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• UV žiarenie

• DNA a UV

• Akú úlohu hrá UV pri vzniku nádoru?

• Ochrana pomocou látok z prírody

• Čo dokáže veda?



  

Ľudskému oku neviditeľné žiarenie, 
ktoré je časťou energie 
prichádzajúcej zo slnka

UV A

UV B

UV C

UV žiarenie



  

UV žiarenie

Využitie

• liečba

• solárium

• sterilizácia prostredia

• výskum

• kontrola pravosti peňazí

• zábava

http://www.atlaszabavy.cz/img/podni
ky/foto/relax_a_krasa-solarium.jpg

http://waterfiltersurplus.com/images/
uv-water-filter-system.jpg

http://web.missouri.edu/~whittingtona/p
hotos/Xander/X01/web73XanderUV.jpg

http://craphound.com/images/I
mg18092_DSC01318.JPG

http://www.bankovatechnika
.eu/files/dors-110-n.gif

http://www.flickr.com/photos/21905575@N02/2114834631/
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Počas 
opaľovania je 
naše telo 
neustále 
vystavené vplyvu 
UV žiarenia, 
ktoré poškodzuje 
kožné bunky.

“Spálenie“ je 
reakciou tela na 
toto poškodenie.

UV žiarenie

Zdroj 1,2



  

UV žiarenie
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pri spálení dochádza k poškodeniu DNA
UV-B žiarením, vytvárajú sa tzv. 
pyrimidínové diméry 

nesprávne 
spárovanie báz

bunky si väčšinou vedia toto poškodenie 
opraviť, ale nahromadenie mutácií  môže 
viesť ku vzniku rakoviny!

UV a DNA



  

vs.

Rozdiel medzi nádorovými a normálnymi bunkami možno pozorovať už 
mikroskopom, avšak oveľa dôležitejšie zmeny sa odohrávajú na 
molekulárnej úrovni

normálne bunky čreva bunky invazívneho črevného nádoru

Ako vzniká nádor?

Zdroj 4



  

receptor pre 
vonkajší signál

bunková
membrána

molekuly 
signálnej 
dráhy

odpoveď bunky 
zmenením 
regulácie génov

Pomocou 
signálnych dráh 
bunka reaguje na 
všetky podnety

Ich fungovanie 
je často 
pozmenené v 
nádorových 
bunkách

Ovplyvnením 
signálnych dráh 
môžeme nádorové 
bunky „dohnať k 
samovražde“

Ako vzniká nádor?



  

Ochrana pomocou látok z prírody

Zdroj 5-7



  

sulforafan

Izotiokyanáty sú skupinou látok s protirakovinovým účinkom. 
Majú antioxidačný efekt a taktiež bolo dokázané, že indukujú 
apoptózu (bunkovú smrť) a v niektorých prípadoch aj 
v bunkách, ktoré su odolné na bežne používané liečivá. 

Ochrana pomocou látok z prírody

Zdroj 8



  

inhibícia enzýmov fázy Iinhibícia enzýmov fázy I

indukcia detoxifikačných indukcia detoxifikačných 
enzýmov fázy II (glutatión S-enzýmov fázy II (glutatión S-
transferáza)transferáza)

blok v G2/M fáze bunkového cyklublok v G2/M fáze bunkového cyklu

inhibícia HDACinhibícia HDAC

aktivácia aktivácia 
apoptotických dráhapoptotických dráh

brzdí vývoj nádora brzdí vývoj nádora 
v post-iniciačnej fázev post-iniciačnej fáze

Ochrana pomocou látok z prírody



  

Ochrana pomocou látok z prírody



  

Ochrana pomocou látok z prírody

Zdroj 9



  

Kde sa v bunke nachádza molekula 
ktorú chceme sledovať?

Čo dokáže veda?



  

Ako sa mení hladina proteínov v 
nádoroch po ovplyvnení buniek?

Čo dokáže veda?



  

Zmení sa aktivita génu o ktorý 
sa zaujímame?

Čo dokáže veda?



  

Aké zmeny nastanú v celej populácii buniek?

Čo dokáže veda?
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