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BIOGRAFIA

Po úspešnej obhajobe dizertačnej práce som bola zamestnaná na Ústave zoológie SAV v pozícii 
vedeckého pracovníka, kde som v krátkom čase získala prestížne post-doktorandské miesto na 
Yale University (New Haven, USA) pod vedením Prof. Serap Aksoy. Počas post doktorandského 
štúdia som svoje skúsenosti obohatila o nové poznatky a trendy najmä v oblasti molekulárnej 
fyziológie. Najdôležitejším úspechom počas môjho výskumu bola identifikácia enzýmu SMASE v 
mlieku tsetse múch, ktorý je lokalizovaný aj v materskom mlieku cicavcov, takže muchy tsetse 
môžu slúžiť ako potenciálny model metabolizmu lipidov počas laktácie u cicavcov. Zníženie 
tohto enzýmu má tiež vplyv na kondíciu potomstva a znižuje ich počet, čo možno využiť v rámci 
biologickej kontroly zameranej na zníženie populácie múch tse-tse a zníženie výskytu spavej 
choroby v Afrike. Takisto som poukázala, že zlepšenie oxidačného stresu spojeného s 
reprodukciou u živorodého hmyzu je rozhodujúce na zabránenie reprodukčného starnutia a 
popísala gény, ktoré prispievajú k tomuto procesu. Vyhodnotila som tiež dôležitosť vitamínu B-6 
produkovaného obligátnymi endosymbiontmi, ktorý je rozhodujúci pre udržanie homeostázy 
prolínu a plodnosti u tse-tse múch. Môj výskum bol zameraný aj na metabolizmus lipidov a 
mobilizáciu živín počas laktácie, identifikáciu a charakterizáciu nových mliečnych bielkovín a 
úlohu symbiontov pri tvorbe mlieka. Bola som členom International Glossina Genome Initiative, 
kde som sa podieľala na anotácii génov metabolizmu.
Po ukončení postdoktorandského štúdia na Yale University som získala 4-ročné 
postdoktorandské miesto na Florida International University v Miami, kde som robila výskum 
biosyntézy juvenilného hormónu u komárov, konkrétne v Aedes aegypti a dostala som 
príležitosť vykonávať výskum v Centre of Research on Infectious Diseases v Cuernavaca, Mexiko 
na Anopheles albimanus kde sme študovali interakcie hostiteľ-parazit s Plasmodium berghei a 
dokázali, že JH riadi vývoj vaječníkov u samíc druhu  Anopheles albimanus.

ZHRNUTIE PROJEKTU
Neuropeptidové regulátory: odhaľovanie tajomstiev kontroly 
neurónov a správania tse-tse múch

Neuropeptidy hrajú kľúčovú úlohu vo všetkých fyziologických procesoch, ale málo je známe o 
ich identite, expresii a funkcii vo vektoroch patogénov, ako sú muchy tse-tse. Dekódovanie 
genómu tsetse bolo veľkým krokom správnym smerom k nájdeniu nových perspektívnych 
cieľových génov pre biologickú kontrolu a neuropeptidy môžu byť hlavným bodom kontroly 
populácií tsetse a zároveň eradikácie trypanozomiázy. Sú tiež veľmi sľubnými cieľmi pre vývoj 
nových insekticídov bezpečných pre životné prostredie, pretože regulujú všetky kľúčové procesy 
muchy tse-tse. Zasahovanie do správneho fungovania neuropeptidov nám môže umožniť znížiť 
kondíciu muchy a tým zmenšiť populáciu. 39 neuropeptidových génov a 43 receptorových 
génov už bolo anotovaných v šiestich genómoch druhu Glossina a budúce odhalenie 
neuropeptidových systémov muchy tsetse nepochybne prispeje k lepšiemu pochopeniu jej 
celkovej biológie.

"
"Mám bohaté skúsenosti z 
molekulárnej fyziológie, ktoré sa dajú 
využiť pri realizácii môjho projektu 
SASPRO2 a možnosť rozšíriť si svoje 
znalosti aj o štúdie neuropeptidov a 
obohatiť tak informácie o všeobecnej 
biológii múch tse-tse, ako 
významného prenášača chorôb. 
Získané dáta môžu byť moderným 
nástrojom implementovaným neskôr 
do aplikovaného výskumu."
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Tento pprojekt získal financovanie z výskumného a inovačného programu 
Európskej únie Horizont 2020 v rámci Marie Skłodowska-Curie Dohody o 
grante č. 945478.  
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