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Abstract 

 

Development of biosensors is highly desirable in the 21
st
 century, as a rapid and effective 

diagnostic tool for various diseases, which can allow an early treatment. Biosensors are 

devices that can detect the presence of a specific molecule via sensitive element. There are 

several types of biosensors, for example electrochemical, optical, acoustic or thermal. In this 

work we focused on the development of electrochemical and optical biosensors, as well as 

nanoplatforms for the diagnostic of oncological markers. Selected methods were Raman 

spectroscopy, ellipsometry and electrochemistry. The developed electrochemical sensor is 

cheap, simple to prepare, and the sensitivity to leukemic cells is high. The TIRE (Total 

Internal Reflection Ellipsometry) method could be used as an optical sensor, also the new 

tested electrochemical method will, probably, have a place among oncological markers 

biosensors. The studied nanoplatforms from graphite oxide and molybdenum disulfide, as 

diagnostic tools and perspective drug carriers, are in combination with Raman spectroscopy 

very promising option for cancer diagnostic. 

Key words: electrochemistry, aptamer, Raman spectroscopy, TIRE, nanoplatform, 

oncological markers  
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Úvod 
 

Vývoj biosenzorov na detekciu onkomarkerov je v súčasnosti veľmi aktuálny. Dopyt 

vyžaduje citlivé, lacné a znovu použiteľné senzory.  

Biosenzory sú zariadenia schopné detekovať analyt (látku) pomocou citlivých 

receptorov, ktoré sú imobilizované na povrchu prevodníka. Prevodník prítomnosť analytu 

pretvára na merateľný signál. Receptormi v biosenzoroch môžu byť rozličné molekuly od 

buniek, cez protilátky až po aptaméry [1]. Protilátky sú vysoko špecifické proteíny vytvárané 

imunitným systémom. Ich hlavnou nevýhodou je syntéza in-vivo. Tomuto procesu je možné 

sa vyhnúť použitím aptamérov. Aptaméry sú jednoniťové nukleové kyseliny, nazývané aj 

„chemické protilátky“, syntetizované metódou SELEX (Systematic Evolution of Ligands by 

Exponential Enrichement). Táto metóda umožňuje vyselektovať iba tie sekvencie aptamérov, 

ktoré sú najviac špecifické ku cieľovým molekulám [2]. 

Na základe typu prevodníka vieme biosenzory rozdeliť na elektrochemické, optické, 

hmotnostné alebo akustické.  

Optické biosenzory môžeme analyzovať pomocou metódy UV-VIS, ktorá sleduje 

elektrónové prechody v molekulách alebo môžeme sledovať zmeny vibračných a rotačných 

stavov molekúl. Zaznamenať tieto javy môžeme napríklad Ramanovou spektroskopiou. 

Okrem optických metód môžeme pre senzoriku využiť aj elektrochemické metódy. 

Využitie elektrochémie dáva možnosť prípravy biosenzora bez naväzovania, modifikácie 

molekuly alebo povrchu špeciálnymi značkami. Príprava takýchto senzorov je potom veľmi 

rýchla a lacná. Ďalšou možnosťou je využitie aj nanoplatforiem. Sú to malé štruktúry schopné 

transportovať liečivo alebo citlivé molekuly na diagnostiku ochorení. Tieto štruktúry môžu 

byť vytvorené napríklad z oxidu grafénu alebo molybdén disulfidu.  

Práve problematika vývoja optických a elektrochemických biosenzorov spolu 

s nanoplatformami na diagnostiku rakoviny bola cieľom predkladanej dizertačnej práce.  

V úvode sme sa venovali teoretickým základom. Definovali sme biosenzor,  aké typy 

biosenzorov poznáme a vybrali sme tie, ktorým sa budeme ďalej v práci venovať.  

Na vytvorenie optických biosenzorov sme využili metódu konfokálnej Ramanovej 

mikroskopie a elipsometrie. Ramanova spektroskopia vie identifikovať akúkoľvek 

Ramanovsky aktívnu molekulu podobne ako identifikujeme ľudí podľa odtlačkov prstov. 

Ďalšou výhodou je merania v prítomnosti vody, čo umožňuje pracovať so živými bunkami 

alebo biologickými štruktúrami v ich prirodzenom prostredí. Navyše meranie je pomerne 
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rýchle. Nevýhodou Ramanovej spektroskopie je relatívne nízky signál v základnej 

konfigurácii. 

Elipsometria bola druhou použitou optickou metódou. V základnej konfigurácii slúži 

elipsometria na analýzu vytvorených vrstiev na povrchoch, ale môžeme ju využiť aj 

v konfigurácii TIRE (Total Internal Reflection Ellipsometry). Pomocou lasera vieme na 

rozhraní zlato-voda vytvoriť plazmón, ktorý umožní sledovať adsorbčné procesy na povrchu 

zlatého substrátu.  

Využitie elektrochémie v príprave biosenzorov je dlhodobo známe. Správnou voľbou 

citlivých molekúl a redoxných značiek je možné vytvoriť senzor, ktorý bude vysoko citlivý 

a jednoducho pripraviteľný. Najčastejšie používanými metódami pre analýzu signálov 

biosenzorov v elektrochémii je elektrochemická impedančná spektroskopia (EIS), cyklická 

voltametria (CV) alebo diferenčná pulzná voltametria DPV). Metóda  EIS je považovaná za 

najcitlivejšiu, preto sme ju aplikovali pri príprave senzora. 

Novou testovanou metódou bola energy-resolved elektrochemická impedančná 

spektroskopia - ER-EIS, ktorá bola vyvinutá na Fyzikálnom ústave SAV v Bratislave 

a doteraz nebola použitá na biologické aplikácie, napriek tomu, že je veľmi vhodná  pre 

využitie v biosenzoroch.  

Oxid grafénu (GO) a MoS2 našli v poslednom období uplatnenie v biomedicínskych 

aplikáciách. GO sa testuje ako súčasť elektród alebo ako potenciálny transportný systém pre 

liečbu ochorení [3, 4]. Svojim zložením je veľmi biokompatibilný a jeho praktické použitie 

v medicínskych aplikáciách je len otázkou času. Naproti tomu sa MoS2 zatiaľ najčastejšie 

využíva v polovodičoch, ale má potenciál uplatniť sa aj v bioaplikáciách. Podobne ako GO by 

sme ho vedeli aplikovať pri príprave špecifických povrchov na senzoriku [5], pri transporte 

liečiv alebo ako nanoplatformu. 
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1. Vývoj elektrochemických biosenzorov na detekciu 
cytochrómu C a leukemických Jurkatových buniek 
 

Elektrochemické merania prebiehali na pôde dvoch inštitúcií. Na FMFI UK v Bratislave sme 

uskutočnili elektrochemické merania s µAutolabom s metódami EIS a CV, zatiaľ čo na 

Fyzikálnom ústave a Ústave polymérov SAV v Bratislave sme použili metódu ER-EIS.  

 

1.1 Elektrochemický biosenzor na detekciu cytochrómu C  
 

Novinkou v biosenzorike je nami použitá metóda ER-EIS. Musíme skonštatovať, že je veľmi 

nádejnou metódou pre biologické aplikácie. Jednoduchá príprava vzorky a vytvorenie 

6 pracovných elektród naraz, je z hľadiska reprodukovateľnosti meraní pri biosenzoroch 

veľmi žiadané (obr.1).  

 

Obr. 1 Elektródy pripravené pre meranie ER-EIS 

 

Na vytvorenie špecifického biosenzora sme využili aptamér citlivý na cytochróm C 

imobilizovaný na zlatý povrch substrátu cez SH skupinu. Skonštruovaným aptasenzorom sme 

v tomto prípade nezaznamenali špecifickú interakciu medzi aptamérom a inkubovaným 

proteínom. Tento výsledok bol pravdepodobne následkom toho, že samotný cytochróm C je 

redoxne aktívny. Čo znamenalo, že získavaný elektrochemický signál pochádzal s najväčšou 

pravdepodobnosťou nielen od redoxných značiek ([Fe(CN)6]
4−/3−

) v elektrochemickej 

komôrke, ale aj od meraného proteínu. Tento výsledok nič nemení na fakte, že práca s touto 

metódou je veľmi výhodná pre jednoduchú prípravu aktívnych plôch senzorov a rýchlosť 

merania. Momentálne je meracia aparatúra umiestnená v inertnom boxe. Podľa našich 

skúseností pri jej používaní by bolo výhodnejšie aparatúru premiestniť mimo neho, keďže 

dochádza k obmedzeniu pracovných podmienok pri biologických aplikáciách. Tento krok nie 

je ťažké zrealizovať. Potom bude možné v plnej miere využiť túto metódu v biovedách. 
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1.2 Elektrochemický aptasenzor na detekciu leukemických Jurkat 

buniek 

 

Pri ďalšom postupe sme s využitím metódy EIS vytvorili citlivý elektrochemický senzor na 

detekciu leukemických Jurkatových buniek, kde sme otestovali dva spôsoby prípravy (obr.2). 

V prvom prípade sme aptamér inkubovali spolu s blokovacou molekulou 16 hodín a v druhom 

prípade sme inkubovali najskôr čistý aptamér a potom blokovaciu molekulu. Aptasenzor 

tvoril aptamér sgc8c so sekvenciou: 5’-ATC TAA CTG CTG CGC CGC CGG GAA AAT 

ACT GTA CGG TTA GA-3’ s tiolovaným koncom na pozícii 3´[6, 7], cez ktorý sme ho 

pripojili na zlatý povrch elektródy. 

 

Obr. 2 Schéma prípravy elektrochemického senzora na detekciu leukemických buniek 

 

V biosenzore sme vybrali vhodnú blokovaciu molekulu -merkaptohexanol (MCH) a 

optimalizovali jej pomer vzhľadom k aptaméru (MCH:Aptamér = (1000:1) µM/µM a určili 

sme povrchovú hustotu aptamérov (1,98.10
13

 cm
-2

). Skonštruovaný elektrochemický senzor 

využíval metódu EIS, ktorou sme testovali špecifickú (obr. 3) aj nespešcifickú interakciu 

buniek s povrchom.  
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Obr. 3 Testovanie vytvoreného elektrochemického aptasenzora v prítomnosti leukemických 

Jurkat buniek metódou EIS 

 

Nešpecifickú interakciu senzora sme testovali v prítomnosti U266 buniek, na ktoré je DNA 

aptamér sgc8c málo citlivý [6]. Zo získaných normovaných údajov odporu elektrónového 

prenosu sme zostrojili kalibračné krivky pre jednotlivé línie buniek (obr.4).  

 

Obr. 4 Kalibračné krivky pre leukemické Jurkat a kontrolné U266 bunky vytvorené metódou EIS 

 

Špecifická interakcia aptasenzora s Jurkat bunkami sa nám potvrdila v podobne rastúcej 

kalibračnej krivke s vyššou odpoveď v porovnaní s kontrolnými bunkami. Bunky U266 
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vykázali tiež rastúcu tendenciu, ale s nižším signálom. Nárast krivky pre kontrolné merania 

mohol nastať kvôli interakcii aptaméra s inými proteínovými štruktúrami na povrchu buniek. 

Napriek tomu, môžeme jednoducho odlíšiť hodnoty špecifickej a nešpecifickej interakcie, 

preto považujeme tento výsledok za úspešný. Takto vytvorené krivky by mohli byť 

diagnostickým nástrojom v prípade leukemických ochorení, pretože pomocou nich by sme 

vedeli určiť či a koľko leukemických buniek sa v testovanej vzorke nachádza. Ďalším 

pozitívom elektrochemických senzorov je možnosť ich regenerácie. Nám sa podarilo 

dosiahnuť čiastočnú regeneráciu citlivého povrchu senzora ponorením do 25 mM NaOH na 

čas 5 minút. Jedná sa naozaj o veľmi rýchly spôsob regenerácie. Čas a koncentrácia tejto látky 

môže byť pre zvýšenie percenta regenerovaného povrchu do budúcnosti ešte optimalizovaná. 

V práci sme ukázali, že vytvorený senzor je citlivý na prítomnosť leukemických buniek 

a navyše je možná aj jeho regenerácia. Výsledky experimentov zameraných na vývoj 

elektrochemického biosenzora na detekciu Jurkatových buniek boli publikované v časopise 

Electroanalysis. 

2. Testovanie metódy TIRE pre vytvorenie optického 
biosenzora na detekciu onkomarkerov  
 

Pre vytvorenie optického senzora na zaznamenávanie onkologických markerov sme využili aj 

spektroskopickú elipsometriu v špeciálnej TIRE konfigurácii. Aj v tomto prípade je príprava 

veľmi jednoduchá a vďaka prietokovej cele je zabezpečená rovnomerná distribúcia meranej 

látky k povrchu senzora (obr.5). 
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Obr. 5 Aparatúra na meranie úplného vnútorného odrazu (TIRE) pre optický biosenzor 

 

Metódou TIRE zaznamenávame zmeny na povrchoch substrátov vďaka vytvoreným 

plazmónom. V tejto metóde sme naväzovali 250 µM neutravidín v prietoku na povrch zlatých 

substrátov umiestnených na prietokovej cele v Kretchmanovej konfigurácii (obr. 5). 

Z elipsometrických parametrov (obr. 6) v každej jednej minúte merania sme získali údaje, 

ktoré sme vyhodnotili fitovaním v mieste minima reflektancie a zostrojili časový priebeh 

merania. Z tohto priebehu sme usúdili, že takto sme schopní registrovať naväzovanie vrstiev 

alebo onkomarkerov na aktívny povrch substrátu. 

 

Obr. 6 Elipsometrické dáta získané metódou TIRE 

 

Komplikácie v prípade tohto senzora prinieslo vytváranie bublín na povrchu substrátov vo 

vnútri prietokovej cely. Ich odstránenie bolo problematické a zvyčajne znamenalo ukončenie 

merania. Navrhujeme problém vyriešiť vytvorením špeciálnych malých skrutiek, alebo 

použitím tmelu, ktorý by spojil rozhranie teflón - plast tak, aby nedochádzalo ku kontaminácii 
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meranej vzorky. Napriek tomu sme zatiaľ úspešne naviazali neutravidín, ktorý môže byť 

v kombinácii s biotinilyzovaným aptamérom použitý v senzorike napríklad na 

zaznamenávanie prítomnosti leukemických buniek. 

3. Konfokálna Ramanova mikroskopia v diagnostike 
onkomarkerov 
 

Ďalšou vhodnou metódou pre náš výskum bola konfokálna Ramanova mikroskopia. 

Získavaný signál sme sa pokúsili vylepšiť prípravou SERS substrátov s  polystyrénovými 

nanosférami a naparenou vrstvou striebra (obr. 7).  

  

Obr. 7 Deponované polystyrénové nanosféry použité v SERS substrátoch 

 

Optimalizáciou metódy depozície polystyrénových nanočastíc sa nám podarilo získať 

štruktúrované povrchy. Vytvorené substráty mali problém so stabilitou vo vodných roztokoch. 

Štruktúrovaný povrch sa po vložení do vody alebo tlmivého roztoku začal odplavovať. Tento 

jav bol nevýhodný, lebo v biologických aplikáciách je využitie vody nevyhnutné. Nanosféry 

sme preto pripevnili chemickou cestou prostredníctvom cytamínu dihydrochloridu a EDC- 

NHS spolu s polystyrénovými nanočasticami modifikovanými COOH skupinou. Následnou 

imobilizáciou špecifického aptaméru by bolo možné vytvoriť biosenzor.  

Posunutie meraní pomocou Ramanovej mikroskopie o úroveň vyššie znamenalo 

naučiť sa merať živé bunky vo vodných roztokoch. Pohyb buniek pri meraní Ramanovej 

mikroskopie je nežiaduci, lebo sa môže získať skreslený signál. Na experimenty a hľadanie 

riešenia sme využili suspenzné Jurkat bunky z Ústavu experimentálnej onkológie, BMC 

(Biomedicínske centrum) SAV v Bratislave. Tie bolo možné upevniť na zlaté substráty 

pomocou neutravidínu a biotynilizovaného aptaméru sgc8c [6], čo simulovalo prípravu 

biosenzora. Podobnosť medzi Ramanovými spektrami v bunke a následné určenie oblasti, 

v ktorej sa dané spektrá vyskytujú, môžeme využiť pri „farbení buniek “ bez prítomnosti 
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špeciálnych fluorescenčných značiek napríklad s využitím PCA analýzy alebo klastrovej 

analýzy (obr.8). 

4. Využitie konfokálnej Ramanovej mikroskopie na 
testovanie nanoplatforiem v diagnostike rakoviny 
 

Osvojenie si metodiky Ramanovej spektroskopie a práce s bunkami nám pomohlo pri 

testovaní dvoch typov nanoplatforiem určených na diagnostiku rakoviny. 

Nanoplatforma na báze oxidu grafénu nepreukázala výraznú toxicitu po testovaní 

viability buniek. Inkubáciou GO nanofliačikov so živými bunkami došlo k vychytávaniu tejto 

štruktúry a jej akumulácii vo vnútri buniek. Problém vznikol pri cielení nanoplatforiem na 

CA IX (karbonická anhydráza 9) pozitívne bunky pomocou protilátky M75 [8]. V tomto 

prípade sa nešpecifický prechod ukázal ako veľmi nevýhodný z hľadiska cielenia. 

Predpokladom bolo, že vytvorený komplex s protilátkou a nanoplatformou bude tak veľký 

a cielenie dostatočné, že do bunky budú štruktúry prechádzať iba špecificky. Preto sme 

otestovali, či zväčšenie komplexu odstráni nešpecifický prechod. Testovanie s makro-GO 

ukázalo minimalizáciu prechodu nanoplatformy do bunky (obr.9).  

  

 

Obr. 8 Jurkat bunka v prechádzajúcom svetle- vľavo a po ofarbení pomocou Ramanových 

spektier spracovaných PCA a klastrovou analýzou- vpravo 
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Obr. 9 Lokalizácia makro GO fliačkov (fialová a zelená farba) v MDCK CAIX bunkách v 

rôznych výškach (z=0, z= +2 µm) 

 

Použite PEG molekuly by mohlo byť v tomto prípade riešením, lebo by táto molekula mohla 

potlačiť minoritné toxické účinky na bunky. Takto by pravdepodobne bolo možné túto 

nanoplatformu použiť na diagnostiku rakovinového ochorenia, ale aj na transport liečivej 

látky. 

Druhou testovanou bola nanoplatforma vytvorená z MoS2. Molybdén disulfid je 

v porovaní s GO hydofóbnejší. Necielený prechod MoS2 nanoplatformy do buniek sme preto 

neočakávali, čo sa nám aj potvrdilo. Obalenie nanoštruktúry molekulou PEG spôsobilo veľmi 

malý výskyt nanoplatformy v prítomnosti buniek. Biokompatibilizácia bola v tomto prípade 

nevyhnutná, lebo by sa nanoplatforma do bunky bez pomocných molekúl nedostala. Po 

testovaní nešpecifického prechodu sme uskutočnili cielenie pomocou protilátky M75. V tomto 

prípade bolo cielenie nanoplatformy na základe prvých meraní úspešné (obr.10).  

 

  

Obr. 10 Lokalizácia MoS2 nanoplatformy na detekciu rakoviny 
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Zatiaľ čo pri cielení na bunky neexprimujúce CA IX sme nesledovali výskyt MoS2 v bunke, 

pre CA IX pozitívne bunky sme MoS2 lokalizovali v bunke na viacerých miestach. 

 Záver 
V predkladanej dizertačnej práci sme splnili všetky stanovené ciele. Navrhli sme jeden 

optický a dva elektrochemické senzory na detekciu onkologických ochorení. Vytvorený 

elektrochemický senzor na detekciu leukemických Jurkat buniek dosiahol limit detekcie 

(105 ±10) buniek/mL. Otestovali sme metódu ER-EIS ako elektrochemický biosenzor na 

detekciu cytochrómu C a zhodnotili sme, že daná metóda je vhodná pre vytvorenie optického 

biosenzora pre rýchlosť prípravy citlivých povrchov a aj reprodukovateľnosť meraní. 

Rovnako testovaná metóda TIRE môže byť po optimalizácii prietokovej cely využitá na 

prípravu biosenzora. Simuláciu tvorby senzora sme uskutočnili naväzovaním neutravidínu 

a analýzou elipsometrických dát. Okrem toho sme testovali využitie dvoch typov 

nanoplatforiem. Jednu tvoril oxid grafénu a druhú molybdén disulfid. Obe v našom testovaní 

preukázali veľký potenciál v diagnostike a cielenej terapii onkologických ochorení. Výskumy 

nanoplatforiem ďalej pokračujú, preto je vysoko pravdepodobné, že dôjde k ich optimalizácii 

a  aplikácii. Potešujúce by bolo, keby sa využitie Ramanovej spektroskopie v bioaplikáciách 

rozšírilo aj na Slovensku, nakoľko sme boli jedni z prvých, ktorí túto metódu použili na 

bioaplikácie.  
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SOHOVÁ, M., PELACH, M., ŠIFFALOVIČ, P., HIANIK, T. Možnosti prípravy SERS 

substrátov na detekciu onkologických markerov. Interaktívna konferencia mladých vedcov 

2015. Zborník abstraktov [elektronický zdroj] Banská Bystrica : Preveda, 2015. Abstract No. 

1310 [1 s.] [online], ISBN 978-80-970712-8-8. 

 

SOHOVÁ, M., BODÍK, M., ŠIFFALOVIČ, P.,  MAJKOVÁ, E., HIANIK, T., LABUDOVÁ, 

M., PASTOREKOVÁ, S. Raman imaging of MDCK cells expressing tumor biomarker 

CA IX. 12
th

 Confocal Raman Imaging Symposium. Ulm, Germany. 2015. Book of abstracts. 

 

ELIÁŠOVÁ SOHOVÁ, M., BODÍK, M., ŠIFFALOVIČ, P., JERGEL, M., HIANIK, T., 

BUGÁROVÁ, N., ŠPITÁLSKY, Z., OMASTOVÁ, M., LABUDOVÁ, M., 

PASTOREKOVÁ, S., MAJKOVÁ, E. Confocal Raman spectroscopy study of intracellular 

localization of graphene oxide nanoplatform under development for targeted delivery to 

cancer cells In: Graphene 2016 [elektronický zdroj]. - Madrid : Phantoms Foundation, 2016. - 

Art. No. 121 [1 s.] [online] 

[Graphene 2016 : European Conference. 6th, Genova, 19.-22.4.2016] 

 

ELIÁŠOVÁ SOHOVÁ, M., BODÍK, M., ŠIFFALOVIČ, P., JERGEL, M., HIANIK, T., 

BUGÁROVÁ, N. ŠPITÁLSKY, Z. OMASTOVÁ, M., LABUDOVÁ, M.,  PASTOREKOVÁ, 

S., MAJKOVÁ, E.: Application of confocal Raman spectroscopy for intracellular localization 

of graphene oxide nanoplatform toward development of targeted drug delivery to cancer cell. 

In: AEMIS 2016 : International Workshop. - Bratislava : FMPHI, 2016. - S. 34. - ISBN 978-

80-8147-063-9. [AEMIS 2016 : Acoustic and electrochemical methods in the study of affinity 

interactions at surfaces : International Workshop. Bratislava, 20.6.2016 

 

ELIÁŠOVÁ SOHOVÁ, M., BABELOVÁ, L., POTURNAYOVÁ, A., HIANIK, T. Label-free 

electrochemical aptasensor for cancer diagnostic In: 17th Workshop of Physical Chemists and 

Electrochemists : Book of Abstracts. - Brno : Masaryk University, 2017. - S. 52. - ISBN 978-

80-210-8580-0 [Physical Chemists and Electrochemists 2017 : Workshop. 17th, Brno, 30.-

31.5.2017] 
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Publikácie autora podľa EviPUB 
 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

 

AFD01 Eliášová Sohová, Marianna [UKOMFKJFBd] (100%) : Application of 

electrochemical methods for determination of the area of gold electrode and surface 

density of DNA aptamers 

Lit. 6 zázn., 4 obr. 

In: Electrochemical and Acoustic Methods in Bioanalysis. - Bratislava : Knižničné a 

edičné centrum FMFI UK, 2017. - S. 53-58. - ISBN 978-80-8147-081-3 

[Electrochemical and Acoustic Methods in Bioanalysis : International School. Bratislava, 

24.-27.9.2017] 

 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií 

 

AFG01 Eliášová Sohová, Marianna [UKOMFKJFBd] (35%) - Babelová, Lenka (35%) - 

Poturnayová, Alexandra [UKOMFKJFBs] (20%) - Hianik, Tibor [UKOMFKJFB] 

(10%): Label-free electrochemical aptasensor for cancer diagnostic 

Lit. 3 zázn. 

In: 17th Workshop of Physical Chemists and Electrochemists : Book of Abstracts. - Brno 

: Masaryk University, 2017. - S. 52. - ISBN 978-80-210-8580-0 

[Physical Chemists and Electrochemists 2017: Workshop. 17th, Brno, 30.-31.5.2017] 

 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií 

 

AFH01 Eliášová Sohová, Marianna [UKOMFKJFBd] (3%) - Castillo Bautista, Gabriela 

Milagros [UKOMFKJFB] (50%) - Hianik, Tibor [UKOMFKJFB] (47%): 

Electrochemical biosensor for vascular endothelial growth factor using different 

aptameric configurations 

Lit. 1 zázn. 

In: RBC 2014 : Regional Biophysics Conference. - Bratislava: Fakulta matematiky, 

fyziky a informatiky UK, 2014. - S. 97. - ISBN 978-80-8147-020-2 

[RBC 2014 : Regional Biophysics Conference. 6th, Smolenice, 15.-20.5.2014] 

 

AFH02 Eliášová Sohová, Marianna [UKOMFKJFBd] (50%) - Pelach, Michal 

[UKOMFKJFBd] (25%) - Šiffalovič, Peter (15%) - Hianik, Tibor [UKOMFKJFB] 

(10%): Možnosti prípravy SERS substrátov na detekciu onkologických markerov 

Popis urobený 20.1.2016 

Lit. 6 zázn. 

In: Interaktívna konferencia mladých vedcov 2015. Zborník abstraktov [elektronický 

zdroj]. - Banská Bystrica : Preveda, 2015. - Abstract No. 1310 [1 s.] [online]. - ISBN 

978-80-970712-8-8 

[Interaktívna konferencia mladých vedcov 2015. 7., Bratislava, 5.5.-6.6.2015] 

URL: http://www.preveda.sk/conference/article/id=1310/ 

 

AFH03 Eliášová Sohová, Marianna [UKOMFKJFBd] (55%) - Bodík, Michal 

[EXUKOMFKEF] (10%) - Šiffalovič, Peter (7%) - Jergel, Matej (3%) - Hianik, Tibor 

[UKOMFKJFB] (3%) - Bugárová, Nikola (3%) - Špitálsky, Zdeno (3%) - Omastová, 

Mária (4%) - Labudová,Martina (3%) - Pastoreková, Silvia (4%) - Majková, Eva (5%): 

Application of confocal Raman spectroscopy for intracellular localization of graphene 
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oxide nanoplatform toward development of targeted drug delivery to cancer cell 

Lit. 1 zázn. 

In: AEMIS 2016 : International Workshop. - Bratislava : FMPHI, 2016. - S. 34. - ISBN 

978-80-8147-063-9 

[AEMIS 2016 : Acoustic and electrochemical methods in the study of affinity 

interactions at surfaces : International Workshop. Bratislava, 20.6.2016] 

 

AFH04 Pelach, Michal [UKOMFKJFBd] (20%) - Eliášová Sohová, Marianna 

[UKOMFKJFBd] (20%) - Weiss, Martin (20%) - Ivanov, Ilia N. (10%) - Šiffalovič, 

Peter (15%) - Hianik, Tibor [UKOMFKJFB] (15%): SERS surfaces for bio applications 

Lit. 1 zázn. 

In: AEMIS 2016 : International Workshop. - Bratislava : FMPHI, 2016. - S. 33. - ISBN 

978-80-8147-063-9 

[AEMIS 2016 : Acoustic and electrochemical methods in the study of affinity 

interactions at surfaces : International Workshop. Bratislava, 20.6.2016] 

 

AFH05 Karapetis, Stefanos (30%) - Eliášová Sohová, Marianna [UKOMFKJFBd] (20%) - 

Babelová, Lenka (20%) - Poturnayová, Alexandra [UKOMFKJFBs] (8%) - Hucker, 

Attila (3%) - Sabó, Katalin (3%) - Kocsis, Róbert (3%) - Nikolelis, Dimitrios P. (3%) - 

Hianik,Tibor [UKOMFKJFB] (10%): High sensitive electrochemical aptasensor for 

detection aflatoxin M1 in milk 

Lit. 3 zázn. 

In: Novel Approaches for Detection Proteases in Milk : Program and Abstracts 

[elektronický zdroj]. - Bratislava : Faculty of Mathematics, Physics and Informatics 

Comenius University, 2017. - S. 14 [online]. - ISBN 978-80-8147-078-3 

[Novel Approaches for Detection Proteases in Milk : International Workshop. Bratislava, 

12.2.2017] 

URL: 

http://www.formilk.fmph.uniba.sk/workshops/docs/Program_Abstracts_Bratislava_2017

.pdf 

 

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie, ...) 

 

BFA01 Eliášová Sohová, Marianna [UKOMFKJFBd] (60%) - Bodík, Michal 

[EXUKOMFKEF] (10%) - Šiffalovič, Peter (8%) - Majková, Eva (7%) - Hianik, Tibor 

[UKOMFKJFB] (7%) - Labudová, Martina (4%) - Pastoreková, Silvia (4%): Raman 

imaaging of MDCK cells tumorbiomarker CA IX 

1 obr. 

In: 12th Symposium Confocal Raman Imaging. - Ulm : WITec, 2015. - nestr. [1 s.] 

[Confocal Raman Imaging 2015 : Symposium. 12th, Ulm, 28.-30.9.2015] 

 

BFA02 Eliášová Sohová, Marianna [UKOMFKJFBd] (55%) - Bodík, Michal 

[EXUKOMFKEF] (10%) - Šiffalovič, Peter (7%) - Jergel, Matej (3%) - Hianik, Tibor 

[UKOMFKJFB] (3%) - Bugárová, Nikola (3%) - Špitálsky, Zdeno (3%) - Omastová, 

Mária (4%) - Labudová,Martina (3%) - Pastoreková, Silvia (4%) - Majková, Eva (5%): 

Confocal Raman spectroscopy study of intracellular localization of graphene oxide 

nanoplatform under development for targeted delivery to cancer cells 

Popis urobený 3.2.2017 

Lit. 1 zázn. 

In: Graphene 2016 [elektronický zdroj]. - Madrid : Phantoms Foundation, 2016. - Art. 
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No. 121 [1 s.] [online] 

[Graphene 2016 : European Conference. 6th, Genova, 19.-22.4.2016] 

URL: http://www.grapheneconf.com/GENERAL/posters.php 
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