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Komisija za Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani 
v skladu s 5. in 18. členom Pravilnika o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom 
Univerze v Ljubljani (sprejetim na 15. seji Senata UL 29. maja 2007) in določili 
Poslovnika o delu komisije za podeljevanje Prešernovih nagrad študentom,  
objavlja 
 
 
RAZPIS ZA PREŠERNOVE NAGRADE ŠTUDENTOM UNIVERZE V LJUBLJANI  
ZA ŠTUDIJSKO LETO 2008 / 2009 
 
 
 
1. Namen javnega Razpisa in pogoji za kandidiranje 

 
Univerza v Ljubljani s podeljevanjem nagrad za najboljša dela spodbuja kakovost 
znanstveno-raziskovalne in umetniške dejavnosti študentov do zaključene 2. 
bolonjske stopnje izobrazbe in enovitega magistrskega študija. 
Vsaka članica Univerze  v Ljubljani lahko pošlje 3 dela, od tega največ 2 deli iz 
istega področja. 
Članice, ki imajo vpisanih več kot 3000 študentov lahko pošljejo največ 4 dela, 
od tega največ 3 iz istega področja.  
 
Dela, ki kandidirajo za univerzitetno Prešernovo nagrado morajo biti pripravljena in 
posredovana Komisiji za Prešernove nagrade študentom (v nadaljevanju 
komisija) v skladu s 3. členom poslovnika o delu komisije. 
 
 
2. Razpis tem za Prešernove nagrade študentom 
Komisija je članice UL z dopisom dne 26. marca 2008 zaprosila, da do 15. 5. 2008 
posredujejo predloge tem za Prešernove nagrade študentom za študijsko leto 
2008\2009. 
V skladu s sklepom, sprejetim na korespondenčni seji dne 20. maja 2008 je komisija 
sprejela in potrdila predlagane teme za Prešernove nagrade in jih objavlja 2. 6. 2008. 
 
 
3. Merila za ocenjevanje predlaganih del za nagrade 
Merila za ocenjevanje raziskovalnih del so naslednja 
• jasnost opredelitve raziskovalnega problema in oblikovanja hipotez, 
• znanstvena odličnost ali uporabna vrednost, 
• širina in poglobljenost teoretske zasnove naloge in metodološka korektnost 
izvedbe, 
• poznavanje domače in tuje literature ter doslednost pri njenem navajanju, 
• razčlenjevanja temeljitost, 
• samostojnost, prodornost, izvirnost, ustvarjalnost in odmevnost naloge (morebitna 
objava v znanstveni ali strokovni literaturi), 
• zmogljivost oblikovanja besedila in jezikovna kultura. 
 
Umetniška dela se ocenjujejo glede na 
• vsebino, 
• izraz, 
• ustvarjalno izvirnost in opaznost v slovenski kulturi. 
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4. Rokovnik 
 
Študenti predložijo dela, s katerimi se želijo potegovati za nagrado za študijsko 
leto 2008/2009, najkasneje do 1. septembra  2009 članici UL.  
 
Članica UL do 1. oktobra 2009 predloži komisiji najboljša dela, ki so po oceni 
članice UL najprimernejša za nagrado. 
 
 
Članica komisiji posreduje predloge za nagrade tudi v elektronski obliki s prvo 
informacijo o razvrstitvi v področje in predlaga po enega kvalificiranega ocenjevalca 
za vsako področje, za katerega predlaga vsaj eno delo. Podrobnejša navodila za 
predloge del in ocenjevalcev bodo članicam UL posredovana v avgustu. Predložena 
dela komisija lahko uvrsti v naslednja področja. 
Umetnost 
Naravoslovje 
Tehnologija 
Biotehnika 
Medicina 
Družboslovje 
Humanistika  
Izobraževanje 
 
 

• Univerzitetna komisija se sestane do 5. oktobra, pregleda prispele predloge in 
s pomočjo predlogov članic sestavi področne komisije. 

• Strokovna služba UL do 15. oktobra  skupaj s področnimi koordinatorji, skliče 
seje področnih komisij. 

• Področne komisije zaključijo delo in predlagajo rang nalog najkasneje do 10. 
novembra. 

• Univerzitetna komisija odloči o nagradah do 20. novembra in odločitev o 
prejemnikih 12 univerzitetnih Prešernovih nagrad sporoči  članicam 
najkasneje do 22. novembra. 

• Svečana podelitev univerzitetnih Prešernovih nagrad za študijsko leto 
2008/2009 bo v začetku decembra 2009 v okviru Tedna univerze. 
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PREŠERNOVE  NAGRADE ŠTUDENTOM UNIVERZE V LJUBLJANI 
 
RAZPIS TEM ZA ŠTUDIJSKO LETO 2008/2009 PO ČLANICAH  
 
AKADEMIJA ZA GLASBO 
1.  
Umetniška dela s področja glasbene ustvarjalnosti 

 
2.  
Umetniška dela s področja glasbene poustvarjalnosti 
 
 
AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO,FILM IN TELEVIZIJO 
1. 
Režija igranega ali dokumentarnega filma 
Mentorja: doc. Jan Zakonjšek, izr. prof. Miran Zupanič 
 
2.  
Režija TV oddaje 
Mentorja: izr. prof. Igor Šmid, izr. prof. Igor Košir 
 
3.  
Režija semestralne uprizoritve slušateljev 3. oz. 4. letnika Oddelka za 
gledališče in radio 
Mentorja: red. prof. Janez Hočevar, asist. Tomislav Janežič za 3. letnik 
red. prof. Jožica Avbelj, doc. Jernej Lorenci za 4. letnik 
                     
4. 
Režija radijske igre 
Mentor: red. prof. Aleš Jan 
 
5.  
Vloga (ženska ali moška ali skupinska) v semestralni uprizoritvi 3. oz. 4. letnika 
Oddelka za gledališče in radio  
Mentorja: red. prof. Janez Hočevar, asist. Tomislav Janežič za 3. letnik 
red. prof. Jožica Avbelj, asist. Jernej Lorenci, za 4. letnik 
                      
6.  
Samostojna dramaturška raziskava 
Mentorji: red. prof. dr. Denis Poniž, izr. prof. dr. Igor Koršič, doc. dr. Barbara 
Sušec  Michieli,  doc. dr. Blaž Lukan  
                     
7.  
Praktična dramaturgija pri semestralni uprizoritvi 3. oz. 4. letnika Oddelka za 
gledališče in radio 
Mentor: doc. dr. Blaž Lukan 
  
 8.  
Samostojna študija iz umetniške besede 
Mentor: izr. prof. Aleš Valič 
 
9. 
 Samostojna študija iz umetnosti giba in kompozicije 
 Mentorica:doc.TanjaZgonc  
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AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE 
 
Umetniška dela s področij: 
1. 
Slikarstvo 
 
2. 
Kiparstvo 
 
3. 
Grafika 
 
4.  
Vizualne komunikacije 
 
5.  
Industrijsko oblikovanje 
 
6.  
Unikatno oblikovanje 
 
7.  
Video in novi mediji 
 
8.  
Restavratorstvo in konservatorstvo 
 
 
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA 
 
1. 
Naslov teme: Interakcije med biološkimi membranami in kovinskimi oksidi 
nano velikosti (nano ZnO, nano TiO2 in nano CuO) 
 
Mentorica: prof dr. Damjana Drobne 
Obrazložitev:   
Nanodelci so materiali, ki merijo v eni dimenziji manj kot 100 nm. Materiali v 
nanodimenzijah imajo drugačne lastnosti kot večji materiali. V procesu 
nanotehnologije lahko ustvarjamo nanodelce, ki imajo poljubne lastnosti, v čemer je 
čar nanotehnologije. Tako ustvarjene materiale že uporabljamo v predmetih za 
vsakdanjo rabo, športnih pripomočkih, medicinskem orodju, za diagnostične namene, 
polprevodnikih, v energetiki idr. Med najbolj uporabljanimi materiali v nanovelikostih 
so kovinski oksidi.  Strokovnjaki iz področja nanotehnologije menijo, da bodo izdelki 
nanotehnologije kmalu prisotni povsod, tako kot so izdelki iz plastike. 
Nanotehnologija predstavlja novo tehnološko revolucijo, ki bo po mnenju nekaterih, 
glede na vpliv, ki ga bo imela na naše življenje, prekosila celo  industrijsko revolucijo. 
Glede na pričakovano hitrost nanocunamija je vprašanje varnosti nanodelcev za 
okolje in človeka ključnega pomena. Pričakovati je, da bo nanotehnologija doživela 
takšen odmev v javnosti, kot to velja za radioaktivnost in gensko spremenjeno hrano, 
zato potrebujemo čim več informacij o prednostih, slabostih in pasteh 
nanotehnologije.  
Namen dela: Objavljene raziskave kažejo, da so interakcije med nanodelci in 
biološkimi sistemi drugačne, kot bi jih pričakovali na podlagi njihove kemijske 
sestave. To pomeni, da znanja o učinkih različnih kemikalij ne pojasnijo delovanja 
nanodelcev na celice tkiva in organizem. Namen dela je ugotoviti, kako nanodelci 
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vplivajo na biološke membrane in ali je poškodba, ki jo nanodelci povzročijo vezana 
na poškodbe celične membrane ali so mehanizmi kvarnega delovanja podobni, kot v 
primeru kemikalij.  
Metode dela: V nalogi bomo analizirali interakcije med izbranimi oksidi kovin (ZnO, 
TiO2, CuO) a) Uporabili bomo uveljavljene biokemijske metode za določanje 
sprememb v propustnosti umetno pripravljenih liposomov; b) Uporabili bomo 
uveljavljeno metodo hemolize za ugotavljanje vpliva nanodelcev na eritrocite; c) 
Uporabili bomo model tkiva  (prebavnih žlez rakov enakonožcev) za ugotavljanje 
dejanskega vpliva nanodelcev na celice v tkivu. Za ta namen bomo uporabili  metode 
svetlobne mikroskopije in fluorescentno barvanje; d) nanodelce bomo okarakterizirali 
z uveljavljenimi metodami za karakterizacijo nanodelcev. Te metode so: BET 
(Brunauer-Emmett-Teller (BET) z dušikom kot adsorbentom), LDS (laserska 
difrakcijska spektroskopija)  in elektronska mikroskopija. Uporabili pa bomo tudi 
običajne kemijske analitske metode za določanje koncentracije nanodelcev v 
suspenzijah.   
Pričakovani rezultati: Pričakujemo, da bomo ugotovili ali je celična membrana res 
prva tarča delovanja nanodelcev. Pričakujemo, da bomo določili nanodelcem različne 
kemijske sestave in podobne velikosti potencial biološke reaktivnosti. Pričakujemo, 
da bomo našli ustrezno metodo vrednotenja reaktivnosti nanodelcev za biološke 
sisteme, ki nam bo omogočala vrednotenje zelo različnih tipov nanodelcev.  
 
2. 
Naslov teme: Sproščanje CO2 iz tal zaraščajočih kraških pašnikov 
 
Mentor: izr. prof. dr. Dominik Vodnik 
Obrazložitev: 
V povezavi s problemom globalnih okoljskih sprememb potekajo v svetu  intenzivna 
proučevanja dinamike kroženja ogljika v različnih ekosistemih. 

Pomemben člen ogljikovega cikla predstavlja tok tega plina iz tal v atmosfero, pri 
čemer je glavni vir CO2 avtotrofno in heterotrofno dihanje tal. Dinamika toka CO2 iz 
tal je pomembna za neto izmenjavo ogljika med ekosistemom in atmosfero, določajo 
pa jo biotski in abiotski dejavniki okolja.  

V nalogi bomo poskušali ovrednotiti lastnosti sproščanja CO2 iz tal ekstenzivno 
rabljenih, opuščenih in zaraščenih kraških pašnikov. Rezultate meritev toka CO2 iz 
tal, ki jih bomo redno opravljali tekom leta, bomo ovrednotili glede  na klimatske 
razmere in predvsem glede na temperaturo tal ter vsebnost vode v tleh, ki sta glavna 
abiotska dejavnika, ki vplivata na proces dihanja tal. Proučevali bomo prostorsko in 
časovno heterogenost sproščanja CO2.  

Raziskava je glede znanstvene tematike zelo aktualna, še posebej, ker so procesi, ki 
jih bomo proučevali, za zgoraj omenjene ekosisteme slabo raziskani.  

 
3. 
Naslov teme: Molekularni mehanizem vezave - sinukleina na modelne lipidne 
membrane 
 
Mentorica: izr. prof. dr. Nataša Poklar Ulrih 
Obrazložitev: 
Parkinsonova bolezen je druga najpogostejša nevrološka bolezen, ki je posledica 
odmiranja dopaminskih nevronov v centralnem delu možgan (Substantia nigra). 
Predvideva se, da fibrilizacija �-sinukleina predstavlja kritično stopnjo pri razvoju 
Parkinsonove bolezni. Ugotovljeno je bilo, da imajo fibrile�-sinukleina, in vitro, 
identično morfologijo in se enako barvajo kot fibrile izolirane iz možgan bolnikov s 
Parkinsonovo boleznijo. Funkcija �-sinukleina še ni znana, vendar se predvideva, da 
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imajo membrane pomembno vlogo pri normalnem in patogenem delovanje tega 
proteina. Eno od neodgovorjenih vprašanj, zaradi nasprotujočih si rezultatov v 
literaturi, ostaja ali interakcije �-sinukleina z membranami pospešijo ali inhibirajo 
nastanek fibril. Kakšno vlogo imajo membrane na strukturne lastnosti �-sinukleina, ki 
je pri fizioloških pogojih v razvitem stanju (nativno razviti protein) in kako le-ta vpliva 
na lastnosti membrane (struktura, fluidnost, prepustnost), je le nekaj vprašanj na 
katera bi radi odgovorili v okviru te raziskovalne naloge.  
Za pripravo modelnih membran bomo uporabljali lipide z različnim nabojem, ter 
membrane v različnih faznih stanjih (neurejeno, urejeno). Poleg divjega tipa �-
sinukleina bomo proučevali še nekatere mutante, pri katerih je tirozin zamenjan z 
alaninom na različnih delih proteina. Metode s katerimi bomo poskušali odgovoriti na 
zastavljena vprašanja so fluorimetrija (lastna emisijska fluorescenca proteina, 
merjenje polarizacije/anizotropizna DPH, tioflavin T), diferenčna dinamična 
kalorimetrija (DSC) in cirkularni dikroizem (CD). 
 
 
EKONOMSKA FAKULTETA 
 
1. 
Naslov teme: Metodološki izzivi razvoja indeksa zadovoljstva porabnikov v 
Sloveniji 
 
Mentorica: doc. dr. Irena Ograjenšek 
Obrazložitev:  
Indeks zadovoljstva porabnikov v praksi uspešno uporabljajo visoko razvite države 
članice OECD. V Sloveniji tega kazalca še ne izračunavamo, čeprav bi pomembno 
dopolnil serijo kratkoročnih gospodarskih indikatorjev. 
Zaključna naloga z naslovom Metodološki izzivi razvoja indeksa zadovoljstva 
porabnikov v Sloveniji naj bi podala odgovore na naslednja vprašanja: kakšne so 
teoretične in praktične prednosti in slabosti izračunavanja indeksa zadovoljstva 
porabnikov; v kolikšni meri in kako bi bilo potrebno obstoječo metodologijo 
izračunavanja indeksa zadovoljstva porabnikov prilagoditi specifičnostim naše države 
in gospodarstva; ter kdo naj bi izračunaval indeks zadovoljstva porabnikov v Sloveniji 
- SURS ali katera druga nacionalna institucija. 
 
2. 
Naslov teme: Nekatere značilnosti poslovne etike v Sloveniji 
 
Mentor:prof. dr. Danijel Pučko 
Obrazložitev: 
Poslovna etika pomembna opredeljuje namen, ki ga zasleduje podjetje. Od njenih 
značilnosti je v veliki meri odvisno obnašanje poslovodnikov v podjetju in poslovna 
uspešnost podjetja. Zato je njeno proučevanje, ugotavljanje njenih pomembnih 
značilnosti in sprememb, ki se v njej dogajajo, aktualna tema za raziskovanje in 
ustvarjanje vpogledov v oblike etičnega in neetičnega obnašanja v različnih okoljih. 
Slovenija je šla iz okolja, v katerem je dominirala družbena lastnina sredstev za 
proizvodnjo, skozi obdobje privatizacije in zdaj čedalje bolj vstopa v razmere, v 
katerih dominirajo zasebna podjetja in njihovo tržno obnašanje. V teh procesih se 
značilnosti poslovne etike nenehno spreminjajo. Najlažje jih je ugotavljati s 
proučevanjem stališč, vrednot in vzorcev obnašanja poslovodnikov v podjetju. 
Proučevanje še posebej teh variabel pri mlajših poslovodnikih kaže spremembe, ki 
prihajajo. Raziskava naj bi zato bila še posebej močno oprta na empirično 
preučevanje etičnih pogledov mlajših poslovodnikov v Sloveniji. 
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3. 
Naslov: Vpliv čustev na dolgoročnost in uspešnost trženjskih odnosov med 
komunikacijskimi agencijami in naročniki 
Mentorica: prof. dr. Vesna Žabkar 
Obrazložitev:  
Preučevanje čustev je intedisciplinarno, s čustvi kot strah, jeza, žalost, naklonjenost, 
sreča  se ukvarjajo tako filozofi kot sociologi, psihologi kot strokovnjaki iz drugih 
družboslovnih ved (Lewis, Haviland-Jones, 2004). Pretežno so predmet preučevanja 
intepretativni vidiki čustev  v razmerah družbenih odnosov in razmerij in skozi prizmo 
spoznavnih procesov. Čustva so diskurzivni predmet preučevanja, tako kot stanja 
občutenja, spoznavni procesi kot v povezavi s socio-kulturnim kontekstom (White, 
2004). Merimo jih skozi samoporočanje, verbalizacijo, obrazno mimiko, vezano na 
določen odnos in kulturni kontekst (Coan, 2007). Upoštevanje čustev je v 
medosebnih odnosih v okviru trženjskih odnosov na medorganizacijskih trgih lahko 
pomembno za razvoj odnosa (Aune, 1996), vendar poglobljenih raziskav na tem 
področju manjka. Predmet preučevanja v delu bo povezanost med čustvi in razvojem 
trženjskih odnosov, ki se po Scanzoniju (1979) razvijajo od zavedanja, raziskovanja, 
širitve in zavezanosti do razgraditve odnosa.  Kako se čustva kažejo že pri izbiri 
partnerja, opredelitvi namena trženjskega odnosa, postavljanju meja odnosa, 
doseganju vrednosti in vzdrževanju trženjskega odnosa (Powers, 2007)? Kako 
čustva vplivajo na zaupanje, zavezanost in zadovoljstvo s trženjskimi odnosi na ravni 
posameznika, med skupinami in na ravni vodstva podjetij (Andersen, Kumar, 2006)? 
Raziskovalni problem se naslanja na teorijo družbene menjave s koncepti 
zadovoljstva, stabilnosti odnosa, zaupanja in zavezanosti. Empirična preverba bo 
vključevala pogovore z vpletenimi v razvoj trženjskih odnosov med komunikacijskimi 
agencijami in naročniki. Izbrani kontekst trženjskih odnosov je primeren zaradi 
razširjenosti v slovenskem prostoru in ker omogoča zajemanje in preučevanje 
trženjskih odnosov na različnih razvojnih stopnjah (Scanzoni, 1979, Dwyer et al., 
1987, Ford, 1980, Andersen, Kumar, 2006). 
 
 
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO 
 
Naslov teme: Vodenje položaja, orientacije in sile pri robotskem slikanju 
 
Mentor: doc. dr. Matjaž Mihelj 
Somentor: prof. dr. Tadej Bajd 
Obrazložitev: 
Roboti že dolgo niso več le industrijske naprave. Vse bolj vstopajo v človekova 
življenja kot naprave za  pomoč na domu, za igranje in zabavo ali kot medicinski 
pripomočki. Humanoidni roboti, na primer,  poskušajo imitirati človekovo motoriko. V 
zadnjem času pa roboti prodirajo tudi na področje, ki je bilo do pred kratkim povsem 
v domeni človeka – umetnost. Ne le, da roboti igrajo različne glasbene inštrumente in 
so člani pravih robotskih orkestrov, postajajo celo učitelji glasbe ljudem. Pojavljajo pa 
se tudi na področjih plesa in slikarstva. 

Robotsko slikarstvo je tematika pričujoče naloge. Na vrh haptičnega robota s šestimi 
prostostnimi stopnjami bo pritrjen čopič in robot bo izvajal naloge slikanja. Pri tem bo 
poudarek na aktivni liniji kot eni od temeljnih likovnih prvin. Linija nastaja kot sled 
nekega gibanja, v danem primeru gibanja čopiča. S tem poudarjamo temeljno 
značilnost robotov – gibanje. Linijo bomo modificirali z uporabo ostalih likovnih prvin, 
kot so barva, debelina, položaj in oblika. 
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Vlečenje linije z robotom vnaša v nalogo poleg umetniške tudi povsem inženirsko 
komponento. Čopič je med slikanjem v dotiku s papirjem, pri čemer je potrebno 
natančno regulirati silo dotika, saj ta določa debelino linije.  

 Gibanje robota in naklon čopiča pa določata položaj in obliko linije. Načrtovanje in 
vodenje gibanja robota ter vodenje sile dotika med čopičem in papirjem bodo 
najpomembnejši inženirski izzivi. 

Čeprav je gibanje robota ponovljivo in bi bilo teoretično mogoče enako sliko naslikati 
poljubno mnogokrat, pa v splošnem niti dve sliki ne bosta enaki zaradi 
spremenljivosti, ki jo v sistem vnaša uporaba čopiča in barve. Tako pri nanašanju 
barve na čopič, kot tudi pri gibanju čopiča po papirju prihaja do variacij, ki vsako sliko 
naredijo unikatno. 

 

FAKULTETA ZA FARMACIJO 
1. 
Naslov teme: Priprava genskega vložka za izražanje heterolognih proteinov na 
površini mlečnokislinskih bakterij 
 
Mentor: prof.dr. Borut Štrukelj 
Obrazložitev:  
Bakterije, virusi in toksini, s katerimi se vsakodnevno srečujemo in jih v telo vnašamo 
preko prebavnega sistema, lahko bistveno vplivajo na fiziološko stanje posameznika. 
Z zmanjšanjem vpliva patogenih organizmov in toksinov bi lahko preprečili ali 
zmanjšali nevarnosti, kot so bakterijske okužbe (salmonela, šigela, E. coli), virusne 
okužbe (rotavirusi) oziroma zastrupitev s toksini (aflatoksini). Namen naloge je 
pirpraviti genski konstrukt na plazmidu s promotorsko regijo, genom za 
transmembranski protein in mestom za kloniranje s tarčnim nukleotidnim zaporedjem 
za specifični peptidni ligand, usmerjen proti patogenom,   ki bi se v procesu 
translacije in prehoda skozi celičnno membrano umestil na zunanjo stran 
mlečnokislinske bakterije. Na ta način bi dobili visokofunkcionalni probiotik s 
sposobnostjo vezave patogenih mikroorganizmov ali toksinov že v zgornjem delu 
prebavil, kar bi zmanjšalo nadaljno absorbcijo patogenov v organizem. 
 
2.                                                                                     
Naslov teme: Odkrivanje novih inhibitorjev D-alanil-D-alanin ligaze z virtualnim 
rešetanjem 
 
Mentor: izr. prof. dr. Stanislav Gobec  
Somentorica: viš. znan. svet. dr. Dušanka Janežič (Kemijski inštitut, Ljubljana) 
Obrazložitev: 
Zaradi razvoja rezistence na skoraj vse antibiotike v klinični uporabi postaja iskanje 
novih protibakterijskih učinkovn vedno bolj pomembno. Ena od najsodobnejših metod 
predkliničnega razvoja novih zdravil je iskanje encimskih inhibitorjev z metodami 
strukturno podprtega virtualnega rešetanja. Pri tem gre za metode računalniških 
simulacij vezave ligandov v aktivno mesto kristalne strukture encima (t.i. »docking«) 
in izračun hipotetične afinitete vezave (t.i. »scoring«). Takšne računalniške simulacije 
omogočajo hitro rangiranje potencialnih encimskih inhibitorjev, biokemično evaluacijo 
samo najbolj zanimivih spojin in velik prihranek pri času in stroških predkliničnih faz 
razvoja zdravil. V okviru raziskovalne naloge bomo z virtualnim rešetanjem banke 
spojin NCI (Ameriški inštitut za raziskave raka) s programskim orodjem AutoDock 4.0 
iskali inhibitorje D-alanil-D-alanin ligaze, ki je esencialen bakterijski encim in je 
udeležen pri sintezi peptidoglikana. Najboljše spojine, ki jih bo izbral računalniški 
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program, bomo preizkusili v in vitro testu encimske inhibicije in mikrobiološkem testu 
zaviranja rasti bakterijskih kolonij. 
 
3. 
Naslov teme: Proučevanje vloge  gena za skelerostin na razvoj osteoporoze  

 
Mentorica: izr. prof. dr. Janja Marc, spec.med.biokem 
Obrazložitev: 
Osteoporoza je poligenska in večfaktorska bolezen, saj na njen razvoj sočasno 
vplivajo genetski dejavniki in dejavniki iz okolja. 
Genetski dejavniki še niso znani, kljub številnim študijam različnih kandidatnih genov. 
V raziskovalni nalogi bo kandidat proučeval gen SOST, ki kodira protein sklerostin in 
ocenjeval vlogo posameznih polimorfizmov na klinične znake osteoporoze t.j. 
na vrednosti mineralne kostne gostote in serumske koncentracije biokemijskih 
kazalcev kostne remodelacije. 
 
4. 
Naslov teme: Kultiviranje mišjih  enterocitov  in proučevanje njihovih funkcij in 
vitro  

 
Mentorica:  prof. dr. Jana Lukač Bajalo, spec.med.biokem 
Obrazložitev: 
V kulturah mišjih enterocitov smo in vitro proučevali vrsto in funkcijo intestinalnih 
epitelijskih celic. Izmed intestinalnih epitelijskih celic (diferencirani vilusni enterociti, 
matične celice, čašaste, Panethove in enteroendokrine celice) smo med 
raziskovalnim delom uspeli identificirati diferencirane vilusne enterocite, matične in 
čašaste celice. Diferencirane vilusne enterocite smo identificirali po njihovi značilni 
obliki in preko aktivnosti maltaze, na prisotnost matičnih celic smo sklepali preko 
proliferacije celic, čašaste celice pa smo identificirali preko izločanja mukusa. 
Zaenkrat še nismo uspeli identificirati Panethove in enteroendokrine celice, kar 
predstavlja izhodišče za nadaljnje raziskave. Proučevanje vrste in funkcije 
intestinalnih epitelijskih celic v kulturah in vitro je pomembno za proučevanje 
etiopatogeneze bolezni tankega črevesa, kot sta celiakija in kronična vnetna 
črevesna bolezen.   
  
5. 
Naslov teme: Izražanje tkivnega faktorja v različnih tipih humanih endotelijskih 
celic 
 
Mentor: izr. prof. dr. Borut Božič, spec.med.biokem 
Somentorica: dr. Snežna Sodin Šemrl (UKC) 
Obrazložitev: 
Sistem hemostaze, ki omogoča učinkovito zaustavljanje krvavitve, sestavlja tudi 
kaskada koagulacije, katere začetek je povezan z vezavo tkivnega faktorja na faktor 
VII. Prisotnost različnih vnetnih dejavnikov vpliva na povečano izražanje tkivnega 
faktorja, kar lahko v sistemu žil vodi v razvoj tromboze. Tkivni faktor se normalno ne 
izraža v celicah, ki so v stiku s krvjo, zato lahko njegovo izražanje znotraj žil v akutni 
fazi vnetja doprinese k prokoagulacijskem stanju, povezanim z vnetjem in okužbo. 
Namen naloge je primerjati odziv izražanja TF na različnih tipih humanih endotelijskih 
celic, po stimulaciji z vnetnima dejavnikoma akutnim serumskim amiloidom A (A-
SAA) in interlevkinom 1 β (IL-1β), v nadaljevanju pa tudi preveriti vpliv 
imunomodulatorja TGF-β1 in plazemskega glikoproteina β2GPI na izražanje mRNA 
TF na celicah, stimuliranih z A-SAA oz. IL-1β.  
Izražanje tkivnega faktorja na površini endotelijskih celic je značilna lastnost 
akutnega in kroničnega vnetja, ki se pojavi pri sepsi, aterosklerozi, Crohnovi bolezni 
ter avtoimunskih boleznih, kot so sistemski lupus eritematozus in antifosfolipidni 
sindrom. Njegovo izražanje je tudi glavni dejavnik, ki povzroči spremembo 
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antikoagulantne površine endotelijskih celic v prokoagulantno, zato je pomembno 
raziskati procese, ki bi zavirali njegovo izražanje in s tem omejiti posledice, ki lahko 
nastanejo, vključno z  razvojem tromboze. 
 
6. 
Naslov teme: Klinična farmakokinetika leflunomida pri bolnikih z revmatoidnim 
artritisom 
 
Mentor: doc.dr. Iztok Grabnar 
Somentorica: doc.dr. Lucija Peterlin Mašič 
Obrazložitev:  
Leflunomid je imunomodulatorna zdravilna učinkovina, ki se uporablja v terapiji 
revmatoidnega artritisa. Po peroralni aplikaciji se leflunomid praktično v celoti 
predsistemsko presnovi v aktivni metabolit A77 1726. Zaradi neželenih učinkov ali 
neučinkovitosti mora v roku enega leta kar 50% bolnikov, ki se zdravijo z 
leflunomidom prekiniti zdravljenje. 
Osnovna hipoteza naloge je, da je vzrok za variabilnost v klinični učinkovitosti 
leflunomida in pojavu neželenih učinkov, variabilnost farmakokinetike. Prvi del naloge 
bo obsegal kemijsko sintezo in vrenotenje analitskega standarda A77 1726 ter razvoj 
in validacijo analizne metode za določanje njegove koncentracije v krvni plazmi. V 
drugem delu naloge bomo razvito analizno metodo uporabili za analizo vzorcev 
plazme, ki so bili odvzeti skupini bolnikov z revmatoidnim artritisom, ki se zdravijo z 
leflunomidom. Razvili bomo populacijski farmakokinetični model A77 1726 in 
ovrednotili vplive različnih dejavnikov na njegov očistek. V tretjem delu naloge pa 
bomo analizirali povezavo med povprečnimi koncentracijami A77 1726 v 
stacionarnem stanju ter klinično učinkovitostjo in pojavom neželenih učinkov. 
 
7. 
Naslov teme: Načrtovanje, sinteza in vrednotenje novih inhibitorjev Mur ligaz 
 
Mentorica: Anamarija Zega 
Somentorica: Lucija Peterlin Mašič 
Obrazložitev 
Zaradi vse pogostejše resitence bakterij na antibiotike, postaja iskanje novih 
protibakterijskih učinkovin, ki bi bile učinkovite proti resistentnim mikroorganizmom, 
globalen izziv in pomembno področje raziskav farmacevtske kemije. Klasični  in 
neklasični beta laktamski antibiotiki zavirajo zadnjo stopnjo v biosintezi 
peptidoglikana, ki je pomembna sestavina bakterijske celične stene. Z vedno globljim 
razumevanjem biosinteznih stopenj peptidoglikana postajajo vse bolj zanimive tudi 
začetne znotrajcelične stopnje biosinteze peptidoglikana, ki jo katalizirajo Mur ligaze 
(MurA, Mur B, MurC, MurD, MurE in MurF). Ti encimi, za katere so že znane 
kristalne strukture, so postali pomembne tarče za racionalno načrtovanje njihovih 
inhibitorjev kot potencialnih protimikrobnih učinkovin.   
V okviru našega dela bomo na osnovi poznavanja strukture aktivnega mesta Mur 
ligaz s pomočjo   metod strukturno podprtega načrtovanja učinkovin načrtovali in 
sintetizirali nove inhibitorje izbranih Mur ligaz. Na osnovi strukturnih podobnosti 
aktivnih mest Mur ligaz bomo poskušali razviti nov pristop multiple inhibicije, pri 
katerem  načrtujemo nove spojine, ki bi inhibirale več encimov iz družine Mur ligaz 
hkrati. Z multiplo inhibicijo bi lahko dosegli boljši protibakterijski učinek.  Biološko 
vrednotenje-encimska testiranja in določanje protimikrobne aktivnosti sintetiziranih 
spojin bo potekalo na Fakulteti za farmacijo na Katedri za farmacevtsko kemijo in v 
laboratoriju prof. D. Blanota na Université de Paris-Süd (Francija). V kolikor bomo 
uspeli sintetizirati spojine z dovolj nizko konstanto inhibicije, bomo poskušali določiti 
kristalno strukturo kompleksa encim-inhibitor. Izvedbo kristalografskih študij 
načrtujemo v Grenoblu, Francija, v v laboratoriju za makromolekularno kristalografijo, 
ki ga vodi dr. Andrea Dessen. Rezultati bioloških testov in kristalografskih analiz 
bodo služili kot povratna informacija za optimizacijo inhibitorjev v naslednjem krogu 
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načrtovanja in sinteze. Rezultate raziskav pridobljene v okviru tega dela bomo 
zaščitili z domačim in mednarodno patentno prijavamo in objavili v mednarodni 
znanstveni reviji.   
 
 
FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO 
1. 
Naslov teme: Tema: Vpliv gibajočih teles na gradbene konstrukcije 

 
Mentor: doc. dr. Dejan Zupan 
Somentor: prof. dr. Miran Saje 
Obrazložitev: 
Gradbene konstrukcije so v svoji življenjski dobi izpostavljene različnim obtežbam. 
Med najbolj nepredvidljive spadajo vplivi raznih gibajočih se teles, npr. vozil, skalnih 
gmot, skupin ljudi, sosednjih konstrukcij. Taka telesa se gibljejo v prostoru, po okolici 
konstrukcije (reliefu) in po sami konstrukciji na več načinov: kotaljenje, drsenje, prosti 
let in trk s podlago. Običajno je gibanje telesa kombinacija vseh teh osnovnih gibanj.  
Gibanje splošnega deformabilnega telesa po splošni deformabilni podlagi je zelo 
zahtevno, zato bi se na začetku omejili na gibanje togih teles po togi podlagi. 
Podlaga je lahko poljuben relief in konstrukcija poljubne geometrije v prostoru. 
Zanima pa nas vpliv, ki ga tako telo povzroči na konstrukcijo. 
Kljub tem poenostavitvam so enačbe trirazsežnega gibanja z upoštevanjem 
sodelovanja podlage (drsenja, kotaljenja po podlagi in trka s podlago), zračnega 
upora in vetra prezahtevne, da bi jih lahko analitično rešili.  
V nalogi bi opisali enačbe posameznega tipa gibanja teles in pogoje za zaključek in 
vključitev posamezne faze gibanja. Enačbe bi reševali numerično z metodami 
družine Runge-Kutta, vgrajenimi v programski paket Matlab. Rezultate bomo 
prikazali  tudi z animacijami v trirazsežnem prostoru. Kljub določenim omejitvam 
predstavlja model in pričakovani numerični rezultati verodostojno oceno gibanja teles 
v številnih primerih, kot so npr. gibanje skalnih gmot po pobočjih, gibanje teles po 
vodnih toboganih, trk telesa z vozilom in gibanje telesa po trku, predvsem pa bi želeli 
modelirati vpliva trka teles na gradbene konstrukcije. S parametričnimi študijami 
bomo preučevali vpliv reliefa, geometrije objekta in števila objektov za zaščito pred 
zunanjimi vplivi pri učinkih gibajočih teles različnih mas in velikosti. Tema je torej 
zanimiva tako teoretično kot aplikativno. 
 
2.  
Naslov teme: Program za račun lastnosti prereza linijskega nosilca 
 
Mentorja: prof.dr. Miran Saje in doc.dr. Dejan Zupan 
Obrazložitev: 
V enačbah, ki določajo deformiranje linijskega nosilca, nastopa vrsta parametrov. 
Med njimi so nekateri odvisni samo od geometrijske oblike prereza nosilca. Cilj 
naloge je, narediti prijazen računalniški program za račun teh parametrov za 
razmeroma splošne oblike prerezov. 
Med parametre štejemo ploščino prereza, strižni koeficient prereza, statične in 
vztrajnostne momente celotnega ali delnega prereza, glavne vztrajnostne momente, 
krivulje potekov strižnih in normalnih napetosti zaradi osne sile, prečnih sil in 
upogibnih ter torzijskih momentov in tako znatno presegel zmogljivost komercialnih 
programov tega tipa. Računalniški program mora biti prijazen za uporabo in dobro 
opremljen z grafiko za slikovno interpretacijo rezultatov. 
Za račun torzijskega vztrajnostnega momenta debelostenskega prereza bi bila 
uporabljena sodobna numerična metoda. Program mora biti zasnovan tako, da je 
uporaben kot učni  pripomoček pri strokovnih predmetih in za profesionalno rabo.  
Naloga je primerna za študente 2. in 3. letnika gradbeništva. 
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3. 
Naslov teme:Tema: Aproksimacija višinske referenčne ploskve z umetnimi  
nevronskimi mrežami 
 
Mentor: doc. dr. Tomaž Ambrožič 
Somentor: doc. dr. Miran Kuhar 
Obrazložitev: 
Pri nekaterih nalogah, na primer za potrebe povezave tehnologij GNSS (Global 
Navigation Satellite System) s fizikalnim višinskim sistemom geodezije, je nujno 
natančno poznavanje višinske referenčne ploskve oziroma lokalnega geoida. To je 
ekvipotencialna ploskev zemeljskega težnostnega polja. Ker je geoid definiran s 
pomočjo težnostnega potenciala, ki ni neposredno izmerljiva količina in zaradi 
neprestanega spreminjanja ukrivljenosti geoida s spremembo reliefa in gostote 
zemeljske notranjosti, je podajanje ploskve geoida nemogoče podati z enostavnimi 
matematičnimi izrazi. Ploskev geoida je lahko upodobljena z množico diskretnih točk 
ali pa s pretvorbo teh točk v funkcijo oziroma matematično vrsto. Novejša metoda je 
aproksimacija geoida z umetnimi nevronskimi mrežami. Iz literature je razvidno, da 
so raziskovalci za aproksimacijo geoida največkrat uporabili umetno nevronsko 
mrežo z vzvratnim razširjanjem napake. 
Zelo zanimivo pa bi bilo aproksimirati ploskev geoida tudi z drugimi vrstami umetnih 
nevronskih mrež. Dobljene rezultate aproksimacije bi bilo potrebno analizirati in 
primerjati med seboj in s podatki iz literature. 
 
 

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO 
1. 
Naslov teme: 
Volumetrične raziskave interakcij površinsko aktivne snovi  z zdravilnimi 
učinkovinami  
 
Mentorica: prof. dr. Marija Bešter Rogač 
Obrazložitev: 
Površinsko aktivne snovi (surfaktanti) so sestavine različnih sodobnih dostavnih 
sistemov učinkovin kot so liposomi, nanodelci, nanoemulzije, mikroemulzije, kjer 
določajo hitrost sproščanja, omogočajo večjo topnost učinkovin in  kontrolirajo 
dostavo učinkovine (1). Surfaktanti včasih z zdravilno učinkovino učinkujejo 
sinergistično in povečajo njeno absorpcijo ali aktivnost ali pa zmanjšajo njeno 
aktivnost z vključevanjem učinkovine v micelle in s tem omogočijo počasnejše in 
dolgotrajnejše sproščanje. 
Za razumevanje lastnosti učinkovin v micelarnih sistemih so potrebne natančne 
fizikalno kemijske raziskave. Novejša raziskava vpliva dikofenak natrijeve soli na 
micelizacijo dveh kvarternih amonijevih kationskih surfaktantov kaže na veliko 
verjetnost močnih  interakcij med zdravilno učinkovino in segmenti molekule 
surfaktanta (2). 
Kationski surfaktanti se sicer pogosto uporabljajo kot antiseptiki (3), hkrati pa lahko 
služijo tudi kot modelni sistem za študij interakcij med surfaktanti in zdravilnimi 
učinkovinami.  
V delu bomo raziskovali vpliv natrijevih soli nekaterih zdravilnih učinkovin (ibuprofen, 
salicilat, naproksen, dikofenak) ter natrijevega ciklamata (umetno sladilo) na 
micelizacijo dodeciltrimetil amonijevega klorida. Merili bomo gostote raztopin 
surfaktanta v prisotnosti različnih koncentracij soli (zdravilne učinkovine, sladila)  
pred in pa nad kritično micelno koncentracijo (cmc). Izračunali bomo navidezne 
molske volumne surfaktanta (φv) ter določili njihove vrednosti pri neskončnem 
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razredčenju (φv
o), pri kritični micelni koncentraciji (φv, cmc) in v micelni obliki (φv

mic). Iz 
razlike med φv

mic ter φv, cmc bomo izračunali volumsko spremembo pri agregaciji ΔVφ, 

m= φv, cmc- φv, cmc. Pričakujemo, da bodo vrednosti ΔVφ, m odvisne od prisotne soli in 
nam bodo dale informacije o interakcijah med surfaktantom in prisotno učinkovino. 
M. Malmsten, Surfactants and Polymers in Drug Delivery, Marcel Dekker, Inc., New 
York, 2002. 
S. K. Mehta, K. K. Bhasin, A. Kumar, S. Dham, Colloid Surface A, 2006, 278:17. 
A. T. Florence, D. Attwood, Physicochemical Principles of Pharmacy, Macmillan 
Press Ltd., London, 1998. 
 
2. 
Naslov teme: Priprava in karakterizacija nano kovinskih oksidov 
 
Mentor: prof. dr. Peter Bukovec 
Obrazložitev: 
Protimikrobna in protivirusna aktivnost nano kovinskih oksidov 
Temi se navezujeta, skupna obrazložitev je sledeča: 
Razvoj nano delcev in nano strukturnih materialov je odprl novo dobo materialov, ki 
kažejo odlične uporabne možnosti v katalizi, optiki, elektronskih in biomedicinskih 
aplikacijah. Nano delci imajo zelo veliko specifično površino, kar močno poveča 
kontaktno površino. V zadnjem času je bilo ugotovljeno, da imajo kovinski oksidi 
(MgO, CaO, TiO2)popolnoma drugačne lastnosti/delovanje, če so delci nano 
velikostnega razreda. Velikost nano delcev je močno odvisna od načina priprave 
(anorganski prekurzorji, topilo, nosilec, temperatura).  
Zanimajo nas različni preparativni pristopi nekaterih nano oksidov (MgO, NiO, ZnO in 
ostali) ter priprava na različnih nosilcih (steklo, SiO2, Al2O3, zeoliti). Z uporabo AFM, 
TEM XRD in drugih tehnik bi ugotovili, kakšna je aktivna površina in velikost delcev. 
Pripravljene materiale bi tudi testirali na protivirusno in protimikrobno delovanje. 
 
3. 
Potencial srednje sile med koloidnimi delci v koloidni disperziji 
 
Mentor: prof. dr. Andrej Jamnik 
Obrazložitev: 
Z računalniško simulacijo Monte Carlo (MC) bomo določali vpliv topila na interakcijo 
med koloidnimi delci v disperziji. Znano je, da odbojne interakcije koloid-molekule 
topila vodijo do privlačne sile med koloidnimi delcemi (angl. ‘depletion force’), 
privlačne interakcije pa povzročijo odbojno silo. Ti efekti lahko vodijo do faznih ločitev 
v koloidnih disperzijah in do kristalizacije proteinov, kar igra pomembno vlogo pri 
mnogih industrijskih in bioloških aplikacijah. Interakcije koloid-molekule topila ter 
interakcije med samimi molekulami topila bomo obravnavali z različnimi modelnimi 
potenciali. Silo med dvema koloidnima delcema bomo računali z uporabo posebne 
tehnike kanonične simulacije MC, ki omogoča ločeno vzorčenje zveznega in 
nezveznega dela potenciala interakcije koloid-molekule topila na celotno silo med 
koloidnimi delci. Izsledke teorijskih raziskav omenjenih lastnosti in pojavov v 
koloidnih sistemih bomo primerjali z eksperimentalnimi rezultati metod sipanja, to je 
metode ozkokotnega rentgenskega sipanja (metoda SAXS) ter metod statičnega in 
dinamičnega sipanja laserske svetlobe (metodi SLS in DLS). 
 
4. 
Naslov teme: Liofilna interakcija v koloidni disperziji 
 
Mentor: prof. dr. Andrej Jamnik 
Obrazložitev: 
Ukvarjali se bomo s teorijskimi raziskavami večkomponentnega modelnega sistema z 
adhezivnim medmolekulskim potencialom (model SHS).  
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Značaj tega potenciala, to je vzorčenje privlačne interakcije pri eni sami-kontaktni 
razdalji, vodi do medsebojnih povezav med delci. Ta model zadovoljivo opiše 
osnovne lastnosti enostavnih tekočin, kot tudi sile med delci v koloidni disperziji.  
Njegova prednost je v tem, da dopušča pretežno analitično teorijsko obravnavo. 
Uporablja se za interpretacijo merskih rezultatov za koloidne sisteme, kjer je doseg 
sil med koloidnimi delci precej krajši od dimenzij delcev. Model za nesimetrično 
binarno mešanico tekočin s SHS potencialom bomo uporabili za obravnavo 
adsorpcije molekul topila na privlačno površino velikih koloidnih delcev. Pri študiju 
prostorskih korelacij v homogenih in nehomogenih sistemih bomo uporabljali 
statistično-mehanski metodi, to je simulacijo Monte Carlo (MC) ter Ornstein-
Zernikeovo (OZ) integralsko enačbo v Percus-Yevickovem (PY) približku.  
 
5. 
Naslov teme: Kompetitivno vezanje ligandov v ožji kanal naravnih in modelnih 
DNA  
 
Mentor: prof. dr. Jurij Lah 
Obrazložitev: 
Razumevanje interakcij ligand-DNA na molekularnem nivoju je ključno za 
razumevanje njihovega delovanja v celici in za načrtovanje novih zdravil s povečano 
in/ali bolj selektivno aktivnostjo. Cilj predlagane raziskave je določitev načina in 
jakosti vezanja nekaterih kationskih ligandov na naravne in izbrane modelne DNA. 
Pri kompetitivnem vezanju ligandov bi s termodinamskimi raziskavami radi pokazali, 
katera vrsta kompleksov prevladuje v raztopini pri določenih pogojih (koncentracije 
ligandov, DNA, temperatura), in katere vrste interakcij so odločilne za njihovo tvorbo. 
Meritve termodinamskih količin vezanja bodo izvedene s spektroskopskimi metodami 
in kalorimetričnimi metodami (Lah J. & Vesnaver G., Biochemistry (2000), 39, 9317; 
Lah J. & Vesnaver G., J. Mol. Biol. (2004), 342, 73, Lah, J. et al. Nucleic Acids Res. 
(2008), 36, 897). 
 
6. 
Naslov teme: Zlitine v sistemu Li-B 
 
Mentor: prof. dr. Stane Pejovnik 
Obrazložitev: 
Zlitine v sistemu Li-B so zelo zanimivi elektrodni anodni materiali za Li-baterije, saj 
imejo visoko kapaciteto in enak potencial kot čisti Li. Prednost pred čistim Li pa je ta, 
da so bistveno manj reaktivne z N2 in O2, kar omogoča enostavnejšo tehnologijo 
proizvodnje. Poleg tega imajo v primerjavi s čistim Li visoko temperaturo tališča, 
zaradi česar ja njihova uporaba možna pri ekstremnih pogojih, npr. v naftnih vrtinah, 
kjer so temperature višje od temperature tališča Li. Sistem Li-B je zaradi težavnega 
preučevanja samo delno poznan, zato so razskave v tem sistemu neobhodno 
potrebne. 
 
7. 
Naslov teme: Vpliv vrste elektrolita na topnost človeškega serumskega 
albumina v prisotnosti polietilenglikola 
 
Mentor: doc. dr. Jurij Reščič 
Obrazložitev: 
V biotehnologiji, farmacevtski industriji in za raziskave potrebujemo proteine v čisti 
obliki, ki jih navadno pridobimo iz zmesi, kjer so prisotni še drugi proteini in tudi druge 
biološko pomembne molekule. Znanih je več mehanizmov selektivne izolacije 
proteinov; eden izmed njih je obarjanje s pomočjo nevtralnega polimera. 
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Poleg tega je že dolgo časa znano tudi to, da je topnost proteinov odvisna od vrste 
soli, ki je prisotna v raztopini. Glede na moč vpliva lahko ione razvrstimo v t. im. 
Hofmeistrovo vrsto, ki se imenuje po biokemiku Franzu Hofmeistru, ki je že leta 1888 
prvi opazil te vplive.  
Kljub izraziti potrebi po eksperimentalnih podatkih o lastnostih raztopin proteinov, 
raziskav, ki bi obravnavale kombinacijo obeh pojavov, to je hkratnega vpliva soli in 
nevtralnega polimera, v literaturi še ni zaslediti [1]. V predlaganem delu nameravamo 
raziskati topnost pomembnega proteina človeškega serumskega albumina v 
prisotnosti različnih biološko pomembnih ionov ter nevtralnega polimera 
polietilenglikola. Pri delu bomo uporabili metodi UV spektrofotometrijo za določanje 
koncentracij ter spektropolarimetrijo za opazovanje strukturnih sprememb proteina.  
Dobljene rezultate o topnosti proteina bomo skušali razložiti tako empirično kot tudi s 
pomočjo modernih statistično-mehanskih metod. 
Literatura: 
[1] Matjaž Bončina, Jurij Reščič, and Vojko Vlachy, Solubility of Lysozyme in PEG-
Electrolyte Mixtures: the Depletion Interaction and Ion-Specific Effects Biophys. J. 
BioFAST: April 25, 2008. doi:10.1529/biophysj.108.128694 
 
8. 
Naslov teme: Študij vgradnje kovinskih ionov v strukturo DNA 
 
Mentor: prof. dr. Iztok Turel 
Somentor: dr. Aleš Omerzu 
Obrazložitev: 
Nova oblika DNA, znana kot M-DNA, ki vsebuje dvovalentne kovinske ione vgrajene 
v DNA, je bila že opisana v literaturi. Domnevajo, da se kovinski ioni najverjetneje 
vežejo na dušikove atome N1 in N3 gvanina in timina. Ta oblika  DNA nastane ob 
dodatku kovinskih ionov v raztopino DNA pri pogojih višjega  pH in pri visoki 
koncentraciji dvovalentnih kovinskih ionov. 
V našem dosedanjem delu smo s pomočjo absorpcijske spektroskopije  uspešno 
raziskovali vgradnjo cinka v DNA. V nadaljevanju nameravamo  raziskave razširiti 
tudi na druge primerne kovinske ione (kobalt, nikelj, …). 
 
9. 
Naslov teme: Sinteza in karakterizacija novih rutenijevih spojin z možno biološ- 
ko aktivnostjo  
 
Mentor: prof. dr. Iztok Turel 
Obrazložitev: 
Pri zdravljenju rakavih obolenj in drugih bolezni se v klinični rabi uporabljajo tudi 
spojine kovinskih ionov, med drugim tudi rutenija. 
Izoliranje novih rutenijevih spojin s potencialnim protirakavim učinkom in drugimi 
lastnostmi, ki se zahtevajo za bodoče zdravilo (topnost v vodi, zadostna  stabilnost, 
sposobnost prehajanja preko membrane, specifično in selektivno vezanje na tarčo, 
itd.) predstavlja še  vedno velik izziv za mnoge raziskovalce. S pazljivo izbiro 
biološko aktivnih ligandov (kinoloni, N,N-ligandi, akridini in drugi) in različnih sinteznih 
tehnik, bo kandidat poskušal izolirati produkt(e) s takimi lastnostmi. Pri nastanku 
kovinskih kompleksov često pride do novih, sinergističnih učinkov glede na prost 
ligand.  Kandidat bo definirane produkte okarakteriziral z različnimi standardnimi 
fizikalno-kemijskimi metodami in jih pripravil za nadaljnje teste biološke aktivnosti. 
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FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO 
1. 
Naslov teme: Zasnova in izdelava toplotno aktivne lutke 
 
Mentor: izr. prof. dr. Vincenc Butala 
Obrazložitev teme: 
Proučevanje toplotnega okolja je kompleksno zaradi različnih mehanizmov prenosa 
toplote in snovi, ki nastopajo med uporabniki prostora in prostorskim zrakom ob 
hkratnih vplivih iz okolice. Prenos toplote iz človeka na prostor se odvija z mehanizmi 
konvekcije, sevanja in prevoda, prenos snovi pa z mehanizmom hlapenja vodne 
pare, vsi mehanizmi pa so v realnem okolju časovno spremenljivi. Efekti prenosa 
toplote in snovi med telesom in okolico so pomembni zaradi zagotavljanja toplotne 
nevtralnosti telesa z okolico in zaznavanja toplotnega ugodja. 
Za vrednotenje toplotnega ugodja in pri določevanju učinkovitosti prezračevanja, oz. 
porazdelitve svežega zraka ob človeku in njegovi dihalni coni, je pri raziskavah zelo 
pomembno čim bolj natančno popisati dejanske interakcije med človekom in okolico, 
oz. prostorskim zrakom, zaradi česar se pri eksperimentalni analizi poleg ljudi 
večinoma uporabljajo toplotno aktivne lutke.  
V sklopu raziskovalnega dela na sistemu za lokalno klimatizacijo delovnih mest je 
predvidena uporaba toplotne lutke, s katero bo simulirana toplotna oddaja človeka v 
določenem toplotnem okolju. Pri eksperimentalni analizi bo največja pozornost 
posvečena delovanju sistema za lokalno klimatizacijo z lokalnim dovodom svežega 
zraka in s tem povezano lokalno učinkovitostjo prezračevanja, porazdelitvi svežega 
zraka v dihalni coni in vplivih človeka, oz. toplotne lutke na porazdelitev zraka in 
toplotno mejno plast ter posledično polje koncentracij primesi. Pri tem igra toplotna 
lutka zelo pomembno vlogo, saj dejansko simulira toplotno oddajo človeka, ki vpliva 
na jakost toplotne mejne plasti ter izrazitost vzgonskega toka zraka in s tem 
povezanim vplivom na porazdelitev zraka v dihalni coni. Delovanje sistemov je v 
večini primerov neizotermno zaradi lokalno dovedenega svežega zraka, ki je 
hladnejši od prostorskega zraka. Opazovano toplotno okolje je v večini primerov 
nehomogeno, še posebej s stališča sedečega človeka, saj je izpostavljen lokalnemu 
pohlajevanju v predelu glave, vratu in deloma prsnega koša zaradi dovoda svežega 
zraka v dihalno cono. 
Toplotna lutka mora biti zasnovana na izpolnjevanju naslednjih pogojev: a) ustrezna 
oblika, velikost in drža telesa morajo predstavljati sedečega človeka na delovnem 
mestu; b) lutka mora biti toplotno aktivna, z ustreznim krmilnim sistemom, s čimer je 
mogoča simulacija delovanja v različnih toplotnih okoljih; c) večje število ogrevanih 
segmentov telesa, ki omogočajo spremljanje lokalnih vplivov toplotnega okolja, 
predvsem lokalnega pohlajevanja. 
 
2.  
Naslov teme: Model shranjevalnika nočnega hladu za prezračevanje stavbe 
 
Mentor: izr. prof. dr. Vincenc Butala 
Obrazložitev teme: 
V današnjem času, ko energija postaja vse dražja in ko je pomembna energijska 
učinkovitost sistemov, prihajajo v ospredje alternativni sistemi, ki za samo delovanje 
ne potrebujejo dodatne energije. V takšne sisteme uvrščamo prosto hlajenje oz. 
angleško »free cooling«. Osrednja ideja sistema je akumulacija hladu v nočnem času 
poletnih mesecev, ko je temperatura zunanjega zraka tudi deset in več stopinj nižja, 
kot v dnevnem obdobju. 
Hlad se akumulira v snovi (materialu), ki spreminja agregatno stanje (angl. Phase 
Change Material –PCM), s tem, da se strjuje. Preko dneva, ko se hlad oddaja in s 
tem ohlaja zrak v prostoru, se snov tali.  
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Za eksperimentalni model shranjevalnika nočnega hladu, ki je že izdelan v 
Laboratoriju za ogrevalno, sanitarno in solarno tehniko na Fakulteti za strojništvo, je 
potrebno izdelati matematični model s pomočjo metode končnih razlik ter izračunane 
rezultate primerjati z eksperimentalnimi. 
 
3. 
Naslov teme: Razvoj sistema za preizkušanje prototipa protimeteoritskega 
ščita pri impulzni obremenitvi 
 
Mentor: prof. dr. Igor Emri 
Obrazložitev teme: 
V sodelovanju z inštitutom Baumana iz Moskve razvijamo novo generacijo 
protimeteoritskih ščitov iz nano-strukturiranih kompozitnih polimernih materialov kot 
zaščito mikrosatelitov. Mehanske lastnosti polimernih materialov so močno odvisne 
od hitrosti obremenjevanja. Podatke o vedenju materiala pri hitrih obremenitvah 
lahko dobimo s pomočjo testov z impulznimi obremenitvami na zračnem topu.  

Cilj naloge je modificirati zračni top, ki naj izstreli projektil premera 20 mm v 
preizkušanec in omogoča meritev poteka sile v odvisnosti od časa in hitrosti 
projektila, preden le-ta udari v preizkušanec. Nadalje je potrebno na tem sistemu 
izvesti karakterizacijo na vzorcih ščita, ki ga razvijamo z različnimi oblikami izstrelkov. 
Predlagana naloga se bo izvajala v laboratoriju Centra za eksperimentalno 
mehaniko. 

4.  
Naslov teme: Analiza mehanskih in akustičnih lastnosti elastomernega betona 
 
Mentor: prof. dr. Igor Emri 
Somentor: prof. dr. Mirko Čudina 
Obrazložitev: 
Cilj naloge je analiza mehanskih in akustičnih lastnosti nove generacije elastomernih 
betonov, ki imajo izjemno sposobnost dušenja zvoka in vibracij. Te lastnosti 
omogočajo razvoj nove generacije gradbenih konstrukcijskih elementov, kot so 
pragovi za hitre vlake, protihrupna zaščita v prometu, ter povsod tam, kjer se od 
konstrukcijskega elementa ali izdelka pričakuje dobre dušilne lastnosti. Ti materiali se 
odlikujejo tudi z izjemno dobro odpornostjo na nizke temperature. V sklopu naloge 
bomo analizirali vpliv deleža elastomerne komponente na mehanske in akustične 
lastnosti materiala. 
 
5.  
Naslov teme: Vpliv sterilizacijskih postopkov na vedenje polimernih materialov 
za medicinske namene 
 
Mentor: prof. dr. Igor Emri 
Obrazložitev: 
V okviru večletnega sodelovanja Centra za eksperimentalno mehaniko z nemškim 
koncernom BASF je bila razvita in patentirana nova generacija multimodalnih, t.i., 
inteligentnih poliamidnih (I-PA) materialov, ki so kemijsko identični kot PA materiali, ki 
se že sedaj uporabljajo v medicini. 
Novi materiali in znanja o tehnologijah predelovanja časovno odvisnih materialov, ki 
jih obvladuje naša skupina, predstavljajo potencial oz. potreben pogoj za razvoj nove 
generacije nanostrukturiranih polimernih vsadkov oz. pripomočkov v medicini kot so 
npr. dentalni implantati, različni protetični izdelki, kirurški vijaki, itd. na področjih 
dentalne kirurgije, ortopedije, srčne kirurgije itd. 
Cilj predlagane naloge je raziskati vpliv v medicini standardiziranih sterilizacijskih 
postopkov na strukturo in posledično na časovno odvisne mehanske lastnosti 
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patentno zaščitenih I-PA materialov. V ta namen bomo uporabili različne 
eksperimentalne tehnike za določevanje strukture na različnih skalah opazovanja 
(NMR, elektronska mikroskopija, optična mikroskopija, DSC) in metodo merjenja 
strižnega lezenja, s katero bomo analizirali časovno odvisno mehansko vedenje 
proučevanih materialov. 
 
6. 
Naslov teme: Vpliv mase plezalca in višine padca na dinamični odziv plezalnih 
vrvi 
 
Mentor: prof. dr. Igor Emri 
Obrazložitev: 
V Centru za eksperimentalno mehaniko smo razvili novo eksperimentalno-analitično 
metodologijo za karakterizacijo plezalnih vrvi. 

Plezalne vrvi so narejene iz poliamidnih materialov, ki izkazujejo časovno odvisno 
vedenje. Preliminarne meritve kažejo, da viskoelastično vedenje polimernega 
materiala, iz katerega je vrv narejena, pomembno vpliva na funkcionalnost končnega 
izdelka oz. na tiste karakteristike, ki opredeljujejo varnost plezalca in trajnost vrvi. 

Cilj naloge je analizirati vpliv mase plezalca in višine padca na obnašanje vrvi pri 
impulzni obremenitvi z različnimi načini vnosa deformacijske energije, t.j., z različnimi 
kombinacijami obremenitvenih mas in višin padca. Vedenje plezalnih vrvi pri impulzni 
obremenitvi vzorca bomo študirali na namensko razviti merilni verigi za dinamično 
testiranje plezalnih vrvi. Eksperimentalni del vključuje meritve impulza sile pri 
različnih načinih vnosa deformacijske energije. Na osnovi izvedenih eksperimentov 
bodo časovno odvisne mehanske lastnosti plezalnih vrvi izračunane z uporabo 
namensko razvitega programa. 

 
7.  
Naslov teme: 
Vpliv recikliranja na formiranje strukture in časovno odvisne mehanske 
lastnosti polimernih materialov 
 
Mentor: prof. dr. Igor Emri 
Obrazložitev: 
V sklopu predlagane naloge želimo ugotoviti, ali in kako večkratni postopki 
recikliranja polimera pri različnih procesnih pogojih spremenijo strukturo materiala in 
posledično njegovo časovno odvisno vedenje, ki opredeljuje funkcionalnost in 
trajnost končnega izdelka. Vsaka sprememba termo-mehanskih robnih pogojev, ki 
jim je polimerni material izpostavljen v fazi predelovanja, se odraža na strukturi 
končnega izdelka in posledično v časovno odvisnem vedenju, ki se lahko spremeni 
za nekaj velikostnih razredov. Z raziskavo iščemo odgovore na vprašanje, kolikšne 
spremembe v strukturi in posledično v mehanskih in drugih lastnostih končnega 
polimernega izdelka se ob danih procesnih parametrih pojavijo ob večkratnem 
recikliranju materiala.Vzorce reciklatov iz termoplastičnega polimera bomo izdelali na 
laboratorijskem ekstrudorju PolyLab OS, ki simulira realne industrijske predelovalne 
pogoje. Spremembe v strukturi po različnem številu recikliranj bomo analizirali z 
uporabo različnih eksperimentalnih metod z ozirom na velikost časovno-prostorske 
skale opazovanja strukture. 

Za določitev morfoloških lastnosti bomo uporabili optično mikroskopijo, termične 
lastnosti bomo analizirali z DSC, časovno odvisno mehansko vedenje pa bomo 
spremljali z meritvami strižnega lezenja. 
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8. 
Naslov teme: Udarno utrjevanje aluminijevih zlitin 
 
Mentor: prof. dr. Janez Grum 
Obrazložitev: 
Udarno utrjevanje strojnih delov je pri nas poznano kot utrjevanje z mikrokovanjem. 
Cilj udarnega utrjevanja s kinetično energijo trdih delcev je pogosto uporabljen 
postopek v praksi, saj strojnim delom povečamo odpornost na utrujanje. Mikro 
plastična deformacija tankega površinskega sloja ima za posledico zgostitev 
dislokacij v površju strojnega dela, ki zagotavljajo želeni potek tlačnih zaostalih 
napetosti. Naloga naj vključuje analizo površine pred in po utrjevanju. Za površinske 
sloje po različnih pogojih obdelave pa je potrebno izmeriti in analizirati potek trdote in 
zaostalih napetosti ter primerjati in analizirati mikrostrukturo pred in po utrjevanju. 
 
9.  
Naslov teme: Lasersko udarno utrjevanje aluminijeve zlitine 
 
Mentor: prof. dr. Janez Grum 
Obrazložitev: 
Poznane so različne tehnike oplemenitenja in utrjevanja površin s katerimi 
modificiramo površinski sloj materiala za izboljšanje obrabne odpornosti. Med 
moderne tehnike utrjevanja tankih površinskih slojev uvrščamo tudi utrjevanje z 
laserskimi udarnimi valovi. Rezultat utrjevanja je povečana odpornost materiala na 
utrujanje, kot posledica povečanja gostote dislokacij v površinskem sloju. Za lasersko 
udarno utrjevanje so potrebni izredno kratki laserski bliski reda nekaj nanosekund z 
visoko gostoto moči preko 1 GW/cm2. Ob interakciji laserske svetlobe s površino 
obdelovanca prihaja do lokalnega segrevanja površine, do raztezanja in odnašanja 
materiala. Ob ustrezni zapori visokoenergetske plazme dosežemo velike udarne 
obremenitve v materialu in premike na atomskem nivoju. 
V nalogi bo potrebno raziskati vplive udarnih valov na nastalo topografijo površine, 
mikrostrukturo, mikrotrdoto in zaostale napetosti izbrane aluminijeve zlitine. Izvede 
naj se tudi korozijsko testiranje tako obdelanih površin. Na osnovi zbranih podatkov 
je potrebno izdelati celotno kvalitativno in kvantitativno analizo tako obdelanih 
površin. 
 
10. 
Naslov teme: Lasersko utrjevanje s pretaljevanjem površine strojnih delov 
 
Mentor: prof. dr. Janez Grum 
Obrazložitev: 
Lasersko kaljenje s pretaljevanjem površine je novejši postopek utrjevanja površine, 
ki je primeren predvsem za strojne dele iz zlitin z večfazno mikrostrukturo. Postopek 
je primeren tudi v primerih, ko razpolagamo z laserskimi izvori majhnih moči. Zaradi 
pretaljenega materiala površine dosežemo tudi znatno višjo absorptivnost laserske 
svetlobe v površino materiala tako, da odpade zahtevna priprava površine pred in po 
obdelavi, pri čemer dobimo v površini strojnega dela zelo fino mikrostrukturo z visoko 
trdoto. 
S spreminjanjem moči laserskega izvora in prirejenimi optičnimi in kinematičnimi 
pogoji lahko dosežemo različne vnose energije potrebne za segrevanje materiala. V 
sklopu naloge bodo raziskana različna orodna jekla. 
Kriteriji za izbiro optimalnih obdelovalnih pogojev bodo vključevali velikosti 
pretaljenega in kaljenega sloja, velikosti zaostalih notranjih napetosti, mikrostrukturna 
analiza in analiza mikrotrdote po globini modificiranega sloja. 
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11.  
Naslov teme: Vpliv interakcije laserskega snopa na mikrostrukturo izločevalno 
utrjevalnega jekla 
 
Mentor: prof. dr. Janez Grum 
Obrazložitev: 
Tlačno litje aluminijevih zlitin se pogosto uporablja za izdelavo delov v velikoserijski 
proizvodnji. Orodja za tlačno litje so tako iz konstrukcijskega kot tehnološkega vidika 
izjemno zahtevna, ker obratujejo pri visokih temperaturah in tlakih. Od dragih orodij 
za tlačno litje se pričakuje čim daljša obratovalna doba, ki jo pa pri predpisani obliki 
izdelka lahko dosežemo le s pravilno izbiro materiala, kvalitetno izdelavo orodja in 
pravilno izvedbo toplotne obdelave, sprotnim vzdrževanjem orodja in z izbiro 
pravilnih obratovalnih pogojev pri procesu litja.  
Za izbrano izločevalno utrjevalno jeklo, ki je primerno za izdelavo orodij za tlačno litje 
je potrebno raziskati vpliv interakcije laserske svetlobe na mikrostrukturo in 
mehanske lastnosti materiala. Mikrostrukturo in lastnosti jekla je potrebno raziskati 
tudi po žarjenju z različnimi temperaturno-časovnimi pogoji oziroma različnimi pogoji 
izločevalnega utrjevanja. Na osnovi izmerjenih podatkov o lastnostih jekla po 
različnih pogojih toplotne obdelave je potrebno izbrati optimalne lastnosti materiala 
oziroma optimalne pogoje izločevalnega utrjevanja jekla za dane obratovalne 
razmere. 
 
12.  
Naslov teme: Zvočna emisija med procesom gašenja jekel 
 
Mentor: prof. dr. Janez Grum 
Obrazložitev: 
Mehanske lastnosti strojnega dela so odvisne od vrste izbranega jekla in od načina 
toplotne obdelave. V ta namen so bile razvite različne metod za ugotavljanje 
prekaljivosti jekel kot sta Jominyjeva in Grossmann-ova, metoda ter Lomontovi 
diagrami in/ali Assimov diagram iz katerih lahko določimo pogoje toplotne obdelave, 
ki zagotavljajo ustrezne mehanske lastnosti jekla glede na maso strojnega dela in 
intenzivnost ohlajevalnega medija.  
Za zasledovanje uspešnosti procesa gašenja jekel smo izdelali eksperimentalni 
sistem za zajemanje zvočne emisije. 
Cilj naloge je, da se na osnovi zajete zvočne emisije pri dani masi vzorca določi 
ustrezna koncentracija polimerne vodne raztopine. Drugi del raziskave bo vključeval 
poglobljeno študijo o vzorcih z izvedenimi preizkusi z merjenjem trdote in zaostalih 
napetosti. 
 
13.  

Naslov teme: Merjenje kolesnih obremenitev prototipnega vozila 
StudentRoadster 
Mentor: doc.dr. Jernej Klemenc 
Somentor: prof.dr. Matija Fajdiga 
Obrazložitev: 
Za določevanje zanesljivosti vozil je potrebno poznati spekter obremenitev za 
elemente, ki vplivajo na zanesljivost vozila. 

Najtežji in časovno najbolj zamuden proces pri razvoju vozila in njegovih komponent 
je prav določevanje obremenitev, ki se pojavijo pri uporabi vozila v realnih 
obratovalnih razmerah. V zgodnejših razvojnih fazah se obremenitve določa s 
pomočjo simulacij, kasneje pa z meritvami na prototipih. 
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Kolesne obremenitve vozila so (z izjemo ekstremnih primerov, kot je na primer trk 
vozila) ene izmed najpomembnejših obremenitev, ki se pojavijo med vožnjo vozila. 
Te obremenitve so izrazito dinamične, zato bistveno vplivajo na nastanek 
utrujenostnih poškodb v vitalnih elementih podvozja v vozilu. V sklopu dela bo 
študent najprej poiskal najprimernejša mesta za merjenje kolesnih obremenitev na 
podvozju prototipnega vozila StudentRoadster. Za vsako merilno mesto bo določil 
najustreznejši način za merjenje želene količine: sile v obesah, pospeški elementov 
obešenja. Posamezne senzorje bo povezal v računalniško podprto merilno verigo. 
Napisal bo program za izvajanje meritev v realnem obratovalnem okolju. Ker so 
kolesne obremenitve pri vožnji vozila odvisne od načina vožnje, bo študent tudi 
izmeril te obremenitve za različne vozne režime. Na koncu bo za proučevane 
elemente podvozja prototipnega vozila StudentRoadster določil obremenitvene 
spektre, ki ustrezajo različnim voznim režimom. 

 
14.  
Naslov teme: Poliranje, kot postopek fine obdelave in praktična uporabnost 
 
Mentor: prof.dr. Janez Kopač 
Obrazložitev: 
Predstavitev postopka  poliranja, tehnologije poliranja in napake pri poliranju. V 
nadaljevanju je predstavitev postopka reduciranja oziroma rotacijskega kovanja. Na 
reducirnih čeljustih je potrebno doseči izredno majhno hrapavost površine zato, da 
zmanjšamo obrabo čeljusti pri rotacijskem kovanju izdelkov. Zahtevana je tudi točna 
oblika izdelka. Sledi predstavitev možnosti strojnega poliranja reducirnih čeljusti s 
čimer naj bi dosegli enako ali boljšo kvaliteto površine ob bistveno krajšem času 
obdelave in znatno nižji ceni ter izvedba postopka poliranja in meritve hrapavosti s 
katerimi bo ugotovljeno ali je strojno poliranje z ekstrudiranjem polirne mase v dveh 
smereh ustrezno za poliranje čeljusti. Kot zaključek je še časovna in stroškovna 
analiza postopkov poliranja. 
 
15.  
Naslov teme: Separacija plinaste faze v T- spojih razdelilnika 
 
Mentor: prof. dr. Iztok Žun 
Obrazložitev:  
Znano je, da lahko porazdelitev deležev plinaste faze v posamičnih odcepih v 
stranske cevi močno odstopa od deleža plinaste faze v glavni cevi razdelilnika. 
Odkloni od referenčnih vrednosti v glavni cevi so lahko različni v odvisnosti od 
zaporedja T-spojev in tokovnih režimov. Ker pri dvofaznem toku obstoja cela vrsta 
tokovnih struktur, od disperznih, čepaste, do kolobarjastih oblik stične površine med 
fazama, je napovedovanje ločevanja posamezne faze na ostrih prehodih v stranske 
cevi še v povojih. Tako v trenutnem stanju znanosti v svetu nismo sposobni uporabiti 
pomanjševalnih metod, ki bi olajšale delo konstrukterju različnih naprav v mini in 
mikro-energetskih sistemih v hladilni tehniki in kemijskem inženirstvu. 
V okviru predložene raziskovalne naloge je potrebno zgraditi eksperimentalni sistem 
za testiranje obnašanja dvofaznega toka v T-spojih razdelilnika majhnih dimenzij 
(reda velikosti 1mm). Sistem mora biti avtomatiziran, tako da je omogočena 
statistična obdelava pojavov separacije faz. Strukture stične površine je potrebno 
analizirati s hitrotekočim video sistemom. Pridobljeni podatki naj služijo verifikaciji 
možnih numeričnih simulacij dvofaznega toka v razdelilniku.   
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FILOZOFSKA FAKULTETA 
 
 Naslov teme : Temperaturne razmere v slovenskih mraziščih 
                          (na izbranih primerih) 

 
Mentor: doc. dr. Darko Ogrin. 
Somentor: dr. Matej Ogrin, asist. 

 
Obrazložitev:  
Reliefna pestrost Slovenije se med drugim kaže v značilnostih vremena in pestrosti 
podnebja ter pripomore k oblikovanju posebnih krajevnih vremenskih razmer. Primer 
velike odvisnosti krajevnega vremena in podnebja od reliefa so mrazišča, ki jih je v 
Sloveniji veliko. 
 V njih so temperature zraka, posebej najnižje dnevne, zaradi močnih temperaturnih 
inverzij pogosto bistveno nižje od okolice, kar ustvarja specifične okoljske razmere. 
Znanstvena aktualnost teme: 
Čeprav je mrazišč v Sloveniji veliko, je poznavanje konkretnih temperaturnih razmer 
v njih pomanjkljivo. Raziskav mrazišč je razmeroma malo, ker so le-te povezane z 
dolgotrajnimi in v primeru visokogorskih mrazišč tudi zahtevnimi terenskimi 
meritvami. Zaradi tega je tudi ohladitveni potencial slovenskih mrazišč v veliki meri še 
nepoznan. Je pa njegovo poznavanje zelo pomembno s stališča rabe tal in 
prostorskega načrtovanja, še posebno v nižjih predelih Slovenije, kjer je 
skoncentrirana poselitev. Zaradi sodobnega spreminjanja podnebja in globalnega 
segrevanja ozračja je poznavanje mikroklimatskih razmer mrazišč pomembno tudi z 
vidika rastiščnih ekoloških razmer, saj utegnejo postati mrazišča refugiji za nekatere 
hladnoljubne vrste. 

 
 
 

MEDICINSKA FAKULTETA 
 

1. 
Naslov teme: Sistem masovno prilagojene obutve za bolnike s sladkorno 
boleznijo na osnovi 3D meritev stopal 

 
Mentorica: doc .dr. Vilma Urbančič-Rovan, dr. med.  
Obrazložitev: 
Gangrena in izguba okončine sodita med najhujše zaplete sladkorne bolezni. 
Neprimerna obutev je pri bolnikih z diabetično periferno nevropatijo pomemben 
dejavnik tveganja za nastanek razjede na nogi. Primerno obutev še zlasti težko 
najdejo bolniki z deformacijami stopal in tisti, pri katerih stopali po širini in dolžini 
nista povsem enako veliki. Serijsko izdelana obutev, različnih širin za posamezno 
dolžinsko številko in z možnostjo izbire različnih velikostnih številk za levo in desno 
stopalo, lahko pomembno prispeva k preprečevanju razjed na nogah. 
Namen raziskave. Serijska proizvodnja prilagojene obutve temelji na rezultatih 
merjenja stopal ciljne populacije. Namen raziskave je zbrati podatke o dimenzijah 
stopal v populaciji sladkornih bolnikov, ki se kontrolira v Diabetološki ambulanti 
Ljubljana. 
Delovna hipoteza. Pri najmanj 25% sladkornih bolnikov se levo in desno stopalo 
razlikujeta po dolžinski in širinski številki. Ta segment populacije sladkornih bolnikov 
ne more nositi standardne serijsko izdelane obutve  
Metode. S pomočjo laserskega merilnega sistema Alpina Customization System, ki je 
bil razvit v sodelovanju s Fakulteto za strojništvo Univerze v Ljubljani, bomo izmerili 
dimenzije in obliko stopal pri 1.000 bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2. Sistem je 



 23

zasnovan tako, da se glava merilnika zapelje okrog merilne površine in odčita obliko 
stopal. 3D optični merilnik izmeri obe stopali v časovnem intervalu 15-20 sek.  
Zaključki. Na podlagi dobljenih tezultatov želimo pripraviti izhodišča za serijsko 
izdelavo masovno prilagojene obutve za bolnike s sladkorno boleznijo. 
Značaj naloge: Epidemiološka 

2. 
Naslov teme: Dejavniki tveganja za nastanek polipa na glasilki 
 
Mentorica: prof. dr. Irena Hočevar Boltežar, dr. med. 
Obrazložitev: 
Ena najpogostejših benignih hiperplastičnih sprememb na glasilkah, ki povzroča 
hripavost, je polip na glasilki. Namen raziskave je ugotoviti, kateri dejavniki 
pripomorejo k nastanku polipa na glasilki, še posebej, če se sprememba ponavlja. 
Metode dela. V retrospektivni raziskavi bomo iz anamnestičnih in kliničnih podatkov 
poiskali tiste dejavnike, ki se pogosteje pojavljajo pri bolnikih z polipom na glasilkah 
kot pri bolnikih z drugo patologijo v ORL področju, ki ni povezana s hripavostjo. V 
raziskave bomo zajeli vsaj 100 bolnikov s polipom na glasilkah in vsaj 100 bolnikov z 
drugo ORL patologijo brez hripavosti (deviacija nosnega pretina, vnetje sluhovoda, 
itd). Upoštevali bomo tudi dejavnike, vezane na delovno mesto bolnika ter bolnikove 
razvade. 
Pričakovani rezultati. Pričakujemo, da bodo polipi na glasilkah pogosteje prisotni pri 
moških, ki delajo v hrupu, ki morajo pri delu veliko govoriti, kadijo ter imajo 
gastroezofagealni refluks. 
Pričakovani zaključki. Pred zaposlitvijo na delovnih mestih z glasovno obremenitvijo, 
kjer so prisotne tudi neugodne mikroklimatske razmere, bi bil potreben ORL pregled 
kandidata, da se ugotovi morebitno nagnjenost k nastanku patologije na grlu in se ga 
osvesti o možnem nastanku hripavosti zaradi značilnosti njegovega dela, njegovih 
razvad ter govornih navad. 
Značaj naloge: klinična 
 
3.  
Naslov teme: Funkcioniranje in kakovost življenja bolnic z rakom dojke 
 
Mentorica:  prof. dr. Helena Burger, dr. med. 
Obrazložitev: 
Rak dojke močno vliva na celotno življenje bolnic. Za kakovost življenja in 
funkcioniranje ne zadostuje le odstranitev raka,  potrebna je tudi celostna 
rehabilitacija, ki se mora začeti takoj ob postavitvi diagnoze in nadaljevati do 
ponovne vključitve v družbo. Trenutno nimamo podatkov na katerih področjih imajo 
bolnice z rakom dojke največ težav in kateri dejavniki najbolj vplivajo na njihovo 
kakovost življenja. Namen naše raziskave je ugotoviti poglavitne težave s katerimi se 
srečujejo bolnice z rakom dojke v različnih fazah zdravljenja ter kateri dejavniki 
najbolj vplivajo na kakovost njihovega življenja. Naši delovni hipotezi sta, da število in 
stopnja okvar, kot so limfedem, zmanjšana gibljivost in bolečina značilno vplivajo na 
funkcioniranje in na kakovost življenja bolnic z rakom dojke. V naši prospektivni 
študiji bomo pri istih bolnicah 200 bolnicah opravili anketo in klinični pregled trikrat: 
pred operacijo, perioperativno (4-21 dni po operaciji) in 6-9 mesecev po operativnem 
posegu. Funkcioniranje bolnic bomo ugotavljali z Mednarodno klasifikacijo 
funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja (MKF) ter WHO-DAS II 
vprašalnikom, kakovost življenja z SF-36 in WHOQoL-8. Zbrali bomo tudi podatke o 
starosti, izobrazbi in poklicu bolnice, stadiju bolezni, obsegu operacije dojke in 
pazduhe, adjuvanem zdravljenju in zdravilih, katera so bolnice v času zdravljenja 
raka dojk jemale. Zbrane podatke bomo statistično analizirali,  S frekvenčnimi 
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porazdelitvami bomo ugotavljali katere so najbolj pogoste težave na področju 
funkcioniranja bolnic z rakom dojke v različnih obdobjih, s testom hi-kvadrat pa kateri 
dejavniki najbolj vlivajo na kakovost njihovega življenja. Rezultati študije nam bodo 
pomagali razjasniti s katerimi težavami se najbolj pogosto srečujejo bolnice z rakom 
dojke in kaj  vliva na kakovost njihovega življenja. Rezultati bodo osnova za 
načrtovanje  programov celostne rehabilitacije bolnic z rakom dojke. 
Značaj naloge: Klinično epidemiološka študija. 
 
4.  
Naslov teme:  Primerjava kliničnih diagnoz s obdukcijskimi 
 
Mentor:  prof. dr. Branko Ermenc, dr. med.  
Obrazložitev : 
Tema je znanstveno aktualna in tehtna. Z razvojem vrhunske tehnologije in 
uvajanjem sodobnih diagnostičnih metod prevladuje prepričanje, da obdukcija v 
smislu preverjanja diagnostike ni več potrebna. Podatki o uspešnosti klinične 
diagnostike v svetu kažejo, da se stanje zadnjih nekaj let občutno zboljšuje. Tema 
naloge ima namen preveriti uspešnost klinične diagnostike pri nas. V retrospektivni 
študiji bi za obdobje zadnjih 5 let primerjali klinične diagnoze z obdukcijskimi iz arhiva 
Inštituta za sodno medicino. Dobljene rezultate bi primerjali s podobnimi raziskavami 
v svetu. Ugotovitve v zaključku bi bile pokazatelj primerljive uspešnosti klinične 
diagnostike in upravičenosti preverjanja uspešnosti klinične diagnostike z obdukcijo. 
Značaj naloge: klinična 
 
5. 
Naslov teme: Primerjava uspešnosti scintigrafije skorje nadledvičnic in 
selektivne kateterizacije nadledvičnih ven v diferencialni diagnostiki 
primarnega aldosteronizma 
 
Mentor:  doc.dr. Tomaž Kocjan, dr.med. 
Obrazložitev: 
Izhodišča: Razlikovanje kirurško ozdravljivih oblik primarnega aldosteronizma od 
drugih vzrokov ostaja diagnostični izziv.  
Namen raziskave: Z retrospektivno raziskavo želimo primerjati uporabnost selektivne 
kateterizacije nadledvičnih ven, ki je v Kliničnem centru na voljo zadnja tri leta, in 
scintigrafije skorje nadledvičnic, ki je v uporabi že vrsto let.  
Delovna hipoteza: Predvidevamo, da smo z uvedbo selektivne kateterizacije 
nadledvičnih ven pomembno izboljšali diferencialno diagnostiko bolezni. 
Metode: Pregledali bomo popise, morebitne kirurške zapise in histološke izvide 
bolnikov s primarnim aldosteronizmom na KO za endokrinologijo v zadnjih treh letih. 
Zaključki: Pomen obeh metod v diferencialni diagnostiki primarnega aldosteronizma. 
 
6. 
Naslov teme: Sledenje bolnikov z nevrotično nodozno golšo 
 
Mentorica: doc. dr. Simona Gaberšček, dr. med. 
Somentorica:  asist. dr. Katja Zaletel, dr. med. 
Obrazložitev: 
Izhodišča. Podatki o tem, kako se z leti spreminja velikost in število nodusov v 
evtirotični nodozni golši, so v literaturi nasprotujoči in odvisni od različnih dejavnikov, 
tudi od jodne preskrbe ter metodologije. Želimo preveriti hipotezo, da se velikost in 
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število nodusov na področju z ustrezno jodno preskrbo, kot je Slovenija, z leti ne 
spreminja.   
Metode. Vključili bomo bolnike, pri katerih smo med letoma 1999 in 2004 ugotovili 
evtirotično nodozno golšo in se nismo odločili za zdravljenje. Ultrazvočno bomo 
izmerili velikost in število nodusov ter rezultate primerjali z začetnimi.  
Pričakovani rezultati. Pričakujemo, da se velikost in število nodusov z leti ne bo 
večalo.  
Zaključek. Rezultati bodo prispevali h kvalitetnejšemu vodenju bolnikov z nodozno 
golšo. 
Značaj naloge: kliničen 
 
7. 
Naslov teme: Vpliv nadomeščanja s kontinuiranimi nizkimi dozami železa na 
korekcijo anemije z eritropoietinom pri hemodializnih bolnikih 
 
Mentor: prof. dr. Marko Malovrh, dr. med. 
Obrazložitev: Namen in delovna hipoteza: Pri zdravljenju renalne anemije pri 
hemodializnih bolnikih z eritopoeitinon je nujno potrebno tudi  nadomeščanje železa. 
Običajno se železo nadomešča v intermitentnih višjih dozah. Delovna hipoteza 
načrtovane raziskave je, da ima kontinuirano nadomeščanje železa v majhnih dozah, 
ki je takoj na razpolago za eritropoezo, ugodnejši učinek na dozo porabljenega 
eritropoeitina za doseganje tarčnih vrednosti hemoglobina. 
Metode: Pri bolnikih v programu kronične hemodialize, ki so zdravljeni z 
eritropoeitinom bomo spremljali doze železa, ki ga bodo prejeli v nizkih kontinuiranih 
dozah v obdobju  6 mesecev in doze eritropoeitina v tem obdobju in to primerjali z 
obdobjem, ko je bilo zdravljenje z železom drugačno ali ga sploh ni bilo. 
Pričakovani rezultati: Prva opazovanja kažejo, da se ob striktnem spremljanju zalog 
železa in kontinuiranem zdravljenju z nizkimi dozami železa zmanjša poraba železa 
in tudi eritropoeitina. 
Značaj naloge: klinična 
 
8. 
Naslov teme: Dejavniki povezani z uspešno celostno rehabilitacijo bolnic z 
operabilnim rakom dojk 
 
Mentor: doc. dr. Nikola Bešić, dr. med. 
Obrazložitev: 
Tudi v Sloveniji tako kot drugod v razvitih državah vsako leto zdravimo več bolnic z 
rakom dojk kot leto prej. V življenju bolnice z rakom dojk ni pomembna le odsotnost 
raka, pač pa celostna rehabilitacija. Dobro rehabilitirana bolnica po zdravljenju raka 
dojk nima bolečin, omejene gibljivosti rame ali limfedema. Dobro rehabilitirana 
bolnica lahko ponovno zaživi normalno v družini, službi in družbi. Namen naše 
raziskovalne naloge je ugotoviti, kateri dejavniki so vplivali na to, da pri bolnici ni 
prišlo do dobre celostne rehabilitacije. Naša delovna hipoteza je, da so bolnice 
slabše rehabilitirane, če pooperativno niso dobivale dovolj analgetikov, da bi lahko v 
celoti razgibale rame na strani obolele dojke. V naši prospektivni študiji bomo pri istih 
bolnicah 200 bolnicah opravili anketo in klinični pregled trikrat: pred operacijo, 
perioperativno (4-21 dni po operaciji) in 6-9 mesecev po operativnem posegu. 
Ugotavili emocionalni distres, jakost bolečine, omejeno gibljivost rame in oteklino 
zgornje okončine. Zbrali bomo tudi podatke o starosti, izobrazbi in poklicu bolnice, 
stadiju bolezni, obsegu operacije dojke in pazduhe, adjuvanem zdravljenju in 
zdravilih, katera so bolnice v času zdravljenja raka dojk jemale. 
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Zbrane podatke bomo statistično analizirali s testom hi-kvadrat in na ta način 
ugotovili, kateri dejavniki so povezani z uspešno rehabilitacijo. Rezultati naše analize 
bodo pripomogli k boljšemu razumevanju vzrokov za neuspešno celostno 
rehabilitacijo in omogočili pripravo ukrepov za izboljšanje rehabilitacije. 

Značaj naloge: Klinično-epidemiološka študija 
 
9. 
Naslov teme: Hipogonadizem pri bolnikih z metaboličnim sindromom in 
sladkorno boleznijo tipa 2 (SB2) 
 
Mentorica: doc. dr. Marija Pfeifer, dr. med. 
Obrazložitev: 
Izhodišča: Bolniki s SB2 imajo pogosto hipogonadizem (znižane koncentracije 
testosterona in klinične znake pomanjkanja testosterona). Prevalence in značilnosti 
hipogonadne populacije diabetikov tipa 2 pri nas še niso proučevali niti uvedli 
nadomestnega zdravljenja s testosteronom. Pričakujemo visoko prevalenco (do 50%) 
in ugodne učinke nadomestnega zdravljenja s pripravki testosterona: zmanjšanje 
količine maščobnega tkiva, porast puste (mišične)mase, izboljšanje kazalcev 
urejenosti SB2 (HbA1c, znižanje konc. glukoze), izboljšanje presnove lipidov in 
zmanjšanje dejavnikov tveganja za SŽB.  

Metode: standardiziran vprašalnik za simptome hipogonadizma pri moških, 
antropometrija, merjenje telesne sestave z DXA (dvojnoenergetsko rentgensko 
absorpciometrijo), laboratorijski testi (celokupni testosteron, prosti testosteron, 
SHBG, testosteron v slini; glukoza, lipidogram, HbA1c, hCRP, adipocitokini – 
adiponektin, IL-6, TNF-alfa), pogojno - funkcionalna preiskava žilne stene.  

Rezultati in zaključki: pri bolnikih s SB2 pričakujemo veliko pojavnost hipogonadizma 
(do 50%) ne glede na starost. Nadomestno zdravljenje s testosteronom naj bi 
izboljšalo presnovno urejenost in zmanjšalo srčno-žilno ogroženost, ki je glavni vzrok 
obolevnosti in umrljivosti bolnikov s SB2. 

1. presečna: o prevalenci hipogonadizma v populaciji diabetikov tipa 2 s sočasnim  
vrednotenjem različnih laboratorijskih metod določanja testosterona, 
2.interventna: nadomeščanje testosterona pri hipogonadnih bolnikih s SB2 in 
proučevanje učinkov na urejenost sladkorne bolezni, telesno sestavo, dejavnike 
ogrožanja za srčno-žilne bolezni (SŽB).   
Značaj naloge: klinična 
 
10. 
Naslov teme: Vrednotenje podociturije pri zdravih preiskovancih 
 
Mentor:  prof. dr. Radoslav Kveder, dr. med. 
Obrazložitev: 
V zadnjih letih se kopičijo dokazi o ključni vlogi podocita, pomembnega gradnika 
ledvičnega telesca in njegove filtracijske membrane, pri razvoju večine glomerulnih 
bolezni. Nenormalnosti v zgradbi in delovanju podocitov povezujejo tudi z nastankom 
glomeruloskleroze in napredujočo kronično ledvično boleznijo. Izločanje podocitov 
med posameznimi glomerulnimi boleznimi je različno. Pomembno na velikost 
podociturije vpliva tudi aktivnost glomerulne bolezni. Zelo malo pa je podatkov o tem, 
kaj se dogaja  z izločanjem podocitov pri odraslih zdravih ljudeh. 

V raziskavi bomo pri 100 do 120 zdravih preiskovancih (pri vseh bo napravljena 
natančna anamneza o morebitni aktualni bolezni in tudi preteklih boleznih, telesni 
pregled, laboratorijske preiskave krvi: hemogram, biokemični parametri, cistatin C za 
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oceno glomerulne filtracije, natančen laboratorijski pregled seča) določili izločanje 
podocitov v seču. Celice v seču bomo pridobili s citospinsko in filtracijsko metodo ter 
jih izpostavili protitelesom proti-humanemu podokalixinu (PHM5), strukturni 
beljakovini podocitne membrane. Pričakujemo, da bo število izločenih podocitov 
majhno. Ne pričakujemo velikih razlik med spoloma. Pri starejših preiskovancih bo 
morda  podociturija večja. Ocena podociturije pri zdravih preiskovancih bo 
pomembna za vrednotenje podociturije pri bolnikih z različno aktivnostjo glomerulne 
bolezni. 

 

11. 
Naslov teme: Učinek laserskih žarkov različnih valovnih dolžin na trabekulum 
izoliranega živalskega očesa 
 Mentorica: prof. dr. Brigita Drnovšek-Olup, dr.med. 
Somentorica: doc.dr.Barbara Cvenkel, dr. med.  
Obrazložitev: 
Izhodišča: Glavkom odprtega zakotja je med vodilnimi vzroki nepovratne slepote v 
svetu. Nastane zaradi progresivnega odmiranja retinalnih ganglijskih celic in njihovih 
vlaken, ki sestavljajo vidni živec. Najpomembnejši dejavnik tveganja za nastanek 
bolezni je visok očesni tlak. Ugotovljeno je, da z znižanjem očesnega tlaka 
preprečimo in /ali upočasnimo nastanek glavkoma in njegovo napredovanje. Poleg 
očesnih kapljic, očesni tlak  lahko znižamo z laserjem in sicer tako, da projiciramo 
laserski žarek  na trabekulum, to je predel v zakotju očesa skozi katerega odteka 
prekatna vodka iz očesa. Na ta način se ob enakem nastajanju prekatne vodke v 
očesu, poveča njeno odtekanja, zato se očesni tlak zniža.  Za  lasersko zdravljenje 
glavkoma je na voljo več laserjev , najpogosteje pa se uporabljata argon laser in 
sodobnejši selektivni neodimum:YAG laser, ki enako učinkovito zniža očesni tlak kot 
argon laser, a ne povzroči koagulacijske nekroze trabekuluma , zato lahko 
zdravljenje z njim večkrat ponavljamo.  Slabosti selektivnega laserja pa so veliki 
pečati, ki segajo na šarenico in jih po aplikaciji ne vidimo ter manjša učinkovitost pri 
slabše pigmentiranemu trabekulumu. Zato želimo v raziskavi oceniti laserjev različnih 
valovnih dolžin, pri katerih bodo ohranjene pozitivne lastnosti selektivnega laserja in 
odstranjene njegove pomanjkljivosti.  

Metode: Raziskava bo potekala na enukleiranih prašičjih očeh, pri katerih bomo na 
trabekulum aplicirali laserske žarke različnih valovnih dolžin in jih primerjali z učinki 
že uveljavljenih laserjev. Po disekciji sprednjih delov zrkel bomo vzorce fiksirali v 
formaldehidu in analizirali spremembe trabekuluma pod svetlobnim mikroskopom.   

Rezultati: Določili bomo velikost, vrsto in globino morfoloških sprememb v zakotju 
očesa po delovanju laserskih žarkov različnih valovnih dolžin. 

Zaključki:  Pričakujemo, da nam bodo izsledki koristili  pri razvoju laserjev z boljšimi 
lastnostmi pri zdravljenju glavkoma.  

Značaj naloge: bazična s potencialno klinično aplikativnostjo 
 
12. 
Naslov teme: Vpliv celostnega pristopa k zdravljenju kariesa dentina zobnih 
korenin pri odraslih 
 
Mentorica: doc. dr. Janja Jan, dr. dent. med 
Obrazložitev: 
Pri starejši populaciji je tveganje za karies večje, pogost je tudi karies dentina na 
predelu korenine zoba. Neustavljene, aktivne kariozne lezije dentina lahko hitro 
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napredujejo do stopnje, ko je že potrebna plomba, oz. lahko uničijo cel zob. Za 
preprečevanje nastanka in napredovanja kariesa dentina korenine pri starejši 
populaciji nimamo enotnih preventivnih ukrepov. S predlagano raziskavo želimo 
ugotoviti ali z celostnim pristopom k zdravljenju lahko vplivamo na napredovanje 
aktivne kariozne lezije dentina korenine pri odraslih z visokim tveganjem za karies. V 
raziskavo bomo vključili 80 pacientov z vsaj tremi aktivnimi karioznimi lezijami v 
dentinu na koreninah zob. Naključno jih bomo razdelili v kontrolno skupino s 
standardno zobozdravstveno oskrbo in skupino s celostnim pristopom k zdravljenju 
kariesa. Na začetku raziskave ter po poteku enega leta bomo kariozne lezije 
registrirali z ICDAS (International Caries Detection and Assessment System) 
indeksom. Rezultati raziskovalne naloge bodo pomemben prispevek za stomatološko 
znanost in prakso, saj bo to prva raziskava o vplivu celostnega pristopa k zdravljenju 
kariesa dentina korenine pri odrasli populaciji v Sloveniji. Izsledki bodo predstavljali 
osnovo za utemeljitev novih kliničnih smernic.  

Značaj naloge: klinični, Naloga je v sklopu ARRS projekta "Stomatognati sistem", št. 
L3-9693 
 
13.  
Naslov teme: Postneonatalne epilepsije 

Mentor: prof. dr.  David Neubauer, dr. med 
Obrazložitev: 
Izhodišča: Neonatalne konvulzije so pogost in najizrazitejši znak nevrološke bolezni 
ali motenega delovanja osrednjega živčevja. Izid je v veliki meri odvisen od vzroka za 
nastanek konvulzij, napovedujejo pa ga tudi nekateri drugi klinični in nevrofiziološki 
dejavniki. Delež otrok z neonatalnimi konvulzijami, ki imajo kasneje v življenju 
epilepsijo je različen, večina študij navaja delež med 15% in 20 %. 

Namen: Naša raziskava se sestoji iz retrospektivnega dela, ko bomo pregledali 
dokumentacijo neonatalnega in nevrološkega oddelka Pediatrične klinike. Pri otrocih, 
pri katerih je bila v zadnjih 10 letih postavljena diagnoza epilepsije in, ki so v 
neonatalnem obdobju imeli konvulzije, bomo analizirali klinične, laboratorijske, 
slikovne in nevrofiziološke parametre in opredelili tiste dejavnike, ki so pomembni za 
razvoj epilepsije. Ob analizi kliničnih, laboratorijskih, slikovnih in nevrofizioloških 
parametrov, ki vodijo v epilepsijo, bomo raziskali, kateri so navečji dejavniki tveganja 
za razvoj kasnejše epilepsije in ali obstaja statistično značilna povezanost, s katero 
od teh preiskav..  

Hipoteza: Delež novorojenčkov, ki so v neonatalnem obdobju imeli konvulzije in 
imajo kasneje v življenju epilepsijo, je najmanj dvakrat večji od deleža epilespije v 
normalni populaciji. 

Preiskovanci in metode dela: Preiskovanci bodo novorejenčki, so bili sprejeti ali na 
neonatalni ali na nevrološki oddelek Pediatrične klinike zaradi konvulzij v tem 
zgodnjem obdobju. 

Metodologija bo retrospektiven pregled kliničnih, laboratorijskih, slikovnih in zlasti 
nevrofizioloških podatkov in korelacija le-teh s kasnejšim razvojem epilepsije.  

Rezultati: Pričakujemo, da bo pri novorojenčkih, ki so manj časa prejemali 
protikonvulzivna zdravila (ali jih sploh niso prejemali) in so imeli normalne ali le blago 
nenormalne izvide slikovnih in nevrofizioloških preiskav, pogostnost epilepsije precej 
nižja kot pri tistih, ki so že v neonatalnem obdobju potrebovali dalj časa trajajoče 
zdravljenje s protiepileptičnimi zdravili in imeli jasno nenormalne izvide slikovnih in 
nevrofizioloških preiskav možganov. 
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Zaključki: Postneonatalna epilepsija je motnja, ki odraža že zgodaj v razvoju jasne 
nevrofiziološka in/ali nevroslikovna odstopanja od normalnega. 

 
14. 
Naslov teme: Primerjava presejalnih testov in diagnostičnega preizkusa sluha 
pri novorojenčkih 
Mentorica: doc.dr. Darja Paro-Panjan, dr. med 
Obrazložitev:  
Izhodišča: Okvara slušne poti pri novorojenčkih je lahko posledica delovanja različnih 
prirojenih in/ali pridobljenih dejavnikov. Med slednjimi je relativno pogosta 
hiperbilirubinemija, največkrat v sklopu hemolitične bolezni novorojenčka. S 
preiskavo Slušnih izvabljenih odzivov možganskega debla (SIOMD) je mogoče 
natančno ugotoviti vrsto in nivo prizadetosti slušne poti, vendar je preiskava 
dolgotrajna, ni na voljo ob vsakem času, za izvedbo pa je potrebna tudi sedacija 
otroka. V zadnjih letih se pri vseh novorojenčkih izvaja presejalni test sluha s 
pomočjo tranzitorne izvabljene otoakustične emisije (TEOAE), obstaja pa tudi 
presejalni test SIOMD, katerega uporabnost v našem prostoru še ni bila analizirana. 

Namen raziskovalne naloge: je ugotoviti korelacijo med presejalnimi testi sluha 
(TEOAE, presejalni SIOMD) in diagnostično preiskavo SIOMD ter analizirati 
potencialno uporabnost obeh presejalnih testov v diagnostičnih in terapevtskih 
postopkih, zlasti pri obravnavi novorojenčkov s hemolitično boleznijo. 

Hipoteza: rezultati presejalnih testov TEOAE in SIOMD so primerljivi z rezultati 
diagnostične preiskave SIOMD. 

Preiskovanci in metode dela: preiskovanci bodo novorojenčki, ki bodo sprejeti na 
neonatalni oddelek Pediatrične klinike in, pri katerih se bo zaradi osnovne 
bolezni/stanja pokazala potreba po natančnih preiskavah slušne poti. Opravili bomo 
diagnostično preiskavo SIOMD in oba presejalna testa (TEOAE, presejalni SIOMD). 
Dobljene rezultate bomo primerjali med seboj ter jih analizirali glede na gestacijsko in 
kronološko starost otrok ter glede na osnovno diagnozo in klinično oceno 
nevrološkega stanja. 

Pričakovani rezultati: predvidevamo, da bodo imeli bolniki z nenormalnimi rezultati 
presejalnih testov (TEOAE in SIOMD) nenormalnosti pri diagnostični preiskavi 
SIOMD. Pričakujemo, da bomo z analizo vrste in stopnje nenormalnosti lahko 
ugotovili, ali je s hkratno uporabo obeh presejalnih testov mogoče hitro, ob bolnikovi 
postelji, brez sedacije in ob vsakem trenutku ugotoviti pomembnejšo okvaro slušne 
poti. Ti rezultati nam bodo v pomoč zlasti pri odločanju o terapevtskih postopkih pri 
novorojenčkih s hemolitično boleznijo. 

Zaključki: s hkratno uporabo presejalnih testov TEOAE in SIOMD je mogoče 
orientacijsko ugotoviti morebitno pomembnejšo prizadetost slušne poti. 

 

14. 
Naslov teme: Stresni odziv staršev ob prvi epizodi krčev in učinkovitost 
preventivnih ukrepov pri otrocih z vročinskimi krči 
Mentorica: doc .dr. Zvonka Rener-Primec 
Obrazložitev: 
Izhodišča: Vročinski krči (VK) so najpogostejši vzrok konvulzivne epizode, pojavljajo 
se pri sicer zdravih predšolskih otrocih, ki imajo genetsko nagnjenost za krče ob 
povišani telesni temperaturi. Krče sproži hiter porast telesne temperature nad 38,5°C, 
ki običajno spremlja akutno okužbo dihal, sečil ali prebavil. Diagnoza VK izljučuje 



 30

krče, ki spremljajo intrakranialne okužbe, akutne presnovne motnje ali drugega 
prepoznavnega vzroka (1). 

Vročinske krče ima 3-4% otrok. Vročinski krči se ponovijo pri 30 do 40 odstotkih otrok 
(2,3). Verjetnost ponovitve je višja, če ima otrok sorodnike, ki so imeli vročinske krče, 
pri otrocih, ki so imeli prvi napad že v prvem letu starosti in pri otrocih z motnjo v 
umskem ali gibalnem razvoju (3). Tveganje za pojav kasnejše epilepsije je 2-5 
odstotka in praviloma gre pri teh otrocih za kombinirano dedovanje (5-8).  

Dolgoročna prognoza VK je praviloma dobra, pomembno pa je starše in skrbnike 
otrok z VK seznaniti z ukrepi za primer ponovnih epizod. Znano je, da se starši ob 
prvi epizodi VK močno prestrašijo, mnogi so prepričani, da bo otrok umrl. Ob napadu 
starši lahko reagirajo neprimerno, zato je osveščanje o pravilnem ravnanju 
pomembno (9).  

Namen naše raziskave je ugotoviti: Opredelitev stresnega odziva staršev ob prvi 
epizodi krčev pri otroku; 

Ali so starši otrok z VK bili seznanjeni z naravo VK pred  prvo epizodo pri njihovem 
otroku; 

kako so ravnali v primeru ponovne epizode 

koliko otrok je imelo recidivne VK in kateri so dejavniki tveganja;  

koliko otrok z VK ima epilepsijo. 

Metode:  V retrospektivno raziskavo bodo vključeni otroci po 1.epizodi VK, 
hospitalizirani od 1.1.1998 do 31.12.2002 na Kliničnem oddelku za nevrologijo 
Pediatrične klinike. Z vprašalnikom bomo zajeli posamezna področja zanimanja in 
odziv na terapevtske ukrepe. Pri otrocih, ki so prejemali redno medikamentozno 
zdravljenje, bomo ocenili učinkovitost le tega ter na osnovi kliničnih in EEG 
parametrov ovrednotili pridruženo genetsko dispozicijo za epilepsijo. V prospektivni 
raziskavi bodo starši otrok z novoodkritimi VK izpolnili vprašalnik o stresni 
obremenitvi starša akutno bolnega  otroka. 

Rezultati/razpravljanje: Pregled objavljene literature.  

Zaključki: Potrditev hipoteze, da je v slovenski populaciji obravnava otrok z VK 
ustrezna, da je delež otrok z epilepsijo majhen in primerljiv  državam razvitega sveta 
(med 2-5%) in da je za zmanjševanje zapletov ob VK ter zaskrbljenosti staršev nujna 
ustrezna strokovna edukacija tudi nemedicinskega osebja, ob dobri klinični praksi. 

 

16.  
Naslov teme: Vpliv predoperativne radio in kemoterapije na prognozo bolnikov 
z rakom danke 
 
Mentor: prof. dr. Mirko Omejc, dr.med. 
Obrazložitev:  
Izhodišča: Prognoza bolnikov z rakom danke je odvisna od invazije tumorja v steno 
danke in prizadetosti okolnih bezgavk v času zdravljenja. Predoperativna radio in 
kemoterapija povzroči regresijo tumorja in bezgavk. 

Namen naloge je ugotoviti obseg regresije tumorja in bezgavk pri bolnikih z 
napredovalim rakom danke po predoperativnem zdravljenju in vpliv tega na 
prognozo. 

Metode: V analizo bodo vključeni bolniki z rakom danke, pri katerih je bila narejena 
nizka sprednja resekcija ali abdominoperinealna ekscizija danke na Kliničnem 
oddelku za abdominalno kirurgijo. Klinične in patohistološke spremenljivke pri 
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bolnikih z predoperativnim zdravljenjem bomo primerjali s kliničnimi, patološkimi 
podatki tistih bolnikov pri katerih ni bilo predoperativnega zdravljenja in ocenili 
preživetje obeh skupin bolnikov.  

Rezultati: Statistično pomembne spremenljivke iz univariatne analize bomo uporabili 
v multivariatni analizi z uporabo Cox-ovega regresijskega modela in tako ugotovili 
neodvisne spremenljivke, ki vplivajo na prognozo bolnikov z rakom danke. 

Zaključek: Rezultati analize bodo pokazali kakšen je vpliv neoadjuvantnega 
zdravljenja in prispevali k boljšemu izboru bolnikov za predoperativno radio in 
kemoterapijo. 

Značaj naloge: Klinična naloga 
 
17.  
Naslov teme: Vpliv uporabe ultrazvočnega skalpela na izgubo krvi in 
pooperativne zaplete pri resekciji jeter. 
 
Mentor: doc. dr. Blaž Trotovšek, dr. med. 
Obrazložitev:  
Izhodišča. Za resekcijo jeter se uporabljajo številne metode in tehnike. Pri resekciji se 
prekinjajo votle strukture jeter, kar vodi v krvavitev in zatekanje žolča. Posledica so 
zgodnji in kasni zapleti, ki se kažejo s krvavitvijo, kolekcijami žolča, ognojki in 
septičnimi zapleti. Med uveljavljene tehnike spadajo resekcije z digitoklazijo, 
ultrazvočnega disektorja brez koagulacije, spenjalnika in radiofrekvenčne ablacije. 
Ultrazvočni skalpel je pokazal številne prednosti pri raznovrstnih operacijah v trebuhu 
in prsnem košu ter tudi drugje. Natančno in hitro prepariranje ter dobro zaustavljanje 
krvavitev so glavne prednosti ultrazvočnega skalpela. Do sedaj ni bilo opravljene 
študije, ki bi potrdila njegovo uporabnost pri sami resekciji jeter, prav tako pa tudi ni 
preučen vpliv njegove uporabe na pogostost zapletov. 

Namen. Preučiti nameravamo vpliv uporabe ultrazvočnega skalpela na: 

Izgubo krvi med operacijo in jo primerjati z drugimi tehnikami resekcije, 

Trajanje posega stratificirano glede na obseg resekcije in jo primerjati z drugimi 
tehnikami resekcije, 

Na dolžino potrebe po prekinitvi dotoka krvi v jetra po portalni veni in jetrni arteriji, 

Pogostost pooperativnih zapletov in pogostost okužbe kirurške rane stratificirano na 
površinsko, globoko in okužbo organov in votlin, 

Pooperativno obolevnost in smrtnost. 

Hipoteza. Uporaba ultrazvočnega skalpela ne vpliva na izgubo krvi in pooperativne 
zaplete. 

Metode. V retrospektivni raziskavi na preko 200 bolnikih, ki so bili operirani v 
Univerzitetnem Kliničnem Centru Ljubljana od 01.05.2005 do 31.12.2007 
nameravamo analizirati podatke zbrane v protokolih in z regresijskim modelom 
oceniti tveganje za nastanek zapletov ob uporabi ultrazvočnega skalpela. 

Rezultati. Pogostost pooperativnih krvavitev in drugih zapletov je manjša kot pri 
uporabi drugih metod. 

Zaključki. Uporaba ultrazvočnega skalpela zmanjša izgubo krvi med posegom ter 
vpliva na manjše število pooperativnih zapletov pri bolnikih z resekcijo jeter. 
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18.  
Naslov teme: Endometrioza kot avtoimunska bolezen 
 
Mentorica: prof. dr. Helena Meden-Vrtovec, dr. med. 
Somentorica: doc. dr. Martina Ribič-Pucelj, dr. med. 
Obrazložitev: 
Izhodišče: Endometrioza se često opredeljuje kot raznolika imunska abnormnost, kar 
je temelj za hipotezo, da je imunski defekt tisti, ki privede do bolezni (Gleicher 1995). 
Pri ženskah z endometriozo je avtoimunska etiologija skladna s povečano 
dejavnostjo poliklonalnih B-celic, abnormnim delovanjem T in B limfocitov, 
zmanjšano dejavnostjo naravnih celic ubijalk in s prisotnostjo antiendometrijskih 
protiteles (Lebovic et al 2001, Nothnick 2001, Oosterlynck et al 1991, Grossinsky and 
Holme 1993, Wild in Shivers 1985). 

Skladni s teorijo o avtoimunski etiologiji bolezni so tudi podatki, da imajo ženske z 
endometriozo več tiroiditisa Hashimoto (TH), sistemskega lupusa eritematozusa 
(SLE), Sjögrenove bolezni (S), revmatoidnega artritisa (RA), astme (A) in ekcemov 
(E) (Nothnick 2001). 

Cilji: Vodilna v raziskavi bosta dva ključna cilja: 

Opredelitev bolezni kot podedovane abnormalnosti (genetski dejavnik) 

Opredelitev vrste imunske abnormalnosti 

Hipoteza: Bolnice z endometriozo imajo spremenjen imunski odziv. 

Metode: Vpetost endometrioze v sklop drugih avtoimunskih bolezni bomo ovrednotili 
s ciljano in natančno družinsko, osebno in reproduktivno anamnezo. 

Vrsto imunske abnormnosti bomo opredelili z imunološkimi preiskavami na celični 
ravni: subtipizacija limfocitov, citotoksičnih in regulatornih T celic in makrofagov in na 
humoralni ravni z določanjem antitiroidnih, antiovarijskih in antiendometrijskih 
protiteles. V študijski skupini  bo 30 žensk z endometriozo. 

V kontrolno skupino (30 žensk) bomo uvrstili tiste, pri katerih bo opravljena 
sterilizacija (endoskopski poseg). 

Rezultati: Pričakujemo več drugih avtoimunskih bolezni pri ženskah z endometriozo 
kot pri zdravih ženskah. Pričakujemo spremenjene označevalce imunskega odziva v 
primerjavi s kontrolno skupino zdravih žensk. 

Zaključki: Z raziskavo bomo prispevali k ugotavljanju etopatogeneze endometrioze in 
s potrditvijo hipoteze pričeli z zdravljenjem nekaterih oblik endometrioze z 
imunomodulatorji. 

 

19. 
Naslov teme: Ocena optimalnosti citoredukcije pri zdravljenju napredovalega 
raka jajčnika na GK v Ljubljani 
 
Mentor: doc. dr. Borut Kobal, dr. med.  
Obrazložitev teme: 
zhodišča: Preživetje napredovalega raka jajčnika je kljub uvedbi novih citostatikov še 
vedno relativno nizko in znaša okrog 30% v petih letih (poglej v register!!).  Enega od 
vzrokov naj bi predstavljala suboptimalna citoredukcija, ki predstavlja kirurški korak 
pri zdravljenju, pred uvedbo kemoterapije. V raziskavi želimo oceniti delež optimalne 
in suboptimalne citoredukcije pri bolnicah, ki smo jih kirurško zdravili na GK v 
Ljubljani, ter ovrednotiti izid zdravljenja glede na ugotovljene deleže citoredukcije. 
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Metode dela: Raziskava bo retrospektivna in bo zajela bolnice z napredovalim rakom 
jajčnika od leta 1990. Bolnice z nižjimi stadiji raka jajčnika bomo izključili iz analize  

V analizo bomo zajeli podatke iz popisov bolezni na GK kot so:  

starost bolnic in njihovo rodnost, družinsko obremenitev z malignimi boleznimi; 
spremljajoče bolezni, histopatološke podatke o tipu in diferenciaciji raka, podatke 
citološke analize ter oceno optimalnosti citoredukcije. Iz popisov bolezni na OI bomo 
analizirali na kateri osnovi je temeljila kemoterapija. Posamezen parameter bomo, v 
kolikor se bo to izkazalo smiselno, analizirali po posameznih stopnjah, ki jih bomo 
določili v protokolu. 

Rezultati : Vse analizirane parametre bomo vrednotili glede na 5-letno preživetje 
bolnic  v univariantni analizi, dejavnike, ki bodo statistično pomembno odstopali, pa v 
multivariantni regresijski analizi.  

Zaključek : Z analizo bom izračunali deleže optimalne oz. suboptimalne kirurške 
citoredukcije in njihov vpliv na izhod zdravljenja bolnic z napredovalim rakom 
jajčnika, v primerjavi z ostalimi prognostičnimi dejavniki, na GK v Ljubljani. 

Značaj naloge: Klinična raziskava 
 
20.  
Naslov teme: Matične celice v odraslem humanem testisu, dejstvo ali iluzija? 
 
Mentorica: doc. dr. Irma Virant-Klun, univ. dipl. biol. 
Obrazložitev: 
Najnovejša spoznanja kažejo, da so v odraslem humanem jajčniku v površinskem 
epiteliju jajčnika prisotne pluripotentne matične celice (Virant-Klun s sodel., 2007; 
Virant-Klun s sodel., 2008), zelo podobne embrionalnim matičnim celicam. Domneva 
se, da te celice ostajajo v odraslem humanem jajčniku še iz embrionalnega obdobja 
življenja. Odkrite so bile tudi v drugih tkivih in organih odraslega človeka – kostnem 
mozgu (Kucia s sodel., 2006; Ratajczak s sodel., 2007), v srcu, jetrih (Beltrami s 
sodel., 2007) in v humani popkovni krvi (Kucia et al., 2007; McGuckin in Forraz, 
2008). Ni izključeno, da krožijo po telesu s cirkulatornim sistemom. Prve raziskave 
kažejo, da so pluripotentne matične celice prisotne tudi v testisu. Zaenkrat so bile 
dokazane le v odraslem mišjem testisu (Guan s sodel., 2006). Pluripotentnost 
matičnih celic, izoliranih iz mišjega testisa je bila deloma dokazana z diferenciacijo 
teh celic v funkcionalne celice srčne mišice (Guan s sodel., 2007).  

Namen tega dela je izolirati is semena in tkiva mod moških v postopku zunajtelesne 
oploditve potencialne pluripotentne matične celice. Osredotočili se bomo na dve 
skupini moških: 1.) na moške, ki imajo normalno spermatogenezo (spermije v 
semenskem izlivu) in 2.) neplodne moške z azoospermijo in motnjami 
spermatogeneze (brez spermijev v semenskem izlivu in testisu), kot so sindrom 
Sertolijevih celic in motnje v dozorevanju spermijev. 

Potencialne matične celice bomo izolirali iz tkiva testisa s posebnimi separacijskimi 
tehnikami (gradientnim centrifugiranjem), ki smo jih že razvili pri izolaciji matičnih 
celic iz jajčnika in jo poskušamo še optimizirati. Če nam bo to uspelo, bomo izolirano 
populacijo celic analizirali s pretočno citometrijo na površinske antigene (SSEA-4) in 
transkripcijske markerje, značilne za embrionalne matične celice (Oct-4, Sox-2, 
Nanog). Morfologijo teh celic bomo določili z elektronsko mikroskopijo in jo primerjali 
s populacijo matičnih celic, ki smo jo že predhodno izolirali iz odraslega humanega 
jajčnika. Naša delovna hipoteza je, da je tako v jajčniku kot testisu enaka populacija 
matičnih celic, ki v telesu ostaja še iz embrionalnega obdobja življenja, še iz obdobja 
pred nastankom gonad (primordialne zarodne celice) oziroma iz obdobja nastanka 



 34

indiferentnih gonad. Prisotnost potencialnih matičnih celic v humanem testisu bi bila 
zelo pomembna, saj bi nakazala možnost in vitro spermatogeneze v bodočnosti.       

Delo bo potekalo v Laboratoriju za oploditev z biomedicinsko pomočjo, Ginekološka 
klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana in bo financirano iz projekta J3-0415 
(nosilka: doc. dr. Irma Virant-Klun), Agencija za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije.  

 

21. 
Naslov teme: Vpliv prehranskega stanja bolnikov z rakom glave in vratu na 
zaplete med  zdravljenjem z obsevanjem 
 
Mentor:  prof. dr. Primož Strojan, dr. med. 
Obrazložitev: 
Izhodišče: Izguba puste telesne mase kot  posledica razvoja maligne bolezni in 
zdravljenja je neposredno povezana s povečano izraženostjo spojavov, ki so 
posledica zdravljenja. V raziskavi nameravam: (1) vrednotiti uporabnost izbranih 
laboratorijskih dejavnikov za oceno prehranskega stanja bolnikov; (2) ugotavljati 
njihovo dinamiko med zdravljenjem; (3) vzporejati njihovo vrednost z vrsto, 
pogostnostjo in resnostjo zapletov, nastalih med zdravljenjem. 

Delovna hipoteza: Pri bolnikih s karcinomom v področju glave in vratu, zdravljenih z 
obsevanjem, vrednosti izbranih laboratorijskih dejavnikov soupadajo s prehranskim 
stanjem in napovedujejo pogostnost in resnost zapletov zdravljenja. 

Metode dela: V raziskavo bo vključenih 50 bolnikov s karcinomom področja glave in 
vratu, zdravljenih po uveljavljenem protokolu. Pred začetkom in ob zaključku 
zdravljenja bomo s presejalnim testom (vprašalnik) za oceno rizika prehranske 
ogroženosti NRS 2002 ocenili prehransko stanje bolnikov. Pred zdravljenjem in med 
njim bomo vrednotili nekatere laboratorijske dejavnike. Spremljali bomo dinamiko 
telesne teže med zdravljenjem, število in resnost zapletov zdravljenja 
(RTOG/EORTC in NCI-CTCv3.0 lestvici), trajanje zdravljenja, čas hospitalizacije in 
subjektivno počutje bolnikov (ocena od 1-5). Rezultati bodo statistično ovrednoteni z 
ustreznimi testi. 

Predvideni rezultati: Rezultati raziskave bodo služili kot argument v razpravi o 
učinkovitosti uvedbe sistematske prehranske podpore pri onkoloških bolnikov. 
Predvidevamo objavo izsledkov v domači in tuji recenzirani reviji. 

Značaj naloge: klinična 
 
22. 
Naslov teme: Posnemanje patoloških sprememb pri shizofreniji v možganih 
podgane 
 
Mentorica:  prof. dr. Mara Bresjanac, dr. med.  
Obrazložitev  
Izhodišče za nalogo. Trdni dokazi podpirajo vpletenost prizadetosti več med seboj 
povezanih kortiko-limbičnih povezav v patofiziologijo shizofrenije. Manj je znanega o 
odnosih med patološkimi spremembami med posameznimi vpletenimi regijami. 
Ugotovljene spremembe v določenih področjih bi lahko bile primarni učinki genetskih 
ali okoljskih dejavnikov na te regije, ali pa sekundarni učinki predhodnih sprememb v 
drugih predelih možganov. Primer značilne najdbe v možganih shizofrenih bo 

Namen dela. Namen dela je z uporabo selektivne okvare posameznih izbranih 
področij v podganjih možganih preveriti vzročno sklopitev sprememb v medsebojno 
povezanih predelih znotraj kortiko-limbičnih povezav.  



 35

Hipoteza. Domnevamo, da bo stereotaktično vbrizganje pikrotoksina, 
nekompetitivnega antagonista na receptorjih GABA-A, v izbrana področja podganjih 
možganov, za katera je pri shizofrenih bolnikih znano, da v njih nastopajo motnje v 
delovanju GABA (amigdala ali sprednji cingulatni girus), v tarčnih predelih tako 
okvarjenega področja (npr. v hipokampusu) izzval spremembe v določenih celičnih 
populacijah, ki ustrezajo spremembam, kakršne raziskovalci opisujejo v istih 
področjih možganov shizofrenikov.  

Metode. Primerjali bomo učinke stereotaktičnega vbrizganja pikrotoksina ali samo 
njegove nosilne raztopine v amigdala (ali v sprednji cingulatni girus) na specifične 
internevrone v hipokampusu, ki jih bo mogoče prepoznati z imunohistokemičnim 
označevanjem in morfološko analizo v možganih podgan po smrti.  

Rezultati. Na podlagi navedb v literaturi pričakujemo, da s selektivno okvaro 
amigdale (ali sprednjega cingulatnega girusa) s stereotaktičnim vbrizganjem 
pikrotoksina (za razliko od kontrolne nosilne raztopine) lahko povzročimo okvaro 
internevronov v hipokampusu, ki bo posnemala okvare tega predela, kakršne 
opisujejo pri shizofreniji. S tem bomo potrdili, da so patološke spremembe v tarčnem 
predelu lahko sekundarni učinek okvare v amigdali ali sprednjem cingulatnem girusu 
in tudi to, da gre pri nastanku sprememb v internevronih tarčnega predela za 
specifični učinek okvarjenega GABAergičnega delovanja zaradi pikrotoksina.23.  
Naslov teme: Vpliv etanola na mehanizme, ki so vpleteni v regeneracijo človeške 
skeletne mišice 
 Mentor: prof. dr. Zoran Grubič, dr. med., univ. dipl. Kem.  
Somentor: asist. Sergej Pirkmajer, dr. med. 
Obrazložitev:  Kronična alkoholna miopatija prizadene 40-60% alkoholikov in lahko 
povzroči izgubo do 30% mišične mase. Kljub visoki incidenci in dejstvu, da spada 
med najpogostejše miopatije sploh, pa njeni patofiziološki mehanizmi niso jasni. V 
našem laboratoriju je v rutinski rabi model človeške skeletne mišice in vitro, ki 
omogoča preučevanje regeneracije skeletne mišice na različnih razvojnih stopnjah 
tako na morfološki kot na molekularni ravni. V preteklosti smo ta model že uporabili 
pri preučevanju vplivov pro- in antivnetnih dejavnikov na mehanizme, ki so udeleženi 
pri mišični regeneraciji. V okviru predlagane teme za Prešernovo nagrado pa smo se 
odločili za raziskavo, v okviru katere bomo na opisanem modelu preverjali hipotezo, 
da etanol vpliva na mehanizme, ki jih srečamo v procesu mišične regeneracije.  Pri 
tem nas bo posebej zanimalo citokinsko signaliziranje, v katerega je udeležena 
skeletna mišica in še posebej tisti dejavniki, za katere je znano, da prek avto- in 
parakrinih učinkov uravnavajo proliferacijo mišičnih predhodnikov v najzgodnejših 
fazah mišične regeneracije. Take raziskave na modelu človeške mišice še niso bile 
opravljene. Preliminarni poskusi v našem laboratoriju so pokazali, da je delo 
izvedljivo.Značaj naloge: bazična raziskava 

 

24.  
Naslov teme: Mobilnost membranskih astrocitnih mešičkov v celični kulturi na 
modelu ALS 
 
Mentor: prof. dr. Robert Zorec, univ. dipl. biol.  
Delovna mentorica: asist. dr. Maja Potokar, univ. dipl. biol.  
Obrazložitev: 
Vloga astrocitov v patoloških razmerah (nevrodegenerativne bolezni, travma, 
epilepsija, amiotrofna lateralna skleroza- ALS) je slabo poznana. V teh razmerah se 
astrociti reaktivirajo, kar spremlja povečano izražanje več proteinov. Namen 
raziskave je ugotoviti potencialni vpliv reaktivnih astrocitov na propadajoče motorične 
nevrone pri ALS. Ker h komunikaciji med celicami odločilno prispeva tudi 
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znotrajcelični promet mešičkov, ki vsebujejo signalne molekule, smo postavili 
delovno hipotezo; Parametri mobilnosti mešičkov v astrocitih s fenotipom ALS so 
statistično različni od tistih v astrocitih divjega tipa. Na astrocitih izoliranih iz miši 
Vps54-/- (Vps; angl.: vacuolar-vesicular protein sorting factor), živalskem modelu 
ALS, bomo merili parametre mobilnosti membranskih mešičkov. Naloga bo izvedena 
z uporabo tehnik imunocitokemije, celične kulture, fluorescenčnega označevanja 
mešičkov v živih celicah, fluorescenčno in konfokalno mikroskopijo ter analizo 
gibajočih objektov v sliki. Pričakovani rezultati naj bi pokazali, da imajo astrociti s 
fenotipom ALS spremenjen transport omenjenih mešičkov, kar bi lahko vplivalo na 
spremenjeno izločanje signalnih molekul v zunajceličini prostor in s tem posledično 
na komunikacijo z nevroni. Rezultati bodo pomembno prispevali k razumevanju vloge 
astrocitov v patoloških razmerah pri ALS.  

Značaj naloge: temeljna raziskava 
 
25. 
Naslov teme: Uporabnost kazalcev kakovosti za oceno obravnave bolnikov z 
zunajbolnišnično pljučnico 
 
Mentorica: doc. dr. Tatjana Lejko Zupanc, dr. med.  
Obrazložitev: 
Izhodišča: Zunajbolnišnična pljučnica  (ZBP) je pogosta infekcijska bolezen in  
pomemben vzrok smrti, saj je smrtnost v bolnišnici zdravljenih bolnikov s pljučnico 
okrog 10%, bolnikov s pridruženimi kroničnimi boleznimi in starostnikov pa znatno 
višja. Kazalci kakovosti naj bi bili  tisti parametri, ki naj bi najbolje odražali kakovost 
obravnave posameznega kliničnega primera. Upoštevanje znanih priporočil za 
zdravljenje ZBP spada med kazalce kakovosti. Namen naloge je oceniti uporabo 
slovenskih priporočil za zdravljenje  bolnikov z ZBP, upoštevanje priporočil in 
morebiten vpliv neupoštevanja na izhod bolezni, posebej pa oceniti porabo 
antibiotikov in dejavnike, ki vplivajo na trajanje antibiotičnega zdravljenja. 
Delovna hipoteza: upoštevanje smernic za zdravljenje ZBP pomembno vpliva na 
izhod bolezni. Podaljševanje antibiotičnega zdravljenja ne vpliva  pomembno na 
izhod bolezni. 
Material in metode. Študija bi potekala prospektivno na Kliniki za infekcijske bolezni 
in vročinska stanja.  Vključili bi vse zaporedne hospitalizirane bolnike z diagnozo ZBP 
v obdobju od 1. novembra 2008 do 28. februarja 2009.  Pri vseh bolnikih bi po 
sistemu PORT opravili oceno teže pljučnice. Za vsakega bolnika bi spremljali proces 
obravnave (glede na smernice) in klinični izhod bolezni. Porabo antibiotikov bi merili 
s številom  DDD (dnevno definiranih odmerkov). Ocenjevali bi primernost izbire 
antibiotika, trajanje in način aplikacije. Pri bolnikih, ki bi prejemali antibiotike dalj časa 
bi opravili analizo možnih dejavnikov, ki bi lahko vplivali na daljše zdravljenje.  
Zaključki raziskave bodo pomembno vplivali na izbiro kazalcev kakovosti za 
obravnavo bolnikov z ZBP, na spremembo slovenskih priporočil in na izdelavo 
kliničnih poti za zdravljenje bolnikov z ZBP 
Značaj naloge: klinična 
 
26. 
Naslov teme: Borelijski limfocitom pri otrocih v Sloveniji: demografske, 
klinične in laboratorijske značilnosti. 
 
Mentorica: doc. dr. Maja Arnež, dr. med. 
Obrazložitev: 
Slovenija je visoko endemsko področje za lymsko boreliozo. Lymska borelioza pri 
otrocih v Sloveniji je pogosta bolezen. Povzroča jo bakterija Borrelia burgdorferi 
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sensu lato. Otroci z lymsko boreliozo v Sloveniji najpogosteje prebolevajo erythema 
migrans, periferno okvaro obraznega živca in/ali meningitis. Obravnava bolnikov z 
lymsko boreliozo je standardizirana. Bolnike z borelijskim limfocitomom zdravimo z 
antibiotiki, podobno kot bolnike z erythema migrans. 

Borelijski limfocitom je zgodnja lokalizirana lymska borelioza. Klinične značilnosti 
bolnikov z borelijskim limfocitomom v Sloveniji, ki so starejši od 15 let, so znane. 
Prav tako so že znane klinične značilnosti otrok z erythema migrans, lymsko 
periferno okvaro obraznega živca in lymskim meningitisom. 

Z raziskavo želimo ugotoviti demografske, klinične in laboratorijske značilnosti pri 
bolnikih z borelijskim limfocitomom, ki so mlajši od 15 let. Posredno želimo z 
omenjeno raziskavo tudi osvetliti patogenezo lymske borelioze pri otrocih. 

27. 
Naslov teme: Kazalniki kvalitete predpisovanja antibiotikov pri hospitaliziranih 
otrocih s pogostimi okužbami 
 
Mentor: prof. dr. Milan Čižman, dr. med. 
Obrazložitev: 
Izhodišča: Pravilnost predpisovanja antibiotikov je pomembna, preveliko in 
nepravilno predpisovanje antibiotikov je pogosto in ima za posledico več stranskih 
učinkov, razvoj odpornosti mikrobov na antibiotike in povečane stroške. Infektologi 
smo še posebej odgovorni za ustrezno predpisovanje protimikrobnih učinkovin.  

Delovna hipoteza: Predvidevamo, da bomo z raziskavo ugotovili zanesljive in 
uporabne kazalnike kvalitete predpisovanja antibiotikov pri hospitaliziranih otrocih s 
pogostimi okužbami.  

Material in metode: Raziskava je prospektivna, 6-mesečna. V raziskavo bomo 
vključili vse otroke, ki so hospitalizirani v letu 2008 od 1.7. do 31. 12. 2008 na Kliniki 
za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Ljubljani in imajo eno od naslednjih 
diagnoz: doma pridobljena pljučnica, akutni bronhitis/bronhiolitis, okužba sečil, vnetja 
kože in podkožja. Ocenjevali bomo: ustreznost odvzetih mikrobioloških in drugih 
preiskav (slikovna diagnostika, akutni reaktanti vnetja), ustreznost predpisanega 
antibiotika v skladu s priporočili, ki so bila objavljena v Sloveniji v letu 2007, 
prilagoditev terapije po prejetju mikrobioloških izvidov, spremembo parenteralnega 
zdravljenja v zdravljenje per os v skladu s splošnimi priporočili, 

ustreznost trajanja zdravljenja. Ocenjevali bomo višino odmerkov in izračunali 
definiran dnevni odmerek pri otrocih glede na starost oziroma težo in ga izrazili kot 
odstotek odraslega odmerka. Na osnovi pogostnosti kliničnih diagnoz bomo ocenili 
celokupno rabo antibiotikov na otroških oddelkih in strukturo predpisanih antibiotikov.  

Zaključki raziskave: Bodo prispevek k racionalnejši rabi antibiotikov v bolnišnicah pri 
otrocih in oceni kazalnikov kvalitete predpisovanja.   

Značaj naloge: klinična 

28.  
Naslov teme: Kazalniki kakovosti zdravljenja okužb sečil 
 
Mentorica: prof.  dr. Bojana Beović, dr. med. 
Obrazložitev: 
Okužbe sečil so pogoste, zato je njihovo ustrezno zdravljenje še posebej pomembno 
za posameznega bolnika in za razvoj odpornosti proti antibiotikom pri bakterijskih 
povzročiteljih. Nedavno je nizozemska raziskovalna skupina predlagala nabor 
kazalnikov kakovosti, ki v klinični praksi še niso bili na široko preizkušeni. Med 
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kazalnike sodijo urinokultura, antibiotično zdravljenje v skladu s smernicami, 
prilagajanje antibiotičnega zdravljenja po prejemu mikrobioloških izvidov, prehod s 
parenteralnega na peroralno zdravljenje, indikacija za zdravljenje s fluorokinoloni, 
trajanje zdravljenja, menjava urinskega katertra in prilagajanje odmerka pri bolnikih z 
okvaro ledvične funkcije. S prospektivno raziskavo bomo skušali pri cca 60 bolnikih z 
okužbo sečil, obravnavanih na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja, 
oceniti uporabnost predlaganih kazalnikov. 

Poleg tega bomo skušali na večjem številu bolnikov (200) retrospektivno oceniti 
pomen kazalnikov za napoved poteka in izida zdravljenja.  

29.  
Naslov teme: Perkutana koronarna angioplastika pri starostnikih z akutnim 
koronarnim sindromom.  
 
Mentor: doc. dr. Matjaž Šinkovec, dr. med. 
Obrazložitev: 
Utemeljitev: Perkutana koronarna angioplastika je uspešna metoda zdravljenja 
bolnikov z akutnim koronarnim sindromom (STEMI, NSTEMI). Klinični izidi so ugodni. 
Manj znani so izidi angioplastike pri starostnikih (nad 80 let). To vprašanje je 
pomembno, ker pričakujemo v naslednjih letih vse več takšnih bolnikov.  

Namen: Na temelju lastnih izkušenj iz preteklega obdobja želimo predlagati razumne 
postopke koronarne angioplastike starostnikov z akutnim koronarnim sindromom. 

Merila za uvrstitev: Vsi bolniki z akutnim koronarnim sindromom, rojeni pred letom 
1926, ki smo jih zdravili s perkutano koronarno angioplastiko na Kliničnem oddelku 
za kardiologijo, v letih 2005, 2006 in 2007. 

Zasnova: Retrospektivna kohortna raziskava in prospektivno spremljanje. 

Metode: Perkutana koronarna angiografija, angioplastika z balonom in/ali vstavitvijo 
različnih kovinskih opornic, s trombektomijo in protiagragacijskim zdravljenjem, po 
mednarodnih strokovnih napotkih in presoji operaterja. Klinični pregled z 
vprašalnikom. 

Cilji: Izid angioplastike (razrešena zapora in dober epikardni ter tkivni pretok, 
razrešena zapora in slabši pretok, slab rezultat). 

Bolnišnični in ambulantni klinični izid (simptomi/nenadna smrt/akutni koronarni 
sindrom/poseg na srcu/srčna smrt/druga smrt) v obdobju dveh let. 

Značaj naloge: klinična 
 
30.  
Naslov teme: Dejavniki, ki vplivajo na okužbo pri bolnikih z zunanjo likvorsko 
drenažo 
 
Mentor: prof. dr. Roman Bošnjak, dr. med. 
Obrazložitev: 
Bolniki z zunanjo likvorsko drenažo lahko razvijejo hudo vnetje osrednjega živčevja, 
ki pomebno vpliva na nadaljnje zdravljenje. Vnetje lahko povzroči nevrološko okvaro 
neposredno, poleg tega pa onemogoča vstavitev notranjega likvorskega spoja, ki je 
navadno potreben za dolgoročno zdravljenje bolnikov s hidrocefalusom. 

V retrospektivni raziskavi bi pregledali 100 do 150 popisov bolnikov, ki so imeli 
zunanjo likvorsko drenažo. Zabeležili bi podatke o indikaciji za drenažo, demografske 
podatke bolnika, njegove osnovne bolezni, trajanje drenaže, izvide preiskav likvorja, 
nastanek morebitnega vnetja in izid zdravljenja. S statističnimi metodami bi skušali 
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ugotoviti, pri katerih bolnikih se okužba razvije najpogosteje in predlagati ukrepe, s 
katerimi bi okužbo lahko preprečili. 

31. 
Naslov teme: Poskus matematične analize aktivacije komplementnega sistema 
v možganski tekočini 
 
Mentor: prof. dr. Vladimir Kotnik, dr. med. 
Somentorica: strok. svet. Saša Simčič, univ. dipl. kem. 
Obrazložitev: 
Izhodišče: Komplementni sistema ima v organizmu pomembno vlogo pri nastanku in 
vzdrževanju vnetnega odziva. Njegova vloga pri razvoju vnetja možganskih open ter 
dinamika spreminjanja komplementnih proteinov v likvorju ob vnetju nista natančno 
poznana.  

Hipoteza: Predpostavljamo, da komplement sodeluje pri razvoju meningitisa, 
oziroma, da je za nastanek celo neobhodno potreben. Metoda: v raziskovalni nalogi 
bomo ugotavljali aktivacijo komplementnega sistema v cerebrospinalni tekočini z 
metodo detekcije terminalnih kompleksov. V primeru dokazane aktivacije bomo 
poskušali ugotoviti, kakšna je dinamika ključnih sestavin komplementa, da se le-te 
pojavijo v dovolj veliki koncentraciji v likvorju, kjer jih pri zdravem človeku navadno ni. 
S primerjalno analizo koncentracij plazemskih proteinov in sestavin komplementnega 
sistema v likvorju bomo določevali razlike v dinamiki obeh skupin proteinov ter 
poskušali opredeliti, kateri procesi do njih pripeljejo.  

Zaključki:  Iz izračunanih razmerij koncentracij komplementnih sestavin in njihovih 
proizvodov v krvi in možganski tekočini, bomo sklepali na spremembe v prepustnosti 
hemataoencefalne bariere in iz tega na vlogo komplementa pri meningitisu. 

 

32. 
Naslov teme: Vpliv helikopterskega in cestnega transporta kritično bolnega 
novorojenčka na spremembe variabilnosti srčne frekvence 
 
Mentor:  prof. dr. Alojz Ihan, dr. med. 
Somentor: asist. dr. Štefan Grosek, dr. med. 
Obrazložitev: 
Izhodišče in namen naloge: Helikopterski in cestni transport kritično bolnega 
novorojenčka predstavlja močan stres za novorojenčka. V naši dosedanji raziskavi 
transporta kritično bolnih novorjenčkov smo ugotovili, da različne vrste transporta 
različno močno vplivajo na spremembe srčne frekvence in koncentracijo levkocitov v 
periferni krvi. Spremembe variabilnosti srčne frekvence odražajo ravnotežje med 
parasimpatičnim in simpatičnim vegativnim živčnim sistemom in z njimi ocenimo 
fiziološko stabilnost oziroma vulnerabilnost organizma na stres. Raziskave, ki bi 
spremljale spremembe variabilnosti srčne frekvence pri transportiranih kritično bolnih 
novorojenčkih še niso bile opravljene. 
Delovni hipotezi sta: Da transport kritično bolnega novorojenčka s helikopterjem ali 
reševalnim vozilom, ki povzročata vibracije, tresenje in hrup, različno vpliva na 
spremembe srčne variabilnosti, srčno frekvenco in koncentracijo levkocitov v periferni 
krvi.Da obstajajo razlike v variabilnosti srčne frekvence med helikopterskim in 
transportom z reševalnim avtomobilom, Da obstajajo razlike v variabilnosti srčne 
frekvence med nočnim in dnevnim transportom z reševalnim avtomobilom. 
Metode: Raziskava bo zasnovana prospektivno. Vključili bomo 45 transportiranih 
kritično bolnih novorjenčkov, starih do 48 ur po rojstvu (petnajst novorojenčkov 
transportiranih podnevi s helikopterjem, 15 transportiranih podnevi in 15 
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transportiranih ponoči z reševalnim vozilom). Vsi novorojenčki bodo med transportom 
umetno predihavani in jim bomo nadzirali življensko pomembne funkcije. 
Po sprejemu v enoto za intenzivno terapijo otrok bomo iz elektrokardiografskih (EKG) 
posnetkov določali spektralne in nekatere časovne kazalce variabilnosti srčne 
frekvence.Vsem novorojenčkom bomo zabeležili tudi srčno frekvenco pred 
transportom, po sprejemu v intenzivno enoto in eno uro po sprejemu. Levkocite v 
periferni krvi bomo odvzeli ob sprejemu in po 24 urah. Razliko med dvema 
skupinama podatkov bomo imeli kot statistično pomembno pri p<0,05.  
Protokol raziskave bomo pred začetkom raziskave predložili Komisiji za medicinsko 
etiko Kliničnega centra Ljubljana.  
Pričakovani rezultati: Pričakujemo, da bomo potrdili hipotezo, da obstajajo razlike v 
variabilnosti srčne frekvence med novoroječki, ki so transportirani s helikopterjem ali 
reševalnim vozilom. 
Zaključki: Zaključki naše raziskave naj bi pokazali, kateri transport kritično bolnega 
novorojenčka je bolj stresen in ima zato večji vpliv na spremembe variabilnosti srčne 
frekvence. 
Značaj naloge: klinična 
 
33. 
Naslov teme: Serološko dokazovanje virusov herpes simpleks pri bolnikih z 
genitalnim herpesom v Sloveniji 
 
Mentor: doc. dr. Miroslav Petrovec, dr. med.  
Obrazložitev: 
Izhodišča: Virus herpes simpleks poleg labialnega herpesa in encefalitisa povzroča 
genitalni herpes. Sodobna diagnostika temelji na dokazu virusnih antigenov ali 
nukleinskih kislin v kožnih in sluzničnih spremembah. Precejšnje število pacientov je 
pregledanih v taki fazi okužbe, ko kožnih sprememb ni več in neposreden dokaz 
virusa ni mogoč. Pri njih lahko okužbo dokažemo z dokazom specifičnih protiteles 
usmerjenih proti beljakovini G virusa herpes simpleks tip 1 (HSV-1) in tip 2 (HSV-2).  
Metode: V raziskavi bomo za dokaz specifičnih protiteles uporabili najnovejšo x-MAP 
Luminex tehnologijo, ki iz zelo majhne količine seruma, hkrati  določa specifična 
protitelesa proti HSV-1 in HSV-2. 
Predvideni rezultati:  Za Slovenijo ni podatkov o prevalenci genitalnih okužb z 
virusom herpes simpleks, kakor tudi ne podatkov o pogostnosti zastopanosti 
posameznih tipov.  Z našo raziskavo želimo na vzorcih pacientov, ki bodo zaradi 
genitalne okužbe pregledani v slovenskih ambulantah ugotoviti zastopanost 
posameznih tipov virusa HSV-1 in HSV-2. Na ta način bomo prvič podatke o 
prekuženosti slovenske rizične populacije. Podatki bodo koristni za načrtovanje 
ustreznih preventivnih ukrepov. 

34.  
Naslov teme: Primerjava nekaterih morfoloških in biokemičnih lastnosti 
nevronov, ki oživčujejo dlesen in zobno pulpo podgane 
 
Mentor: prof. dr. Uroš Skalerič, dr. dent. med. 
Somentor: asist. dr. Rok Gašperšič, dr. dent. med. 
Obrazložitev: 
Izhodišče: Primarni senzorični nevroni, ki oživčujejo dlesen in zobno pulpo, 
omogočajo zaznavo dotika, temperature in bolečine, s sproščanjem nevropeptidov 
pa sodelujejo tudi pri uravnavanju vnetne reakcije. Vnetje dlesni in obzobnih tkiv je 
praviloma neboleče, vnetje zobne pulpe pa praviloma boleče. Razlog za različno 
bolečinsko občutljivost vnetja dlesni in zobne pulpe bi lahko bil v različnih morfoloških 
in biokemičnih lastnostih nevronov, ki ta tkiva oživčujejo. 
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Namen raziskave je razviti metodo označevanja perikarionov nevronov, ki oživčujejo 
dlesen in zobno pulpo ter opisati nekatere njihove morfološke in biokemične 
značilnosti (izražanje nevropeptidov, receptorja TrkA in nekaterih ionskih kanalčkov). 
Hipoteza: Predpostavljamo, da se bodo morfološke in biokemične značilnosti 
nevronov, ki oživčujejo dlesen in zobno pulpo, razlikovale. 
Metode: Nevrone, ki oživčujejo dlesen in zobno pulpo, bomo označili z različnimi 
retrogradnimi nevronskimi označevalci (Fluorogold, True Blue). Označene 
perikarione bomo poiskali na histoloških rezinah trigeminalnega ganglija in 
fotografirali s fluorescentnim mikroskopom. Z imunohistokemičnim postopkom bomo 
označili antigene v perikarionih teh nevronov.  
Rezultati: Predpostavljamo, da bodo perikarioni nevronov, ki oživčujejo zobno pulpo 
manjši od nevronov, ki oživčujejo dlesen, in da bo med prvimi večji delež tistih, ki 
izražajo nevropeptide, receptor TrkA in ionske kanale. 
Zaključki: Opisane morfološke in biokemične razlike med nevroni, ki oživčujejo 
dlesen in zobno pulpo bodo pripomogle pri razumevanju različne bolečinske 
občutljivosti bolezni zob in obzobnih tkiv. 
Značaj naloge: bazične raziskave 
 
35.  
Naslov teme: Vpliv makromolekul na adhezijo med eritrociti 
 
Mentor: prof. dr .Saša Svetina, univ. dipl. fiz.  
Somentor: asist. dr. Jure Derganc, univ. dipl. fiz.  
Obrazložitev: 
Pod določenimi pogoji se lahko eritrociti v krvni plazmi sprimejo v skupek, imenovan 
rouleau.  Agregacija eritrocitov ima zelo širok klinični pomen, saj je povezana z 
različnimi bolezenskimi stanji in ima neposreden vpliv tako na sedimentacijo krvi, kot 
tudi na viskoznost krvi in vivo. Znano je, da je eden od ključnih dejavnikov pri 
nespecifični agregaciji prisotnost različnih makromolekul v krvni plazmi, vendar pa 
mehanizem agregacije še vedno ni v celoti poznan. V nalogi bo študent s pomočjo 
manipulacije z mikropipetami pod mikroskopom opazoval adhezijo dveh eritrocitov 
ter na osnovi oblike zlepljenih eritrocitov dobil oceno za jakost adhezije. Na ta način 
bo sistematično raziskal, kako je jakost adhezije med eritrociti odvisna od 
koncentracije različnih makromolekul (fibrinogena, dekstrana in PEGa) v raztopini. 
Na osnovi meritev bo lahko sklepal o možnih mehanizmih agregacije. 

 

36. 
Naslov teme: Morfološke spremembe celic pri pritrjanju na podlago 
 
Mentorica: doc. dr. Urška Batista, univ. dipl. biol.  
Obrazložitev 
Poznavanje strukture celične površine, medsebojnih tesnih stikov celic v tkivih ter 
tvorbe različnih izrastkov (filopodijev, lamelipodijev) v času migracije celic na 
določeno mesto v organizmu je zelo pomembno pri študiju celične regeneracije, 
celjenja ran, nastajanja metastaz in diferenciacije hematopoetskih celic. Sesalske 
celice, ki rastejo v kulturi, se pritrjajo na podlago s specifičnimi receptorji za molekule 
ektracelularnega matriksa. Celice se pritrdijo na podlago in se tudi premikajo po njej 
z iztezanjem tankih lamelipodijev. Različne vrste celičnih linij (fibroblasti V 79 in BHK, 
epitelne celice CaCo2 in MDCK) bomo pripravili tako, da se bodo razmnoževale na 
različnih podlagah (plastika, steklo, s silanom ali fibronektinom prevlečeno steklo). 
Študirali bomo vpliv podlage na pritrjevanje celic ter njihovo proliferacijo in obliko. Za 
opazovanje celic bomo uporabljali invertni mikroskop, za štetje pa program Image 
tool. 
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37.  
Naslov teme: Vpliv deformacije rdeče krvne celice na prerazporeditev 
proteinov 
 
Mentor: doc. dr. Bojan Božič, univ. dipl. fiz.  
Obrazložitev 
Običajna oblika rdeče krvne celice se pri spremenjenih zunanjih pogojih ali pri 
delovanju zunanjih sil lahko spremeni. Skladno s spremenjeno obliko se spremeni 
tudi ukrivljenost membrane, od katere je odvisna energija proteinov v membrani. Pri 
spremembi oblike rdeče krvne celice pride tudi do deformacije membranskega 
skeleta. Primer delovanja zunanjih sil na membrano je gibanje rdeče krvne celice po 
kapilari. V nalogi bi določili prerazporeditev proteinov v membrani in vlogo 
membranskega skeleta. Reševali bi enačbo, ki določa obliko fosfolipidnih membran 
in deformacijo membranskega skeleta. 

 

38. 
Naslov teme: Preprečevanje mikrovesikulacije membran – antikoagulantni in 
antimetastatski mehanizem 
 
Mentorica: prof. dr. Veronika Kralj-Iglič, univ. dipl. fiz. 
Obrazložitev: 
Izhodišča: Mikrovesikli celičnih membran nastanejo pri brstenju membran in delujejo 
kot zunajcelične organele, ki prenašajo snov in informacije oddaljenim celicam. 
Mikrovesikli predstavljajo katalitske površine za kemijske reakcije, ki vodijo do 
nastanka krvnih strdkov,  sodelujejo pa tudi pri razsevanju neoplazme. 
Plazemski proteini lahko posredujejo privlačno interakcijo med membranami, ki 
povzroči adhezijo in prepreči odcepitev membranskega brsta od matične membrane. 
Opazovanje tega pojava na umetnih membranah je privedlo do hipoteze, da so 
lastnosti plazme, da močneje zlepi membrane, povezane z manjšim številom 
mikrovesiklov v periferni krvi. Glavni namen predlaganega dela je preverjanje te 
hipoteze, analizirali pa bomo tudi lastnosti plazme in število mikrovesiklov v 
primerjavi s klinično sliko.  
Metode: Mikrovesikle bomo izolirali iz periferne krvi in analizirali njihovo število in 
sestavo s pretočnim citometrom. Vpliv plazme na adhezijo fosfolipidnih mehurčkov 
bomo opazovali s fazno kontrastnim optičnim mikroskopom. Adhezijo bomo 
kvantificirali s kontaktnim kotom med adheziranimi mehurčki. Obravnavali bomo 
različne populacije bolnikov in zdrave osebe.  
Rezultati: Obstoja negativna korelacija med povprečnim kontaktnim kotom 
mehurčkov, ki se zlepijo zaradi prisotnosti plazme, in številom mikrovesiklov v 
periferni krvi. Obstojajo statistično pomembne razlike v številu mikrovesiklov in 
velikostmi kontaktnih kotov med različnimi skupinami bolnikov.   
Zaključki: Lastnost plazme, da posreduje privlačno interakcijo med membranami, je 
možen antikoagulantni in anti-metastatski mehanizem. 

39. 
Naslov teme: Stopnja prizadetosti malih dihal pri različnih fenotipih astme 
 
Mentor: prof. dr. Stanislav Šuškovič, dr. med. 
Somentorica: asist. Sabina Škrgat, dr. med. 
Obrazložitev: 
Izhodišče. Mala dihala so v sklopu astmatskega vnetja dihalnega trakta vselej 
prizadeta. Ni znano, če je stopnja njihove prizadetosti odvisna od fenotipa astme. To 
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je pomembno vprašanje, saj pripisujemo upad pljučne funkcije vnetnemu 
preoblikovanju malih dihal. 

Metode. Raziskava bi potekala retrogradno. Primerjali bi ugotovke  metaholinskega 
testa, induciranega sputuma ter koncentracije NO v izdihanem zraku opravljene ali 
izmerjene pri bolnikih z astmo obravnavanih v zadnjih 3 letih na Golniku. Pri 
metaholinskih testih bi primerjali PD20 za FEV1(provokativna doza metaholina za 
20% zmanjšanje forsiranega ekspiratornega pretoka v prvi sekundi)  z maksimalnim 
padcem FVC (forsirana vitalna kapaciteta) , ki smo ga razkrili ob metaholinskem 
testu. To bi bilo merilo ujetosti zraka zaradi zapore malih dihal. Z induciranim 
sputumom bi predvsem razločevali eozinofilno od ne-eozinofilne astme, ki imata 
različen terapevtski ter prognostični pomen. Koncentracije NO bi nam kazale na 
stopnjo aktivnosti eozinofilnega vnetja bronhijev. Navedene  laboratorijske ugotovke 
bi primerjali s kliničnimi kazalniki aktivnosti astme. 

Pričakovani rezultati. Pričakujemo, da bi s to raziskavo omogočili boljšo identifikacijo 
bolnikov z astmo, ki imajo večjo stopnjo prizadetosti malih dihal in zato potrebujejo 
usmerjene ali izboljšane terapevtske ukrepe ali drugače oblikovan pristop k njihovi 
klinični obravnavi.  

40. 
Naslov teme: Vpliv genskih polimorfizmov v biosintetski poti pirimidinskih 
nukleotidov na neželene učinke pri zdravljenju revmatoidnega artritisa z 
leflunomidom 
 
Mentorica:  prof. dr. Vita Dolžan, dr. med. 
Obrazložitev: 
Izhodišče: Revmatoidni artritis (RA) je najpogostejša vnetna revmatična bolezen, ki 
prizadene zlasti ljudi v aktivni dobi, pomembno zmanjša delovno sposobnost in 
povzroča invalidnost in povečano umrljivost. Zdravljenje naj bi zmanjšalo znake 
vnetja, izboljšalo gibljivost, preprečevalo nastanek deformacij sklepov in posledično 
invalidnost. 

Med temeljna zdravila za zdravljenje RA sodi tudi leflunomid, ki zavre sintezo 
pirimidinskih nukleotidov. Med zdravljenjem bolniki lahko izkusijo neželene učinke s 
strani sluznic, kože, kostnega mozga ali jeter. Ker ni zanesljivih napovednih 
dejavnikov, na podlagi katerih bi lahko predvideli neželene učinke, je potrebno 
pogosto klinično in laboratorijsko spremljanje bolnika. Kljub temu več kot 50% 
bolnikov, ki prejemajo leflunomid, zaradi neželenih učinkov ali neodzivnosti opusti 
zdravljenje.   

V zadnjem času se vse bolj uveljavlja spoznanje, da na odzivnost posameznika na 
zdravljenje oziroma stopnjo neželjenih ali celo toksičnih učinkov pomembno vplivajo 
tudi vrojeni polimorfizmi encimov, ki so udeleženi v presnovi zdravila ali so tarča 
delovanja zdravila. 

Leflunomid je inhibitor encima dihidro-orotat-dehidrogenaze (DHODH), ki katalizira 
četrto reakcijo v poti  “de novo” sinteze pirimidinskih nukleotidov. Genetski 
polimorfizem v eksonu 1 gena za DHODH privede do spremembe lizina 7 v glutamin. 
Polimorfen je tudi gen za ribonukleotid reduktazo M1 (RRM1), edini encim, ki 
katalizira pretvorbo ribonukleotidov v deoksiribonukleotide.   

Kandidat bo preveril hipotezo, da genetski polimorfizmi v biosintetski poti 
pirimidinskih nukleotidov  vplivajo na tveganje za pojav neželenih učinkov pri 
zdravljenju RA z leflunomidom. 

Metode dela: Kandidat bo v podatkovnih bazah poiskal znane polimorfizme genov 
DHODH in RMM1 in sodeloval pri načrtovanju testov za njihovo analizo. S 
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5’nukleaznim testom (TaqMan) bo določil pogostnost teh polimorfizmov v zdravi 
slovenski populaciji in pri 106 bolnikih z RA, zdravljenih z leflunomidom. S statistično 
analizo bo ugotavljal vpliv analiziranih polimorfizmov na neželene učinke zdravljenja 
z leflunomidom.    

Pričakovani rezultati: Predlagana naloga je aplikativne narave in ima potencialen 
pomen za racionalno farmakoterapijo. Farmakogenetski pristop bi lahko pripomogel k 
učinkovitejšemu in varnejšemu zdravljenju z leflunomidom, oziroma k izbiri najbolj 
učinkovitega zdravila za posameznega bolnika. Vpeljane metode pa bodo 
pomembne tudi za nadaljne študije, s katerimi želimo preveriti, ali proučevani 
polimorfizmi vplivajo na zdravljenje z antagonisti pirimidinskih nukleotidov, ki se 
uporabljajo pri zdravljenju raka.   

41.  
Naslov teme: Vpliv izoliranih naravnih substanc rastlinskega izvora na 
aktivnost G-proteinov 
 
Mentor: prof. dr. Matjaž Zorko, univ. dipl. kem.  
Obrazložitev: 
Znano je, da imajo nekatere naravne snovi rastlinskega izvora zaščitno vlogo pri 
srčno žilnih obolenjih. Med take prištevamo tudi flavonoidne snovi v vinu, pa tudi v 
svežem jagodičju. Mehanizem njihovega delovanja ni znan, kaže pa, da se vpletajo v 
različne signalne poti v celici. Ker so mnoge od teh poti povezane z G-proteini, 
želimo preveriti, ali te snovi morda delujejo tudi z neposredno vezavo na te 
znotrajcelične prenašalce signala. Seveda bi lahko delovale le. če lahko prestopijo 
celično membrano. Ker je znano, da mnoge take snovi lahko preidejo hemato-
encefalno bariero, pa tudi njihova struktura je zaradi amfifilne narave ustrezna za 
prehod skozi membrano, se nam zdi predlagana raziskava smiselna in upravičena. 

Naša delovna hipoteza je, da so vsaj nekatere naravne flavonoidne snovi sposobne 
vstopiti v celico in v njeni notranjosti aktivirati različne heterotrimerne G-proteine z 
neposredno vezavo nanje, kar lahko v celici izzove različne fiziološke odgovore. 
Uporabili bomo s HPLC delno očiščene flavonoide iz vina, borovnic in drugega 
jagodičja, kot vir G-proteinov pa membrane iz podganjih možganskih korteksov. 
Aktivacijo G-proteins bomo preverjali z analizo hitrosti vezave radioaktivnega 
analoga GTP ([35S]GTP�S), na sposobnost vstopanja v celico pa bomo sklepali na 
podlagi ocenjene vrednosti za particijski koeficient (log P), ki ga bomo izračunali za 
modelne substance. Če bodo rezultati pozitivni, jih bomo primerjali z rezultati 
delovanja teh snovi na izolirane organe (izolirano srce in žile). Rezultati bi lahko bili 
pomemben prispevek k razumevanju zaščitnega delovanja flavonoidnih snovi. 

42. 
Naslov teme: Vpliv izbranih antocianov in drugih flavonoidov na izolirane žile 
in srce poskusnih živali 
 
Mentor: znanst. sod. dr. Gorazd Drevenšek, univ. dipl. biol.  
Obrazložitev: 
Izhodišče: Bolezni srca in ožilja se najprej kažejo na žilju kot počasna izguba njegove 
odzivnosti. V predlagani raziskavi bomo preskusili flavonoide in podskupino 
antocianov, ali te kažejo sposobnost zaščite pred nastankom srčno-žilnih obolenj. 

Namen raziskave in delovna hipoteza: Raziskovali bomo morebitne zaščitne učinke 
izbranih učinkovin na žilje in izolirano srce. Preverili bomo delovno hipotezo, da 
nekatere od teh snovi žile in srce ščitijo pred hipoksično-reoksigenacijskimi in 
ishemično reperfuzijskimi okvarami preko endotelijsko posredovanih mehanizmov.  
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Metode: Poskuse bomo izvedli na izoliranih delih aorte in izoliranega srca podgane. 
Ugotavljali bomo vpliv izbranih učinkovin na krčitveno in sprostitveno kapaciteto žil 
ter na funkcije izoliranega srca in jih primerjali z drugimi poznanimi snovmi s 
podobnim delovanjem. Najučinkovitejše bomo preverili na ishemično reperfuzijskem 
modelu izoliranega srca. 

Pričakovani rezultati: Nekatere izbrane snovi bodo izolirane žile in srce zaščitile pred 
ishemično okvaro in ohranile sprostitveno in/ali krčitveno sposobnost žil.  

43. 
Naslov teme: Pomen scintigrafije miokarda pri načrtovanju biventrikularne 
elektrostimulacije srca.  
 
Mentor: prof. dr. Igor Zupan, dr. med. 
Obrazložitev: 
Zdravljenje bolnikov z dilatativno kardiomiopatijo na način resinhronizacije oziroma 
biventrikularne elektrostimulacije srca je v svetu in tudi pri nas uveljavljena metoda. 
Kljub dokaj jasnim kriterijem pa je še vedno vsaj 25% bolnikov, ki jim takšen način 
zdravljenja ne pomaga, lahko privede celo do poslabšanja. V teku so številne 
raziskave in iskanje parametrov s katerimi bi lahko dokaj zanesljivo napovedali 
uspešnost ali neuspešnost takšnega načina zdravljenja. 

Namen študije 

Ugotoviti želimo, ali s pomočjo scintigrafije miokarda in določitvijo ishemičnega 
indeksa lahko predvidimo uspešnost biventrikularne elektrostimulacije srca, še zlasti 
pri bolnikih z ishemično boleznijo srca. 

Načrt raziskave 

V pretežno prospektivni, deloma pa tudi retrospetivni analizi bomo pri vsaj 30 
bolnikih, predvidenih za biventrikularno stimulacijo srca opravili scintigrafijo miokarda 
in določili ishemični indeks. Pooperativno bomo bolnike spremljali in sicer 1, 3, 6 in 
12 mesecev. Določali bomo parametre, ki ocenjujejo kvaliteto življenja pred in po 
vsaditvi spodbujevalnika, kot tudi ehokardiografske in laboratorijske parametre. 
Skušali bomo najti povezavo med ishemičnim indeksom, uporabljeno veno pri 
vsaditvi spodbujevalnika in etiologijo kardiomiopatije. 

Predvideni rezultati 

Predvidevamo, da bo ishemični indeks pomembno vplival na napoved uspešnosti 
biventrikularne elektrostimulacije srca. 

Pomen rezultatov 

Lažja in bolj zanesljiva izbira bolnikov za biventrikularno elektrostimulacijo srca. 

44. 
Naslov teme: Študij izvora interiktalne epileptične aktivnosti s pomočjo 
sistema BESA (Brain Electrical Source Analysis) 
 
Mentor: prof. dr. Igor Zupan, dr. med. 
Obrazložitev: 
EEG je prvotnega pomena pri kliničnem ocenjevanju bolnikov z epilepsijo. Omogoči 
nam, da vidimo zelo kratke (reda velikosti ms) elektrofiziološke nenormalnosti med 
samim napadom (iktalno) ali med dvema napadoma (interiktalno) – kot npr. 
interiktalne trne. EEG s skalpa nam nudi obilo informacij s površine možganske 
skorje, medtem ko imamo informacij iz globljih struktur malo. Razen tega napade 
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same redko posnamemo in imamo redko dokumentiran tudi kliničen potek napada 
(semiologijo). Po drugi strani pa raziskovalci veliko vlagajo v lokalizacijsko vrednost 
epileptogenih fenomenov – trnov, ki se pojavljajo med dvema napadoma. 
Lokalizacijo trna lahko izboljšamo, če uporabljamo tako imenovano analizo izvora 
epileptogene aktivnosti (BESA) – uporabo matematičnih rekonstrukcijskih metod za 
ugotovitev oblike generatorjev EEG. 
Primerjali bomo bolnike z žariščno epilepsijo, posnete z klasičnim EEG-jem in s 
sistemom BESA. Rezultate bomo statistično obdelali. Pričakujemo, da nam bo BESA 
nudila natančnejše informacije glede generatorjev trnov, kar je pri žariščnih 
epilepsijah, ki so odporne na zdravila, pomembno za nadaljnje kirurško zdravljenje. 

45.  
Naslov teme: Vpliv kontinuirane dopaminergične stimulacije z ropinirolom 
na nemotorične simptome in kvaliteto življenja bolnikov s Parkinsonovo 
boleznijo 
 
Mentorica: doc. dr. Maja Trošt, dr. med. 
Somentorica: mag. Mojca Hajdinjak, dr. med. 
Obrazložitev: 
Parkinsonova bolezen (PB) je neozdravljiva kronična nevrodegenerativna bolezen 
možganov, ki prizadane človekove motorične in številne nemotorične funkcije. 
Slednje bolnikovo kvaliteto življenja pogosto prizadanejo bolj kot motorične težave.  
Zdravljenje  PB je simptomatsko z nadomeščanjem živčnega prenašalca dopamina, 
ki ga pri PB primanjkuje. V zadnjih letih je bil v zdravljenje PB vpeljan princip 
kontinuirane dopaminergične stimulacije (KDS). Ta temelji na čim bolj fiziološkem 
simptomatskem zdravljenju, pri katerem je koncentracija dopaminergičnih zdravil kar 
se da konstantna.  V raziskavi bosta študentki primerjali učinkovitost dveh vrst 
zdravljenja PB – zdravljenje s klasično obliko dopaminskega agonista ropinirola, ki 
zaradi kratke razpolovne dobe stimulira dopaminske receptorje intermitentno ter 
zdravljenje z ropinirolom s podaljšanim sproščanjem, ki zaradi dolge razpolovne 
dobe omogoča KDS. Opazovali bosta vpliv obeh vrst ropinirola na delovanje 
avtonomnega živčevja, na razpoloženje bolnikov, na kvaliteto spanja, pogostnost 
stranskih učinkov in na celokupno kvaliteto bolnikovega življenja. 
Delo bo zasnovano kot 'cross-over' študija. Bolnike s PB bosta ocenili najprej na 
zdravljenju s klasično obliko ropinirola in znova po uvedbi ropinirola s podaljšanim 
sproščanjem.  
Rezultate bosta primerjali in ugotavljali  razlike med obema načinoma zdravljenja PB.  
Pričakujemo, da bodo v primerjavi z intermitentnim dovajanjem 'klasičnega' ropinirola 
imeli bolniki zdravljeni z načinom kontinuirane dopaminergične stimulacije ropinirola s 
podaljšanim delovanjem manj nemotoričnih težav in boljšo kvaliteto življenja v 
primerjavi z zdravljenjem s klasično obliko ropinirola.  

46. 
Naslov teme: Vpliv pomanjkanja kisika na privzem histamina v astrocite 
(bazična raziskovalna naloga) 
 
Mentorica: prof. dr. Mojca Kržan, dr. med. 
Somentorica: Katja Perdan, dr. med. 
Obrazložitev: 
Izhodišče: Nevrotransmitor mora v grobem izpolnjevati naslednje pogoje: mora se 
sintetizirati v osrednjem živčevju, ne sme prehajati skozi krvno-možgansko pregrado, 
iz celičnih veziklov se mora regulirano sproščati, po sproščanju se mora inaktivirati v 
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določenem času. Pri inaktivaciji nevrotransmitorja so vpleteni naslednji procesi: 
encimska razgradnja, ponovni privzem v živčne celice ter privzem v celice glije. 
Histamin se od ostalih nevrotransmitorjev razlikuje po tem, da nima specifičnega 
prenašalca, ki bi reguliral njegov ponovni privzem v živčne celice in privzem v 
astrocite.  

Namen raziskave: Študent(-ka) bo preveril, če vzdrževanje celičnih kultur astrocitov v 
prisotnosti manjše količine kisika vpliva na kinetične lastnosti  privzema histamina v 
astrocite. 

Metode: Uporabili bomo primarne celične kulture astrocitov vzgojenih iz neonatalnih 
in odraslih podgan ter merili privzem radioaktivno označenega histamina v celice.  

Pričakovani rezultati: V hipoksičnih razmerah se bo zmanjšal aktivni transport 
histamina v astrocite.  

47. 
Naslov teme: Vpliv komponent bazalne lamine in živčnega dejavnika agrina na 
zgodnje stopnje razvoja človeške skeletne mišice v razmerah in vitro 
 
Mentor:  doc. dr. Tomaž Marš, dr. med. in univ. dipl. biol. 
Obrazložite:  
Razvoj funkcionalnega človeškega mišičnega vlakna je kompleksno zaporedje več 
procesov, od katerih sta pomembna še zlasti proces zlivanja mioblastov v večjedrni 
mišični sincicij in oživčenja le-teh. Oba procesa lahko spremljamo in kvantificiramo v 
poskusnem modelu in vitro oživčenih človeških mišičnih celic. Na zgodnje stopnje 
razvoja skeletne mišice vplivajo številni dejavniki. V okviru študentske raziskovane 
naloge želimo proučiti vpliv nekaterih komponent bazalne lamine, kot je npr. laminin 
in živčnega dejavnika agrina na proces zlivanja-fuzije mioblastov in proces oživčenja 
mišičnih celic ter na izražanje mišično specifične kinaze (MuSK) in drugih komponent 
živčnomišičnega stika (receptorjev za acetilholin). Vpliv komponent bazalne lamine in 
agrina na omenjene procese doslej še ni bil proučevan. V predlagani nalogi bomo 
uporabili in vitro poskusni model neoživčenih in oživčenih človeških mišičnih celic, 
kvantitativne metode za ugotavljanje uspešnosti fuzije mioblastov in izražanja 
proteinov (Western blot).  

Značaj naloge: bazična raziskava 

48. 
Naslov teme: Pomen zgodnjih biokemičnih sprememb v krvi pri esencialni 
arterijski hipertenziji 
 
Mentor: doc. dr. Bogomir Žižek, dr. med.  
Obrazložitev: 
Klinična raziskava 

Esencialno arterijsko hipertenzijo (EAH) pogosto povezujejo s presnovnim 
sindromom, ki vključuje poleg povišanega krvnega tlaka še številne presnovne 
(biokemične) motnje. Patofiziologija presnovnega sindroma ni v celoti pojasnjena, 
predpostavljajo pa, da je tkivna neodzivnost na delovanje inzulina osnova celotnega 
skupka presnovnih nepravilnosti (1). Visoka raven inzulina v krvi povzroči številne 
nenormalnosti v delovanju maščobnega tkiva. Poveča se izločanje adipokinov 
(adiponektin, leptin, resistin itd.)(2), ki neposredno ali posredno povzročajo 
presnovne motnje, zmanjšano fibrinolizo (presežek inhibitorja aktivatorja 
plazminogena) in kronično subklinično vnetje (povečana koncentracija C-reaktivnega 
proteina /CRP/, fibrinogena, dejavnika tumorske nekroze-α, interlevkina-6) (3). Vse te 
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med seboj prepletene povezave lahko vplivajo na biološko razpoložljivost dušikovega 
oksida (NO) in s tem na moteno funkcijo endotelija in (diastolično) funkcijo miokarda. 
V prid temu govorijo tudi nedavne študije v katerih so avtorji dokazali povezavo med 
presnovnim sindromom in povečano ravnijo endogenega zaviralca NO-sintaze, 
asimetričnim dimetil-argininom (ADMA) (4). 
Namen raziskave in hipoteze:V raziskavi želimo natančneje ugotoviti prisotnost 
biokemičnih sprememb v sestavi krvi in funkcijske spremembe levega prekata (LP) 
pri zdravih mladih osebah s pozitivno družinsko anamnezo o hipertenziji, še pred 
pričakovanim zvišanim krvnim tlakom. 
Pri tem želimo ugotoviti: ali se družinsko obremenjene osebe v določenih kliničnih in 
biokemičnih značilnostih (koncentracije inzulina, glukoze, ADMA, adiponektina, CRP, 
fibrinogena) razlikujejo od zdravih preiskovancev ,ali se pri družinsko obremenjenih 
osebah, prisotne tudi funkcijske spremembe (diastolična disfunkcija) LP, ali obstajajo 
povezave med posameznimi biokemičnimi dejavniki ter dejavniki in morebitnimi 
funkcijskimi spremembami LP. 
Hipoteze pri zastavljenih ciljih so naslednje: družinsko obremenjeni preiskovanci se 
od kontrolne skupine razlikujejo ne le v kliničnih, ampak tudi v biokemičnih 
značilnostih, družinsko obremenjene mlade in zdrave normotenzivne osebe že imajo 
določene funkcijske spremembe LP v primerjavi s preiskovanci, ki niso obremenjeni s 
hipertenzijo, v opazovani skupini verjetno obstaja povezanost med nekaterimi 
posameznimi pričakovanimi biokemičnimi spremembami na eni, ter biokemičnimi 
dejavniki in funkcijskimi spremembami LP na drugi, strani.  
Preiskovanci in metode dela: V raziskavo bomo vključili 70-80 oseb, starih 30-40 let, 
razdeljenih v dve skupini. Prvo skupino bodo sestavljali normotenzivni preiskovanci s 
pozitivno družinsko anamnezo, v kontrolno skupini pa bodo vključeni preiskovanci 
normotenzivnih staršev. Krvne vzorce bomo določili v laboratoriju na Kliniki za žilne 
bolezni in Inštitutu za klinično kemijo in biokemijo, Univerzitetnega kliničnega centra. 
Funkcijske spremembe LP bom merili s pomočjo tkivne doplerske ehokardiografije. 

49. 
Naslov teme: Učinek glukokortikoidov, paratiroidektomije in zdravljenja z 
bisfosfonati na mineralno gostoto kosti po presaditvi ledvice 
 
Mentor: doc. dr. Damjan Kovač, dr. med. 
Obrazložitev: 
Bolnikom po presaditvi ledvice se v začetnem obdobju mineralna gostota kosti 
(MGK) naglo zmanjšuje. Vzrok za zmanjšanje MGK je jemanje glukokortikoidov in 
vztrajanje hiperparatiroidizma, ki se je razvil v času odpovedovanja ledvic in 
zdravljenja z dializo. Zmanjšanje MGK je vzrok za zvečano pogostnost zlomov kosti 
pri teh bolnikih. V retrospektivni raziskavi bomo analizirali pomen ukinitve 
glukokortikoidov, paratiroidektomije in zdravljenaja z bisfosfonati na MGK. Rezultati 
raziskave bodo pomembno vodilo pri odločanju o načinu zdravljenja osteopenije in 
osteoporoze pri bolnikih po presaditvi ledvice.  

Značaj naloge: klinična retrospektivna raziskava 

50. 
Naslov teme: Samo-dojemanje napake pri mandibularnem prognatizmu 
 
Mentorica: doc. dr. Nataša Ihan Hren, dr. med. 
Obrazložitev: 
Mandibularni prognatizem je najpogostejša obrazna (dentofacialna) nepravilnost, ki 
se kirurško zdravi v Sloveniji. Ta napaka pogojuje funkcionalne težave pri pacientih, 
pa tudi predstavlja estetski problem.  
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Do sedaj še nismo vrednotili te napake s psiho-socialnega vidika. Želeli bi preveriti 
samo-dojemanje svoje napake tako s funkcionalnega kot estetkega vidika ter možen 
socialni vpliv. Hkrati želimo samopodobo teh pacientov preveriti s testom telesne 
dismorfičnosti.  

Na enak način želimo testirati tako paciente pred in po operativnem zdravljenju te 
napake. Ker so operiranci z mandibularnim prognatizmom mladi odrasli, pa želimo 
njihove rezultate primerjati s podobno staro skupino odraslih brez obraznih 
nepravilnosti. 

51. 
Naslov teme: Pojavnost neizraslih podočnikov pri Slovenskih mladostnikih 
 
Mentorica: doc. dr. Maja Ovsenik, dr. dent. med. 
Obrazložitev: 
Izhodišče: Impaktiran ali neizrasel zob je zob, ki bi glede na dentalno starost pacienta 
že moral izrasti v ustno votlino, pa je zaradi različnih vzrokov zastal v čeljustni kosti. 
Najpogosteje neizrasli zobje so poleg tretjih kočnikov zgornji stalni podočniki, spodnji 
drugi ličniki in zgornji stalni srednji sekalci. Neizrasle zgornje podočnike ugotovimo 
pri 1% - 2% populacije, pogosteje pri pacientih ženskega spola in palatinalno, v 10 % 
sta neizrasla oba zgornja podočnika. Glavni etiološki dejavnik neizraslosti 
podočnikov je pomanjkanje prostora v zobnem loku. Obravnava neizraslih 
podočnikov zahteva interdisciplinarno ortodontsko-kirurško obravnavo, ki je zahtevna 
in  dolgotrajna. Epidemiloških podatkov o neizraslih podočnikih za slovensko 
populacijo nimamo. 

Z namenom bolj objektivnega ugotavljanja neizraslih zgornjih stalnih podočnikov, je 
cilj naloge ugotoviti pojavnost neizraslih podočnikov pri pacientih v ortodontski 
obravnavi na Centru za čeljustno in zobno ortopedijo, SPS Stomatološka klinika.  

Metoda: V raziskavo bomo vključili 30 pacientov (15  deklic in 15 dečkov), v obdobju 
poznega menjalnega in stalnega zobovja, starih med 11 in 16 let. Pri vseh 
preiskovancih bomo opravili osnovni čeljustno ortopedski pregled, izdelali študijske 
modele in analizirali panoramsko rentgensko sliko ter ugotavljali položaj, lego in 
vzrok za neizraslost podočnikov. 

Rezultati: Pričakujemo, da bodo podatki o neizraslih zobeh za slovensko populacijo 
primerljivi s tistimi v sodobni literaturi. 

Zaključek: Ortodontska obravnava tesnega stanja v obdobju poznega menjalnega 
zobovja sodi med prednosti za zdravljenje predvsem zaradi preprečevanja 
impaktiranosti zgornjih podočnikov. Podatki, pridobljeni v nalogi, bodo prispevali k 
bolj natančni in pravočasni diagnostiki in neizraslih podočnikov pri vsakdanjem 
kliničnem delu v  zobozdravstvu. 

52. 
Naslov teme: Dejavniki kvalitete življenja po presaditvi ledvice 
 
Mentor: doc.dr. Bojan Knap, dr.med. 
Obrazložitev 
Delo bo izvedeno na oddelku za transplantacijo  ledvic v kliničnem centru in sicer na 
kliničnem oddelku za nefrologijo.  

Vsebina dela: Napredek zdravljenja končne odpovedi ledvic je z različnimi oblikami 
zdravljenja končne odpovedi ledvic (hemodializa, peritonealna dializa in presaditev 
ledvice) zelo podaljšal življenjsko dobo omenjenih bolnikov. Ali podaljšanje 
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življenjske dobe pomeni tudi porast kvalitete življenja bomo preverili na skupini 
bolnikov po presaditvi ledvice.  

Namen dela je ugotovite dejavnike, ki najbolj vplivajo na kvaliteto življenja. Ocenjevali 
bomo psihološki profil bolnikov in rezultate rednega spremljanja delovanja presadka 
in zapletov zdravljenja. Poskušali bomo izluščiti dejavnike, ki najbolj vplivajo na 
kvaliteto življenja in so vsaj delno odvisni od zdravljenja in načina življenja.  
Hipotetično bodo pacienti z višjo izobrazbo, boljšim socialnim statusom, redno 
zaposleni in z dobrim delovanjem presadka izkazali najvišjo kvaliteto življenja. 

Značaj naloge: kliničen 
 
53. 
Naslov teme: Mutacije v genu za Familiarno mediteransko vročico pri otrocih, 
ki so preboleli  - Henoch-Schonlein purpuro 
 
Mentor:  doc.dr.Tadej Avčin, dr.med. 
Somentorica: Nataša Toplak, dr.med. 
Obrazložitev: 
Familiarna mediteranska vročica (angl. familial Mediterranean fever- FMF) je 
periodični vročinski sindrom in spada v skupino dednih avtoinflamatornih bolezni. 
Pogosta je  pri narodih sredozemskega področja. V Sloveniji smo na Pediatrični 
kliniki v Ljubljani v letu 2006 pričeli z genetskimi preiskavami gena za FMF (angl. 
Mediterranean fever gene- MEFV) pri otrocih s sumom na periodični vročinski 
sindrom. V študijah, ki so bile izvedene v sredozemskem področju, kjer je pogostnost 
mutacij v MEFV genu velika, so opisovali, da so mutacije v  MEFV genu pomemben 
rizični dejavnik za razvoj Henoch-Schonlein purpure (HSP). HSP je sistemski 
vaskulitis malih žil in je najpogostejši vaskulitis otroške dobe, pogost tudi v našem 
področju. 
NAMEN: Namen naše raziskave je ugotoviti, če so mutacije v MEFV genu prisotne 
tudi pri naših bolnikih s HSP. Ta ugotovitev bi pomembno prispevala k klinični 
obravnavi bolnikov glede kasnih posledic bolezni. 
HIPOTEZA: FMF je redka bolezen, pogosta samo pri pripadnikih sredozemskih 
narodov. Do sedaj v Sloveniji še nismo odkrili mutacij v MEFV genu pri otrocih s 
periodičnim vročinskim sindromom. Domnevamo, da v našem prostoru otroci, ki 
zbolevajo s HSP, niso nosilci mutacij v MEFV genu in ni povezave med obema 
boleznima. 
PREISKOVANCI IN METODE DELA: Naša raziskava bo v glavnem retrospektivna, 
vključevali pa bomo tudi otroke, ki bodo s HSP zboleli v teku študije. V raziskavo 
bodo vključeni otroci, ki so izpolnili klinične kriterije za postavitev diagnoze HSP. 
Pregledali bomo dokumentacijo Službe za alergologijo, revmatologijo in klinično 
imunologijo Pediatrične klinike. Družinam bomo poslali informacijo o študiji ter jih 
prosili za privolitev za odvzem krvi pri otroku za genetske preiskave. Kri bomo odvzeli 
ob kontrolnem pregledu v naši ambulanti, hkrati z odvzemom krvi za kontrolne 
preiskave po preboleli HSP. Komisiji za medicinsko etiko bomo poslali predlog 
raziskave v presojo glede etične neoporečnosti študije. Z genetskimi preiskavami 
bomo testirali MEFV gen za 6 najpogostejših mutacij pri FMF. 
REZULTATI: V slovenski populaciji otrok s HSP ne pričakujemo mutacij v genu 
MEFV, ki so lahko pomemben rizični dejavnik za razvoj HSP v populaciji otrok 
sredozemskega področja. Če so mutacije v MEFV genu prisotne tudi v naši populaciji 
otrok bo zanimiva korelacija s potekom in obsegom prizadetosti organov v sklopu 
HSP ter kasnimi posledicami bolezni. 
ZAKLJUČKI: Mutacije v MEFV genu so lahko pomemben rizični dejavnik za razvoj 
HSP v področjih velike pogostnosti FMF, ni pa znano ali so prisotne tudi v populaciji 
otrok s HSP v področjih kjer je bolezen redka. Obe bolezni lahko prizadeneta več 
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organov, tudi ledvice. Bolnike, ki so preboleli HSP in imajo mutacijo v MEFV genu je 
potrebno natančno slediti zaradi možnih kasnih posledic, predvsem prizadetosti 
ledvic. 
 
 
FAKULTETA ZA UPRAVO 
 
1. 
Naslov teme: Privatizacija upravnih nalog 
 
Mentorica: doc. dr. Polona Kovač  
Obrazložitev: 
Tema Privatizacija upravnih nalog je teoretično zahtevna problematika, ki jo je moč 
obdelati z več vidikov: pravno, ekonomsko, sociološko, politološko itd. Razpisana 
naloga se osredotoča na pravne elemente privatizacije upravnih nalog, ki je čedalje 
bolj aktualen politični in strokoven proces tudi v Sloveniji. Zato je tema aktualna in naj 
bi študent ob obravnavi predstavil vsaj nekaj paradigmatskih primerov privatizacije 
upravnih nalog v zadnjem času ter jih tudi kritično ovrednotil. V teoretičnem delu se 
tematika loteva pojma javnega pooblastila kot ustavnega in upravno-pravnega 
instituta dekoncentracije nalog državne uprave na subjekte izven nje, predvsem 
osebe zasebnega prava. Nadalje je del tematike koncept javno-zasebnega 
partnerstva. 
Znanstveno argumentirano je treba na splošno in v predstavljenih primerih opredeliti 
pogoje za delegacijo nalog izven uprave, pogoje za nosilce javnih pooblastil, predmet 
privatizacije in udi oblike sodnega nadzora. Poglavitna metoda raziskovanja je pri 
zadevni temi kot pri vseh pravno umerjenih delih predvsem kombinacija dedukcije in 
indukcije, analize in sinteze, dopolnilno z aksiološko in dogmatsko-normativno 
metodo. Študent v delu prikaže povzetek različnih zgodovinskih vidikov, normativnih 
rešitev, ustavnosodne prakse in primerov praktičnega prenosa izvajanja upravnih 
nalog na privatne nosilce javnih pooblastil oz. koncesionarje. Tak prikaz je nato 
podlaga vsem zainteresiranim, strokovni javnosti, predstavnikom ministrstev in 
nosilcev javnih pooblastil ter študentom pri spoznavanju obravnavanega področja.  
 
2. 
Naslov teme: Razvoj davčnega postopka v Sloveniji 
 
Mentorica: doc. dr. Polona Kovač 
Obrazložitev:  
Davčni postopek je eden ključnih posebnih upravnih postopkov, v katerem prihaja do 
izraza dejanski konflikt med javno koristjo, ki se kaže v pobiranju davkov za splošne 
družbene potrebe, in pravicami zavezancev za davek. 
Zato je tako v regulaciji kot pri implementaciji pozitivnih predpisov zaznati zelo 
dinamičen razvoj tudi v Sloveniji, vse od leta 1996, ko je bil sprejet prvi Zakon o 
davčnem postopku. V l. 2004 smo dobili nov zakon in v l. 2007 je začel veljati tretji 
zakon, vmes pa je Državni zbor obravnaval kopico pomembnih novel oz. je Ustavno 
sodišče RS presojalo ne/skladnost zakonskih določb z Ustavo RS (npr. ureditev 
plačila stroškov postopka, obračun obresti). V nalogi naj bi študent teoretično 
argumentirano, upoštevaje pravno-sistemska izhodišča davčnega in na sploh 
upravnega prava, prikazal tudi sodno prakso v konkretnih institutih. Aktualnost 
tematike se kaže v težnji, da bi delo obravnavalo razvoj posameznih procesnih 
vprašanj in pojavnost oz. politično-pravni okvir novo pojavljajočih se ukrepov, kot so 
npr. zavarovanje davčne obveznosti, odpis dolga, katerega vrednost je nižja od 
povprečnih administrativnih stroškov postopka, novih pravnih sredstev ipd. Tako bo 
lahko delo podlaga za nadaljnje javne politike modernizacije področja v smislu 
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spodbujanja konkurenčnosti slovenskega gospodarstva oz. demokratičnim varstvom 
pravic posameznega zavezanca. 
 
 
NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA 
 
1.  
Naslov teme: Električno prevodna poliestrna (PET) in poliamidna (PA) vlakna 
 
Mentor:  izr. prof. dr. Vili Bukošek 
Obrazložitev: 
Na področju tekstilstva se veliko raziskav posveča razvijanju pametnih tekstilij. To so 
tekstilni izdelki z dodatnimi vrednostmi funkcionalne narave, npr. električna 
prevodnost, antibakterijske lastnosti, material z izbranimi lastnostmi, občutljivostjo, 
samodejnega uravnavanja, samodejne diagnoze, samoobnovitve, samopovrnitve, 
oblikovnosti in raznoterih sposobnosti prilagajanja okolskim spremembam 
temperature. vlage. 

V razvoju ”pametnih” tekstilij pomembno področje predstavlja proizvodnja električno 
prevodnih vlaken. Metalizirana vlakna in preje imajo antistatične in antibakterijske 
lastnosti ter omogočajo prenos električnega toka skozi izdelke. Za realizacijo 
uporabe električno prevodnih vlaken v tekstilstvu, je te izdelke potrebno izolirati, da 
pri stiku s telesom ne bi prihajalo do kratkega stika.  

Predlagam temo, ki preučuje možnosti uporabe s pomočjo plazemskega procesa 
modificiranih, električno prevodnih in naknadno izoliranih vlaken. Uporaba teh 
izdelkov za oblačila omogoča različne nove možnosti, kot so oblačila s senzorji, 
vgradnja zaslonov v tekstilne izdelke, prenos podatkov in električnega signala skozi 
oblačila, prenos energije od vira do porabnika, razvoj tekstilij z lastnim sistemom za 
ogrevanje itd.  

 
2.  
Naslov teme: Dinamično mehanska analiza (DMA) PA66 kordov za 
avtomobilske pogonske jermene 
 
Mentor: izr. prof. dr. Vili Bukošek 
Somentor: doc. dr. Andrej Demšar 
Obrazložitev: 
Gumeni izdelki, namenjeni različnim uporabam, spadajo v skupino kompozitnih 
materialov, ki so sestavljeni iz dveh komponent: nosilnega jedra (različni tekstilni 
materiali) in gumene matrice. 
Mehanske lastnosti gumastih izdelkov ojačanih z nosilnim jedrom iz tekstilnega 
materiala so odvisne tako od lastnosti nosilnega jedra kot od spoja med njim in 
gumeno matrico. Porušitev kompozita je zato lahko posledica nastanka razpoke 
oziroma porušitve nosilne strukture kompozita. Vlakenski material za nosilno jedro so 
podvrženi temperaturnim in mehanskim obremenitvam od katerih so odvisne njegove 
uporabne lastnosti: dinamična vzdržljivost v kompozitu, prožnost, togost, nosilnost, 
odpornost na obrabo itd. Poznavanje lastnosti nosilnega jedra, njegovega obnašanja 
med vgradnjo (vulkanizacija) v gumeni kompozit je nujna za preprečitev porušitve in 
za optimalne lastnosti kompozita. 
Namen raziskovalne naloge je ugotoviti učinek vpliva obdelave PA66 kordov pri 
vulkanizaciji, tj. temperature, časa in obremenitve na dinamično mehanske, 
viskoelastične ter morfološke lastnosti. 
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3.  
Naslov teme: Sodobni družbeni pojavi in moda 
 
Mentorji: red.prof. Dušan Kirbiš, red.prof.Darko Slavec, red.prof. Marija Jenko, 
izr.prof. Vera Sešlar, izr.prof. Karin Košak, izr.prof. Almira Sadar, doc. Marjeta 
Godler, doc. Nataša Peršuh, doc. Elena Fajt 
 
4. 
Naslov teme: Arhitektura in moda 
Mentorice: red.prof. Marija Jenko, izr.prof. Karin Košak, izr.prof. Almira Sadar 
 
5. 
Naslov teme:  Etno in moda 
Mentorice: red.prof. Marija Jenko, izr.prof. Vera Sešlar, izr.prof. Karin Košak, 
izr.prof. Almira Sadar, doc. Marjeta Godler, doc. Nataša Peršuh, doc. Elena Fajt 
 
6.  
Naslov teme: Ekologija in moda 
Mentorice: red.prof. Marija Jenko, izr.prof. Vera Sešlar, izr.prof. Karin Košak, 
izr.prof. Almira Sadar, doc. Marjeta Godler, doc. Nataša Peršuh, doc. Elena Fajt 
 
7. 
Naslov teme: Retro in moda 
Mentorji: red.prof. Dušan Kirbiš, red.prof.Darko Slavec, red.prof. Marija Jenko, 
izr.prof. Vera Sešlar, izr.prof. Karin Košak, izr.prof. Almira Sadar, doc. Marjeta 
Godler, doc. Nataša Peršuh, doc. Elena Fajt 
 
8. 
Naslov teme: Tehnologija in moda 
Mentorji: red.prof. Dušan Kirbiš, red.prof.Darko Slavec, red.prof. Marija Jenko, 
izr.prof. Vera Sešlar, izr.prof. Karin Košak, izr.prof. Almira Sadar, doc. Nataša 
Peršuh, doc. Elena Fajt 
 
9. 
Naslov teme: Šport in moda 
Mentorice: red.prof. Marija Jenko, izr.prof. Vera Sešlar, izr.prof. Almira Sadar, 
doc. Marjeta Godler, doc. Nataša Peršuh, doc. Elena Fajt 
 
10. 
Naslov teme: Glasba in moda 
Mentorji: red.prof. Dušan Kirbiš, red.prof.Darko Slavec, red.prof. Marija Jenko, 
izr.prof. Vera Sešlar, izr.prof. Almira Sadar, doc. Marjeta Godler, doc. Nataša 
Peršuh, doc. Elena Fajt 
 
11. 
Naslov teme: Umetnost in moda 
Mentorji: red.prof. Dušan Kirbiš, red.prof.Darko Slavec, red.prof. Marija Jenko, 
izr.prof. Vera Sešlar, izr.prof. Karin Košak, izr.prof. Almira Sadar, doc. Marjeta 
Godler, doc. Nataša Peršuh, doc. Elena Fajt 
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PRAVNA FAKULTETA 
 
Naslov teme: Možnosti in meje  subjektivizacije kazenskega prava: primer 
pravne zmote  
 
Mentor:  doc. dr. Matjaž Ambrož 
Obrazložitev: 
Sodobno kazensko pravo ne vztraja več strogo pri stališču, po katerem 
»nepoznavanje prava škodi«. Posameznik se lahko, če so izpolnjeni določeni pogoji, 
razbremeni odgovornosti za kaznivo dejanje, v primeru, ko ni vedel, da je njegovo 
ravnanje pravno prepovedano. Pri tem je ključno vprašanje, kako daleč naj gre 
kazensko pravo pri upoštevanju pravnih zmot ljudi.  
Če kazensko pravo pri upoštevanju pravnih zmot odpre vrata preširoko, tvega, da bo 
postalo preveč subjektivno. V tem primeru ljudje ne bi bili več motivirani za 
poznavanje pravnih norm, saj bi veljalo »nepoznavanje prava se splača« oziroma 
»manj ko veš, manj ti je mogoče očitati«. Če so po drugi strani vrata pravni zmoti 
povsem zaprta, imamo opraviti s kazenskim pravom, ki je preveč objektivno, in ni 
skladno s krivdnim načelom. Gre torej za vprašanje iskanja ustreznega ravnovesja in 
vsebinske napolnitve razmeroma splošnih zakonskih določb. To je naloga pravne 
doktrine in sodne prakse. 
Da gre za aktualno temo, dokazujejo odzivi v pravni publicistiki, ki so jih sprožile 
nekatere sodbe slovenskih sodišč, v katerih je prišla do izraza problematika pravne 
zmote. Ker se večina omenjenih odzivov omejuje na posamezne vidike pravne 
zmote, bi kazalo nalogo zastaviti kot zaokrožen pogled na problematiko pravne 
zmote in z njo povezanim vprašanjem o pravi meri subjektivizacije kazenskega 
prava. 
 
  
 
VETERINARSKA FAKULTETA 
1.  
Naslov teme: Sistemsko nastajanje dušikovega oksida pri oralni okužbi miši z 
bakterijo  Escherichia coli ATTC 25922 
 
Mentor: Prof. Dr. Zlatko Pavlica, dr. vet. med. 
Obrazložitev: 
Dušikov oksid (NO) je pomembna inter- in intracelična sporočevalna molekula, ki je v 
organizmu vedno prisotna v majhnih količinah, saj nastaja stalno na konstitutivnih 
izooblikah sintaz dušikovega oksida; endotelni (eNOS) in nevronalni (nNOS). Večje 
količine NO lahko nastajajo lokalno ali sistemsko z aktivacijo sprožljive sintaze 
dušikovega oksida (iNOS) zaradi izpostavljenosti organizma bakterijskim 
lipopolisaharidom. Znano je, da NO nastaja sistemsko pri septičnem šoku 
povzročenem z bakterijo Escherichia coli. V predhodni študiji smo ugotovili, da NO 
nastaja sistemsko (pljuča, jetra, vranica, ledvice, možgani) tudi v akutni fazi odgovora 
na oralno okužbo miši z E.coli ter da je njegovo nastajanje, glede na dobljene 
rezultate po uporabi specifičnih zaviralcev iNOS, najverjetneje posledica aktivacije 
iNOS.  
Nadaljnji poskusi so usmerjeni v raziskovanje, ali NO (detekcija z elektronsko 
paramagnetno resonanco) po oralni okužbi z E.coli nastaja sistemsko zaradi 
bakteriemije (bakteriološka kultura pljuč, jeter, ledvic in možgan ter PCR 
determinacija bakterije v primeru pozitivnih vzorcev), endotoksemije (določanje LPS 
v plazmi) ali zgolj zaradi sistemskega povišanja provnetnih citokinov, odgovornih za 
aktivacijo iNOS (določanje TNF-alfa in IL-1β v plazmi). Obenem se v plazmi določa 
raven presnovnih produktov NO, nitritov in nitratov (NOx), kar bi lahko bil dober 
pokazatelj sistemske ravni NO tudi pri drugotnih okužbah.  
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Čeprav imunohistokemično določanje izražanja iNOS ni idealno, pa je znano, da 
izpostavitev organizma LPS sproži izražanje iNOS v različnih celicah v pljučih, jetrih, 
ledvicah in možganih, zato bi imunohistokemično preučili, ali se enako zgodi tudi po 
oralni okužbi. 
 
2. 
Naslov teme: Učinek nesteroidnega analgetika meloksimana na delovanje 
ledvic pri psih anesteziranih z TEDETOMIDINOM, PROPOFOLOM IN 
IZOFLURANOM 
 
Mentorica: doc. dr. Alenka Seliškar 
Somentorica: doc. dr. Alenka Nemec Svete 
Obrazložitev: 
Podatki o farmakodinamskih interakcijah agonista adrenoceptorjev α2 medetomidina 
in nesteroidnih analgetikov ter njihov vpliv na delovanje ledvic med splošno 
anestezijo s hlapnimi anestetiki so kljub temu, da sta nesteroidna analgetika 
meloksikam in karprofen registrirana za perianestezijsko uporabo pri psih redki in 
znani le za karprofen. Namen  raziskave je ugotoviti vpliv sočasne uporabe 
medetomidina in meloksikama na delovanje ledvic med anestezijo s propofolom 
(uvod v anestezijo) in  izofluranom (vzdrževanje anestezije) pri psih, ki po ASA 
klasifikaciji spadajo v 1. kategorijo (zdravi psi brez zaznavnih znakov bolezni). 
Raziskava je nadaljevanje raziskave o varnosti perianestezijske uporabe 
meloksikama, kjer smo ugotavljali vpliv meloksikama na prepustnost črevesne 
sluznice pri psih. Ker so ledvice in prebavila organi, ki so med anestezijo najbolj 
izpostavljeni neželenim učinkom nesteroidnih analgetikov, želimo s predlagano 
raziskavo širše ovrednotiti varnost perianestezijske uporabe meloksikama.  
Z raziskavo želimo vpeljati v rutinsko klinično diagnostiko tudi določanje razmerja 
med GGT (gama glutamiltransferaza)  in kreatininom v urinu. Razmerje med GGT in 
kreatininom v urinu je namreč občutljiv pokazatelj zgodnje poškodbe ledvičnih 
tubulov, ki se uporablja za vrednotenje nefrotoksičnosti zdravil. Delovanje ledvic 
bomo vrednotili še s pregledom urinskega sedimenta, z določanjem specifične teže 
urina pred in po anesteziji, z indeksom glomerularne filtracije na osnovi endogenega 
očistka kreatinina, diurezo, izločanjem natrija in kalija z urinom ter razmerjem alkalne 
fosfataze in celokupnih beljakovin s kreatininom v urinu. 
 
 
3. 
Naslov teme: Primerjava meritev arterijskega tlaka med doplersko in visoko 
natančno OSCILOMETRIČNO metodo pri ANESTEZIRANIH psih in mačkah  
 
Mentorica: doc. dr. Aleksandra Domanjko Petrič 
Somentorica: doc. dr. Alenka Seliškar 
Obrazložitev: 
Merjenje arterijskega krvnega tlaka se v veterinarski medicini razen med anestezijo 
še vedno ni razširilo v širšo klinično prakso. Eden od razlogov je ta, da na tržišču ni 
bilo aparata, ki bi omogočil zanesljive neinvazivne meritve  arterijskega tlaka pri vseh 
kategorijah psov in mačk. Študij meritev arterijskega tlaka v veterinarski medicini ni 
veliko in so zato znanstveno aktualne.  
Namen raziskave je ugotoviti zanesljivost visoko natančne oscilometrične metode 
(Memo Diagnostic HDO®) za merjenje arterijskega tlaka pri različnih kategorijah psov 
in mačk. Zanima nas primerljivost visoko občutljive oscilometrične metode z direktno 
meritvijo arterijskega tlaka in z že uveljavljeno doplersko metodo. Zaradi novosti 
metode so podatki o njeni zanesljivosti, ki bi bili pridobljeni na večji populaciji psov in 
mačk različne telesne teže, pomanjkljivi. Nekateri avtorji celo menijo, da visoko 
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natančna oscilometrična metoda ni uporabna za merjenje arterijskega tlaka pri 
mačkah.  
V raziskavo bomo vključili pse in mačke, pri katerih bomo opravili različne kirurške 
posege v splošni anesteziji. Arterijski tlak bomo izmerili z obema neinvazivnima 
metodama pred, med in po anesteziji v različnih telesnih položajih, t.j. na hrbtu, na 
levem boku, na desnem boku in na trebuhu. Pri psih bomo med anestezijo poleg 
neinvazivnega tlaka merili tudi direktni tlak. Arterijski tlak bosta z visoko natančno 
oscilometrično metodo in z doplersko metodo neodvisno merila 2 preiskovalca, in 
sicer oseba brez izkušenj (študent) in izkušen anestezist.  
 
  
4.  
Naslov teme: Vpliv nizkomolekularnih proteinov na značilnosti kratkotrajno 
hranjenje merjaščevega semena 
   
Mentorica: doc. dr. Petra Zrimšek 
Somentor: doc. dr. Janko Mrkun 
Obrazložitev: 
V procesu kratkotrajno hranjenega merjaščevega semena se značilnosti semena 
spreminjajo in semenčice postajajo vse manj oploditveno sposobne. 
V predhodnih raziskavah je bilo ugotovljeno, da dializa semena, pri kateri iz 
semenske plazme odstranimo proteine, manjše od 12 kDa, pozitivno vpliva na 
značilnosti merjaščevega semena po zamrzovanju. Dializa je postopek, ki bi lahko 
pozitivno vplival na biotehnološki proces priprave kratkotrajno hranjenega 
merjaščevega semena, ki se uporablja za umetno osemenjevanje svinj. Pri klasični 
pripravi semena za kratkotrajno hranjenje do 3 dni namreč proteini semenske plazme 
ostanejo v stiku s semenčicami, zato bi bilo smiselno proučiti vpliv odstranitve 
nizkomolekularnih proteinov na kvaliteto semenčic. Merjaščevo seme bomo dializirali 
in pri tem odstranili proteine, manjše od 12 kDa. Kontrolnega vzorca ne bomo 
izpostavili dializi. V treh časovnih intervalih po 24 ur  bomo ugotavljali značilnosti 
semena in pripravljali vzorce semenske plazme za nadaljnje analize. Z metodo 
poliakrilamidne gelske elektroforeze v prisotnosti natrijevega dodecil sulfata s 
kopolimeriziranim substratom bomo hkrati določili molsko maso in aktivnost želatinaz 
in matriksnih metaloproteaz, ki sodelujejo v procesih preoblikovanja tkiv, migracije 
celic in medceličnih interakcijah pri procesih oploditve. 
Kapacitacijo semenčic bomo preverjali z barvanjem semenčic s fluorescenčnim 
barvilom klortetraciklin, viabilnost semenčic z barvilom Hoechts 33258 in metabolično 
aktivnost semenčic z redukcijskim testom z resazurinom. Uporabili bomo 
računalniško analizo semena in mikroskopsko analizo morfoloških preparatov. 
Primerjali bomo značilnosti dializiranih in nedializiranih vzorcev semena v vseh 
časovnih intervalih in pri tem uporabili ustrezne biostatistične analize. Raziskava, v 
kateri bomo proučili vlogo nizkomolekularnih proteinov na značilnosti kratkotrajno 
hranjenega merjaščevega semena,  bo prva tovrstna raziskava. Poleg tega bo 
omenjena naloga pripomogla k potencialni izboljšavi lastnosti semena, s katerim 
osemenjujejo svinje na farmah. 
 
5. 
Naslov teme: Razmerje med maščobami in beljakovinami v mleku kot 
diagnostični in prognostični pokazatelj reprodukcijskih motenj zgodnjega 
poporodnega obdobja v čredah krav molznic 
 
Mentorica: doc. dr. Petra Zrimšek 
Somentor: asist. mag. Ožbalt Podpečan 
Obrazložitev: 
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Krave molznice v zgodnjem poporodnem obdobju proizvajajo velike količine mleka, 
niso pa sposobne konzumirati zadostne količine krme. Posledica tega je, da krave 
preidejo v  obdobje negativne energetske bilance (NEB) in metaboličnega stresa, ki 
se kaže v mobilizaciji maščob iz telesnih rezerv in v številnih drugih kompenzatornih 
mehanizmih. Raziskovalne ekipe po vsem svetu se danes ukvarjajo z vprašanjem, 
kako predvideti in obvladovati NEB in s tem zmanjšati njen vpliv na metabolizem, 
proizvodnjo, reprodukcijo in nekatere bolezni krav molznic.  Ovrednotiti želimo 
potencilano diagnostično in prognostično vrednost razmerja med maščobami in 
beljakovinami v mleku (razmerje M/B) glede na različne bolezni, ki se pojavljajo v 
poporodnem obdobju. V čredah krav molznic bomo mesečno, individualno pri vsaki 
kravi, analizirali parametre v mleku (maščobo, beljakovine, laktozo, sečnino, število 
somatskih celic). Spremljali ter diagnosticirali bomo pojavnost metritisov, mastitisov, 
ketoz in dislokacij siriščnika v poporodnem obdobju.  Potencialno diagnostično 
vrednost razmerja M/B bomo ovrednotili s kompletno ROC (receiver operating 
characteristic) analizo in pomen razmerja M/B ovrednotili tudi z ''survival analizo''. 
Raziskava bo imela tudi neposredno praktično vrednost, saj bo upoštevanje 
koeficienta M/B omogočala veterinarjem praktikom na enostaven način ugotavljati 
metaboličen stres, ukrepati in s tem izboljšati reprodukcijski in proizvodni status živali 
v čredah krav molznic. 

6. 
Naslov teme: Hormonalne spremembe med pojatvenim ciklusom pri Istrski 
pramenki 
 
Mentorica: doc. dr. Nina Čebulj-Kadunc 
Obrazložitev: 
Reprodukcijska sezona pri ovcah nastopi jeseni, poleg dolžine dneva pa jo 
uravnavajo tudi nekateri metabolični hormoni. Med pojatvenim ciklusom, ki pri ovcah 
traja 15 do 18 dni, nastopijo značilna nihanja koncentracij ženskih spolnih hormonov. 
Vzorec ciklične aktivnosti jajčnikov pri slovenski avtohtoni pasmi ovc istrski pramenki 
verjetno odstopa od vzorca pri drugih pasmah. Zato bomo pri ovcah istrske 
pramenke z merjenjem koncentracij progesterona in estrogenov opredelili dolžino 
pojatvenega ciklusa, hkrati pa bomo proučili tudi koncentracije leptina in ščitničnih 
hormonov ter njihove interakcije s spolnimi hormoni. Pridobljeni podatki bodo 
pripomogli k standardizaciji pasme v okviru programa ohranjanja slovenskih 
avtohtonih pasem domačih živali ter k izboljšanju gospodarnosti njene reje. 
Metode: Nalogo bomo izvedli v tropu 20 ovac v ekstenzivni reji (CSR Vremščica) ob 
začetku sezonske ciklične aktivnosti (september). Vzorce krvi za endokrinološke 
analize bomo jemali vsak 2. dan v obdobju enega meseca. Koncentracijo hormonov 
v krvnem serumu bomo določili z encimsko-imunskimi (EIA) ali radioimunskimi (RIA) 
testi.  
Pričetek izvajanja dela: 1. 9 2008, prijava kandidatov: osebno pri mentorici (do 30. 6. 
2008) 
 
7.  
Naslov teme: Vrednotenje učinka imunoterapije pri atopičnih psih s pomočjo 
evalvacijskega testa CADESI-03 
 
Mentorica: doc. dr. Tina Kotnik 
Obrazložitev: 
Atopija je genetsko pogojena, kronična, multifaktorielna, srbeča kožna bolezen, pri 
kateri postane pacient preobčutljiv na antigene iz okolja, ki pri zdravih živalih ne 
povzročajo bolezni.  



 58

Imunoterapija je način zdravljenja, kjer vnašamo v organizem vedno večje odmerke 
antigenov, na katere je organizem preobčutljiv, dokler simptomi ne minejo.  
CADESI test (Canine Atopic Dermatitis Extent and Severity Index) je evalvacijski 
test, ki je bil razvit v 90. letih prejšnjega stoletja z namenom kvantitativnega 
vrednotenja stopnje kožnega obolenja glede na intenzivnost najbolj značilnih kliničnih 
znakov. CADESI-03 je posodobljena različica sistema, ki v raziskavah še ni bila 
uporabljena. 
V naši raziskavi bomo s pomočjo CADESI-03 evalvacijskega sistema vrednotili 
učinek dveh metod zdravljenja atopije pri 10 psih, in sicer dvomesečnega zdravljenja 
z metilprednizolonom ter osemmesečne imunoterapije. Pričakujemo, da bo v 
primerjavi z zdravljenjem z metilprednizolonom imunoterapija učinkovita v vsaj 70% 
primerov. Imunoterapija lahko v 10-20% primerov omogoči tudi trajno ozdravitev, kar 
ni možno doseči z metilprednizolonom. Pričakujemo, da imunoterapija ne bo vplivala 
na biokemijske parametre ALT, AP, ureo in kreatinin v primerjavi z možnimi 
toksičnimi učinki metilprednizolona. 
 
8. 
Naslov teme: IN VITRO odziv limfocitov iz celičnega infiltrata črevesja s 
spremembami značilnimi za Crohnovo bolezen na stimulacijo z antigeni M. 
AVIUM SUBSP. PARATUBERCULOSIS 
 
Mentor: doc. dr. Tadej Malovrh 
Obrazložitev: 
Pri Crohnovi bolezni še ni znanstveno potrjenega etiološkega agensa in če bi potrdili 
imunski odziv limfocitov iz infiltrata patoloških sprememb črevesa na antigene 
domnevnega povzročitelja, bo to eden izmed dokazov za potrditev povzročitelja 
Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis. V raziskavi bomo iz resektata 
človeškega črevesa s spremembami, značilnimi za Crohnovo bolezen, iz obilnega 
celičnega infiltrata pridobili limfocite, ki jih bomo v in vitro pogojih stimulirali s 
pripravki antigenov bakterije Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis.  
 
Opazovali bomo odziv limfocitov na te antigene in v kolikor bo reaktivnih določeno 
število celic, bi to pomenilo, da so v infiltratu prisotni specifični limfociti, ki reagirajo 
na M. avium subsp. paratuberculosis, kar je eden od posrednih dokazov za etiologijo 
bolezni. 
 
9. 
Naslov teme: Determinacija osnovnih mikroorganizmov, ki sodelujejo pri 
razgradnji v bioloških čistilnih napravah in bioplinarnah 
 
Mentor: doc.dr. Tadej Malovrh 
Somentor: dr. Damjan Nemec 
Obrazložitev: 
V zadnjem času je vse večji poudarek na ekologiji, tako da bomo z raziskavo 
proučevali spontano metanogeno mikrofloro v malih čistilnih napravah in 
bioplinarnah. Poznavanje referenčne mikroflore bo pomagalo pri spremljanju 
normalnega delovanja naprav, pri diagnosticiranju mikrobne disbioze, pri 
napovedovanju remontov in pri vcepljanju začetne mikroflore pri novih napravah. Do 
sedaj namreč še nihče v Sloveniji ne proučuje omenjenih naprav iz mikrobiološkega 
vidika, temveč je poudarek vedno le na tehnični izpeljavi. 
Delo nima le znanstvenega doprinosa k področju, temveč tudi ekonomskega, saj bi 
se pridobljeno znanje lahko uporabljalo za izpopolnjevanje obstoječih tehničnih 
rešitev čiščenja odplak s tem pa bi se pokazalo tudi večje zanimanje zanje na trgu. 
Biološke čistilne naprave in bioplinarne delujejo na principu bakterijske razgradnje 
substrata (odplake, odpadki, biološki odpadki). Mikroorganizmi, ki pri tem sodelujejo 
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so naravnega izvora, njihove vrste niso določene. Iz štirih čistilnih naprav, ki 
brezhibno delujejo, bomo v določenih časovnih intervalih odvzeli vzorce in 
determinirali glavne pomembne bakterije za razgradnjo substrata in proizvodnjo 
plina. Podatke bomo obdelali in na ta način pridobili osnovo za nadaljnje delo 
(referenčna mikroflora). 
 
 
 
Predsednik Komisije za podeljevanje Prešernovih nagrad 
študentom Univerze v Ljubljani 
 
prof. dr. Anton Meden 
 
V Ljubljani, 2. 6. 2008 
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