
 
 

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA 2021 
na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach 

    

21.4.2021 

sekcia 

BIOLÓGIA ČLOVEKA A CYTOLÓGIA 
 

Komisia 
 

doc. RNDr. Monika Kassayová, CSc. - predseda 
RNDr. Rastislav Jendželovský, PhD.  
RNDr. Juraj Ševc, PhD.  
RNDr. Vlasta Demečková, PhD.  
RNDr. Terézia Kisková, PhD.  

 
Súťažiaci 
 
Bc. Ivana Barčáková, GMCm, 2.r. 
Vplyv mutovaných foriem transportného proteínu BCRP na výslednú akumuláciu hypericínu a cytotoxicitu 
fotodynamickej terapie s hypericínom 
ved. učiteľ: RNDr. Zuzana Jendželovská, PhD. 
 
Bc. Dominika Janitorová, GMCm, 2.r. 
Hypericín a hypoxia ako faktory ovplyvňujúce zastúpenie bočnej populácie buniek 
ved. učiteľ: RNDr. Jana Vargová, PhD. 
 
Bc. Natália Kmetoniová, GMCm, 2.r. 
Detekcia enzýmu telomerázy v podmienkach in vitro v bunkách izolovaných z miechy potkana počas 
postnatálnych štádií ontogenézy. 
ved. učiteľ: doc. RNDr. Zuzana Daxnerová, CSc. 
 
Bc. Jonatán Perašín, GMCm, 2.r. 
Identifikácia komunikácie medzi hypericínom a transportným proteínom BCRP 
ved. učiteľ: RNDr. Zuzana Jendželovská, PhD. 
 
Bc. Simona Petrovičová, GMCm, 2.r. 
Terapeutický účinok fekálnej transplantácie na nešpecifické zápalové ochorenia čriev (IBD) 
ved. učiteľ: RNDr. Petra Hradická, PhD. 
 
Bc. Daniela Szabóová, GMCm, 2.r. 
Charakterizácia expresie telomerázy v mieche potkana a príprava hybridizačnej sondy pre in situ hybridizáciu 
ved. učiteľ: RNDr. Ján Košuth, PhD. 



Študentská vedecká konferencia PF UPJŠ 

�
�

CHARAKTERIZÁCIA EXPRESIE TELOMERÁZY V MIECHE POTKANA 
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Telomeráza je enzým schopný pridávania telomérických opakovaní na konce eukaryotických 
chromozómov nazývané teloméry. Kvôli neúplnej replikácii lineárnych chromozómov 
dochádza obyčajne v bunkách pri každom delení k skracovaniu telomér, čo v dôsledku vedie 
k nestabilite chromozómov a starnutiu bunky. Je aktívna v proliferačne aktívnych bunkách ako 
sú napr. kmeňové bunky. Podobne ako pri iných génoch, je aj expresia génu kódujúceho 
telomerázu regulovaná alternatívnym zostrihom. V mieche potkana sme potvrdili expresiu 
mRNA kódujúcu telomerázu (wt tert) a overili expresiu jej izoforiem vznikajúcich 
alternatívnym zostrihom. Detegovali sme izoformy var A, var C a var D, ktoré boli 
exprimované vo všetkých sledovaných štádiách ontogenetického vývinu – P8, P29, P90 
a v embryách na štrnásty deň embryonálneho vývinu (E14). RT-qPCR sme zistili, že testované 
izoformy var C a var D sú v mieche exprimované slabo vo všetkých ontogenetických štádiách. 
Naopak vysoká expresia týchto izoforiem bola detegovaná v mozgu na P29 a P90. Expresia tert 
(wt) sa v priebehu ontogenézy znižuje, najvyššia je na E14 a P8 a výrazne klesá na P29 a P90. 
Na identifikáciu a lokalizáciu buniek exprimujúcich tert (wt), ktorá je spájaná s telomerázovou 
aktivitou, sme navrhli špecifickú hybridizačnú RNA sondu, ktorá dokáže odlíšiť wt od 
izoforiem var A, C a D. Navrhli a pripravili sme primery a vektory pre in vitro transkripciu 
a značenie sondy využiteľnej pre in situ hybridizáciu s nerádioaktívnym značením 
digoxigenínom. Hoci prítomnosť neurálnych kmeňových buniek je v mieche doteraz otázna, 
detekcia expresia telomerázy sa javí ako možný efektívny marker prítomnosti týchto buniek. 
 

Literatúra: 

1. BATESON, A. N. 16 In Situ Hybridization. Handbook of Neurochemistry and Molecular 
Neurobiology: Practical Neurochemistry Methods,  2007, 363. 

2. HIYAMA, E. AND K. HIYAMA Telomere and telomerase in stem cells. Br J Cancer, 
Apr 10 2007, 96(7), 1020-1024. 

3. KANEKO, R., S. ESUMI, T. YAGI AND T. HIRABAYASHI Predominant expression of 
rTERTb, an inactive TERT variant, in the adult rat brain. Protein Pept Lett,  2006, 13(1), 
59-65. 

4. NOURI-ARIA, K. In situ Hybridization. Methods in molecular medicine, 02/01 2008, 
138, 331-347. 

5. ROUSSEAU, P., S. KHONDAKER, S. ZHU, C. LAUZON, et al. An intact putative 
mouse telomerase essential N-terminal domain is necessary for proper telomere 
maintenance. Biology of the Cell,  2016, 108(4), 96-112. 



Študentská vedecká konferencia PF UPJŠ 2021 

�
�

HYPERICÍN A HYPOXIA AKO FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE ZASTÚPENIE 
BOČNEJ POPULÁCIE BUNIEK 

Bc. Dominika Janitorová 

 Školiteľ: RNDr. Jana Vargová, PhD. 

Konzultant: RNDr. Viktória Buľková 

Katedra bunkovej biológie, Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta 
UPJŠ, Šrobárova 2, 04154 Košice 

Hypoxia, typická črta nádorového mikroprostredia, sa podieľa na mechanizmoch 
rezistencie nádorových buniek prostredníctvom HIF faktorov. Za chemorezistenciu a prípadnú 
recidívu ochorenia sú vo veľkej miere zodpovedné kmeňové bunky nádorov (CSC). Jednou z 
metód identifikácie CSC je analýza bočnej populácie buniek (SP), ktoré sa vyznačujú zvýšenou 
aktivitou ABC transportných proteínov. Hypericín (HYP) nachádzajúci sa v liečivých bylinách, 
je schopný modulovať hladinu a aktivitu ABC transportérov. Hlavným cieľom diplomovej 
práce bolo zistiť vplyv HYP a hypoxie na veľkosť SP populácie. Za týmto účelom boli použité 
tri bunkové línie, konkrétne ľudská bunková línia adenokarcinómu hrubého čreva (HT-29), 
bunková línia pľúcneho adenokarcinómu (A549) a bunková línia ľudského ovariálneho 
karcinómu (A2780). Hypoxia ovplyvnila intracelulárnu akumuláciu HYP v nádorových 
bunkách iba minimálne, no preukázateľne znížila veľkosť SP populácie vo všetkých troch 
bunkových líniách a tento trend pokračoval aj po pridaní HYP koncentračne závislým 
spôsobom. Bol tiež preukázaný paradoxný efekt spôsobený chemicky indukovanou hypoxiou 
pomocou CoCl2, ktorá zvýšila veľkosť SP frakcie buniek v bukových líniách A549 a A2780 
v porovnaní s fyziologickou hypoxiou. Ďalším cieľom bolo vyhodnotiť zmeny hladiny 
transportného proteínu BCRP, ako aj jeho regulátorov HIF-1α a HIF-2α vplyvom pôsobenia 
HYP v hypoxii. Výsledky preukázali zníženie HIF-1α a HIF-2α po podaní HYP v hypoxii, 
pričom pokles BCRP bol zaznamenaný len v bunkách A2780. Na základe našich výsledkov 
predpokladáme, že hypoxia v nádoroch má len minimálny vplyv na akumuláciu HYP, ktorý 
dokáže degradovať kľúčové články hypoxie HIF-1α a HIF-2α, a zároveň znižuje výskyt SP 
buniek, pravdepodobne kompetitívnou inhibíciou BCRP.   

Kľúčové slová: hypoxia, bočná populácia, ABC transportné proteíny, HIF-1α, HIF-2α, 
hypericín  
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Membránový proteín BCRP je významným členom rodiny ABC transportných proteínov, 
ktoré aktívne transportujú široké spektrum exogénnych a endogénnych substrátov von 
z bunky, čím sa podieľajú na jej ochrane a detoxikácii. Proteín BCRP je však známy aj tým, 
že spolu s niektorými inými ABC transportérmi sprostredkuje mnohopočetnú liekovú 
rezistenciu (MDR) nádorových buniek, čo je jav, pri ktorom dochádza k „efluxu“ rozličných 
protinádorových liečiv transportérom, čím sa znižuje ich cytotoxický efekt a celková účinnosť 
terapie. Táto schopnosť je výrazne ovplyvnená primárnou štruktúrou transportného proteínu, 
pričom sú známe mnohé polymorfizmy proteínu BCRP, ktoré značne ovplyvňujú akumuláciu 
chemoterapeutík v bunke. Cieľom tejto diplomovej práce bola identifikácia formy BCRP, 
ktorá je exprimovaná v ľudských leukemických bunkových líniách RPMI-8226 a RPMI-
8226/MR20 a predikcia jej vplyvu na mieru intracelulárnej akumulácie hypericínu (HY), 
ktorý patrí medzi substráty BCRP a účinnosť fotodynamickej terapie s HY (HY-PDT). 
V úvodných fázach experimentu sme porovnali expresiu proteínu BCRP medzi bunkovými 
líniami rôzneho histologického pôvodu na proteínovej úrovni (Western blot) a medzi 
leukemickými bunkovými líniami na transkripčnej úrovni (RT-PCR). Navrhli sme 6 
primérových párov špecifických pre sekvenciu génu ABCG2, kódujúceho proteín BCRP, 
ktoré boli následne využité pri sekvenovaní transkriptov ABCG2 Sangerovou metódou. 
Primery boli navrhnuté tak, aby sme získali celú kódujúcu sekvenciu transkriptu. Na 
sekvenačné analýzy sme zvolili senzitívnu bunkovú líniu ľudského myelómu RPMI-8226 
a od nej odvodenú rezistentnú bunkovú líniu RPMI-8226/MR20 so zvýšenou expresiou 
BCRP, ktorá bola vyselektovaná na základe dlhodobého pôsobenia protinádorového liečiva 
mitoxantrónu. Chceli sme overiť aj možnosť výskytu polymorfizmov génu ABCG2 
v rezistentných bunkách ako dôsledku pôsobenia selekčného tlaku cytostatika. Sekvencia 
transkriptov ABCG2, a tým pádom aj aminokyselinová sekvencia BCRP sa však nelíšila od 
kanonickej sekvencie. Môžeme teda konštatovať, že bunkové línie RPMI-8226 a RPMI-
8226/MR20 exprimujú normálnu formu proteínu BCRP (wtBCRP), takže na posúdenie 
vplyvu mutovaných foriem proteínu BCRP na intracelulárnu akumuláciu HY a cytotoxicitu 
HY-PDT bude potrebné vykonať ďalšie experimenty s využitím iných bunkových línií. Na 
základe výsledkov predošlej štúdie dosiahnutých na leukemických bunkách cBCRP 
s nadmernou expresiou proteínu BCRP však predpokladáme, že hypericín bude 
transportovaný proteínom BCRP aj v bunkách RPMI-8226 a RPMI-8226/MR20. 



Študentská vedecká konferencia PF UPJŠ 

�
�

IDENTIFIKÁCIA KOMUNIKÁCIE MEDZI HYPERICÍNOM A TRANSPORTNÝM 
PROTEÍNOM BCRP 

Bc. Jonatán Perašín 

Školiteľ: RNDr. Zuzana Jendželovská, PhD. 

Katedra bunkovej biológie, Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta 
UPJŠ, Šrobárova 2, 041 54 Košice 

Proteín BCRP transportuje širokú škálu štruktúrne a chemicky odlišných substrátov, 

od endogénnych molekúl až po toxické látky a xenobiotiká. Medzi jeho substráty patrí aj 

mnoho rôznych liečiv vrátane protinádorových chemoterapeutík a fotosenzibilizátorov 

využívaných vo fotodynamickej terapii a diagnostike. Z ochrannej funkcie proteínu BCRP 

vyplýva jeho zapojenie do mnohopočetnej liekovej rezistencie nádorových buniek, a to práve 

mechanizmom znižovania intracelulárnej koncentrácie liečiv. Výsledky publikovaných štúdií 

poukazujú na fakt, že blokovanie prenášača BCRP vedie k zvýšeniu intracelulárnej 

koncentrácie liečiva a tým zvyšuje úspešnosť protinádorovej a fotodynamickej terapie. 

V nadväznosti na dané výsledky sme sa v tejto práci zamerali na signálne dráhy a molekuly 

s potenciálom regulácie proteínu BCRP. V úvode experimentov sme vybrali vhodné bunkové 

línie a netoxické koncentrácie modulátorov (TPA, rotlerín, tyrfostín, SP600125, likochalkón 

A) signálnych molekúl. Následne sme sledovali zmeny hladín kľúčových signálnych molekúl 

vybraných signálnych dráh po pôsobení modulátorov a ich vplyv na zmeny v hladinách 

proteínu BCRP v bunkových líniách ľudského pľúcneho karcinómu (A549), karcinómu 

hrubého čreva (HT-29) a mnohopočetného myelómu (RPMI-8226, RPMI-8226/MR20). Aj 

keď vplyv modulátorov sa v niektorých prípadoch medzi bunkovými líniami líšil, celkovo 

najvýraznejšie modulačné účinky sme zaznamenali u signálnych molekúl PKCδ a JNK1. Vo 

väčšine bunkových línií sme pozorovali koreláciu medzi hladinami fosforylovanej formy 

PKCδ a fosforylovanej formy JNK1 po pôsobení TPA a rotlerínu. Výrazný pokles hladiny 

proteínu BCRP sme zaznamenali po pôsobení inhibítorov signálnej dráhy JNK, najmä 

v bunkových líniách HT-29 a RPMI-8226/MR20, čo naznačuje možnú reguláciu proteínu 

BCRP prostredníctvom tejto signálnej dráhy. Na druhej strane nárast hladín BCRP môže 

súvisieť s moduláciou signálnej molekuly PKC, keďže po pôsobení modulátorov tejto 

signalizácie sme pozorovali výraznejšie odchýlky v bunkovej línií RPMI-8226/MR20, ako aj 

A549 a HT-29. Pre overenie týchto predpokladov však budú nevyhnutné ďalšie experimenty. 
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Už vyše 30 rokov sa vedci snažia lokalizovať a charakterizovať neurálne kmeňové bunky v 
mozgu a mieche. Najväčšou prekážkou v tomto bádaní je absencia unikátnych markerov, ktoré 
by rozlišovali rôzne typy progenitorových buniek a boli špecifické iba pre nediferencované 
bunky. Telomeráza je enzým, ktorý je potrebný na replikáciu koncových častí chromozómov – 
telomér. V dospelom organizme je prítomná v obmedzených bunkových typoch, vrátane 
progenitorových buniek. V našom experimente sme využitím telomerázového markera TERT 
v kombinácii s rôznymi neurálnymi markermi zistili, že telomeráza je prítomná v neurosférach, 
ako aj v kultúre buniek diferencovaných z neurosfér. Na úplnú charakterizáciu neurálnych 
kmeňových buniek sme použili taktiež aj markery CD133 a Musashi-1, ktorých expresia sa 
spája s nediferencovaným fenotypom. Pomocou kombinácii dostupných gliových markerov a 
markerov pre nediferencované bunky sa nám podarilo ocharakterizovať 6 rôznych bunkových 
typov s rôznym stupňom diferenciácie. Získané informácie dávajú základ pre výskum 
neurálnych kmeňových buniek v nervovom systéme, pre rôzne stupne ontogenetického vývinu 
in vivo. 
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Crohnova choroba a ulcerózna kolitída spadajúce k nešpecifickým zápalovým 
ochoreniam čriev (IBD) sú celoživotné chronické zápalové ochorenia tráviaceho traktu, v 
ktorých zohrávajú úlohu komplexné interakcie medzi genetickými, environmentálnymi 
a mikrobiologickými faktormi. IBD postihuje zväčša ľudí od 20 do 40 rokov života a výskyt 
ochorenia sa za posledné desaťročia výrazne zvýšil najmä v západných krajinách. Existujú 
dôkazy o tom, že dysbióza v črevnom mikrobiálnom zložení môže aktivovať imunitný systém 
hostiteľa, a tým sa podieľať na rôznych patológiách vrátane IBD. Jednou z metód na obnovu 
črevnej homeostázy je fekálna mikrobiálna transplantácia (FMT), ktorá sa preukazuje ako 
sľubný terapeutický prístup v liečbe IBD. Našim cieľom bolo preskúmať účinok FMT na 
navodenie remisie počas akútnej zápalovej fázy pomocou experimentálneho modelu chemicky 
indukovanej kolitídy u potkanov kmeňa Sprague-Dawley. In vivo štúdia jednoznačne 
preukázala efektívny účinok FMT v znižovaní zápalu hrubého čreva, keďže terapia FMT bola 
schopná potlačiť kolitídu, zmierniť hnačky a krvácanie z konečníka. Z výsledkov taktiež 
vyplýva, že FMT zvýšila prírastok telesnej hmotnosti čo poukazuje na jej pozitívny účinok na 
trávenie a absorpciu živín. Zároveň FMT bola schopná upraviť systémové biochemické 
markery nárastom ALP a železa, a naopak poklesom kreatinínu, močoviny, kreatínkinázy 
a lipázy na úroveň zdravých zvierat. Rovnako aj analýza prietokovou cytometriou potvrdila 
výrazný vplyv FMT najmä v rámci črevného mikroprostredia, v ktorom indukovala pokles 
populácie granulocytov (P<0,01), neutrofilov (P<0,05) a CD4+ (P<0,01) a CD8+ subpopulácií 
T-buniek (P<0,05) v porovnaní s DSS skupinou. Tým sme preukázali, že FMT znižuje zápalové 
prejavy ovplyvnením vrodených aj adaptívnych imunitných buniek. Kompozičné rozdiely 
v črevnom mikrobiálnom spoločenstve s využitím 16S rRNA sekvenovania preukázali 
evidentný obnovovací účinok liečby FMT čo sa prejavilo zvýšením zastúpenia prospešných 
rodov (Bifidobacterium, Faecalibacterium) a znížením zastúpenia druhov a rodov 
asociovaných s kolitídou (Parasutterella, B. thetaiotaomicron). Nami získané výsledky 
podporujú, že FMT sama o sebe nemôže prevziať úlohu štandardnej liečby IBD, ale môže 
fungovať ako doplnková liečba a potlačiť zápal počas akútnej fázy kolitídy.  

Kľúčové slová: nešpecifické zápalové ochorenia čriev, ulcerózna kolitída, Crohnova choroba, 
fekálna mikrobiálna transplantácia, dysbióza  
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