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Anotace: Ľudstvo už druhý rok po sebe čelí pandémii spôsobenej chorobou COVID-19. Skutočnosť, 
že táto pandémia spôsobuje obrovské straty na životoch, je priamym dôsledkom aktivity tohto 
kmeňa vírusov. Keďže sa zdravotníctvo zameralo na riešenie súčasnej situácie, mnohé liečebné 
procesy sa oneskorili. Je teda prirodzené, že po dvoch rokoch sa v nemocniciach a ambulanciách 
začínajú objavovať pacienti s rôznymi pokročilými infekčnými a nádorovými ochoreniami. Táto 
skutočnosť vedie k požiadavke, aby vedci intenzívne pracovali na vývoji účinných a selektívnych 
antimikrobiálnych a protirakovinových liečiv. Na tento účel je dôležité vedieť, aké prirodzené 
mechanizmy imunitný systém v našom organizme využíva a nájsť prístupy, ktoré pomôžu tento 
systém podporiť. Všetky organizmy, od baktérií až po cicavce, produkujú látky, ktoré používajú na 
ochranu pred patogénmi. Prevažnú väčšinu z nich tvoria antimikrobiálne peptidy (AMP) s krátkymi 
aminokyselinovými sekvenciami, ktorých primárnou funkciou je ochrana proti širokému spektru 
patogénov. Jednou z myšlienok ako imunitnému systému pomôcť v prípade akútnych infekčných 
stavov je spájať antimikrobiálne ióny kovov (Ag+, Zn2+, Cu2+) s efektívnymi organickými ligandami, 
ktoré sú svojou štruktúrou a vlastnosťami podobné antimikrobiálnym peptidom. Na základe toho 
sme sa v poslednom období zamerali na ligandy ako sú aminokyseliny alebo na ligandy, ktoré sú 
súčasťami rôznych bioštruktúr. Zistili sme, že strieborné komplexy AgGly, AgAla a AgNam s 
iónovou štruktúrou vykazujú vyššiu AMB (antimikrobiálnu) aktivitu ako neutrálny komplex AgPhe, 
čo indikuje, že katiónová časť štruktúry môže interagovať so záporne nabitými zložkami bunkovej 
membrány. Zároveň sme zistili, že tieto iónové komplexy sú účinnejšie proti vybraným 
rakovinovým bunkám ako spomínaný neutrálny komplex. V príspevku budú prezentované 
antimikrobiálne a protirakovinové účinky vybraných komplexov striebra pripravených v našom 
laboratóriu so zameraním na vzťah medzi ich štruktúrou a biologickou aktivitou. 

Přednáška se bude konat v pátek 5. listopadu 2021 ve 13:00 v posluchárně LP 3.003, 
17. listopadu 12, Olomouc 
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