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Mutlitargetový účinok malých molekúl na amyloidnú agregáciu
proteínov a cytotoxicita amyloidných štruktúr
Projekt: VEGA 2/0145/17 a 2/0030/18, MVTS COST 083/14 action BM1405, SASMOST JRP 2015/5
Riešitelia: Z. Gažová, Z. Bednáriková, M. Gančár, K. Uličná, A. Antošová,
D. Fedunová

Tvorba proteínových amyloidných agregátov je spojená s viac ako 50 nevyliečiteľnými
ochoreniami, ako Alzheimerova choroba alebo diabetes mellitus. Keďže sa javí, že
polymorfizmus amyloidných agregátov moduluje priebeh týchto ochorení, sledovali
sme účinok rôznych amyloidných štruktúr na nervové bunky. Zistili sme, že
cytotoxicita koreluje so stupňom agregácie proteínu. V súlade s novou multi-targetdirected-ligand stratégiou hľadania účinných liečiv sme pomocou rôznych in vitro a
in silico metód testovali účinok viacerých látok nielen na amyloidnú agregáciu
proteínov (Aβ, lyzozým, inzulín), ale aj na iné proteíny (BACE-1, receptory γ-PPAR a
RXRs). Určili sme väzobné miesta a väzobnú afinitu účinných látok v proteínoch, typ
interakcií medzi nimi a vzťah medzi štruktúrou látok a ich aktivitou. Okrem toho sme
sledovali ich anti-oxidačný a cytotoxický účinok. Zistili sme, že malé molekuly
metylénová modrá, kurkumínové deriváty, CID 9998128 a takrín/akridónkumarínové heterodiméry a tiež dextránom modifikované maghemitové nanočastice
sú látky s významným terapeutickým potenciálom.
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Topológia povrchových stavov a vplyv vysokého tlaku na zmiešanú
valenčnosť v SmB6
Projekty: VEGA 2/0032/16, APVV-14-0605
Riešitelia: K. Flachbart, S. Gabáni, G. Pristáš
SmB6 je ťažkofermiónový polovodič s úzkym zakázaným pásom v okolí Fermiho
hladiny, ktorý je najnovšie označovaný ako prototyp 3D topologického Kondovho
izolátora, teda za silne korelovaný elektrónový systém vykazujúci topologické
povrchové vodivostné stavy zodpovedné za zvyškovú vodivosť. Avšak naše
experimentálne výsledky na unikátnom zariadení ARPES v BESSY Berlín pri
teplotách pod 1 K poukazujú, že ide naďalej len o Kondov izolátor s obyčajnou
(triviálnou) povrchovou vodivosťou. SmB6 je zároveň prototypom zlúčeniny
vykazujúcej homogénnu zmiešanú valenčnosť (t.j. ióny samária sú v stave Sm 2,5+).
Naše štúdium vplyvu vysokého hydrostatického tlaku (do 14 GPa) na elektrickú
rezistivitu a zároveň na valenčnosť iónov samária meraním RTG absorpcie na
unikátnom zariadení Spring-8 v Japonsku ukázalo, že tlakom indukovaný kovový
magnetický prechod v SmB6 pri cca 10 GPa je spôsobený výrazným zvýšením
valenčnosti samáriových iónov, t.j. prechodu zo stavu Sm2,5+ do stavu Sm3+ .
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Aplikačný typ

Nanokryštalické rýchlochladené kovové pásky na báze FeNi pokryté
tenkou vrstvou kobaltu so zlepšenými vysokofrekvenčnými GMI
senzorovými charakteristikami
Projekt: VEGA 2/0173/16, APVV 15-0621
Riešitelia: I. Škorvánek, J. Marcin
Magneticky mäkké nanokryštalické zliatiny na báze prechodových 3d kovov
vykazujúce jav obrovskej magnetoimpedancie (GMI), majú sľubný aplikačný
potenciál v oblasti magnetických senzorov. V tejto práci sme sa zamerali na
netradičnú metódu ovplyvňovania GMI odozvy v týchto materiáloch, ktorá spočíva v
nanesení dodatočnej tenkej vrstvy feromagnetického kovu na ich povrch. Konkrétne
sa jednalo o rýchlochladené nanokryštalické kovové pásky na báze Fe-Ni-Nb-B, na
povrch ktorých bola nanesená tenká vrstva kryštalického kobaltu s hrúbkou 120 nm.
Cieľom týchto experimentov bolo zvýšenie citlivosti GMI senzorových charakteristík
na malé zmeny okolitého magnetického poľa. Výsledky našich meraní ukázali že
najmä v oblasti nižších frekvencií (okolo 100 MHz). Sú nízkopoľné zmeny GMI efektu
po nanesení Co-vrsty podstatne vyššie oproti pôvodnej vzorke bez Co-povlaku.
Pozorované zlepšenie GMI senzorových charakteristík je pripisované zvýšeniu
transverzálnej zložky magnetickej permeability, ku ktorému došlo v dôsledku
indukovaných mechanických napätí po nanesení tenkej Co vrstvy na Fe-Ni-Nb-B
pásku s kladnou magnetostrikciou.

SEM snímka nanokryštalickej
FeNiNbB pásky pokrytej
tenkou vrstvou fcc-kobaltu

Zvýšená GMI odozva po nanesení Co vrstvy (plné
symboly) oproti referenčnej vzorke bez Co vrstvy
(prázdne symboly) pozorovaná pri 100 MHz
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Magnetické nanočastice funkcionalizované
detekciu nádorových buniek

D,L-lyzínom

na

Projekt: APVV-14-0120, APVV-14-0932, COST TD 1402 Radiomag, VEGA:
2/0016/17, ITMS 26220120033, ITMS 26240120043 a ITMS 26220220186
Riešitelia: M. Koneracká, I. Antal, V. Závišová, M. Kubovčíková, I.
Khmara, D. Lučanská, P. Kopčanský
Práca je zameraná na protilátkami sprostredkovanú detekciu a zobrazovanie
nádorovej hypoxie. Takmer všetky pevné nádory sú hypoxické, majú zvýšený
metastatický potenciál a sú rezistentné na chemo/rádioterapiu. Prvým krokom na
dosiahnutie požadovaného cieľa bola syntéza elektrostaticky stabilizovaných
magnetických nanočastíc a funkcionalizácia ich povrchu aminokyselinou D,L - lyzín.
Ďalším, avšak kľúčovým krokom v procese prípravy magnetických nanočastíc s
naviazanou protilátkou, bola imobilizácia protilátky M75 (Ab). Ab je špecifická pre
karbonickú anhydrázu IX (CA IX), ktorá sa považuje za jeden z najlepších
markerovhypoxie nádorov. Najlepšie výsledky imobilizácie, t.j. najvyššie percento
naviazania Ab na magnetické nanočastice sme dosiahli pri hmotnostnom pomere
1:2Ab/Fe3O4(biokomplex).
Výsledky z imunofluorescencie potvrdili nielen
selektívnu detekciu nádorových buniek pomocou biokomplexu, ale aj jeho
internalizáciu, ktorá navyše viedla k narušeniu štruktúry nádorových buniek.
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Medzinárodné vedecké projekty

Bioedicínske aplikácie magnetických nanočastíc
Projekt: VEGA 2/0141/16
Riešitelia: M. Timko, I. Antal, L. Balejčíková, Z. Mitróová, P. Kopčanský
Pri štúdiu feritínu bolo ukázané, že redukcia a rekonštrukcia jadra feritínu nie sú
symetrické procesy, a že jadro feritínu je zložené z jednej fázy, minerálu podobného
ferihydritu. [1]. Aβ peptid, počas procesu tvorby fibríl, je schopný redukovať Fe3+ na
Fe2+ z anorganického jadra natívneho feritínu. Magnetoferitín a rekonštruovaný
feritín spôsobuje zmenu štruktúry, redukciu veľkosti a množstva lyzozýmových
amyloidných fibríl [2]. Efektivita ultrazvukovej hypertermie vhodnej na liečenie
nádorových ochorení môže byť vylepšená využitím sonosenzibilizátorov, čo sú vlastne
materiály, ktoré zvyšujú útlm ultrazvuku a disipáciu jeho energie.
Ako
sonosenzibilizátor v našom experimente sme využili magnetické nanočastice, keďže
sú biokompatibilné, netoxické a sú viac-menej bežne využívané v biomedicínskych
aplikáciách. Teoretický model založený na prenose tepla ukázal dobrú zhodu s
experimentom a potvrdil, že nárast teploty v agarovom fantóme s nanočasticami je
vyšší ako v čistom agare [3]. Experimentálne bolo preukázané, že tepelná stimuláciu
fantómu dopovaného nanočasticami umožňuje lepšie riadenie nárastu teploty v
procese hypertermického ohrevu [4]. Magneto-ultrazvukový ohrev vytvára oveľa
efektívnejší efekt hypertermie a má veľký aplikačný potenciál pri liečbe nádorových
ochorení s použitím menšej koncentrácie nanočastíc. Použitie obidvoch
ultrazvukového a magnetického systému hypertermie súčasne dáva možnosť rozvoju
novej, inovatívnej sonomagnetickej tepelnej terapie. Získané výsledky z
ultrazvukového ohrevu, ktorého efekt bol zvýšený magnetickými nanočasticami
otvárajú nové perspektívy pre aplikácie kombinovaných metód hypertermie v
klinickej praxi.
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Projekty: APVV-16/0372
Riešiteľ: J. Kačmarčík
Spoluráca s CNRS Grenoble France, Université de Sherbrooke Canada,
Stockholm University Sweden
V predkladanej práci uvádzame podrobnú štúdiu závislosti hustoty
elektrónových stavov (DOS) poddopovaných kuprátov YBa2Cu3Oy na teplote (T) a
magnetickom poli (H), odvodené z meraní merného tepla a Knightovho posunu.
Zistili sme, že DOS prestáva byť závislá od magnetického poľa nad charakteristickým
poľom HDOS. Teplotná závislosť HDOS(T) má nezvyčajný ohyb v oblasti, kde sa
objavuje 3D usporiadanie vĺn nábojovej hustoty s dlhým dosahom. Neobvyklý S tvar
HDOS(T) naznačuje, že dve vzájomne sa vylučujúce usporiadania nakoniec vytvoria
určitú formu kooperácie, aby mohli koexistovať pri nízkej teplote. Z teoretického
pohľadu by taká kooperácia mohla byť dôsledkom stabilizácie stavu vĺn hustoty
elektrónových párov (PDW - pair density wave).
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