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Vplyv biologického povlaku na zmenu hydrofyzikálnych parametrov pôdy
Zuzana Drongová
Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitný vedecký park UK, Prírodovedecká fakulta,
Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 440, 814 99, Bratislava 1, Slovenská republika;
drongova.zuzana@gmail.com

Abstrakt
Soil water repellency, that is the inability of water to penetrate the soil surface to the deeper
horizons, is observed almost all over the world. It was recorded in different climatic zones
and on different ways of land use. Areas with a water-repellent soil may be more vulnerable
to the formation of surface runoff, which especially during sudden rainfall events contributes
to the soil erosion. In water-repellent soils were recorded specific preferred flow path. This is
a site with no or only mild repellency, through which can nutrients accumulated in soil,
contaminants or pesticides used in plant production moved faster into the deeper soil
horizons. This may considerably affect rapid loss of water and nutrients available for plants.
Also rapidly leaching agrochemicals applied to the soil surface can greatly affect the quality
of ground water. The current research shows that the water repellency of soil is also
affected by the presence of soil microflora. For laboratory measurements were used
cultured strains of soil cyanobacteria and algae and their potential impact on reducing water
infiltration into the soil and water repellency formation was detected. Present results
of laboratory measurements of cumulative infiltration of water into the soil covered with
biological films shows that soil algae and cyanobacteria are able to change the value
of water drop penetration time. That is the time during which the water does not penetrate
into the deeper layers of the soil but remains present on the surface and may form surface
runoff. Investigated soil microorganisms also contribute to reducing the values of cumulative
infiltration of water. The results of laboratory measurements show that the changes in the
hydraulic parameters depend on the duration of the grow period of cyanobacteria and algae
on the soil, the thickness of the water repellent layer and the type of organism used
in laboratory tests.
Kľúčové slová: infiltration of water; soil phycoflora; water repellency
Úvod
Vysušené pôdy sú za normálnych okolností počas zrážkovej udalosti a pri zavlažovaní
ľahko zmáčateľné, no u vodoodpudivých pôd je proces zmáčania a pohyb vody do nižších
vrstiev spomalený. Vodoodpudivosť je najčastejšie spôsobená obalením pôdnych častíc
vodoodpudivým povlakom, ktorý pochádza z rozkladu organickej hmoty z rastlinného
odpadu alebo z mikrobiálnej činnosti (DeBano 1981, Chan 1992, Dekker a Ritsema 2000).
Tieto organické látky pokryjú pôdne častice vodoodpudivým filmom, čím zvýšia uhol
-7-
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zmáčania na povrchu pôdy. Ak je uhol zmáčania väčší ako 90 ° hovoríme o hydrofóbnom
povrchu, ak je uhol zmáčania menší než 90 ° ide o povrch hydrofilný (obr. 1.) (Adamson
a Gast 1997).

Obr. 1. Uhol zmáčania – klasifikácia povrchov podľa veľkosti uhla zmáčania.

Meranie uhla zmáčania však býva dosť problematické, a preto sa zvyknú
uprednostňovať iné metódy na stanovenie hydrofilných a hydrofóbnych vlastností pôd.
Medzi ne patrí napríklad MED test (z angl. molarity of ethanol droplet), ktorý slúži
na stanovenie veľkosti vodoodpudivosti a indikuje, ako silno je kvapka vody odpudzovaná
pôdou v čase aplikácie alebo WDPT test (z angl. water drop penetration time), ktorým sa
určuje stálosť vodoodpudivosti a stanovuje čas pretrvávania vodoodpudivosti na poréznom
povrchu (Doerr 1998). Príťažlivá sila medzi časticami pôdy spôsobuje, že voda stráca
súdržnosť a je schopná prenikať hlbšie do pôdy. Ak sú však príťažlivé sily neutralizované,
alebo chýbajú, napríklad z dôvodu prítomnosti vodoodpudivej vrstvy, voda na povrchu pôdy
si uchováva tvar kvapky (Dekker a Ritsema 2000). Pri zníženej infiltračnej kapacite pôdy sa
pri zrážkových udalostiach formuje povrchový, takzvaný Hortonovský odtok, ktorý sa môže
spolupodieľať na vzniku erózie pôdy. Rýchlosť a energia povrchového odtoku, spolu
s počiatočným odporom vniku vody do pôdy, intenzitou dažďa, infiltračnou kapacitou pôdy
totiž predstavujú základné fyzikálne faktory vodnej erózie pôdy (Horton 1945).
Výskum vodoodpudivých pôd bol spočiatku zameraný na hľadanie príčin
vodoodpudivosti a rozvoj techník pre kvantifikáciu miery vodoodpudivosti, no postupne
pribúdali nové práce, zamerané na špecifickejšie problémy. Objavujú sa štúdie, v ktorých
autori skúmali účinky požiarov na zmeny vlastností pôdy vedúcich k rozvoju vodoodpudivosti
(napríklad Johansen et al. 2001, Coelho et al. 2004, Mataix-Solera et al. 2009, Malkinson
a Wittenberg 2010). Ďalšie sú zamerané na výskum prídavkov aplikovateľných do pôdy
-8-
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(zmáčadlá, ílovité doplnky), ktoré majú prispieť k znižovaniu vodoodpudivosti pôd (napríklad
McKissock et al. 2002, Lichner a Dlapa 2004), alebo na štúdium preferovaných ciest prúdenia
vody (napríklad Ritsema et al. 1993, Ogawa et al. 2002, Lichner et al. 2011), kedy je čelo
zmáčania nestabilné a prejavuje sa v takzvanom prstovitom prúdení vody (Babel et al. 1995).
Preferovanými cestami prúdenia, teda cez miesta bez alebo len s nízkou
vodoodpudivosťou sa voda presúva rýchlejšie do hlbších horizontov pôdy. Skracuje čas jej
zdržania v nesaturovaných vrstvách, kde prebieha degradácia a detoxikácia potenciálne
škodlivých organických zlúčenín. Rýchlejší presun kontaminantov, alebo pesticídov
používaných v rastlinnej výrobe, preto môže značne ovplyvňovať kvalitu podzemnej vody,
alebo spôsobovať rýchlejšie straty vody a živín dostupných pre rastliny (Babel et al. 1995).
Nepravidelné rozdelenie vodoodpudivosti povrchovej vrstvy pôdy zároveň spôsobuje
priestorovú variabilitu evapotranspirácie. Novák (1995) uvádza, že vodoodpudivá vrstva
na povrchu pôdy redukuje kapilárny pohyb vody z nižších vrstiev smerom k povrchu a
eliminuje vyparovanie. Takéto nepravidelné rozdelenie pôdnej vlhkosti, sa môže odraziť
napríklad v nerovnomernom klíčení a raste poľnohospodárskych plodín (Ritsema et al. 1993,
Babel et al. 1995).

Materiál a metódy
Vplyv biologického povlaku na hydrofyzikálne parametre pôdy sa realizoval na umelo
vypestovaných cyanobakteriálnych (Nostoc muscorum) a riasových (Chlorella sp., Choricystis
minor, Eustigmatos polyphem, Klebsormidium subtile, Muriella sp., Tribonema minus)
povlakoch v laboratóriu. Petriho naplnené viacnásobne sterilizovanou piesočnatou pôdou
boli naočkované monokultúrnym alebo kombinovaným cyanobakteriálnym alebo riasovým
inokulom a boli inkubované pri štandardných laboratórnych podmienkach. Na každej vzorke
pôdy pokrytej biologickým povlakom v Petriho miske bol na konci presne určeného
rastového štádia (každý druhý deň pre riasové krusty a každý štvrtý deň pre
cyanobakteriálne krusty po dobu jedného mesiaca) stanovený obsah pôdnej vody θg
gravimetrickou metódou po sušení pri 105 °C, stálosť vodoodpudivosti WDPT testom (Doerr
1998), závislosť kumulatívnej infiltrácie I od času pri vlhkostnom potenciáli h0 = –2 cm
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s použitím miniatúrneho podtlakového infiltrometra, ktorý navrhli Hallett a Young (1999)
a upravili Orfánus et al. (2008). Ďalej bola stanovená nenasýtená hydraulická vodivosť
k(–2 cm) a sorptivita vody Sw odvodením z kumulatívnej infiltrácie vody do pôdy. Závislosť
kumulatívnej infiltrácie I vody od druhej odmocniny času t mala pre čistú piesočnatú pôdu
pokrytú riasovým povlakom „hokejkový“ tvar, preto boli pri laboratórnych meraniach
rozlíšené dve sorptivity pre vodu. Sorptivita vody Swh pre vodoodpudivý stav riasového
povlaku bola stanovená zo sklonu závislosti I = f(SQRT t) pre krátky čas infiltrácie a sorptivita
vody Sww pre skoro zmáčavý stav riasového povlaku bola stanovená zo sklonu tejto závislosti
pre dlhší čas infiltrácie (Lichner et al. 2013). Z priesečníka smerníc závislostí sorptivít Swh a
Sww bol stanovený čas zániku vodoodpudivosti WRCT (Lichner et al. 2013). Prírastok biomasy
biologického povlaku na pôde bol v každej Petriho miske stanovený ako percentuálny obsah
organického uhlíka Corg zo straty hmotnosti žíhaním LOI (z angl. lost of ignition) podľa vzťahu
(Santisteban et al. 2004):
[I.]

Corg = 0,5 × LOI

Kumulatívna infiltrácia vody bola počítaná pomocou Philipovej infiltračnej rovnice
(Philip 1957):
I = C1 × t

1/2

+ C2 × t + C3 × t

3/2

2

+ C4 × t + … + Cm × t

m/2

+…

[II.]

kde C1, C2, C3, C4, … a Cm sú koeficienty, a t je čas.
Sorptivita S(h0) a nenasýtená hydraulická vodivosť k(h0) pri aplikovanom tlaku h0 ≤ 0
bola počítaná z rovníc (Zhang 1997):
S(h0) = C1(h0)/A1

[III.]

k(h0) = C2(h0)/A2

[IV.]

kde A1 a A2 sú konštanty.
Všetky merania boli uskutočnené duplicitne a porovnávacie vzorky predstavovali
misky so sterilnou piesočnatou pôdou.

Výsledky a diskusia
Infiltračnými experimentami s biologickými povlakmi sa podarilo preukázať, že
veľkosť vplyvu na sledované parametre je závislá od druhu organizmu, ktorý povlak vytváral.
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Pri všetkých vyčlenených fázach rastu povlakov platilo, že vláknité riasy (Klebsormidium
subtile a Tribonema minus) mali výraznejší vplyv na zníženie hodnoty sorptivity
a nenasýtenej hydraulickej vodivosti a zvýšenie hodnôt WDPT a WRCT (Lichner et al. 2013),
než všetky vyšetrované kokálne riasy (Chlorella sp., Choricystic minor, Eustigmatos
polyphem, Muriella sp.). Cyanobakteriálne povlaky mali oproti riasovým podstatne výraznejší
vplyv na spomenuté fyzikálne parametre. Za hlavný dôvod takto výrazných odlišností
pokladáme prítomnosť mohutných slizových obalov okolo vlákien vegetatívnych buniek
cyanobaktérie, čím na rozdiel od riasových povlakov, vytvárali celistvejší povrch menej
priepustný pre vodu. Na tento jav poukázali už napríklad Kidron et al. (1999), pri štúdii
cyanobakteriálnych povlakov. Belnap a Gardner (1993), ktorí pomocou SEM vyšetrovali
biologický povlak pozostávajúci z cyanobaktérie Microcoleus vaginatus, v prirodzenom
prostredí uvádzajú, že aj po zväčšení objemu cyanobakteriálnych pošiev je medzi nimi
dostatok voľného priestoru na prienik vody do pôdy.
U rias bol vplyv na hydrofyzikálne parametre ovplyvnený charakterom stielky, keďže
vláknité typy postupne tvorili súvislejší a hrubší povlak (Lichner et al. 2013). Kokálne typy rias
prenikajú viac do hĺbky a neobmedzujú prúdenie vody tak výrazne, ako prepletená sieť
vlákien u vyšetrovaných rias. Naše zistenia sú teda v rozpore so závermi Williams et al.
(1999), ktorí tvrdia, že biologický povlak v živom, alebo usmrtenom stave nemá významný
vplyv na hodnotu meranej hydraulickej vodivosti piesočnato-hlinitej pôdy. Pri laboratórnych
experimentoch sme zaznamenali, riasové povlaky vo vlhkom stave vykazovali o niečo nižšie
hodnoty WDPT, než po vysušení a u cyanobakteriálnych povlakov sme postrehli skôr opačný
trend. Na vyvodenie ucelených záverov je však potrebné uskutočniť ešte detailnejší výskum.
Pozorované zvýšenie obsahu biomasy (resp. organického uhlíka) malo za následok
zvýšenie WDPT (obr. 2.), čo je v súlade s viacerými podobnými výskumami (napr. Buczko et
al. 2005, Lachacz et al. 2009 a Kidron et al. 2010), ktoré sa zaoberali hydrofyzikálnymi
vlastnosťami piesočnatých pôd. Woche et al. (2005) a Doerr et al. (2006) študovali rôzne typy
pôd a pôdnej textúry a nezistili žiaden všeobecný vzťah medzi vodoodpudivosťou pôdy
a obsahom organického uhlíka. Môže to znamenať, že zloženie organickej hmoty a jej
celková účinnosť ovplyvniť zmáčavé vlastnosti pôdnych častíc bude pravdepodobne
dôležitejšia, než samotný obsah organického uhlíka (Ellerbrock et al. 2005, Goebel et al.
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2011).

Obr. 2. Stálosť vodoodpudivosti – vplyv odlišných typov pôdnych povlakov na hodnotu WDPT, ktorá
charakterizuje stálosť vodoodpudivosti pôdy. Piesočnatá pôda predstavuje kontrolnú vzorku.

WDPT bol u všetkých vyšetrovaných biologických povlakov v laboratóriu nižší, než
WDPT pôdnych povlakov zaznamenaných priamo v teréne na vodoodpudivej piesočnatej
pôde pokrytej biologickým povlakom. To dokazuje, že aj ďalšie zložky biologických povlakov,
najmä mikroskopické huby, budú mať významný vplyv na vznik vodoodpudivosti pôdy.
Okrem druhového zloženia povlaku sa vodoodpudivosť pôdy mení aj s prirodzeným vývojom
povlaku v čase. Fischer et al. (2010) uvádzajú, že vodoodpudivosť pôdy sa zvyšuje počas
počiatočnej fázy vývoja biologického povlaku, kedy v pôde dominujú vláknité cyanobaktérie
a riasy. Objavenie sa kokálnych rias, lišajníkov a machorastov počas sukcesného vývoja
naopak znižuje hodnoty vodoodpudivosti pôdy a hodnotu ustáleného toku, čím sa uľahčuje
zmáčavosť biologického povlaku, ale spomaľuje infiltrácia. U všetkých biologických povlakov
sa potvrdil predpoklad, že zvýšenie obsahu organického uhlíka malo za následok pokles
sorptivity vody pre hydrofóbny stav povlaku Swh, pokles sorptivity vody pre takmer zmáčavý
stav povlaku Sww, ako aj pokles nenasýtenej hydraulickej vodivosti k. S pribúdaním biomasy
biologického povlaku v čase sa tento klesajúci trend zvyšoval.
Pri infiltračných experimentoch s rôzne hrubou vrstvou hydrofóbnej piesočnatej pôdy
uloženej na povrchu hydrofilnej vrstvy (Lichner et al. 2013), bolo zaznamenané, že
infiltrovaná voda preniká cez hydrofóbny materiál len úzkym profilom (prstom) v smere
gravitácie. Na kontakte s hydrofilnou vrstvou sa šírka profilu značne zväčší a na hranici
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hydrofilnej a hydrofóbnej vrstvy vytvára rezervoár približne v tvare splošteného kužeľa.
Znamená to, že šírka vertikálneho profilu prúdenia (prstu) je ovplyvnená mierou
vodoodpudivosti materiálu, cez ktorý preniká. Podľa Selkera et al. (1996) šírka tohto prstu
závisí hlavne od textúry (zrnitostného zloženia) študovaného materiálu.

Záver
Intenzita zmien hydraulických vlastností piesočnatej pôdy závisela od druhového
zloženia biologického povlaku a od dĺžky jeho rastu. Vplyv cyanobakteriálnych povlakov
na zmenu sledovaných parametrov bol podstatne vyšší, než bol zaznamenaný u riasových
povlakov. Už skoré štádia vývoja biologického povlaku dokázali ovplyvniť skúmané
hydrologické parametre. Okrem toho bola potvrdená hypotéza, že čas zániku
vodoodpudivosti WRCT sa zvyšoval s rastom času vniku kvapky vody WDPT a s rastom
hrúbky vodoodpudivej vrstvy. Laboratórny výskum vplyvu pôdnych mikroorganizmov
na zmenu hydraulických charakteristiky pôdy, konkrétne zníženie priepustnosti pôdy pre
vodu, zníženie dostupnosti vody a v nej rozpustných živín pre cievnaté rastliny, formácia
povrchového odtoku a možné riziko erózie pôdy, tvorba preferovaných ciest prúdenia
a s tým súvisiace rýchlejšie vyplavovanie v pôde dostupných živín, alebo kontaminantov
do hlbších vrstiev a podobne, prispievajú k bližšiemu poznaniu príčin vzniku a vývoja
hydrofóbnosti pôdy a prevencie jej negatívnych dopadov napríklad na hospodársku
produkciu, kvalitu pôdy, vznik záplav, riziko vzniku erózie pôdy, alebo kvalitu podzemných
vôd. Zistené poznatky tiež ponúkajú potenciálne využitie pri sanačných a rekultivačných
aktivitách a v spojení s fytoremediačným potenciálom pôdnej fykoflóry môžu prispieť
k zaujímavým riešeniam pri odstraňovaní environmentálnych záťaží v krajine.
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Abstrakt
Being faced with practical problems in invasive pest identification we present a challenge of
artificially inteligent systems that may be successfully applied as a credible, online,
semiautomated identification tool extracting hidden information from noisy data, even
when the standard characters have much overlap and the common morphological keys hint
at the practical problem of high morphological plasticity. Although a need for automation of
routine invasive species identification has been rather concentrated onto image analysis
software tools or even the classification system design based on 3G wireless communication
technology, composing of a remote on-line classification platforms (with a digital signal
procesor) an a host control platform, the fully automated identification systems still sounds
futuristic.
Key words: Artificial neural networks; invasive; pest; thrips; Thysanoptera
Úvod
Mechanizmy a špecifiká introdukcie, expanzie či invázie a ich vzájomného prekryvu
v prípade Thysanoptera bežne unikajú pozornosti taxonómov a ekológov (možno aj pre
relatívne malé rozmery tela niekoľkých milimetrov), na druhej strane sú už tradičným
centrom pozornosti aplikovaných fytosanitárnych inštitúcií, ktoré obzvlášť karanténne druhy
monitorujú veľmi intenzívne s cieľom minimalizovať ekonomické straty v sektore
pôdohospodárstva (Fedor et al. 2014a). Špecifikom invázií Thysanoptera ostáva ich viazanosť
na agrocenózy (teda ekosozologické aspekty problému sú vo všeobecnosti nevýznamné),
takmer výsostný výskyt v interiérových a umelo vyhrievaných priestoroch (ktoré sú zdrojom
pre temporálnu expanziu v exteriéroch), dôraz na často nezanedbateľné hospodárske
dôsledky (prenos rastlinných tospovírov), zvýšený význam synergického efektu (vzájomného
pôsobenia klimatickej zmeny a globalizácie obchodu s biologickými komoditami), významný
- 16 -

Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave ITMS 26240220086
BIOTICKÉ FAKTORY A ENVIRO-MEDICÍNA PRE 21. STOROČIE

pasívny transport (zväčša anemochórne ako súčasť aeroplanktónu) a potenciál sezónnej
oscilácie (napr. serotinálna kulminácia a infiltrácia do dočasne vhodných agrocenóz).
Výskyt nepôvodných a inváznych druhov strapiek na území Slovenska je teda
primárne viazaný na urbánnu, resp. agrárnu krajinu, v rámci ktorej pôsobia interiéry ľudských
obydlí ale predovšetkým skleníky s pomerne stabilnou teplotou ako centrá šírenia do
okolitého prostredia. Prirodzená vlastnosť druhu (obzvlášť pri serotinálnej kulminácii)
testovať limitujúce ekologické faktory a prípadne zväčšiť areál svojho rozšírenia nachádza
prostredníctvom týchto mechanizmov úspech dočasný (v prípade exteriéru) alebo viacmenej permanentný (úspešná invázia medzi skleníkmi). Otázku dlhodobejšieho prežitia
teplomilných druhov v otvorenej krajine podčiarkuje prirodzene aj efekt klimatickej zmeny.
Priamo na Slovensku boli v posledných rokoch spojených s globalizáciou obchodu
s biologickými komoditami

zaznamenané

mnohé

exotické

druhy fytopatogénnych

Thysanoptera, napr. Frankliniella occidentalis, Parthenothrips dracaenae, Gynaikothrips
ficorum, Echinothrips americanus (Klímová 1992, Hammersteinová et al. 2008, Fedor a Varga
2007, Varga a Fedor 2008), ktoré sa úspešne šíria najmä s dekoratívnymi rastlinami
v skleníkoch a interiéroch ľudských obydlí. Pritom rýchlosť invázneho procesu v prípade
mnohých druhov Thysanoptera (ale aj iných poľnohospodárskych škodcov) nie je
zanedbateľná. Napríklad Echinothrips americanus s pôvodným rozšírením vo východnej časti
Severnej Ameriky bol v Európe prvýkrát zaznamenaný vo februári 1989 (Varga a Fedor 2008,
Vierbergen 1998) a v priebehu 20 rokov úspešne prenikol do väčšiny európskych krajín,
vrátane Slovenska (2008). Strategickou výhodou mnohých škodcov je okrem iného aj ich
pomerne široká polyfágia, ktorá im umožňuje prežívať v rozmanitých kultúrach.
Ešte aj v 80. rokoch 20. storočia považovali mnohé vedecké kapacity skoré
pochopenie nezvyčajných fluktuačných cyklov niektorých poľnohospodárskych škodcov za
nie veľmi reálne, pretože do hry vstupovala synergia nespočetného množstva faktorov. Až
aplikácia moderných štatistických metód analýzy 1000 ročnej čínskej databázy populácie
významného poľnohospodárskeho škodcu Locusta migratoria manilensis (Caelifera) so
špecifickými mechanizmami oscilácie dlhej latencie, sprevádzanej dynamickou progradáciou,
rapídnou kulmináciou a retrogradáciou, podčiarkuje náhle zmeny počasia a klimatickú
zmenu ako takú ako hlavný determinant populačných výkyvov (Stige et al. 2007). Len strohé
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porovnanie akejsi koincidencie populačnej hustoty, teploty a zrážok je značne zmätočné.
Premnoženie škodcov do istej miery koreluje s malou ľadovou dobou 16. a 17. storočia a
naopak, nízka denzita bola zaznamenaná najmä v teplom a vlhkom 12. storočí, no
detailnejšia štatistická evaluácia poukazuje na silné interakcie výlučne pri nízkych teplotách a
ich hodnota sa blíži k nule s otepľovaním. Rovnako, negatívnu koreláciu medzi fluktuáciou
škodcov a teplotou možno demonštrovať osobitne počas rokov s intenzívnymi zrážkami. Až
osobitný predikčný ARIMA model, ktorý berie do úvahy viac klimatických prediktorov, teda
okrem teploty a zrážok aj výskyt dlhodobejších suchých periód a záplav s kovariátom času,
podčiarkuje výrazné interakcie medzi počasím a fluktáciou hmyzu smerom ku narušeniu
energo-materiálových tokov ekosystému. A to je iste závažný postulát aj pre európske
podmienky.
Nie je cieľom tohto príspevku komentovať skutočnosť, že obdobie rokov 1881 až
2008 je charakteristické nárastom priemernej ročnej teploty vzduchu o 1,6 °C a poklesom
ročného úhrnu zrážok o 3,4 %, na juhu Slovenska dokonca viac ako o 10 % (Lapin, in verb).
Oveľa markantnejšie sú extrémne prejavy počasia, ktoré majú nesporne určitý impakt na
biotu. Paralelne s otepľovaním a aridizáciou, teda fenoménmi pomerne ľahšie sledovanými
klimatológmi v rámci ich štandardnej metodickej výbavy, pôsobia v prírode aj ďalšie faktory
v menšej či väčšej miere prepojené, ku ktorým nesporne patrí globalizácia obchodu s
biologickými komoditami, či úplne nové dimenzie cestovného ruchu. Rámcovo možno ich
prejavy očakávať vo viacerých dimenziách (vrátane spoločenského sektora), napríklad ako
zavlečenie nových druhov patogénov a ich vektorov, či inváznych druhov v oblasti
poľnohospodárstva a lesníctva, ktoré v podmienkach mierneho pásma prežívali v minulosti
zásadne len v skleníkoch, ale zmiernenie zimy predstavuje hrozbu ich prezimovania aj vo
voľnej prírode.
Aspoň to dokazuje materiál, ktorý analyzujeme pre Ústredný kontrolný a skúšobný
ústav poľnohospodársky, oficiálne monitorujúci tento problém. V tejto súvislosti je základným
právnym predpisom zákon o rastlinolekárskej starostlivosti (NR SR č. 405/2011 Z. Z.), kde sa pod
monitoringom škodlivých organizmov, ktorý je jediným účinným nástrojom prevencie pred
rozsiahlymi ekonomickými škodami, obzvlášť ak o záchrane naozaj vysokých hospodárskych
hodnôt rozhodujú hodiny, rozumie úradný sústavný proces sledovania a vyhodnocovania
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populácie škodlivých organizmov. Predovšetkým tzv. karanténnych, ktorých deštrukčný potenciál
je ekonomicky najvýznamnejší napr. ako vektorov neliečiteľných tospovírusov, a ktorých výskyt
môže obmedziť zahraničný obchod s poľnohospodárskymi komoditami. A predsa, v celej tejto
medzinárodnej mašinérii ostáva najproblematickejším bodom rýchla a spoľahlivá detekcia škodcov
s inváznym potenciálom. V tomto duchu sa nesie aj predkladaný príspevok, ktorého hlavným
cieľom je poukázať na význam umelých neurónových sietí pri promptnej a spoľahlivej identifikácii
inváznych škodcov hmyzu. V príspevku kladieme dôraz na sumarizáciu predošlých výstupov
a snažíme sa naznačiť nesporný potenciál systémov umelej inteligencie pri práci s karanténnymi
a fytopatogénnymi druhmi (Fedor et al. 2008, 2014a, 2014b).

Materiál a metódy
Na detailné preskúmanie morfologickej variability druhov, ich fenotypovej plasticity
a potenciálu ANN pri identifikácii škodcov hmyzu sme použili dva modelové druhy strapiek Thrips
sambuci a Thrips fuscipennis. V rámci nich bolo celkovo analyzovaných 175 jedincov, ktoré tvorili
podklad pre detailnú morfometrickú revíziu v prostredí štatistických analýz a systému umelej
inteligencie (ANN).
Vstupnú maticu dát v rámci ANN tvorilo 93 jedincov oboch hodnotených druhov, Thrips
fuscipennis (27 samíc a 15 samcov) a Thrips sambuci (36 samíc a 15 samcov). Pri následnej
verifikácii bolo použitých viac ako 82 jedincov pochádzajúcich z väčšieho územia Strednej
a Východnej Európy (Poľsko, Slovensko, Rakúsko a Česká republika), aby sme zaznamenali širšie
spektrum vnútrodruhovej variability a dokázali tak reliabilitu systému. Odchytené boli
predovšetkým na monokultúrach Pisum sativum (T.fuscipennis) a solitérnych kroch Sambucus
nigra (T.sambuci).
Morfometrické premenné zahŕňali kvantitatívne merania (lineárne vzdialenosti) vybraných
morfologických znakov bežne používaných pri determinácii strapiek (Thysanoptera). Merané boli
v rámci digitálneho obrazu mikroskopických preparátov. Zvolili sme 15 morfologických znakov,
meraných pre oba druhy (Thrips sambuci, Thrips fuscipennis). Premenné boli doplnené o jeden
kvalitatívny znak (počet campaniliformných senzíl na mesonote) a pohlavie (samec, samica).
Celkovo tak matica dát zahŕňala 17 znakov.
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Všetky štatistické metódy aplikované na vyhodnotenie morfometrických dát spojených
s druhmi Thrips sambuci a T. fuscipennis sú bežne používané v taxonómii (pravdepodobne
s výnimkou ANN) (Chiapella 2000, Apuan et al., 2010, atď.). V tomto zmysle nie je potrebný ich
detailný opis. Aplikované boli najmä faktorová a korelačná analýza a mnohorozmerné analýzy: PCA
– analýza hlavných komponentov a LDA – lineárna diskriminačná analýza a ANN analýza. Hlbší
a dôslednejší matematický koncept a stratégia umelých neurónových sietí (ANN) bol publikovaný
v našich predošlých prácach (Fedor et al. 2008, 2014b).

Výsledky a diskusia
Promptná a spoľahlivá identifikácia reálnych aj potenciálnych inváznych druhov je
nesporne kľúčom k efektívnym krokom na minimalizáciu s nimi spojených ekonomických
problémov. Tradičné metódy identifikácie patogénnych inváznych organizmov, vrátane
karanténnych elementov, sa už tradične odvíjajú od dichotomických kľúčov, zohľadňujúcich
aktuálne taxonomické revízie a čoraz častejšie koketujúcich s paralelnými molekulárnymi
analýzami (Mehle a Trdan, 2012). Tak pri rade Thysanoptera využíva fytosanitárna prax kľúče
zostavené na báze charakteristických znakov externej morfológie hmyzu, predovšetkým
antenálnych a trofických štruktúr, skeletálno-muskulárnych štruktúr furky, prezencie
kampaniliformných senzíl, venácie krídel či chétotaxie, často s nábehom na moderné
digitalizované determinačné systémy typu Lucid. Práve tieto interaktívne softvéry sú azda
najčastejšie využívané vo fytosanitárnej praxi fytoinšpektormi, pre ktorých sú navrhované,
ale ich praktickým problémom ostáva limitovaná schopnosť identifikácie, výsostne pre
absolútne nepoškodený materiál a druhy predpokladané pre danú oblasť.
Problémom iste ostávajú výrazne intrašpecificky variabilné populácie, kde niektoré
ekologické faktory (napr. vlhkosť, teplota či ekotonálny efekt) posúvajú viaceré
morfometrické premenné do oblasti mimo mantinelov zadefinovaných v identifikačnom
systéme. Integračný prístup, ktorý zdôrazňuje aplikáciu viacerých paralelných a do istej miery
nezávislých metód detekcie karanténnych škodcov nás nesporne núti vyvíjať nové nástroje
identifikácie, možno ešte reliabilnejšie, promptnejšie a univerzálnejšie, ale najmä schopné
vysporiadať sa so špecifickými problémami fytosanitárnej praxe. Jedným z nich sú nesporne
aj umelé neurónové siete (Fedor et al. 2009, 2014a).
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Naozaj rapídny progres v informačných technológiách podčiarkuje možnosti vývoja
celkom nových oblastí taxonómie a identifikácie druhov, vrátane organizmov s významným
deštrukčným a inváznym potenciálom. Jednou z nových výziev je nesporne potenciál
umelých neurónových sietí (Weeks a Gaston 1997, Gaston a O’Neill 2004). Analógia ku
štruktúre a fungovaniu ľudského mozgu korešponduje s dosiaľ neznámymi výzvami
informačných technológií v monitoringu karanténnych škodcov.
Unikátna schopnosť nie živého systému učiť sa, získavať vlastné skúsenosti z databázy
údajov, extrapolovať a intrapolovať matice dát, ale predovšetkým generalizovať existujúce
trendy

začala

veľmi

rýchlo

koketovať

so

semiautomatickými

a možno

čoskoro

plnoautomatickými nástrojmi promptnej determinácie biologických objektov. Skutočne,
umelé neurónové siete sú matematickým či kybernetickým modelom, ktorý sa pokúša
simulovať funkcie a špecifiká biologických neurónových sietí a na rozdiel od tradičných,
štandardných štatistických metód nie sú lineárne, čo korešponduje s ich naozaj širokým
využitím v celom spektre súborov mnohorozmerných dát v rozmanitých oblastiach ľudského
poznania od astrofyziky a analytickej chémie cez neurofyziológiu a onkológiu až po mnohé
aplikované prírodné vedy. A široké uplatnenie nachádzajú aj v monitoringu karanténnych
škodcov s inváznym potenciálom v prevencii pred rozsiahlymi ekonomickými škodami
v poľnohospodárskej produkcii.
K naozaj zaujímavým výstupom, ktoré potvrdzujú progres v kybertaxonómii, patrí aj
projekt

využitia

umelej

inteligencie

pri

rýchlej

a spoľahlivej

identifikácii

101

najvýznamnejších druhov z radu Thysanoptera oficiálne prezentovaných prestížnou
fytosanitárnou organizáciou EPPO, vrátane najnebezpečnejších karanténnych vektorov
rastlinných tospovírusov. Z početných subdatabáz možno ako príklad spomenúť analýzu rodu
Limothrips, ktorého druhy disponujú istým deštrukčným potenciálom pri serotinálnej
a autumnálnej kulminácii, ktorú nie je možné predikovať a ktorá naberá silne lokálny
charakter. Na báze 20 zväčša morfometrických, ale aj nominálnych premenných
predovšetkým antenálnych, thorakálnych či abdominálnych štruktúr meraných na
zdigitalizovaných snímkach s presnosťou na 3 stotiny mikrometra bolo možné v takzvanej
fáze trénovania systému navrhnúť optimálnu architektúru neurónovej siete. Každá z nich je
trojrozmernou štruktúrou, už konvenčne formovanou viacerými vrstvami, v ktorých sa
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sústreďujú kontaktné uzly. Iste, tento krátky príspevok nedovoľuje zahĺbiť sa do všetkých
detailov, ale je nutné zdôrazniť, že takáto štruktúra vyniká zložitosťou vzájomných interakcií
medzi jednotlivými neurónmi. Predchádzajúce experimenty s rôznymi typmi umelých
neurónových sietí dokazujú osobitné postavenie mnohovrstvového perceptrónu „multilayer
perceptron“ (MLP), ktorý operuje s tzv. algoritmom spätného šírenia (back propagation).
Výstupom je 4-vrstevný systém 1 vstupnej vrstvy s morfometrickými premennými,
dvoma skrytými vrstvami, v ktorých prebieha analýza signálov a jednej výstupnej vrstvy
s konkrétnymi druhmi škodcov rodu Limothrips. Vo fáze verifikácie, ktorá predstavuje
testovanie predikčného potenciálu navrhnutého modelu, teda jednoducho schopnosť
systému správne detegovať škodcu a svojími vlastnosťami nájsť optimálnu pozíciu medzi
dvoma extrémami, ktorými sú dôraz na detail pri slabej generalizácii a dôraz na generalizáciu
pri slabom detaile, sa potvrdila až vyše 97 % spoľahlivosť systému (Fedor et al. 2008). A tak
sa celý proces preklopí do záverečnej fázy praktickej predikcie druhu. Prirodzene, tento
model je oveľa zložitejší a obsahuje aj ďalšie prídatné prípravné alebo postprocesné kroky,
ku ktorým patrí napríklad štandardizácia dát vo vstupnej matici. No v celom tomto procese
ostáva intrašpecifická (vnútrodruhová) variabilita patogénnych druhov i v modernej
fytosanitárnej praxi jedným z najneuralgickejších míľnikov. Bez akéhokoľvek pozastavenia
nad príčinami a mechanizmami fenotypovej plasticity, vrátane ekologických a evolučných
postulátov, sú aplikované vedy postavené pred skutočnosť, že tradičné dichotomické
morfologické kľúče zápasia s medznými a navzájom sa prekrývajúcimi hodnotami
morfometrických veličín. V prípade ťažko odlíšiteľných druhov, z ktorých prvý patrí
k najbežnejším a ekonomicky bezvýznamným a druhý k sporadicky sa vyskytujúcim (no
disponujúcim neuveriteľne rizikovým inváznym potenciálom ako vektor neliečiteľných
tospovírov) a kedy o záchrane vysokých hospodárskych hodnôt rozhodujú hodiny, je
promptná a hlavne reliabilná detekcia dodnes účinným opatrením na prevenciu a následnú
ochranu poľnohospodárskej produkcie.
V mnohých prípadoch podávajú pomocnú ruku metódy molekulárnej biológie, napr.
metóda enzýmovej elektroforetickej diskriminácie. Ich využitie vo fytosanitárnej praxi sa však
viac dotýka analýzy DNA, ktorá prešla v posledných rokoch výraznou štandardizáciou a
automatizáciou samotného procesu detekcie druhu ako v laboratórnej tak aj softvérovej
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dimenzii, teda od samotnej extrakcie DNA zo vzorky škodcu cez PCR amplifikáciu až po
gélovú elektroforézu. Pritom pozornosť je nutné klásť najmä na mitochondriálnu DNA
(najčastejšie v rovine markeru COI, prípadne 12S), ktorá pre účely rutinnej determinácie bez
akýchkoľvek fylogenetických výstupov úplne postačuje a do istej miery toleruje nie práve
optimálny stav biologického materiálu z terénu. V rámci štandardného procesu úpravy
sekvencií cez softvér Suquenter, sa cez systém BLAST porovnáva získaný výstup
s možnosťami GenBank (génovej banky), ktorá disponuje stále viac informáciami o DNA
sekvenciách jednotlivých monitorovaných druhov.
No

napriek

neustálemu

úsiliu

a naliehaniu

revidovať

aktuálnu

databázu

molekulárnych výstupov pre jednotlivé druhy škodcov priznávajú aj špičkové laboratóriá
reálne problémy spôsobené napríklad nedostatkom biologického materiálu pri tvorbe
databázy, nehovoriac o problémoch podfinancovania fytosanitárnych staníc v rozvojových
krajinách, ktoré si najmodernejšiu výbavu pre molekulárne analýzy jednoducho nemôžu
dovoliť.
Práve v nie ojedinelých prípadoch druhov (nielen inváznych), možno trochu s
diskutabilným taxonomickým statusom, kde tradičné morfologické metódy nestačia na
preklenutie vnútrodruhovej variability a metódy molekulárnej biológie nie sú dostupné napr.
z finančného hľadiska v rozvojových krajinách, kde sú problémy s fytopatogénnymi druhmi
najmarkantnejšie, objavuje sa celkom nezávisle potenciál systémov umelej inteligencie. Toto
možno trochu neskromné vyhlásenie možno demonštrovať aspoň jedným konkrétnym
príkladom. Základná deskriptívna štatistická evaluácia podčiarkuje vysoký stupeň
fenotypovej plasticity dvoch sledovaných druhov Thysanoptera (Thrips sambuci a T.
fuscipennis, Thripidae) a vzájomné prekryvy jednotlivých morfologických (morfometrických)
premenných v takmer nekonečnej kauze ich vzájomného odlíšenia. Pre potenciál masívneho
premnoženia v poľnohospodárskej krajine je správne odlíšenie ekonomicky významného T.
fuscipennis, od pomerne bežného a neškodného T. sambuci kľúčom k následnej druhovo
špecifickej chemickej ochrane plodín.
No už faktorová analýza (Fedor et al. 2014b), ktorá bola vo svojej podstate navrhnutá
na detekciu hypotetických latentných premenných naznačuje, že rozdiely jednoznačne
existujú. Nie je to náhoda ani štatistický alibizmus, veď s podobnými výstupmi koketujú aj
- 23 -

Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave ITMS 26240220086
BIOTICKÉ FAKTORY A ENVIRO-MEDICÍNA PRE 21. STOROČIE

ďalšie mnohorozmerné analýzy, napr. PCA – analýza hlavných komponentov (obr.1), alebo
LDA – lineárna diskriminačná analýza (obr.2), ktoré celkom zreteľne poukazujú na existenciu
4 množín dát, teda dvoch druhov s dvoma pohlaviami.

Obr. 1: PCA analýza morfometrického rozlíšenia dvoch druhov rodu Thrips (podľa Fedor et al. 2014b)
Legenda obrázku – sa – Thrips sambuci, fu – Thrips fuscipennis.

Obr. 2. LDA analýza morfometrického odlíšenia dvoch druhov rodu Thrips (podľa Fedor et al. 2014b)
Legenda obrázku – s – Thrips sambuci, f – Thrips fuscipennis.
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Následná aplikácia umelých neurónových sietí navrhla optimálnu trojvrstvú
architektúru (17 – 4 – 2) (obr. 3), teda štruktúru vstupnej vrstvy so 17 morfometrickými
premennými, skrytú vrstvu so 4 operujúcimi uzlami a výstupnú vrstvu s možnosťami dvoch
druhov, teda T. sambuci a T. fuscipennis s takmer neuveriteľnou 100% mierou reliability.

Obr. 3. Štruktúra umelej neurónovej siete použitá v identifikačnom systéme fytopatogénnych
druhov rodu Thrips (Fedor et al. 2014b)

Takto navrhnutý softvér dokáže rýchlo a presne identifikovať patogénny druh a
vyhnúť sa narušeniu stability poľnohospodárskej krajiny poškodením energo-materiálového
kolobehu. Teda preto umelé neurónové siete a preto kybertaxonómia. Akoby tieto dva
pojmy vypĺňali prázdnu niku v metodológii detekcie karanténnych škodcov s inváznym
potenciálom alebo minimálne figurovali ako dnes už rovnocenný partner ostatných
paralelných prístupov v intenciách integratívnej taxonómie. Je evidentné, že jeden alebo viac
rozmerov tela, teda morfometrických premenných, nenesú veľký potenciál pre
determináciu, obzvlášť pre podobné a zároveň intrašpecificky výrazne variabilné druhy, no
ich vzájomné relatívne hodnoty si umelá inteligencia všíma ako premenné s neoceniteľnou
informáciou pre fytosanitárnu prax.
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Nový koncept aplikácie umelej inteligencie do detekcie karanténnych škodcov
s inváznym potenciálom naberá čoraz konkrétnejšiu podobu. Korelačná analýza sledovaných
znakov v súčasnosti umožňuje vylepšenie systému znížením počtu meraných premenných
o tie, ktoré vykazujú vysokú koreláciu navzájom (napríklad dĺžka posteroangulárnych chét
interných a externých) pri zachovaní spoľahlivosti systému.
V posledných rokoch rezonuje nielen v oblasti detekcie inváznych biologických
objektov

aj

potenciál

geometrickej

morfometrie

(Landmark-based

Geometric

Morphometrics) (Do et al. 1999), ktorá úspešne infiltrovala medzi metódy analyzujúce
priestorovú distribúciu vybraných štruktúr tela ako aj jeho tvar a veľkosť. V podstate
plnoautomatizovaný robotický systém analyzuje trojrozmernú štruktúru škodcu, vrátane
morfometrických ukazovateľov, ale rovnako aj kvalitatívne premenné, k akým patrí napríklad
sfarbenie tela či sféricita. Bezdrôtový systém pozostávajúci z dvoch modulov, teda in-situ
online klasifikačnou platformou s optickým senzorom a ex-situ kontrolnou platformou sa už
vo svojej prototypovej verzii celkom úspešne vysporiadal s normalizáciou naskenovaných dát
až pri 86 % miere spoľahlivosti (Han et al. 2012). Pravda otvorené otázky ostávajú ešte
napríklad pri dostatočnej redukcii šumu prostredia, ktoré komplikuje definovanie
biologického objektu, ale to už je úloha spomínaných umelých neurónových sietí.
Rovnako dôležitým bodom je v tejto súvislosti prístupnosť semiautomatizovaných
determinačných systémov (obr. 4), aby okrem akademickej obce našli uplatnenie
predovšetkým v aplikovanej sfére. Takýto online determinačný systém založený na
princípoch umelej inteligencie pri rozlišovaní problematických patogénnych druhov je
sprístupnený napríklad v rámci výskumnej skupiny ThripsGroup na Prírodovedeckej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave.
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Obr. 4. Ukážka online semiautomatizovaného systému na determináciu fytopatogénnych druhov

Je vysoko pravdepodobné, že od umelej inteligencie sa kroky fytosanitárnej praxe
a teda aj monitoringu inváznych druhov v sektore pôdohospodárstva, začnú čoskoro uberať
smerom k plne automatizovaným a robotizovaným systémom, v ktorých návrh vhodného
softvéru musí celkom zákonite prameniť nie v technickej ale prírodovednej oblasti.

Záver
Tento príspevok vychádza z tematickej a teoretickej platformy biologických invázií,
napriek svojmu nádychu vo sfére aplikovaných vied. Problematika inváznych druhov upútala
pozornosť moderných ekológov ako do istej miery civilizačný fenomén s dôsledkami
markantnými najmä v dimenziách neprirodzených zmien biologickej diverzity a paralelne
s nimi narušenia homeostatických mechanizmov rozmanitých ekologických systémov. Okrem
terminologických aspektov je však nutné rozvíjať metodologickú rovinu štúdia inváznych
druhov, vrátane introdukovaných exotických poľnohospodárskych škodcov, ktorých
patogénny potenciál môže viesť ku závažným ekonomickým stratám.
V najbližšom čase je nutné upriamiť pozornosť aj na pochopenie mechanizmov
a špecifík

fenotypovej

plasticity

alochtónnych

ekonomicky

významných

druhov

Thysanoptera, ktorá v iniciálnej fáze introdukcie v urbánnej krajine garantuje realizáciu
optimálneho fenotypu s cieľom udržania vysokého fitness populácie. Tento jav býva
sprevádzaný rozšírením intrašpecifickej variability morfologických (morfometrických)
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premenných s diskrepančným impaktom na čoraz častejšie využívané automatizované online
RIS (remote identification systems) moduly v umelo inteligentnej detekcii patogénnych
organizmov.
Práve v sektore fytosanitárnej starostlivosti naberá problém invázií na význame
v dôsledku synergického efektu viacerých sprievodných faktorov, predovšetkým však rizík
globalizovaného obchodu s biologickými komoditami a dôsledkov klimatickej zmeny. Potreba
nových efektívnejších metód detekcie a monitoringu inváznych škodcov bude v najbližších
rokoch viesť k rozvoju informačných umelo inteligentných a automatizovaných technológií,
ktoré v intenciách integratívnej taxonómie pomôžu k praktickému zvládaniu rizík spojených
s introdukciou a inváziou patogénnych druhov.
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Amebicídny efekt novo syntetizovaných fosfolipidových analógov voči
klinickým izolátom Acanthamoeba spp.
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Abstrakt
Amphizoic amoebae of the genus Acanthamoeba Volkonsky, 1931 are causative agents of
serious human diseases: granulomatous amoebic encephalitis, skin infections and
Acanthamoeba keratitis. The absence of an efficient and standardised therapy leads to an
increase of research of new amoebicidal drugs. High therapeutic potential demonstrate
alkylphosphocholines (APCs) – phospholipid analogues originally developed as antineoplastic
drugs, which are affecting the membrane systems of diverse parasitic protists. We tested 20
APCs in three series on clinical isolates of Acanthamoeba spp. All of the compounds
demonstrated inhibitive effect on isolates depending on chemical structure. Two compounds
of the group of 12 structural derivates of the reference APC – miltefosine (HPC) displayed
distinct trophocidal effect with MTC (minimal trophocidal concentration) of 62.5 μM after 24
h and other seven APCs reached similar activity as HPC demonstrating the importance of the
orientation and length of alkyl chain in the cytotoxic activity. Among four
dialkylphosphonatocholines with different position of fluorine atoms in two alkyl chains, the
most effective (MTC two times lower than in the HPC) was compound with fluorine atoms in
the alkyl chain on quaternary nitrogen. In group of four heterocyclic APCs with ammonium
cation bounded in heterocycle, the highest efficiency was measured for compounds with
piperidine and azepan heterocycles after 48 hours, when they reached the values of MTC
(62.5 μM) four times lower than miltefosine and thus present new perspective drugs. The
signs of cytotoxicity against trophozoites included resorption of acanthopodia, detachment
from the bottom of the well or formation of pseudocysts. After lysis, dead cells were stained
densely by trypan blue. Destroyed cysts were characteristic with shrinkage of cytoplasm and
separation of cytoplasmic membrane from the endocyst. In many tested APCs, a high
amoebicidal effect was demonstrated suggesting their possible future use in the
development of new drugs against Acanthamoeba infections.
Kľúčové slová: Acanthamoeba; alkylfosfocholíny; cytotoxický efekt; cytomorfologické zmeny
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Úvod
Améby rodu Acanthamoeba Volkonsky, 1931 sú eukaryotické ubikvitné organizmy s
amfizoickým spôsobom života a kozmopolitným rozšírením známe schopnosťou invadovania
do tiel živočíchov a človeka (Marciano-Cabral a Cabral 2003). Patogénne kmene sú
pôvodcami ťažko liečiteľného a väčšinou smrteľného ochorenia – granulomatóznej amébovej
encefalitídy (GAE), systémových a kožných infekcií u imunosuprimovaných pacientov
a progresívneho, zrak ohrozujúceho ochorenia rohovky – akantamébovej keratitídy (AK) aj u
imunokompetentných jedincov (Schuster a Visvesvara 2004a, Visvesvara a Schuster 2008,
Garajová & Mrva 2011). V prípade GAE doposiaľ nie je k dispozícii žiadna spoľahlivá terapia a
kombinácie rôznych známych chemoterapeutík, antimykotík a antibiotík majú množstvo
vedľajších účinkov (Schuster a Visvesvara 2004b, Mrva 2010), pri AK absentujú
štandardizované terapeutické postupy, liečba je dlhodobá a často neúčinná (Khan 2009,
Lorenzo-Morales et al. 2013). V posledných rokoch pozorujeme prudký nárast záznamov
akantamébových infekcií po celom svete a aj z tohto dôvodu ich WHO zaraďuje medzi tzv.
„emerging infectious diseases (EID)“ (Khan 2008). Aj na území Slovenska pozorujeme
pribúdanie diagnostikovaných prípadov AK s rôznou terapeutickou úspešnosťou (Ondriska et
al. 2004, 2006; Mrva et al. 2011b).
Doposiaľ neexistujú špecifické liečivá akantamébových infekcií a problematická terapia
vedie k zvýšenému záujmu o ich vývoj. Výskum je v súčasnosti zameraný hlavne na
terapeutiká atakujúce cytoplazmatickú membránu akantaméb, ktorá slúži ako selektívna
bariéra s regulačnou funkciou pasívneho ako aj aktívneho transportu do bunky (Roberts a
Henriquez 2010). Medzi potenciálne terapeutiká patria alkylfosfocholíny (APC), membránovo
aktívne zlúčeniny s chemickou štruktúrou podobnou fosfolipidom biomembrán, pôvodne
vyvinuté ako antineoplastické terapeutiká. V súčasnosti je už známy ich účinok voči viacerým
parazitickým jednobunkovcom rodov Leishmania, Trypanosoma, Entamoeba, Balamuthia,
Naegleria, Plasmodium a Trichomonas (Escobar et al. 2002, Croft et al. 2003, Pessi et al.
2004, Schuster et al. 2006). Základným mechanizmom ich účinku je lýza membránových
systémov ale aj indukovanie apoptózy cieľových buniek. Série alkylfosfocholínov sú úspešne
testované aj na akantamébach (Walochnik et al. 2002; McBride et al. 2007; Lukáč et al. 2009,
2010, 2012; Mrva et al. 2011a), predovšetkým miltefosín predstavuje potenciálne liečivo už s
klinickým použitím (Aichelburg et al. 2008). V súčasnosti naďalej prebieha vývoj a syntéza
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nových alkylfosfocholínov, ktorých cytotoxický efekt na meňavky je priebežne testovaný na
klinických izolátoch.
Cieľom práce bolo zhodnotenie cytotoxickej aktivity 20 nových alkylfosfocholínov
v troch sériách na patogénne meňavky rodu Acanthamoeba a porovnanie ich účinku s
miltefosínom.

Materiál a metódy
1. Klinické izoláty
Oba klinické izoláty, Acanthamoeba lugdunensis (kmeň AcaVNAK02) a Acanthamoeba
quina (kmeň AcaVNAK03), pochádzajúce z prípadov AK z územia Slovenska (Ondriska et al.
2006), patria do genotypu T4 a podľa klasifikácie Pussard a Pons (1977) do skupiny II. Z
monoxenických kultúr na agarových platniach s Escherichia coli boli trofozoity améb
inokulované do BCS média a potom do PYG s prídavkom antibiotík. Po piatom pasážovaní v
tomto médiu nasledovalo preočkovanie do PYG bez antibiotík, kde boli améby dlhodobo
axenicky kultivované. Kultivácie prebiehali pri 37 °C.
Pre indukovanie encystácie boli aktívne trofozoity v PYG médiu inokulované na povrch
agarových platní. Po 7 dňoch boli cysty z agaru spláchnuté sterilným AS roztokom.
Zostávajúce trofozoity boli eliminované pridaním 4% HCl po dobu 3 hodín. Suspenzia cýst
bola po centrifugácii (800 × g, 20 min) resuspendovaná v PYG.

2. Testované zlúčeniny
Prvú sériu tvorilo 12 štruktúrnych derivátov miltefosínu (Obr. 1):
[2-(N,N-dimetyl-N-pentadecylamínio)etyl]etylfosfát (C2-C15)
[2-(N,N-dimetyl-N-tetradecylamínio)etyl]propylfosfát (C3-C14)
[2-(N-dodecyl-N,N-dimetylamínio)etyl]pentylfosfát (C5-C12)
[2-(N,N-dimetyl-N-undecylamínio)etyl]hexylfosfát (C6-C11)
[2-(N-decyl-N,N-dimetylamínio)etyl]heptylfosfát (C7-C10)
[2-(N,N-dimetyl-N-nonylamínio)etyl]octylfosfát (C8-C9)
[2-(N,N-dimetyl-N-oktylamínio)etyl]nonylfosfát (C9-C8)
[2-(N-heptyl-N,N-dimetylamínio)etyl]decylfosfát (C10-C7)
[2-(N-hexyl-N,N-dimetylamínio)etyl]undecylfosfát (C11-C6)
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[2-(N,N-dimetyl-N-pentylamínio)etyl]dodecylfosfát (C12-C5)
[2-(N,N-dimetyl-N-propylamínio)etyl]tetradecylfosfát (C14-C3)
[2-(N-etyl-N,N-dimetylamínio)etyl]pentadecylfosfát (C15-C2)
Druhá séria pozostávala zo série dialkylfosfonatocholínov s rozdielnou pozíciou a počtom
atómov fluóru v dvoch alkylových reťazcoch (Obr. 1):
2-[Dimetyl(oktyl)amónio]etyl oktylfosfonát (HH)
2-[Dimetyl(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluorooktyl)amónio]etyl oktylfosfonát (HF)
2-[Dimetyl(oktyl)amónio]etyl 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-trideka fluorooktylfosfonát (FH)
Tretia séria pozostávala zo štyroch APC s vetveným 16-uhlíkatým alkylovým reťazcom
a amóniovým katiónom viazaným v heterocykle (Obr. 1):
2-hexyldecyl(N,N-dimetylpiperidínio-4-yl)fosfát (IF16-P-4-Pip)
2-hexyldecyl[(N,N-dimetylpiperidínio-2-yl)metyl]fosfát (IF16-P-2-MetPip)
2-hexyldecyl[2-(N-metylazepánio-1-yl)etyl]fosfát (IF16-P-Azep)
2-hexyldecyl[2-(N-metylmorfolínio-4-yl)etyl]fosfát (IF16-P-Morf).
Ako referenčný APC bol použitý hexadecylfosfocholín – miltefosín (HPC) (Obr. 2).

Obr. 1. Štruktúra testovaných APC
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Obr. 2. Štruktúra referenčného APC – hexadecylfosfocholínu (HPC, miltefosínu)

3. Testovanie amebicídnej aktivity in vitro
Experimenty prebiehali v 96-jamkových mikrotitračných platniach v sterilných
podmienkach pri 37°C. Pre zaznamenanie trofocídnej aktivity bol do každej jamky pipetovaný
objem 100 μl suspenzie trofozoitov (2 × 105 buniek/ml). Následne bolo pridaných 100 μl
roztoku testovaného alkylfosfocholínu v PYG médiu. Každý APC bol testovaný v šiestich
koncentráciách: 500; 250; 125; 62,5; 31,25 a 15,6 μM. Výsledky boli odčítané pomocou
Bürkerovho hemocytometra po 1h, 24h a 48h. Odlíšenie usmrtených jedincov od vitálnych
bolo zisťované prostredníctvom farbenia trypánovou modrou (Walochnik et al. 2002). Pre
potvrdenie 100% cytotoxického účinku bolo 50 μl suspenzie inokulovanej do PYG média a 14
dní sledované množenie améb. Experimenty boli opakované 4 krát pre každú koncentráciu.
Minimálna trofocídna koncentrácia (MTC) bola stanovená ako najmenšia koncentrácia APC
so 100 % trofocídnym účinkom. Cysticídna aktivita bola zisťovaná v prípade 4
heterocyklických APC, pričom boli použité rovnaké metódy ako v prípade trofozoitov. APC
boli testované pri koncentráciách 1000; 500; 250; 125; 62,5; 31,25 a 15,6 μM na suspenzii
cýst (104 buniek/ml). Cytomorfologické zmeny boli pozorované a zaznamenávané pomocou
mikroskopu Leica DM 2500 s interferenčným kontrastom (DIC) a fluorescenčným vybavením.
Pre identifikáciu a vizualizaáciu pseudocýst bolo použité farbenie optickým bieličom
Rylux (Ostacolor, Pardubice, Czech Republic) podľa Vávra et al. (1993) s okamžitým
mikroskopovaním fluorescenčným mikroskopom.

Výsledky a diskusia
Izoláty prejavili vysokú citlivosť na testované zlúčeniny a všetky ich koncentrácie
inhibovali množenie akantaméb v kultúrach. V rámci série dvanástich štruktúrnych analógov
HPC bol cytotoxický efekt zlúčenín porovnateľný alebo vyšší než pri miltefosíne. Oba kmene
prejavili najvyššiu citlivosť na zlúčeninu C2-C15 s hodnotami MTC 62,5 µM po 48 hodinách
pôsobenia, čo je dvoj- až štvornásobne vyšší účinok než pri miltefosíne (Tab. 1). Vysvetlením
môže byť bližšia štruktúrna podobnosť alkylfosfocholínu C2-C15 ku kvartérnym amóniovým
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soliam, ktoré sú známe výrazným cytotoxickým účinkom nielen voči patogénom, ale aj
bunkám ľudských tkanivových kultúr. Pravdepodobne vyššie solubilizačné vlastnosti
zlúčeniny zabezpečili lepšiu interakciu s fosfolipidmi cytoplazmatickej membrány akantaméb
a tým aj vyšší cytotoxický efekt oproti ostatným analógom (Timko et al. 2015).
Zo série fluorinovaných APC prejavili izoláty najvyššiu citlivosť na zlúčeniny HF a FH
s 13 naviazanými atómami fluóru oproti nízkej citlivosti na HH bez atómov fluóru a FF s 26
atómami fluóru. Zistená MTC pri HF dosahovala po 48 hodinách hodnotu 125 µM, teda
cytotoxický efekt bol porovnateľný alebo vyšší než pri miltefosíne. Boli zistené výrazné
rozdiely v citlivosti kmeňov na dialkylfosfonatocholín FH, pri ktorom ani po 48 hodinách
najvyššia testovaná koncentrácia 500 µM nedokázala úplne eradikovať trofozoity A.
lugdunensis (AcaVNAK02), zatiaľ čo trofozoity A. quina (AcaVNAK03) prejavili citlivosť
podobnú ako na miltefosín (Tab. 2). Výrazne nízky účinok HH a FF nasvedčuje „cut-off“
efektu v rámci série, ktorý je pre tenzidy dobre známy (Lukáč et al. 2012). Pravdepodobne
kvôli suboptimálnym hodnotám kritickej micelárnej koncentrácie (CMC) majú spomenuté
APC nižšiu schopnosť solubilizácie membránových štruktúr buniek akantaméb (Lukáč et al.
2014). Vyše štvornásobný rozdiel v citlivosti klinických izolátov akantaméb na zlúčeninu FH
(Tab. 2) svedčí o potrebe zvýšenej pozornosti pri zvolení správneho terapeutického postupu
v prípade klinického použitia nielen alkylfosfocholínov, ale aj ďalších nových liečiv.
Izoláty použité v experimentoch prejavili najvyššiu mieru citlivosti na sériu štyroch
heterocyklických APC, ktoré úplne eliminovali trofozoity v kultúrach pri koncentrácii 500 µM
už po 1 hodine pôsobenia. Najvyššia citlivosť pri oboch kmeňoch bola zaznamenaná po 48
hodinách pôsobenia pre zlúčeninu s piperidínolovým heterocyklom IF16-P-4-Pip, so
štvornásobným účinkom oproti referenčnému miltefosínu. Rovnakú mieru citlivosti
preukázali trofozoity A. lugdunensis aj na alkylfosfocholíny s piperidínovým (IF16-P-2MetPip) a azepánovým (IF16-P-Azep) heterocyklom, zatiaľ čo pri A. quina zodpovedala
miltefosínu. Štvrý APC v sérii s morfolínovým heterocyklom (IF16-P-Morf) dosahoval
účinnosť porovnateľnú s referenčným APC (Tab. 2). Úplná inaktivácia cýst bola dosiahnutá po
48 hodinách pri najvyššich testovaných koncentráciách 500-1000 µM pri všetkých APC v
rámci série.
Reakcia buniek akantaméb v kultúrach na testované APC bola zaznamenaná formou
cytomorfologických zmien, ktoré v prípade trofozoitov zahŕňali zastavenie lokomócie,
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zaguľatenie, resorpciu akantopódií a uvoľnenie buniek z podkladu. Po následnej lýze boli
detegovateľné oválne reziduá buniek, pozitívne sa farbiace trypánovou modrou. V prípade
nižších kocentrácií pri troch APC (IF16-P-4-Pip, IF16-P-2-MetPip, IF16-P-Azep) bolo prvý krát
zaznamenané formovanie sférických pseudocýst po pôsobení APC, ktoré po farbení Ryluxom
emitovali vo fluorescenčnom mikroskope modré svetlo (Garajová et al. 2014). Nízke
koncentrácie (15,6 – 31,25 µM) iniciovali apoptózu typickú progresívnym formovaním
kónických a následne filóznych apoptopódií, neskôr sprevádzaných patologickým vydutím
cytoplazmatickej membrány (membrane blebbing) a smrťou buniek. Cytotoxické poškodenie
cýst bolo vidieteľné najmä po farbení trypánovou modrou, ktorá opticky zvýraznila
zvraštenie cytoplazmy a separáciu cytoplazmatickej membrány od endocysty. Dvojvrstvová
stena cysty ostala bez známok poškodenia aj pri najvyšších testovaných koncentráciách
(Garajová et al. 2014).
Tab. 1. Minimálna trofocídna koncentrácia (MTC) štruktúrnych analógov miltefosínu na dvoch kmeňoch
akantaméb po 48 hodinách pôsobenia
MTC (µM)
kmeň

HPC

C2C15

C3C14

C5C12

C6C11

C7C10

C8C9

C9C8

C10C7

C11C6

C12C5

C14C3

C15C2

AcaVNAK02

250

62,5

125

125

62,5

125

125

250

250

125

125

125

125

AcaVNAK03

125

62,5

125

125

125

125

125

250

250

250

125

125

125

Tab. 2. Minimálna trofocídna koncentrácia (MTC) fluorinovaných APC a heterocyklických APC na dvoch
kmeňoch akantaméb po 48 hodinách pôsobenia
MTC (µM)
kmeň

HPC

HH

HF

AcaVNAK02

250

>500

125

AcaVNAK03

125

500

125

IF16-P-2MetPip

IF16-P-4Pip

IF16-P-Azep

IF16-PMorf

>500 >500

62,5

62,5

62,5

125

125

125

31,25

125

250

FH

FF

>500

Štúdium APC ako budúcich chemoterapeutík akantamébových infekcií naznačuje, že
vysoký amebicídny potenciál prejavujú najmä alkylfosfocholíny so 16-uhlíkovým alkylovým
reťazcom (Walochnik et al. 2002, Lukáč et al. 2012). Zaradenie heterocyklu do zlúčeniny tak
isto častokrát zvyšuje antiprotozoárnu účinnosť. Prezentované výsledky potvrdzujú, že najmä
heterocyklické APC predstavujú zlúčeniny s vysokým potenciálom budúceho klinického
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využitia.
Záver
Stále nedoriešená problematika účinnej a spoľahlivej terapie akantamébových
infekcií predstavuje aktuálny problém v celosvetovom meradle. Štúdium cytotoxických
vlastností alkylfosfocholínov naznačuje možný smer vývoja nových terapeutík. Testované
fosfolipidové analógy vykazovali inhibičný účinok na oba klinické izoláty akantaméb, pričom
najvýraznejší prejavili heterocyklické APC. Na alkylfosfocholíny C2-C15 a IF16-P-4-Pip bola
u izolátov zistená až štvornásobne vyššia citlivosť než pri referenčnom miltefosíne.
Amebicídna aktivita APC dokazuje ich terapeutický potenciál a detegované cytomorfologické
zmeny výrazne prispievajú k pochopeniu mechanizmu ich účinku. Cytotoxický efekt zlúčenín
bol prevažne lytický, čo je typické pre APC a pri nižších koncentráciách iniciovali apoptózu.
Výrazné rozdiely v citlivosti klinických izolátov akantaméb na niektoré testované zlúčeniny
svedčia o dôležitosti testov citlivosti patogéna na potenciálne liečivo v prípade klinického
použitia.
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Ryby ako významné bioindikátory prítomnosti endokrinných disruptorov vo
vode – predbežná analýza vzoriek z kontaminovaného a nekontaminovaného
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Abstract
Water quality in the world is threatened by increasing anthropogenic pollution, especially by
continuously discharging of substances into surface waters. These substances, endocrine
disruptors (ED), have an estrogenic activity and adversely affect endocrine system of
organisms. This group include substances such as hormones, medicines, drugs, pesticides,
agricultural chemicals, or personal care products, cosmetics, and their metabolites.
Conventional wastewater treatment processes can not completely eliminate these
substances, thus they enter into aquatic environment mainly from sewage treatment plants,
runoff from agricultural land or industry. ED can interact with hormone or non-hormone
receptors and even affect some enzymes. They can act at low concentrations, i.e.
environmentally relevant concentrations which are normally detectable in aquatic
environment. It has been shown that ED have not only a negative impact on the condition,
development, maturation, reproduction, sexuality and behavior of fish, as well as they have
transgenerational effect. ED can affect indirectly other organisms, particularly humans, by
their bioaccumulation in the fatty tissue of fish and transmission in the food chain. There are
several assumptions that ED will also negative affect people because DNA sequence for
hormone receptors fish is similar to a human. In relation to human health disruptors are
associated with an increased incidence of various reproductive disorders and diseases.
The basic and reproductive parameters of goldfish were analyzed and evaluated in this
study. Specimens of goldfish came from wastewater treatment plant (WWTP Devínska Nová
Ves) and from the natural pond (Jakubovské rybníky). According to preliminary results,
females from WWTP had larger oocytes, higher gonadosomatic index and absolute fecundity
and lower relative fecundity. No changes in the gonads (evaluated macroscopically) were
found in specimens, except for one unspecified tissue of female from WWTP. Further
analyzes (histology of the gonads) are in the process of realization.
Key words: endocrine disruptors; fish; reproductive parameters
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Úvod
Kvalita vôd na celom svete je ohrozená stále sa zvyšujúcim antropogénnym
znečistením, najmä vypúšťaním rôznorodých chemických látok do povrchových vôd. Do
tokov sa neustále dostávajú látky s estrogénnou aktivitou (endokrinné disruptory ED), ako sú
prírodné a syntetické hormóny, liečivá, drogy, pesticídy, priemyselné chemikálie alebo
prípravky osobnej starostlivosti, kozmetika, a ich metabolity (Groshart a Okkerman, 2000).
Zdrojmi takýchto látok sú odpadové vody z domácností a nemocníc, ktoré sa dostávajú do
čistiarní odpadových vôd. Keďže bežné procesy spracovania odpadových vôd nedokážu tieto
látky úplne odstrániť stávajú sa tak výpuste vôd z čistiarní odpadových vôd jedným z
najväčších kontaminantov tokov. Disruptory sa do prostredia dostávajú aj splachmi z
poľnohospodársky využívaných pôd (hnojenie močovkou alebo kalmi z ČOV) alebo
priemyselnou činnosťou (napr. textilný, drevospracujúci alebo sóju spracujúci priemysel)
(Harries et al. 1996, Hinck et al. 2007, Bolong et al. 2009, Petrovic et al. 2009, Vajda et al.
2011, Bertram et al. 2015). Ich množstvo v tokoch kolíše, čo dokumentujú aj vyššie
priemerné koncentrácie hormónu estradiolu E2 (0,4-14 ng/L) namerané na výpustiach
odpadových vôd v porovnaní s koncentráciami zistenými v povrchových vodách ďalej od
výpustí (0,3-2,1ng/L) (Belfroid et al. 1999, Baronti et al. 2000, Nasu et al. 2000, Kuch a
Ballschmitter 2001).
Endokrinné disruptory negatívne pôsobia na endokrinný systém a menia jeho úlohu
vo vývine organizmu, jeho potomkov a tiež celých populácií. Dokážu sa naviazať na
hormónové (estrogénové a androgénové receptory) alebo nehormónové receptory (napr.
neurotransmiterové receptory, aryl-hydrokarbónový receptor) a dokonca ovplyvňujú aj
niektoré enzýmy (enzým aromatáza syntetizuje estrogény z testosterónu). Najčastejšie však
interagujú s hormónovými receptormi, kde imitujú (hyperfunkcia) alebo blokujú
(hypofunkcia) funkciu príslušného hormónu (Diamanti-Kandarakis et al. 2009). Viaceré štúdie
dokazujú, že na endokrinný systém organizmov pôsobia už pri nízkych koncentráciách, a to
takých, ktoré sa bežne nachádzajú vo vodnom prostredí (Ho et al. 2006, Vanderberg et al.
2012, Jarošová et al. 2014). Nízke koncentrácie látok pôsobiace na organizmy dlhšiu dobu
môžu mať paradoxne negatívnejší efekt ako vyššie množstvá pôsobiace kratší čas (vom Saal
et al. 2007). Niektoré ED pôsobia na organizmy priamo v prostredí, iné sa vďaka pomalej
schopnosti biodegradácie akumulujú v ich tukovom tkanive, pričom ich koncentrácia narastá
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s trofickou úrovňou reťazca (Maršálek et al. 2004, Bošnir et al. 2007, Cerveny et al. 2014). Od
primárneho producenta sa tak posúvajú cez všetky trofické úrovne až k človeku
(fytoplanktón – zooplanktón – zoobentos – ryby – dravé ryby – človek) (Prousek a Čík 2008).
Keďže ryby predstavujú posledný článok potravného reťazca vo vodnom ekosystéme, patria
medzi najvýznamnejšie bioindikátory kontaminácie vodného prostredia. Na Slovensku bol
výskum endokrinných disruptorov a ich vplyvov na ryby zameraný na kontamináciu rýb
polychlórovanými bifenylmi (Kočan et al. 2001, Zmetáková a Šalgovičová 2006, Langer et al.
2007), avšak štúdie týkajúce sa vplyvu iných látok chýbajú.

Vplyv na ryby
Syntetický hormón17α-etinylestradiol EE2 patrí do skupiny steroidných hormónov,
ktoré majú tisíckrát väčší estrogénny účinok na ryby, ako majú ostatné xenobiotické látky
(Young et al. 2004, Caldwell et al. 2012). I keď sa EE2 nachádza v povrchových vodách v
nízkych koncentráciách (v rozpätí <0,03-5,1ng/L) (Wenzel et al. 2003), bolo preukázané, že
dokáže negatívne pôsobiť na ryby už vo veľmi malých množstvách (Young et al. 2004). U
čereble Pimephalus sp. došlo po vystavení účinkom EE2 (0,32-8ng/L) k demaskulinizácií
samcov, tvorbe intersexuality, zníženej plodnosti samcov a samíc, až takmer vyhubeniu
populácie (Kidd et al. 2007). Bolo dokázané, že látky s hormonálnou aktivitou majú nielen
priamy negatívny vplyv na kondíciu, vývin, dospievanie, reprodukciu, sexualitu a správanie
rýb (Robinson et al. 2003, Žlábek et al. 2009, Paul-Prasanth et al. 2013, Bertram et al. 2015),
ale dokážu transgeneračne pôsobiť aj na ich potomstvo (Schwindt et al. 2014, Bhandari et al.
2015). Vo všeobecnosti sa pôsobenie ED u samcov rýb prejavuje najmä zníženou plodnosťou
a oplodňovaním ikier, nediferencovanými gonádami, zvýšenou tvorbou vitelogenínu,
fenotypovou zmenou na samice, intersexualitou, demaskulinizáciou a malformáciami gonád
(Gimeno et al. 1998, Allen et al. 1999, Bahamonde et al. 2003, Robinson et al. 2003, Hirai et
al. 2005, Žlábek et al. 2009, Hinck et al. 2007, Kidd et al. 2007). U samíc môžeme pozorovať
zníženú plodnosť, narušenie oogenézy a inhibíciu dospievania (Noaksson et al. 2001,
Robinson et al. 2003, Kidd et al. 2007).

Vplyv na ľudí
Existujú viaceré predpoklady, že účinky endokrinných disruptorov budú rovnako
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negatívne pôsobiť aj na ľudí, pretože sekvencia DNA pre hormónové receptory rýb je
podobná ľudskej (Brandner 2013). ED sú v spojitosti s ľudským zdravím spájané so zvýšeným
výskytom reprodukčných porúch (úbytok spermií a ich znížená pohyblivosť, problémy s
otehotnením, spontánne potraty, atď.), ochorení (rakovina pŕs a prostaty, polycystický
ovariálny syndróm, endometrióza, obezita, cukrovka, poruchy funkcie štítnej žľazy a
imunitného systému, atď.) a vývinových porúch (malformácie mužského urogenitálneho
traktu, anomálie ženského reprodukčného traktu, myómy maternice, atď.) (DiamantiKandarakis et al. 2009). Najnovšie štúdie naznačujú, že prejavené negatívne vplyvy ED
nemusia byť len výsledkom priameho pôsobenia disruptorov na organizmus resp. jedinca,
ale môžu byť dokonca výsledkom transgeneračného prenosu z matky na potomstvo na
nasledujúce generácie prostredníctvom epigenetických mechanizmov (zmena DNA štruktúry
modifikáciou histónov alebo DNA metyláciou) (Diamanti-Kandarakis et al. 2009).
V kontexte

predbežného

zisťovania

prítomnosti

ED

vo

vodnom

prostredí

Bratislavského kraja bolo cieľom práce vyhodnotiť reprodukčné parametre, makroskopické
zmeny gonád a prítomnosť intersexuality u jedincov karasa striebristého pochádzajúcich z
kontaminovaného prostredia a pravdepodobne nekontaminovaného prostredia, t.j. či sa
pôsobenie

endokrinných

disruptorov

prejavilo

na

jedincoch

pochádzajúcich

z

kontaminovaného prostredia.

Materiál a metódy
Nazbierané jedince karasa striebristého (Carassius auratus Linnaeus, 1758)
pochádzali z prostredia kontaminovaného endokrinnými disruptormi (čistiareň odpadových
vôd Devínska Nová Ves, T. Mackulák in verb, n=9 samíc) a z prirodzeného, pravdepodobne
nekontaminovaného prostredia (Jakubovské rybníky n=24 samíc, n=16 samcov). Ryby boli na
lokalitách zbierané udicou a elektrickým agregátom. Následne boli priamo na mieste
anestetizované 2-fenoxyetanolom a fixované 4% roztokom formaldehydu. V laboratóriu boli
na všetkých jedincoch vyhodnotené základné parametre, t.j. dĺžka tela, hmotnosť tela pred
a po pitve (s a bez vnútorností) a hmotnosť ovárií. U všetkých samíc boli vyhodnocované
reprodukčné parametre ako veľkosť oocytov, kolísanie gonadosomatického indexu (GSI),
absolútna a relatívna plodnosť, taktiež makroskopické zmeny gonád (veľkosť a ich tvar) a
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prítomnosť intersexuality (zisťovaná makroskopicky a mikroskopicky).
Veľkosť (priemer) 50 náhodne vybraných oocytov bola zmeraná z fotografií použitím
softwéru AxioVision 4.8.2, Carl Zeiss MicroImaging GmbH. Gonadosomatický index,
znázorňujúci zmeny hmotnosti ovárií v priebehu sezóny, bol definovaný ako pomer
hmotnosti gonád a hmotnosti tela bez vnútorností, vyjadrený v percentách (Holčík a Hensel
1972). Absolútna plodnosť bola stanovená ako celkový počet oocytov prítomných v ováriách
samíc a relatívna plodnosť ako počet oocytov na 1 g hmotnosti tela samice bez vnútorností.
Obe plodnosti boli vypočítané gravimetricky, použitím štandardných metód (Holčík a Hensel
1972). Intersexualita bola definovaná ako spoločná prítomnosť samčieho a samičieho
pohlavného tkaniva v gonádach gonochoristických rýb, čiže výskyt oocytov/ikier
v semenníkoch (testis-ova) alebo výskyt spermatocytov v ováriách (ovotestis) (Nolan et al.
2001, Tyler a Jobling 2008, Hinck et al. 2007). Na mikroskopické vyhodnotenie intersexuality
rýb budú použité histologické preparáty gonád, t.j. semeníkov a ovárií. Preparáty budú
pripravované a farbené podľa štandardizovaných histologických postupov (Jirkovská 2006).
Rozdiely medzi jedincami z kontaminovaného a pravdepodobne nekontaminovaného
prostredia boli vyhodnotené pomocou štatistických testov (pri niektorých parametroch bol
však počet pozorovaní nízky).

Výsledky a diskusia
Základné parametre
Samice z kontaminovaného prostredia (ČOV DNV) mali na rozdiel od samíc
z pravdepodobne nekontaminovaného prostredia (JR) väčšiu dĺžku tela, hmotnosť tela pred
pitvou a po pitve a hmotnosť ovárií (pre všetky parametre T-test p < 0.01, Tab. 1).
Reprodukčné parametre
Podľa predbežných výsledkov mali samice z ČOV DNV väčšie a ťažšie oocyty ako
samice z JR (U-test p < 0.01, Tab. 1). Samice z ČOV DNV mali tiež vyššie hodnoty GSI, čo bolo
v súlade aj s ich väčšou hmotnosťou ovárií, t.j. väčšími a ťažšími oocytami (T-test p <
0.01, Tab. 1). Hodnoty absolútnej plodnosti samíc z ČOV DNV boli výrazne vyššie, čo
korešpondovalo aj s faktom, že väčšie a ťažšie samice produkujú viac vajíčok, t.j. majú vyššiu
plodnosť (T-test p < 0.01, Tab. 1, 2). I napriek vyššej absolútnej plodnosti však mali samice
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z ČOV nižšie hodnoty relatívnej plodnosti ako samice z JR (T-test p > 0.05, Tab. 1). Takéto
hodnoty boli pravdepodobne výsledkom väčších a ťažších oocytov nachádzajúcich sa v ich
ováriách.
Makroskopické a mikroskopické analýzy
Pri makroskopickom analyzovaní gonád rýb neboli zistené žiadne abnormálne zmeny
v ich veľkosti alebo tvare, okrem jednej samice z ČOV DNV. Tá mala prirastené k ováriu
zvláštne vyzerajúce, nešpecifikované tkanivo (Obr. 1). Pre bližšie určenie typu tkaniva
(základy semeníkového tkaniva alebo tukové tkanivo) je v súčasnosti rozpracovaná
histologická analýza. Mikroskopické analýzy týkajúce sa vyhodnotenia prítomnosti
intersexuality u samcov a samíc karasov sú v procese realizácie.

Tab. 1. Základné a reprodukčné parametre samíc karasa striebristého pochádzajúcich z kontaminovaného
(ČOV DNV) a pravdepodobne nekontaminovaného prostredia (JR)
Parameter

Kontaminované prostredie

Nekontaminované prostredie

min - max

priemer

min - max

priemer

Celková dĺžka tela (mm)

285 – 360

328,6

150 – 260

189,3

Dĺžka tela (mm)

230 – 290

267,6

118 – 207

149,8

536 – 1 250

915,11

68 – 382

156,46

425 – 813

618,44

52 – 303

120,79

42,59 – 268, 65

164,69

1,25 – 44,61

15,29

0,06 – 1,44

0,70

0,07 – 1,26

0,52

58,90E-06 – 394,33E-06

187,44E-06

9,86E-06 – 174,46E-06

64,82E-06

10,02 – 34,78

26,11

1,90 – 24,27

11,83

Absolútna plodnosť (oocyty)

557 593 – 1 775 091

971 419

58 476 – 649 633

229 769

Relatívna plodnosť (ooc.g-1)

838 – 2 836

1 592

857 – 3730

2 070

Hmotnosť pred pitvou (g)
Hmotnosť po pitve (g)
Hmotnosť gonád (g)
Veľkosť ikier (mm)
Hmotnosť 1 oocytu (g)
GSI (%)
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Tab. 2. Hodnoty absolútnej plodnosti karasa striebristého v rôznych oblastiach výskytu
Druh resp. poddruh

Celková dĺžka tela

Dĺžka tela

Absolútna plodnosť

Štát/lokalita

(mm)

(mm)

(oocyty)

285 – 360

230 – 290

557 593 – 1 775 091

150 – 260

118 – 207

58 476 – 649 633

-

priem. 131

11 841 – 106 200

101 – 309

-

227 800 – 545 916

-

133 – 299

89 000 – 2 500 000

-

100 – 350

11 968 – 360 672

23.5 – 36.2

-

26 000 – 176 600

-

215 – 290

139 232 – 641 669

-

45 – 290

30 000 – 400 000

Carassius auratus
*

Slovensko/ČOV DNV

Slovensko/Jakubovské rybníky
Slovensko/rieka Dunaj

*

1

Irak/jazero East Hammar Marsh

2

Carassius auratus gibelio
Maďarsko/rieka Tisa
Srbsko/rieka Tisa

3

4
5

Grécko/jazero Chimaditis
Bielorusko
1

2

3

4

6

7

5

Referencie: Holčík 1975; Al-Noor 2010; Józsa a Lengyel 2003; Maletin a Budakov 1986; Leonardos et al.
6
7
2008; Žukov 1965; Drjagin 1949; Csákány 1958; *táto štúdia

a) Samica s normálnym ováriom
bez tkaniva

b) Samica s nešpecifikovaným
tkanivom na ováriu

c) Detail ovária s nešpecifikovaným
tkanivom (navrchu)

Obr. 1. Ováriá samíc karasa striebristého z kontaminovaného prostredia (ČOV DNV)

Záver
Podľa predbežných výsledkov mali samice z čistiarne odpadových vôd DNV väčšie
a ťažšie oocyty, vyšší gonadosomatický index, vyššie hodnoty absolútnej plodnosti a nižšie
hodnoty relatívnej plodnosti. U jednej samice z čistiarne odpadových vôd DNV bolo nájdené
zvláštne vyzerajúce tkanivo, ktoré bude podrobené histologickej analýze aby sa zistilo, či ide
o semenníkové tkanivo, t.j. intersexualitu. Ďalšie analýzy týkajúce sa zisťovania prítomnosti

- 45 -

Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave ITMS 26240220086
BIOTICKÉ FAKTORY A ENVIRO-MEDICÍNA PRE 21. STOROČIE

intersexuality v gonádach karasov z oboch prostredí sú v procese realizácie. Z predbežných
výsledkov možno usúdiť, že samice z kontaminovaného prostredia nemali pravdepodobne
narušenú reprodukciu. Svoju reprodukčnú alokáciu nasmerovali do menšieho počtu jedincov
(nižšia relatívna plodnosť), pričom investícia do každého indivídua bola vyššia (väčšie a ťažšie
oocyty). Definitívne vyhodnotenie potenciálneho vplyvu endokrinných disruptorov na
skúmané vzorky bude možné po doplnení údajov o prítomnosti resp. neprítomnosti
intersexuality v ich gonádach na základe histologického vyšetrenia.
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Abstrakt
Endothelial-mesenchymal transition (EndMT) is a process in which endothelial cells lose their
specific characteristics and expression of endothelial markers is reduced. Cells acquire
mesenchymal phenotype, initiate expression of mesenchymal-specific genes, obtain motility
and gain the capability to migrate into surrounding tissues. EndMT is regulated
predominantly by transforming growth factor β (TGFβ) signaling pathways. Co-stimulation
with inflammatory cytokines interleukin 1 (IL1) and tumor necrosis factor α promotes the
process of EndMT. Mesenchymal cells produced by EndMT participate in pathological
processes including organ fibrosis, diabetic nephropathy and cancer progression.
Here, we investigated a supposed protective and anti-inflammatory effect of melatonin
on human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) treated with IL1α or combination of IL1α
and TGFβ1. Expression of endothelial markers PECAM1 (cd31) and vascular endothelial
cadherin (cdh5) with mesenchymal markers α smooth muscle actin (acta2) and fibronectin
(fn1) was analyzed by real-time PCR. HUVECs treated for 6 days with IL1α or combination of
IL1α and TGFβ1 showed increased acta2 and fn1 expression. Addition of 10µM melatonin in
cell culture treated with IL1α for 6 days caused a diminished increase in acta2 expression
when compared to cells treated with IL1α alone. Melatonin also reduced the increase of
fibronectin expression in cells treated with combination of IL1α and TGFβ1. Since fibronectin
plays a prominent role in mediating extracellular matrix function and in this way is involved
in cancer progression and metastasis, our results suggest a possible mechanism for
protective action of melatonin in tumorgenesis.
In conclusion, our results suggest that melatonin may alleviate inflammatory cytokine costimulated EndMT and in this way reduce the negative effects caused by EndMT during
progression of diseases.
Kľúčové slová: EndMT; melatonín; cytokíny, HUVEC
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Úvod
Endotelovo-mezenchymálna tranzícia (EndMT) je komplexný proces, v priebehu
ktorého bunky endotelu strácajú svoje charakteristické vlastnosti a výrazne sa im znižujú
hladiny expresie endotelových markerov (cd31, tie1, tie2, VE-kadherín, kolagén typu IV, von
Willebrandov faktor) (Medici a Kalluri 2012; Krenning et al. 2008). Súčasne v priebehu
EndMT endotelové bunky nadobúdajú mezenchymálny fenotyp, predlžujú sa do
vretenovitého tvaru a spúšťajú expresiu génov špecifických pre mezenchým (fibroblastovošpecifický proteín 1, α hladko-svalový aktín (acta2), vimentín, fibronektín (fn1), kolagén typu
I a III) (Li a Jimenez 2011; Medici a Kalluri 2012). Okrem nadobudnutia pro-fibrotického
fenotypu a zmien v expresii génov, bunky strácajú adhezívne vlastnosti, stávajú sa
pohyblivými a schopnými migrovať do okolitých tkanív (Medici a Kalluri 2012, Medici et al.
2010, Potenta et al. 2008).
Proces EndMT bol pôvodne popísaný vo vývojových štúdiách ako proces nevyhnutný
pre správne formovanie srdca (Markwald et al. 1975). Ako však bolo zistené v neskorších
prácach, mezenchymálne bunky produkované EndMT sa zúčastňujú tak v špecifických
vývojových procesoch ako aj v progresii mnohých patologických stavov a ochorení, vrátane
rakoviny, systémovej sklerózy a fibrózy rôznych orgánov (Medici et al. 2010, Yu et al. 2014).
Procesom EndMT vznikajú mezenchymálne bunky podobné kmeňovým bunkám, ktoré sa
následne môžu diferencovať na niekoľko ďalších bunkových línií vrátane myofibroblastov,
osteoblastov, chondrocytov a adipocytov (Medici et al. 2010, Medici a Kalluri 2012, Zeisberg
et al. 2007, Kokudo et al. 2008). Táto možnosť rediferenciácie pôvodne endotelovej bunky na
potrebný typ mezenchymálnej bunky, ako aj výrazne menšia invazívnosť odberu
endotelových buniek z mikrokapilár v koži v porovnaní s odberom kmeňových buniek
z kostnej drene, robí z EndMT perspektívny proces aj z hľadiska jej uplatnenia
v regeneratívnej medicíne (Susienka a Medici 2013, Yu et al. 2014).
Hoci sú do procesu spúšťania EndMT zapojené viaceré signálne dráhy regulované
cytokínmi, pre indukciu EndMT je dôležitý predovšetkým transformujúci rastový faktor β
(TGFβ) (Frid et al., 2002; Watanabe et al. 2003, Zeisberg et al. 2007). Kombinácia indukcie
EndMT cytokínom TGFβ so stimuláciou zápalovými cytokínmi, ako sú interleukín 1 (IL1),
interleukín 6 a tumor nekrotizujúci faktor α, ďalej zvyšuje efektivitu indukcie EndMT (Rieder
et al. 2011, Maleszewska et al. 2013, Mahler et al. 2013).
- 50 -

Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave ITMS 26240220086
BIOTICKÉ FAKTORY A ENVIRO-MEDICÍNA PRE 21. STOROČIE

Keďže viaceré štúdie naznačujú protektívne a protizápalové účinky melatonínu
(Carrillo-Vico et al. 2005, Qin et al. 2012, Zhao et al. 2014), v našej práci sme sa rozhodli
testovať vplyv melatonínu na primárne bunkové kultúry ľudských endotelových buniek
z pupočníkových ciev (HUVEC) ovplyvnené IL1α alebo kombináciou IL1α s TGFβ1.

Materiál a metódy
Experiment prebiehal na primárnej kultúre endotelových buniek izolovaných z ciev
ľudského pupočníka (HUVEC). Tieto bunky boli izolované pomocou kolagenázy z čerstvých
pupočníkov, ktoré poskytla firma Eurocord Bratislava (Moravčík et al. 2014). V rámci pokusu
sme používali bunky tretej pasáže, ktoré sme vysiali na 6-jamkové platničky v množstve 8.104
buniek na jamku. Bunky sme kultivovali v CO2 termostate (Heal Force HF90, Čína) so
zvlhčenou atmosférou s 5% obsahom CO2 pri teplote 37°C v endotelovom rastovom médiu
(ECGM, PromoCell, Nemecko) so suplementami (ECGS, PromoCell, Nemecko), penicilínom
(100U/ml), streptomycínom (100µg/ml; Biosera, Francúzsko) a amfotericínom B (2,5µg/ml;
Sigma-Aldrich, USA). Po prisadnutí buniek sme k ním pridali rastové faktory (Peprotech,
Veľká Británia) a melatonín (Sigma-Aldrich, USA) podľa jednotlivých experimentálnych
skupín: 1.) 5ng/ml IL1α; 2.) 5ng/ml IL1α + 10ng/ml TGFβ1; 3.) 10µM melatonín; 4.) 5ng/ml
IL1α + 10µM melatonín; 5.) 5ng/ml IL1α + 10ng/ml TGFβ1 + 10µM melatonín. Médium a
rastové faktory s melatonínom sme vymieňali každých 24h.
Po šiestich dňoch experimentu prebehla izolácia celkovej RNA z bunkových kultúr
pomocou Tri-reagentu (MRC, USA) (Chomczynski a Sacchi 1987). Na zvýšenie výťažku RNA
sme pri izolácii použili GlycoBlue™ Coprecipitant (Invitrogen, USA). Izolovanú RNA sme
reverznou transkripciou pomocou reakčnej zmesi obsahujúcej Maxima Reverse Transcriptase
(Thermo Scientific, USA), oligo(DT)18 primer (Thermo Scientific, USA), 10 mM dNTP (Thermo
Scientific, USA), 5xRT buffer (Thermo Scientific, USA) a RiboLock Rnase Inhibitor (Thermo
Scientific, USA) prepísali na cDNA.
Obsah cDNA génov acta2, cd31, cdh5 a fn1 vo vzorkách sme stanovili pomocou realtime PCR na cykleri CFX Connect Real-time System (BIO-RAD, USA). V real-time PCR reakcii
boli použité primery: acta2 (NM_001141945.1) sense 5’-CCGACCGAATGCAGAAGGA-3’
antisense

5’-ACAGAGTATTTGCGCTCCGAA-3’;

cd31

(NM_000442.4)

sense

AACAGTGTTGACATGAAGAGCC-3’ antisense 5’-TGTAAAACAGCACGTCATCCTT-3’; cdh5
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(NM_001795.3)

sense

5’-AAGCCTCTGATTGGCACAGT-3’

antisense

5’-

CTGGCCCTTGTCACTGGT-3’; fn1 (NM_212482.1) sense 5’-AAACCAATTCTTGGAGCAGG-3’
antisense

5’-CCATAAAGGGCAACCAAGAG-3’;

GGACCGTGCGAGGTATGCT-3’

antisense

rplp13a

(NM_012423.3)

5’-ATGCCGTCAAACACCTTGAGA-3’.

sense

5’-

Namerané

hodnoty expresie génov boli normalizované vzhľadom k expresii housekeeping génu rplp13a.
Významnosť rozdielov medzi skupinami sme hodnotili pomocou analýzy rozptylu
(ANOVA) a následného Fisher post hoc testu.

Výsledky a diskusia
Vplyvom pridania IL1α ako aj kombinácie IL1α s TGFβ1 sme pozorovali zmenu tvaru
endotelových buniek z pôvodného charakteristického zaobleného tvaru na podlhovastý
vretenovitý tvar buniek. Tieto zmeny boli najvýraznejšie na konci experimentu, po šiestich
dňoch pôsobenia pridávaných cytokínov (Obr. 1). Získané výsledky sú v súlade s očakávaním,
pretože obdobné zmeny boli zdokumentované ako dôsledok navodenia EndMT pomocou
podania TGFβ a IL1 (Zeisberg et al. 2007, Medici et al. 2011, Kumarswamy et al. 2012,
Maleszewska et al. 2013).

Obr. 1 Morfologické zmeny buniek. Reprezentatívne fotografie HUVEC buniek. A- kontrolná skupina, Bskupina s pridaným 5ng/ml IL1α v médiu , C- bunky s médiom obsahujúcim 5ng/ml IL1α s 10ng/ml TGFβ1.

Efektivitu navodenia procesu EndMT sme sledovali pomocou hodnotenia zmien
v expresii endotelových a mezenchymálnych markerov. EndMT spôsobuje zníženie expresie
endotelových markerov cd31 a VE-kadherínu, čo sa odráža aj na úrovni proteínov (Frid et al.,
2002; Kumarswamy et al. 2012, Zhang et al. 2013). V našej práci sme zaznamenali
signifikantne zníženú expresiu cd31 v skupine ovplyvnenej melatonínom s IL1α a v skupine
ovplyvnenej melatonínom v kombinácii s IL1α a TGFβ1,

v porovnaní s expresiou cd31

skupiny so samotným melatonínom (Obr. 2). Hladiny expresie cd31 v skupinách bez
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melatonínu, ani hladiny expresie VE-kadherínu medzi žiadnymi skupinami sa nelíšili.
Podobne ako v našej práci, po 6 dňoch podávania kombinácie TGFβ2 a IL1β, ani iní autori
nezaznamenali signifikantné rozdiely v expresii VE-kadherínu oproti kontrolnej skupine
(Maleszewska et al. 2013).
Po 6 dňoch ovplyvnenia IL1α aj kombináciou IL1α s TGFβ1 sme zistili zvýšenú expresiu
mezenchymálnych markerov acta2 a fn1 v porovnaní s kontrolnou skupinou (Obr. 3), čo
potvrdzuje úspešné navodenie procesu EndMT. Naše výsledky podporujú údaje o zvýšených
hladinách expresie fn1 po 6-tich dňoch pôsobenia obdobnej kombinácie cytokínov (IL1β
a TGFβ2) (Maleszewska et al. 2013). Zvýšenie expresie acta2 je charakteristické pre EndMT
a po pridaní TGFβ1 bolo pozorované vo viacerých prácach (Potenta et al. 2008, Medici et al.
2012, Wylie-Sears et al. 2014). Zvýšenie expresie acta2 a fn1 po podaní IL1α a kombinácie
IL1α s TGFβ1 sme pozorovali aj v skupinách s melatonínom.

Obr. 2 Expresia markerov endotelu. Porovnanie hladín expresie VE-kadherínu (cdh5) a cd31 kontrolnej
skupiny, skupiny s IL1α, skupiny s kombináciou IL1α a TGFβ1, skupiny s melatonínom, skupiny s melatonínom a
IL1α a skupiny s melatonínom a kombináciou IL1α a TGFβ1. Expresia endotelových markerov je normalizovaná
vzhľadom ku housekeeping génu rplp13a. Hodnoty sú prezentované ako priemer ± SEM (n=3–4). Signifikantné
#
rozdiely medzi skupinami sú vyznačené *P<0,05, P<0,05 (ANOVA, Fisher post hoc test).

Originálnym výsledkom našej práce je dokumentovanie inhibičných účinkov
melatonínu na proces EndMT. Zaznamenali sme signifikantne nižšiu hladinu expresie acta2 v
skupine s IL1α v prítomnosti 10µM melatonínu v porovnaní so skupinou ovplyvnenou
samotným IL1α, ako aj signifikantne menší vzostup expresie fibronektínu v skupine
ovplyvnenej melatonínom v kombinácii s IL1α s TGFβ1 v porovnaní so zodpovedajúcou
skupinou bez pridania melatonínu (Obr. 3).
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Záver
Melatonín znížil expresiu fibronektínu indukovanú kombináciou IL1α s TGFβ1 v primárnych
bunkových kultúrach HUVEC. Keďže fibronektín zohráva kľúčovú úlohu v sprostredkovaní
funkcie extracelulárnej matrix a tak sa zapája sa do progresie rakoviny a procesu vzniku
metastáz (Astrof a Hynes 2009), naše výsledky naznačujú nový mechanizmus protektívneho
účinku melatonínu v priebehu tumorigenézy. Navyše, výsledky našej práce naznačujú, že
melatonín môže zmierňovať negatívne účinky EndMT a tak znižovať negatívny dopad
spôsobený týmto EndMT v progresii ochorení.

Obr. 3 Expresia markerov mezenchýmu. Porovnanie hladín expresie α-hladko-svalového aktínu (acta2)
a fibronektínu (fn1) kontrolnej skupiny, skupiny s IL1α, skupiny s kombináciou IL1α a TGFβ1, skupiny
s melatonínom, skupiny s melatonínom a IL1α a skupiny s melatonínom a kombináciou IL1α a TGFβ1. Expresia
markerov mezenchýmu je normalizovaná vzhľadom ku housekeeping génu rplp13a. Hodnoty sú prezentované
#
ako priemer ± SEM (n=3–4). Signifikantné rozdiely medzi skupinami sú vyznačené ***P<0,001, P<0,05,
###
P<0,001 (ANOVA, Fisher post hoc test).
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Geografický informačný systém a environmentálne zdravie
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Bratislava 4, Slovenská republika; Eva.Micietova@fns.uniba.sk.

Abstrakt
Príspevok predstavuje operačné možnosti geografického informačného systému
environmentálneho zdravia, ktorý bol navrhnutý a implementovaný pre riešenie projektu
Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave. Zameriava sa na identifikáciu,
integráciu, analýzu, vyhľadávanie a sprístupnenie vybraných environmentálnych údajov a
verejných údajov o indikátoroch zdravotného stavu populácie prostredníctvom platformy
geoweb.
V príspevku sú prezentované produkty: a) integrovaná geografická báza údajov
environmentálneho zdravia, ktorej obsah špecifikuje b) interaktívny katalóg tried objektov, c)
interoperabilné mapové vrstvy zdravotných a environmentálnych indikátorov distribuobané
vo forme mapových informačných služieb WMS (Web Map Service), d) mapový portál na
integráciu, zobrazenie, dopytovanie a priestorové modelovanie environmentálnych
a zdravotných indikátorov, e) metainformačný katalóg a katalógový klient na vyhľadávanie
informačných zdrojov v rámci integrovanej platformy geografického informačného systému
environmentálneho zdravia a f) terminologický slovník pojmov a kľúčových slov
implementovaných v rámci informačných dokumentov mapových vrstiev zdravotných
a environmentálnych indikátorov.
Uvedené produkty vytvárajú interoperabilnú priestorovú informačnú infraštruktúru, ktorej
cieľom je identifikácia a realizácia výskumných zámerov na hodnotenie rizika
environmentálneho zdravia.
Kľúčové slová: geographic informatin system; environmental health; spatial information
infrastructure; health indicators; environmental indicators
Úvod
Problematika ochrany zdravia populácie úzko súvisí s

pochopením vzájomného

vplyvu zdravotných a environmentálnych indikátorov životného prostredia. V dôsledku toho
aj údaje o zdravotnom stave populácie majú priestorový kontext. Poloha, téma a čas ako
základné atribúty geografickej informácie, umožňujú považovať polohovo lokalizované údaje
zdravotných a environmentálnych indikátorov za špecifický prípad geografickej informácie.
Tento kontext potvrdzujú viaceré zdroje. Európska smernica INSPIRE (INSPIRE a 2007) v
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prílohe III. a článku 5 rieši v kontexte európskej infraštruktúry priestorových informácií a
problematiku “Ľudské zdravie a bezpečnosť (INSPIRE b 2007).

Svetová zdravotnícka

organizácia WHO identifikuje problematiku environmentálneho zdravia (WHO 2015) a
prezentuje

priestorové

informácie

environmentálnych a ďalších

o komplexe

demografických,

zdravotných,

informáciách v databáze HFA (Health for all) (HFA 2015).

V ďalšom produkte WHO sú integrované informácie o zdraví a environmentálnych
indikátoroch v databáze ENHIS (Environment and Health Information System (ENHIS 2015
Podrobnosť uvedených systémov zodpovedá globálnej úrovni, ktorá nie je vhodná na
realizáciu regionálnych výskumných cieľov environmentálneho zdravia.
Geoweb, ako platforma priestorovej interoperability umožňuje vzájomné funkčné
využívanie

geografických informačných zdrojov o zdravotných aj environmentálnych

indikátoroch v prostredí Internetu, v dôsledku čoho sa aj problematika verejného zdravia potreba informovať a byť informovaný stáva jedným z atribútov informačnej spoločnosti.
Potvrdzuje to aj činnosť uvedených medzinárodných organizácií, iniciatív a implementácie
štandardov, ktoré skloňujú pojem environmentálne zdravie. V slovenskej republike rámec
verejného zdravia identifikuje Koncepcia štátnej politiky zdravia Slovenskej republiky (UVZSR
2015). Významné výskumné aktivity na poli environmentálneho zdravia s využitím platformy
geoweb rieši v Slovenskej republike v rámci programu EC Environment Life Programme (EC
2015 project Geohealth (Geohealth 2015) The impact of geological environment on health
status of residents of the Slovakia.
Podmienkou interoperability informačných zdrojov o environmentálnom zdraví je
dostupnosť informácií o zdravotných a environmentálnych indikátoroch, ich vzájomné
prepojenie

a

sprístupnenie

verejnosti

a výskumným

subjektom.

Túto

funkciu

z technologického hľadiska zabezpečujú priestorové informačné infraštruktúry, ktorých
komponenty tvoria

interoperabilné geografické informačné systémy:

geografické

a katalógové databázy, mapové servery, katalógové servery, mapové, katalógové
a geoprocesné informačné služby a mapoví klienti ako bezprostredné subjekty, pomocou
ktorých používateľ (verejnosť, výskumník, poverená osoba) zdroje využíva.
Aj keď je technologická architektúra riešenia jasná, ideálny model priestorovej
informačnej infraštruktúry environmentálneho zdravia neexistuje, pretože poverené osoby
zodpovedné v zmysle zákonov za zber, uchovanie a poskytovanie informácií o zdravotnom
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stave populácie a za informácie o environmentálnych faktoroch životného prostredia v SR
používajú svoje špecifické údajové modely, ktoré sa líšia formou a podrobnosťou územnej
identifikácie svojich informácií a okrem iného aj podmienkami sprístupnenia.
Cieľom tohto príspevku je prezentácia priestorovej informačnej infraštruktúry
environmentálneho zdravia, ktorá bola realizovaná na základe vzorky dostupných údajov
o zdravotnom stave obyvateľstva a o vybraných environmentálnych faktoroch životného
prostredia Slovenskej republiky so zameraním na Bratislavský samosprávny kraj. V príspevku
sú

prezentované

prvky

infraštruktúry:

a)

integrovaná

geografická

báza

údajov

environmentálneho zdravia, ktorej obsah špecifikuje b) interaktívny katalóg tried objektov, c)
interoperabilné mapové vrstvy zdravotných a environmentálnych indikátorov distribuované
vo forme mapových informačných služieb WMS (Web Map Service), d) mapový portál na
integráciu,

zobrazenie,

dopytovanie

a priestorové

modelovanie

environmentálnych

a zdravotných indikátorov, e) metainformačný katalóg a katalógový klient na vyhľadávanie
informačných zdrojov v rámci integrovanej platformy geografického informačného systému
environmentálneho

zdravia

a f)

terminologický

slovník

pojmov

a kľúčových

slov

implementovaných v rámci informačných dokumentov mapových vrstiev zdravotných
a environmentálnych indikátorov.
Uvedené prvky vytvárajú interaktívny nástroj, ktorého cieľom je nielen prezentácia
možného

riešenia

problematiky

interoperability

zdravotných

a environmentálnych

indikátorov verejného zdravia ale najmä sprístupnenie vybraných informačných zdrojov
zdravotných a environmentálnych indikátorov, možnosť ich priestorového modelovania a
identifikácie ďalších výskumných zámerov na hodnotenie rizika environmentálneho zdravia.

Materiál a metódy
Riešenie prezentovanej problematiky sa opiera o údaje, technologickú platformu
a metódy interoperability geografických informačných zdrojov environmentálneho zdravia.
Príspevok bol spracovaný s použitím komplexu údajov, ktoré poskytli pre projekt
viaceré inštitúcie. Geologický ústav Dionýza Štúra poskytol chemické údaje v pôdach a
podzemných vodách v súlade s koncepciou (Geochemický atlas 1996), vektorovú Geologickú
mapu v mierke (Geologický atlas 2001). Štatistický úrad poskytol údaje zo ščítania
obyvateľov, domov a bytov v roku 2011, úmrtnosť podľa diagnóz za rok 2011 spracované po
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obciach a údaje o stave a pohybe obyvateľstva za roky 2008-2013 po obciach. Slovenská
agentúra životného prostredia SR poskytla údaje o krajinnej pokrývke za roky 200 a 2006. Z
Úradu verejného zdravotníctva SR boli implementované v rámci riešenia údaje o kvalite
pitnej vody a kvalite vody na kúpanie za roky 2008-2013 po obciach a údaje z
Epidemiologického informačného systemu za obdobie 2005-2013 (diagnózy A 01 Brušný
týfus,A 02 Salmonelózy , A 03 Bacilová dyzent. ,A 04 Iné bak.črev.inf. ,A 05 Iné bak. otr.
potrav. ,A 09 Hnačka a gastr.p.inf.p. ,B 15 Ak.hepatitída A ,B 16 Ak.hepatitída B , B 17.1
Ak.hepatitída C ,A 37.0 Pertussis ,A 38 Scarlatina ,B 01 Varicella ,B 02 Herpes zoster ,B 26
Parotitída ,B 27 Inf. mononukl. ,

A 39 Meningokok.inf.

G 00 Bakt. meningit. G 61

Zápal.polyneurop , A 40, Septikémie, A 41, Septikémie, B37.7, Septikémie, P 36, Septikémie, O
85 Septikémie A 87 Vírus.meningit., A 32 Listerióza,P 37.2 Listerióza, A 69.2, Lymeská
choroba, G 63.0, Lymeská choroba, M 01.2 Lymeská choroba, A 84.1 Kliešťová encef., B 58
Toxoplazmóza, P37.1 Toxoplazmóza, B 86 Scabies, A15-19 Tuberkulóza, A51-53 Syfilis, Z 20.3
Kontakt a ohrozenie besnotou). Na testovanie zdravotných indikátorov boli aplikované údaje
z Národného centra zdravotníckych informácií, a to: počet detí s hláseným DM diabetes
mellitus do 14 rokov za roky 2003 -2013 za obce, počet výskytov cievno mozgových príhod
(CMP dg. I60-I64) za roky 2006-2013 po obciach, počet výskytov akútneho koronárneho
syndrómu (AKS dg. I20-I22) za roky 2006-2013 po obciach, počet vrodených chýb (r.1998 –
2003, r.2009-2010, 2012) po obciach. Údaje o čistote ovzdušia poskytol Slovenský
hydrometeorologický ústav: celoplošné ročné priemery koncentrácií SO2 a NO2 pre roky
2004 až 2011, celoplošné ročné priemery koncentrácií polietavého prachu (PM10) a O3 pre
roky 2004 až 2012 a celoplošné ročné priemery koncentrácií polietavého prachu (PM2.5) pre
roky 2010 až 2012. Pre realizáciu cieľov úlohy boli ďalej implementované voľne dostupné
údaje Digitálneho výškového modelu EU-DEM (EU-DEM 2015) a voľne prístupné mapové
služby WMS (Geoportál 2015)
Pri realizácii výstupov prezentovaných v tejto práci boli

aplikované technológie

integrovanej geografickej bázy údajov PostgreSQL v. 9.3 (PostgreSQL 2015), MySQL 5.5
(MySQL 2015), analytického systému na priestorové modelovanie POST GIS v. 2.1 (PostGIS
2015), mapový server GeoServer v. 2.5(GeoServer 2015), analytický systém GIS GRASS v 6.4
(GRASS 2015), metainformačný katalóg GeoNetwork v.2.4 (GeoNetwork 2015). Pri realizácii
webových aplikácií použité vývojárske nástroje MediaWiki (MediWiki 2015), HTML (W3C
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html 2015) , PHP (PHP 2015) , JavaScript (JS 2015), OpenLayers v. 3 (OpenLayers 2015),
Google CLOSURE (Closure Tools 2015) a Pyyton 2.7 (Python 2015).
Pri vývoji integrovanej priestorovej informačnej infraštruktúry boli aplikované
špecifické metódy zberu, integrácie, analýzy, distribúcie, dopytovania, priestorového
modelovania a vizualizácie zdravotných a environmentálnych indikátorov ako špeciálneho
prípadu geografickej informácie. Údaje z externých zdrojov, ktoré na úrovni zberu nemali
spracovaný údajový model po priestorových prvkoch (stanice, obce) boli selektované podľa
týchto priestorových prvkov a podľa vybraných vlastností týchto prvkov. Týmto bola
aplikovaná metóda identifikácie údajového modelu z hľadiska požiadaviek geografickej bázy
údajov. V rámci identifikovaných údajových modelov najmä zdravotných indikátorov bola
ďalej aplikovaná metóda štandardizácie výskytov ochorení (napr. – prepočet výskytov na
1000 obyvateľov), pričom boli aplikované kritériá štandardizácie, ktoré odporúča NZCI (NZCI
2015).
Integrácia zdravotných a environmentálnych indikátorov bola realizovaná metódou
konceptuálneho,

logického

a fyzického

modelovania

geografickej

bázy

údajov

environmentálneho zdravia. V rámci konceptuálneho modelovania sa uplatnila metóda
interaktívneho katalógu tried objektov, ktorý popisuje prvky údajového modelu GBU. Vzťahy
medzi prvkami definuje logický model, ktorý bol realizovaný na základe relačného údajového
modelu. Na úrovni integrácie boli ďalej aplikované metódy modelovania komplexných
priestorových štruktúr na báze 2D topológie, pomocou ktorých sa realizujú čiastkové
a kombinované dopyty na tematické a priestorové vlastnosti a vzťahy zdravotných
a environmentálnych indikátorov na základe prvkov GBU EZ.
Okrem databázového modelovania boli aplikované špecifické analytické metódy –
modelovanie priestorovej štruktúry vybraných environmentálnych indikátorov – chemické
vlastnosti pôd a podzemných vôd, model georeliéfu, priestorová diferenciácia znečistenia
ovzdušia pomocou metódy regularizovaného splajnu s tenziou (GRASS 2015), alebo
pomocou mapovej algebry. Východiskom pre kartografické modelovanie zdravotných
a environmentálnych indikátorov bola klasifikácia ich hodnôt, pričom sa preferovalo
definovanie klasifikačných tried z hľadiska limitných hodnôt

negatívneho pôsobenia

environmentálnych indikátorov na zdravie.
Distribúcia údajov o zdravotných a environmentálnych indikátoroch bola realizované
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pomocou metódy mapového servera vo forme mapových informačných služieb WMS (Web
Map Service) (WMS 2015) a geoprocesných informačných služieb WPS (web processing
services),

(WPS

2015).

Interaktívna

kartografická

interpretácia

zdravotných

a environmentálnych indikátorov bola realizovaná pomocou deskriptorov SLD (Styled Layer
Descriptor) (SLD 2015). Interaktívny geoprocesing – databázové priestorové modelovanie bol
realizovaný na základe informačných služieb WPS (web processing services). Interaktívna
integrácia,

dopytovanie,

vyhľadávanie

a priestorové

modelovanie

zdravotných

a environmentálnych indikátorov bolo realizované metódou mapového portálu.
Popis a vyhľadávanie všetkých vrstiev integrovanej geografickej databázy EZ boli
realizované metódou metaúdajov pomocou metainformačného katalógu, katalógovej
informačnej služby

CSW (CSW 2015) a katalógového klienta. Prácu s terminológiou

zabezpečuje interaktívny terminologický slovník na dvoch úrovniach – na úrovni
sprístupnenia termínov cez kľúčové slová informačného dokumentu interaktívnych
mapových vrstiev zdravotných a environmentálnych indikátorov, a prostredníctvom
samostatnej webovej stránky.
Interopeabilita

všetkých

uvedených

komponentov

bola

riešené

metódou

interaktívnej webovej aplikácie implementovanej na samostatnej doméne s vlastnou
registrovanou ochrannou známkou geonika.sk. Autorstvo výstupov a zdrojových údajov je
explicitne uvedené v informačných dokumentoch interaktívnych mapových vrstiev a na
mapovom portáli.

Výsledky a diskusia
V práci je prezentovaná architektúra informačnej infraštruktúry environmentálneho
zdravia, realizovaná v projekte. Tvoria ju nasledovné prvky : a) Geografická báza údajov
environmentálneho zdravia (GBUEZ), ktorá integruje implementované údaje zdravotných
a environmentálnych indikátorov; b) Katalóg tried objektov, ktorý popisuje obsah GBUEZ, c)
Metainformačný katalóg, katalógový server a klient, ktoré zabezpečujú editáciu metaúdajov
mapových vrstiev GBUEZ, ich publikáciu do prostredia Geowebu formou katalógovej
informačnej služby, vyhľadávanie a prezeranie metaúdajov; d) Mapový server, ktorý
publikuje obsah GBUEZ vo forme mapových a geoprocesných informačných služieb; e)
Mapový klient, ktorý sprístupňuje, zobrazuje, integruje a analyzuje informácie zdravotných
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a environmentálnych indikátorov; e) Terminologický slovník GIS EZ – popisuje kľúčové slová
mapových vrstiev GIS EZ a súvisiacich termínov.
Geografická báza údajov obsahuje celkovo 415 mapových vrstiev. Mapové vrstvy sú
priradené do kategórií: demografia, polohopis, sčítanie obyvateľstva, zdravotné indikátory
a environmentálne indikátory (Obr. 1).

Obr. 1. Klasifikácia mapových vrstiev v GBU EZ

Kategórie sa delia podrobnejšie na podkategórie:
-

Polohopis: Názvoslovie, Hranica SR, Hranice krajov, Hranice okresov, Hranice obcí,
Základné sídelné jednotky

-

Demografia: Bilancia, Narodení, Potraty, Rozvody, Sobáše,

Sťahovanie, Vekové

zloženie, Zomrelí
-

Sčítanie obyvateľstva: Byty, Domy, Obyvatelia

-

Environmentálne indikátory: Čistota ovzdušia NO2, Čistota ovzdušia O3, Čistota
ovzdušia SO2, Čistota ovzdušia PM10, Čistota ovzdušia PM2.5, Geochemické prvky
v podzemnej vode, Geochemické prvky v pôde, Georeliéf, Krajinná pokrývka

-

Zdravotné indikátory : Akútny koronárny syndróm, Cievne mozgové príhody, Detský
diabetes mellitus, Epidemiologické ochorenia, Vrodené choroby
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Štruktúra kategórií a podkategórií je jednotne implementovaná pri vyhľadávaní mapových
vrstiev

v katalógu

objektov,

v

mapovom

klientovi

a pri

vyhľadávaní

termínov

v terminologickom slovníku.
Katalóg tried objektov obsahuje podrobný popis obsahu mapových vrstiev v GBU EZ.
Definuje prvky GBUEZ pomocou kategórií, podkategórií, tried objektov, atribútov a hodnôt
atribútov.
mapového

Tieto špecifikácie sú potrebné pre filtrovanie obsahu databázy pomocou
klienta.

Katalóg

tried

objektov

je

dostupný

na

URL

http://uvp.geonika.sk/?menu=vystupy#udaje. Obr. 2 predstavuje interaktívne rozhranie na
prácu s katalógom tried objektov GBU EZ.

Obr. 2. Interaktívny katalóg tried objektov GBU EZ

Metainformačný katalóg, katalógový server a klient Popisuje metaúdaje
databázových vrstiev, a vypublikovaných mapových vrstiev. Je dostupný na URL
http://geonika.sk/geonetwork/srv/svk/search. Obr. 3 predstavuje interakrívne rozhranie na
prácu s metaúdajmi GBUEZ. Slúži na vyhľadávanie mapových vrstiev a na identfikáciu
údajov o poohovom priradení, autorstve, kvalite, dostupnosti a podmienkach použitia
mapových vrstiev. Pre registrovaných používateľov slúži na editáciu metaúdajov s
možnosťou voľby profilov metaúdajov.
Mapový server publikuje mapové vrstvy z integrovanej GBU do prostredia GEOWEB.
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Počet vypublikovaných mapových vrstiev priebežne narastá. V súčasnosti je dostupných 246
mapových vrstiev . Mapové vrstvy sú na úrovni mapového servera identifikované pomocou
informačného dokumentu, ktorý obsahuje položky Názov, Abstrakt, Kľúčové slová, Zdroj
a Pôvod

mapovej vrstvy (Obr. 4). Mapový server pre každú mapovú vrstvu nastavuje

zobrazenie pomocou špecifikácie SLD deskriptora (Obr. 5). Mapový server súčasne nastavuje
možnosť filtrovania obsahu vypublikovanej mapovej vrstvy (Obr. 6).

Obr. 3 Interaktívny metainformačný katalóg GBUEZ
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Obr. 4 Identifikácia mapovej vrstvy pomocou informačného dokumentu, generovaného mapovým
serverom.

Obr. 5 Nastavenie zobrazenia mapovej vrstvy mapovým serverom
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Obr. 6 Nastavenie filtrovania obsahu vypublikovanej mapovej vrstvy

Mapový klient Zobrazuje 246 mapových vrstiev ZI a EI publikovaných mapovým
serverom projektu, podporuje interaktívne dopytovanie na atribúty mapových vrstiev,
podporuje priestorové modelovanie mapových vrstiev,

podporuje pripájanie externých

mapových služieb. Je dostupný na URL https://uvp.geonika.sk/map/ (Obr. 7). Používateľská
príručka

na

prácu

s mapovým

https://uvp.geonika.sk/map/manual/UserManual.pdf.
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Obr. 7 Stránka mapového klienta GIS EZ

Terminologický slovník EZ popisuje kľúčové slová k publikovaným mapovým vrstvám
Umožňuje interaktívne pridávanie termínov. Obsahuje názov termínu s slovenskom
a anglickom jazyku, krátku anotáciu z hľadiska environmentálneho zdravia, odkazy na zdroje
definície, resp. anotácie a ukážky mapových výstupov. Terminologický slovník je dostupný na
URL http://uvp.geonika.sk/?menu=vystupy#teslo (Obr. 8).
Priestorové modelovanie zdravotných a environmentálnych indikátorov pomocou
mapového klienta

je významnou funkcionalitou mapového klienta, pretože umožňuje

modelovanie priestorových štruktúr pomocou dvojice mapových vrstiev a 9 priestorových
operátorov a tým aj získanie pridanej hodnoty, ktorá nebola v GBU EZ. Poskytuje nástroj na
podrobný priestorový prehľad o stave environmentálnych a zdravotných indikátorov ako aj
priestorovú analýzu vzťahu zdravotných a environmentálnych indikátorov. Toto riešenie
vytvára podmienky na identifikáciu ďalších výskumných zámerov,

modelovanie

priestorových paternov, priestorovej autokorelácie a modelovanie priestorových vzťahov
zdravotných a environmentálnych indikátorov.
Prezentované sú ukážky databázového modelovania priestorových vzťahov
environmentálnych a zdravotných indikátorov :
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Model 1 : Železo v podzemnej vode podľa geomorfologického členenia (Obr. 9)
Model 2 Železo v podzemnej vode a akútny koronárny syndróm ( Obr. 10 )
Model 3: Obce s výskytom AKS podľa Fe v podzemných vodách (Obr. 11)
Model 4 : Obce s nadlimitnou hodnotou AS v podzemných vodách (Obr. 12)
Model 5: Lokality, kde As > limit a súčasne Cd > limit v podzemných vodách (Obr. 13)
Model 6: Domy bez vodovodnej prípojky, kde je As > limit v podzemných vodách (Obr. 14)
Model 7: Cievne mozgové príhody podľa nadlimitných hodnôt NO2 (Obr. 15)

Obr. 8 Stránka terminologického slovníka GIS EZ
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Obr. 9 Železo v podzemnej vode podľa geomorfologického členenia
Výsledok dopytu na objekty vo vrstve 'Distribúcia železa v podzemnej vode SR' (s použitím
atribútového filtra pv_fe_low > '0.1‚)v priestorovom vzťahu INTERSECTS s objektmi vo vrstve
'Geomorfologické členenie SR' (s použitím atribútového filtra gid = '18‘ / podunajská rovina)

Obr. 10 Železo v podzemnej vode a akútny koronárny syndróm
Výsledok dopytu na objekty vo vrstve 'Distribúcia železa v podzemnej vode SR' (s použitím
atribútového filtra pv_fe_low > '0.1') v priestorovom vzťahu INTERSECTS s objektmi vo vrstve 'Výskyt
pacientov s akútnym koronárnym syndrómom v roku 2011 za obce' (s použitím atribútového filtra
pocet_spolu_abs > '2')
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Obr. 11 Obce s výskytom AKS podľa Fe v podzemných vodách
Výsledok dopytu na objekty vo vrstve 'Výskyt pacientov s akútnym koronárnym syndrómom v roku 2011
za obce' (s použitím atribútového filtra pocet_spolu_abs > '2') v priestorovom vzťahu INTERSECTS s objektmi vo
vrstve 'Distribúcia železa v podzemnej vode SR' (s použitím atribútového filtra pv_fe_low > '0.1')

Obr. 12 Obce s nadlimitnou hodnotou AS v podzemných vodách
Výsledok dopytu na objekty vo vrstve 'Hranica obcí SR' v priestorovom vzťahu INTERSECTS s objektami vo
vrstve 'Distribúcia arzénu v podzemnej vode SR' (s použitím atribútového filtra value_limit = '1')
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Obr. 13 Lokality, kde As > limit a súčasne Cd > limit v podzemných vodách
Výsledok dopytu na objekty vo vrstve 'Distribúcia arzénu v podzemnej vode SR' (s použitím atribútového filtra
value_limit = '1') v priestorovom vzťahu INTERSECTS s objektmi vo vrstve 'Distribúcia kadmia v podzemnej vode
SR' (s použitím atribútového filtra value_limit = '1') Kompozícia s mapovými vrstvami DTM a Geomorf.
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Obr. 14 Obce, kde sú domy bez vodovodnej prípojky, kde je As > limit v podzemných vodách
Výsledok dopytu na objekty vo vrstve 'Hranica obcí SR' v priestorovom vzťahu OVERLAPS s objektmi vo vrstve
'Distribúcia arzénu v podzemnej vode SR' (s použitím atribútového filtra value_limit = '1')
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Obr.15 Cievne mozgové príhody podľa nadlimitných hodnôt NO2
Výsledok dopytu na objekty vo vrstve 'Výskyt pacientov s cievnymi mozgovými príhodami v rokoch 2003 až
2012 za obce' (s použitím atribútového filtra spolu_priemer_na_1000 > '5') v priestorovom vzťahu OVERLAPS
s objektmi vo vrstve 'Priemerná ročná koncentrácia NO₂ 2011' (s použitím atribútového filtra no2_low > '6')

Záver
V príspevku sú prezentované produkty: a) integrovaná geografická báza údajov
environmentálneho zdravia, ktorej obsah špecifikuje b) interaktívny katalóg tried objektov, c)
interoperabilné mapové vrstvy zdravotných a environmentálnych indikátorov distribuované
vo forme mapových informačných služieb WMS (Web Map Service), d) mapový portál na
integráciu, zobrazenie, dopytovanie a priestorové modelovanie environmentálnych a
zdravotných indikátorov, e) metainformačný katalóg a katalógový klient na vyhľadávanie
informačných zdrojov v rámci integrovanej platformy geografického informačného systému
environmentálneho zdravia a f) terminologický slovník pojmov a kľúčových slov
implementovaných v rámci informačných dokumentov mapových vrstiev zdravotných a
environmentálnych indikátorov.
Produkty predstavujú prvky funkčnej priestorovej informačnej infraštruktúry
a interoperabilného geografického informačného systému environmentálneho zdravia.
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Prezentované riešenie je plne funkčné, čo dokumentujú výstupy priestorového modelovania
zdravotných a environmentálnych indikátorov. Cieľom prezentovaného riešenia je zlepšenie
prístupu verejnosti k hodnotám zdravotných a environmentálnych indikátorov vo vzťahu
k územiu, v ktorom ľudia žijú, ale aj vytvorenie podmienok pre efektívnu identifikáciu
ďalších výskumných zámerov na hodnotenie rizika environmentálneho zdravia.
Riešenie je originálne v rámci SR a aj na medzinárodnej úrovni z hľadiska podrobnosti
skúmania, spektra integrovaných indikátorov, ako aj z hľadiska funkcionality mapového
portálu, jeho podpory geoprocesných informačných služieb a priestorového modelovania.
Originálne je aj prepojenie terminologického slovníka s informačnými dokumentmi
publikovaných mapových vrstiev

a jednotná klasifikácia termínov v terminologickom

slovníku, prvkov katalógu objektov a výberového zoznamu mapových vrstiev dostupných
prostredníctvom mapového portálu.
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Abstrakt
The endothelial cells are an appropriate and sensitive in vitro model for detection of
endogenous and exogenous substances affecting the physiological properties of the
endothelium. Human umbilical vein endothelial cells (HUVEC) isolated from human umbilical
cord are the most common used primary cell line. The advantage of HUVECs is in the relative
good availability of the umbilical cords, and in a high yield of isolated cells. To determine the
effect of test compounds on the cells we are using several types of tests to monitor the
proliferation and migration properties, viability or production of reactive oxygen species
(ROS). Wound healing test is the most common assay involving the migration and
proliferation activity of cells. Principle of test is based on the idea that endothelial cell
migration into denuded area is a pivotal event in wound healing in vivo. The cells migrate to
the margin of wound and recover denuded area in time course 3-24h. Another assay
reflecting proliferative activity of cells is based on incorporation of nucleotide analog
bromodeoxiuridine (BrdU) into newly synthesized DNA in the S-phase of the cell cycle. The
viability of cells and the potential toxic effects of substances is determined using the MTT
assay, reflecting the activity of the mitochondria of living cells. Redox activity is important
indicator of the physiological state of the cells. The amount of ROS can be determined by
flow cytometry using 2 ', 7'-dichlorodihydrofluorescein diacetate (H2 DCF-DA).Development
and validation of those tests on HUVECs expands the possibilities for evaluating the impact
of contaminants and substances contained in foods in sensitive cell model.
Kľúčové slová: HUVEC; MTT; BrdU; prietoková cytometria; wound healing
Úvod
Endotelové bunky vystielajú vnútorný povrch ciev. Za normálnych fyziologických
okolností sú utlmené a tvoria jednovrstvový dlaždicový epitel. Ich plocha môže dosahovať
veľkosť až 400m2 a u dospelého človeka môžu vážiť 1,5 kg (Tang et al. 2014). Ich proliferácia
nastáva len počas embryonálneho vývinu, hojenia rán alebo v ženských reprodukčných
orgánoch počas menštruačného cyklu (Folkman 1997). Avšak in vitro kultúry endotelových
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buniek si zachovávajú proliferačnú aktivitu a bunky vstupujú do bunkového cyklu, ak
prostredie v ktorom sa nachádzajú spĺňa základné požiadavky na proliferáciu (Lee 2006).
V súčasnosti sú na in vitro štúdium proliferácie a migrácie endotelových buniek
najviac využívané bunky ciev ľudského pupočníka (HUVEC), pretože sa primerane
jednoducho izolujú aj v bežných laboratóriách (Bachetti a Morbidelli 2000) a za normálnych
podmienok si zachovávajú typickú dlaždicovú morfológiu a skoro všetky znaky endotelových
buniek vrátane prítomnosti von Willenbrandtovho faktora, špecifickej adhéznej molekuly
CD31, expresie receptorov pre rastové faktory, cytokíny a vazoaktívne látky (Park et al.
2006).
Migrácia, proliferácia a miera oxidačného stresu endotelových buniek je v procese
analýzy vlastností cudzorodých látok kľúčová a hodnotí sa pomocou rôznych in vitro testov.
Avšak kvôli technickej náročnosti týchto testov sa ich parametre v jednotlivých laboratóriách
odlišujú. Z toho dôvodu je žiaduce, aby sa jednotlivé testy optimalizovali a štandardizovali,
čo by uľahčilo reprodukovateľnosť výsledkov rôznych vedeckých skupín.

MTT test
Základným testom proliferácie alebo viability buniek je „MTT test“. Táto metóda
meria aktivitu mitochondrií, ktorá slúži na zisťovanie počtu živých buniek v bunkovej kultúre.
Aktívne mitochondrie živých buniek konvertujú žltý substrát 3-(4,5-dimetyltiazol-2-yl)-2,5difenyltetrazolium bromid (MTT) na modrý formazán. Táto kolorimetrická zmena môže byť
kvantifikovaná spektrofotometricky a korelovaná s množstvom živých buniek (Mosmann
1983).
Princíp MTT testu je založený na skutočnosti, že mitochondrie živých buniek obsahujú
enzým dehydrogenázu, ktorý štiepi žltú tetrazolovú soľ MTT a produkuje nerozpustné
modré/fialové kryštáliky formazánu, ktoré neprestupujú cez bunkovú membránu a hromadia
sa vo vnútri živých buniek. Následne sa kryštáliky formazánu musia rozpustiť pridaním
rozpúšťadla (najčastejšie dimetylsulfoxidu (DMSO) alebo izopropanolu). Po rozpustení sa
formazán kvantifikuje spektrofotometrom (ELISA reader). Na základe relatívne konštantného
množstva dehydrogenázy v mitochondriách buniek rovnakého typu môže byť kolorimetrická
zmena zaznamenaná spektrofotometrom a korelovaná s počtom buniek v jednotlivých
jamkách. Väčšie množstvo živých buniek udáva adekvátne vyššiu kolorimetrickú zmenu. Na
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druhej strane schopnosť buniek redukovať MTT poskytuje informácie o aktivite a integrite
mitochondrií, ktorá môže byť interpretovaná ako množstvo alebo viabilita buniek (Lee 2006).
Inkorporácia bromodeoxiuridínu (BrdU)
Táto metóda využíva BrdU, ktorý sa ako analóg tymidínu uchádza o jeho miesto počas
S-fázy bunkového cyklu. Tento analóg je prednostne inkorporovaný do novovznikajúcej DNA
a je enzymaticky alebo imunocytochemicky detegovaný (Lee 2006). Okrem klasickej
mikroskopickej detekcie nových buniek sa bežne používa aj ELISA (Ensyme-Linked Immuno
Sorbent Assay), u ktorej poznáme dva rozličné detekčné systémy: a) klasický kolorimetrický
test a b) chemiluminiscenčný test založený na využití protilátky (anti-BrdU) (Profit 2001).
Nevýhodou kolorimetrického testu je, že pozitívne alebo negatívne zmeny
v proliferačnom indexe alebo inkorporácii BrdU môžu kolísať od parametra k parametru.
Je preto potrebné experiment viackrát zopakovať. V niektorých prípadoch je nutné zmeniť
počet buniek alebo čas značenia. Tento typ testu je vhodné použiť na bunkové systémy,
u ktorých postačuje krátka doba značenia alebo u ktorých sú zmeny proliferácie merané
na konci rastovej krivky (Profit 2001).

Sledovanie migračnej aktivity buniek metódou „wound healingu“
Test je založený na myšlienke, podľa ktorej endotelové bunky migrujú na obnaženú
plochu. Je to kľúčový jav pri hojení rán (wound healing) v in vivo podmienkach. „Wound
healing„ je klasická a bežne používaná metóda pri štúdiu migrácie endotelových buniek a je
opísaná ako dvojdimenzionálna (2D) metóda v in vitro experimentoch (Lampugnani 1999).
Na uskutočnenie tejto metódy je potrebné dosiahnuť konfluentnú monovrstvu
endotelových buniek z ktorej sa za použitia nástroja (špička pipety, injekčná ihla, špička
mikropipety) odstráni časť vzniknutej monovrstvy tak, aby sa zanechali jasné okraje
rany (Gotlieb et al. 1984). Po tomto zákroku sa endotelové bunky začnú polarizovať a
vysúvať smerom k okraju rany a následná migrácia buniek začne vypĺňať odkrytú plochu
(Yarrow a kol., 2004). Proces obnovovania odkrytej plochy môže byť pozorovaný v časovom
intervale od 3 do 24 hodín. Rýchlosť a plocha zarastania sa môže sledovať fixovaním
jednotlivých vzoriek v danom čase (Yarrow et al. 2004), alebo priebežným sledovaním a
fotografovaním zarastajúcej monovrstvy (Martinez-Poveda et al. 2005).
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Jednou z hlavných výhod „wound healingu“ je možnosť monitorovania migrácie buniek v
čase a následné odhadnutie intenzity migračnej odpovede buniek. Po poškodení monovrstvy
endotelové bunky migrujú naspäť a obnovujú poškodenú plochu. Tento istý princíp sa
uplatňuje aj pri hojení rán in vivo, a preto táto metóda predstavuje významný aspekt štúdia
niektorých fyziologických a patologických procesov. Je používaná napríklad pri štúdiu
molekúl, ktoré môžu ovplyvňovať migráciu buniek (Polytarchou et al. 2006).
Na charakterizovanie dejov, ktoré prebiehajú počas hojenia rany v in vitro
podmienkach bolo popísaných niekoľko prístupov. Na koreláciu cytoskeletových zmien
s pohybovou aktivitou buniek nastávajúcou počas uzatvárania rany bola použitá
fluorescenčná a imunofluorescenčná mikroskopia s tvorbou časových fotografií (time-lapse
microscopy). Tieto postupy odhalili, že zarastanie rany na monovrstve endotelových buniek
v in vitro podmienkach je viacstupňový proces zahŕňajúci vysúvanie, proliferáciu a migráciu
buniek (Wong et al. 1988, Coomber et al. 1990, Zahm et al. 1997). Preto tieto procesy robia z
„wound healingu“ menej presnú metódu determinácie len migračného efektu (Polytarchou
et al. 2006).

Stanovenie redoxnej aktivity buniek prietokovou cytometriou
Voľné kyslíkové radikály (ROS) sú za normálnych podmienok v bunkách konštantne
generované, ako dôsledok aeróbnej respirácie buniek. Medzi najvýznamnejšie ROS
zaraďujeme superoxidový anión (O2•-), singletový kyslík (1O2), hydroxylový radikál (HO•),
peroxil (ROO•) alebo peroxid vodíka (H2O2). Aj napriek niekoľkým redoxným modulačným
systémom časť ROS z respiračného reťazca mitochondrií priebežne uniká a môže spôsobovať
poškodzovanie buniek vrátane mnohých karcinogénnych mutácii DNA. V bunkách sa preto
nachádza obranný antioxidačný systém. Ak ROS presiahnu kapacitu tohto systému redoxná
homeostáza sa naruší a vzniká oxidačný stres (Eruslanov et al. 2004).
Poznáme niekoľko metód používaných na meranie produkcie voľných radikálov.
Jednou z najrozšírenejších a najpoužívanejších metód na priameho meranie redoxného
štádia buniek je metóda inkorporácie 2′,7′-dichlorodihydrofluoresceín diacetátu (H2-DCFDA). H2-DCF-DA je pre bunkovú membránu ľahko priepustná nefluorescenčná molekula,
ktorá je po vstupe do bunky esterázami štiepená na polárnu, pre bunkovú membránu
nepriepustnú molekulu H2-DCF. Táto nefluorescenčná molekula je zadržiavaná v bunkách,
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kde sa následne prítomnosťou ROS oxiduje na vysoko fluorescenčný produkt DCF. V bunkách
naakumulovaný DCF môže byť následne detegovaný pomocou prietokovej cytometrie pri
vlnovej dĺžke 530nm (Eruslanov et al. 2004).
Cieľom našej práce bolo optimalizovať metódy hodnotenia viability, proliferácie,
migrácie a stanovenie redoxného stavu buniek na modeli HUVEC buniek, ktoré sa mozu
využívať ako citlivý model vplyvu cudzorodých látok obsiahnutých v prostredí alebo v
potravinách.

Materiál a metódy
Izolácia endotelových buniek
V experimentoch sme používali primárnu kultúru endotelových buniek ciev ľudského
pupočníka (HUVEC), ktoré sme izolovali z čerstvých pupočníkov, získaných v rámci
spolupráce od firmy Eurocord Bratislava. Vénu pupočníka sme nakanylovali a prepláchli
roztokom EBSS (0,0053 M KCl; 0,026 M NaHCO3; 0,116 M NaCl; 0,001 M NaH2PO4·H2O;
0,0055 M D-glukóza). Následne sme prepláchnutú vénu naplnili roztokom kolagenázy NB4
(7mg/ml; Serva, Nemecko) a inkubovali 20 minút v termostate pri teplote 37°C. Po inkubácii
sme uvoľnené bunky z vény vytlačili pomocou roztoku HBSS (0,0053 M KCl; 0,00044 M
KH2PO4; 0,0041 M NaHCO3; 0,136 M NaCl; 0,00024 M Na2HPO4; 0,0055 M D-glukóza)
a centrifugovali 15 min. pri 300g. Pelet s bunkami sme rozsuspendovali v ECGM- Endothelial
Cell Growth Medium; PromoCell, Nemecko) obsahujúcom suplementy (ECGS- Endothelial
Cell Growth Supplement; PromoCell, Nemecko), penicilín (100 IU/mL), streptomycín
(100 µg/mL) (Biosera, Francúzsko), amfotericín B (2,5 µg/mL) (Sigma-Aldrich) a kultivovali
v programovateľnom CO2 termostate (Heal Force HF90, Čína) so zvlhčenou atmosférou
obsahujúcou 5% CO2 pri teplote 37°C.

Test zarastania poškodenej monovrstvy „Wound healing test“
Migračnú a proliferačnú aktivitu HUVEC buniek sme testovali sledovaním obnovy
poškodenej monovrstvy buniek (Martinez-Poveda et al. 2005).
Suspenziu endotelových buniek v kompletnom ECGM sme nanášali na 24 jamkové platničky
(TPP, Švajčiarsko) potiahnuté 1,5% želatínou (Sigma Aldrich) v objeme 500 µl na jamku (100
000 buniek/ml) a kultivovali v termostate do dosiahnutia 80% konfluencie. Po vyrastení
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monovrstvy sme na 17 hodín vymenili kompletné ECGM za hladovacie médiu, pozostávajúce
z ECGM bez suplementov len s 2% obsahom inaktivovaného teľacieho séra (FBS; PAA
Laboratories, Rakúsko), 5 IU/ml heparínu (Serva, Nemecko) a antibiotikami. Následne sme
monovrstvu buniek poškodili sterilnou špičkou pipety, odstránili hladovacie médium
a poškodenú monovrstvu premyli v PBS. K premytým bunkám sme pridávali v hladovacom
médiu rozpustený 1%, 0,5%, 0,1% (v/v) DMSO (Sigma Aldrich) v prítomnosti vaskulárneho
endotelového faktora 165 (VEGF) (40 ng/ml; Sigma Aldrich). Kontrolu predstavovali bunky
kultivované v hladovacom médiu v prítomnosti VEGF (40 ng/ml). Sledované zmeny obnovy
poškodenej monovrstvy s rastúcim časovým interevalom v závislosti od koncentrácie
sledovanej látky sme pozorovali invertovaným optickým mikroskopom Olympus IMT 2
(Olympus, Japonsko) a fotografovali kamerovým systémom Moticam 1000 (Motic
Incorporation, Hong Kong) v čase 0 a po 8 hodinách. Získané fotografie sme vyhodnocovali
v programe Motic Images plus 2.0 ML (Motic Incorporation).

MTT test
Viabilitu a proliferáciu buniek sme sledovali modifikovanou metódou podľa
Mosmanna (1983). Pripravili sme 96- jamkovú platničku (TPP, Švajčiarsko), na ktorú sme
vysiali HUVEC bunky v hustote 104 buniek/jamka rozsuspendovaných v ECGM médiu
(100µl/jamka). Po 24 hodinovej inkubácii sme médium vymenili za ECGM s 1%; 0,1% a 0,01%
(v/v) obsahom dimetylulfoxidu (DMSO; Sigma Aldrich). Bunky sme inkubovali ďalších 24
hodín a následne do média pridali 10 µl MTT (zásobný roztok 5mg/ml; Sigma Aldrich). Po 4
hodinovej inkubácii v termostate sme médium s MTT odstránili a k bunkám pridali 100µl
kyslého izopropanolu (0,1N HCl v izopropanole; Slavus, Slovensko). Po rozpustení
vzniknutého formazánu (miešanie na trepačke 5 min. pri izbovej teplote) sme platničku
zmerali spektrofotometrom ELx800™ (Bio-Tek Instruments, USA) pri vlnovej dĺžke 562 nm.
Získané hodnoty absorbancií sme prepočítali na percento živých buniek na základe rovnice:
% živých buniek = (A562 vzorka/A562 kontrola) × 100. Kontrolu predstavovali bunky
inkubované v ECGM bez DMSO.

Inkorporácia BrdU
Na 96- jamkovú platničku (TPP) sme vysiali HUVEC bunky rozsuspendované v ECGM
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v hustote 2x103 buniek/ jamka. Po 24 hodinovej inkubácii v termostate sme bunkám
vymenili médium za ECGM obsahujúce IL-1α (Peprotech, USA) v koncentráciách 5 ng/ml, 10
ng/ml a 100 ng/ml. Následne sme bunky inkubovali 24 hodín a proliferačnú aktivitu sme
odmerali pomocou „Cell proliferation ELISA, BrdU (colorimetric)“ kitu (Roche, Slovensko).
Získané hodnoty absorbancií sme prepočítali na percento živých buniek a porovnávali
s kontrolou. Kontrolu predstavovali bunky inkubované v ECGM bez testovanej látky.

Analýza voľných kyslíkových radikálov pomocou prietokovej cytometrie
Redoxné štádium buniek sme vyhodnocovali na základe inkorporácie 2′,7′dichlorodihydrofluoresceín diacetátu (H2-DCF-DA, Sigma Aldrich) (Eruslanov et al. 2010).
HUVEC bunky sme vysiali na 6- jamkové platničky (TPP) o hustote 15 x 104/ jamka a nechali
vyrásť do 80% konfluencie. Následne sme k bunkám na 24 hodín pridávali WY 14 643 (Sigma
Aldrich) v koncentrácii 100 µM a 10 µM a melatonín (Sigma Aldrich) v koncentrácii 10 µM. Po
24 hodinách inkubácie sme k bunkám pridávali IL-1α (Peprotech, USA) v koncentrácii 5 ng/ml
a inkubovali 4 hodiny. Po inkubácii sme odstránili médium a bunky prepláchli pomocou PBS,
aby sme sa zbavili zvyškov fenolovej červenej. Bunky sme značili pomocou 10 µM H2-DCF-DA
(Sigma Aldrich) rozpustenom v DMEM bez fenolovej červenej (PAA, Rakúsko) obsahujúcom
2% (v/v) FBS (PAA, Rakúsko) počas 30 minút v termostate pri teplote 37°C a nevystavovali ich
priamemu svetlu. Po značení sme bunky strypsinizovali a rozsuspendovali v 1ml DMEM bez
fenolovej červenej s 2% (v/v)obsahom FBS. Získané suspenzie sme centrifugovali 5 minút pri
210g na centrifúge Hermle Z-326 (Nemecko), odstránili supernatant a pelet rozsuspedovali
v 1ml PBS. Centrifugáciu sme opakovali a pelet následne rozsuspendovali v 0,5 ml ľadového
PBS. Vo vzorkách sme okamžite analyzovali prítomnosť DFC pomocou prietokového
cytometra BD Accuri C6. V každej vzorke bolo zaznamenaných 10 000 udalostí a výsledok bol
prezentovaný ako percentuálny nárast/ pokles fluorescencie v porovnaní s kontrolou.

Výsledky a diskusia
Sledovaním migračnej aktivity buniek (wound healing) sme testovali účinok vplyvu
DMSO na rýchlosť zarastania poškodenej monovrstvy (Obr.1 a 2). Bunky boli po 17
hodinovom utlmení proliferácie pomocou hladovacieho média stimulované rastovým
faktorom VEGF. Stimulácia buniek prostredníctvom VEGF signifikantne zvýšila percento
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zarastania poškodenej monovrstvy HUVEC buniek po 8 hodinách (Obr.1). Bunky ovplyvnené
1% (v/v) DMSO signifikantne znížili migráciu a proliferáciu, avšak ostatné riedenia (0,5%
a 0,1%) už nemali vplyv a boli porovnateľné s kontrolou (Obr.2).

Obr.1. Porovnanie zarastania poškodenej monovrstvy buniek v hladovacom médiu a médiu stimulovanom
VEGF.
Endotelové bunky (HUVEC) boli predkultivované v kompletnom ECGM a následne na 17 hodín hladované
v ECGM bez suplementov s 2% obsahom FBS a 5 IU/ml heparínu (Hlad.m.). Bunky boli stimulované 40 ng/ml
vaskulárneho endoteloveho rastového faktroru (VEGF). Dáta sú zobrazené ako priemerné hodnoty ± SEM (n=
8). ***p<0,001

Obr.2. Zarastanie poškodenej monovrstvy HUVEC buniek po 8 hodinách inkubácie s DMSO.
Endotelové bunky (HUVEC) boli predkultivované v kompletnom ECGM a následne na 17 hodín hladované
v ECGM bez suplementov s 2% obsahom FBS a 5 IU/ml heparínu (Hlad.m.). Do hladovacieho média bol
pridávaný 1%; 0,5% a 0,1% (v/v) dimetysulfoxid (DMSO) v prítomnosti VEGF (40 ng/ml). Kontrolu predstavovalo
hladovacie médium s VEGF (40 ng/ml). Dáta sú zobrazené ako priemerné hodnoty ± SEM (n= 8).
***p<0,001; **p<0,01
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Okrem migračnej aktivity sme po pôsobení DMSO stanovili aj viabilitu a proliferáciu
HUVEC buniek MTT testom. Bunky boli vystavené 24 hodinovému pôsobeniu DMSO
v rôznych koncentráciách. Účinok 1% (v/v) DMSO signifikantne znížil viabilitu a proliferáciu
buniek. Ostatné koncentrácie DMSO už nemali na bunky vplyv a boli porovnateľné s
kontrolou (Obr.3). Toto zistenie korelovalo s výsledkami wound healing testu, kde sme
pozorovali podobné správanie buniek v prítomnosti DMSO. Naše výsledky naznačujú nutnosť
používania DMSO ako organického rozpúšťadla v koncentráciách nižších ako 1% (v/v) ideálne
v koncentrácii 0,1% (v/v) a menej.

Obr.3. Stanovenie viability a proliferácie HUVEC buniek po 24h pôsobení DMSO.
Endotelové bunky (HUVEC) boli vystavené pôsobeniu 1%; 0,1% a 0,01% dimetylsulfoxidu (DMSO) po dobu 24
hodín. Následne bola stanovená viabilita a proliferácia buniek pomocou MTT testu. Vzniknutý produkt bol
rozpustený pridaním kyslého izopropanolu a absorbancia bola spektrometicky zmeraná pri vlnovej dĺžke 562
nm. Dáta sú zobrazené ako priemerné hodnoty ± SEM (n= 8) prepočítané na percento kontroly. ***p<0,001

Proliferačnú aktivitu HUVEC buniek sme stanovili inkorporáciu BrdU pomocou
komerčného kolorimetrického kitu. Prítomnosť IL-1α ako prozápalového cytokínu spôsobila
po 24 hodinovom pôsobení signifikantné zníženie proliferácie buniek v koncentrácii
100 ng/ml. Koncentrácie 5 ng/ml a 10 ng/ml boli oproti kontrole len mierne znížené (Obr.4).
Test inkorporácie BrdU môžeme preto pokladať za citlivý test proliferačnej aktivity HUVEC
buniek.
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Obr.4. Proliferácia HUVEC buniek po pôsobení IL-1α počas 24h.
Endotelové bunky (HUVEC) boli predkultivované a vystavené pôsobeniu IL-1α v koncentráciách 5, 10 a 100
ng/ml po dobu 24h. Proliferačná aktivita bola stanovená pomocou BrdU ELISA kitu. Dáta sú zobrazené ako
priemerné hodnoty ± SEM (n= 8) prepočítané na percento kontroly. ***p<0,001

Mieru oxidačného stresu vyvolanú 4 hodinovým pôsobení IL-1α v koncentrácii
5 ng/ml sme stanovili pomocou prietokovej cytometrie prítomnosťou DCF v bunkách.
Endotelové bunky v prítomnosti IL-1α signifikantne zvýšili produkciu ROS voči endogénnej
produkcii (Kontrola). Bunky, ktoré boli pred pridaním IL-1α vystavené 24 hodinovému
pôsobeniu PPARα agonistu, WY 14 643 v koncentrácii 100 µM signifikantne znížili produkciu
ROS nie len k bunkám vystaveným pôsobeniu IL-1α, ale aj k endogénnej kontrole (Obr.5). Pri
pôsobení WyY14 643 a melatonínu v koncentrácii 10 µM sme nezistili významný pokles
produkcie ROS (Obr.5). Podobné výsledky sme zaznamenali aj pri pôsobení WY 14 643
a melatonínu na endogénnu produkciu ROS, kde WY 14 643 v oboch koncentráciách
významne znížil endogénnu produkciu ROS (Obr.6).
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Obr.5. Efekt Wy 14 643 a Mel na IL-1α indukované zvýšenie tvorby ROS.
Endotelové bunky (HUVEC) boli vystavené 24 h pôsobeniu rôznych koncentrácií WY 14 643 (100µM a 10µM)
a melatonínu (Mel; 10 µM). Zmena produkcie voľných kyslíkových radikálov (ROS) bola vyvolaná pôsobení IL-1α
(5ng/ml) počas 4 hodín. Produkcia ROS bola stanovená pomocou H2-DCF-DA a prepočítaná ako % z kontroly
(endogénna produkcia ROS). Dáta sú zobrazené ako priemerné hodnoty ± SEM 4 rôznych experimentov.

Obr.6. Efekt Wy 14 643 a Mel na endogénnu produkciu ROS.
Endotelové bunky (HUVEC) boli vystavené 24 h pôsobeniu rôznych koncentrácií WY 14 643 (100µM a 10µM)
a melatonínu (Mel; 10 µM). Produkcia ROS bola stanovená pomocou H2-DCF-DA a prepočítaná ako % z kontroly
(endogénna produkcia ROS). Dáta sú zobrazené ako priemerné hodnoty ± SEM 4 rôznych experimentov.

Záver
Endotel môžeme považovať za najväčší endokrinný orgán produkujúci vazoaktívne
látky, rastové faktory, cytokíny a faktory zrážania krvi (Baumgartner- Parzer 2001). Tvorí
styčnú plochu medzi krvou a vnútornými orgánmi organizmu, a preto jeho narúšanie
cudzorodými látkami môže mať nepriaznivé účinky na organizmus. Endotelové bunky
izolované z vén ľudských pupočníkov (HUVEC) sme si preto zvolili za významný a citlivý
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model testovania cudzorodých látok a látok obsiahnutých v potravinách na ktorom sa nám
podarilo rozpracovať a validovať sadu proliferačných a migračných testov, test viability
a produkcie ROS, na základe ktorých môžeme s dostatočnou citlivosťou hodnotiť vplyv týchto
látok.
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Abstrakt
The paper is focused on the study of indigenous microbiota (bacteria and microscopic
filamentous fungi) in the soils negatively affected by anthropogenic activities.
A characteristic feature of these soils is the presence of high content of potentially toxic
trace elements. Isolated and identified bacterial species represented four major taxonomic
phylla: Proteobacteria, Firmicutes, Bacteroidetes and Actinobacteria. Following PCR analysis
gave species: Pseudomonas baetica, P. chlororaphis, P. putida, P. reinekei, P. fluorescens, P.
koreensis, Bacillus cereus, B. pumilus, Chryseobacterium sp., Bacterium sp., Rhodococcus
erythropolis and Streptomyces sp. There were identified 18 genera and 33 species of
microscopic filamentous fungi. Mortierella alpina (Zygomycota) was the most common
species. The most frequent identified mycobiota belongs to genera of Penicillium (7 species),
Aspergillus, Trichoderma and Alternaria (3 species of each). Whereas the representatives of
indigenous microbiota have a great potential to adapt and persist often in extreme
environmental conditions, selected species were applied in bioleaching experiments to
assessment of bioremediation potential to remove some potentially toxic trace elements
from environment with anthropogenic pollution.
Kľúčové slová: contamination; soil; autochthonous microbiota; bioremediation
Úvod
Mikrobiálne spoločenstvá hrajú dôležitú úlohu v pôde prostredníctvom rôznych
funkcií, ktoré vykonávajú, napr. zabezpečovanie kolobehu živín, rastlinné symbiózy, rozklad
a mnohé ďalšie procesy v ekosystéme (Nannipieri et al. 2003). Miera nebezpečenstva
ťažkých kovov v pôde vyplýva z ich relatívnej mobility a bioprístupnosti, ktoré závisia od
pôdnych charakteristík, ako je hodnota pH, mineralógia, štruktúra a obsah organických látok,
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ako aj od zdroja a množstva ťažkých kovov v pôde (Lofts et al. 2004). Prítomnosť ťažkých
kovov nepriaznivo vplýva na rast, morfológiu a biochemické aktivity mikroorganizmov,
znižuje množstvo pôdnej mikrobiálnej biomasy (Brookes a McGrath 1984, Chander et al.
1995), a rôzne enzymatické činnosti, čo vedie k zníženiu funkčnej rozmanitosti pôdneho
ekosystému (Kandeler et al. 1996, Roane a Kelloqq 1996) a zmenám v štruktúre
mikrobiálneho spoločenstva (Frey et al. 2006, Witter et al. 2000, Abaye et al. 2005). Na
druhej strane, ich pôsobenie môže viesť k vývoju kov-tolerantných a rezistentných
mikrobiálnych populácií (Ellis et al. 2003, Camargo et al. 2005, Haq a Shakoori 2000, Roane a
Pepper 2000). Mechanizmy, ktorými mikroorganizmy účinne menia špeciáciu (polo)kovov
a tým ovplyvňujú ich mobilitu, sú súčasťou prírodných biogeochemických cyklov a sú
potenciálom pre in situ a ex situ bioremediačné procesy tuhých a tekutých odpadov (Gadd
2000).
Spôsoby, akými mikroorganizmy interagujú s toxickými kovmi sú veľmi rôznorodé.
Mechanizmus odstraňovania kovov, ktorý je závislý od metabolizmu, zahŕňa precipitáciu
kovov ako sulfidy, komplexáciu siderofórmi a ďalšími metabolitmi, sekvestráciu kovviažúcimi proteínmi a peptidmi, transport a intracelulárne časti (White et al. 1995). K ďalším
mechanizmom, ktoré majú mikroorganizmy vyvinuté ako odpoveď na prítomnosť ťažkých
kovov patrí: transport cez bunkovú membránu, biosorpcia na bunkovú stenu, zachytenie
v extracelulárnych kapsulách, precipitácia a oxidačno-redukčné reakcie (Avery a Tobin 1993,
Brady et al. 1994, Brady a Duncan 1994, Veglió et al. 1997, Veglió a Beolchini 1997, Malik
2004).
Biolúhovanie predstavuje proces, ktorým dochádza k "rozpúšťaniu kovov z ich
minerálneho zdroja určitými prirodzene sa vyskytujúcimi mikroorganizmami" alebo "taká
premena prvkov pôsobením mikroorganizmov, že tieto prvky môžu byť extrahované
z materiálu pri kontakte s vodou (Atlas a Bartha 1997). Kovy môžu byť lúhované priamo
(fyzický kontakt medzi mikroorganizmami a pevným materiálom) alebo nepriamo
(bakteriálna oxidácia Fe2+ na Fe3+, ktorá katalyzuje rozpúšťanie kovu ako prenášač elektrónu)
(Brandl et al. 1997). K mikrobiologickým parametrom biolúhovaného prostredia patrí:
mikrobiálna diverzita, hustota populácie, mikrobiálne aktivity, priestorová distribúcia
mikroorganizmov, tolerancia voči kovom a adaptačné schopnosti mikroorganizmov (Acevedo
a Gentina 1989, Bosecker 1997, Rehman et al. 2009). Proces biolúhovania, v ktorom sú
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mikroorganizmy schopné acidifikovať svoje prostredie, čo vedie k rozpúšťaniu ťažkých kovov,
je jednou zo sľubných metód pre odstraňovanie ťažkých kovov z kontaminovaných
sedimentov.
Cieľom práce bolo izolovať a identifikovať druhovú rozmanitosť mikroorganizmov
(baktérií a húb), ktoré sa prispôsobili podmienkam vytvoreným po kontaminácii pôd
potenciálne toxickými stopovými prvkami vplyvom antropogénnej činnosti a následné
štúdium vplyvu vybraných identifikovaných druhov baktérií na mobilitu PTSP v prostredí.

Materiál a metódy
Pre účely mikrobiologického štúdia (štúdium diverzity pôdnych baktérií a húb a
následné použitie niektorých vytipovaných druhov v biolúhovacích experimentoch) bolo
skúmaných

šesť

pôdno-popolových

substrátov

kontaminovaných

antropogénnymi

sedimentami s vysokým obsahom potenciálne toxických stopových prvkov. Pevné vzorky boli
odobraté z povrchovej vrstvy do 30 cm, presitované cez sito s priemerom oka 2 mm a
uskladnené v tme pri teplote 4 °C.
Mikroskopické huby sa zisťovali zrieďovacou metódou v pomere 10-5 KTJ (kolónia
tvoriaca jednotku), následne sa odobral 1 ml inokula a zalial sa živným médiom. Ako živné
médiá boli použité Sabouraudov agar (SAB), agar so sladinovým extraktom (MEA) a
zemiakovo-dextrózový agar (PDA). Živné médiá pochádzajú od firmy HIMEDIA, Bombay.
Kultivácia pôdnych mikroskopických húb prebiehala v tme 7 - 10 dní pri laboratórnej teplote
(cca 25 °C). Izolácia baktérií prebiehala opäť zrieďovacou metódou, pričom sa pripravili
skúmavky so zriedením až do 10-10 KTJ. Z každého zriedenia sa odobral 1 ml inokula
a sterilnou hokejkou sa rozotrel na tuhé živné média v Petriho miskách. Ako živné médiá boli
použité MPA-1, MPA-2, PSA, TSA. Na identifikáciu druhov bola použitá PCR analýza.
S cieľom intenzifikácie procesu biolúhovania sa testoval efekt prídavku vybraných
bakteriálnych kmeňov s overenými degradačnými schopnosťami k pôvodnej autochtónnej
mikroflóre (Tab. 1). Okrem vybraných druhov bakteriálnych kmeňov izolovaných priamo
z kontaminovaných pôdnych substrátov (P. putida, P. chlororaphis), sa na skúmané pôdne
vzorky v rámci biolúhovania aplikoval aj alochtónny bakteriálny kmeň Rhodococcus sp. CCM
4446, ktorý bol izolovaný z pôdy kontaminovanej organickými polutantami (Damborský
a Koča, 1999) a je deponovaný v Českej zbierke mikroorganizmov (Masarykova univerzita
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v Brne).
Vzorky substrátov neboli sterilizované, čiže vo všetkých vzorkách bola zachovaná
pôvodná - autochtónna mikroflóra. Po 29 dňoch kultivácie boli vzorky prefiltrované,
stabilizované koncentrovanou kyselinou HNO3 a analyticky zmerané.
Tab. 1. Prehľad experimentálnych pokusov realizovaných v rámci procesu biolúhovania baktériami.

Aplikovaný druh
mikroorganizmu

Navážka
skúmaných
substrátov (g)

Počet
opakovaní
každej vzorky
(n)

Druh a objem
tekutého média
(ml)

Objem inokula
(ml)

Pseudomonas
putida

1

4

B1, 100

Naočkovaný
priamo do B1

Pseudomonas
chlororaphis

1

4

TSM, 100

Naočkovaný
priamo do TSM

Rhodococcus sp.

1

4

B8, 95

Naočkovaný
priamo do B8

Výsledky a diskusia
Izolované druhy baktérií zastupovali 4 hlavné taxonomické skupiny. Kmeň
Proteobacteria bol zastúpený len jednou triedou - Gammaproteobacteria, reprezentovanou
7 druhmi a 15 izolátmi. K identifikovaným druhom patrili Pseudomonas sp., P. baetica, P.
chlororaphis, P. putida, P. reinekei a jeden bližšie neurčený druh Bacterium. Druhým
najpočetnejším kmeňom bol Firmicutes, ktorý zahŕňal 4 druhy a 5 izolátov. Zastúpený bol
druhmi Bacillus cereus a Bacillus pumilus. Dva izoláty reprezentovali kmeň Bacteroidetes Chryseobacterium sp. a bližšie neurčený druh Bacterium. Dvoma druhmi a zároveň aj dvoma
izolátmi bol zastúpený kmeň Actinobacteria - Rhodococcus erythropolis a Streptomyces sp.
Tri z 24 izolátov boli identifikované ako ťažko kultivovateľné druhy. Dva druhy patrili do
kmeňa Firmicutes a jeden do kmeňa Proteobacteria. Izolované druhy mikroskopických
vláknitých húb sú v najväčšej miere zastúpené v pôde a v prírode majú významnú funkciu
ako dekompozítory organickej hmoty. K identifikovaným druhom patrili: Alternaria sp.,
Aspergillus niger, Cladosporium sp., Mucor sp., Mycocladus sp., Paecilomyces sp., Penicillium
sp., Rhizopus stolonifer var. stolonifer a viaceré druhy rodu Trichoderma.
Vplyvom posilnenia autochtónnej mikrobioty inokulovaným pôvodným kmeňom
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Pseudomonas putida bola postupnosť uvoľnených prvkov Zn (5,72 hm.%) > Cu (5,11 hm. %) >
Pb (1,03 hm.%) z priemerných celkových obsahov (Tab. 2). Postupnosť lúhovania PTSP
v skúmaných substrátoch pôsobením autochtónnej mikrobioty posilnenej biolúhovacími
schopnosťami kmeňa Pseudomonas chlororaphis bola Cu > Zn > Pb. Najvýraznejšie sa
pôsobenie mikroorganizmov prejavilo v prípade Cu, kedy sa uvoľnilo v priemere takmer 10
hm.% z celkového obsahu. Zaujímavým zistením je relatívne vysoká účinnosť lúhovania Zn
a Pb pôsobením kmeňa Rhodococcus sp. CCM 4446 spolu s autochtónnou mikrobiotou.

Tab. 2. Priemerné účinnosti lúhovania vybraných potenciálne toxických prvkov z pevných substrátov
vplyvom autochtónnej mikrobioty posilnenej inokulovaným kmeňom.
Účinnosť lúhovania (%)
Prvok
Celkový
obsah
P. putida
P. chlororaphis
Rhodococcus sp.
-1
(mg.kg )
Zn
80,33
5,72
3,98
6,10
Pb

14.02

1,03

1,82

6,98

Cu

22,87

5,11

9,8

1,17

Napriek tomu, že kmeň Rhodococcus sp. CCM 4446 je alochtónny, teda nepôvodný
kmeň, preukázal fyziologickú odolnosť voči toxickému pôsobeniu Zn a Pb v pôdnopopolových substrátoch a prejavil schopnosť ich biolúhovania do roztoku. Preukázané
fyziologické schopnosti predurčujú bakteriálny kmeň Rhodococcus sp. pre využitie
v moderných biotechnologických procesoch regenerácie životného prostredia.
Braud et al. (2006) uvádzajú zvýšenú extrahovateľnosť kovov z kontaminovaných pôd
bioaugmentáciou baktérií (Pseudomonas aeruginosa, P. ﬂuorescens) alebo húb (Aspergillus
niger). Predpokladá sa, že prostredníctvom extrakcie a opätovnému zrážaniu alkalických
zložiek (napr. Ca, Mg, Si) môže biolúhovanie zvýšiť pórovitosť materiálu a zmeniť minerálne
zloženie lúhovaného materiálu (Santos a Van Gerven 2011). Chiang et al. (2013) skúmali
účinok biolúhovania vybraných druhov baktérií (Bacillus circulans, Bacillus licheniformis,
Bacillus mucilaginosus, Sporosarcina ureae) a húb (Aspergillus niger, Humicola grisea,
Penicillium chrysogenum) na chemické, minerálne a morfologické vlastnosti prírodných
a odpadových alkalických materiálov. Biolúhovaním mikroorganizmami došlo k zmene
minerálneho zloženia a morfológie materiálov (zvýšenie špecifického merného povrchu).
Tento výsledok bol pripísaný pôsobeniu organických kyselín (hlavne kyseliny glukónovej)
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a exopolysacharidom.

Záver
Z výsledkov aplikovania vybraných druhov mikroorganizmov na pevné substráty v
biolúhovacích experimentoch vyplýva, že najvyšší podiel uvoľnených PTSP biostimuláciou a
bioaugmentáciou kontaminovaných substrátov bolo pre Zn a Pb v prípade aplikovania
alochtónneho kmeňa Rhodococcus sp. (Zn= 6,10 hm.%, Pb = 6,98 hm.%), v prípade Cu bola
vyššia účinnosť lúhovania aplikovaním autochtónneho kmeňa P. chlororaphis (Cu = 9,8
hm.%). Na základe výsledkov laboratórnych experimentov možno zhodnotiť, že biostimuláciu
spojenú s bioaugmentáciou je možné aplikovať ako jednu z prípustných alternatív
bioremediácie pôd kontaminovaných potenciálne toxickými stopovými prvkami.
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Faktor čistoty ovzdušia v GIS environmentálneho zdravia
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Abstrakt
Air pollution represents a serious threat to environmental health. Long-term exposure to
polluted air may increase the incidence of respiratory diseases as well as their longer
duration. In the worst cases it may cause death due to respiratory or cardiovascular disease.
Therefore the air pollution factor shall be taken into account in every geographical
information system concerning environmental health. By processing input data from Slovak
Hydrometeorological Institute we created vector database layers of average year
concentrations of nitrogen dioxide (NO2), sulfur dioxide (SO2), ozone (O3) and particulate
matter (PM10 and PM2.5). Beside of that, we calculated year average Air Quality Index
(including NO2, SO2 and PM10), which is a measure describing joint impact of polluted air and
corresponding health risk. All data are distributed through the project web map application.
Article reports the state of air quality in Bratislavský kraj. The worst situation is in the wider
centre of Bratislava, including districts Nové Mesto, Staré Mesto, Ružinov, Petržalka and
Podunajské Biskupice.
Kľúčové slová: air pollution; environmental health; geographical information systems; air
quality index

Úvod
Čistota ovzdušia patrí medzi najvýznamnejšie faktory environmentálneho zdravia
obyvateľstva. Znečistenie ovzdušia v budovách a znečistenie ovzdušia v mestách zaradil
americký Blacksmith Institute vo svojej správe medzi najväčšie svetové problémy toxického
znečistenia (Blacksmith Institute, 2008). Svetová zdravotnícka organizácia WHO minulý rok
zverejnila, že v roku 2012 znečistenie ovzdušia spôsobilo okolo 7 miliónov predčasných úmrtí,
čo predstavuje až jednu osminu celkového počtu úmrtí. To činí zo znečistenia ovzdušia
najväčšie jednotlivé environmentálne zdravotné riziko na svete (WHO, 2014).
Znečistenie ovzdušia dokonca spôsobuje jav nazývaný globálne stmievanie (global
dimming), ktorý predstavuje postupné znižovanie celkového množstva slnečného žiarenia
dopadajúceho na Zem. V rokoch 1961-1990 napríklad množstvo žiarenia globálne pokleslo
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o 4% (Liepert, 2002). Príčinou je najmä zvyšovanie podielu pevných častíc v oblakoch, cez
ktoré následne preniká menej slnečného žiarenia.
Nepriaznivé účinky znečistenia ovzdušia boli preukázané mnohými vedeckými
štúdiami (Brook 2005, Rivera 2013, MacIntyre 2014). Faktor znečistenia ovzdušia bol preto
zaradený ako logický článok pri budovaní integrovanej geografickej bázy údajov
environmentálneho zdravia (ďalej IGBÚ EZ), ktorá vznikla ako jeden z výstupov projektu UVP
Enviro-medicína

pre

21.storočie

-

aktivita

2.5:

Geografický

informačný

systém

a environmentálne zdravie. Príspevok sa zaoberá spracovaním údajov o znečistení ovzdušia
na Slovensku a hodnotením kvality ovzdušia so zameraním na Bratislavský kraj.
Materiál a metódy
Zodpovednosť za sledovanie a hodnotenie kvality ovzdušia na Slovensku má podľa
zákona o ochrane ovzdušia č. 137/2010 Z.z Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré túto
úlohu zabezpečuje prostredníctvom poverenej odbornej organizácie - Slovenským
hydrometeorologickým ústavom (SHMÚ). Pre tieto účely rozdelilo SHMÚ územie Slovenska
na 8 zón, identických s administratívnym členením SR na kraje, a 2 aglomerácie (územie
Bratislavy a územie Košíc). Na zabezpečenie podkladov pre hodnotenie kvality ovzdušia
v aglomeráciách a zónach meraním prevádzkuje SHMÚ Národnú monitorovaciu sieť kvality
ovzdušia (NMSKO). V roku 2012 bolo do uvedenej siete zahrnutých 38 monitorovacích staníc
(obr. 1). Z týchto staníc sú 4 stanice (Chopok, Topoľníky, Stará Lesná a Starina) zaradené aj do
európskej siete programu EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme), ktorý je
určený na riešenie problémov

cezhraničného znečistenia ovzdušia. Modelovanie

celoplošného znečistenia ovzdušia na území SR zabezpečuje SHMÚ pomocou vlastných
modelov CEMOD a IDW-A (SHMÚ, 2015b).
CEMOD je model na celoplošné hodnotenie plynných znečisťujúcich látok, pričom sa
dá využiť aj na riešenie lokálnych problémov ochrany ovzdušia (priemyselný zdroj, mesto,
ulica a pod.). Model CEMOD pracuje na báze metodiky US EPA (United States Environmental
Protection Agency) ISC pre výpočet znečistenia ovzdušia od stacionárnych zdrojov a metodiky
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Obr. 1. Sieť monitorovacích staníc znečistenia ovzdušia (SHMÚ, 2015a)

US EPA CALINE pre líniové (mobilné) zdroje, a to do vzdialenosti 30 km od zdrojov. Pre väčšie
vzdialenosti používa sektorový prístup, pričom uhol sektoru narastá so vzdialenosťou od
zdroja. Komplexný terén sa zohľadňuje v súlade s metodikou ISC. Vstupom do modelu sú
geografické údaje, emisné údaje, meteorologické údaje a pozaďové koncentrácie
z diaľkového prenosu. CEMOD sa v súčasnosti aplikuje pre oxidy dusíka (NOx), oxid dusičitý
(NO₂), oxid uhoľnatý (CO), benzén a oxid siričitý (SO₂).
IDW-A je anizotrópna vážená inverzná distančná interpolácia pre celoplošné
hodnotenie kvality ovzdušia v SR, v ktorej je miera vplyvu monitorovacích staníc na
koncentrácie v uzlových bodoch siete nepriamo závislá od ich vzájomnej vzdialenosti.
Interpolačný model bol navrhnutý na SHMÚ a jeho potreba vyplynula z vysokého stupňa
neurčitosti vstupných emisných údajov. V interpolačnej schéme sa aplikoval faktor
anizotropie prostredia, ktorý zohľadňuje vplyv orografie na šírenie znečisťujúcich látok
v danej lokalite. Vstupné údaje do modelu tvoria namerané alebo odvodené údaje
z monitorovacích staníc kvality ovzdušia, faktory anizotropie prostredia a atribúty v závislosti
od charakteru prostredia pre každý merací bod. Model IDW-A sa v súčasnosti používa na
interpoláciu koncentrácií polietavého prachu, ozónu a ťažkých kovov.
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Pre účely riešenia projektu sme z SHMÚ získali výstupy z modelov CEMOD a IDW-A
v podobe pravidelného gridu s rozostupom 1 km (obr. 2a) pre nasledujúce znečisťujúce látky
a definované časové obdobia:
1. priemerné ročné koncentrácie NO2 za roky 2004 až 2011
2. priemerné ročné koncentrácie SO2 za roky 2004 až 2011
3. priemerné ročné koncentrácie O3 za roky 2004 až 2012
4. priemerné ročné koncentrácie PM10 za roky 2004 až 2012
5. priemerné ročné koncentrácie PM2.5 za roky 2010 až 2012
Na generovanie izočiar znečisťujúcich látok a následné generovanie vektorových
databázových štruktúr ako vstupov do integrovanej databázy údajov EZ bolo rozlíšenie 1 km
nepostačujúce (obr. 2b). Preto bolo nutné údaje prevzorkovať na jemnejšie rozlíšenie 100 m,
pričom museli ostať zachované extrémne hodnoty znečistenia, ktoré sú dôležité z hľadiska
environmentálneho zdravia. Testovanie interpolačnej metódy splajnu s tenziou ukázalo, že
táto metóda síce zachováva extrémne hodnoty, ale na druhej strane spôsobuje kolísanie
hodnôt v ich okolí (obr. 2c). Na riešenie tohto problému sme využili implementáciu splajnovej
funkcie v softvérovom prostredí GRASS GIS, ktorá umožňuje definovať zhladenie v každom
bode. Špecifický raster zhladenia sme vytvorili kombináciou rastrov sklonu a filtrácie. Raster
sklonu umožňuje identifikovať oblasti s najväčšou zmenou hodnôt, pre ktoré je potrebné
nastaviť najväčšie zhladenie, kým raster filtrácie umožňuje identifikovať extrémne hodnoty,
pre ktoré sa naopak nastavuje nulové zhladenie, aby nedošlo k ich skresleniu. Výsledkom
celého procesu boli izočiary s hladkým priebehom a zachovanými extrémnymi hodnotami
(obr. 2d). V celom procese sme využívali prostriedky automatizácie pomocou skriptovania v
jazyku Python, ktoré viedli k výraznej časovej úspore pri spracovaní 37 vrstiev. Na záver
nasledoval import vytvorených izočiar do IGBÚ EZ a generovanie polygónových vektorových
štuktúr podľa definovaných intervalov znečistenia.
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Obr. 2. Ukážka interpolácie hodnôt priemernej ročnej koncentrácie NO 2
a – vstupný grid/raster s rozlíšením 1 km, b – izočiary zo vstupného rastra,
c – izočiary a raster vytvorený metódou splajnu s tenziou, d – izočiary a raster vytvorený metódou splajnu
s tenziou a zhladením

Na základe vstupných údajov, ktoré sme mali k dispozícii, bolo možné tiež zhodnotiť
komplexný vplyv znečisťujúcich látok v ovzduší na zdravie obyvateľstva. Štandardným
nástrojom, ktorý sa používa na tieto účely, je index kvality ovzdušia (IKO). Index numericky aj
verbálne vyjadruje mieru záťaže vybranými znečisťujúcimi látkami za zvolené časové obdobie
(hodina, deň, rok). Existujú rôzne metodiky na výpočet IKO, ktoré zohľadňujú národné alebo
medzinárodné štandardy kvality ovzdušia, ako napr. metodika výpočtu indexu kvality
ovzdušia (Air Quality Index, AQI) podľa EPA alebo metodika výpočtu Spoločného indexu
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kvality ovzdušia (Common Air Quality Index, CAQI) platná v EÚ. Na Slovensku sa v súčasnosti
index kvality ovzdušia nezverejňuje, SHMÚ zverejňuje len hodinové koncentrácie
znečisťujúcich látok v monitorovacích staniciach. Hodinové indexy kvality ovzdušia pre
vybrané slovenské mestá vypočítané podľa metodiky EPA môžeme nájsť na čínskej stránke
http://aqicn.org/map/slovakia.
Na výpočet ročného priemerného indexu kvality ovzdušia sme aplikovali metodiku
Státního zdravotního ústavu ČR (Kotlík, nedat.). IKO je podľa tejto metodiky koncipovaný ako
otvorený systém lineárnych nespojitých závislostí, pričom jeho hodnotiaca škála je nezávislá
na počte a druhu zahrnutých látok. Index sa počíta z ročných, denných alebo krátkodobých
koncentrácií monitorovaných znečisťujúcich látok. Do indexu môžu byť zahrnuté všetky
znečisťujúce látky so stanovenými limitnými hodnotami koncentrácií. Namerané a odvodené
hodnoty sa prevádzajú na bezrozmerné čísla charakterizujúce stav ovzdušia.
Index kvality ovzdušia sa vypočíta podľa vzorca:
 ki 

i 
i =1
IKO =
n
n

  K

[I.]

kde ki je nameraná alebo odvodená hodnota koncentrácie i-tej látky zahrnutej do výpočtu, Ki
je hodnota prípustnej koncentrácie (imisného limitu) i-tej látky, a n je počet zahrnutých látok.
Pri súbežnom hodnotení polietavého prachu a oxidu siričitého je nutné ako ďalší člen
zahrnúť synergický vplyv oboch látok vyjadrený ako podiel súčtu nameraných koncentrácií
týchto látok a prípustnej koncentrácie jednej z nich. Pri rozdielnych imisných limitoch sa berie
imisný limit s nižšou hodnotou.
Výsledná hodnota indexu je definovaná nespojito, preto sa pre určenie definovaných
úrovní IKO používajú nasledovné lineárne nespojité funkcie:
IKO1 = IKO  3 pre hodnoty IKO < 1

[II.]

IKO2 = IKO + 2 pre hodnoty 1  IKO < 2

[III.]

IKO3 =

IKO + 10 pre hodnoty

[IV.]

IKO4 =

IKO + 20 pre hodnoty IKO  5

3

2  IKO < 5

[V.]

5

Na základe spočítanej výslednej hodnoty IKO možno stav ovzdušia vyjadriť 6 úrovňami, ktoré
sú charakterizované pomocou popisných kategórií (tab. 1).
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Tab. 1. Interpretácia hodnôt indexu kvality ovzdušia
Rozpätie IKO

Kvalita ovzdušia

0–1

čisté ovzdušie, priaznivé pre zdravie

1–2

vyhovujúce, zdravé ovzdušie

2–3

mierne znečistené, zdravotne prijateľné ovzdušie

3–4

znečistené ovzdušie, ohrozujúce citlivé osoby

4–5

silne znečistené ovzdušie, ohrozujúce celú populáciu

5–6

veľmi silne znečistené ovzdušie, zdraviu škodlivé

Priemerný ročný index kvality ovzdušia podľa uvedenej metodiky sme počítali zo
znečisťujúcich látok NO2, SO2 a PM10 pre roky 2004 až 2011. Vrstvy IKO sú takisto v podobe
vektorových databázových štruktúr súčasťou IGBÚ EZ.
Priemerné ročné koncentrácie všetkých znečisťujúcich látok a IKO boli prepočítané aj
ako priemerné hodnoty za obce. Tieto vrstvy sú takisto súčasťou IGBÚ a budú vstupovať do
štatistického hodnotenia spolu so zdravotnými indikátormi, ktoré bude mať za cieľ posúdiť
mieru vplyvu znečisťujúcich látok na zdravie obyvateľstva.

Výsledky a diskusia
Široká škála údajov o znečistení ovzdušia v databáze IGBÚ EZ poskytuje obraz o vývoji
znečistenia ovzdušia na Slovensku v uplynulých rokoch. V nasledujúcej časti sú
charakterizované jednotlivé znečisťujúce látky, ich potenciálny negatívny vplyv na zdravie
obyvateľstva a ich priemerná ročná koncentrácia na území Slovenska so zameraním na
Bratislavský kraj.
Prvou zo skúmaných látok bol oxid dusičitý. Je to dráždivý plyn, ktorý pôsobí na
dýchacie cesty a spôsobuje ich zužovanie. Na vyššie koncentrácie oxidu dusičitého v ovzduší
reagujú najmä astmatici a osoby s primárnym ochorením dýchacej sústavy. Citlivejší sú aj
malé deti a starí ľudia. Oxidy dusíka vznikajú pri spaľovacích procesoch, ich najvýznamnejšou
zložkou sú oxid dusičitý a oxid dusnatý, ktorý je však nestály a mení sa na oxid dusičitý. Až
50% oxidu dusičitého pochádza z automobilovej dopravy, významných zdrojom je spaľovanie
zemného plynu. Limitná hodnota priemernej ročnej koncentrácie NO₂ v ovzduší pre rok 2012
bola 40 μg/m³ (SHMÚ, 2015a).
Na území Bratislavského kraja je najzávažnejšia situácia z hľadiska znečistenia
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ovzdušia v hlavnom meste SR Bratislava. V roku 2011 priemerná ročná koncentrácia NO2
prekročila limitnú hodnotu na území mestských častí Nové Mesto a Ružinov, konkrétne
v okolí veľkej dopravnej križovatky Trnavské Mýto. Oblasti znečisteného ovzdušia zasahujú aj
do mestských častí Staré Mesto a Petržalka (okolie Prístavného mosta). Veľmi podobnú
situáciu môžeme vidieť aj v predchádzajúcich hodnotených rokoch. Medzi ďalšie oblasti
postihnuté znečistením NO2 na Slovensku patria najmä veľké mestá ako Košice, Žilina, Banská
Bystrica. Jednoznačne sa potvrdzuje skutočnosť, že najväčším znečisťovateľom je v tomto
prípade automobilová doprava.

Obr. 3. Priemerná ročná koncentrácia NO2 v roku 2011 v Bratislave a okolí

Trochu odlišnú situáciu môžeme vidieť pri znečistení oxidom siričitým. Je to plyn,
ktorý pôsobí dráždivo na dýchacie cesty a očné spojivky, navyše jeho vdychovanie spôsobuje
zužovanie priedušiek. Pri dlhodobom pôsobení vyšších koncentrácií na človeka bol zistený
vyšší výskyt a dlhšie trvanie ochorení dýchacích ciest, najmä u detí. Najcitlivejší na jeho
pôsobenie sú alergici a osoby s ochoreniami dýchacej sústavy. Na zvýšené koncentrácie tohto
plynu v ovzduší tiež reagujú veľmi malé deti, starí ľudia a tehotné ženy. Zvýšené koncentrácie
SO2 v ovzduší bývajú spravidla sprevádzané výskytom ďalších škodlivín, ako sú prach a oxidy
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síry. Limitná hodnota priemernej ročnej koncentrácie SO₂ v ovzduší je 20 μg/m³, táto
hodnota však platí pre vegetáciu (SO2 v ovzduší spôsobuje výskyt kyslých dažďov) (SHMÚ,
2015a).
Zvýšenú koncentráciu oxidu siričitého môžeme v roku 2011 zaznamenať najmä na
území mestských častí Bratislava-Ružinov a Bratislava-Podunajské Biskupice. Zdrojom tohto
znečistenia je rafinéria Slovnaft a situácia je veľmi podobná počas celého hodnoteného
obdobia od roku 2004. Z pohľadu celého Slovenska je dlhodobo najviac postihnutou oblasťou
Horná Nitra (tepelná elektráreň Nováky), nasleduje Žiar nad Hronom (Slovalco, a.s.) a Košice
(U.S. Steel).

Obr. 4. Priemerná ročná koncentrácia SO2 v roku 2011 v Bratislave a okolí

Ďalšou hodnotenou látkou bol prízemný ozón. Ozón je plyn so silnými oxidačnými
vlastnosťami, ktorý má akútne i chronické účinky na zdravie. Akútne účinky sa môžu
pozorovať u citlivých osôb už od koncentrácií, ktoré prekračujú limitnú hodnotu vo forme
dráždenia očí, nosu a hrdla, pocitov tlaku na prsiach, kašľu a bolesti hlavy. U astmatikov môže
vyvolávať záchvaty a príznaky z dráždenia dýchacích ciest. Chronické účinky je možné
očakávať pri opakovanom a dlhodobom vystavovaní organizmu účinkom ozónu a môžu sa
prejavovať zápalovými ochoreniami dýchacích ciest a pľúc, zmenami v zložení krvi, zvýšením
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pohotovosti na alergickú reakciu, poruchami odolnosti organizmu. K najcitlivejším skupinám
populácie na ozón patria starí ľudia, osoby s ochoreniami dýchacej a srdcovo-cievnej sústavy,
alergici a astmatici, veľmi malé deti a tehotné ženy (SHMÚ, 2015a).
Priemerné ročné koncentrácie prízemného ozónu narastajú s nadmorskou výškou.
Preto sú v rámci Bratislavského kraja najvyššie zaznamenané hodnoty na území pohoria Malé
Karpaty, naopak najnižšie hodnoty sú v mestskej časti Bratislava-Jarovce (obr. 5). Z tohto
pohľadu je zrejmé, že prízemný ozón nepredstavuje vážnejší problém pre zdravie
obyvateľstva v Bratislavskom kraji. V rámci roka sa však môžu vyskytnúť dni, kedy je
prekročená povolená 8-hodinová koncentrácia prízemného ozónu 120 µg/m³. Na území
Slovenska najvyššie koncentrácie prízemného ozónu dlhodobo dosahujú oblasti Tatier
a Nízkych Tatier.

Obr. 5. Priemerná ročná koncentrácia O3 v rokoch 2004 až 2011 v obciach Bratislavského kraja

Vážnejšiu hrozbu pre zdravie obyvateľstva na území Bratislavského kraja predstavuje
polietavý prach, niekedy nazývaný aj suspendované častice. Polietavý prach predstavuje
sumu častíc rôznej veľkosti, ktoré sú voľne rozptýlené v ovzduší. Ich pôvod je v rôznych
technologických procesoch, uvoľňujú sa najmä pri spaľovaní tuhých látok, sú obsiahnuté vo
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výfukových plynoch motorových vozidiel. Do ovzdušia sa však dostávajú aj vírením častíc
usadených na zemskom povrchu (sekundárna prašnosť). Zvýšená prašnosť v ovzduší
všeobecne pôsobí dráždivo na dýchacie cesty a spravidla sa vyskytuje spolu s ďalšími
škodlivinami, ako sú oxid siričitý alebo oxidy dusíka. Z odborných zdravotníckych štúdií
vyplynulo, že v lokalitách s vysokým a dlhodobým výskytom zvýšených koncentrácií malých
prachových častíc v ovzduší sa zisťuje zvýšená úmrtnosť obyvateľov na ochorenia dýchacej
a srdcovo-cievnej sústavy. Za citlivé skupiny populácie sa považujú astmatici, osoby
s ochoreniami dýchacej sústavy a srdcovo-cievnej sústavy, veľmi malé deti a starí ľudia
(SHMÚ, 2015a).
Zdravotná významnosť prachu závisí od veľkosti častíc. Zatiaľ čo väčšie častice
s rozmerom nad 10 µm môžu pôsobiť iba podráždenie horných dýchacích ciest s kašľom
a kýchaním a dráždenie očných spojiviek, menšie častice sa dostávajú až do dolných
dýchacích ciest a častice s rozmerom pod 2,5 µm (PM₂.₅) môžu prestupovať do pľúcnych
skliepkov a buď sa usadzovať v pľúcach alebo aj prenikať do krvného obehu. Limitná hodnota
priemernej ročnej koncentrácie polietavého prachu s veľkosťou častíc pod 10 µm (PM₁₀)
v ovzduší pre rok 2012 bola 40 μg/m³, limitná hodnota priemernej ročnej koncentrácie
polietavého prachu PM₂.₅ v ovzduší pre rok 2012 bola 25 μg/m³.
Najväčší problém na Slovensku, ale aj vo väčšine európskych krajín predstavuje
v súčasnosti znečistenie PM10 (SHMÚ, 2015b). Na území Bratislavského kraja však v roku 2012
nebola prekročená limitná hodnota priemernej ročnej koncentrácie (obr. 6), čo predstavuje
zlepšenie oproti minulosti. Dlhodobo najvyššie koncentrácie PM 10 môžeme opäť zaznamenať
v širšom centre mesta Bratislava, najmä na území mestskej časti Nové Mesto, čiastočne aj v
mestských častiach Ružinov, Staré Mesto a Petržalka. Z celoslovenského hľadiska je
najkritickejšia situácia v obciach v blízkosti U.S.Steel Košice, medzi ďalších znečisťovateľov
ovzdušia prachovými časticami patrí MONDI SCP a.s. v Ružomberku, cementáreň v Banskej
Bystrici, Novácke chemické závody (FORTISCHEM, a.s.) a Slovenské magnezitové závody, a.s.
Jelšava.
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Obr. 6. Priemerná ročná koncentrácia polietavého prachu PM10 v roku 2012 v Bratislave a okolí

Znečistenie polietavým prachom PM2.5 do značnej miery kopíruje znečistenie PM10.
Výnimkou je práve oblasť Bratislavy, resp. celé územie Bratislavského kraja, v ktorom sme
zvýšenú mieru znečistenia nezaznamenali (obr. 7).
Hodnoty priemerného ročného indexu ovzdušia logicky súvisia s hodnotami látok NO2, SO2 a
PM10 použitými vo výpočte. Zároveň sa jedná o látky, ktoré na území Bratislavy nadobúdajú
zvýšené hodnoty a predstavujú tak najvážnejšiu hrozbu. Túto skutočnosť priestorovo
vyjadruje práve index kvality ovzdušia (obr. 8). Oblasti v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
a oblasť okolo Slovnaftu sa spolu s malou oblasťou v okolí Prístavného mosta zaradili medzi
miesta so znečisteným ovzduším, ohrozujúcim citlivé osoby (stupeň 3-4). Širšie centrum
mesta (t.j. takmer celé mestské časti Staré Mesto a Petržalka a časť mestských častí Nové
Mesto, Ružinov, Podunajské Biskupice a Jarovce) má mierne znečistené, zdravotne prijateľné
ovzdušia (stupeň 2-3). Zvyšné mestské časti a okolie Bratislavy má potom vyhovujúce, zdravé
ovzdušie (stupeň 1-2), pričom v centrálnej časti Malých Karpát sa vyskytujú aj oblasti s čistým
ovzduším, priaznivým pre zdravie (stupeň 0-1).
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Obr. 7. Priemerná ročná koncentrácia PM2.5 v rokoch 2010 až 2012 v obciach Bratislavského kraja

Obr. 8. Priemerný ročný index kvality ovzdušia v roku 2011 v Bratislave a okolí

Všetky spracované vrstvy znečisťujúcich látok ako aj vrstvy indexu kvality ovzdušia za
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jednotlivé roky sú prezentované aj na mapovom portáli projektu (Mapový portál projektu,
2015), v ktorom je zhromaždená široká paleta zdravotných a environmentálnych indikátorov.
Funkcionalita mapového portálu je bližšie popísaná v práci (Benová a Feciskanin 2014).
Mapový portál obsahuje aj nástroje na interaktívne dopytovanie na atribúty, ako aj na
vzájomnú polohu prvkov, čo umožňuje získavanie nových, odvodených informácií
o zdravotných a environmentálnych indikátoroch. Prehľad priestorových operátorov na
formuláciu dopytov na geografickú databázu uvádza napr. práca (Mičietová a Kožuch 2008).
Príklad priestorového dopytu predstavuje výber všetkých blokov súvislej zástavby
v Bratislavskom kraji, ktoré sa priestorovo pretínajú s oblasťami znečisteného ovzdušia (obr.
9). Z výsledku môžeme vidieť, že sa jedná najmä o bloky v mestskej časti Bratislava-Nové
Mesto, v blízkosti Trnavského a Račianskeho Mýta a ďalej smerom na sever. Obyvatelia
bývajúci v týchto blokoch teda môžu byť potenciálne ohrození dlhodobým vystavením
znečistenému ovzdušiu.

Záver
Znečistenie ovzdušia v súčasnosti predstavuje vážnu environmentálnu hrozbu. Môže sa
prejavovať dráždením dýchacích ciest a očných spojiviek, dlhodobé pôsobenie znečisteného
ovzdušia môže mať za následok väčší výskyt a dlhšie trvanie ochorení dýchacích ciest, až
dokonca zvýšenú úmrtnosť na ochorenia dýchacej a srdcovo-cievnej sústavy. Citlivými na
znečistenie ovzdušia sú predovšetkým malé deti, starí ľudia, astmatici a alergici, osoby
s primárnym ochorením dýchacej sústavy. Preto je nevyhnutné monitorovanie kvality
ovzdušia, ktoré na Slovensku zabezpečuje Slovenský hydrometerologický ústav (SHMÚ).
Z údajov poskytnutých SHMÚ sme modelovali vektorové databázové štruktúry, na základe
ktorých sme hodnotili znečistenie ovzdušia v Bratislavskom kraji. Medzi najviac znečistené
oblasti patrí mesto Bratislava, najmä jeho mestské časti Nové Mesto, Staré Mesto, Ružinov,
Petržalka a Podunajské Biskupice. Vrstvy znečistenia ovzdušia sú spolu s ďalšími
environmentálnymi a zdravotnými indikátormi dostupné na mapovom portáli projektu.
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Obr. 9. Výsledok priestorového dopytu: Súvislá zástavba v Bratislavskom kraji (kód = 11100), ktorá sa
priestorovo pretína s oblasťami znečisteného ovzdušia (IKO >= 3)
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Abstrakt
Mosquitoes cause enormous suffering to humans and animals. Many are expanding their
range into new areas. Changes in climate will influence arthropod vectors, their life cycles
and life histories, resulting in changes in both vector and pathogen distribution and changes
in the ability of arthropods to transmit pathogens. Predicting and mitigating the effects of
future changes in the environment like climate change on the complex arthropod–
pathogen–host epidemiological cycle requires understanding of a variety of complex
mechanisms from the molecular to the population level. Identifying the environmental and
biological precursors which lead to peaks in mosquito abundance would give us the capacity
to predict the timing and distribution of the most efficient and cost-effective mosquito
control. Models can be useful at many different levels. They can be valuable in exploring the
characteristics of an ideal biological control agent and for guidance in data collection, can be
used to explore alternative control strategies and the likelihood of success. There are few
modeling studies that explicitly consider biological control in mosquitoes; however, there
have been many theoretical studies of biological control in other insect systems and of
mosquitoes and mosquito-borne diseases in general. The stability properties of a model are
valuable in assessing the potential of a biological control agent, but may not be relevant to a
mosquito population with frequent environmental perturbations. The underlying biology of
the mosquito host and the biological control agent must be carefully considered when
deciding what to include in a model. Including existing mosquito control practices into a
model is useful if biological control is proposed for locations with current insecticidal control.
Models can also be valuable in comparing alternate routes of disease transmission and to
investigate the level of control needed to reduce transmission. We reviewed many examples
of mosquito models and proposed few ones suitable for conditions of Slovakia.
Kľúčové slová: mosquitoes; overpopulation; vector; factors; model

Úvod
"Infectious diseases are now spreading geographically much faster than at any time in history."
Margaret Chan, MD WHO Director-General

Komáre, ako špecifické vektory niektorých ochorení človeka a zvierat, sú bežnou
súčasťou našej fauny. Napr. malária bola na našom území eradikovaná len pred viac ako 50
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rokmi a od tohto obdobia sú zaznamenávané len prípady importovanej nákazy. Pritom
dokončenie reprodukčného cyklu u niektorých, v súčasnosti sa na našom území autochtónne
nevyskytujúcich ochorení, ktorých vektormi sú komáre, môže byť len otázkou času. Veľký
vplyv na abundanciu komárov na miestach, kde sa nepoužívajú žiadne eliminačné metódy,
môže mať aj nepatrné zmenšenie populácií ich prirodzených predátorov. V odborných aj
populárnych médiách pribúdajú informácie o ubúdajúcom množstve spevavcov a
netopierov, ktoré prirodzene znižujú počty komárov. Vďaka klimatickým zmenám sa
posúvajú hranice nielen vektorov, ale aj nimi prenášaných chorôb. Dirofilarióza bola na
Slovensku prvýkrát zistená len pred 10 rokmi a odvtedy už bolo diagnostikovaných viacero
prípadov u človeka a zároveň relatívne vysoká prevalencia u psov. Druh Aedes albopictus sa
od roku 1970 dokázal úspešne rozšíriť cez 5 kontinentov a v posledných dvoch desaťročiach
patrí k najrýchlejšie sa šíriacim živočíchom na svete (v databáze "Global Invasive Species
Database" je zaradený medzi 100 najinváznejších druhov). Na Slovensku bol zatiaľ zistený iba
raz, v roku 2012. Podobne rýchlo sa s vektormi šíria aj ochorenia. Najefektívnejšia obrana
pred ochoreniami, ktorých vektormi sú komáre, je pritom kvalitný program kontroly
komárov.

Aktuálnosť témy (význam sledovanej skupiny)
Ako už bolo uvedené, komárovité (Diptera, Culicidae) sú významné nielen ako krv
cicajúce trápiče ľudí a zvierat, ale aj ako prenášače pôvodcov veľmi závažných ochorení.
Komáre ako vektory spôsobujú každoročne ochorenia u desiatok až stoviek miliónov ľudí.
Prenášajú pôvodcov vírusových, bakteriálnych a protozoárnych nákaz a hlístovcov.
Samice komárov znepríjemňujú život hostiteľovi cicaním krvi. Z prijatej krvi získavajú
bielkoviny dôležité pri dozrievaní vajíčok a popri tom vylučujú do hostiteľského organizmu
slinami látky, ktoré zabraňujú zrážaniu krvi a ktoré môžu vyvolávať alergické reakcie. Pri
cicaní krvi sa do tela komárov môžu z hostiteľa dostať aj pôvodcovia rôznych ochorení a tieto
sa spätne s komárími slinami dostávajú do nového hostiteľa. Týmto spôsobom sú šírené
niektoré veľmi nebezpečné a zároveň najrozšírenejšie ľudské ochorenia.
Na Slovensku sú komáre vektormi 4 druhov arbovírusov, pôvodcov malárie a
dirofilarióz. Malária, ktorá je prenášaná komármi z rodu Anopheles, sa u nás autochtónne
vyskytovala až do roku 1960, kedy bol zaznamenaný posledný prípad. Od roku 1963 bolo
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naše územie uznané Svetovou zdravotníckou organizáciou za nemalarickú oblasť (Okáli a
Labuda 1988). Vektory malárie sú však na území Slovenska naďalej bežné druhy a riziko jej
opätovného objavenia sa naďalej pretrváva. Jedným z vektorov tohto ochorenia je druh
Anopheles hyrcanus, ktorý bol na území Slovenska zistený len pomerne nedávno (Halgoš a
Benková 2004). V posledných rokoch bol však zistený na nových lokalitách, na základe čoho
môžeme predpokladať jeho ďalšie úspešné šírenie. V súčasnosti je potrebné venovať veľkú
pozornosť aj dirofilarióze, ktorej pôvod je v mediteránnej oblasti. Na Slovensku bola prvý raz
diagnostikovaná v roku 2005 u psov a to aj v blízkosti nami sledovaného územia (Beladičová
a Valentová 2005, Svobodová et al. 2005). V roku 2007 už bola diagnostikovaná aj u človeka
(Jalili et al. 2007, Ondriska et al. 2008).
Na šírenie rôznych infekčných chorôb a ich vektorov majú veľký vplyv dôsledky zmien
klimatických podmienok (Ondriska a Halgoš 2007). Napr. otepľovanie môže vyústiť do
značných zmien vo fenológii rôznych vektorov, najmä niektorých zástupcov viacerých radov
ektoparazitického hmyzu, čo môže pôsobiť na skrátenie dĺžky vývinu jednotlivých generácií,
ako aj počtu ich generácií v priebehu roka (Minář et al. 2007). Taktiež hranice rozšírenia
teplomilných mediteránnych druhov sa posúvajú smerom na sever, napr. druhy Culex theileri
(Halgoš a Petrus 1996), Anopheles hyrcanus (Halgoš a Benková 2004) alebo Uranotaenia
unguiculata (Bitušík a Hrabinová 1998).
V súčasnosti je vo svete známych viac ako 3500 druhov komárov, pričom na území
Slovenska bolo doteraz zistených 51 druhov (Országh et al. 2006, Bocková et al. 2013).
Z hľadiska početnosti a druhovej pestrosti čeľade komárovité sú inundačné oblasti riek Dunaj
a Morava veľmi dôležité. Na tomto území pravidelne dochádza k premnoženiam kalamitných
druhov v dôsledku záplav. Jednotlivé roky sa líšia nielen počtom, ale aj načasovaním, trvaním
a rozsahom záplav.

Výsledky a diskusia
Charakteristika záujmového územia
Niva Moravy predstavuje jednu z mála zachovaných veľkoplošných mokradí v
strednej Európe. Na základe zachovalosti tohto územia z hľadiska biodiverzity, ekologických
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a hydrobiologických funkcií bola Ramsarskou konvenciou zaradená v roku 1993
k medzinárodne významným mokradiam (Šeffer et al. 1999). Zároveň je od 10. po 72.
kilometer (cca 4500 ha) súčasťou Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Záhorie a Chráneným
vtáčím územím Morava. Rovnako ako niva Moravy, je aj niva Dunaja cenným mokraďovým
územím, chráneným na viacerých úrovniach ako Ramsarská lokalita, Chránená krajinná
oblasť a Chránené vtáčie územie. V oboch územiach sa vyskytuje aj množstvo maloplošných
chránených území mokraďového charakteru v najvyššom stupni ochrany. Tieto skutočnosti
výrazne limitujú, resp. znemožňujú možnosti likvidácie komárích kalamít postrekmi
insecticídov alebo odvodňovaním či iným manažmentom mokradí, ktoré sú prirodzenými
liahniskami komárov.
Rieky Morava a Dunaj majú odlišný hydrologický režim, čo je dôsledok viacerých
faktorov. Rozsah nadmorskej výšky, ktorým pretekajú sa značne líši. Voda pochádzajúca z
topenia snehu spôsobuje v Morave relatívne skoré jarné záplavy s prevažne nízkymi
teplotami vody, kým Dunaj s alpským režimom odtoku dosahuje najvyššie prietoky
v neskoršom a teplejšom období, kedy dochádza k topeniu aj vo vyšších nadmorských
výškach. To spôsobuje vyššiu teplotu záplavových vôd, ktoré nastupujú až na začiatku leta.
Navyše Dunaj vykazuje väčšiu rozkolísanosť prietokov a ich rýchlejší nástup aj ústup. Dolný
tok Moravy je vystavený dvom obdobiam záplav. Prvé nastáva na začiatku jari ako dôsledok
topenia snehu, druhé obdobie záplav nastáva na začiatku leta a je spôsobené vzdutím
hladiny Dunaja. Uvedené dvojité obdobie záplav má veľký vplyv aj na dynamiku organizmov
dotknutého územia (Tockner et al. 2000). Komárie liahniská sa plnia vodou z viacerých
zdrojov. Okrem záplavových vôd to môžu byť zrážkové vody (zo snehu alebo dažďa)
a podzemné vody. V prípade, že dôjde ku krátkodobým prívalovým dažďom, ale hladina
podzemnej vody zostane nízka, nevznikne dostatok temporálnych vodných plôch a nemusí
teda dôjsť ani k premnoženiu komárov. Pri dlhotrvajúcich intenzívnych zrážkach sa zvyšuje aj
hladina podzemnej vody a liahniská ostávajú zavodnené dlhšie, čo vedie ku kalamite.
Najčastejšie dochádza ku komárím kalamitám po povodniach. Už Labuda vo svojej práci
(1985) pojednáva o dôležitosti poznania najdôležitejších liahnísk komárov na území
Bratislavy, aby bolo možné proti nim efektívne zakročiť pri premnoženiach, pravidelne
nastávajúcich po letných povodniach na Dunaji. Zdôrazňuje fakt, že v prípade veľmi rýchleho
stúpnutia hladiny je zaplavené územie relatívne menšie, než pri pomalšom nástupe záplav
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a preto aj menej významné z hľadiska premnoženia komárov. Takisto pri jarných záplavách
nedosahujú abundancie komárov kritické hodnoty, vzhľadom na nízku teplotu vody, v ktorej
vývin lariev prebieha pomalšie. Aj v prípade, že dôjde k výraznému zvýšeniu hladiny riek
a následnému rozliatiu záplavových vôd do inundácie, nemusí byť tento stav nasledovaný
premnožením kalamitných druhov komárov. Uvedený jav pozorovali Hájková a Minář (1970)
v inundačnej oblasti riek Dyje a Morava. Podľa autorov, nečakané vymiznutie kalamitného
druhu Ae. vexans po silných záplavách bolo spôsobené zaplavením liahnísk tečúcou vodou
s vysokou hladinou v čase ich prebiehajúceho vývinu. Aj keď teplota vody dosahovala
optimálnu úroveň pre vývin lariev, tečúca voda odplavila vyliahnuté larvy a následne, po
prejdení záplavovej vlny, pretrvávajúca vysoká hladina vody obsahujúcej zvýšené množstvá
rozložených látok, nevytvárala vhodné podmienky pre liahnutie a následný vývin lariev.
Michalková (2004) v inundačnej oblasti Moravy zaznamenala v čase záplav v roku 2002
výrazný nárast početnosti lariev. Taktiež zistila, že druhové spektrum a sezónna dynamika
záviseli od klimatických faktorov a od dynamiky záplav na danom území. Podľa Trpiša (1962)
kalamitné druhy môžu mať aj niekoľko generácií v priebehu jedného roka a počet generácií
koreluje s počtom záplav v inundačnom území Dunaja. Podľa uvedeného autora vzniká
hrozba kalamitného stavu premnožením druhov Ae. vexans, Oc. sticticus a Ae. cinereus
v prípade, že výška hladiny Dunaja presiahne 4 m.
K enormnému zvýšeniu početnosti kalamitných druhov komárov teda dochádza po
opadnutí záplavových vôd. Počas záplav sú zavodnené aj miesta, ktoré sú zvyčajne po väčšiu
časť roka vyschnuté, avšak nachádzajú sa v nich vajíčka komárov z predošlej sezóny. Ich ďalší
vývin závisí predovšetkým od teploty vody. Pri vyšších teplotách je vývin výrazne kratší, než
pri nízkych. Vzhľadom k vyššie uvedeným faktom je veľmi dôležité zmapovať všetky liahniská
a v rámci prevencie ich aj dlhodobo monitorovať.

Najpočetnejšie druhy komárov v sledovaných povodiach
Typickými kalamitnými druhmi na záujmovom území sú Ae. vexans a Oc. sticticus. Za
pôvodcov komárích kalamít na našom území ich označil už Kramář (1958). Z hľadiska
početnosti v inundačnej oblasti Moravy a Dunaja zohrávajú rovnako významnú úlohu aj
druhy Ae. rossicus a Ae. cinereus. Uvedené 4 druhy sú na Západnom Slovensku bežné a podľa
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posledného výskumu tvoria viac ako 95% v povodí Dunaja a takmer 85% v povodí Moravy
(Strelková 2012). V povodí rieky Moravy je diverzita čeľade komárovité najvyššia v oblasti
priamej inundácie, kde dosahujú maximum výskytu práve po období záplav. Ich početnosť tu
v sezóne značne kolíše a krivka sa mení v jednotlivých rokoch, v závislosti od výšky prietokov
rieky Moravy. V strednej časti Záhorskej nížiny, kde vývin komárov prebieha v zamokrených
medzidunových zníženinách, ich abundancia nedosahuje hodnoty porovnateľné s
inundačným územím Moravy a krivka početnosti sa v priebehu rokov mení len minimálne
(Labuda 1977). Ako už bolo uvedené, rýchle stúpanie hladiny rieky zaplaví menšie územie,
než pomalé. Pritom práve od rozsahu záplavy značne závisí početnosť liahnucich sa komárov,
v prípade že záplava nastane vo vhodnom období (približne od polovice apríla do polovice
augusta) (Labuda 1985). Podobne Michalková (2004) v inundačnej oblasti Moravy
zaznamenala v čase rozsiahlych záplav v roku 2002 výrazný nárast početnosti komárích
lariev. Taktiež zistila, že ich druhové spektrum a sezónna dynamika korelovali s klimatickými
a hydrologickými podmienkami na danom území. V sezónnej dynamike lariev zistila z
hľadiska ich abundancie dva vrcholy: jarný, keď boli takmer všetky lokality naplnené vodou a
druhý vrchol závisel práve od obdobia, kedy sa liahniská dostatočne naplnili vodou. Sezónna
dynamika dospelcov dosiahla svoj vrchol vo všetkých sledovaných rokoch v letnom období.
Treba však podotknúť, že v niektorých prípadoch môžu mať záplavy značný vplyv aj na
zníženú početnosť kalamitných druhov komárov (Hájková a Minář 1970). Okrem záplav, aj
zrážky a výška hladiny podzemnej vody výrazne ovplyvňujú zloženie spoločenstiev a diverzitu
komárov (Strelková 2012).
Druh Ae. vexans je polycyklický druh, rozmnožujúci sa najmä v inundačných
oblastiach riek a jazier, v ktorých dynamike sa prejavujú pravidelné záplavy. Preferované
liahniská uvedeného druhu sú temporálne mláky, ktorých voda má neutrálnu alebo mierne
zásaditú reakciu a ktoré sú zavodnené len niekoľko dní alebo týždňov po záplave. Larvy sa
zvyčajne liahnu vo vysokých počtoch, ak teplota vody presiahne 9°C. Po zaplavení vajíčok sa
larvy liahnu do niekoľkých minút až hodín, keď sa záplavová voda ustáli a zvýši sa obsah
kyslíka. Ak jedna populácia lariev nedokončí vývin kvôli suchu, ďalšia generácia sa môže
vyliahnuť aj bez toho, aby boli nakladené nové vajíčka. Ak v určitom roku nenastanú vhodné
podmienky pre liahnutie lariev (nedôjde k záplavám), vajíčka môžu prežiť v pôde pomerne
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dlhý čas (5 rokov). Dĺžka vývinu lariev závisí od teploty vody. Pri teplote 30° C trvá vývin od
liahnutia po výlet imág 1 týždeň, pri 15° C teplote vody až 3 týždne. V letných mesiacoch,
bohatých na záplavy, sa tento druh často stáva dominantným a spôsobuje najväčšie ťažkosti
v oblastiach mierneho pásma. Pri optimálnych podmienkach môže prebehnúť celý vývin, od
vyliahnutia jednej generácie po liahnutie ďalšej generácie, za menej ako 3 týždne. Druh Ae.
vexans je jedným z najvýznamnejších vektorov. Je rozšírený po celom svete, môže dosiahnuť
extrémne vysokú abundanciu, aktivita vírusov práve u tohoto druhu dosahuje vrchol
a napáda rovnako ľudí aj zvieratá (Becker et al. 2010).
Druh Oc. sticticus je taktiež polycyklický druh. Larvy sa vyskytujú hlavne v
temporálnych mlákach po záplavách a ich vývin prebieha väčšinou spolu s larvami druhu Ae.
vexans. Často býva druhým najpočetenjším druhom komárov. Larvy sa môžu vyvíjať pri nižšej
teplote vody (často menej ako 8°C) ako u predchádzajúceho druhu. V strednej Európe sú po
jarných záplavách, kedy Ae. vexans ešte nie je pripravený liahnuť sa vo veľkých počtoch,
asociované s druhmi Ae. rossicus, Ae. cinereus a Oc. cantans. Napriek tomu dosahuje maximá
početnosti počas letných záplav. Optimálna teplota pre vývin je 25°C. Vývin od liahnutia
lariev po výlet dospelcov trvá 6-8 dní pri 25° C, 10-14 dní pri 20° C, 18-19 dní pri 15° C a 37
dní pri 10° C (Becker et al. 2010).
Druh Ae. cinereus má minimálne dve generácie do roka a za optimálnych podmienok
prebieha larválny vývin veľmi rýchlo (8-10 dní). Na mnohých lokalitých sa uvedený druh
vyskytuje masovo a spôsobuje ťažkosti ľuďom vyhľadávajúcim rekreačné aktivity v
zalesnených oblastiach (Becker et al. 2010).
Druh Ae. rossicus má tiež viacero generácií do roka a prvé larvy sa liahnu už v marci.
Posledné jedince môžu byť nachádzané až do novembra, keď ostatní zástupcovia komárov
rodov Aedes a Ochlerotatus sa už bežne nevyskytujú. Zástupcovia uvedeného druhu
napádajú človeka nielen za úsvitu a pri súmraku, ale aj počas dňa (Becker et al. 2010).
Vzhľadom na vysokú abundanciu liahnucich sa lariev u druhu Ae. vexans (viac ako 100
miliónov jedincov na 1 hektár), pri masovom výlete musia imága pri hľadaní hostiteľov
migrovať až niekoľko kilometrov. Keďže druhy Ae. vexans a Oc. sticticus môžu zaletieť až do
vzdialenosti 15-20 km (Becker et al. 2010), pri eliminačných zásahoch proti komárom je
dôležitá spolupráca medzi jednotlivými územnými celkami a zároveň je v niektorých
oblastiach potrebná aj cezhraničná spolupráca. Keďže prirodzenú hranicu medzu Rakúskom
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a Slovenskom tvoria rieky Morava a Dunaj, ležia v blízkosti spoločných hraníc veľké záplavové
územia. Ak na jednej strane hranice úspešne prebieha systém kontroly a eliminácie komárích
populácií, nezanedbateľné množstvá jedincov môžu prelietať do ošetrovaných území z
opačnej strany hranice, kde podobné zásahy neprebiehajú a môžu tak mariť snahu o úspešný
boj.
V letnom a jesennom období tvoria značnú časť komárích populácií aj druhy rodu
Culex. Pri vyhľadávaní hostiteľov však zástupcovia uvedeného rodu dokážu prekonať len
relatívne krátke vzdialenosti. Sú nepríjemné a vytrvalé trápiče, ktoré útočia hlavne pri
západe slnka a po zotmení, na rozdiel od druhov rodov Aedes a Ochlerotatus, ktoré
vyhľadávajú hostiteľov hlavne na úsvite a pri súmraku. Zástupcovia rodu Culex vnikajú často
aj do obydlí. Ako ornitofilné druhy však preferujú ako hostiteľov hlavne domácu hydinu
a divo žijúce druhy vtákov.

Chemický a biologický boj
V súčasnej dobe neexistuje na Slovensku dlhodobý systematický program kontroly
komárích kalamít, pričom ich manažment sa obmedzuje len na aplikáciu insekticídov
v situácii už vzniknutej kalamity. Pri použití insekticídov na báze cypermetrínu, je otázna aj
ich účinnosť z dlhodobého hľadiska, nakoľko si cieľové organizmy budujú voči tejto látke
rezistenciu. Insekticídy navyše pôsobia len na dospelé štádium organizmov, pričom tieto sa
už spravidla stihli spáriť a naklásť vajíčka, z ktorých sa vyliahne ďalšia generácia komárov.
Takýmto spôsobom dochádza pri vhodných podmienkach k opakovanému výskytu kalamít,
napriek odborným zásahom na ich elimináciu. Vzhľadom k ich nešpecifickému účinku,
uvedené insekticídy majú pomerne výrazný nepriaznivý vplyv nielen na iné zložky životného
prostredia (najmä iné druhy hmyzu, napr. včely, vážky a i.), ale existuje aj potenciál ich
nebezpečenstva pre zdravie človeka. U ľudí bola v prípade tohto insekticídu preukázaná
génotoxicita v somatických bunkách a je predpoklad jeho mutagénneho vplyvu na ľudské
gény (Chakravarthi et al. 2007).
V danej situácii vzniká potreba efektívnejšieho boja s komárími kalamitami, s využitím
alternatívnych spôsobov, ktoré sú nielen účinnejšie, ale aj ekonomicky výhodnejšie a s
minimálnym dopadom na životné prostredie. Medzi takéto spôsoby radíme aj vhodný
manažment území (manažment zelene, ktorá slúži ako úkryt pre imága), využitie
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prirodzených predátorov imág aj lariev komárov a larvicídne prípravky na báze neotenínu,
alebo predovšetkým Bti (Bacilus thuringiensis israelensis), bežne využívanom ako
mimoriadne efektívny prostriedok boja s komárími kalamitami v iných európskych aj
mimoeurópskych krajinách. Zároveň ide o prostriedok šetrný k životnému prostrediu, keďže
je špecificky účinný iba na larvy niektorých čeľadí dvojkrídlovcov a úplne neškodný pre
človeka, vďaka čomu sa môže používať aj v rezervoároch pitnej vody. Nemenej významný je
aj fakt, že pri použití Bti sa u komárov nebuduje rezistencia k použitej látke. Využitie
biologickej kontroly sa teda javí ako veľmi efektívny a ekologický spôsob eliminácie rizika
komárích kalamít. Avšak využitie tejto alternatívy si vyžaduje pravidelné monitorovanie
liahnísk komárov, ktoré sa nachádzajú na rozsiahlom území.

Negatívne dôsledky premnoženia komárov
Okrem toho, že komáre sú vektormi chorôb človeka a zvierat, samotná ich vysoká
abundancia môže mať výrazný negatívny vplyv aj v podobe ekonomických strát.
Premnoženie komárov môže zapríčiniť zníženie produkcie mlieka a mäsa dobytka,
obmedzenie času a miest rekreačných aktivít v prírode, zníženie hodnoty pozemkov v
oblastiach s častým kalamitným výskytom komárov alebo zníženie účasti na rôznych
kultúrnych podujatiach.

Biologický boj
Pod biologickým bojom sa rozumie elminácia populácií komárov s čo najmenším
dopadom na ostatné organizmy, resp. prostredie, bez použitia toxických látok. K tomuto
cieľu sa dajú využiť prirodzené predátory komárov. Záujem o biologickú kontrolu bol najmä
na začiatku 20. storočia, ale klesol s objavom DDT v 40-tych rokoch. Vzhľadom na negatívny
dopad uvedenej látky na zdravie človeka a prostredie a so zvyšujúcim sa záujmom verejnosti
o environmentálne problémy, záujem o alternatívne riešenia opätovne vzrástol. Pri využití
organizmov na reguláciu počtu komárov, je potrebné dôkladné poznanie vzťahov predátor korisť a parazit - hostiteľ. Rôzne druhy komárov osídľujú rôzne habitaty, k čomu majú
vytvorené rôzne adaptácie. Organizmy využívané pre biologický boj môžu efektívne
redukovať cieľovú populáciu iba v prípade, ak ich vlastné životné stratégie sú adaptované na
cieľové populácie (Becker et al. 2010).
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● Predátory
Ryby
Všeobecne platí, že predátory nižších vývinových štádií komárov sú účinnejšie ako
predátory dospelcov, pretože larvy a klukly sú viac koncentrované v liahniskách, v protiklade
k imágam, ktoré sú širšie rozptýlené v prostredí. Rôzne druhy rýb môžu relatívne výrazne
zredukovať populácie lariev komárov. Pri introdukovaných druhoch však hrozia rôzne riziká,
ako napr. konkurencia pre domáce druhy rýb. Najdôležitejšie liahniská na západnom
Slovensku však tvoria väčšie alebo menšie dočasné mláky, v ktorých sa ryby vo väčšom
množstve nevyskytujú a tieto druhy by museli byť dobre prispôsobené vysychavému
prostrediu, poprípade byť do liahnísk opätovne vysádzané. Pri opakovanom vysádzaní rýb do
liahnísk je polemická efektívnosť takýchto postupov.
Obojživelníky
Pri trojročnom výskume na rieke Rýn bol zisťovaný obsah žalúdka u druhov Rana
arvalis, R. temporaria, R. dalmatina, R. esculenta s.l., Hyla arborea, Bufo bufo, a Pelobates
fuscus, pričom len 0,1 % tvorili zástupcovia čeľade Culicidae (Blum et al. 1997). Jediný druh
žiab, u ktorého bolo zistené, že komáre tvoria vyššie percento zloženia jeho stravy, je druh
Bombina bombina. Na regulovanie veľkých počtov komárov preto nie sú obojživelníky veľmi
vhodné (Becker et al. 2010).
Vtáky
Vtáky, všeobecne, nie sú považované za významné predátory dospelcov komárov,
keďže aktivita vtákov a komárov sa zvyčajne neprekrýva. Komáre sú aktívne najmä za
súmraku, pričom vtáky väčšinou chytajú potravu počas dňa. Druhým dôvodom je, že
kalamitné druhy komárov sa vyskytujú najmä po záplavách a teda nie sú stabilným
dlhodobým zdrojom potravy počas suchých období (Becker et al. 2010).
Netopiere
Hoci čas aktivity netopierov a komárov sa prekrýva, nie sú netopiere považované za
efektívnu súčasť programov na kontrolu komárov. U väčšiny netopierov tvorili komáre len
menšiu časť zloženia potravy. Ich podiel sa u niektorých druhov netopierov zvýšil len
v období najvyššej abundancie komárov počas kalamity (Becker et al. 2010).
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Bezstavovce
Mnohé skupiny bezstavovcov sú známymi predátormi komárov, hlavne lariev, avšak
sú zriedkavo využívané v biologickej kontrole kvôli značným ťažkostiam a vysokým finančným
nárokom, v súvislosti s laboratórnymi masovými chovmi týchto organizmov. Len zriedkavo
dochádza k premnoženiu komárov v liahniskách s vysokou abundanciou predátorov (Becker
et al. 2010). Skupiny, ktorých významnú zložku potravy tvoria komáre v niektorom
vývinovom stádiu sú: Coelenterata, Turbellaria, Arachnidae, Crustacea, Odonata,
Heteroptera, Coleoptera, Trichoptera a Diptera.

● Parazity
Nematoda
Tieto parazity nemôžu byť široko využívané vzhľadom k náročnosti ich transportu a
starostlivosti o vajíčka. Významnou prekážkou je taktiež ich značná citlivosť na niektoré
faktory prostredia, napr. na nízku teplotu vody a salinitu (Becker et al. 2010).

● Patogény
Vzhľadom na všetky vyššie uvedené dôvody, sa výskum biologickej kontroly komárov
zameriaval v posledných dekádach hlavne na patogény.
Huby
U doposiaľ testovaných húb boli zistené viaceré nedostatky, pre ktoré nie sú vhodné
na biologickú kontrolu komárov, napr. príliš komplexný vývinový cyklus, ťažkosti s masovou
produkciou, vymiznutie zoospór v prípade neprítomnosti hostiteľa, ťažkosti s uskladňovaním
zoospór atď. (Becker et al. 2010).
Protozoa
Napriek mnohým pokusom úspech v ich použití na biologickú kontrolu komárov zatiaľ
nebol zaznamenaný z dôvodov príliš komplexného životného cyklu, ktorý komplikuje ich
masovú produkciu. Prekážkou je aj ich relatívne nízka patogénnosť a životnosť (Becker et al.
2010).
Baktérie
Niektoré kmene baktérií Bacillus thuringiensis israelensis (Bti) a B. sphaercius (Bs) sú
zrejme najúčinnejšími prostriedkami v biologickom boji proti komárom.
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Bti produkuje proteíny, ktoré sú vysoko toxické pre larvy komárov a mušiek
(Simuliidae). U cieľových organizmov narúšajú osmo-regulačné mechanizmy bunkových
membrán v čreve. Necieľové skupiny neaktivujú tieto prototoxíny kvôli kyslému prostrediu
v žalúdku, alebo nemajú špecifické receptory v intestinálnych bunkách (Charles et al. 2000,
Boisvert 2005).
Bs je toxický najmä pre druhy rodu Culex a z necieľových skupín môže eliminovať aj
zástupcov čeľade Psychodidae, ak je aplikovaný vo veľkých množstvách. Jeho výhodou je, že
za určitých podmienok dokáže pretrvávať a rozmnožovať sa v prírode a tým predĺžiť čas
medzi jednotlivými aplikáciami, čo má pozitívny vplyv pri redukcii nákladov pri manažmente
komárov (Becker et al. 2010).
Oba uvedené prostriedky biologickej kontroly komárov sa pomerne rýchlo rozvíjali
s podporou priemyslu, univerzít a národných a medzinárodných organizácií. Prešli mnohými
bezpečnostnými skúškami a testami ich dopadu na prostredie a rýchlo boli zavedené do
praxe. Ich najväčšími výhodami sú relatívne ľahká masová produkcia, vysoká efektívnosť,
stabilita pri skladovaní a sú vhodné aj na integrované programy, založené na participácií
obyvateľstva. Ich vývoj a registrácia sú menej nákladné, v porovnaní s chemickými
insekticídmi a riziko rezistencie, jamä u Bti, je oveľa nižšie v porovnaní s konvenčnými
insekticídmi. Rovnako dôležitým aspektom je aj ich pomerne veľké rozšírenie. Sú
prirodzenou zložkou prostredia, na rozdiel od syntetických produktov, pri ktorých zostávajú
po ich aplikácii v prostredí toxické rezídua (Becker et al. 2010). Efektívnosť však závisí na
vývinovom štádiu cieľových organizmov, ich potravnom správaní a filtračnej schopnosti,
obsahu organických látok vo vode, fotosenzitivite a ďalších abiotických faktoroch, ako
teplota a hĺbka vody, sedimentácia, prípadne aj skladovateľnosti Bti a Bs (Mulla et al. 1990,
Becker et al. 1992). Je potrebné rozumieť vplyvu všetkých faktorov na rutinné aplikácie,
čiastočne kvôli výpočtu vhodnej dávky, vybratiu správneho patogénu v rôznych
environmentálnych situáciách a vhodnému načasovaniu na aplikáciu proti rôznym druhom
komárov (Becker a Rettich 1994).
Pri vypracovaní celého programu biologického boja s komármi je veľmi dôležitou
súčasťou aj environmentálny manažment, ktorý zahŕňa napr. vysušovanie mlák,
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sprietočňovanie ramien, vhodný manažment brehovej, ale aj mestskej vegetácie a pod. Pri
tomto bode je dôležité spomenúť aj informovanie verejnosti o ich možnom, resp.
nevyhnutnom, prínose k úspešnému boju s komármi. Dôležitým aspektom je participácia
obyvateľstva pri odstraňovaní možných liahnísk zo súkromných pozemkov (napr. rôzne
nádoby na vodu, prázdne pneumatiky, nádoby na pestovanie rastlín), odstraňovaní možných
úkrytov (pravidelné kosenie vegetácie), vysádzanie rýb ako predátorov do záhradných
jazierok atď.

Genetické modifikácie
Vo svete sa už úspešne testujú aj v praxi GMO komáre. Sterilné samce boli vypustené
vo viecerých krajinách v izolovaných populáciách. Pri procese sa najskôr vytriedia samčie
kukly potrebného druhu komárov podľa veľkosti a chemicky sa sterilizujú. Takéto samce sú
následne vypustené v prírode, kde sa pária so samicami. Samice v ďalšom cykle kladú vajíčka,
ktoré však nie sú oplodnené. Ďalšou možnosťou využitia genetických zásahov je
znemožnenie priebehu vývinového cyklu patogénu v tele komára. Postupne dôjde k
nahradeniu pôvodnej populácie modifikovanou populáciou, ktorej jedince nie sú schopné
prenášať pôvodcov ochorení.

Klimatické faktory
Na komáre, ako aj iné vektory chorôb, má vplyv celý rad faktorov. Okrem vyššie
uvedených biologických, sú to predovšetkým klimatické podmienky, ktoré zároveň vytvárajú
bázu dát pri predikciách komárích kalamít. Aj keď vplyv na výskyt vektorov či šírenie chorôb
môže mať pomerne veľké množstvo klimatických faktorov, štyri z nich sú najvýznamnejšie vo
vzťahu k výskytu vektorov a šíreniu nákaz. Jedná sa o teplotu, zrážky, relatívnu vlhkosť a silu
vetra (Parham et al. 2011). Je však potrebné zdôrazniť, že rôzne klimatické faktory len
málokedy pôsobia samostatne.

Teplota
Väčšina vektorov patrí medzi poikilotermné organizmy, s čím súvisí aj silná závislosť
nimi prenášaných ochorení od vonkajšej teploty (Martens 1998). Teplota ako faktor sa
prejavuje v dĺžke vývinu, v miere napádania hostiteľov, v rozmnožovacom správaní, v dĺžke
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trvania gonotrofického cyklu a pod. (Martens et al. 1995). Napr. u druhu An. gambiae,
jedného zo špecifických vektorov malárie, schopnosť prežívať v prostredí výrazne klesá
v prípade dlhšej expozície teplotám nad 40° C u preimaginálnych štádií (Huang et al. 2006) aj
u imág (Kirby a Lindsay 2004). Zvýšenie teploty, predikované v niektorých modeloch, malo za
následok nelineárne zmeny na rozsah nákazy. Dôvodom boli práve špecifické vzťahy medzi
teplotou a zložkami transmisie.

Zrážky
Zrážky majú veľmi zásadný vplyv na ekológiu a dynamiku vektorov. Rozsah ich
pôsobenia sa pritom môže prejaviť v pozitívnej aj negatívnej rovine. Negatívny dopad na
populácie vektorov môžu mať hlavne extrémne zrážky (napr. dlhotrvajúce alebo prívalové
dažde), následkom ktorých môže dôjsť k zničeniu liahnísk, prípadne k zvýšeniu mortality
lariev aj imág komárov (Paaijmans et al. 2007). V konečnom dôsledku je však vo väčšine
prípadov ich následkom zvýšenie abundancie vektorov. V prípade dostatočnej intenzity, už
samotné zrážky môžu byť prediktorom zvýšenia populácií vektorov (Bi et al. 2003, Thomson
et al. 2005). V dôsledku globálnych klimatických zmien sa v budúcnosti predpokladá
zvyšovanie priemerných zrážok. Vo vzťahu k vektorom a nimi šíreným chorobám, zmeny
v dynamike zrážok môžu mať oveľa väčší vplyv na ľudské zdravie, než samotné otepľovanie
klímy (Allen a Ingram 2002).

Relatívna vlhkosť
Zmeny v relatívnej vlhkosti tiež patria medzi faktory s najväčším vplyvom na vektory,
avšak len v ich štádiu imág. Napr. u druhu An. gambiae je značne zvýšená mortalita imág
v prípade, že vlhkosť vzduchu klesne pod 50 – 60 % (Pampana 1969, Warrell a Gilles 2002).
Zvýšená vlhkosť tiež preukázateľne vplýva na reprodukciu komárov, s dôsledkom zvyšovania
ich abundancie (Jawara et al. 2008). Nároky jednotlivých druhov komárov na stupeň vlhkosti
sú však pomerne rozdielne (Colluzi et al. 1979).
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Sila vetra
Faktor sily vetra má v našich podmienkach vo vzťahu k vektorom dva zásadné
dopady. V prvom rade ovplyvňuje schopnosť pohybu a správania imág komárov. Tieto, ako
pomerne jemný hmyz, nie sú schopné odolávať silným vetrom a preto aj v prípade, že ich
abundancia dosahuje kritické hodnoty, miera ich napádania hostiteľov je veľmi nízka. Vietor,
ako jeden z faktorov, má tiež vplyv na hydrológiu územia pri procese odparovania
a vysychania.

Modely a biologický boj
Modely môžu byť využité rôznymi spôsobmi, ak uvažujeme o komplexných
problémoch ako je biologická kontrola komárov. V ranom štádiu, prieskumné modely môžu
byť využité na zisťovanie charakteristík ideálneho prostriedku pre biologickú kontrolu a pre
udanie postupov pri zbere dát. Ak je k dispozícii dostatok údajov, modely môžu byť využité
pri vývoji alternatívnych kontrolných stratégií a pri určení pravdepodobnosti ich úspechu.
Existuje niekoľko modelových štúdií, ktoré explicitne pojednávajú o biologickej kontrole
komárov, ale existuje aj veľa teoretických štúdií, pojednávajúcich o biologickej kontrole
u iných skupín hmyzu. Nemenné faktory v modeloch sú dôležité pri posudzovaní potenciálu
prostriedkov na biologickú kontrolu, ale nemusia byť relevantné pre populácie komárov
s častými zmenami prostredia. Časová os a ciele navrhovaných kontrolných stratégií sú
dôležitými aspektmi pri analýze a výbere vhodného modelu. Pri rozhodovaní o zložení dát
zahrnutých v modeli, musí byť starostlivo zvážená základná biológia jednotlivých druhov
komárov a prostriedkov ich biologickej kontroly (Lord 2007). Napríklad abundancia jarných
druhov Ae. vexans a An. walkeri, ktoré sú svojim vývinom viazané na záplavové vody,
pozitívne koreluje s lokálnou vlhkosťou pôdy. Naopak, u druhu Cx. pipiens, ktorého vývin
prebieha najmä v letnom období v silne eutrofizovaných, vysychajúcich mlákach, abundancia
s pôdnou vlhkosťou korelovala negatívne (obr. 1, Shaman et al. 2002b).
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Obr. 1. Odhad masovej emergencie imág
a) A. vexans, b) An. walkeri, C) Cx. pipiens
(prevzaté z Shaman et al. 2002b).

Faktory, ako napríklad závislosť na abundancii hostiteľov, účinnosť vyhľadávania a
agregácia prirodzených nepriateľov, majú taktiež vplyv na stabilitu a dynamiku interakcií
s populáciami komárov. Do modelu by mali byť zahrnuté existujúce kontrolné postupy proti
komárom, ak biologická kontrola je navrhovaná pre miesta s aktuálne aplikovanými
insekticídmi. Keďže pri modelovaní môžu byť simulované a preskúmané rôzne možnosti,
použitie modelovacích techník môže zlepšiť napr. vývoj integrovaného manažmentu
škodcov.
Pri biologickej kontrole komárov vo všeobecnosti nie je účelom ich úplná eradikácia,
ale zníženie hustoty populácie na prijateľnú úroveň, kedy sú len minimálne (alebo žiadne)
ekonomické straty pri chove dobytka, je zamedzený vznik epidémií pri premnožení vektorov
a je dosiahnutá únosná úroveň u druhov, ktoré sa prejavujú ako významné trápiče človeka.
Cieľom je teda dosiahnutie dlhodobej koexistencie hostiteľov a populácií škodcov,
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udržiavaných na prijateľnej úrovni, so súčasným predlžovaním období medzi zásahmi a ich
aplikáciami.

Základy modelovania
Analytické modely sú relatívne jednoduché a môžu byť riešené matematicky.
Komplexnejšie modely musia byť riešené numericky pomocou počítačovej simulácie. Popisné
premenné sú sledované explicitne v modeloch, často sú to počty jedincov rôznych štádií,
napr. počet samíc komárov, počet kukiel a pod. Analytické modely sú často používané kvôli
rovnováhe bodov, kde sa popisné premenné nemenia vzhľadom k predmetu záujmu,
zvyčajne času (napr. počet samíc je konštantný). Veľkosť populácie v rovnovážnom stave sa v
priebehu času nemení (matematicky, prvé derivované sú vzhľadom k času nulové).
V závislosti od cieľov modelu, sa môžu sledovať napr. aj veľkosti populácií vo vzťahu k ďalšej
populácii. Po predchádzajúcom narušení sa populácia vracia do rovnovážneho stavu (obr. 2),
pričom tento návrat môže byť monotónny, alebo oscilačný. Populácie však môžu vykazovať
aj trvalo nevyvážený stav (v dôsledku environmentálneho narušenia, ľudskej činnosti alebo
prirodzenej ekologickej dynamiky). Populácia sa tak môže neustále nachádzať v prechodnom
stave a nikdy nedosiahnuť rovnováhu. V prípade, že je systém neustále narušovaný ľudskými
zásahmi (napr. použitie insekticídov), mal by byť tento stav zohľadnený aj pri stratégii
biologickej kontroly. Ak sa premenné počas určitej analýzy nemenia, môžu byť zaradené
medzi konštanty. Je dôležité definovať parametre, premenné a konštanty podľa požiadaviek
modelu a v závislosti od spoľahlivosti zdroja informácií. Existuje viacero typov analýzy
citlivosti modelu, pričom je zvažovaný vplyv kolísania vybraných faktorov na modelový
výstup. Tieto neistoty môžu mať pôvod v biologických variáciách (napr. mortalita imág sa
môže líšiť v závislosti od druhu, od teploty a pod.), v chybe merania (štandardné chyby
spojené s empirickým štúdiom miery mortality) alebo nedostatkom informácií (ak nie sú k
dispozícii konkrétne stanovené hodnoty pre jednotlivé druhy a preto je nutné vziať do úvahy
celý rad možných hodnôt).
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Obr. 2. Stabilita a kontrola populácií. a) príklad stabilnej rovnováhy: ak rovnovážny bod je stabilný
a konštantný (prerušovaná čiara), veľkosť populácie je konštantná a po predchádzajúcej disturbancii
(napr. eliminačný zásah pri kontrole populácií, vyznačený na časovej osi šípkou) sa vráti do pôvodného
stavu. Prejaviť sa môže aj cyklická rovnováha (hrubá čiara), pri ktorej sa populačná krivka mení
v relatívne pravidelných cykloch. Aj v tomto prípade sa veľkosť populácie obnoví (v zobrazenom
konkrétnom prípade dočasne narastie) po predošlej disturbancii, ktorá môže byť spôsobená napr.
environmentálnymi podmienkami, alebo dodatočným uvoľnením eliminačných látok do prostredia
a pod. Pre názornosť je uvedený aj priebeh zmien v nestabilnej populácii (šedá čiara), pri ktorej
populačná krivka kolíše bez dosiahnutia rovnovážneho stavu. b) príklad nestabilnej rovnováhy: ak je
populácia v nestabilnej rovnováhe, jej veľkosť sa nevráti do pôvodného stavu po predošlej disturbancii
(šipka). Môže sa ustáliť na novej rovnovážnej hodnote (prerušovaná čiara), alebo zostať nestabilná (šedá
čiara). c) niektoré z možných výsledkov kontrolných zásahov: stabilná rovnováha nemusí byť vždy
ideálnym výsledkom kontroly. V tomto prípade je stabilná populácia ovplyvnená kontrolným zásahom
a stabilizuje sa v novom rovnovážnom stave, pri ktorom však hodnoty populácie stále presahujú prahovú
hodnotu (hrubá čiara) nepriaznivého stavu (z hľadiska ekonomického, zdravotného a pod.). Naopak,
nestabilná populácia s nepravidelnou dynamikou môže byť zásahom potlačená hlboko pod prahovú
hodnotu nepriaznivého stavu (prevzaté z Lord 2007).

Treba zdôrazniť, že stabilita v matematickom zmysle, hoci je dôležitá pre pochopenie
správania modelu a faktorov ovplyvňujúcich populačnú dynamiku, nie je vždy primárnym
cieľom pre systém biologickej kontroly.

Validácia modelu
Validácia je dôležitým aspektom modelovej štúdie. Závisí od cieľov modelu a od
dostupných dát. Ak je cieľom vytvorenie špecifických predikcií, či už je to veľkosť populácie,
prenos chorôb alebo stratégie optimálnej kontroly, musí byť model najskôr validovaný
porovnaním s terénnymi dátami (obr. 3). Takáto validácia musí byť vykonaná na základe dát,
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ktoré sú nezávislé od vstupných informácii, použitých pri vytváraní modelu a odhadom
vybratých parametrov. V počiatočnom vývoji modelu môžu byť odhady parametrov
upravené na základe porovnania medzi výstupom z modelu a vhodným súborom dát. Toto je
vhodné pri vývoji modelu, ale model musí byť aj tak pred použitím validovaný pomocou
nezávislého súboru dát.

Obr. 3. Príklad validácie modelu. Simulovaná dynamika imág hľadajúcich hostiteľa (b), založená na zistených
teplotách vzduchu (a) bola porovnaná s terénnymi dátami u dvoch druhov rodu Anopheles, odchytených
v priebehu rokov 2005 – 2006 a s využitím relatívnej abundancie (c – f). Bodom je vyznačená hodnota
abundancie zistená v jednej pasci počas jedného mesiaca, šedou čiarou súčet jedincov zo všetkých pascí (len
v r. 2005, kedy bolo na jednom mieste inštalovaných 8 pascí), čiernou čiarou je vyznačená modelom
predikovaná abundancia. Písmeno H označuje nepriaznivé obdobie (hibernácia), F označuje obdobie vhodné
pre aktivitu komárov (prevzaté z Cailly et al. 2012).

V prípade, že sú ciele modelu všeobecnejšie, ako napr. preskúmanie alternatívnych
hypotéz pre vzťahy medzi zložkami biologických systémov alebo skúmanie teórií prenosu
a kontroly chorôb, validácia nemusí byť potrebná. Analýza citlivosti je tiež rozhodujúca pre
pochopenie, ako môže byť daný model využitý (v prípade neporozumenia, že výstupy
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modelov, napr. veľkosť populácie komárov, prevalencia chorôb alebo úspech navrhovaných
stratégií kontroly sa menia pri zmenách vstupných parametrov, by mohlo dôjsť pri
novovzniknutých situáciách k extrapolácii). Je potrebné poznamenať, že je často ťažké, aby
spolu korelovali veľkosti populácií v modeli a v teréne získanými dátami. Pri validácii modelu
sa zvyčajne sleduje vysoká korelácia medzi modelovými predikciami a pozorovaniami
z terénneho výskumu (napr. zvyšovanie a znižovanie abundancie v priebehu času), nie
absolútna zhoda (pr. obr. 4, 5).

Obr. 4. Model abundancie imág Ae. vexans
(a_ad) a C. pipiens (c_ad) a sumár oboch
modelov (sum) v porovnaní s terénnymi
dátami. Modelové výstupy sú znázornené
linajkou, terénne dáta bodmi (prevzaté
z Lončarić a Hackenberg 2013).

Obr. 5. Regresný model druhu A. vexans (prevzaté
z Shaman et al. 2002b)

Pri vývoji modelu je najdôležitejším aspektom rozhodnutie, ktoré faktory budú
použité, resp. vynechané. Rozhodnutie o použití faktorov závisí od cieľov modelu,
dostupných dát a plánov pre modelové analýzy. Vo všeobecnosti platí, že čím viac
parametrov je v modeli zahrnutých, tým viac prídavných dát je potrebných pre odhady
parametrov a komplikuje sa tiež pochopenie a analýza výsledkov. Kľúčovou otázkou pri
posudzovaní modelu je, či samotná jeho štruktúra je vhodná na dosiahnutie požadovaných
cieľov modelu a či je primeraná vzhľadom k biológii modelovaného systému.
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Modely vektorov a vektormi prenášaných ochorení
O modeloch, týkajúcich sa komárov a komármi prenášaných ochorení, bolo
publikovaných viacero prác. Medzi prvé patrili klasické modely šírenia malárie (Ross 1911,
Macdonald 1952, 1957) až po súčasné modely, týkajúce sa malárie (napr. Roberts et al. 2000,
McKenzie a Samba 2004), arbovírusov (napr. Kay et al. 1987, Focks et al. 1995, Wonham et
al. 2004, Lord a Day 2001a, 2001b, Strickman a Kittayapong 2003) a iných, vektormi
prenášaných ochorení (napr. Chagasova choroba, Cohen a Gürtler 2001, onchocerkózy,
Habbema et al. 1992, kliešte a lymská borelióza, Schmidt a Ostfeld 2001, Brownstein et al.
2003, kliešťová encefalitída, Randolph et al. 1999, 2002). Existuje teda pomerne veľa
modelov, týkajúcich sa populácií vektorov, resp. ich biológii, avšak nie v priamom vzťahu
s ochoreniami, ktoré prenášajú. Navyše, len minimum z týchto modelov sa týka aj biologickej
kontroly vektorov (aj keď niektoré modely berú do úvahy kontrolu v podobe insekticídov
alebo iných zásahov, ako faktor zvýšenej mortality vektorov).

Populačné modely
Veľkosť populácie vektora je často dominujúcou vlastnosťou v modeloch ochorení,
prenášaných komármi. Redukcia veľkosti populácie pomocou biologických prostriedkov má
zrejmý pozitívny dopad nielen na zníženie abundancie komárov ako trápičov človeka, ale aj
na prenos a šírenie potenciálnych chorôb. V modeloch šírenia chorôb prenášaných vektormi
je dôležitým faktorom aj mortalita samíc komárov (Anderson a May 1991, Koella 1991, Lord
a Day 2001a) a jej hodnota je kľúčová pre modely biologickej kontroly. Úspešnosť biologickej
kontroly pri redukcii veľkosti populácie závisí na mnohých aspektoch konkrétneho systému.
Pritom je často náročné interpretovať hodnoty veľkosti populácie v modeli do hodnôt na
základe reálne odchytených jedincov.
Niekoľko modelov komárích populácií bolo tiež vyvinutých a použitých pri výskume
populačnej dynamiky a odhade jej citlivosti na niektoré faktory. Fry et al. (1989) vyvinuli
model na stanovenie možnosti kontroly pre druh Cx. quinquefasciatus v Severnej Amerike.
Cieľom uvedeného modelu bolo určenie kontrolných stratégií v lokálnych podmienkach,
pričom liahniská boli modelované explicitne s predpokladom, že operátor kontroly komárov
tieto miesta pozná. Výsledok kontroly je následne znásobený zvýšenou mortalitou larválnych
štádií po ošetrení liahnísk, avšak v závislosti od ich typu.
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Veľmi komplexný populačný model vytvorili Cailly et al. (2012), pričom zohľadnili aj
diapauzu v prirodzenej dynamike komárov. Vďaka tomu môže byť mechanický model
uvedených autorov, založený na klimatických podmienkach, využívaný v podstate nepretržite
aj niekoľko rokov. Focks et al. (1993a, 1993b) vytvorili model populačnej dynamiky druhu Ae.
aegypti. V laboratórnych chovoch lariev zisťovali vplyv hydrológie (výška hladiny a
vysychanie), teploty a dostupnosti potravy. K vývoju modelu na takto detailnej úrovni je však
potrebné použiť rozsiahle množstvo dát. To je možné len u druhov, ktoré sú už dostatočne
dobre preštudované a ku ktorým Ae. aegypti patrí.
Prenos patogénov a kontrola
Snaha o redukciu prenosu ochorení je často najzákladnejším cieľom kontroly
vektorov, pričom úroveň kontroly priamo závisí od biológie patogénov a ich vektorov.
Úroveň entomologických poznatkov v modeloch prenosu patogénov však značne varíruje, od
jednoduchých modelov s minimom entomologických dát (Anderson a May 1991), až po
detailné simulácie (Focks et al. 1995, 2000; Strickman a Kittayapong 2003). Tieto modely sú
využívané napr. pri definovaní kritérií šírenia inváznych chorôb alebo ich perzistencie.
Uvedené modely môžu byť využité aj pri jednoduchej predikcii populačnej dynamiky
vektorov a pri zisťovaní, ako iné aspekty biológie komárov ovplyvňujú šírenie chorôb.
Roberts et al. (2000) vytvorili model správania vektorov po použití insekticídu DDT. Uvedený
model preukázal, že použitie insekticídu priamo ovplyvnilo lokáciu aktivity vektorov (ich
prenikanie do obydlí). Takýto vplyv má zásadný dopad na úspešnosť kontroly a mal by byť
zohľadňovaný pri každej navrhovanej stratégii kontroly. Wonham et al. (2004) vytvorili
model pre odhad prahovej hodnoty veľkosti populácie komárov, potrebnej pre inváziu
ochorenia. Sledovali prienik vírusu West Nile do New Yorku a stanovili, že redukcia populácie
komárov na 4,6 jedinca na jedného hostiteľa bude mať limitujúci účinok na šírenie vírusu.
Modely prenosu patogénov môžu byť využité pri epidemiológii vírusu West Nile
(prípadne iných arbovírusov) a pri sledovaní rôznych ciest šírenia nákazy. Existuje tiež viacero
oblastí, kde modely môžu mať značný informačný význam. Boli využité napr. pri výskume
rezistencie patogénov a vektorov voči liekom a insekticídom (Gardner et al. 1998,
Lenormand et al. 1999) a môžu byť využité aj širšie, pri výskume rotačných stratégií a šírení
rezistentných alel.
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Ďalšie využitie modelov
Modely nemusia byť striktne využívané len na zisťovanie populačnej dynamiky a
cyklov prenosu ochorení, ale môžu byť použité aj pri výskume iných aspektov biológie
vektorov a výskytu chorôb. Jedným z príkladov sú publikácie Shamana a jeho kolegov
(Shaman et al. 2002a, 2002b, 2003, 2004a, 2004b). Vo svojich prácach využili dynamický
hydrologický model na simulovanie výšky hladiny vody a zisťovali štatistické vzťahy medzi
zákonitosťami výšky hladiny a abundancie komárov (Shaman et al. 2002b) alebo prenosu St.
Louiskej encefalitídy - SLE (Shaman et al. 2002a, 2003, 2004a, 2004b). Tieto analýzy
podporujú asociáciu medzi prenosom vírusu SLE s hydrologickým režimom jarných súch a
neskoršími zrážkami. Tento typ modelu je cenný z hľadiska rozvíjania teórií a testovania
možných vzorcov prenosu vírusov. Li et al. (2013) a Fillinger et al. (2009) sa pri zisťovaní
šírenia multi-rezistentnej malárie zamerali predovšetkým na predpoklad vzniku vhodných
liahnísk. Následnú vysokú abundanciu vektorov považujú za konštantu. Tento prístup je však
možný len v podmienkach relatívnej stability iných faktorov, vyplývajúci z tropického
klimatického pásma, pre ktoré bol model vytvorený.
Modely môžu byť použité pre zistenie významu nových teórií, spôsobov prenosu
alebo navrhnutých hypotéz, dokonca aj v prípade, keď sú dáta značne obmedzené.
Príkladom môže byť súčasný záujem o nesystémovú transmisiu patogénov medzi dvomi
vektormi, ktoré súčasne cicajú na jednom hostiteľovi bez toho, aby bol hostiteľský
organizmus patogénom infikovaný. Modely boli využité pri výskume, ako tento jav môže
ovplyvniť infekčný cyklus (Randolph et al. 1996, 1999, Lord a Tabachnick 2002, Norman et al.
2004) a vytvorili základ pre ďalší výskum tejto oblasti.

Záver
Ako vyplýva z predošlých informácií, pri tvorbe modelu je potrebné použiť pomerne
veľké množstvo dát, pochádzajúcich prevažne z terénneho výskumu, prípadne získaných od
príslušných odborných organizácií. Pritom modely, používané v iných krajinách, nie je vo
všeobecnosti možné aplikovať v našich podmienkach, nakoľko sa stavové premenné môžu
líšiť (napr. vo fenológii, niektoré druhy môžu mať v našich podmienkach iný počet generácií,
môžu sa liahnuť v iných časových rozmedziach a pod.). Po roku 2000 boli prevedené viaceré
výskumy, z ktorých získané dáta majú potenciál byť využité v modeloch predikcie komárích
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kalamít. Údaje z pravidelného získavania terénnych dát sú k dispozícii z rozmedzia rokov
2001-2003 (Michalková 2004) a z rokov 2009-2010 (Strelková 2012). Ďalšie spracovanie
uvedených dát predpokladá v prvom rade ich štatistickú úpravu. Na ich základe je následne
možné, okrem iného, aj overiť či upraviť súčasné poznatky o fenológii jednotlivých druhov
komárov na sledovanom území.
Do ďalšej skupiny dát, ktorých použitie sa predpokladá pri tvorbe modelu, patria
meteorologické a hydrologické údaje z príslušných staníc Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ), získané pravidelným každodenným meraním.
Pre tvorbu modelu sú kľúčové informácie o vyhlásení kalamitného stavu. V súčasnosti
vyhlasujú komárie kalamity magistrát a samospráva po ohláseniach neúnosnej situácie od
starostov obcí, alebo po určitom počte sťažností od obyvateľov v postihnutých oblastiach.
Tieto informácie majú výpovednú hodnotu z hľadiska konkrétneho datovania a aspoň
približnej lokalizácie premnožených populácií komárov.

Možné využitie rôznych modelov v podmienkach Slovenska:
1. Model na predikciu premnoženia kalamitných druhov
Tento typ modelu má potenciál využitia v systéme včasného varovania pred
hroziacou kalamitnou situáciou. Na jeho základe by široká verejnosť mohla jednak
prispôsobiť svoje aktivity súvisiace s pobytom v rizikovej oblasti, jednak by vznikol aj
dostatočný časový priestor na vykonanie základných protiopatrení, v rámci možností
jednotlivcov. Štátne orgány by tak isto mali časový priestor na výkon rozsiahlejších opatrení,
ktoré by mohli viesť k zmierneniu priebehu kalamity, prípadne k jej úplnému zamedzeniu.
Aplikácia používaných insekticídov by v takom prípade bola aspoň relatívne špecifickejšia
a zrejme by bolo zredukované aj ich množstvo, nevyhnutné k redukcii komárích populácií.
V prípade včasného a vhodného zásahu by navyše bola obmedzená možnosť imág naklásť
vajíčka ďalšej generácie, čím by bola formou prevencie značne redukovaná možnosť vzniku
kalamity v budúcnosti (za predpokladu neustáleho monitoringu a prípadných lokálnych
zásahov). Prínos modelu v bežnej praxi by sa mohol, okrem iného, prejaviť aj pri plánovaní
spoločenských akcií pre verejnosť, nakoľko účasť na podujatiach môže byť vysokou
abundanciou komárov značne ovplyvnená. Keďže vysoké počty komárov spôsobujú aj
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ekonomické straty v poľnohospodárstve (vplyvom znižovania dojivosti a kvality mäsa
u dobytka), v prípade včasného varovania pred blížiacou sa kalamitnou situáciou môžu
poľnohospodárski

pracovníci

prispôsobiť

plán

pasenia

dobytka

na

otvorených

priestranstvách. Samotný model (v podobe softvéru) môže pracovať s aktuálnymi kľúčovými
dátami, pričom jeho kalibrácia, aspoň v počiatočnej fáze, môže vychádzať z dostupných
informácií o priebehu kalamít v minulosti. Snahy o predikciu premnoženia komárov boli už aj
v minulosti, pričom kľúčovým faktorom bola výška hladiny Dunaja. V dnešných podmienkach
by však už len samotný tento faktor nebol pre vytvorenie modelu dostatočný, nakoľko
dynamika záplav v inundačnom území Dunaja bola značne ovplyvnená vodohospodárskymi
úpravami a výstavbou Vodného diela Gabčíkovo.
Keďže SHMÚ má k dispozícii aktuálne hodnoty rôznych faktorov, po stanovení hodnôt
a vzorového priebehu relevantných premenných, by program mal byť schopný včasného
varovania pred blížiacou sa kalamitou.
2. Model možného šírenia nových ochorení na Slovensku
V posledných desaťročiach dochádza v dôsledku globálnych zmien (klimatických,
hospodárskych i spoločenských) k šíreniu a/alebo objavovaniu sa nových závažných
infekčných chorôb rôznej etiológie. Pre tieto ochorenia sa zaviedol aj nový termín
„vynárajúce sa choroby“ (anglicky „emerging diseases“), ktoré sa na určitom území objavia
ako nové, alebo vracajúce sa s istým časovým odstupom, a v relatívne krátkom čase prerastú
do epidemických rozmerov. Severné hranice výskytu rôznych organizmov, vrátane komárov,
sa posúvajú smerom na sever, čo dokazuje aj fakt, že druhy zistené na Slovensky medzi
poslednými majú mediteránny pôvod. S týmito novými druhmi komárov sa šíria aj
pôvodcovia nových ochorení. Jedným z príkladov je aj závažná parazitárna choroba dirofilarióza psov, ktorá má vysokú prevalenciu najmä na západnom, južnom a východnom
Slovensku, napriek tomu, že prvýkrát bola na našom území zistená až v roku 2005. Boli už
zaznamenané prípady nakazenia človeka. Ďalším príkladom úspešného šírenia komárov
a s nimi súvisiacich ochorení je druh Ae. albopictus, ktorý je vektorom horúčok dengue a
chikungunya. Pred 50 rokmi bola dengue rozšírená len v deviatich krajinách a zasiahla
niekoľko tisíc ľudí. V súčasnosti je ňou postihnutých viac ako 100 krajín a ohrozených sú
desiatky miliónov ľudí každý rok. Ae. albopictus bol prvýkrát na našom území zistený v roku
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2012, aj keď šlo zrejme len o ojedinelý výskyt.
Z hľadiska prevencie a monitorovania verejného zdravia sú dôležité mapy šírenia
vektorov a ochorení. Tieto mapy sú vytvárané na základe rôznych modelov a pomáhajú riešiť
otázku klimatických a environmentálnych zmien. Mapovanie rizikových oblastí na základe
časopriestorových dát je rýchlo sa rozvíjajúca oblasť. Zmenami teplotných a vlhkostných
režimov môže dôjsť k vytváraniu nových ník pre vektory. Organizácie zodpovedné za verejné
zdravie a kontrolu vektorov, potrebujú rátať s možnými rizikami šírenia nových druhov alebo
ochorení. Tieto modely sú schopné určiť pravdepodobný smer šírenia vektorov a ochorení.
S ich pomocou je možné plánovať monitoring a sledovanie šírenia v budúcnosti. Význam máp
rizikových oblastí je nielen európsky, ale aj lokálny. Takéto modely, resp. mapy, ktoré sú ich
výstupom, môžu mať prínos aj pri diagnostikovaní nových ochorení, s ktorými sa lekári
predtým nestretávali, pretože sa v danej oblasti predtým nevyskytovali.
3. Model pre úspešné zavedenie biologickej kontroly
Keďže v okolitých krajinách sú už bežne používané za účelom manažmentu komárov
biologické prostriedky, je žiadúca implementácia ich využívania aj na Slovensku. Táto
požiadavka má veľký význam aj z hľadiska verejného zdravia, vzhľadom na potenciálny
negatívny vplyv aplikovaných chemických insekticídov.
Prirodzenou hranicou medzi Slovenskou republikou a Rakúskom sú rieky Morava
a Dunaj. V ich blízkosti sa nachádzajú veľké záplavové územia s množstvom liahnísk komárov.
Nakoľko kalamitné druhy komárov sú schopné preletieť vzdialenosť aj niekoľkých kilometrov,
môže nedostatočný alebo nevhodný manažment ich premnoženia negatívne ovplyvniť aj
územie, ktoré bolo ošetrené správnymi postupmi. Aj na základe tejto skutočnosti je
predpoklad, že v blízkej budúcnosti vznikne cezhraničná spolupráca s Rakúskom. Rakúsky
partner má pri redukcii komárích populácií požiadavku použitia biologických prostriedkov.
Modely biologickej kontroly riešia práve výber najvhodnejších prostriedkov, navrhnutie
postupov a stanovujú pravdepodobnosť úspechu.
Všetky uvedené typy modelov vyžadujú podrobný terénny zber dát, za účelom
doplnenia potrebných údajov, ich spresnenia, prípadne získania nových poznatkov.
Monitoring je dôležitý aj pri sledovaní inváznych druhov komárov a nimi šírených chorôb.
V záujme čo najvyššej efektívnosti boja proti komárím kalamitám je nevyhnutné aj neustále
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získavanie informácií o liahniskách komárov.
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Spoločenstvá nálevníkov (Ciliophora) v interakcii so sinicovým vodným
kvetom
Eva Tirjaková a Katarína Krajčovičová
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, katedra zoológie, Mlynská dolina- B1,
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Abstrakt
During years 2013-2014, the spectrum of ciliate species (Protozoa: Ciliophora) was
monitored in a highly eutrophic reservoir with permanetly developed cyanobacterial water
bloom. In total, 86 taxa of ciliated protozoa were recorded there, including Acinetides
lacustris which was identified for the first time in Slovakia. The negative impact of
cyanobacterial bloom on the protozoan coenoses, as evidenced by changes in their
community structure (e.g., decrease in species diversity, dominance of only a few species),
was confirmed. Only three species: Frontonia leucas, Holophrya teres, and Cinetochilum
margaritaceum, were tolerant against algal bloom and occurred in the reservoir with a
frequency of 100%. Seasonal dynamics of protozoans followed the negative effect of
development of cyanobacterial bloom. As concerns saprobiological characterization of the
reservoir, the saprobic index was permanently at high values (2.89-3.31), which indicates
alpha-mesosaprobic level of organic pollution, with a trend to the polysaprobic level.
Key words: cyanobacterial water bloom; Ciliophora; eutrophization

Úvod
Proces

eutrofizácie

povrchových

vôd

sa

v súčasnosti považuje

za

jeden

z najvýznamnejších problémov vodných ekosystémov. Vysoký obsah živín vo vode, najmä
fosforu a dusíka, vedie k porušeniu biologickej rovnováhy a následne často k masovému
rozvoju sinicového vodného kvetu. Veľké množstvá vyprodukovanej biomasy siníc a rias, pri
masovom rozvoji vodného kvetu, spôsobujú porušenie rovnováhy najmä v kyslíkovom
režime nádrže (cez deň vysoké hodnoty, v nočných hodinách úplná absencia nielen na dne
ale aj vo vodnom stĺpci), čo negatívne vplýva na vodné organizmy a často spôsobuje až ich
úhyn. Okrem kyslíkového režimu je ďalším problémom eutrofizácie spôsobenej sinicami aj
ich vysoká toxicita (Babica et al. 2005). Sinice majú schopnosť tvoriť veľkú škálu
sekundárnych metabolitov, ktoré vykazujú rôzne druhy biologických a biochemických aktivít
a niektoré z nich sú identifikované ako silné toxíny. Odhaduje sa, že 25 až 75 % sinicových
kvetov sú toxické (Bláha et al. 2009). Toxicitu zapríčiňujú jednak lipopolysacharidy, ktoré sú
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súčasťou bunkových stien siníc, alebo nimi vylučované metabolické produkty – cyanotoxíny
(Babica et al. 2005). Väčšina z nich sa uvoľňuje počas starnutia a bunkovej lýzy vodného
kvetu (Zeisbergerová et al. 2006). Tieto toxíny spôsobujú vážne zdravotné problémy od
jednoduchých alergií až po závažné postihnutia vnútorných orgánov. Najviac študovanou
a najrozšírenejšou skupinou cyanotoxínov v životnom prostredí sú microcystiny (Bláha et al.
2009, Liu et al. 2011). Až 75 % všetkých nádrží na území Slovenskej republiky obsahuje sinice
produkujúce tento nebezpečný toxín (Bláhová et al. 2008). U stavovcov microcystíny toxicky
pôsobia najmä na pečeň (Babica et al. 2005). Vystavenie pečene pôsobeniu microcystínov
môže viesť až k zlyhaniu orgánu a úhynu celého organizmu (Liu et al. 2011). Okrem pečene
pôsobia microcystíny toxicky aj na ľadviny, črevá, pľúca (Babica et al. 2005) a sú možným
karcinogénom (Maršálek et al. 2000). Prípady otráv toxínmi sinicových vodných kvetov sa
objavili už v dávnej histórii. Ako príklad známy už z minulého storočia je vhodné uviesť otravu
toxínami siníc z roku 1931, kedy v USA masívny vodný kvet zapríčinený sinicami rodu
Mikrocystis v riekach Ohio a Potomac spôsobil ochorenie 5000 - 8000 ľudí (Babica et al.
2005). Príkladom z nedávnej minulosti je masívny rozvoj siníc v roku 1996 v Brazílii, kedy
došlo k úmrtiu až 60 pacientov, kvôli kontaminácii vodovodných zásob vody kliniky v Cartau
(Jayatissa et al. 2006). Z týchto dôvodov sa eutrofizácia povrchových vôd, doprevádzaná
masovým rozvojom sinicového vodného kvetu, stala jednou z hlavných príčin problémov
v oblasti zdravotníctva a životného prostredia na celom svete, bola a je predmetom záujmu
riešenia mnohých projektov. Problém je v súčasnosti veľmi aktuálny aj z pozície komerčného
využívania vodných plôch na rekreačné účely .
V rámci projektu Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, ITMS
26240220086 spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja sme
sledovali štruktúru spoločenstiev nálevníkov (Ciliophora), ako významnej indikačnej skupiny
jednobunkovcov (Protista), v prostredí s pravidelne sa rozvíjajúcim vodným kvetom. Okrem
štruktúry spoločenstva a vytypovania druhov tolerujúcich vodný kvet, sme sa zamerali aj na
sledovanie fyzikálno-chemických faktorov s následným vyhodnotením ich vplyvu na
sledované organizmy v súvislosti s rozvojom sinicového vodného kvetu. Vzorky boli
odoberané z modelovej nádrže v Modre s každoročne sa vyvíjajúcim sinicovým vodným
kvetom. Nádrž je sledovaná dlhodobo od roku 2005 a bola už vyhodnocovaná z viacerých
hľadísk (Hindák a Hindáková 2010, Hindák et al. 2010, Illyová et al. 2013, Machava et al.
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2009a, b, Tirjaková 2010, Machava a Rapant 2009). V rámci projektu sme nadviazali na
doterajšie výsledky a udržali tým aj kontinuitu v sledovaní nádrže.

Materiál a metódy
Vzorky boli odoberané mesačne v období september 2013 – október 2014, z vodnej
nádrže v intraviláne mesta Modra (W Slovakia, 48°18'55.28" N17°19'2.4"E). Sledovaná vodná
nádrž bola pôvodne vybudovaná ako protipožiarna nádrž pre potreby mesta. Brehy nádrže
sú vybetónované po jej celom obvode. V posledných desaťročiach sa nádrž využívala ako
produkčno-rekreačný rybník.
Nádrž leží v nadmorskej výške 144 m, jej plocha je 0,55 ha, maximálna hĺbka pri
vysokom stave hladiny vody je 2 m. Nádrž je zásobovaná vodou iba pri zimnom a jarnom
topení snehu a z atmosférických zrážok. Isté množstvo nutrientov sa do nádrže dostáva pri
prikrmovaní rýb od miestneho obyvateľstva.
Odoberané boli vzorky planktónu aj vzorky bentosu. Vzorky planktónu pre stanovenie
kvality aj kvantity Ciliophora boli odoberané z jedného miesta nádrže, pomocou odberového
zariadenia (objem 1L) umiestneného na teleskopickej tyči dlhej 3m. Vzorky bentosu boli
odoberané zo 4 stacionárov (sever, juh, východ, západ). Analýzu vzoriek sme vykonali in vivo
za použitia svetelného mikroskopu po prinesení do laboratória do 8 hodín po odbere.
Z impregnačných a farbiacich metód bola použitá metóda protargolovej impregnácie podľa
metodiky Foissner et al. (1991) a suchá dusičnanová metóda podľa Kleina (1926, 1958)
modifikovaná Foissnerom (1991). Kvantitatívne analýzy sme vykonali metódou odhadu
početnosti jedincov na objem odpipetovanej suspenzie (mikropipeta objem 10 µL) z
nezahusťovaných vzoriek (prepočet - ind.mL-1). Základné sapróbne štatistiky (SI, SV, potrava)
boli použité z údajov publikovaných v základnej determinačnej literatúre (Foissner et al 1991,
1992, 1994, 1995, 1999).

Výsledky a diskusia
Protipožiarnu nádrž v Modre môžeme charakterizovať ako nádrž rybníkového typu
s výraznými technickými zásahmi a bez pôvodnej makrovegetácie (Fulín et al. 1994).
Relatívne malá hĺbka, lokalizácia v intraviláne Modry, vybetónované brehy, absencia
makrovegetácie, presvetlenie vodnej hladiny, neprítomnosť funkčného prítoku a odtoku ju
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predurčujú k stavu eutrofizácie. Je reálny predpoklad, že má bohatý zdroj nutrientov
viazaných v sedimentoch, čo je charakteristické pre všetky malé nádrže a rybníky (Kořínek et
al. 1987) a to výrazne najmä v južnej časti nádrže. V tomto type nádrží často dochádza
k deficitu kyslíka pri dne, čo má výrazný vplyv na formovanie spoločenstiev vodných
organizmov. Tento stav potvrdzujú aj výsledky rakúskych hydrobiológov (Mayer et al. 1997),
ktorí sledovali sezónnu sukcesiu a trofické vzťahy medzi fytoplanktónom, zooplanktónom,
nálevníkmi a baktériami v plytkom jazierku v intraviláne Viedne (Austria). Aj tu v letných
mesiacoch zistili rozvoj a dominanciu cyanobaktérií, riasového picoplanktónu a anoxiu
v blízkosti sedimentu. Sledovaná nádrž v Modre sa vyznačuje relatívne pestrou skladbou
fototrofných mikroorganizmov, avšak druhová skladba cyanobaktérií a rias je pri porovnaní
s inými umelými nádržami na západnom Slovensku pomerne nízka (Hindák a Hindáková
2003). Rozvoj fytoplanktónu je závislý najmä od koncentrácie fosforu vo vode čo sa prejavuje
najmä na začiatku vegetačného obdobia, nadmernou tvorbu fytoplanktónu (Illyová et al.
2013). Tieto závery korešpondujú aj so zisteniami Dillon a Rigler (1974), ktorí zistili lineárnu
závislosť celkového P a maximálnej biomasy fytoplanktónu na začiatku vegetačnej sezóny.
Rozvoj fytoplanktónu výrazne vplýval na spoločenstvá nálevníkov (Ciliophora) a bol
sprevádzaný postupným nárastom ich diverzity od decembra do apríla, následným prudkým
poklesom začiatkom leta a jej relatívnou stagnáciou až do jesene (obr. 1.).
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Obr.1. Sezónna dynamika nálevníkov (Ciliophora) počas sledovaného obdobia (september 2013 – október
2014)

Sezónna dynamika nálevníkov jasne potvrdila závislosť druhového spektra od stupňa rozvoja
vodného kvetu a aj jeho pravdepodobné toxické pôsobenie. Prejavilo sa to výrazným
poklesom druhového spektra a aj abundancie začiatkom leta, keď sme zaznamenali masový
nástup vodného kvetu. Tento stav potvrdzujú aj výsledky Shannon-Wienerovho indexu
druhovej diverzity. K druhom, vysoko tolerantným na vodný kvet, môžeme zaradiť druhy
Spirostomum teres, Frontonia leucas, Holophrya teres, Paramecium caudatum, Cinetochilum
margaritaceum, Coleps hirtus, Dexiotricha granulosa. Tieto druhy sú schopné sa v období
kulminujúceho vodného kvetu aj masovo premnožiť a niektoré z nich sú schopné prijímať
sinice aj ako potravu. Navyše druhy S. teres, F. leucas, H. teres, P. caudatum patria k tzv.
„veľkým“ druhom (cez 200 µm) a zohrávajú významnú úlohu v štruktúre spoločenstva aj
z hľadiska zastúpenia biomasy. Tieto druhy by mohli byť perspektívne aj z hľadiska tlmenia
rozvoja vodného kvetu, resp. jeho eliminácie.
Na rozdiel od predchádzajúcich období (Tirjaková 2010) sme v nádrži nezaznamenali
vysoký podiel cicaviek (Suctoria) a najmä nálevníkov zo skupiny Peritrichia, ktoré patria k
významným filtrátorom, a boli v predchádzajúcich rokoch v období kulminácie vodného
kvetu dominantné. Väčšinu z týchto druhov sme síce zaznamenali, ale zvyčajne v nízkych
početnostiach. Domnievame sa, že na tieto zmeny mohla mať vplyv zmena v druhovej
skladbe fytoplanktónu. Priamym dôsledkom vysokej produkcie fytoplanktónu bola
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nadmerná spotreba kyslíka v blízkosti dna, vedúca k anoxii. Na stav úbytku kyslíka pri dne a
vznik anoxie reagovali niektoré nálevníky presunom niektorých druhov z bentosu do
planktónu. Na migráciu nálevníkov z bentosu do vodného stĺpca v závislosti od obsahu
kyslíka upozornil aj Finlay (1981). Uvádza však, že nemigrujú druhy väčšie ako 150 µm , napr.
zástupcovia rodov Loxodes, Spirostomum. V našich vzorkách sme v máji zaznamenali
relatívne vysokú početnosť druhu Spirostomum teres nielen v bentose, ale aj v planktóne, čo
podporuje tézu migrácie aj u tohoto druhu z bentosu do planktónu. Z hľadiska druhového
spektra si nádrž zachováva relatívnu stabilitu porovnaním odberov v rokoch 2008-2015
(Tirjaková, 2010, Illyová et al., 2013) a varíruje v rozpätí 74-87 druhov. Tieto počty sú
relatívne nízke v porovnaní s inými typmi stojatých vôd, kde sa počty druhov zistených počas
roka často pohybujú v hodnotách výrazne nad 100 druhov (Matis aTirjaková, 1992, 1995), čo
kopíruje aj relatívne nízku skladbou fototrofných mikroorganizmov (Hindák a Hindáková
2010). Počas sledovaného obdobia sme v nádrži identifikovali 86 taxónov nálevníkov.
Z uvedeného počtu druh Acinetides lacustris (Stokes, 1886) nebol doteraz na našom území
zaznamenaný a je teda prvým nálezom na území Slovenska. Len 3 druhy (Cinetochilum
margaritaceum, Frontonia leucas a Holophrya teres) boli zaznamenané v každom odberovom
termíne. Naopak, bolo zaznamenané pomerne vysoké percento (37,2 %) druhov , ktoré sa
vyskytli v nádrži jednorázovo. Hierarchická klasifikácia jednoznačne naznačila, že
spoločenstvá nálevníkov zo všetkých študovaných plôch počas celého odberového obdobia
sú veľmi dynamické. Wishartov index abundančnej podobnosti v kombinácií so zhlukovacím
algoritmom complete linkage vyselektoval dva zhluky spoločenstiev spojené na vysokej
hladine nepodobnosti až 0,9, ktoré jednoznačne odlišujú bentické spoločenstvá nálevníkov
od planktonických. Predpokladáme, že to okrem iných faktorov môže súvisieť aj s kyslíkovým
režimom v nádrži. Aj v tomto období sme zaznamenavali výrazné dominancie niektorých
druhov rias a siníc (Microcystis, Sphaerospermum aphanizomonoides). Avšak v minulosti,
výraznú dominaciu zelenej riasy Golenkiniopsis longispina sme v našom sledovanom období
nezaznamenali, i keď sa v nádrži vyskytoval. Bol pravdepodobne nahradený druhom
Sphaerospermum aphanizomonoides. Tieto zmeny v dominanciách fototrofných organizmov
tiež mohli vplývať na zmeny v druhovom spektre nálevníkov.
Za najprirodzenejší spôsob eliminácie nadprodukcie rias (prípadne siníc) je využitie
planktónových filtrátorov ako konzumentov fytoplanktónu, čo je typické pre eutrofizované
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nádrže. Dominantnú zložku filtrátorov predstavujú najmä kôrovce, na čo poukazujú viacerí
autori (Mayer et al. 1997, Beaver a Crisman 1982, Kořínek et al. 1987 a ďalší).
V eutrofizovanej nádrži v Modre však bola zistená relatívne nízka početnosť kôrovcov (Illyová
et al. 2013), čo autori vysvetľujú extrémne nevýhodnými podmienkami pri masovom rozvoji
vodného kvetu a jeho toxicitou. V tomto prípade by mohli zohrávať dôležitú úlohu niektoré
druhy nálevníkov schopné živiť sa vodným kvetom. Práve nálevníky veľmi pružne reagujú na
zmeny podmienok v prostredí a mnohé sú schopné meniť potravné spektrum v relatívne
krátkom čase na základe ponuky. Ako vyplýva z obr. č. 2, nárast abundancie algivorov
pozitívne koreluje s rozvíjajúcim sa vodným kvetom.

Obr. 2. Vplyv vodného kvetu na potravnú gildu algivorov (Ciliophora)

Zástupcov niektorých takýchto rodov (Frontonia, Coleps, Halteria a iné), sme
zaznamenávali aj v našich vzorkách v Modre a patrili k rodom vyskytujúcim sa s najvyššou
frekvenciou a často aj početnosťou. Aj v Modre sa druh F. leucas spoločne s druhmi
Holophrya terea a Cinetochilum margaritaceum vyskytovali s frekvenciou 100% čím
potvrdzujú aj vysokú toleranciu voči vodnému kvetu. F. leucas a H. teres patria k relatívne
„veľkým“ druhom s vysokou požerovou aktivitou a na základe toho by moholi byť
perspektívne aj pri tlmení vodného kvetu resp. silného vegetačného zafarbenia vody.
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Z hľadiska sparobiologickej charakteristiky boli v nádrži trvalo zistené relatívne vysoké
hodnoty sapróbneho indexu (2,89-3,31) na základe čoho môžeme nádrž zaradiť do alfa –
mezosapróbneho stupňa s tendenciou smerujúc až k polysaprobite. Podľa štátnej normy STN
75 7221 a na základe hodnotenia znečistenia povrchových vôd podľa Nariadenia vlády SR č.
242/1993 (od 1.9. 2002 podľa Nariadenia vlády SR. č. 491/2002) ide o tretiu triedu kvality
vody charakterizovanú ako znečistená voda, ktorá je vhodná len na zásobovanie priemyslu
s malou krajinotvornou funkciou. Podľa štátnej normy v nemecky hovoriacich krajinách
(Friedrich 1990, Berger et al 1997), je takto znečistená voda (s hodnotou SI – 2,7-3,2)
označovaná dokonca ako silne znečistená. Naše zistené hodnoty spadajú do tohto limitu
a potvrdzujú veľmi silné organické znečistenie tejto vodnej nádrže, ktoré sa v priebehu roka
výrazne nelíši a je predpokladom permanentného rozvoja vodného kvetu aj v budúcnosti.

Záver
V eutrofizovanej nádrži v Modre, na základe výskumu v priebehu rokov 2013-2014,
bol potvrdený negatívny vplyv sinicového vodného kvetu na štruktúru spoločenstiev
nálevníkov. Negatívny vplyv sa prejavil v znížení diverzity a aj abundancie najmä v letnom
období (v období kulminácie vodného kvetu). Na rozdiel od predchádzajúcich období bol
vodný kvet indikovaný počas celého roka s kulmináciou v letnom období. Štatistické metódy
potvrdili závislosť oživenia od stupňa rozvoja vodného kvetu a sekundárne aj od kyslíkového
režimu v nádrži. Tri druhy nálevníkov Cinetochilum margaritaceum, Frontonia leucas a
Holophrya teres sa javili ako vysoko tolerantné voči vodnému kvetu a vyskytovali sa v nádrži
s frekvenciou 100%. Najmä tieto druhy aj s niektorými ďalšími (Halteria grandinella, Coleps
hirtus, Rimostrombidium humile) by mohli zohrávať významnú úlohu pri tlmení vodného
kvetu v dôsledku potravných preferencií.
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Význam antropometrických vyšetrení pri sledovaní vývinových ukazovateľov
a tvorbe populačných noriem pre potreby klinickej a forenzno-medicínskej
praxe, parciálne výsledky somatických meraní študentov PriF UK v Bratislave
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Abstrakt
Na základe alarmujúcej situácie vo zvyšovaní počtu obéznych ľudí, ako aj zvyšujúcich sa
počtov obéznych nedospelých jedincov, sme sa zamerali na analýzu telesného zloženia
študentov Prírodovedeckej fakulty UK. Obezita je závažné chronické, metabolické ochorenie
modernej doby, pričom je výsledkom interakcie medzi environmentálnymi a genetickými
faktormi. Prezentovaný príspevok predstavuje čiastkové výsledky a zároveň aj pilotnú štúdiu
prebiehajúceho výskumu zameraného predovšetkým na nadhmotnosť, obezitu a fyzickú
zdatnosť mladých ľudí. Keďže posledné merania podobného charakteru sa uskutočnili v roku
1986 pri príležitosti konania spartakiády, tak výsledky prebiehajúceho výskumu budú
zároveň slúžiť aj ako podklad na vytvorenie populačných noriem mladej dospelej populácie.
Na základe získaných antropometrických údajov môžeme charakterizovať populáciu z
hľadiska všeobecných fyzických podmienok, ktoré odrážajú vplyv životného prostredia a
socio-ekonomických faktorov, ako sú výživa, zdravotníctvo, životné podmienky a mnoho
ďalších, na vonkajšie rozmery tela jednotlivca. Somatometricky sme vyšetrili 876 mladých
jedincov (študenti z PriF UK v Bratislave). Každému probandovi bolo zmeraných 15 dĺžkových
a šírkových parametrov, 12 obvodových mier a väčšine jedincov boli odobrané bilaterálne
statické i dynamické plantogramy. Z jednotlivých parametrov bolo následne vypočítaných 13
indexov telesných rozmerov. Na základe zistených hodnôt sledovaných indexov môžeme
charakterizovať populáciu z hľadiska proporcionality tela. Predbežné výsledky ukazujú, že zo
109 vyšetrených mladých žien vo veku od 18 do 23 rokov, podľa hodnôt BMI indexu a
kónickeho indexu, má 12,84% nadhmotnosť a až 82,57% študentiek má zvýšené riziko
abdominálnej obezity. V súbore 109 vyšetrených mladých mužov, vo veku od 18 do 23,5
rokov, má 15,6% nadhmotnosť a 97,3% študentov má zvýšené riziko abdominálnej obezity.
Ďalšími analyzovanými údajmi boli vybrané rozmery rúk, nôh a plantogramov, ktoré boli
použité pri zhotovení populačno-špecifických rovníc na odhad telesnej výšky jedincov s
využitím vo forenznej medicíne a forenznej antropológii.
Kľúčové slová: antropometria; zloženie tela; obezita; plantorgramy
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Úvod
Antropometriu môžeme definovať ako súbor systematizovaných meracích techník,
ktoré vyjadrujú kvantitatívne rozmery ľudského tela a kostry. Inak povedané, antropometria
sa zaoberá meraním ľudského tela, či už živého, mŕtveho alebo kostrových pozostatkov
(Krishan 2007). Zo získaných antropometrických dát je v rámci populácií možné sledovať
zmeny v raste, akceleráciu a prebiehajúci sekulárny trend počas určitého obdobia. Taktiež
nám poskytujú informácie potrebné pri štúdiu vzťahu diéty, nutričného stavu a zdravia
(Bláha et al. 1982). V prezentovanom príspevku boli jedinci antropometricky vyšetrení
s cieľom zistenia a posúdenia primeranej telesnej hmotnosti, nakoľko počet obéznych
jedincov v súčasnosti značne stúpa.
Obezita je závažné chronické, metabolické ochorenie multifaktoriálneho pôvodu,
ktoré vyplýva zo vzájomnej interakcie environmentálnych a genetických faktorov
a predstavuje významný rizikový faktor pre rozvoj mnohých chronických ochorení (Minárik
a Ogurčák 2009, Hainer et al. 2011, Herrera et al. 2011, Přidalová et al. 2011). V súčasnosti je
považovaná za epidémiu 21. storočia (Zimmet a Thomas 2003).
Prevalencia obezity nadobúda alarmujúce rozmery takmer v celej Európe, Slovensko
nevynímajúc. Vo väčšine európskych krajín dosahuje prevalencia obezity 10 – 40 % u mužov
a žien. Slovenská republika je v obezite a nadváhe na „popredných“ miesta v Európe.
Alarmujúce je to, že aj mladí ľudia vo veku od 18 do 25 rokov majú čoraz vyššiu telesnú
hmotnosť a problémy s ňou spojené. Na Slovensku trpia obezitou takmer 2 milióny ľudí
(Slovenská obezitologická spoločnosť 2010) a počet obéznych ľudí neustále stúpa.
Zdravotné a socioekonomické následky

nadváhy a obezity súvisia s častejším

výskytom metabolických, kardiovaskulárnych a nádorových ochorení najmä u viscerálneho
typu obezity. Obezita, najmä abdominálna/viscerálna/centrálna, ktorá vzniká ako dôsledok
nadmerného a nevyváženého energetického príjmu v kombinácii s nedostatkom pohybovej
aktivity, je jedným z rizikových faktorov, ktoré vedú k rozvoju kardiometabolického
syndrómu (Fábryová 2008). Za najčastejší ukazovateľ obezity sa využíva v rôznych oblastiach
medicíny ako aj pedagogickej praxi index telesnej hmotnosti – BMI. Zvýšené a vysoké
hodnoty BMI však nemusia poukazovať na nadváhu a obezitu, hlavne u športujúcich
jedincov, kde zvýšená hodnota môže byť spôsobená svalovou hmotou a nie tukovou.
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Špecifickým typom obezity je tzv. skrytá/štíhla obezita. Tento typ obezity sa pomerne
často vyskytuje u mladých žien, ktoré sa javia ako štíhle, avšak ich percento telesného tuku je
značne vyššie v porovnaní s normou. Z výživového a antropometrického hľadiska možno
skrytú obezitu definovať nasledovne: hodnoty BMI < 25 kg/m2 a percento telesného tuku >
30 % (Fukuoka et al. 2012).
Cieľom je skríning jedincov s rizikovými markermi na základe antropometrických,
fyziologických, biochemických a záťažových ukazovateľov. Na základe výsledkov bude možné
poukázať aj na znižujúcu sa fyzickú zdatnosť študentov, ktorá môže viesť k zhoršovaniu
zdravotného stavu obyvateľstva SR.
Stanovené cieľ v rámci výskumnej časti projektu boli nasledovné:


Antropometrické

vyšetrenie,

v rámci

ktorého

bude

sledovaných

25

antropometrických ukazovateľov zameraných na telesné zloženie a biologický vek
vyšetrovaných jedincov.


Biochemické a fyziologické vyšetrenie zamerané na vyhľadávanie skrytých rizikových
ochorení, akými sú hypertenzia, metabolický syndróm, diabetes mellitus,
hypercholesterolémia, hyperlipidémia, ako aj iných civilizačných chorôb.



Stav výživy, ktorý bude sledovaný dotazníkovou metódou. Dotazník je zameraný na
zisťovanie stravovacích návykov a požívanie návykových látok u probandov.



Stav telesnej zdatnosti, ktorý bude zisťovaný na základe motorických testov.
Prezentovaný príspevok je zameraný na vybrané proporčné indexy, ktoré sú potrebné

pri posúdení primeranej telesnej hmotnosti vyšetrovaných jedincov.

Materiál a metódy
Súčasný súbor vyšetrených jedincov pozostáva z 876 študentov Prírodovedeckej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Analyzovaná časť súboru, pre ktorú sú uvedené
aj čiastkové výsledky v prezentovanom príspevku,

pozostáva zo 109 študentiek a 109

študentov vo veku od 18 do 23 rokov.
Antropologické merania sa konali na hodinách telesnej výchovy v predpoludňajších
hodinách. V celom súbore bolo celkovo zaznamenaných a vyhodnotených 15 dĺžkových a
šírkových rozmerov (Tab. 1), 12 obvodových mier (Tab. 1) a hrúbky 13 kožných rias. Na
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vyjadrenie relatívneho vzťahu medzi vybranými somatickými parametrami bolo vypočítaných
13 proporčných indexov (Tab. 1). Jedincom v sledovanom súbore boli odobraté
a vyhodnotené aj bilaterálne statické a dynamické plantogramy.
V prezentovanom príspevku uvádzame len základné hmotnostno-dĺžkové a obvodové
rozmery potrebné na výpočet proporčných indexov, ktoré sú zamerané na posúdenie
primeranej hmotnosti u vyšetrovaných jedincov (zvýraznené v Tab. 1).
Na 1. až 5. obrázku sú uvedené vzorce a hodnoty pre jednotlivé kategórie vo
vybraných indexoch.
Pri somatometrii sme metodicky postupovali podľa Martina a Sallera (1957) a pri
odoberaní a vyhodnotení odtlačkov stupají podľa Robbinsovej 1985.
Získané údaje boli štatisticky vyhodnotené v programoch MS Office Excel 2007 a SPSS
Statistics 19.0.

Tab.1. Zoznam sledovaných antropometrických rozmerov a proporčných indexov
Rozmery a indexy
15 antropometrických
rozmerov

12 obvodových rozmerov

13 proporčných indexov

Body weight

Head

Sitting height to stature

Statue

Chest

Arm lenght to stature

Height to acromiale

Waist

Leg lenght to stature

Height to dactylion III

Abdominal

Biacromial width to stature

Height to iliospinale

Hip

Pelvic bicristal width to stature

Height by sitting

Arm relaxed

Chest circumference to stature

Biacromial shoulder width

Arm streched

Thoracic Index

Bicristal pelvic width

Forearm

Rohrer's Index

Bispinal pelvic width

Wirst

Pignet's Index

Transverse diameter of chest

Gluteal circumference of the thigh

Pignet-Vervaek's Index

Sagittal diameter of chest

Calf

Cephalic Index

Head width

Ankle

Body Mass Index (BMI)

Head lenght

Conicity Index

Epiphyseal width of humerus
Epiphyseal width of femur
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Obr.1. Kategórie BMI indexu (WHO 2000)

Obr.2. Kategórie Rohrerovho indexu (Knussmann et al. 1988)

Obr.3. Kategórie Pignetovho indexu (Fetter et al. 1967)
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Obr.4. Kategórie Pignet-Vaervakovho indexu (Fetter et al. 1967)

Obr.5. Kategórie kónického indexu (Vuga 2009, Valdez 1991)

Výsledky a diskusia
V sledovanom súbore sme u študentov zistili priemernú telesnú hmotnosť 75,60 kg
s priemernou telesnou výškou 179,97 cm a u študentiek 58,99 kg a 166,80 cm (Tab. 2).
Kritické priemerné hodnoty v obvode pása (muži > 94 cm, ženy > 80 cm) sme nepozorovali
u žien ani u mužov. Avšak treba poukázať na zaznamenané maximálne hodnoty, ktoré
u oboch pohlaví predstavujú značne rizikové hodnoty (Tab. 2).
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Tab.2. Základná deskriptívna charakteristika vybraných somatických parametrov sledovaného súboru
mužov a žien
MUŽI (N = 331)
priemer

SD

min

max

75,60

12,68

48

136

179,97

6,62

161

198,7

O.HRUDNÍKA (cm)

92,17

8,61

10,9

126,4

O.BRUCHA (cm)

84,03

9,26

65,1

121,4

O.PÁSA (cm)

79,18

7,89

64

114,1

O.BOKOV (cm)

97,04

7,22

81,3

128,6

HMOTNOSŤ (kg)
VÝŠKA (cm)

ŽENY (N = 525)
priemer

SD

min

max

58,99

9,83

39,00

115,00

166,80

6,35

148,30

196,10

O.HRUDNÍKA (cm)

85,52

6,21

70,20

117,00

O.BRUCHA (cm)

78,47

8,18

59,80

121,50

O.PÁSA (cm)

68,66

6,64

52,50

108,80

O.BOKOV (cm)

95,11

7,07

81,10

135,00

HMOTNOSŤ (kg)
VÝŠKA (cm)

Podľa BMI indexu má najviac študentiek primeranú hmotnosť a viac ako 12 %
vyšetrených študentiek má nadhmotnosť (Tab. 3). Podľa Rohrerovho indexu (Tab. 3) je
najvyššie zastúpenie žien v kategórii veľmi silný, čo nasvedčuje výraznej akcelerácii v zmysle
výškovo-hmotnostného indexu. Na základe hodnôt Pignet-Vervaekovho indexu je najvyššie
percento študentiek v kategórii štíhly a podľa Pignetovho indexu v kategórii slabší, čiže
hovoríme o takmer astenickom type (Tab. 4). Na základe výsledkov kónického indexu (Tab. 5)
môžeme konštatovať, že väčšina (82,57 %) sledovaných žien má zvýšené riziko abdominálnej
obezity.
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Tab. 3 Rozdelenie žien do kategórií podľa BMI a Rohrerovho indexu
BMI

ROHREROV INDEX

Rozdelenie

N

f (%)

Rozdelenie

N

f (%)

Podvýživa
Normálne rozpätie
Nadhmotnosť
Obezita I. stupňa
Obezita II. stupňa

15
78
14
1
0

13,76
71,56
12,84
0,92
0

Veľmi slabý
Slabý
Stredný
Dobrý
Silný

21
16
19
16
10

19,27
14,68
17,43
14,68
9,17

Obezita III. stupňa

1

0,92

Veľmi silný

27

24,77

Spolu

109

100

Spolu

109

100

Tab. 4 Rozdelenie žien do kategórií podľa Pignet –Vervaekovho a Pignetovho indexu
PIGNET – VERVAEKOV INDEX
Rozdelenie
N
f (%)
Astenický
0
0
Štíhly
44
40,37
Stredný
46
42,2
Silný
16
14,68
Hyperstenický
3
2,75
Spolu
109
100

PIGNETOV INDEX
Rozdelenie
N
Veľmi silný
18
Silný
10
Dobrý
5
Stredný
17
Slabší
25
Chudý
16
Veľmi chudý
18
Spolu
109

f (%)
16,51
9,17
4,59
15,6
22,94
14,68
16,51
100

Tab. 5 Rozdelenie žien do kategórií podľa kónického indexu
KÓNICKÝ INDEX
Rozdelenie

N

f (%)

< 1 (bez rizika)

17

15,60

≥1 (zvýšené riziko)

90

82,57

≥1,18 (abdominálna obezita)

2

1,83

109

100

Spolu

Vo vyšetrenom súbore študentov, podobne ako u žien, poukazujú hodnoty BMI
indexu na primeranú hmotnosť, avšak pozorujeme aj výskyt nadhmotnosti (15,60 %) (tab. 6).
Na základe Rohrerovho indexu (tab. 6) sú vyšetrení muži výrazne akcelerovaní, podobne ako
i ženy. Podľa Pignet-Vervaekovho a Pignetovho indexu sa najvyššie percento študentov
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nachádza v kategórii štíhly a veľmi chudý, hovoríme teda o astenickom type (Tab. 7).
Hodnoty kónického indexu (Tab. 8) poukazujú na zvýšené riziko abdominálnej obezity u viac
ako 97% vyšetrených študentov.

Tab. 6 Rozdelenie mužov do kategórií podľa BMI a Rohrerovho indexu
BMI

ROHREROV INDEX

Rozdelenie

N

f (%)

Rozdelenie

N

f (%)

Podvýživa

6

5,50

Veľmi slabý

22

20,20

Normálne rozpätie

70

71,60

Slabý

17

15,60

Nadhmotnosť

17

15,60

Stredný

18

16,50

Obezita I. stupňa

8

7,30

Dobrý

17

15,60

Obezita II. stupňa

0

0,00

Silný

11

10,10

Obezita III. stupňa

0

0,00

Veľmi silný

24

22,00

Spolu

109

100,00

Spolu

109

100,00

Tab. 7 Rozdelenie mužov do kategórií podľa Pignet –Vervaekovho a Pignetovho indexu
PIGNETOV INDEX
Rozdelenie
N

f (%)

PIGNET-VERVAEKOV INDEX
Rozdelenie
N
f (%)
Astenický
16
14,70

Veľmi silný

23

21,00

Silný

9

8,30

Štíhly

35

32,10

Dobrý

4

3,70

Stredný

33

30,30

11,90

Silný

17

15,60

9,20

Hyperstenický

8

7,30

Spolu

109

100,00

Stredný

13

Slabší

10

Chudý

5

4,60

Veľmi chudý

45

41,30

Spolu

109

100,00

Tab. 8 Rozdelenie mužov do kategórií podľa kónického indexu
KÓNICKÝ INDEX
Rozdelenie

N

< 1 (bez rizika)
≥1 (zvýšené riziko)
≥1,23 (abdominálna obezita)
Spolu
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Záver
Na základe sledovania relatívneho vzťahu medzi vybranými somatickými parametrami
možno skonštatovať, že v analyzovanej časti súboru bola väčšina jedincov
v kategórii štíhlych a slabších (Pignetov a Pignet-Vervaekov index), takmer 72 % študentov
malo primerané hodnoty BMI, avšak viac ako 20 % jedincov sa nachádzalo v kategórii veľmi
silný

(Rohrerov index) a u viac ako 80 % študentov sme pozorovali zvýšené riziko

abdominálnej obezity.
Ďalšie analýzy, ako napr. hodnotenie podkožného tuku v rámci vyšetreného súboru,
sú potrebné najmä z hľadiska sledovania výskytu skrytej obezity v analyzovanom súbore.
Jedincom s nadhraničnými hodnotami antropometrických ukazovateľov bude odporučené
biochemické vyšetrenie, pomocou ktorého môžeme odhaliť predispozície k civilizačným a
metabolickým

ochoreniam

(hypertenzia,

metabolický

syndróm,

diabetes

mellitus,

hypercholesterolémia, hyperlipidémia, a pod.). Okrem antropometrických meraní je
sledovaný i stav výživy formou dotazníku. Dotazník je zameraný na zisťovanie stravovacích
návykov a požívanie návykových látok u probandov. Na základe motorických testov je
v celom súbore zisťovaný aj stav telesnej zdatnosti – odhalíme aktuálny stav fyzickej
zdatnosti, ktorý sa v súčasnosti javí ako zhoršujúci, s čím súvisí aj zhoršujúci sa zdravotný stav
populácie. Okrem fyzickej zdatnosti tieto testy môžu odhaliť svalové dysbalancie, poruchy
držania tela a pod. V neposlednom rade budú antropometrické údaje slúžiť ako podklad na
vytvorenie populačných noriem mladej dospelej populácie. Toto je dôležité hlavne z toho
dôvodu, že posledné meranie podobného charakteru prebehlo v roku 1986 pri príležitosti
konania spartakiády.
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Antibakteriálne látky v mede a ich význam pri ochrane zdravia včiel
Ivana Valachová 1, Juraj Majtán2
1 Univerzita
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Abstrakt
The reason for the current widespread decline of honeybee colonies could be the decrease
in bee immunity. The ability of bees to produce antibacterial substances directly affects their
health. Bee defensin-1 represent one of the major antibacterial factors in honey. Defensin-1
is expressed in the hypopharyngeal glands of all types of workers, from where it is secreted
into the honey and larval jelly. Larvae could not produced defensin-1, they are dependent on
the care of the hive. The ability of colony to produce defensin-1 directly affects the overall
hive immunity. We have developed a sensitive enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
for the quantification of defensin-1 in honey (detection limit 7.81 ng/ml). Sensitivity and
specificity of the test were experimentally validated on a sample of 20 honeys. Using
Pearson correlation test we demonstrated a significant concentration dependence between
defensin-1 in honey and antibacterial activity of honey (n= 20; r= −0,6598; P= 0.0016). Using
ELISA we analysed honey samples from 12 colonies at 5 different apiaries, during the year
2014. Our preliminary results suggest that (i) the production of defensin-1 within single
colony varies during the year (ii) early-spring honeys seams to be very weak in their
antimicrobial activity with the lowest levels of defensin-1 (iii) later-spring/early-summer
honeys are probably the most antibacterial active and rich in defensin-1 (iv) there are
significant differences in production of defensin-1 between different colonies within one
apiary (v) highly productive colonies, which are producing high levels of defensin-1 during
the entire season, could be identified. These results suggest that the production of defensin1 is influenced by environmental and/or genetic/epigenetic factors. Identifying factors that
positively influence the formation of antibacterial agents can contribute to improving the
bee health through recommendations on nutrition and care or by breeding antibacterial
highly productive resistant lines.
Kľúčové slová: Apis mellifera; antibakteriálne vlastnosti medu; defenzín-1; zdravie včiel
Úvod
Včela medonosná, Apis mellifera, významným spôsobom ovplyvňuje zdravie človeka,
či už prostredníctvom produkcie včelích produktov úspešne využívaných v klinickej medicíne,
ale hlavne svojím prínosom k opeľovaniu poľnohospodárskych plodín.
Najviac využívaným včelím produktom je med, ktorý účinne potláča rast širokého
spektra baktérií, včítane baktérií rezistentných na antibiotiká, vďaka čomu sa využíva na
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liečbu chronických aj pooperačných rán, preležanín ale aj popálenín a rôznych ekzémov.
Viaceré klinické štúdie s medom preukázali zlepšenie procesu hojenia, ako aj skrátenie doby
potrebnej na samotné vyliečenie rán (Dunford et al. 2000, Eddy a Gideonsen 2005, Molan
2006). Med pôsobí proti mikroorganizmom multifaktoriálne, teda viacerými faktormi, ktoré
inhibujú ich rast. Navyše využitie medu pri liečbe nepredstavuje riziko vzniku bakteriálnej
rezistencie, čo je v súčasnosti vážny celosvetový zdravotný problém. Skúmaniu
antibakteriálnych vlastností medu sa venovalo niekoľko prác a postupne boli identifikované
viaceré faktory: nízke pH, vysoký podiel cukornej zložky (viac ako 80%), tvorba peroxidu
vodíka, prítomnosť antibakteriálneho peptidu defenzínu-1, metylglyoxálu (prítomný len v
manukovom mede), polyfenolických látok a rôznych iných fytochemických látok (Molan
1992, Adams et al. 2008, Mavric et al. 2008, Kwakman et al. 2010, 2011, Majtan et al. 2012).
Práve defenzín-1 a peroxid vodíka (H2O2) predstavujú hlavné antibakteriálne zložky
medicínskeho medu (Kwakman et al. 2011).
Okrem využitia medu na liečebné účely v medicíne, má aj priama konzumácia
kvalitného pravého včelieho medu preukázateľné pozitívne účinky na zdravie človeka.
Kontrola kvality a pravosti včelieho medu je tak nevyhnutným predpokladom pre využitie
týchto pozitívnych účinkov. V súčasnosti sa kvalita medu hodnotí na základe biochemických a
fyzikálnych analýz, ktoré sú podrobne špecifikované v medzinárodných štandardoch (Codex
Alimentarius Standard for Honey 2001, European Honey Directive 2002). Aby mohol byť med
uvedený na trh, musí spĺňať presne dané parametre (napr. určitý obsah cukru, vody, voľných
kyselín, diastatickú aktivitu, atď.) a zároveň nesmie obsahovať cudzorodé prímesy, nesmie
kvasiť, mať upravenú kyslosť a nemal by byť ani tepelne a inak spracovávaný. Napriek tomu
je, nie len na slovenskom trhu, veľké množstvo falšovaného medu. Dnes máme k dispozícií
viacero metód, ako odhaliť falšovanie medu, pričom vedci prinášajú ďalšie ešte lepšie a
rýchlejšie analýzy. Je však nevyhnutné uviesť tieto nové postupy do praxe a zahrnúť takéto
analýzy a testy do štandardov a smerníc. Jedným z nových prístupov pri hodnotení kvality a
pravosti medu, je zameranie sa na detekciu unikátnych látok v mede, ktoré sú výhradne
včelieho pôvodu. Pri spracovaní nektáru na med včely pridávajú do zmesi špecifické enzýmy,
ktoré štiepia zložité cukry na jednoduché. Zároveň nektár obohacujú aj o ďalšie bielkoviny,
vďaka ktorým med získava mnohé svoje unikátne vlastnosti. Všetky hlavné bielkoviny, ktoré
sa nachádzajú v mede sú teda včelieho pôvodu (Girolamo et al. 2012). Práve túto skutočnosť
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môžeme využiť pre potvrdenie pravosti a hodnotenie kvality medu.
Včely, ako opeľovače väčšiny poľnohospodárskych plodín, majú zásadný význam pre
svetovú produkciu potravín (Klein et al. 2007, Eilers et al. 2011). V súčasnosti však včelstvá
po celom svete masovo hynú (vanEngelsdorp et al. 2010, Steinhauer et al. 2014) čo
predstavuje vážny hrozbu pre potravinovú bezpečnosť a udržateľnosť poľnohospodárstva.
Presné príčiny zatiaľ nie sú úplne objasnené. Predpokladá sa, že ide o kombináciu faktorov
ako sú pesticídy, intenzívne hospodárenie, ničenie biotopov, nedostatok zdrojov potravy,
znížená imunita včiel a šírenie včelích patogénov a parazitov (Goulson et al. 2015). V našom
výskume sa zameriavame práve na sledovanie zdravotného stavu a imunity včiel, v ktorej
kvalita medu a jeho antibakteriálny potenciál zohrávajú zásadnú úlohu. Schopnosť včelstva
produkovať antimikrobiálne látky a vysoko kvalitný med je jedným z predpokladov dobrej
imunity. Doterajšie výsledky naznačujú, že množstvo včelami produkovaného defenzínu-1 a
glukózooxidázy (GOX, enzým zodpovedný za vytváranie H2O2 v mede) výrazne ovplyvňuje
celkovú antibakteriálnu aktivitu medu (Bucekova et al. 2014). Ich tvorba je pravdepodobne
ovplyvnená

environmentálnymi

faktormi

(ako

je

výživa

včiel

peľom)

a/alebo

genetickými/epigenetickými faktormi (Alaux et al. 2010, Klaudiny et al. 2012, Majtan et al.
2012). Hlavným cieľom nášho výskumu je preto kvantifikovať antibakteriálne zložky vo
včelích medoch a identifikovať faktory pozitívne ovplyvňujúce ich produkciu. Pochopenie
toho, ako zmeny v podmienkach životného prostredia ovplyvňujú imunitu včiel, spolu s
identifikáciou vysokoproduktívnych a preto odolnejšie včelích línií, nám umožní zlepšiť
zdravotný stav včiel a zabrániť tak ich ďalšiemu úhynu.

Materiál a metódy
Včelnice a včelstvá
Oslovenie a výber včelárov, ktorí sa zapojili do výskumu, prebehol v spolupráci so
Základnou organizáciou Slovenského zväzu včelárov v Bratislave. Včelnice boli vybrané v
rámci Bratislavského kraja ako jedného geografického regiónu. V roku 2014 sme sledovali
spolu 12 včelstiev na piatich včelniciach (Jarovce, Devínska Nová Ves, Lamač).
Medy
Vzorky medov sme odoberali počas celej včelárskej sezóny, podľa znášky (od mája do
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júla), vždy z rovnakých včelstiev. Každú vzorka medu sme odobrali priamo z medového
plástu v konkrétnom včelstve, pričom sme vždy odobrali len zrelý zaviečkovaný med. Zo
vzoriek medov sme odstránili zvyšky vosku precedením a uskladnili sme ich v plastových
nádobkách pri izbovej teplote v tme.
ELISA
Na kvantitatívne stanovenie hladín defenzínu-1 v mede sme využili metódu
kompetitívnej ELISA analýzy. Ako štandard sme použili synteticky pripravený fragment
defenzínu-1, ktorý bol použitý aj pri príprave polyklonálnej protilátky. Účinnosť a špecifita
protilátky boli overené in vitro (nepublikované výsledky). Každú vzorku medu (2,5 g) sme
rozpustili v 2,5 ml PBS. Nerozpustné častice sme odstránili centrifugovaním pri 14000 g, 4°C,
počas 10 min. Takto pripravený 50% roztok medu (w/w) sme ešte niekoľko krát nariedili až
po výsledné koncentrácie 10, 5 a 2,5%, t.j. koncentrácie, ktoré spadajú do lineárneho
rozsahu kalibračnej krivky. Každú vzorku medu sme testovali v tripletoch a meranie sme
zopakovali tri krát. Namerané hodnoty defenzínu-1 vo vzorkách medov sme vyjadrili ako
percentuálny podiel na celkové bielkoviny. Množstvo celkových bielkovín vo vzorkách medu
sme stanovili pomocou Bradford analýzy (Bio-Rad, CA, USA) podľa návodu výrobcu.
Stanovenie antibakteriálnej aktivity
Antibakteriálny účinok odobratých vzoriek medu sme testovali v podmienkach in vitro
voči laboratórnemu kmeňu Staphylococcus aureus, pričom sme stanovili minimálnu
inhibičnú koncentráciu (MIC) medov pre daný kmeň. Každú vzorku medu sme testovali vo
forme tripletu a testovanie sme zopakovali tri krát. Zvolili sme Gram-pozitívny typ baktérie,
nakoľko defenzín-1 má antibakteriálne účinky hlavne voči týmto baktériám (Bulet et al. 1999,
Bulet a Stocklin 2005).
Stanovenie botanického pôvodu medu
Botanický pôvod odobratých medov bol stanovený v spolupráci so včelármi na
základe zhodnotenia aktuálne dostupnej flóry a nektáru, umiestnenia včelnice a
organoleptických charakteristík daného medu.

Výsledky a diskusia
V roku 2014 sme sledovali produkciu včelieho defenzínu-1 ako aj antibakteriálnu
aktivitu medov u 12 včelstiev na piatich rôznych lokalitách. Počas sezóny sme z každého
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včelstva odobrali tri vzorky medu, vždy po hlavnej znáške. Prvé vzorky, odobraté v mesiaci
máj, boli tvorené prevažne medom z ovocných stromov a Repky olejnej. Júnové vzorky tvoril
hlavne agátový med. V posledných vzorkách medu, odobratých v mesiaci júl, prevažoval
lipový med.
V každej odobratej vzorke medu sme pomocou ELISA stanovili podiel defenzínu-1 na
celkové bielkoviny. U každej vzorky medu sme tiež stanovili antibakteriálnu aktivitu voči
Gram-pozitívnej baktérii S. aureus. Zistili sme, že najviac defenzínu-1 a teda aj najvyššiu
antibakteriálnu účinnosť mali medy odobraté v mesiaci jún, kde sa jednalo prevažne o
agátový druh medu. Najmenej defenzínu-1 a teda aj najnižšiu antibakteriálnu aktivitu
vykazovali medy odobraté na začiatku znáškového obdobia, v mesiaci máj, kedy sa jednalo
prevažne o zmesný med ovocných stromov a Repky olejnej. Tento fenomén sme pozorovali
na všetkých sledovaných včelniciach okrem včelnice číslo 2. Táto včelnica sa nachádzala v
mierne odlišnej časti Bratislavského kraja, čo môže byť príčinou zaznamenaného rozdielu.
Celkovo môžeme konštatovať, že antibakteriálna aktivita medu ako aj produkcia defenzínu-1
počas sezóny narastala, vrchol dosiahla približne v júni a potom opäť klesala (obr. 1). Už pri
vývoji ELISA testu sme, pomocou Pearsonovho korelačného testu na vzorke 20 včelích
medoch, preukázali štatisticky významnú koncentračnú závislosť medzi obsahom defenzínu1 v mede a antibakteriálnym účinkom daného medu (n= 20; r= −0,6598; P= 0.0016,
nepublikované výsledky). Naše doterajšie výsledky sa zhodujú so závermi inej štúdie, ktorá
ukázala, že vysoká koncentrácia bielkovín v mede vedie k nízkym hodnotám MIC (t.j. k
vysokej antibakteriálne aktivite daného medu) a naopak nízka koncentrácia bielkovín v mede
(napr. v dôsledku nečistôt, prípadne falšovania medu) sa prejaví v zníženej antibakteriálnej
aktivite (t.j. vo vysokých hodnotách MIC) (Khan et al. 2014).
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Obr. 1. Porovnanie celosezónnej priemernej produkcie defenzínu-1 a antibakteriálnej aktivity medov na
sledovaných včelniciach

Na včelnici v obci Jarovce, sme sledovali spolu štyri včelstvá. Výsledky z tejto včelnice
naznačujú, že v rámci jednej lokality, môžu včelstvá vykazovať veľké rozdiely v produkcii
defenzínu-1. Hlavne v prípade prvých odobratých vzoriek sa ukázalo, že dve rodiny
produkovali už na začiatku sezóny med s výrazným antibakteriálnym účinkom a pomerne
vyšším obsahom defenzínu-1, oproti zvyšným dvom rodinám, ktorých med nemal takmer
žiadnu antibakteriálnu účinnosť pri veľmi nízkom obsahu defenzínu-1 (obr. 2). Tieto výsledky
poukazujú na možný výrazný vplyv genetických/epigenetických faktorov na produkciu
antibakteriálnych látok. Včelstvá z tejto včelnice boli vystavené rovnakým environmentálnym
vplyvom.
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Obr. 2. Porovnanie celosezónnej produkcie defenzínu-1 a antibakteriálnej aktivity medov medzi včelstvami v
rámci jednej včelnice z lokality Jarovce

V predošlých prácach bolo dokázané, že hladina antibakteriálneho peptidu defenzínu1 kolíše v rôznych vzorkách larválnej kašičky a medu, pričom sa predpokladá, že táto
variabilita súvisí s genetickými faktormi (Klaudiny et al. 2012, Majtan et al. 2012). Podobne aj
v prípade GOX, teda enzýmu zodpovedného za produkciu H2O2 ako ďalšieho dôležitého
antibakteriálneho faktoru v mede, sme v nedávnej práci dokázali, že jej množstvo sa v
jednotlivých vzorkách medov líši čo pravdepodobne súvisí s viacerými faktormi (Bucekova et
al. 2014). Predpokladá sa, že významný vplyv na produkciu GOX a defenzínu-1, okrem
genetických/epigenetických faktorov, má aj výživa včelej kolónie peľom. Ak sa včelia kolónia
živí peľom rôzneho botanického pôvodu, vykazuje lepšie imunitné vlastnosti ako kolónia,
ktorá má k dispozícii len monoflorálny peľ (Alaux et al. 2010). Na základe analýz je zrejmé, že
produkcia GOX nie je ovplyvnená botanickým ani geografickým pôvodom medu (Brudzynski
et al. 2011).
Pri porovnaní celosezónnej priemernej produkcie defenzínu-1 u sledovaných včelstiev
naše výsledky naznačujú, že je možné identifikovať vysokoproduktívne včelstvá tvoriace
výrazne vyššie množstvá defenzínu-1 (obr. 3). Z 12 sledovaných včelstiev 3 mali
nadpriemernú produkciu defenzínu-1 počas celej sezóny, 2 veľmi nízku a zvyšné rodiny so
strednou produktivitou sa pohybovali okolo priemeru (0,66% zo všetkých bielkovín v mede).
V našej predošlej práci sme pri analýze 20 vzoriek včelieho medu získaných od včelárov z
rôznych oblastí Slovenska v období máj až august 2013 zistili, že defenzín-1 tvoril priemerne
0,43% z celkových bielkovín, pričom namerané hodnoty sa pohybovali od 0,09% až po 1,47%
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(Valachova et al. 2015). Aj v tomto prípade sa väčšina vzoriek pohybovala okolo priemeru,
pričom niektoré medy obsahovali niekoľkokrát viac defenzínu-1 ako bol priemer. Naše
doterajšie výsledky teda naznačujú, že určité včelstvá celoročne produkujú vyššie množstvá
defenzínu-1, čo by mohlo pozitívne vplývať na ich odolnosť voči rôznym patogénom.

Obr. 3. Porovnanie celosezónnej priemernej produkcie defenzínu-1 u sledovaných včelstiev
Nízko produktívne včelstvo: 0 - 0,4%
Stredne produktívne včelstvo: 0,4 - 0,8%
Vysoko produktívne včelstvo: nad 0,8%

Záver
Naše predbežné výsledky po prvej sledovanej sezóne naznačujú, že: (i) produkcia
defenzínu-1 v rámci jedného včelstva počas roka kolíše; (ii) skorý jarný med sa javí vo
všeobecnosti ako najmenej antibakteriálne účinný a obsahuje najmenej defenzínu-1; (iii)
neskorý jarný/skorý letný med je pravdepodobne vo všeobecnosti antibakteriálne
najúčinnejší a obsahuje najviac defenzínu-1; (iv) existujú výrazné rozdiely v produkcii
defenzínu-1 medzi rôznymi včelstvami na jednej lokalite, (v) identifikovali sme
vysokoproduktívne rodiny, ktoré počas celej včelárskej sezóny produkovali najviac
defenzínu-1. Doterajšie výsledky naznačujú, že

tvorba defenzínu-1 je pravdepodobne

ovplyvnená environmentálnymi faktormi a/alebo genetickými/epigenetickými faktormi.
Identifikácia faktorov pozitívne ovplyvňujúcich tvorbu antibakteriálnych látok môže prispieť k
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zlepšeniu zdravia včiel, prostredníctvom odporúčaní o výžive a starostlivosti, alebo
šľachtením antibakteriálne vysokoproduktívnych odolných línií.
Praktickým výstupom nášho výskumu je aj samotný ELISA test na kvantifikovanie
antibakteriálnych látok v mede. Pomocou tohto testu vieme spraviť tzv. “medový obraz”
konkrétnemu včelstvu, ktorý nám poskytne dôležité údaje o zdravotnom stave danej rodiny.
Takéto otestovanie predstavuje pre včelára cenný zdroj informácií, na základe ktorých môže
cielene zasiahnuť (vymení kráľovnú, poskytne včelstvu doplnkovú potravu a pod.) a predísť
tak prípadnému kolapsu včelstva. Test môže ďalej slúžiť pre šľachtiteľov na selekciu
vysokoproduktívnych a odolnejších včelích línií. V neposlednom rade môže test slúžiť na
kontrolu kvality a pravosti medu uvádzaného na spotrebiteľský trh, či pri výbere medov
vhodných na medicínske účely.
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