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Milí čitatelia Radikálu,
pomaly sa nám prednáškový a
seminárový blok blíži ku koncu a vy
máte pred sebou novembrové číslo Radikálu na spestrenie svojich dní.

Facebook CHEM - Spolok
Študentov FCHPT STU

V tomto čísle sme sa sústredili na jednu z
najdiskutovanejších tém v poslednom období.
Predstavíme vám nielen aktuálne informácie, ale
dozviete sa niečo aj o samotnej histórií vakcín –
ako vzniklo očkovanie, ako prebieha proces výroby
novej vakcíny... Priblížime vám aj pôsobenie Antivax
hnutia, ktoré je rozšírené po celom svete.
Po dlhšom čase vám v spolupráci s kníhkupectvom
Martinus prinášame súťaž o atraktívne poukážky.
Podmienky súťaže nájdete na strane 22.

Instagram CHEM - Spolok
Študentov FCHPT STU

QIZ
Pred pár rokmi na našej fakulte, vtedy ešte za éry Klubu Sokrates
a jeho večerom spoločenských hier, mal náš časopis Radikál
možnosť organizovať súťažné kvízové večery pod názvom Qizy –
historický prvý Qiz sa uskutočnil v zimnom semestri v roku 2017.

A ako spomienku naň vám prinášame 8 otázok, na ktoré odpovede
nájdete v jednotlivých rubrikách tohto čísla Radikálu.

Email radikal@chemfchpt.sk
Print ForPress NITRIANSKE
TLAČIARNE s.r.o
Uzávierka čísla 02 13. november 2020

1. Ako sa nazýva projekt, ktorý zastrašuje Oddelenie environmentálneho inžinierstva FCHPT
a zaoberal sa detegovaním prítomnosti vybraných RNA fragmentov vírusu SARS-Cov-2 v
odpadových vodách?
2. Ako dlho trvá proces výroby, balenia a distribúcie vakcíny?
3. Aká udalosť sa považuje za prvú skutočnú vakcináciu, ktorá sa udiala v roku 1796?

Nezabudnite byť vďační za možnosť študovať.
Obohacovať svoje vedomosti, hľadať v sebe
zvedavosť a tešiť sa z každého dňa. Prežite tieto náročné dni v čo najlepšom zdraví.

4. Čo znamená pojem: kolektívna imunita?
5. Koľko percent respondentov sa podľa ankety na strane 13 ešte nikdy nezaočkovalo?
6. Čím sa odlišuje SARS-Cov-2 vírus od ostatných koronavírusov?

Luc
Radikál vychádza vďaka podpore vedenia Fakulty

7. S akým literárnym dielom sa spája meno Mark Twain?

a príspevkov Spolku študentov FCHPT STU - CHEM.

8. Aké je správne prevedenie výpadov?

chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
Používanie fotografií, obrázkov, článkov a ich častí pre
osobné ako i komerčné účely je možné iba so súhlasom

šéfredaktora alebo ich autora. Za obsah uverejnených
príspevkov zodpovedá redakcia.
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NJÚSY

Veda a duchovia

Zdroj obrázka: Pixabay

Veríte na duchov a nadprirodzené javy? Ak áno, či nie, stále

-paťka-

je medzi nami dosť ľudí, ktorých táto oblasť fascinuje. Ale
čo na to hovorí veda?
Za strašidelný dom sa považuje priestor, v ktorom zvyčajne
niekto zomrel, alebo je to miesto, kde sa v minulosti odo-

Voda na Mesiaci

hrali traumatické či desivé udalosti. Aj keď veda nikdy nepotvrdila nadprirodzené veci, mnohí z nás zažívajú situácie,

Prítomnosť vody na Mesiaci je predmetom skúmania

pri ktorých sa črtá jediné vysvetlenie: v dome straší. Ľudia,

vedcov z NASA už od roku 2009. Začalo to, keď na zák-

ktorí prehlasujú, že zažili niečo paranormálne, sú zvyčajne

lade merania vlnových dĺžok určili, že na Mesiaci sa na-

pod vplyvom alkoholu, v štádiu zaspávania alebo sa práve

chádza zlúčenina vodíka a kyslíka. Avšak, či išlo o vodu,

budia. Prípadne majú poruchy spánku. Takisto sa zistilo, že

sa potvrdilo až teraz. Podľa nameraných vlnových dĺžok

aj malé dávky úniku oxidu uhoľnatého, čo je otravný plyn,

Z evolučného hľadiska nie sme pripravení žiť v skoro

vznikajúci pri nedokonalom spaľovaní, býva často prítom-

úplne sterilnom prostredí, odstrihnutí od prírody. Takéto

ný v prípadoch hlásenia týchto javov. Taktiež je známe, že

sterilné prostredie vedie k zníženiu imunity. Fínski vedci

efekt vnímania prítomnosti nejakej nadprirodzenej bytosti

nám ukázali, že stačí málo a imunitný systém môže do-

sa prejavuje, keď majú jednotlivci pocit chladu, únavy ale-

stať významný impulz na zmenu. Experiment uskutočnili

bo hladu a vtedy idú spať. K takémuto vnímaniu tiež na-

výstavbou mini lesa v materskej škole. Stačil iba mesiac,

mohlo ísť aj o iné zlúčeniny. Jednoznačná detekcia sa
urobila pomocou ďalekohľadu SOFIA, nachádzajúcom
sa na Boeingu 747, ktorý lieta v atmosfére. Toto skúmanie sa uskutočnilo pod vedením Caseyho Honnibala z
Goddarovho vesmírneho strediska NASA. Nakoniec je

Zdroj obrázka: YouTube/Antoni Van Leeuwenhoek

Nový orgán v ľudskom tele

Zmena imunity

zrejmé, že zlúčenina vodíka a kyslíka na Mesiaci je voda.

Lekárski vedci z Holandska uskutočnili prekvapivý anato-

pomáhajú predsudky, traumatické zážitky z minulosti a živé

aby sa zmena odrazila na imunite. Vysadený bol vres

Merania odhalili, že tekutina, nevyhnutná pre život, sa

mický nález. Náhodne identifikovali neznámy orgán pri

sny. Philipov experiment je založený na klasickom príklade

a čučoriedky, kde umožnili deťom starať sa o plodiny v

vyšetrovaní pacienta s rakovinou prostaty pomocou po-

vytvárania ducha iba na základe viery. Tento experiment sa

kvetináčoch. Výsledkom bolo, že rozmanitosť mikróbov

kročilého typu skenovania PSMA PET-CT. Hlavnou úlohou

vykonal v Toronte a mal niekoľko pozoruhodných výsled-

v ich črevách bola väčšia, koža sa javila zdravšia, a to

diagnostického prístroja, spolu s kontrastnou látkou, je

kov. Vedec George Owen si vymyslel postavu, ktorú nazval

vo veľmi krátkom čase. V porovnaní s inými mestskými

zvýrazňovanie nádorov v tele. Pri vyšetrovaní sa ukázalo

Philip. Vybral skupinu niekoľkých ľudí, posadil ich okolo stola

deťmi, ktoré sa často hrajú na chodníkoch, dlaždiciach

niečo zvláštne, nachádzajúce sa v zadnej časti nosohlta-

a začala sa seansa. Na začiatku nikto prítomnosť ducha

či štrku, mali tieto deti vo veku 3, 4 a 5 rokov zvýšené

nu. „Ľudia majú tri páry veľkých slinných žliaz, avšak, nie na

neregistroval. Avšak, keď Owen mierne zmenil podmienky v

množstvo T-buniek a ďalších dôležitých súčastí imu-

tomto mieste,” vyjadril sa radiačný onkológ Wouter Vogel

miestnosti tak, že stlmil svetlá a znížil teplotu, účastníci za-

nitného systému v krvi, pričom zmena bola pozorova-

z onkologického ústavu v Holandsku. Rovnako dodáva, že

čali tvrdiť, že cítia prítomnosť a počujú zvuky, ktoré duch vy-

ná už po 28 dňoch. „Zistili sme tiež, že črevná mikroflóra

doteraz sa vedelo o tom, že jediné slinné alebo slizničné

dáva. Aj na inak vysvetľujúce pozemské udalosti následne

týchto detí bola podobná črevnej mikroflóre detí, ktoré

žľazy v nosohltane sú mikroskopicky malé žľazy. Okrem

používali vysvetlenie s duchom. Rovnako známe sú aj tzv.

každý deň navštevujú les,” hovorí prírodovedkyňa Marja

Zdroj obrázka: TASR

veľkých základných žliaz existuje tiež niekoľko menších

hypnagogické halucinácie, ktoré sa vyskytujú v momente

Roslundová z univerzity v Helsinkách. Je zrejmé, že zme-

nachádza aj na slnečnej strane Mesiaca. Avšak, voda

slinných, nachádzajúcich sa v ústnej dutine a tráviacom

medzi spánkom a bdením. Tento prechodný stav môže v

na environmentálnych mikróbov môže relatívne ľahko

na Mesiaci nie je v takej forme, akú si väčšina z nás

trakte. Avšak, nový objav zobrazuje niečo, čo sa javí ako

kombinácii so stavmi, ako je spánková paralýza, lucidné

ovplyvniť už zabehnutý mikrobióm u detí a poskytnúť ich

predstavuje. Je totiž uviaznutá v skle, ktoré vzniklo dopa-

predtým prehliadnutý pár slinných žliaz, čo by teda mo-

sny, a tiež s predsudkami vyvolávať návštevu nadprirodze-

imunite pomocnú ruku. Vedci ďalej dodali: „Výsledky tej-

dom mikrometeoritov na povrch Mesiaca a pri dopade

hol byť štvrtý pár hlavných slinných žliaz, umiestnený za

ných bytostí. Podobné účinky môže vyvolať aj pôsobenie

to štúdie podporujú hypotézu o biodiverzite. Nízka biod-

sa v dôsledku teploty premenili na sklo. Rovnako, ani jej

nosom a nad podnebím, blízko stredu ľudskej hlavy. „Ho-

oxidu uhoľnatého alebo iné chemikálie - tvrdí toxikológ Al-

iverzita v mestskom prostredí môže viesť k oslabenému

množstvo nie je veľké. Odhaduje sa na 100 až 400 častíc

voríme im tubulárne žľazy s odkazom na ich anatomické

bert Donnay. Toto tvrdenie môže dobre vysvetľovať množ-

imunitnému systému”. Z čoho môžeme usúdiť, že kon-

na milión. Je to síce málo, ale aj napriek tomu tento ob-

umiestnenie,” vraví Matthijs Valstar, jeden z autorov štú-

stvo popisovaných skúseností s duchmi z viktoriánskej éry,

takt s prírodou predchádza poruchám imunitného sys-

jav považujeme za významný. Ďalej sa ukázalo, že voda

die, pôsobiaci na univerzite v Amsterdame. Pokiaľ ide o to,

kedy boli ľudia doslova obklopení chemikáliami, napríklad,

tému, ako sú autoimúnne ochorenia a alergie. Dokonca

vo forme vodného ľadu sa nachádza v oblastiach ne-

prečo neboli predtým identifikované, vedci naznačujú, že

z petrolejových lámp či z obľúbených tapiet, v ktorých sa

tiež hovoria o lepšom duševnom zdraví a o správnom

ustálej tmy v polárnych kráteroch. Vo vysokých zeme-

sa nachádzajú na zle prístupnom anatomickom mieste

nachádzal arzén.

vývine mozgu. „Najlepšie by bolo, keby sa deti mohli hrať

pisných šírkach sa na Mesiaci vytvárajú vysoké okraje

pod základňou lebky, čo znemožňuje endoskopické roz-

v kalužiach a mohli by sa hrabať v zemi,” vraví Aki Sin-

kráterov, ktoré svetlo nikdy neuvidia. Teplota na daných

poznanie. Takéto štruktúry dokážu pri skenovaní zachytiť

kkonenová.

miestach nepresiahne -163 stupňov Celzia a ľad sa tu

iba pokročilé diagnostické nástroje.

Zdroje: Science Alert, ScienceMag, helsinki.fi,

správa ako skala. Tekutina na Mesiaci podlieha ďalším
expertízam, pretože NASA plánuje v rámci misie Artemis
zriadiť mesačnú základňu. Pre ňu by bolo veľmi výhodné, ak by bola umiestnená pri zdroji vody, ktorú by mohli

Environmental Health Perspectives

Zdroje: Science Alert

Zdroje: IFLScience

Zdroje: Science Alert, nature.com

využívať na pitie či pestovanie rastlín.
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Zdroj obrázka: Pixabay
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Koronavírus v
odpadových vodách

Zdroj obrázka: Shutterstock

Smrť bakteriálnej bunky

Hudba,
spôsobujúca zimomriavky

Znižovanie emisií

Počúvanie hudby má na človeka veľký vplyv a mno-

Jadrové elektrárne poznáme ako najlepší spôsob zís-

hé štúdie jasne preukázali, že touto činnosťou si vie-

kavania energie vzhľadom na šetrenie životného pro-

me prilepšiť na zdraví. Vedci najnovšie preukázali, že

stredia. Je to z toho dôvodu, že pri výrobe sa neprodu-

niektoré pocity, ktoré v nás hudba vyvoláva, je mož-

kuje oxid uhličitý. Nový výskum naznačuje, že prístup k

né vidieť aj na aktivite mozgu. Či už ide o metal, rock,

obnoviteľným zdrojom, ako je veterná či solárna ener-

elektroniku alebo klasickú tvorbu, počúvame to práve

gia, môže byť vhodnejšou alternatívou k zníženiu oxidu

preto, že v nás vyvoláva príjemné pocity. V mnohých

uhličitého v atmosfére. Vo výskume sa zistilo, že s po-

ohľadoch počúvanie hudby dokáže spôsobiť rôz-

užívaním jadrovej energie sa nedosiahlo také výrazné

ne pocity, ktoré sa prejavia, napríklad, „postavením“

zníženie národných uhlíkových emisií, ako sa dosiahlo

chĺpkov na rôznych častiach tela. Pocity, akoby vám

Slovenským vedcom sa v spolupráci s českými ved-

Zdroj obrázka: CSIROscope

cami podarilo popísať jav, ku ktorému dochádza pri

prešiel pri počúvaní nejakej piesne mráz po chrbte,
sú pomerne bežné a podľa najnovšej štúdie je to do-

smrti bakteriálnej bunky. Objasnilo sa, že nanotrubice

Pre dôkaz šírenia koronavírusu sa analytici zamerali sa

konca viditeľné aj vo vašom vnútri, tvrdí web Science

vznikajú z každej bunky, po použití stresových faktorov,

rozbor vzoriek odpadových vôd v regióne Bratislavskej

Alert. Vedcom sa podarilo popísať, ako dochádza k

ako tlak alebo pôsobenie antibiotík. S týmto tvrdením

vodárenskej spoločnosti (BVS). V kontrolných vzor-

vyvolaniu pocitov prostredníctvom hudby a dokonca,

nás oboznámili vedci z Mikrobiologického ústavu Aka-

kách boli identifikované neaktívne časti vírusu SARS-

pocity zaznamenali meracími prístrojmi. Všetko sa to

démie vied ČR pod vedením Libora Krásneho a labo-

CoV-2. Síce nemajú schopnosť nakaziť ľudí, ale po-

zrealizovalo vďaka 18 participantom a vysoko citlivého

ratórium Imricha Baráka z Ústavu molekulovej biológie

tvrdzujú fakt, že v spádovom regióne týchto čistiarní

EEG. Merali sa vlny elektrickej aktivity v ich mozgoch

SAV. „Popísanie samotných bakteriálnych nanotrubíc

odpadových vôd žijú ľudia, nakazení novým koronaví-

pri počúvaní hudby cez slúchadlá a elektródami na

je jedným z najzaujímavejších javov v mikrobiológii

rusom. Netreba mať obavy, pitná voda v regióne BVS

ich hlavách. Niektoré ukážky boli zo skladieb, ktoré

posledného desaťročia,” vysvetlil Barák. Nanotrubice

je z epidemiologického pohľadu maximálne bezpeč-

participanti zbožňovali a pravidelne im spôsobovali

sú ako lipidické trubičky, vychádzajúce z bakteriálnych

ná. „Bratislavská vodárenská spoločnosť spolupracuje

zimomriavky, iné zas vybrali vedci. Už predchádzajú-

na národnej úrovni pri používaní obnoviteľných ener-

buniek do priestoru, s dĺžkou niekedy aj 50-krát väč-

na viacerých projektoch monitorovania odpadových

ci výskum ukázal, že zimomriavky pri počúvaní hudby

gií. Emisie jadrovej elektrárne sa produkujú, buď pri

šou ako dĺžka samotnej bunky baktérie. „Týmito dlhými

vôd, ktoré pomôžu odborníkom lepšie sledovať výskyt

mozog vyvoláva v dvoch fázach – pri prvotnom oča-

výstavbe elektrárne, pri preprave materiálu či pri jeho

a úzkymi trubičkami bakteriálna bunka skúma svoje

ochorenia v populácii. Aj takto sa snažíme prispieť v

kávaní zo začiatku piesne, keď sa jej atmosféra akoby

spracovaní, alebo vyraďovaní elektrárne. Pravdou na

okolie, zároveň sa pomocou nich môže spojiť s inou

spoločnom boji proti novému vírusu,“ povedal riaditeľ

buduje a potešenie z počúvaného sa zvyšuje, a hneď

druhej strane je, že tieto emisie v porovnaní s vyro-

bunkou, buď toho istého druhu, alebo aj s úplne odliš-

a predseda predstavenstva Bratislavskej vodárenskej

potom, ako dôjde k akémusi vrcholu, nastáva druhá

benou elektrinou sú stále prijateľné. „Dôkazy pouka-

nou, dokonca ich aj využiť na spojenie s eukaryotickou

spoločnosti. Odpadové vody boli dlhodobo monito-

fáza. Zimomriavky participantov sa objavili zakaždým

zujú na to, že jadrová energia je najmenej efektívna z

bunkou,” objasnil Barák. Vďaka týmto útvarom boli

rované na prítomnosť RNA fragmentov vírusu SARS-

v priemere približne 9 sekúnd. Výsledky z EEG potvrdili,

dvoch rozsiahlych stratégií znižovania uhlíka a spolu s

popísané javy, ako prenos DNA, RNA a bielkovín medzi

CoV-2 v mesiacoch apríl až jún a september. Výsledky

že ak vám hudba nedokáže postaviť chĺpky na rukách,

jej tendenciou, často nekoexistovať spolu s alternatív-

bunkami rôznych baktérii ako aj „upírske” vysatie živín

analýz počas monitoringu za obdobie apríl - jún ne-

hudbu si dokážete vychutnať rovnako ako ten, čo tie-

nou obnoviteľnou energiou, vyvoláva vážne pochyb-

z eukaryotickej bunky. „Výsledky zo štúdie dokazujú, že

preukázali detegovateľnú prítomnosť vybraných RNA

to pocity zažíva. Táto činnosť taktiež dokáže vyvolať

nosti o tom, či je rozumné uprednostňovať investície

baktéria nanotrubice s veľkou pravdepodobnosťou

fragmentov vírusu. Údaje pochádzajú z projektu VIR-

množstvo pozitívnych pocitov. To znamená, že taktiež

do jadrovej energie pred obnoviteľnou,” hovorí Benja-

nevyužíva na výmenu rôznych biologických látok, ale

SCEN, ktorý zastrešuje Oddelenie environmentálneho

dokáže zlepšiť náladu.

min Sovacool, profesor energetickej politiky z univerzi-

je len ‘post mortem’ prejavom stresovanej a umiera-

inžinierstva Fakulty chemickej a potravinárskej tech-

ty v Sussexe v Spojenom Kráľovstve. Prísnejšie predpi-

júcej bunky,” doložil Barák.

nológie STU, ktorá okrem Bratislavskej vodárenskej

sy a dlhé dodacie lehoty, spojené s jadrovou energiou,

Toto zistenie má široký význam pre celý odbor mik-

spoločnosti spolupracuje aj s Ústavom molekulárnej

vytvárajú menší priestor pre obnoviteľné projekty, kto-

robiológie

biomedicíny Lekárskej fakulty a Katedrou molekulár-

ré fungujú v menšom rozsahu. Avšak, jadrová ener-

nej biológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komen-

gia je v tomto okamihu mimoriadne dôležitá. Musí byť

ského. Rovnako, sledovanie koncentrácie fragmentov

súčasťou energetického mixu, ak sa snažíme znižovať

RNA vírusu v odpadových vodách by mohlo naznačiť,

emisie, a tiež jeho súčasťou musia byť obnoviteľné

či sa ochorenie COVID-19 medzi populáciou šíri alebo

zdroje energie, ako je veterná a slnečná.

Zdroje: TASR, Gazeta.pl
Zdroje: noviny.sk

Zdroj obrázka: Česká jadrová elektráreň Temelín (TASR/AP)

je skôr na ústupe.
Zdroje: The Conversation, nature.com, sussex.ac.uk
Zdroj obrázka: Pixabay
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Zdroje: Frontiers in Neuroscience, Science Alert
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CESTA K NOVEJ VAKCÍNE

bližne tisícom ľudí, a následne dôkladne sledovaná a
testovaná z hľadiska jej účinnosti a bezpečnosti.

Prvé pokusy o sofistikovanejšie „očkovanie“ história

la najprv medzi celebritami, potom medzi mnohými

nikdy pred tým s nákazou nestretlo. Očkovanie však

Na výrobu novej vakcíny je potrebné veľké množstvo

zaznamenáva už v 16. storočí v Ázii. Ešte o dve storo-

vplyvnými ľuďmi... A dnes je jedným z najnebezpeč-

nemá ochrannú funkciu iba pre jednotlivca. V prípade,

rôznych surovín a materiálu. Kritickým a časovo po-

čia neskôr v Európe zabíjali pravé kiahne státisíce ľudí

nejších „hoaxov“, ktoré kedy uzreli svetlo sveta v čase

ak je v spoločnosti dostatočne vysoký podiel zaočko-

merne náročným krokom v produkcii kvalitnej, účin-

ročne - až kým si lekár Edward Jenner, dnes známy

bez mediálneho vplyvu sociálnych sietí, avšak živený

vaných (odborníci uvádzajú približne 70% populácie),

nej a bezpečnej vakcíny je potom výroba antigénu.

ako „otec imunológie“, nevšimol, že dojičky kráv, kto-

stále širokou základňou zaslepených veriacich, od-

dochádza k nepriamej ochrane celej spoločnosti - aj

Následne sa antigén spája s potrebnými prídavnými

ré prekonali miernejšiu a menej nebezpečnú formu

porcov očkovania, pre ktorých sa Andy stal mučení-

tých, ktorí sú voči infekcii stále „vnímaví“. Ide hlavne o

látkami, stabilizátormi a konzervačnými látkami, kto-

ochorenia, na pravé kiahne spravidla nikdy neocho-

kom – keď jeho podvody vyšli najavo, kontroverznú

deti, ktoré sú ešte príliš malé na to, aby sa očkovali,

ré zabezpečujú stabilitu substancie pri jej podávaní

reli. V skutočnosti pozoroval prvú formu „vakcíny“. Od

publikáciu vyhlásili za neplatnú a bola mu odobraná

pacienti s oslabenou imunitou a ľudia, ktorí nemôžu

konečným spotrebiteľom. Medzi ingrediencie, ktoré

tých čias sa podarilo vymazať zo spomienok moder-

lekárska licencia.

byť očkovaní pre svoj zdravotný stav. Kolektívna imu-

to zabezpečujú, patria rôzne strašidelne znejúce che-

ného človeka epidémie pravých kiahní, ale aj iných

nita je potom efektom nepriamej ochrany, ktorý vieme

mické látky – hliník, formaldehyd, kyselina chlorovo-

chorôb, ako je obrna, osýpky, rubeola so všetkými ich

Faktom ostáva, že vakcinácia dnes zabráni takmer

dosiahnuť iba zaočkovaním väčšiny osôb v populácii.

díková, thimerosal (organická látka obsahujúca atóm

hrozivými a dávno zabudnutými následkami v podo-

trom miliónom smrteľných obetí záškrtu, čierneho

Vakcíny obsahujú antigény, ktoré vyvolávajú imunit-

ortuti). Mnohé z týchto ingrediencií sú v oveľa vyššej

be do konca života zmrzačených obetí, ale aj zmare-

kašľa, chrípky a osýpok ročne, pomáha v prevencii a

nú reakciu organizmu a simulujú útok baktérií či víru-

koncentrácii prirodzenými produktami ľudského me-

ných ľudských životov. Dnes sú to iba slová, vyblednu-

kontrole epidémií infekčných chorôb, ale napriek sna-

sov na telo. Antigény sú zvyčajne rôzne bielkoviny a

tabolizmu alebo sú z ľudského organizmu po aplikácii

té tiene ich dávnych ničivých dôsledkov pre ľudstvo.

he o celosvetový pokrok v zdravotnej starostlivosti sa

polysacharidy - časti baktérií a vírusov, ale aj samot-

vakcíny vylúčené vo veľmi krátkom čase a sú riadne

Napriek tomu dnes vakcíny a očkovanie vyvolávajú

desiatky miliónov detí nemajú možnosť zaočkovať, a

né oslabené alebo dokonca neživé vírusy. Aktívnymi

schválené príslušnými regulačnými autoritami na zá-

mnohé negatívne a kontroverzné reakcie... Prečo?

tak chrániť pred ochorením alebo jeho trvalými ná-

zložkami vakcíny sú aj prídavné látky, ktoré znásobujú

klade vedecky podložených dôkazov, že nemajú nija-

sledkami.

jej účinnosť – imunitnú odpoveď. Ďalšími, neaktívnymi

ké nežiadúce účinky. Napriek tomu sú zrejme práve

zložkami vakcíny, sú látky, ktoré majú pomocný výz-

tieto ingrediencie prameňom a živiteľom obáv všet-

V roku 1998 zverejnil prestížny anglický časopis článok,

Zdroj: New York Post

fáze klinického štádia vývoja vakcíny je podaná pri-

ktorý tvrdil, že vakcíny proti príušniciam, osýpkam a

V čom spočíva tajomstvo fenoménu, ktorým je imu-

nam. Najčastejšie sú to antibiotiká, konzervačné látky

kých proti-očkovaniu orientovaných rebelov. Vakcína

rubeole súvisia s vývojom autizmu u detí. Autorom bol

nizácia - jeden z najrevolučnejších, kľúčových lekár-

a stabilizátory, ktorých použitie upravujú prísne regu-

so všetkými jej zložkami je následne asepticky plne-

skompromitovaný lekár, Andy Wakefield, ktorý krátko

skych objavov v histórii ľudstva? Vakcíny fungujú ako

lácie a normy.

ná do špeciálnych nádob alebo injekčných strieka-

na to prišiel so žiadosťou o patent na svoju vlastnú

tréningový program pre imunitný systém – očkovanie

vakcínu proti týmto ochoreniam a tvrdil o nej, že autiz-

pomáha tento komplexný mechanizmus naučiť sa

Za vývojom každej novej vakcíny je dlhá cesta. Asi

vakcín. Vakcíny sú následne balené, označené a vy-

mus nespôsobuje. Zároveň mu zaplatili státisíce libier

zareagovať v prípade, keby sa stretol so skutočne váž-

70 % procesu výroby novej vakcíny až po jej finálnu

bavené potvrdením o všetkých príslušných testoch

za krivé odborné svedectvo v žalobe proti výrobcom

nou infekciou, teda vytvoriť si akúsi „imunitnú pamäť“.

distribúciu tvorí komplexný systém kontroly na úrov-

kontroly kvality, v súlade s normami konkrétnej krajiny.

pôvodnej vakcíny. Žiadny takýto príjem však nikdy

Keď sa telo neskôr stretne s nákazou v reálnom svete,

ni všetkých stupňov jej vývoja, pričom testy a skúšky

Následne sú vakcíny prepravované konečným spot-

nepriznal - ale netrvalo dlho a škoda, ktorá bola na-

ochorenie často vôbec neprepukne, pretože imunitný

vykonávajú výrobca aj inštitúcie exportujúcej krajiny.

rebiteľom a obchodníkom - v chladiacich boxoch,

páchaná, sa nedala zvrátiť. Čoskoro sa stalo módou

systém už vie, ako zareagovať, alebo má ochorenie

Kontrolu kvality zabezpečujú normy národných a me-

ktoré zabezpečujú optimálne podmienky skladovania.

„neznečisťovať svoje deti chemikáliami“, ktorá sa šíri-

oveľa miernejší priebeh ako v prípade, že by sa telo

dzinárodných regulačných orgánov a rôzne systémy

Celý proces výroby, balenia a distribúcie vakcíny tak

riadenia kvality a zásady správnej praxe, a to v závis-

trvá v priemere 12-36 mesiacov.

čiek, alebo lyofilizovaná v prípade veľmi nestabilných

losti od krajiny, ktorá sa rozhodne novú vakcínu vyvíjať.
Medzi také inštitúcie patrí, napríklad, aj svetová zdra-

Zdroje:

votnícka organizácia (WHO). Vo všeobecnosti má táto

CDC,Vaccine Testing and the Approval Process

„cesta“ k novej vakcíne v súčasnej dobe nasledujúce

Vaccines Europe, How are vaccines produced?

„zastávky“: výskum, pred-klinické štádium vývoja, kli-

Offit, P. A., Making Vaccines: HOw are Vaccines Made?

nické štádium vývoja, schválenie a povolenie vakcíny,

SZU, Ako fungujú a čo obsahujú vakcíny?

výroba vakcíny a záverečná kontrola kvality.

Lonza.com, Vaccines Manufacturing... Creating Immunity
to Fight Off Diseases

V prvej fáze vývoja vakcíny na úrovni klinického štá-

Prokopčák, T. Očkovanie - Všetko, čo potrebujete vedieť,

dia je skúšobná vakcína podaná malej skupine ľudí.

ockovanie.sme.sk

V druhej, rozsiahlejšej fáze klinickej štúdie, je vakcína

Eichler, T., Jednoduchý komiks vysvetľuje, prečo očkovanie

podaná ľuďom s podobnými vlastnosťami a charak-

funguje, Denník N

teristikami (vek, zdravotný stav), aké má aj cieľová
populácia osôb, ktorým je vakcína určená. Až v tretej

8

9

Zdroj: Washington Post

ODKIAĽ SA VZALI VAKCÍNY
Očkovanie patrí medzi najvýznamnejšie preventívne opatrenia verejného zdravia. Vďaka nemu už
vyspelé krajiny nepoznajú ochorenia, ako kiahne,
obrna či mumps. Už si nepamätáme tu hrôzu a
utrpenie, ktoré spôsobovali. Ako sme sa do tohto
stavu dostali a komu vďačíme za záchranu miliónov ľudských životov?

Začiatky očkovania
Prvé očkovanie využívali čínski lekári proti pravým kiahňam,
čo je

obyvateľstva v Osmanskej ríši. Turci vytvorili pomocou

-betka-

ihly na ruke malú ranku, do ktorej priamo vpichli vírus.
Táto metóda sa nazývala inokulácia (vpichovanie malého množstva materiálu živých organizmov do tela iného človeka) alebo variolizácia, ktoré vzniklo z latinského
názvu kiahní, variola.
Podporu očkovaniu proti pravým kiahňam vyjadrili aj
panovníci. Mária Terézia dala zaočkovať seba a všetky
svoje mladšie deti.

Objav vakcinácie

prudko nákazlivé ochorenie, spôsobené vírusom

pravých kiahní, a celé stáročia patrili k najsmrteľnejším

Najväčšie uznanie v tomto odbore patrí Edwardovi Jen-

ochoreniam. Ak sa aj ľuďom podarilo prežiť, väčšinou zo-

nerovi, ktorý pracoval ako lekár v Berkeley v Anglicku.

stávali po zvyšok života znetvorení alebo dokonca slepí.

Všimol si, že ľudia ktorí pracovali s dobytkom a pritom sa

Číňania využívali rozdrvený prášok z chrást miernejších

nakazili kravskými kiahňami, sa už takmer nikdy nenaka-

kiahní a fúkali ho do nosových dierok zdravého človeka, čo

zili tými pravými. V roku 1796 preniesol hnis z chrást, spô-

bolo veľmi riskantné a mohlo dôjsť k úplnému prepuknutiu

sobených kravskými kiahňami, do osemročného chlap-

ochorenia.

ca, ktorý sa po šiestich týždňoch uzdravil. Keď chlapca

Tento postup sa v malých obmenách používal v rôznych

následne zaočkoval pravými kiahňami, neochorel na ne.

častiach sveta. V Anglicku ju v roku 1721 použila lady Mary

Tento pokus sa považuje za prvú skutočnú vakcináciu.

Wortley Montagu, ktorá sa ju naučila od domáceho

Toto slovo pochádza z latinského vacca (krava).

Veľkú časť svojho života venoval infekčným chorobám

amerického námorníka, ktorý mal vykloktať slanú vodu

aj Louis Pasteur. Bol prvý lekár, ktorý vyvinul vakcínu proti

a obsah vypľuť do skúmavky, ktorá sa expresne odosla-

nejakej chorobe zo samotného pôvodcu choroby. V roku

la do USA. Medzitým sa snažil varovať Americký úrad pre

1885 vytvoril vakcínu proti besnote, s ktorou sa mu po-

verejnú ochranu zdravia a vydal tlačovú správu, že vírus

darilo zachrániť malého chlapca. Okrem toho, že vyvi-

o pol roka dorazí do štátov. Vzorku rozposlali aj do ďal-

nul ďalšie vakcíny proti antraxu alebo prasaciemu moru,

ších šiestich laboratórií, aby bola do štyroch mesiacov

definoval základy imunizácie a vypracoval štandardné

na trhu. Nikdy v histórii sa vakcína nevyvinula tak rýchlo.

postupy pre prípravu vakcín.

Výhodu mali hlavne v tom, že nadväzovali na už existujúce vakcíny proti chrípke a nemuseli začínať od nuly. Na

Najväčší vedec 20. storočia

trh sa ju podarilo dostať hlavne preto, lebo vedci obišli
množstvo federálnych nariadení (len dostať samotnú
vzorku by podľa predpisov trvalo niekoľko týždňov). Prvé
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Zdroj: Time Magazine

V roku 1957 vypukla vo svete ázijská chrípka, spôsobe-

vakcíny dorazili v júni 1957, očkovanie začalo v júli a v

ná chrípkovým vírusom typu A (subtyp H2N2). Prvý raz

auguste chrípka zasiahla USA, ktorá tam zabila 70 až 116

sa objavila na juhozápade Číny, neskôr v Hongkongu a

tisíc ľudí (celosvetovo sa odhaduje 1 až 4 milióny obetí).

rýchlo pokračovala do Spojených štátov.

Maurice Hilleman behom svojho života vytvoril 40 vakcín, z

Keď sa o tom dozvedel virológ Maurice Hilleman, vedel,

ktorých mnohé sa dodnes používajú - vakcína proti osýp-

že ide o pandémiu a nemôžu strácať čas. V tom čase

kam, mumpsu, rubeole (tieto tri poznáme pod označe-

bol vedúcim oddelenia respiračných chorôb vo vojen-

ním MMR), hepatitíde A, hepatitíde B, ovčím kiahňam a iné.

skom výskumnom centre Walter Reed Army Institute of

Označuje sa ako muž, ktorý zachránil viac ľudských životov

Research. Využil svoje kontakty a nechal si z Japonska

ako akýkoľvek vedec v 20. storočí. Ak by v roku 1998 nevy-

poslať vzorku vírusu. Tá pochádzala od nakazeného

šla zmanipulovaná štúdia, spájajúca MMR očkovanie (oč-
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Zdroj: Eco-Business.com

OČKOVANIE:
ÁNO ČI NIE?
Téma očkovanie je v súčasnosti veľmi diskutovanou a názorovo variabilnou problematikou, a preto sme sa rozhodli spraviť vlastný prieskum medzi mladými ľuďmi. Anketa obsahovala celkovo tri
otázky a odpovede na nich boli anonymne. Celkovo sa zapojilo 34 respondentov. Mnohé odpovede
sa navzájom zhodovali, niektoré sa odlišovali a iné
donútili poriadne sa zamyslieť.

kovanie proti osýpkam, mumpsu a rubeole) s autizmom,
zrejme by dostal Nobelovu cenu. Mikrobiológ a vedec, ktorý
zachránil milióny životov, dostával namiesto obdivu nenávistné listy. A zrejme práve kvôli zdvihnutej vlne emócií,
vzbudených falošným výskumom, mu Nobelova cena unik-

Typy vakcín

la. Maurice Hilleman zomrel v roku 2005, 5 rokov predtým,

V súčasnosti sa používa niekoľko druhov vakcín.

než bola štúdia vyhlásená za zmanipulovanú a jej autor

U živých vakcín sa upustilo od používania plne viru-

zbavený práva na výkon lekárskej praxe.

Čo si myslíte o očkovaní? Je prospešné
alebo nie?

lentných kmeňov, ale využíva sa buď oslabený kmeň

Najväčšia zdravotnícka akcia

vírusu či baktérie alebo vírus, ktorý nevyvoláva ochore-

- Myslím, že je prospešné, aj keď sa môže stať, že niekto-

nia, ale vďaka antigénnej podobnosti je schopný navodiť

rým ľuďom spôsobí zdravotné komplikácie, ale myslím si,

protektívnu imunitu. Inaktivované (mŕtve) vakcíny vznikajú

Očkovanie je nástrojom a možnosťou, ako zmeniť tento
svet. Prospešnosť očkovania je jednoznačná, v súčasnosti
je prospešné. Zo štatistického hľadiska môže mať negatívny vplyv na ľudí (závažné ochorenia), čo je, bohužiaľ,
cena za vyhladenie niektorých chorôb, ktoré by mali oveľa drastickejší dopad na ľudí. Napriek tomu treba mať na
pamäti, že existuje veľmi tenká hranica medzi dobrým
úmyslom a cestou do pekla a netlačiť zbytočne na ľudí v
niektorých prípadoch (nezavádzať očkovanie, ktoré nie je
dlhodobo otestované, nevie sa, aké má vplyvy, a zneužiť
strach na presadenie svojich zámerov).

Myslíte si, že očkovanie môže spôsobiť
nejaké ochorenie? Ak áno, aké?

že väčšine pomôže.

V 60. rokoch 20. storočia odštartovala Svetová zdravot-

umŕtvením mikroorganizmu, takže úplne stráca schopnosť

nícka organizácia, WHO, najrozsiahlejšiu akciu v deji-

vyvolať infekčné ochorenia. Buď sa použije celá baktéria, ale-

- Určite je prospešné. Vďaka očkovaniu sa ľudstvu poda-

nú imunitu, môže sa nakaziť chorobou, proti ktorej sa oč-

nách zdravotníctva - úplne odstránenie ovčích kiahní zo

bo len jej časť - toxín zbavený toxického účinku (toxoid). Moder-

rilo eliminovať už niekoľko ochorení, ktoré často spôsobo-

kuje, riziko je však veľmi malé, pretože patogenita vakcíny

sveta. Pravé kiahne mali v tomto oproti iným nákazám

ná veda však priniesla veľký pokrok. Najmä vďaka metódam

vali predčasnú smrť.

je znížená, telo si má len vytvoriť protilátky.

jednu výhodu - prenášali sa len z človeka na človeka

molekulárnej biológie a ďalších biotechnológiám vznikli úplne

a nemali žiaden zvierací rezervoár. Účinnú a originálnu

unikátne, účinné a bezpečné vakcíny. Pri tvorbe rekombinant-

- Myslím si, že očkovanie je veľmi dôležité pre ľudstvo. Ke-

- Asi konkrétne nie, ale myslím si, že tým si sami oslabíme

koncepciu tejto akcie vypracoval český epidemiológ

ných vakcín sa vezme konkrétny gén z vírusu, baktérie či pa-

dysi malé deti zomierali na záškrt, obyčajné ovčie kiahne

vlastný imunitný systém namiesto toho, aby sme ho po-

Karel Raška, ktorý bol v rokoch 1963 až 1970 riaditeľ od-

razita, ktorý kóduje vznik špecifického antigénu. Tento gén

a iné. Prečo niektoré dnešné mamičky protestujú, aby ich

silňovali prirodzenou cestou.

delenia prenosných chorôb WHO v Ženeve. Navrhol, aby

sa inkorporuje do iného organizmu (napr. Escherichia coli),

deti boli očkované? Lebo sem-tam sa stane, že ich dieťa z

sa namiesto nákladného plošného očkovania sústredili

ktorá potom produkuje špecifický antigén. Inou metódou

toho ochorie a možno aj, nanešťastie, zomrie. Ale ak by si

- Áno, môže spôsobiť ochorenie, ale pravdepodobnosť

a zasiahli na ohniská nákazy. Vakcíny a personál posky-

je, napríklad, vakcína s deletovaným génom, u ktorej

toto povedala každá mamička a každý človek, že sa nedá

nie je vysoká, napr. detskú mozgovú obrnu.

tovali hlavne USA a Sovietsky zväz. Celosvetovú eradiká-

sa používa vírus, z ktorého genómu bol odstránený

zaočkovať na kedysi pre nás nebezpečné ochorenia a

ciu kiahní potvrdili 9.12.1979. Jedná sa o jedinú chorobu

jeden alebo viac génov, tj. výsledný mikroorga-

dnes takmer neznáme vďaka očkovaniu, tak by mohla

- Áno, vzhľadom na to, že vedľajšie účinky vždy boli a

ktorá zmizla zo zemského povrchu. Všetky známe záso-

nizmus neprodukuje kompletnú sadu proteí-

nastať epidémia. Neočkované deti sú vlastne chránené

budú. Čo sa týka špecifickosti, zvyčajne sú to poruchy

tým, že je malé riziko nákazy, keďže väčšina populácie je

svalov, rastu a výnimočne iné (ale presne neviem, nakoľ-

dzajú vo výskumných laboratóriách v USA a Rusku.

očkovaná. Napríklad, očkovanie proti každoročnej chrípke

ko sa tejto téme nevenujem).

Po kiahňach sa niekoľko neziskových organizácií (me-

je celkom významné ako boj proti epidémiám.

nov, a teda je už nepatogénny.

by kiahní boli následne zničené, jediné vzorky sa nachá-
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-tini-

- Áno, ak sa očkuje živým patogénom a človek má zníže-

dzi nimi aj Bill and Melinda Gates Foundation) rozhodlo,

Zdroje:

že ďalšia na rade je obrna, ktorá stále úraduje v rozvo-

Epidémie v dejinách.Kovár a kol. 2020

- Myslím si, že je lepšie pracovať na posilňovaní imunitné-

jových krajinách. Organizáciám sa mimoriadne darí a

Vaccinated: One Man’s Quest to Defeat the World’s Dead-

ho systému, a to správnou životosprávou (zdravá strava,

detská obrna je na ústupe. Situáciu ale komplikujú voj-

liest Diseases. Paul Offit. 2007

zdravý pohyb, otužovanie). Očkovanie nepovažujem za

Odpovede na túto otázku boli vo veľkej miere jednoznač-

nové konflikty v Afganistane a Pakistane, kam sa organi-

FENNER, Frank. Smallpox and its eradication. Ženeva: World

prospešné a náš organizmus je schopný chrániť sa sám

né. Až 94 % respondentov sa už niekedy vo svojom živote

záciu nemôžu dostať.

Health Organization, 1988.

proti rôznym veciam, len teda treba na tom pracovať.

bolo zaočkovať. Zvyšných 6 % poskytlo negatívnu odpoveď.

Boli ste sa niekedy zaočkovať?
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V roku 2010 zakázali lekársku prax, ale škody boli napá-

ľudí, ktorí nemôžu byť očkovaní, pretože sú príliš mladí

chané. Anti-Vax horúčka sa rozšírila ďalej.

alebo starí, majú zníženú imunitu alebo majú závažné

Existujú aj ľudia, ktorí by sa radšej vzdali očkovania svo-

alergie na zložky vakcíny. Dôsledky pre infikovaných ľudí

jich detí, ako by im mala vláda nariadiť, čo majú robiť.

so zníženou imunitou sú častokrát horšie ako u bežnej

Títo ľudia sa ani nepokúšajú byť vedeckí. Väčšina z nich

populácie.

nie je ani proti vede, len to berú ako vzburu proti auto-

Anti-vax hnutie prišlo s prvou vakcínou, a kým budeme

ritám.

očkovať, nikam neodíde. Je však potrebné pre nás všetkých, aby sa znovu stiahlo do úzadia, tak ako tomu bolo

Aké sú dôsledky?

do nedávnej minulosti.
Zdroje:

ANTIVAX

-domi-

Hnutie proti očkovaniu („anti-vax“) je globálny fenomén, ktorý si získal veľkú pozornosť, ale koľko o
ňom naozaj vieme? Ako sa môžu vzdelaní dospelí
obrátiť proti liekom, ktoré od počiatkov očkovania
proti kiahňam zachránili, doslova, milióny životov?

Aké nebezpečenstvo predstavuje hnutie
anti-vax?

Anti-Vax je neochota alebo odmietnutie očkovania

mačné a konšpiračné teórie na sociálnych sieťach a do

seba alebo svojich detí proti nákazlivým chorobám na-

úzkych kultúrne izolovaných spoločenstiev. Propagan-

priek dostupnosti očkovacích služieb. Tento výraz zahŕ-

disti anti-vax pomohli vytvoriť skupiny neočkovaných

ňa úplné odmietanie očkovania; oddialenie očkovania;

ľudí, čo prispelo k problémom verejného zdravia, ako je,

akceptovanie vakcín, ale nebyť si istý ich použitím; ale-

napríklad, prepuknutie osypok nedávno zaznamenané

bo používanie určitých vakcín a iných nie. Argumenty

v ortodoxných židovských komunitách. Tiež odvádzajú

proti očkovaniu sú v rozpore s prevažujúcim vedeckým

pozornosť a odvádzajú zdroje od iných dôležitých prob-

konsenzom o bezpečnosti a účinnosti vakcín. Svetová

lémov v oblasti verejného zdravia.

zdravotnícka organizácia ho označila za jednu z desia-

Niektorí ľudia sú presvedčení, že vakcíny nutne spôso-

tich globálnych zdravotných hrozieb roku 2019. Napriek

bujú autizmus alebo obsahujú nebezpečné množstvo

tomu anti-vax nie je problém tohto tisícročia. O tomto

ortuti, ktorá otrávi ich deti. Toto tvrdenie nie je pravdi-

hnutí môžeme hovoriť od 18. storočia, kedy bola vynáj-

vé. Žiadny renomovaný vedec netvrdil ani nepreukázal,

dená vakcína proti kravským kiahňam. Bolo napísaných

že vakcíny spôsobujú autizmus. Túto konšpiračnú teóriu

veľa kázní o tom, ako je očkovanie nebezpečné a že je to

propagoval britský gastroenterológ Andrew Wakefield,

hriešna prax, lebo chorobu posiela Boh za účelom trestu

ktorý prispel k publikovaniu štúdie v časopise Lancet,

za hriech, a tým pádom akýkoľvek pokus o zabránenie

ktorá nepravdivo spájala vakcínu proti osýpkam, príuš-

kiahňam je diabolskou praktikou. Nikdy však toto hnutie

niciam, rubeole (MMR) s ochorením čriev. Wakefield po-

nebolo tak poškodzujúce pre verejné zdravie ako teraz.

tom pokračoval v špekuláciách, že vakcíny môžu spô-

Neúplné očkovanie vakcínou zvyšuje riziko chorôb pre

Zadrozny, B., Edwards, E. - Anti-vaccine groups take dan-

celú populáciu, vrátane očkovaných, pretože znižuje

gerous online harassment into the real world, NBC News

kolektívnu imunitu. Napríklad, vakcína proti osýpkam sa

Nichols, J. - Anti-Vax movement is clueless, The Californian

podáva deťom vo veku od 9 do 12 mesiacov a krátke

Thomas, K - Handling the Anti-Vax Movement, Medpage

obdobie medzi zmiznutím materskej protilátky a priro-

Today

dzenou infekciou znamená, že očkované deti sú často

CDC, Making the Vaccine Decision: Addressing Com-

stále zraniteľné. Kolektívna imunita túto zraniteľnosť zni-

mon Concerns

žuje, ak sú všetky deti očkované. Zvyšovanie kolektívnej

Bester, J. C., Measles Vaccination is Best for Children: The

imunity počas prepuknutia alebo rizika prepuknutia je

Argument for Relying on Herd Immunity Fails, PubMed.gov

pravdepodobne najbežnejšie akceptovaným odôvod-

Heymann, D., Aylward, R., Mass vaccination: when and why

nením hromadného očkovania. Keď sa zavedie nová

Plait, P., Comical Immunity, Slate

vakcína, masové očkovanie pomáha rýchlo zvýšiť po-

Chernikoff, L., When a close friend has doubts about vac-

krytie. Ak je zaočkovaná dostatočná populácia, začne

cinations, The New York Times

sa prejavovať kolektívna imunita, ktorá zníži riziko pre

Hnutie proti očkovaniu si však nedávno získalo veľkú pozornosť a pomohlo podnietiť prepuknutie chorôb, ktorým
sa dá predísť a ktoré môžu byť smrteľné. Šíri dezinfor-

sobiť neuropsychiatrické choroby, presnejšie autizmus.
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-momo-

COVID-19 A OČKOVANIE

Neutíchajúca téma ohľadom tejto malej potvorky, ktorá
zmenila naše životy a donútila nás, aby sme sa zastavili,
je neprehliadnuteľná. Spoločne s prof. Ing. Albertom Breierom, DrSc. z Ústavu biochémie a mikrobiológie FCHPT sme

Čím sa odlišuje SARS-CoV-2 vírus, ktorý
spôsobuje ochorenie COVID-19, od ostatných koronavírusov?

sa na chvíľu pristavili pri tom, kto a čo je tento votrelec, a

Aké sú možnosti prevencie?

Čo sa dá robiť, keď je človek infikovaný?
Najjednoduchšia potenciálne využiteľná cesta je odobrať
krvné sérum od človeka, ktorý si už nákazou COVID-19 prešiel a má vytvorené protilátky. V sére sa už nenachádzajú

Nakoľko ide o nové infekčné ochorenie, je potrebné vyko-

krvné bunky, ktoré by mohli spôsobiť imunitnú reakciu, ale

nať ešte rozsiahle výskumy. V momentálnej situácii je treba

nachádzajú sa v ňom protilátky. Takéto sérum potom po-

zabrániť jeho šíreniu. V hre máme, samozrejme, aj niekoľko

dáme človeku, ktorý je infikovaný.

prečo je to v súčasnej dobe, pre mnohých z nás, hotová

Ako už bolo vyššie spomínané, SARS-CoV-2 patrí medzi

iných možností.

Medzi ďalšie možnosti patria tzv. antivirálne látky. V súčas-

nočná mora.

RNA vírusy z čeľade Coronaviridae. Oproti svojim kamošom

Jednou z nich je očkovanie. Najstarším a najpoužívanejším

nosti sa hľadajú inhibítory špecifického enzýmu (RNA de-

je špecifický hlavne tým, že obsahuje až dve mutácie. Prvá

spôsobom očkovania je, že sa v očkovacej látke nachá-

pendentná RNA-polymeráza), ktorý je zodpovedný za mno-

mutácia má za následok, že sa vírus vôbec dokáže navia-

dza už mŕtvy alebo veľmi zoslabený vírus. V prípade veľmi

ženie RNA vírusov v hostiteľskej bunke. Okrem toho vírusy

Čo sú zač koronavírusy?

zať na pľúcne bunky. Je to spôsobené tým, že vírus si vy-

zoslabeného vírusu sa však objavuje riziko, že za určitých

obsahujú špecifické proteázy, ktoré sú potrebné pre správ-

Títo naši „kamoši“ sa neobjavili len tak zo dňa na deň. S nie-

tvoril špeciálny spôsob – väzbovú doménu RBD, ktorá sa

podmienok by sa vírus dokázal aktivovať a znovu stať viru-

nu výstavbu nového vírusu a jeho uvoľnenie z tejto bunky.

ktorým z kamarátov COVID-19 sme už určite mali tú česť.

viaže na ACE2 receptor (enzým membránového typu), na-

lentným, teda infekčným. Preto pokiaľ chceme použiť takú-

Preto inhibítory týchto proteáz by zabránili rozmnožovaniu

Aj napriek tomu, že sme si to vôbec neuvedomili. Ide o to,

chádzajúci sa na povrchu pľúcnych buniek. Táto väzbová

to formu zoslabeného vírusu, musíme si byť istí, že sa znovu

vírusu tým, že sa neuvoľní z bunky. Špeciálne pre COVID-19

že koronavírusy predstavujú veľmi veľkú rodinu RNA vírusov.

doména vznikla na tzv. Spike proteíne. To sú tie „tykadielka“,

neaktivuje. Pri vpichnutí takýchto foriem očkovacích látok

prebieha diskusia a výskum látok, ktoré by zamedzovali to-

Tieto vírusy napádajú ľudí, ale aj rôzne stavovce. Napríklad,

čo z vírusu trčia na všetky strany, ktoré zabezpečujú, aby sa

do ľudského tela, sa látka dostane do telesných tekutín, na

muto vírusu naviazať sa na pľúcne bunky.

myši, psy, mačky, dobytok a mnohé iné. Pri týchto stavov-

vedel zachytiť na pľúcnych bunkách, keď bude akokoľvek

to zareaguje imunitný systém a telo si začne tvoriť protilát-

Netreba zabúdať na to, že každé jedno potenciálne liečivo

coch spôsobujú koronavírusy rôzne zápalové ochorenia,

otočený. Na tomto „tykadielku“, Spike proteíne, sa nachá-

ky. Telo tvorí protilátky na niečo, čo je veľmi podobné živé-

musí prejsť zdĺhavou cestou klinického testovania. Z 10 000

či už ide, napríklad, o zápal pľúc, žalúdka a čriev, pečene

dza aj druhá mutácia, ktorá vytvorila miesto pre jeho štie-

mu vírusu, ale nie je to virulentné, teda infekčné. Následne,

adeptov sa vyberie len jedna látka tá, ktorá má čo najmenší

či syndróm chradnutia. Pri vtákoch a hydine môžu spô-

penie. Tento proteín sa rozštiepi tak, aby tá časť, ktorá je

keď telo napadne živý vírus, imunitný systém už má dosta-

negatívny vplyv na človeka.

sobovať zápal priedušiek a priedušnice. V prípade člove-

naviazaná na ACE2 receptor, ostala neporušená a zvyšok

točnú obranu. Hoci sa to zdá veľmi jednoduché a ľahké,

ka existujú koronavírusy, ktoré spôsobujú len ľahké virózy,

vírusu, ktorý je voľný, mohol vojsť do bunky. Tam sa násled-

zdanie môže klamať. Ľudské telo môže na očkovaciu lát-

prípadne ochorenia horných dýchacích ciest, ktoré drvivá

ne začne rozmnožovať a šíriť do ďalších buniek.

ku reagovať rôznymi spôsobmi, či už obyčajnou vyrážkou

Robí sa niečo takéto aj na FCHPT či inde
na Slovensku?

väčšina z nás zvládne bez komplikácii. Netreba zabúdať na

alebo alergickou reakciou. V extrémnych prípadoch doká-

to, že hoci sú malé, nie sú neškodné. Pri prenose na človeka

že vyvolať až anafylaktický šok, prípadne až smrť. Aby sme

sa zviditeľnili hlavne vo forme epidémii ako je SARS, MERS a

odhalili, a prípadne odstránili riziká, je potrebné dlhé a ná-

V rámci FCHPT STU nie je rozbehnutý žiadny výskum, za-

pandémie COVID-19.

ročné klinické testovanie na širokom spektre rôznych ľudí.

meraný na vírusy a infekčné ochorenia. Našich vedcov a

Druhou alternatívou je arteficiálna vakcína. Princíp tejto for-

výskumníkov viac fascinujú onkologické ochorenia, na kto-

my spočíva v tom, že zistíme špecifiká povrchu vírusu. Pre

ré sa u nás špecializujú. Taktiež momentálne sa na fakulte

pôvodcu COVID-19 by to boli jeho „tykadielka“ - Spike pro-

nenachádzajú laboratóriá, ktoré by boli dostatočne zabez-

teíny. Tento Spike proteín sa pokúsime vytvoriť a namnožiť

pečené pre daný výskum. Avšak, Biomedicínske centrum

tak, aby bol úplne rovnaký, ako proteín vírusu. V očkovacom

Slovenskej akadémie vied má na svojom detašovanom

sére by tak bol prítomný len proteín a nie celý vírus. Táto

pracovisku v Šarišských Michaľanoch, kde v spolupráci s fir-

metóda predstavuje čistejšiu cestu a exituje predpoklad, že

mou IMUNA PHARM, skúmajú a vyvíjajú rôzne moderné, bez-

by vedľajšie efekty na túto očkovaciu látku boli miernejšie,

pečné a cenovo dostupné liečivá. Výskumné laboratóriá sú

hoci to tak úplne nemusí byť.

dostatočne vybavené na výskum:

Treťou najbúrlivejšie diskutovanou cestou je použitie ge-

- Terapeutické biofarmaceutiká produkované v eukaryo-

nómu vírusu. Táto genetická informácia by bola uložená

tických bunkách (rastové faktory, monoklonálne protilátky);

v systéme, ktorý zabraňuje jej replikácii (množeniu). Avšak,

- Nové účinnejšie a bezpečnejšie vírusové vakcíny;

syntetizujú sa určité špecifické vírusové proteíny, na ktoré si

- Látky bakteriálneho pôvodu pre terapeutické a diagnos-

následne telo vytvára protilátky.

tické účely;

Treba si však uvedomiť, že vývoj takejto vakcíny nebude do

- Finálnu formuláciu biofarmaceutík so zameraním na ich

pár mesiacov. Ľudia sú síce veľmi netrpezliví, ale aby sa

stabilitu a účinnosť.

mohla vydať očkovacia látka, sú potrebné rozsiahle klinické
testy a možnosť dlhodobého pozorovania.
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KNIHA AKO DARČEK

-zuz-

Vlasť
Frankissstein

18

Frankissstein je ohromné dielo, tak nekonvenčné. Inteligencia, telo či duša majú niečo spoločné alebo
ozaj nedokážu jestvovať samostatne? Pred nami je
čudesná budúcnosť, ale história je nevyhnutne súčasťou akejkoľvek budúcnosti. A tiež pokrok, niekedy
nás desí, že sa všetko mení, ale keď život na hviezde
znie tak fascinujúco. Kniha plná nezvyčajností. I o tom,
aké je dôležité tolerovať, aj keď všeličo nechápeme.
Veď inakosť je príťažlivá a niekedy taká náročná. No,
zlomené srdce bije ďalej, tak preto je nutná láskavosť,
ku všetkým a bez rozdielu. Potom aj táto kniha by
mala byť čítaná všetkými a bez rozdielov.

Daždivo, behajúci mráz, mokré oči. Ľudia ponorení
v smútku. Prežité trápenia, neporozumenie a bolesť,
ktorá priveľmi mení. Posmrtný život v dušiach živých.
Nepoznanie lásky i lásky na okamžik. Dobré chvíle, len
nie večné. Ovplyvnenia dobou, krajinou, ľudskou bytosťou, vlastnou naivitou a mladosťou. Tiež hrdosť, tak
nezlomná. Aj to, aké dokáže byť ticho nebezpečné, či
jediný pohľad. Nepochopenie z neprežitého, vzdialenia tých najbližších, nenávratná minulosť. Strach
ukrytý v násilí. A obrovská vzácnosť slobody. Silné čítanie, obzvlášť dôležité, lebo aj ťaživá minulosť nás
poučuje a vedie k tomu, že všetci „ľudia by mali žiť
svoje životy." Príbeh Fernanda Aramburu je nezabudnuteľný, jeho slová, básnické výrazy, preklad Petra Bilýho aj doslov, ktorý znásobuje zážitok i vedomosť tak
málo poznaného.

Osem hôr

Povídky

Paolo Cognetti dokázal napísať nezabudnuteľný príbeh, taký, čo sa do srdca vrýva. Je o dobe, ktorá sa
rýchlo mení, čase, ktorý niekedy preteká pomedzi
prsty. Priateľstve, jeho obrovskej sile a večnosti. Láske,
ktorá sa rozdáva a nevyžaduje. Kniha opisuje detstvo,
mladosť, starnutie, vracia sa späť, ale stále niekam
stúpa. Je o sklamaniach i potešeniach, príchodoch,
odchodoch, ťažkých a silných chvíľach. Povedie nás
na vrcholy, uzrieť nížinu z výšin a vidieť perspektívu,
nechať sa zamyslieť. Toto je obrovské dobrodružstvo
práve kvôli hore, zvanej život.

Mark Twain je skvelá klasika. Jeho známe poviedky
som si obľúbila všetky, s výnimkou Proslulého žabího skokana z Calaverského okresu (žaby mi totiž naháňajú strach). Forma humoru, ktorú Mark používa,
je inakšia, až neskutočne baví, taká klasická, typicky
americká. Dokáže opísať obyčajné veci úplne neobyčajne. A nezmyselné sa po dočítaní stáva celkom
jasné. Jednoducho skvelá bizarnosť. Mne to teda stálo za to trochu ponaháňať slona, a verím, že ani vy ho
nenecháte ujsť.
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-stano-

ŠPORT

Aktuálne je situácia na Slovensku v oblasti športu výrazne ovplyvnená ochorením COVID-19. Zavreté sú
štadióny, športové haly, telocvične a ďalšie športoviská. Výnimku má len profesionálny šport a v ňom
najvyššie súťaže vo futbale, hokeji, volejbale, basketbale a hádzanej. Aj pre tieto súťaže platia protipandemické opatrenia. Hráči musia byť pred zápasmi
pretestovaní a zápasy sa môžu uskutočniť bez divákov. Slovenský šport zažíva ďalší útlm, viacerí tréneri
a športovci musia opäť prejsť na režim online tréningov. Na túto situáciu reagujeme aj my a ponúkame
vám pár cvikov ako spestrenie popri štúdiu. [8.11.2020]

Plank
Správne prevedenie:
Rovný chrbát. Zadok, hlava a chrbát sú v jednej línii.
Brucho je spevnené, stiahnuté, rovnako aj zadok je
spevnený. Lopatky treba držať od seba.
Nesprávne prevedenie:
Ohnutý chrbát, prepadnuté brucho a lopatky. Uvoľnený zadok a brucho.

Výpady
Správne prevedenie:
Predné koleno nepredbieha špičku, nachádza sa v
pravom uhle. Predná noha je celou plochou chodidla
na zemi. Trup je v pozícii kolmej k zemi, nie je naklonený dopredu.

Drepy
Správne prevedenie:
Kolená vytvárajú pravý uhol a zároveň nepredbiehajú špičku chodidla. Hlava sa udržiava v predĺžení
chrbtice. Ruky sú uvoľnené, pred sebou. Nohy sa celou plochou pevne dotýkajú zeme. Špičky sú mierne
vytočené von.
Nesprávne prevedenie:
Zdvíhanie piat. Dávanie kolien k sebe.

Kliky
Bočný plank
Správne prevedenie:
Brucho a zadok sú pevné. Celé telo je v jednej línii.
Nesprávne prevedenie:
Uvoľnené brucho. Telo nie je v jednej línii. Bok prepadáva.

Nesprávne prevedenie:
Koleno sa dotýka zeme, predbieha špičku.

Správne prevedenie:
Spevnené brucho. Hlava sa udržiava v predĺžení
chrbtice. Ruky na šírku ramien.

Plán tréningu

Nesprávne prevedenie:
Uvoľnené brucho, vysunutý zadok, prepadnutý
chrbát.

1. Plank (20 – 30 s) / 3 opakovania.
2. Bočný plank (15 – 20 s každá strana) / 3 opakovania.
3. Drepy (10 – 12x) / 4 opakovania.
4. Kľuky (10 – 12x) / 4 opakovania.
5. Výpady (10x na každú stranu).
6. Sklápačky (10 – 12x) / 4 opakovania.
7. Drepy na široko (10 – 15x) / 4 opakovania.
8. Skracovačky na brucho (10 – 15x) / 4 opakovania.
9. Zdvih panvy (10 – 12x) / 4 opakovania.
10. Extenzie na chrbát (10 – 12x) / 4 opakovania.

Medzi cvikmi 30 – 45 s prestávka, po sérii 3 - 4 minúty.

Zdroje:
Cviky na spevnenie tela, ktoré si zacvičíte aj doma,
maxsport.cvicte.sk
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HLAVOLAMY
Zostáva vám nad niektorou úlohou rozum stáť?
Buďte radi! Je to neklamný dôkaz toho, že nejaký máte.
Ktoré rozloženie vyprodukuje viac svetla?

Súťažné sudoku

SÚŤAŽTE S RADIKÁLOM!
Spolu s kníhkupectvom Martinus vám prinášame súťaž o dve poukážky v hodnote 15€. Vyriešte súťažné
sudoku, čísla zo súťažného riadku nám spolu so svojím krstným menom a priezviskom pošlite na e-mailovú adresu: radikal@chemfchpt.sk a ste zaradení
do žrebovania. Kupóny akceptujeme do 04.12.2020.
Mená šťastných výhercov budú uverejnené v nasledujúcom čísle a budú upovedomení cez informačný
systém AIS.
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Zdroje: Nonogram, brilliant.org

ŠVK

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

2020

usporiada dňa 25.11.2020

22. celoslovenskú študentskú vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou

CHÉMIA A TECHNOLÓGIE PRE ŽIVOT

Program konferencie:
08:30 - 08:50 registrácia účastníkov v sekciách
09:00 - 13:00 rokovanie v sekciách
13:00 - 15:00 posterová sekcia
16:00 - 17:30 vyhlásenie výsledkov
Na konferencii prebehne súťaž o najlepšiu vedeckú prácu
študentov 1. a 2. stupňa v predpokladaných sekciách:
1. Analytická chémia
2. Anorganická chémia
3. Anorganické technológie
4. Aplikovaná biotechnológia
5. Biochémia a mikrobiológia
6. Biotechnológia a fermentačná technológia
7. Ekonomika a manažment
8. Environmentálne inžinierstvo
9. Fyzikálna chémia a chemická fyzika
10. Chemické a biochemické inžinierstvo
11. Chromatografické metódy
v environmentálnej analýze
12. Potraviny - chémia, technológia
a hodnotenie rizika
13. Riadenie procesov podporené
informačnými technológiami
14. Separačné metódy
15. Syntetická organická chémia
16. Technológie ochrany životného prostredia
a environmentalistika
17. Tlačové technológie a technológie
spracovania a ochrany dreva
a papierových nosičov informácií
18. Posterová sekcia - stredoškolskí účastníci
Na konferencii prebehne v jednotlivých sekciách aj
nesúťažná prehliadka prác študentov 3. stupňa.
Ďalšie informácie o ŠVK nájdete na stránke
www.uiam.sk/svk

Organizátor konferencie
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Garant konferencie
doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Predseda organizačného výboru
doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
juraj.oravec@stuba.sk
Partneri konferencie

