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ROZHOVOR 

* Do ankety Študentská osobnosť 2012/2013 ste boli nominovaný za prínos v problematike 

ischemicko-reperfúzneho poškodenia a transplantácie tenkého čreva. Aké boli výsledky vašej 

práce? 

Náš tím sa doteraz podieľal na vývoji nových diagnostických metód a terapeutických postupov 

využiteľných pri transplantácii tenkého čreva ako aj pri ischemicko-reperfúznych poškodení, ktoré by 

mohli mať v budúcnosti klinické využitie. Prvé výsledky práce v tejto problematike už boli zverejnené 

v podobe 8 publikácií a prezentované na desiatich medzinárodných a troch slovenských vedeckých 

konferenciách. 

* V súčasnosti pracujete aj na vývoji metód, tzv. biochemických markerov, ktoré by umožnili 

presnú detekciu prítomnosti poškodenia tenkého čreva a jej kvantifikáciu. Priblížili by ste nám 

tieto metódy? 

Ischemicko-reperfúzne poškodenie tenkého čreva patrí medzi ochorenia s vysokou úmrtnosťou 

dosahujúcou úroveň 50 až 90 percent. Diagnostika samotného ochorenia je náročná, zapríčinená 

hlavne nešpecifickými príznakmi a symptómami tohto ochorenia. Ešte ani v súčasnosti nemáme k 

dispozícii špecifickú a rýchlu metódu na diagnostiku akútnych stavov poškodenia tenkého čreva ako 

je napr. aj ischemicko-reperfúzne poškodenie. Náš tím sa zameral na predklinické štúdium 

enzýmových aktivít (sacharázy, maltázy, trehalázy) v bioptických vzorkách tenkého čreva zvierat, u 

ktorých bolo navodené ischemickoreperfúzne poškodenie tenkého čreva. Na základe biochemických 

stanovení sme zistili, že nárast poškodenia vyvolal výrazný pokles ich enzymatických aktivít. 

Vzhľadom k našim výsledkom, ktoré som odpublikoval v karentovanom časopise, predpokladáme 

možnosť rýchlej detekcie poškodenia práve pomocou poklesu aktivít disacharidáz, ktoré v 

dostatočnom predstihu informujú o prebiehajúcom resp. prebehnutom ochorení. V druhej fáze 

výskumu sme sa zamerali na štúdium autofluorescencie bioptických vzoriek tenkého čreva potkanov. 

Táto metodika by mohla z minimálneho množstva získanej vzorky dokázať nedostatok kyslíka v 

tenkom čreve. V súčasnosti skúmame prítomnosť špecifických markerov prestupujúcich do krvi pri 

ochoreniach tenkého čreva a možnosť ich využitia na rýchlu diagnostiku akútnych a život 

ohrozujúcich stavov. 

* Čo pre vás znamená výhra v súťaži? 

Ocenenie ma povzbudilo, upevnilo moje presvedčenie, že idem správnym smerom a hlavne ma 

motivovalo, aby som vo výskume ďalej pokračoval. 


