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Nádor v malígnom štádiu je schopný produkovať bunky cirkulujúceho nádoru (CTC). Tie sa 
následne prostredníctvom vaskulárneho alebo lymfatického systému dokážu dostať k ďalším 
orgánom, kde vzniká sekundárny nádor – metastáza. Vo viac ako 99 % prípadov sú CTC bunky 
zlikvidované imunitným systémom, ale aj napriek tomu sa niektoré dostanú k svojmu cieľu. 
Celkový vývoj sekundárnych nádorov je komplexný proces, ktorý pozostáva z viacerých 
krokov. CTC bunky majú ochranné mechanizmy, ktoré im umožňujú prežiť a preniknúť 
k svojmu cieľu. Práve z tohto dôvodu sa študujú ich biologické, chemické a fyzikálne 
vlastnosti. V našom prípade sa zaoberáme adhéziou CTC buniek na endotelové bunky. Pokiaľ 
zablokujeme  membránové receptory na povrchu CTC bunky, ktoré sa podieľajú na jej adhézii 
na endotel, zabránilo by sa tak vzniku metastáz a zachránil by sa život pacienta. V prvom kroku 
štúdie sme vybrali kyselinu ursolovú (pentacyklický triterpenoid, ������	 �,     M = 456,7 g/mol). 
Molekula má veľa metylových skupín, ktoré spôsobujú hydrofóbnosť jej povrchu. Funkčná 
skupina –COOH by mala byť receptorom pre prenos molekuly na povrch CTC bunky. Tá by 
mala byť rozpoznaná bunkami imunitného systému a prinesená až k miestu kontaktu. Tieto 
hydrofóbne molekuly by mali byť schopné zablokovať povrchové receptory na CTC bunkách. 
Pokiaľ sa nájdu dostatočne zdravotne nezávadné látky, ktoré by pozitívne ovplyvnili tento 
proces, a zároveň by dokázali zablokovať receptory CTC buniek z dlhodobého hľadiska, tak by 
bolo možné zachrániť životy mnohých ľudí, pretože viac ako 90 % ich nezomiera na primárny 
nádor ale na metastázy. 
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Obr. 1. Štruktúrny vzorec kyseliny ursolovej s hydrofóbnymi funkčnými skupinami. 
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Cieľom tejto práce je štúdium elektrochemického stanovenia inzulínu na uhlíkových 
elektródach modifikovaných nanočasticami. Vývoj senzorov na detekciu inzulínu a glukózy má 
celosvetový význam vzhľadom na rastúci počet pacientov trpiacich metabolickým ochorením 
diabetes mellitus. V práci je uvedený prehľad kovových a uhlíkových nanomateriálov 
používaných na modifikáciu elektród na stanovenie inzulínu.   

V praktickej časti práce bolo preštudované elektrochemické stanovenie inzulínu na uhlíkovej 
tlačenej elektróde (SPCE) modifikovanej kombináciou uhlíkových nanotrubičiek (CNTs), 
chitozánu a zinkových nanočastíc (ZnNPs), kedy boli stanovené analytické parametre 
pripravenej elektródy ako limit detekcie (LOD), citlivosť a lineárny rozsah, ktoré boli 
porovnané s ďalšími typmi elektród modifikovaných nanočasticami uvádzanými v literatúre. 
Pomocou cyklických voltampérogramov pri rôznych rýchlostiach polarizácie bola študovaná 
kinetika oxidácie inzulínu na ZnNPs/chitozán-CNTs/SPCE. Veľkosť povrchu aktívnej plochy 
bola stanovená metódou cyklickej voltampérmetrie a vypočítana podľa Randles-Šefčíkovej 
rovnice.  Bol sledovaný aj vplyv interferentov, ktoré by mohli mať nežiadúci vplyv na 
elektrochemické stanovenie inzulínu v reálnych vzorkách krvi na ZnNPs/chitozán-
CNTs/SPCE. 
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Vodík patrí medzi základné chemické suroviny, značne využívané v priemyselných procesoch. 
Vďaka jeho mnohým výhodným vlastnostiam sa považuje za najsľubnejší nosič energie 21. 
storočia [1]. Spomedzi výrobných metód využívajúcich obnoviteľné zdroje energie sa najviac 
vodíka produkuje štiepením vody pomocou elektrolýzy [2]. Keďže proces elektrochemického 
štiepenia vody je pomerne nákladný a málo efektívny, týmto spôsobom vyrobený vodík 
predstavuje len 4 % z celosvetovo vyrobeného vodíka. Na zvýšenie efektivity tohto procesu sa 
preto hľadajú účinné a zároveň lacné elektrokatalyzátory [3]. 
Cieľom tejto práce bolo experimentálne stanovenie elektrokatalytickej aktivity katalyzátorov 
na báze uhlíkových vlákien dopovaných nanočasticami podvojných fosfidov kobaltu a niklu 
pre jednu z polreakcií elektrochemického štiepenia vody  – reakciu vývoja vodíka (HER). Tieto 
katalyzátory sú študované ako alternatívy k zatiaľ najlepšiemu no aj pomerne drahému HER 
katalyzátoru – platine [3]. Katalytická účinnosť pripravených vlákien bola skúmaná v kyslom 
prostredí (0,5 mol/dm-3 H2SO4) a vyhodnotená pomocou prúdovo-potenciálových kriviek 
a Tafelových smerníc. Ako elektrokatalyticky najaktívnejšie boli identifikované vlákna, pri 
ktorých príprave sa v porovnaní s ostatnými navyše použil polyvinylpyrolidón (PVP) a 
dodecylsulfát sodný (SDS) a ktoré boli spekané v kombinovanej Ar/H2 atmosfére.  Hoci tieto 
vlákna preukázali dobrú elektrokatalytickú účinnosť, pre objektívne posúdenie ich celkovej 
katalytickej vhodnosti sú potrebné ďalšie merania. 
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Cieľom tejto práce je príprava rozložiteľných kovových biomateriálov na báze železa a zinku 
modifikáciou kovových práškov. Biomateriály nachádzajú svoje uplatnenie v aplikáciách 
každodenného života, napríklad aj v podobe implantátov. Našim cieľom je pripraviť biomateriál 
vyznačujúci sa postupnou koróziou v organizme, čím by sa eliminovala nevyhnutnosť ďalšieho 
chirurgického zákroku pri  jeho odstránení.  
Praktická časť práce je zameraná na modifikáciu komerčného Fe prášku vrstvou Zn bezprúdovým 
vylučovaním z roztoku heptahydrátu síranu zinočnatého. Keďže je známe, že Zn koroduje rýchlejšie 
ako Fe, modifikáciou Fe prášku pomocou Zn je snahou pripraviť biomateriál so želanou rýchlosťou 
korózie, ktorá bude vyššia ako v prípade čistého Fe. Z pripraveného prášku boli zhotovené výlisky, 
ktorých rýchlosť degradácie bola porovnávaná s výliskami z čistého Fe a Zn. Všetky merania 
prebiehali v Hanksovom roztoku, ktorý svojim zložením simuluje prostredie telesných tekutín. Po 
vykonaní elektrochemických meraní    a ich vyhodnotení bolo možné pozorovať, že výlisky pripravené 
zo železa a modifikovaného FeZn prášku vykazujú podobný degradačný priebeh., V nami 
pripravenom FeZn prášku prevláda v prevažnej miere železo, o čom svedčí aj energiovo-disperzná 
röngtenova (EDX) analýza  a atómová absorpčná spektroskopia (AAS) ich zloženia, ktorá potvrdila 
prítomnosť len malého množstva Zn v pripravenej vzorke (0,2 hm.%) Na základe vykonaných meraní 
bola vypočítaná rýchlosť korózie pripravených výliskov.Výsledky preukázali, že najrýchlejšie 
koroduje čistý zinok. Výlisky pripravené z čistého železa a FeZn prášku korodujú porovnateľnou 
rýchlosťou. Z toho možno usúdiť, že pre želané zrýchlenie korózie čistého Fe je potrebné ďalšie 
štúdium a optimalizácia podmienok prípravy modifikovaného FeZn prášku s vyšším obsahom Zn. 
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Iónovýmena je reverzibilná výmena iónov medzi pevnou látkou (iónomeničový materiál)  
a kvapalinou, pričom v pevnej látke nedochádza k trvalej zmene štruktúry. Táto vlastnosť 
niektorých materiálov sa používa napr. pri úprave vody a poskytuje tiež metódu separácie  
v mnohých procesoch mimo vody. Schopnosť vymieňať ióny je azda najdôležitejšou 
vlastnosťou zeolitov. Táto schopnosť závisí od obsahu hliníka v jeho štruktúre. Regeneračná 
reakcia je reverzibilná; iónomenič nie je trvalo zmenený[1]. Prostredníctvom tejto výmeny môžu 
byť do zeolitu zavedené ďalšie katióny kovov a tak modifikovať ich katalytické vlastnosti alebo 
vlastnosti molekulového sita[2]. Povrchovo aktívne látky sa považujú za stabilizačné činidlá 
fungujúce v emulziách v rôznych procesoch. Merania povrchového a medzipovrchového 
napätia ukázali pozoruhodné výsledky pri odstránení molekúl katiónových povrchovo 
aktívnych látok z kontinuálnej fázy aj z rozhrania olej-voda pridaním častíc zeolitu. Prídavok 
zeolitových častíc postupne zvyšoval medzifázové napätie olej-voda, čo naznačuje odstránenie 
stabilizujúcich molekúl povrchovo aktívnej látky z rozhrania olej-voda[3].  
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