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ANOTÁCIA PROJEKTU 

Cieľ projektu: 
Vybudovať Centrum medicínskej metalomiky - CMM, ktoré rozšíri a prehĺbi vedecké informácie v oblasti 
spolupôsobenia genetických, imunologických a rizikových faktorov zo životného prostredia a životného štý-
lu o špeciáciu chemických prvkov (metalomika), ovplyvňujúcich citlivosť jedinca na vznik a manifestáciu sú-
visiacich ochorení.

Vedecký prínos:
Výskumná činnosť novovytvoreného CMM nadviazala na činnosť Laboratória toxických a esenciálnych prv-
kov Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) v oblasti výskumu vplyvu esenciálnych a toxických chemic-
kých prvkov z exogénnych a endogénnych zdrojov na zdravie človeka. Výskumná činnosť CMM je oriento-
vaná na aktuálnu problematiku metalomiky (t.j. distribúciu, interakciu, transformáciu a funkciu anorganických 
prvkov a ich foriem - špeciácií v bunkách a v biologických systémoch), lebo špeciácie sú kľúčom k pocho-
peniu biovyužiteľnosti, bioakumulácie, perzistencie a toxicity chemických prvkov na cieľové biologické orgá-
ny. Výskumná činnosť CMM v projekte SK0020 vychádzala z riešenia projektov prebiehajúcich na SZU, 
v ktorých bolo schválené sledovanie celkového obsahu vybraných prvkov vo vzťahu ku genetickým, imuno-
logickým a rizikovým faktorom zo životného prostredia a životného štýlu. Projekt SK0020 rozšíril vedecké 
poznatky o špeciáciu chemických prvkov (metalomika), ovplyvňujúcich citlivosť jedinca na vznik a manifes-
táciu alergických, neurobehaviorálnych a endokrinných ochorení. Zameranie v oblasti metalomiky je vysoko 
aktuálne, je v súlade s najnovšími vedeckými trendami formulovanými v akčnom pláne pre kovy (US EPA, 
2002) a v súčasnosti sa táto problematika špecializuje na čiastkové odbory ako sú BioGeo-metalomika, 
fyto-metalomika, mikrobiálna metalomika, environmentálna metalomika a humánna metalomika. 

Plánované aktivity:
• Vybudovať na SZU technickú infraštruktúru pre špecializované pracovisko – CMM a zakúpiť, in-

štalovať a uviesť do prevádzky zariadenie HPLC/GC-ICP-MS (kvapalinový/plynový chromatograf 
– indukčne viazaná plazma – hmotnostný spektrometer) pre kvantitatívne stanovenie špeciácií kovov 

• Vypracovať analytické metódy pre špeciáciu (izotopové zloženie/mocenstvo/forma) vybraných kľúčo-
vých prvkov (prioritne  Hg, Pb, As, Cr, Se) v zložkách životného prostredia, požívatinách a v hu-
mánnych biologických materiáloch použitím zakúpenej analytickej techniky

• Rozšíriť riešenie schválených národných a medzinárodných výskumných projektov o kvantifikáciu hla-
dín jednotlivých špeciácií vybraných prvkov 

• Prispieť k objasneniu mechanizmu účinku a úlohy kovov vo vzťahu k zdravotnému stavu človeka (pri-
oritne matka a dieťa - prenatálny/postnatálny vývoj)

• Porovnať získané údaje o znečistení životného prostredia, požívatín a koncentráciách vybraných špe-
ciácií kovov v humánnych biologických materiáloch v SR s dostupnými údajmi z krajín EHS a EFTA

• Publikovať získané poznatky vo vedeckých časopisoch
• Poskytnúť získané údaje o stave životného prostredia, o záťaži populácie v SR (zo životného a pra-

covného prostredia) pre kooperujúce výskumné pracoviská a riadiace inštitúcie v SR a EÚ a prispieť 
k ich legislatívnej činnosti v oblasti riadenia environmentálnych a zdravotných rizík.
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IMPLEMENTÁCIA PROJEKTU

• Na SZU bola vybudovaná technická infraštruktúra špecializovaného pracoviska CMM a zakúpené analy-
tické zariadenie HPLC/GC-ICP-MS bolo uvedené do prevádzky.

• Uskutočnila sa optimalizácia a validácia analytických metód pre stanovenie celkových obsahov a špeciácií 
vybraných kovov (Hg, Pb, As, Se, Cr, Cu) v biologických materiáloch (krv, tkanivá – placenta, pečeň), 
požívatinách (mlieko) a v zložkách ŽP (ovzdušie, voda).   

• Uvedené metódy sa aplikovali pri riešení výskumných projektoch na SZU (APVT-21-025602, APVT-
21-016504, APVT-21-019004, MZSR 2005/41-SZU-19, SloGen, CENDO SAV) zameraných 
na objasnenie vplyvu kovov na zdravotný stav (prioritne alergické, neurobehaviorálne a endokrinné ochore-
nia) v priebehu prenatálneho, perinatálneho a postnatálneho vývoja človeka. Výsledky riešenia boli prezen-
tované na zahraničných konferenciách a publikované v indexovaných časopisoch (zoznam uvedený v pub-
likačných výstupoch). Z výsledkov stanovení kovov vo vzorkách životného prostredia, požívatín a humán-
nych biologických materiálov zo SR bola vytvorená databáza deskriptívnych údajov.

• Databáza výsledkov špeciácií kovov je podkladom pre databázy centrálnych orgánov v SR, ktoré budú ná-
sledne poskytnuté pre databázy EÚ: 

 - hodnotenie rizika z príjmu vybraných kovov z potravín a vody pre MPRV SR – národný kontaktný 
bod v SR pre vedeckú a technickú spoluprácu s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA),

 - NEHAP III – Akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR (financovaný z rozpočtu 
SR: MZ SR – ÚVZ SR), ako národná politika vychádzajúca zo záverov Európskeho akčného plánu 
pre životné prostredie a zdravie detí (CEHAP), 

 - Projekt ERA – ENVHEALTH: Coordination of national environmental and health research program-
mes – Environment and health ERA-NET, financovanie:  7RP THEME ENV-2007-1.2.3-01 En-
vironment.

FOTODOKUMENTÁCIA K IMPLEMENTÁCII PROJEKTU

1. Prestavba laboratórnych priestorov pre vybudovanie pracoviska Centrum medicínskej metalomiky. 
Vo výberovom konaní uskutočneného podľa Z.Z. č. 25/2006 bol vybraný dodávateľ tandemového zariade-
nia pre stanovenie špeciácií kovov HPLC/GC-ICP-MS. Ako víťaz súťaže bola vybraná dodávateľská firma Pra-
golab, s.r.o. a zariadenie Accela/Trace GC Ultra/XSeries2 od fy. Thermo-Scietific, Inc.. 
Prestavba pôvodných laboratórnych a skladových priestorov sa realizovala podľa technických požiadaviek vý-
robcu pre inštaláciu vybraného zariadenia a požiarno-bezpečnostného posudku. 
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Pôvodný stav laboratórnych priestorov:
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Prestavba laboratórnych priestorov:
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2. Kontrolný deň na SZU
Analytické zariadenie HPLC/GC-ICP-MS bolo odovzdané do predbežnej prevádzky v marci 2009. Dňa 
26.05.2010 sa uskutočnil kontrolný deň na SZU za prítomnosti predstaviteľov vtedajšieho vedenia SZU: 
prof. MUDr. J. Štencl, CSc. – rektor SZU, doc. MUDr. M. Gajdoš, PhD. – riaditeľ VVZ SZU, doc. 
MUDr. K. Šebeková, PhD. – prorektorka SZU pre vedu a výskum, Ing. M. Cagáň, MPH – kvestor SZU, 
Ing. Ľ. Ďurčová – vedúca Centra pre podporu projektov na SZU a RNDr. M. Danková, PhD. – zástupca 
dodávateľskej firmy. Rektor SZU poveril v septembri 2010 zodpovedných pracovníkov SZU prípravou pod-
kladov pre vytvorenie špecializovaného vedeckého Oddelenia metalomiky a jeho začlenenie do organizačnej 
štruktúry SZU.
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3. Zavedenie analytických metód stanovenia špeciácií kovov
Uskutočnila sa optimalizácia a validácia analytických metód pre stanovenie špeciácií vybraných kovov (Hg, Pb, 
As, Se, Cr, Cu) v biologických materiáloch (krv, tkanivá – placenta, pečeň), požívatinách (mlieko) a v zlož-
kách ŽP (ovzdušie, voda). 
Pri zavádzaní analytických metód stanovení špeciácií v novovytvorenom laboratóriu na SZU poskytla odbornú 
pomoc Shonna McSheehy, PhD. – špecialista Thermo Scientific, Inc. pre ICP-MS.
Vypracované analytické metódy pre stanovenie špeciácií a výsledky štúdií boli prezentované na medzinárod-
ných konferenciách (zoznam uvedený v publikačných výstupoch).

NÁSLEDNE VYVOLANÉ VÝSTUPY Z RIEŠENIA PROJEKTU SK0020

1. Proces vzdelávania
Analytická inštrumentálna technika HPLC/GC-ICP-MS a zavedené analytické metódy vytvorili možnosť rieše-
nia následných výskumných štúdií, ktoré sa budú realizovať na SZU formou VŠ štúdií II a III. stupňa.

Rigorózna práca:
Mgr. Zuzana Hušeková na tému: Vplyv Pb, Cd a Hg za spolupôsobenia PCB na hladiny hormónov štít-
nej žľazy a neurobehaviorálny vývoj dieťaťa.

Interné doktorandské štúdium:
Mgr. Zuzana Hološová na tému: Environmentálna expozícia citlivých skupín populácie toxickým kovom 
a jej zdravotné účinky.

Mgr. Matej Mucska na tému: Expozícia špeciáciám toxických kovov vo vzťahu k tyreoidálnemu statusu.

2. Nové schválené projekty 
Následne vyvolaným výstupom bolo získanie finančnej podpory pre riešenie nových projektov: 

• Centrum excelentnosti pre výskum environmentálneho zdravia – projekt financovaný zo ŠF EÚ (2011-
2013)

• Zlepšenie medicínskej diagnostiky Wilsonovej choroby (interný projekt SZU, 2010-2013, aplikácia v 
klinickej praxi pre diagnostiku genetického ochorenia)   
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PREZENTÁCIA VEDECKÝCH VÝSLEDKOV RIEŠENIA PROJEKTU SK0020:

1. Publikácie v indexovaných vedeckých časopisoch:
Masanova, V., Uhnakova, I., Ursinyova, M., Husekova, Z.: Determination of Selenium in Human Milk. Chemické listy 
105,41-45 (2011).

Serbin, R., Uhnakova, I., Husekova, Z., Ursinyova, M.: Determination of Mercury Species in Human Blood using GC-ICP-
MS. In press: Chemické listy.

Slivarichova, D., Mitrova, E., Ursinyova, M., Uhnakova, I., Koscova, S., Wsolova, L.: Geographic accumulation of Creutz-
feldt-Jakob disease in Slovakia – environmental metal imbalance as a possible cofactor. In press: Central European Journal of 
Public Health. 

Mesarosova, M., Ciampor F., Zavisova, V., Timko, M., Vavra, I., Krizanova, Z., Ursinyova, M., Husekova, Z., Kozics, K., 
Gabelova, A.: Differences in the sensitivity of human pulmonary cells to the spherical magnetite nanoparticles. V procese re-
cenzie: Nanoscience.    

2. Abstrakty z medzinárodných konferencií publikované v zborníkoch:
Gabelova, A., Mesarosova, M., Vavra, I., Timko, M., Zavisova, V., Ursinyova, M., Husekova, Z., Ciampor, F.: The uptake, 
cytotoxicity and genotoxicity of Magnetite Nanoparticles in human lung cells, 40th Annual EEMS Meeting, Oslo, Norway, 
15-18.09.2010, Programme & Abstracts, p. 322.

Uhnakova, I., Husekova, Z., Serbin, R., Palkovicova, L., Ursinyova, M.: Lead content and isotope ratios in ambient air and 
children blood in Slovakia. Proceedings. 3rd International Congress of Environmental Research. 16-18 September 2010, 
Mauritius, p. 248.

Ursinyova, M., Uhnakova, I., Serbin, R., Husekova, Z., Wsolova, L.: Human exposure to mercury and methylmercury in relation to 
hormonal status. Proceedings. 3rd International Congress of Environmental Research. 16-18 September 2010, Mauritius, p. 
247.

Serbin, R., Ursinyova, M., Uhnakova, I., Husekova, Z.: Speciation of mercury in blood samples using GC-ICP-MS. Pro-
gramme and Book of Abstracts. 5th Nordic Conference on Plasma Spectrochemistry, June 6-9, 2010, Loen, Norway. p. 
91.

Ursinyova, M., Uhnakova, I., Serbin, R., Husekova, Z., Wsolova, L.: Mercury species in maternal and cord blood in relation to 
selected lifestyle factors. Book of Abstracts and Conferece Programm. European Winter Conference on Plasma Spectrochemist-
ry, 30.01-4.02.2011, Zaragoza, Spain, PC-290. 

3. Abstrakty z domácich konferencií publikované v zborníkoch:
Mesarosova, M., Ciampor, F., Vavra, I., Timko, M., Koneracka, M., Zavisova, V., Ursinyova, M., Husekova, Z., Gabe-
lova, A.: Biological activity of magnetite nanoparticles in vitro TOXCON 15th Interdisciplinary Toxicological Conference & 
Advanced Toxicological Course. High Tatras, Stara Lesna, SR, 6.-10.9.2010.

Serbin, R., Ursinyova, M., Uhnakova, I., Husekova, Z.: Stanovenie foriem Hg v krvi systémom GC-ICP-MS.  ACP 2010 
Bratislava 9.-12.5.2010, Chemické listy, Ročník 104, CHLSAC (S) s. 399 – s. 804 (2010), ISSN 1803 – 2389, 
s. 746.

Publikačná činnosť z riešenia projektu SK0020 bude po spracovaní a epidemiologickom hodnotení dát pokračovať v nasledujú-
com období.  
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Táto publikácia vznikla v roku 2011 s podporou projektu SK0020
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