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Dalibor Nakládal sa narodil v Benešove u Prahy. Na Univerzite Komenského v Bratislave 
vyštudoval farmáciu a zároveň absolvoval stáž na Nova Southeastern University na 
Floride v USA. Za diplomovú prácu z USA, v ktorej pomocou výpočtových techník 
identifikoval krvný genetický podpis pre poruchy autistického spektra, získal uznanie 
rektora Univerzity Komenského v Bratislave. Po absolvovaní štúdia v roku 2015 zahájil 
kombinované doktorandské štúdium na dvoch inštitúciách. Konkrétne na Oddelení 
Klinickej Farmácie a Farmakológie v University Medical Center Groningen (UMCG) v 
Holandsku, a na Katedre Farmakológie a Toxikológie Univerzity Komenského v 
Bratislave, pod vedením profesora Jána Kyseloviča. Kombinované PhD aktivity vyniesli 
dve dizertačné práce; prvú dizertačnú prácu obhájil v roku 2019 v Bratislave a druhú v 
roku 2022 v Groningene. V rokoch 2020-2022 dokončil postdoktorandský projekt 
zameraný na akademicko-priemyselný vývin liekov, ktorý podporili UMCG, 
Health~Holland Top Consortia for Knowledge and Innovation, a holandské spoločnosti 
Sulfateq a Symeres. V roku 2022 začal pôsobiť ako expert pre transfer technológií a 
duševné vlastníctvo v Centre Vedecko-Technických Informácií SR a vo Vedeckom parku 
Univerzity Komenského v Bratislave s cieľom vybudovať robustné prostredie pre 
výskum a vývin nových liečiv. Pre skúsenosti s fenotypickým aj receptorovo-cieleným 
skríningom liečiv sa bude v udelenom SASPRO2 projekte usilovať o objav a vývin 
nových liečiv na liečbu diabetického ochorenia obličiek.

ZHRNUTIE PROJEKTU
Objav a vývin liečiv pre liečbu diabetickej 
nefropatie: posilnenie nedostatočnej 
transsulfurácie pre zlepšenie obrany proti 
oxidačnému stresu 
Napriek pokrokom v kontrole glykémie, pacienti s diatetom naďalej čelia poškodeniu hlavných 
orgánov vrátane srdca, očí a obličiek. Obzvlášť poškodenie obličiek (diabetická nefropatia, DN) 
sa často vyvíja do chronického ochorenia obličiek, ktoré naďalej vyvíja globálne nároky na 
intervencia ako sú hemodialýza a transplantácia. Poškodenie obličiek v diabete pramení z 
nadmerného oxidačného stresu a následnej dysfunkcie ciev. Zvlášť diabetickí pacienti majú 
nedostatočnú tvorbu antioxidantov glutationu a sírivodíka. Oxidačná záťaž a nedostatok 
antioxidantov spoločne prispievajú k patogenéze DN. Tvorba glutationu a sírovodíku závisí od 
metabolizmu sírových aminokyselín, ktorý je regulovaný enzýmom cystationín-β-syntáza 
(CBS) na vrchu transsulfuračnej dráhy. Výnimočnou vlastnosťou CBS je zvýšenie metabolickej 
aktivity v procese známom ako alosterická modulácia. Tento projekt má za cieľ využiť 
dostupné poznatky o enzýme CBS na objav nových liečiv, ktoré by prostredníctvom pozitívnej 
alosterickej modulácie posilnili tok transsulfuračnou dráhou, metabolizmus sírových 
aminokyselín, syntézu antioxidantov, a v konečnom dôsledku poskytli novú farmakoterapiu 
pre ochranu obličiek v diabete. Pre dosiahnutie cieľov projektu budú transferované 
technológie z University Medical Center Groningen (UMCG) v Holandsku do laboratórií vo 
Vedeckom Parku Univerzity Komenského (VPUK). Žiadateľ projektu má priamu skúsenosť s 
transferovanými technológiami, nakoľko koordinoval vývin infraštruktúry pre objav liečiv v 
UMCG v rámci akademicko-priemyselného konzorcia pozostávajúceho z UMCG, dvoch 
oddelení na Univerzite v Groningene, a dvoch malých až stredných firiem. Projekt teda vytvorí 
vo VPUK medzinárodnú kolaboratívnu infraštruktúru pre vývin liečiv, a využije transferovanú 
technológiu pre objav liečiv pre DN.
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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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