
RNDr. Jaromír Mikeš, PhD. bol ihneď po ukončení vysokoškolské štúdium na 

Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 2003  

inkorporovaný do pracovného tímu vedeného prof. RNDr. Petrom Fedoročkom, CSc. a vo 

vedeckej práci pokračoval v doktorandskom štúdiu.  

Vo svojej vedeckej práci sa venuje predovšetkým štúdiu protinádorových účinkov 

fotodynamickej terapie s hypericínom na molekulárnej a celulárnej úrovni. Zameriava sa 

predovšetkým na mechanizmy bunkovej smrti, úlohu proteínu p53 a cytokínu GDF-15, či 

vplyv populačnej variability nádorových buniek. Aj napriek všeobecne akceptovanému 

predpokladu, že účinnosť fotodynamickej terapie závisí predovšetkým od vnútrobunkovej 

hladiny fotosenzibilizátora, sa mu podarilo dokázať, že dôležitejším faktorom je schopnosť 

samotnej nádorovej bunky zvládať oxidatívny stres, a to aj napriek výrazne vyšším hladinám 

hypericínu a zodpovedajúcej produkcii reaktívnych foriem kyslíka počas fotodynamickej 

terapie. Významným zistením je aj skutočnosť, že fotodynamická terapia, na rozdiel od iných 

typov protinádorovej terapie, nezávisí od hladiny tumor-supresorového proteínu p53. Avšak 

na druhej strane dokázal, že dlhodobé prežívanie buniek vystavených účinku fotodynamickej 

terapie je vyššie v bunkách, ktoré neprodukujú tento proteín, a to obzvlášť za hypoxických 

podmienok. V ďalších prácach dokázal, že indukcia programovanej bunkovej smrti po 

fotodynamickej terapii je významne závislá od individuálnych vlastností cieľových buniek. 

Dr. Mikeš sa podieľa na rozvoji metód prietokovej cytometrie a separácie buniek, 

fluorescenčnej a konfokálnej mikroskopie a proteomiky v Laboratóriu analytickej cytometrie 

Ústavu biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. 

Intenzívne sa zapája do vedeckej výchovy študentov ako vedúci bakalárskych a  diplomových 

prác a ako školiteľ-špecialista aj do výchovy troch doktorandov. Zverených študentov vedie k  

svedomitej a cieľavedomej vedeckej práci, k zodpovednosti a dodržiavaniu etických noriem. 

Od roku 2005, keď publikoval prvé výsledky svojej vedeckej práce, je Dr. Mikeš autorom 

alebo spoluatorom 21 karentových publikácií celkovo s viac ako 100 citáciami (bez 

autocitácii) s h-indexom = 7. Výrazne sa podieľal aj na formovaní a činnosti Výskumno-

vzdelávacieho centra excelentnosti APVV „Centrum pre výskum signalómu“ a rovnako na 

kreovaní Centra excelentnosti „Sieť excelentných pracovísk pre onkológiu - SEPO“. 

 


