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Selektivní zobrazení povr-
chu buňky
Fluorescenční mikroskopie 
s totálním vnitřním odrazem
(TIRFM) je elegantní optická
technika pro selektivní zobra-
zení procesů a struktur v bu-
něčné membráně. Metoda
TIRFM nabízí bezkonkurenční
hodnoty poměru signál/šum 
a tak vysoké rozlišení v ose z,
jakého nedosahuje ani konfo-
kální mikroskopie.

O krok napřed díky nabídce
tří TIRFM objektivů
Teoretická minimální hodnota
numerické apertury (NA) pro
TIRF mikroskopii je 1,38. 
S vyšší hodnotou NA se usnad-
ňuje provedení této techniky 
a rozšiřují možnosti její aplika-
ce. Společnost Olympus právě
nyní uvedla na trh řadu objekti-
vů UIS2 s bezkonkurenční kva-
litou a výkonem. Badatelé si
nyní mohou vybrat ze tří růz-
ných objektivů speciálně při-
způsobených pro TIRFM, se
zvětšením 60x nebo 100x.
Objektiv APO 100x OHR s vel-
mi vysokou hodnotou NA 1,65
stále drží světový rekord.

5 volitelných vlnových dé-
lek: lasery Olympus TIRF
Společnost Olympus nabízí řa-
du laserů speciálně vybraných
pro potřeby TIRF mikroskopie.

Všechny jsou diodové, malých
rozměrů, s nízkou hlučností,
nevytváří ozón, mají dlouhou
životnost a nízkou spotřebu e-
nergie. Lasery na vlnových dél-
kách 488 nm, 532 nm, 561 nm

a 635 nm jsou připojeny optic-
kým vláknem. Laser na vlnové
délce 405 nm je připojen přímo
a to představuje jedinečné ře-
šení pro aplikace TIRF s mod-
rými barvivy.

Vysokorychlostní přepínání
s ovládáním systému v reál-
ném čase
Ovladač cell^R v reálném čase
dokonale synchronizuje veške-
ré hardwarové komponenty
systému. Dokáže naplno využít
velmi rychlé závěrky a přepnutí

mezi různými lasery nebo 
osvětlovacím systémem MT20
(1ms). Tím se dosahuje velmi
krátkého času pro získání
snímku nezbytného pro rychlé
vícebarevné TIRF experimenty.

Dokonalá systémová inte-
grace
Zobrazovací stanice cell^R
TIRF Imaging Station je ucele-
né řešení. Kromě invertované-
ho mikroskopu Olympus IX2,
osvětlovacího systému MT20,
TIRF laserů a TIRF optiky je
součástí systému velmi citlivá
kamera, ovladač systému pra-
cující v reálném čase a špičko-
vé zobrazovací PC se softwa-
rem cell^R, který představuje
výkonnou a úplnou platformu
vybavenou intuitivním a uživa-
telsky příjemným grafickým
rozhraním typu „táhni a pusť“. 

Olympus
Řešení na klíč pro fluorescenční mikroskopii s totálním vnitřním odrazem  - TIRFM

Dvouemisní obraz se širokým zorným polem (vlevo) a obrazy TIRF (vpravo)
získané pomocí zobrazovací stanice cell^R TIRF s laserem 488 nm, posky-
tl Dr. Mario Faretta, Evropský onkologický institut (IEO-IFOM), Milán, Itálie.
Zelená: FITC-aktin, červená: EPS8 s DyeMer 605

Trojlaserový TIRF zobrazovací systém cell^R s mikroskopem IX81 a přímo
připojeným laserem 405 nm napravo, dvěma lasery navázanými optickými
vlákny (vlevo, vpředu) a osvětlovacím systémem MT20 (vlevo, vzadu)
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ÚVODNÍ SLOVO

XX. Biologické dny jsou za námi

Není jednoduchá psát o odborné akci, které se ãlovûk s lítostí nemohl sám zúãastnit.
Nicménû existují hodnovûrní svûdkové, ktefií pfiivezli do Brna aÏ z daleké Plznû dobré zprávy.
OrganizátorÛm z plzeÀské Lékafiské fakulty UK, s doc. ing. Jifiím Hatinou, CSc., v ãele je
tfieba nakonec podûkovat za dobrou práci, úspûch programu odborného i spoleãenského.
Je patrno, Ïe nosné téma Biologick˘ch dnÛ, Kmenové buÀky – od regenerativní medicíny
k nádorové biologii – bylo vybráno dobfie, pfiitáhlo ostfiílené borce i vûdeck˘ dorost.
Jak vypadala odborná náplÀ konference nám napoví sborník abstrakt, z nûhoÏ lze ov‰em

vytûÏit i jiné, docela zajímavé informace témûfi statistické povahy. Zjistíme-li si domovská
pracovi‰tû prvních autorÛ abstrakt, kter˘ch je po letmém seãtení 72, pak 9 je ze Slovenska
(coÏ svûdãí o stál˘ch nadstandardních vztazích mezi ãeskou a slovenskou odbornou komu-
nitou) a 6 reprezentuje pozvané ‰piãkové odborníky z ciziny, coÏ je Biologick˘m dnÛm ke
cti. V souboji univerzit jistotnû vyhrála Univerzita Karlova, coÏ ov‰em není tak úplnû fér,
s ohledem na existenci pûti lékafisk˘ch fakult, které pod ni spadají. Kolikpak svûtov˘ch uni-
verzit si mÛÏe takov˘ luxus vlastnû dopfiát? V souboji mûst zvítûzila pochopitelnû Praha (25),
na druhém místû skonãilo Brno (11) a na místû tfietím mûsto organizátorÛ – PlzeÀ (9). Ostatní
ãeská centra vûdeckého Ïivota pfiispûla spí‰e symbolicky. Nosn˘mi pracovi‰ti univerzit byly
biologické ústavy lékafisk˘ch fakult, s nûkolika v˘jimkami, hojn˘ byl i poãet úãastníkÛ ze
specializovan˘ch klinick˘ch pracovi‰È, zejména praÏsk˘ch. Pfiiznám se, Ïe bych oãekával
ponûkud silnûj‰í reprezentaci Brna, i kdyÏ opticky se v‰e jeví b˘t v pofiádku. Îehrám jednak
z dÛvodu lokálpatriotismu, jednak s ohledem na prudk˘ rozvoj vûdeckov˘zkumné základny
v Brnû, kter˘ jiÏ spolykal obrovské prostfiedky (tedy na na‰e pomûry). Je ale asi nutno je‰tû
chvilku poãkat, neÏ se vloÏené prostfiedky zúroãí.
Budeme se tedy tû‰it na dal‰í Biologické dny a mÛÏeme zaãít pfiem˘‰let nad jejich te-

matick˘m zamûfiením.

Vojtûch Mornstein
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HLAVNÍ V¯BOR

Volby hlavního v˘boru
pro funkãní období 2012–2014

Pokyny ãlenÛm

S koncem roku 2011 konãí i tfiíleté funkãní období Hlavního v˘boru na‰í spoleãnosti a proto
na schÛzi Hlavního v˘boru 26. 11. 2011 byla zvolena volební komise ve sloÏení:

Doc. RNDr. Jifiina ·korpíková, CSc. (pfiedsedkynû) z biofyzikální sekce
MUDr. Jana Kováfiová, CSc. z poboãky v Hradci Králové
Doc. MUDr. Zuzana Zemanová, CSc. z Cytogenetické sekce
Ing. Ladislav DoleÏal, CSc. ze Sekce pro ultrazvuk
RNDr. Ondfiej Slab˘, PhD. z poboãky v Brnû
Svatava Sobková (sekretáfika)

Volební komise byla povûfiena pfiípravou a uskuteãnûním voleb nového Hlavního v˘boru
korespondenãním zpÛsobem.
Prostfiednictvím v˘borÛ poboãek a sekcí byli v‰ichni ãlenové vyzváni k podání návrhu na

kandidáty pfií‰tího Hlavního v˘boru. Volební komise návrhy shromáÏdila, a v abecedním po-
fiadí je pfiedkládá v kandidátní listinû. Tato kandidátka je souãasnû Va‰ím volebním lístkem
pfiiloÏen˘m do tohoto Zpravodaje.

Vyjádfiete své hlasování zakrouÏkováním tûch ãísel kandidátÛ, kter˘m dáváte svÛj hlas.
ProtoÏe hlavní v˘bor mÛÏe mít podle stanov 11 ãlenÛ, oznaãte nejv˘‰e 11 jmen ze seznamu
volebního lístku. Upraven˘ volební lístek odstfiihnûte a za‰lete obratem, nejpozdûji do
10. 1. 2012 na sekretariát spoleãnosti nejlépe v pfiiloÏené obálce:

âs. biologická spoleãnost
sekretariát
Univerzitní kampus Bohunice
Kamenice 3
625 00 Brno

PouÏijete-li jinou obálku oznaãte ji v levém rohu „Volby“. V obálce je moÏno poslat více
hlasovacích lístkÛ.
V˘sledky voleb zvefiejní volební komise v nejbliÏ‰ím ãísle Zpravodaje a na pfií‰tím Valném

shromáÏdûní 15. 2. 2012.

Úãast na volbách je právem a morální povinností kaÏdého ãlena.

Prof. MUDr. R. Janisch, DrSc. Doc. RNDr. J. ·korpíková, CSc.
vûdeck˘ tajemník pfiedsedkynû volební komise
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Zápis ze schÛze
Hlavního v˘boru âs. biologické spoleãnosti

25. 10. 2011 v Plzni

âlenové Hlavního v˘boru

Pfiítomni: prof. R. Janisch, prof. Michalová, prof. âervinka
Omluveni: prof. Ra‰ka, prof. V. Mornstein, prof. J. Krajãoviã, prof. âiampor,

prof. Svoboda, prof. âech, prof. Rube‰, doc. Slaninová, prof. Do‰kafi
Nepfiítomni: Ing. Ha‰ek

Pfiedsedové poboãek a sekcí

Pfiítomni: RNDr. Vafiejka

1. Zahájení

Zasedání Hlavního v˘boru âs. Biologické spoleãnosti zahájil a za omluveného pfiedsedu
v‰echny pfiítomné pfiivítal místopfiedseda hlavního v˘boru prof. M. âervinka a seznámil
s programem schÛze.

2. Schválení zápisu z minulé schÛze HV

Zápis byl schválen bez pfiipomínek.

3. Informace o XX. Biologick˘ch dnech

Doc. Hatina informoval o stavu pfiíprav XX. Biologick˘ch dnÛ. Jednání zahájí dûkan LF
UK v Plzni Doc. MUDr. Kreuzberg Boris, CSc., za Hlavní v˘bor konferenci pozdraví místo-
pfiedseda HV prof. âervinka a doc. Hatina sdûlí potfiebné technické informace. Dále bude
program probíhat podle programu s následujícími zmûnami: Ve stfiedu odpadá pfiedná‰ka
M. Dahlke.
Do ãtvrteãního dopoledního jednání programov˘ v˘bor konference doplnil 5 pfiedná‰kami

vybran˘mi z posterov˘ch sdûlení.
Zakonãení XX. Biologick˘ch dnÛ bylo pfiesunuto na 12. hodinu po poslední pfiedná‰ce.

4. Zpráva pfiedsedy

Místopfiedseda spoleãnosti prof. âervinka sdûlil, Ïe pro dne‰ní schÛzi v˘boru nemá Ïádnou
specifickou zprávu.

5. Zpráva vûdeckého tajemníka

a) Plán akcí poboãek a sekcí z dotace na r. 2012
Vûdeck˘ tajemník prof. Janisch seznámil pfiítomné se skuteãností, Ïe následující rozdû-

lení zkrácen˘ch ãástek dotace Rady vûdeck˘ch spoleãností elektronicky schválili v‰ichni
ãlenové HV.

HLAVNÍ V¯BOR
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b) Pfiíprava voleb HV pro období 2012–2014
Hlavní v˘bor navrhuje do volební komise toto sloÏení:
Doc. RNDr. Jifiina ·korpíková, CSc. (pfiedsedkynû) z biofyzikální sekce
MUDr. Jana Kováfiová, CSc. z poboãky v Hradci Králové
Doc. MUDr. Zuzana Zemanová, CSc. z Cytogenetické sekce
Ing. Ladislav DoleÏal, CSc. ze Sekce pro ultrazvuk
RNDr. Ondfiej Slab˘, PhD. z poboãky v Brnû.
Svatava Sobková (sekretáfika)

Akce HV

Domovské webové stránky spoleãnosti pro Ultrazvuk 5 000

Cytogenetická sekce
44. v˘roãní zasedání Cytogenetické sekce s mezinárodní úãastí
Konvikt UP Olomouc, 13.–14. 9. 2012 30 000

âeská a Slovenská spoleãnost pro mutagenezi zevním prostfiedím
„35. Pracovní dny âeské a Slovenské spoleãnosti
pro mutagenezi zevním prostfiedím“
9.–11. 5. 2012, v Brnû 30 000

Spoleãnost pro bunûãnou biologii
Struktura a funkce bunûãného jádra
Workshop s mezinárodní úãastí, podzim 2012,
Rektorát UK, Praha 120 000

Spoleãnost pro bunûãnou biologii
Konference „20. Cytoskeletální klub“
kvûten 2012, Vranovská Ves 30 000

Spoleãnost pro bunûãnou biologii
T̆ denní mikroskopick˘ kurz Advanced methods in microscopy
Podzim 2012, PurkyÀÛv ústav, Albertov 4, Praha 30 000

Pedagogická sekce
2 celostátní semináfie Pedagogické sekce 2 000

Poboãka v Brnû
Pfiedná‰kové schÛze poboãky v Brnû 10 000

Celkem za Akce 257 000

Zpravodaj 60 000

Celkem za Zpravodaj 60 000

C e l k e m Zpravodaj + Akce – r. 2012 317 000

HLAVNÍ V¯BOR
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Prof. Janisch obe‰le v‰echny sekce, poboãky a ãleny HV se Ïádostí o návrhy ãlenÛ spo-
leãností do pfií‰tího HV. Termín dodání tûchto návrhÛ bude 18. 11. 2011.
Volební komise vybere podle poãetného zastoupení jednotliv˘ch navrhovan˘ch ãlenÛ

vlastní kandidátku HV o poãtu nejv˘‰e dvaceti jmen. Ta bude ve formû volebního lístku spo-
leãnû s pokyny pro volby doruãena ve Zpravodaji v‰em ãlenÛm spoleãnosti nejpozdûji do
31. 12. 2011. V pokynech pro volby bude poÏadováno zaslání hlasovacích volebních lístkÛ
na HV normální po‰tou do 15. 1. 2012. V˘sledky voleb budou zvefiejnûny na volebním Valném
shromáÏdûní 15. 2. 2012, které bude spojeno se slavnostní schÛzi poboãky v Brnû k 90. v˘-
roãí zaloÏení spoleãnosti.

c) Pfiíprava slavnostního shromáÏdûní k 90. v˘roãí zaloÏení spoleãností
Slavnostní schÛze poboãky v Brnû a volební Valné shromáÏdûní se uskuteãní 15. 2. 2012.

Odborn˘ program, kter˘ vyplní potfiebnou ãekací dobu pfied volebním aktem zajistí
RNDr. Ondfiej Slab˘ se sv˘m v˘zkumn˘m t˘mem prezentací tématiky v˘znamu mikroRNA.
K pfiíleÏitosti tohoto shromáÏdûní HV vydá sborník k 90. v˘roãí zaloÏení spoleãnosti. HV

navrhl redakãní skupinu pro pfiípravu sborníku ve sloÏení: prof. Janisch (editor), prof. Svoboda,
RNDr. Slab˘. K jazykové korektufie sborníku byla navrÏena paní Dr. Vafiejková.
V‰echny pfiipravované akce budou prÛbûÏnû zvefiejÀovány na webové stránce spoleã-

nosti.

d) Zpravodaj ãíslo 2 2011
K pfiispûní do obsahu Zpravodaje vyzve prof. Janisch v‰echny organizátory dosud pro-

bûhl˘ch setkání k dodání zpráv. Dále budou obsahem informace k volbám a o pfiípravách
k oslavû zaloÏení Spoleãnosti.

6. Noví ãlenové

Prof. Janisch informoval, Ïe Biologické spoleãnosti pfiibylo 17 nov˘ch ãlenÛ:
Doc. Jifií Hatina, Mgr. Jifií ·ána, Andrej Be‰‰e, Mgr. Renata HéÏová,
Mgr. Petra Faltejsková, Bc. Klára ·rÛtová, Alena Kovafiíková, Bc. Jitka Mlãochová,
MUDr. Iva Hofmanová, MUDr. Lenka Mrázková, MUDr. Antonín ·ípek jr.,
Mgr Martina Rédová, Bc. Simona Hankeová, Bc. Robert Iliev, RNDr. Ondfiej Slab˘,
Mgr. NadûÏda Va‰kovicová.

7. RÛzné

Do funkce sekretáfiky a úãetní HV nastoupila od 1. 4. 2011 Svatava Sobková.

8. Závûr

Vzhledem k neusná‰eníschopnému sloÏení dne‰ního HV pfiedkládáme v‰em ãlenÛm HV
v‰echny zásadní závûry v pfiíloze tohoto zápisu vãetnû pokynÛ pro schválení.
Na závûr prof. âervinka, místopfiedseda spoleãnosti podûkoval v‰em pfiítomn˘m za úãast,

o termínu pfií‰tí schÛze Hlavního v˘boru budou v‰ichni ãlenové v˘boru vãas informováni.

Zapsala S. Sobková
Pfieãetli prof. R. Janisch, prof. M. âervinka
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13. Babákova pfiedná‰ka

Od r. 1992 pofiádá Hlavní v˘bor âs. biologické spoleãnosti Babákovy pfiedná‰ky, které
jsou vûdeck˘m odkazem jednoho ze zakladatelÛ âeskoslovenské biologické spoleãnosti,
profesora Edwarda Babáka, fyziologa svûtového jména. Pfiedná‰ky se konají pfii slavnost-
ních nebo v˘znamn˘ch vûdeck˘ch pfiíleÏitostech jako naplnûní my‰lenek tohoto vûdce
a k jejich autorství zve v˘znamné vûdce souãasné. K pfiednesení 13. Babákovy pfiedná‰ky
vyzval Hlavní v˘bor profesora MVDr. Jana Motíka, DrSc., z Ústavu Ïivoãi‰né fyziologie
a genetiky AV âR v souvislosti s jeho Ïivotním jubileem. Téma pfiedná‰ky Indukované pluri-
potentní buÀky: od základního porozumûní bunûãné plasticity k nadûji pro neurodegenera-
tivní onemocnûní a mí‰ní po‰kození je z oblasti vûdeckov˘zkumné aktivity prof. Motlíka. Jeho
zájem je zamûfien na na v˘zkum bunûãného cyklu a zrání oocytÛ v podmínkách in vitro
a pfiivedl ho mezi mezinárodnû uznávané odborníky. V˘znamn˘ch v˘sledkÛ dosáhl ve studiu
nervov˘ch, progenitorov˘ch bunûk a studiu cílené diferenciace kmenov˘ch bunûk kÛÏe
a mezenchymov˘ch kmenov˘ch bunûk. Vytvofiil biomedicínské modely Huntingtonovy cho-
roby a mí‰ního po‰kození na transgenních miniprasatech. Prof. Motlík je ãlenem âeské spo-
leãnosti cyto a histochemické a v âeskoslovenské biologické spoleãnosti je ãlenem od r. 1983
v její Sekci reprodukãní biologie, letos oslavil 65. narozeniny. Hlavní v˘bor pfii této pfiíleÏitosti
udûlil prof. Motlíkovi pamûtní medaili Edwarda Babáka.

Roman Janisch

Nûkolik poznámek k XX. Biologick˘m dnÛm

V datování leto‰ních Biologick˘ch dnÛ se setkalo dvojí jubileum, byly v pofiadí jiÏ dva-
cáté a souãasnû uplynulo témûfi 50 let od konání prvních v roce 1964 v Praze s tématikou
Pokroky genetiky a imunogenetika. S my‰lenkou pofiádat celostátní a pozdûji i mezinárodní
setkání s tématikou, která by zachytila integrující aspekty co nej‰ir‰ího spektra jednotliv˘ch
biologick˘ch oborÛ zahrnut˘ch do oblasti zájmÛ âs. biologické spoleãnosti nebo i v˘znamn˘ch
oborÛ tfieba jen vzdálenû pfiíbuzn˘ch, pfii‰el dlouholet˘ pfiedseda spoleãnosti prof. Neãas.
Cílem tûchto konferencí bylo také poskytnout pfiíleÏitost k prezentaci vlastních nov˘ch ex-
perimentálních v˘sledkÛ na ‰ir‰ím fóru biologicky zamûfiené vefiejnosti, zejména mlad˘m
a zaãínajícím vûdeck˘m pracovníkÛm. V tomto smyslu tyto konference vÏdy plnily vysoce
hodnotnou funkci komunikaãní pro aktivní vûdecké pracovníky i v˘znamnou funkci vzdûlá-
vací pro ‰ir‰í vefiejnost. V souãasné dobû jsme svûdky stále uÏ‰í specializace v˘zkumníkÛ
v oblasti v‰ech biologick˘ch disciplin a také vznikají stále nové vysoce specializované obory
vyÏadující maximální soustfiedûní v˘zkumn˘ch pracovníkÛ. Ti vût‰inou nemají dostatek ãasu
a ãasto ani zájem o vûdecká setkání s obecnûj‰í tfieba i velmi v˘znamnou tématikou. Svou
roli v tom hraje také intenzivní tlak mezinárodní vûdní politiky na vûdecké pracovníky, kter˘
samozfiejmû vyúsÈuje v maximální úsilí uspût s publikacemi v ãasopisech s vysok˘m impakt
faktorem. V této situaci pak pfii rozhodování zda pracovat na publikaci nebo se zúãastnit
konference se zajímav˘mi nov˘mi poznatky ne právû jen ze svého speciálního oboru vût-
‰inou zvítûzí první alternativa.
KdyÏ si projdeme pfiehled dosavadních Biologick˘ch dnÛ na webové stránce spoleãnosti

(http://www.med.muni.cz/biolspol/biol_dny/index.html), je zfiejmé, Ïe zámûr volby integrují-
cích aspektÛ rozsáhlého systému biologick˘ch oborÛ se u v‰ech 20 uspofiádan˘ch konfe-
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rencí dafiil splnit. U leto‰ní konference, kde bylo jednoznaãnû formulované nosné téma kme-
nové buÀky a nádorová biologie, mûli organizátofii nesnadn˘ úkol sestavit program s do-
stateãn˘m prostorem pro prezentaci nov˘ch v˘zkumn˘ch v˘sledkÛ ãlenÛ spoleãnosti. Hlavní
v˘bor vyzval v‰echny své odborné sekce a poboãky k prezentaci minimálnû jednoho sdû-
lení z vlastní odborné problematiky. ProtoÏe nûkteré sekce a poboãky by tûÏko hledaly
téma, které by se nenásilnû dalo zafiadit nûkterého ze zmínûn˘ch nosn˘ch programÛ, bylo
v programu pro tato sdûlení vûnováno poslední dopoledne konference. Byly zde pfiedneseny
zajímavá sdûlení z oblasti evoluãní biologie, problematiky mutageneze zevním prostfiedím,
úãinkÛ ultrazvuku na úrovni bunûãn˘ch struktur i prezentace Sekce cytogenetické a Poboãek
v Praze a Hradci Králové. ¤ada sloÏek spoleãnosti – poboãky v Praze, Hradci Králové,
Olomouci, Brnû, Sekce cytogenetická, Sekce bunûãné biologie se prezentovaly pfiedná‰-
kami v rámci 4 konferenãních sekcí v prvních dvou dnech. Byly to – Sekce optické mikro-
skopie, Molecular Biology of Cancer, Stem cells a Kmenové buÀky od regenerativní medi-
cíny k nádorové biologii.
Leto‰ní XX. Biologické dny probûhly v ·afránkovû pavilonu Lékafiské fakulty UK v Plzni

pod organizaãním vedením pfiednosty zdej‰ího Biologického ústavu doc. Jifiího Hatiny, Ph.D.
V‰echny sekce leto‰ních Biologick˘ch dnÛ byly vyplnûny kvalitními pfiedná‰kami se zají-
mav˘mi aktuálními tématy. Zahajovací sekce metodologicky zamûfiená byla pfiíznaãnû na-
zvána jako semináfi Josefa Reischiga k pfiipomenutí zásluh nedávno zemfielého pfiednosty
Biologického ústavu LF UK v Plzni. Jeho semináfie pofiádané ve spolupráci se spoleãností
Olympus byly po fiadu let magnetem pro v‰echny kdo se hloubûji zajímali o novinky v optické
mikroskopii a v anal˘ze mikroskopického obrazu. Bylo obdivuhodné, jak jsme se kaÏd˘m
rokem dovídali o nov˘ch zdokonaleních konfokální mikroskopie, fluorescenãních metodik
i matematick˘ch modelÛ a pfiístupÛ pfii zpracování mikroskopického obrazu.
Následující dvû sekce vûnované molekulární biologii nádorov˘ch a kmenov˘ch bunûk byly

vedeny v angliãtinû a mezi pfiedná‰ejícími bylo 5 zahraniãních hostÛ (z Insbruku, Mnichova,
Lond˘na, Stockholmu a Bratislavy). V dal‰í sekci ve stfiedu odpoledne bylo 6 pfiedná‰ek vû-
nováno molekulární a bunûãné biologii kmenov˘ch a nádorov˘ch bunûk.
V˘znamn˘m bodem odborného programu ze spoleãenského hlediska byla 13. Babákova

pfiedná‰ka prof. Motlíka z Ústavu Ïivoãi‰né fyziologie a genetiky AV âR o v˘znamu pluri-
potentních bunûk pro v˘zkum neurovegetativních onemocnûní a mí‰ních po‰kození. Pfied-
ná‰ka se uskuteãnila na mimofiádném valném shromáÏdûní âs. biologické spoleãnosti za-
fiazeném do programu Biologick˘ch dnÛ ve stfiedu veãer pfied spoleãnou veãefií v plzeÀ-
ském pivovafie. Hlavní v˘bor vyuÏil mimofiádné valné shromáÏdûní i k pfiedání Babákovy
pamûtní medaile prof. Motlíkovi jako uznání a ocenûní za jeho dosavadní badatelské úsilí
a úspûchy.
Pfiimûfienû rozsáhlá byla také prezentace posterov˘ch sdûlení. Ve sborníku s programem

a abstrakty je 50 souhrnÛ autorÛ posterÛ z rÛzn˘ch oblastí biologicky zamûfieného v˘zkumu.
Jména v‰ech pfiedná‰ejících, autorÛ posterÛ a abstrakt v‰ech pfiedná‰ek i posterov˘ch sdû-
lení jsou vystaveny na webové stránce âs. biologické spoleãnosti na adrese:

http://www.med.muni.cz/biolspol/biol_dny/abstrakta.html

Pro veãer druhého dne po Babákovû pfiedná‰ce pofiadatelé pfiipravili spoleãnou veãefii
spojenou s prohlídkou pivovaru PlzeÀsk˘ prazdroj. Celá leto‰ní jubilejní konference byla
doc. Hatinou s jeho pracovním t˘mem vzornû pfiipravena, mûla vysokou odbornou úroveÀ,
probíhala v pfiíjemné kolegiální atmosféfie a byla dÛstojnou reprezentací jubilea tûchto vû-
deck˘ch konferencí âs. biologické spoleãnosti.

Roman Janisch
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Mezinárodní sympozium
The Functional Organization of the Cell Nucleus Symposium

Spoleãnost bunûãné biologie âsBS a Centrum pro v˘zkum chromozomÛ M·MT LC535
uspofiádaly ve spolupráci s 1. LF UK v Praze a FgÚ AV âR, v.v.i. v pofiadí jiÏ páté sympo-
sium “The Functional Organization of the Cell Nucleus Symposium”, které se konalo v pondûlí
dne 10. fiíjna 2011 v PurkyÀovû ústavu na Albertovû. Deset pfiedná‰ek (viz souhrny jednot-
liv˘ch pfiedná‰ek) se zab˘valo fie‰ením fiady problémÛ souvisejících pfiedev‰ím se struktu-
rou a funkcí bunûãného jádra a chromatinu. Vût‰ina pfiíspûvkÛ se t˘kala v˘luãnû základního
v˘zkumu, nûkteré v‰ak mûly pfiím˘ dopad pro kliniku. Mimo to se 2 pfiíspûvky t˘kaly nano-
technologií, pfiiãemÏ v‰ak jeden z nich se pfiímo zab˘val mechanizmy podmiÀujícími funkci
komplexu jaderného póru.
K úspûchu symposia zásadnû pfiispûla úãast pûti zahraniãních vûdcÛ, ktefií jsou ve svém

oboru mezinárodnû uznávan˘mi odborníky. RovnûÏ vystoupili 4 fieãníci zástupující jednot-
livé fie‰itelské kolektivy Centra pro v˘zkum chromozomÛ M·MT LC535 a jeden fieãník pfied-
stavil práci své laboratofie, která se v r. 2012 stane souãástí Ústavu bunûãné biologie
a patologie 1. LF UK v Praze.
Na Albertov pfii‰lo více neÏ 90 odborníkÛ z celé republiky, jeden pfiijel ze Slovenska. Pfii

zahájení symposia byl dûkanem 1. LF UK v Praze, prof. Tomá‰em Zimou, ocenûn fakultní
medailí v˘znamn˘ vûdec prof. Heinrich Leonhardt z Mnichova.
Prof. Ivan Ra‰ka pfiedsedal prvnímu bloku pfiedná‰ek, druhému bloku pfiedsedal doc.

Du‰an Cmarko. Organizace a úspû‰n˘ prÛbûh symposia byly umoÏnûny díky podpofie
poskytnuté âeskoslovenskou biologickou spoleãností, Centrem pro v˘zkum chromozomÛ
M·MT LC535 a Zámûrem MSM0021620806. Organizátofii rovnûÏ dûkují za laskavou spon-
sorskou podporu poskytnutou firmami Edlin s.r.o., Exbio Praha a.s., Mikro, spol. s r.o., Sigma-
-Aldrich spol. s r.o., SpinChem a Vakuum servis s.r.o. a Vitrum Praha spol. s r.o.

Ivan Ra‰ka

Souhrny pfiedná‰ek

Novel Peptide Nanoparticles: Their Use for Synthetic Vaccine Design, Targeted Drug
Delivery and Bio-Imaging

Sentilkumar Raman1, David E. Lanar2, Peter Burkhard3 and Ueli Aebi4

1 Alpha-O Peptides, AG, Basel, Switzerland;
2 Walter Reed Army Institute of Research, Silver Spring, MD, USA ;
3 Institute of Materials Science, University of Connecticut, Storrs, CT, USA;
4 M.E. Mueller Institute for Structural Biology, Biozentrum, University of Basel, Basel,
Switzerland

We have designed by computer modeling a novel type of biocompatible and biodegra-
dable nanoparticle with icosahedral symmetry, a diameter of ~16 nm and a central cavity of
~6.5 nm, which self-assembles from a single polypeptide species into a T=1 icosahedron
[1]. More specifically, the de novo designed ~80-amino acid long polypeptide is V-shaped
and consists of two a-helical segments, one forming 3-stranded coiled coils and the other
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5-stranded coiled coils, with the two segments being joined by a short linker sequence. We
have verified the computer models by solid-phase peptide synthesis, recombinant protein
expression in bacteria and biophysical analyses, i.e. transmission electron microscopy, ana-
lytical ultracentrifugation and light scattering. Upon assembly, the two termini are displayed
on the surface of the nanoparticle, and hence they can readily be functionalized. These highly
versatile self-assembling nanoparticles (SAPN) offer an ideal platform for repetitive antigen
display in the context of synthetic vaccine design [2]; or they can be functionalized for drug
targeting and delivery; and last but not least, they can be customized for bio-imaging appli-
cations. The basic principles of the vaccination, the drug targeting and the bio-imaging ‘to-
olkit’ will be presented. Furthermore, we are proposing how this peptide scaffold may be
modified to form monodisperse liposomes.
As an example of the vaccination ‘toolkit’, we have designed an epitope-tagged SAPN

variant to produce a prototypic malaria vaccine [3]. More specifically, we used this platform
to display a tandem repeat of the B cell immunodominant repeat epitope (DPPPPNPN)2D
of the malaria parasite Plasmodium berghei circumsporozoite protein. Administered in sa-
line, without the need for a heterologous adjuvant, this SAPN construct conferred a long-
lived, protective immune response to mice with a broad range of genetically distinct immune
backgrounds including the H-2b, H-2d, and H-2k alleles. Immunized mice produced a CD4+ T
cell-dependent, high-titer, long-lasting, high-avidity Ab response against the B cell epitope.
Mice were protected against an initial challenge of parasites up to six months after the first
immunization, or for up to 15 months against a second challenge after an initial challenge
of parasites had successfully been cleared.
Taken together, these novel peptide nanoparticles are multi-functional and highly modular,

they exhibit a high degree of avidity (i.e. in terms of binding affinity and specificity), and
they can be customized to high functional density. The long-term goal is now to establish
the proof-of-concept of these multi-functional nanoparticles for vaccination, drug targeting
and bio-imaging.
1. S. Raman, G. Machaidze, A. Lustig, U. Aebi and P. Burkhard, Structure-based Design
of Peptides that Self-assemble into Regular Polyhedral Nanoparticles, Nanomedicine,
2, 95 (2005)

2. W. Baschong, L. Hasler, M. Häner, J. Kistler and U. Aebi, Repetitive Versus Monomeric
Antigen Presentation: Direct Visualization of Antobody Affinity and Specificity, J. Struct.
Biol. 143, 258 (2003)

3. S. A. Kaba, C. Brando, Q. Guo, C. Mittelholzer, S. Raman, D. Tropel, U. Aebi, P. Burkhard
and D. Lanar, A Non-Adjuvanted Polypeptide Nanoparticle Vaccine Confers Long-Lasting
Protection Against Rodent Malaria, J. Immunol. 183, 7268 (2009)

Assembly of a Major Nuclear Envelope Component: Lamin A and its Progeria Mutant
Variants

Harald Herrmann1, Dorothee Möller1, Katharina Nöske1, and Ueli Aebi2

1 German Cancer Research Center, Heidelberg; Germany
2 Biozentrum, Basel, Switzerland

We have recombinantly synthesized human lamin A as well as 8 point-mutated variants
of lamin A: T10I, Y45L, A57P, R133L, L140R, S143F, E145K, Y376L. Most of these muta-
tions lead to “atypical Werner syndrome” while the others cause HGPS. As a further refe-
rence, we investigated the “classical” mutant variant progerin (lamin A delta 50) in parallel.
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We followed a robust assembly protocol for paracrystal formation, i.e. dialysis of the protein
from 8 M urea into 50 mM Mes, pH 6.0, with 10 mM CaCl2, and screened the structures
obtained by transmission electron microscopy of negatively stained samples.
With wild-type lamin, regular paracrystals of different size are abundant from 30 min on.

By one hour, extensive paracrystalline arrays are observed at low magnification (3.000x) that
upon closer inspection exhibit the known regular transverse 24.5-nm axial repeat structure.
Surprisingly, the majority of the mutant proteins organized into structures seemingly identical
to those exhibited by wild-type lamin A, except for both the E145K and the A57P mutant.
Whereas the former formed elongated protein fibers with some kind of ordered substructure
– but no regular transverse banding pattern – the latter associated only into non-structured
aggregates. Similarly, under filament forming conditions (25 mMMes, pH 6.6, 250 mM NaCl),
the mutant protein A57P did not assemble into extended filaments but only into non-struc-
tured aggregates similar to those seen under paracrystal forming conditions.
In cultured cells, when a mCherry-tagged (A57P) lamin A was transfected into human

U2OS cells, the protein did – different from the corresponding wild-type lamin A – not inte-
grate into the nuclear envelope but was distributed in extensive fibrillar arrays throughout
the cytoplasm. Notably, the (A57P) lamin A segregated from endogenous lamin C indicating
they are processed independently. Hence, the mutation of alanine to proline at position 57
of lamin A compromises the assembly properties of lamin A strongly, both in vitro and in vivo.
Despite the fact that this alanine is not in an a-position of the heptad repeat pattern but in
a b-position, the proline at this position appears to have a dramatic impact on the structure
of the coiled-coil dimer and thereby impedes all types of regular assembly. Furthermore,
alanine 57 is not conserved at all in the various intermediate filament proteins, i.e. it is
outside of the consensus motif of coil 1A, and therefore most probably mediates a lamin
A-specific molecular interaction.

Radiation Induced Damage to DNA: Contribution to the Elucidation of the Mechanisms
of DNA Repair and Induction of Chromosomal Aberrations

Stanislav Kozubek, Martin Falk, Eva Bartova, Emilie Lukasova, Gabriela Galiova,
Lenka Stixova

Institute of Biophysics, AS CR, v.v.i., Brno, Czech Republic

Induction and repair of DNA double strand breaks (DSB) in chromatin of human cells have
been investigated by means of confocal microscopy using immunostaining and GFP tech-
nology in living cells (H2AX, NBS1, 53BP1, etc). DNA damage was induced by Co60 source
of γ-radiation or by 355 nm Coherent UV laser under microscope. We speculated that
heterochromatin and euchromatin may differ in their sensitivity to DSB induction, repair or
misrepair of DNA damage. In addition, we studied individual chromosome territories that
differ in their size, gene density and transcription. For chromosomes 4 and 18 the number
of DSB foci induced by γ-radiation corresponded to their size. Chromosomes 18 and 19 are
similar in their size but substantially differ in the gene density and intensity of transcription.
The number of DSB in HSA19 was substantially higher and corresponded to the gene
density. We make conclusion that DSB are formed in chromatin non-randomly, predominantly
in euchromatin; for chromosome territories the number of DSBs depends on gene density
which is also related to euchromatic state of chromatin. Although the mobility of DSB foci
was very restricted, we observed fusions of two DSB particulartly for DSB formed in the same
euchromatin area. Fusions of two or several DSB may lead to clusters of DSB and conse-
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quently to increased probability of the induction of exchange aberrations. Local irradiation
of cells constitutively expressing BMI1-GFP showed recruitment of BMI1 to irradiated
regions with half-life of about 20 s. Similarly, recruitment of another heterochromatic protein
HP1 with much longer half-time was observed. Both processes were inhibited by TSA
(Trichostatin A), inhibitor of HDAC proteins. Possible role of these proteins in DNA repair
might be related to the stabilization of DNA ends in the repair process.

This work was supported by the project LC535.

Molecular-Cytogenetic Characterization of Common Deleted Region (CDR)
of Chromosome 5 in Malignant Myeloid Disorders
1,2Kyra Michalova, 1Zuzana Zemanova, 2Jana Brezinova, 1Dagmar Bystricka,
2Iveta Sarova, 1Libuse Lizcova, 1Silvia Izakova, 2Michaela Dostalova-Merkerova
1 Center of Oncocytogenetics, Institute of Clinical Biochemistry and Laboratory Diagnostics,
General University Hospital and 1st Faculty of Medicine of Charles University in Prague,
Prague, Czech Republic

2 Institute of Hematology and Blood Transfusion, Prague, Czech Republic

Deletion of the long arm of chromosome 5 is a recurrent cytogenetic abnormality that is
frequently found in myelodysplastic syndromes (MDS) and acute myeloid leukemia (AML).
The commonly deleted region (CDR) has been identified by various investigators (review in
[1]). The proximal CDR in the 5q31.2 region has been detected in MDS, AML and therapy-
related MDS/AML. The distal CDR in the 5q32-q33 region is involved in the pathogenesis
of MDS with isolated deletion 5q. Mutational analyses of the residual intact allele have not
identified tumor suppressor genes. Haploinsufficiency of multiple genes in the proximal and
distal CDRs may cooperate in MDS initiation and/or progression. During 1993–2011, we
detected by classical cytogenetic analyses the 5q deletion as the only aberration in the bone
marrow samples of 131 patients with MDS/AML (sex ratio M/F was 30/101; median,
68 years). In 128 patients, the 5q deletion was large and involved proximal and/or distal
CDRs. However, in three patients, loss of the material on the long arm of chromosome 5 was
outside both CDRs. By combination of molecular cytogenetic techniques the size of dele-
tion del(5)(q14.3q23.2) in patients 1 and 2, and deletion del(5)(q14.2q21) in patient 3 was de-
termined. Mapping of the CDR in MDS with isolated del(5q) has identified several candidate
suppressor genes including SPARC and RPS14 in the 1.5-Mb region that is located at 5q32.
However, sequencing of all 40 genes in this region did not indicate homozygous inactivation.
Recent studies have demonstrated that gene dosage (haploinsufficiency of RPS14) and de-
letion of micro-RNA are crucial for disease development. Based on the results of aCGH, the
size of the deleted 5q14.3-q23.2 region was 39 Mb in patient No.1 and 35 Mb in patient No.2.
This region overlaps with at least 150 genes (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mapview/). Several
of these genes are involved in the control of cellular proliferation and differentiation or affect
the microenvironment in MDS. The RASA1 gene exhibits tumor suppressor activity on the
RAS gene. Alteration of this gene has been described in breast cancer. Using molecular-
-cytogenetic techniques, we identified an atypical 5q deletion with retained CDRs in three
patients with myeloid diseases. To our knowledge, this is the first report describing 5q14-q23
deletions as the sole chromosomal abnormalities in MDS/AML patients.
1. Boultwood J, Pellagatti A, McKenzie AN, Wainscoat JS. Advances in the 5q- syndrome.
Blood;116(26):5803-11 (2010).
Work was supported by grants MSMT LC535, MZOVFN2005 and MZOUHKT2005.
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Deconstructing Nuclear Pore Complex Function by Bio-Synthetic Reconstruction

Roderick Y. H. Lim

Biozentrum and the Swiss Nanoscience Institute, University of Basel, Basel, Switzerland

Cellular nanomachines are touted to offer novel technological strategies provided that
their mechanisms can be replicated outside the cell. This provides the driving impetus in our
lab to resolve the modus operandi of the nuclear pore complex (NPC), which regulates
macromolecular traffic between the nucleus and the cytoplasm. As a physical pore ~50 nm
in diameter, the biological marvel of the NPC lies in its ability to restrict or promote cargo
translocation via biochemical selectivity and not size exclusion per se. Moreover, unlike
synthetic nanopores, the NPC does not clog in vivo - in spite of the molecular complexity of
the cellular environment.
The objective of our lab is to cast a wide net in order to resolve and correlate the pertinent

biophysical, biochemical and structural aspects of NPC functionality. These efforts range
from (i) applying AFM to studying the nanomechanical force response of the key NPC
proteins (i.e., natively unfolded phenylalanine-glycine (FG)-rich domains) on pore-like
nanostructures; (ii) to correlating binding-induced conformational changes in the FG-
-domains to binding affinities using surface plasmon resonance; (iii) to constructing
biomimetic nanopores that reproduce the transport selectivity of the NPC.
In my talk, I will describe how these efforts provide new insight into the underlying

principles that govern molecular mechanics, selectivity and transport in the NPC. By re-
placing the NPC machinery with synthetic polymers, I will further demonstrate how NPC-like
functionality can be harnessed to target specific proteins from authentic biological environ-
ments to site-selective locations with nanoscale precision – in technological systems.
1. J. T. Hyotyola, J. Deng and R. Y. H. Lim, Synthetic Protein Targeting by the Intrinsic
Biorecognition Functionality of Poly(ethylene glycol) using PEG-Antibodies as Biohybrid
Molecular Adaptors, ACS Nano, 5 5180 (2011)

2. S. W. Kowalczyk, L. Kapinos, T. Magalhães, P. van Nies, R. Y. H. Lim*, and C. Dekker*,
Single-Molecule Transport Across an Individual Biomimetic Nuclear Pore Complex,
Nature Nanotechnology, 6 433 (2011)

3. Peleg O. and Lim R. Y. H., Converging on the Function of Intrinsically Disordered
Nucleoporins in the Nuclear Pore Complex, Biological Chemistry 391 719 (2010)

4. R. Y. H. Lim, B. Fahrenkrog, J. Koser, K. Schwarz-Herion, J. Deng, and U. Aebi, Nanome-
chanical Basis of Selective Gating by the Nuclear Pore Complex, Science, 318 640 (2007)

Spatial Patterns of Gene Positioning in the Embryonic Nuclei
of Caenorhabditis elegans

Christian Lanctôt
Institute of Cellular Biology and Pathology, First Faculty of Medicine, Charles University in
Prague, Prague, Czech Republic

A majority of the studies in the field of nuclear architecture have been performed on cells
in culture. As a result, data on in vivo nuclear architecture is generally lacking [1]. We have
therefore initiated a study of nuclear architecture in a widely used model organism, the
Caenorhabditis elegans nematode. This small roundworm presents several advantages for
such a study, the most significant of which being that it develops according to an invariant cell
lineage [2]. The developmental constancy of C.elegans allows 1) to compare nuclear
architecture in cells that are rigorously equivalent in terms of history, developmental potential
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and gene expression profile; and 2) to identify changes in the nucleus associated with lineage
commitment and cellular differentiation. Our initial experiments have been aimed at analyzing
3D gene positioning in the early embryonic nuclei. We used multicolor 3D FISH to determine
whether gene positioning follows reproducible patterns during development of C. elegans. In
order to be able to spatially align the nuclei, we performed immunolabeling for an extra-
nuclear reference point (Ce-TAC-1, a centrosomal component) prior to DNA FISH. Our
preliminary analysis failed to reveal reproducible patterns of gene positioning in the earliest
blastomeres of the C. elegans embryo, either through visual inspection of 3D reconstructions
or through comparison of distances between heterologous alleles in the different nuclei. The
uniformity of the C. elegans genome and the lack of heterochromatin in early embryos may
translate into flexible 3D arrangements of chromatin.
1. Rouquette, J., Cremer, C., Cremer, T. and Fakan, S. Functional nuclear architecture
studied by microscopy: present and future. Int Rev Cell Mol Biol 282, 1– 90 (2010)

2. Sulston, J. E., Schierenberg, E., White, J. G. and Thomson, J. N. (1983). The embryonic
cell lineage of the nematode Caenorhabditis elegans. Dev Biol 100, 64–119 (2010)

This work was supported by the projects LC535, MSM0021620806 and P302/11/1262.

Repression and Activation of Gene Expression by Major Developmental Regulators
in C. elegans: Indications of Complexity

Zdenek Kostrouch

Laboratory of Model Systems, Institute of Inherited Metabolic Disorders, First Faculty of
Medicine, Charles University in Prague, Prague, Czech Republic

In this lecture, recent data from experiments designed to gain more information about
regulatory pathways expected to activate and repress expression of developmentally critical
genes will be presented.
NHR-23 is a developmentally indispensable nuclear receptor that regulates molting in all

four larval stages. It is the closest homologue of vertebrate ROR alpha and insect HR3. Its role
in molting suggests a parallel between regulation of molting in nematodes and insects and its
similarity to ROR alpha, a possible conserved mechanism for all these clads. Insect molting
and metamorphosis in amphibians are governed by small hydrophobic ligands, the sterol based
ecdysone and thyroid hormone, respectively. Although such hormone is not known in nema-
todes, sterols have been shown to be indispensable for regulation of molting, suggesting that
a sterol based hormone and its receptor may be above the regulation by NHR-23.
Using RNA interference, we inhibited NHR-23 function and searched for downstream

genes using whole genome microarrays. This strategy showed that NHR-23 coregulates
functionally connected developmentally important genes (such as collagens) and identified
hedgehog related genes as NHR-23 regulatory targets. Since hedgehog signaling includes
sterols as structural as well as regulatory molecules, this shows that sterol based signaling
is also under the NHR-23 function.
Interestingly, analysis of binding sites of NHR-23 dependent genes showed that these

sites are conserved between NHR-23, ROR alpha and HR3. Nevertheless, NHR-23 binding
sites are found not only in promoters of NHR-23 regulated genes. This allows us to propose
that the conserved regulation of developmentally critical events is built from the basis of the
regulatory axis to its top and regulatory mechanisms that further discriminate which genes
will be regulated by NHR-23 have to be involved, most likely at the level of chromatin
organization and accessibility of binding sites (1).
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Analysis of the transcription repression involved in developmental regulatory events has
led us to search for a correpressor of transcription factors that may be involved in repression
by several NHRs. Using bioinformatics, we have identified a close homologue of
a correpressor of vertebrate nuclear receptors, the NCoR/SMRT. This protein has been
shown to transmit the repressor function of NHRs by binding and activating of histone
deacetylase HDAC3 and subsequent deacetylation of histones and formation of tran-
scriptionally silent chromatin. We show that nematode NCoR a.k.a. GEI-8 has all structural
motifs necessary for HDAC binding and activation and has characterized the loss of function
phenotype that is visible only in homozygous gei-8 null mutants. The phenotype is very
characteristic. It includes arrest of germline growth and development and lack of sperma-
theca. Using whole genome microarrays, we show that the GEI-8 loss of function projects
inhibition of a set of genes that are in agreement with observed phenotype and the set of
transcriptionally induced genes, which contrary to the inhibited genes, do not fit with the
observed phenotype with the exception of non-coding RNAs. Further inhibition of selected
RNAs in homozygous mutants induces additional developmental changes indicating that
the inhibited genes may be in part downstream of the identified non-coding RNAs.
Our experiments are in agreement with the concept that the regulation of critical

developmental processes has complex whole genome character including modulation of
gene expression on chromatin level and includes modulation by non-coding RNAs with
a potential to affect gene expression on transcription as well posttranscriptional levels.
1. Kouns NA, Nakielna J, Behensky F, Krause MW, Kostrouch Z, Kostrouchova M. NHR-23
dependent collagen and hedgehog-related genes required for molting. (2011) [Epub
ahead of print].

This work was supported by the project MSM0021620806.

Chromatin Condensation and Gene Expression Level During Granulopoiesis

Irena Koutná and Stanislav Stejskal

Centre for Biomedical Image Analysis, Masaryk Univerzity, Brno, Czech Republic

Changes in nuclear architecture play an important role in gene expression regulation. During
granulopoiesis, changes in the nuclear architecture are considered to be a major factor that
influences the down-regulation of genes. Structural changes in cellular morphology that are
observed during granulopoiesis are the result of epigenetic regulatory mechanisms that par-
ticipate in the control of tissue-specific gene expression without changing the genetic code.
We aimed to identify an involvement of chromatin condensation in gene expression

regulation during granulopoiesis. Based on a microarray analysis, we chose loci with different
transcription activity during granulocyte development. Fluorescent in situ hybridisation (FISH)
and immunofluorescent labelling of RNA polymerase II were used to determine the
relationship between the transcriptional activity of gene clusters and their localisation within
areas with different levels of chromatin condensation. We thus aimed to find a relationship
between the transcriptional activity of genes and their localization within areas of different
chromatin condensation states.
Gene loci are downregulated during granulopoiesis. Unlike gene clusters with low gene

expression, Clusters with high gene expression are not included in regions of extensive
chromatin condensation during granulopoiesis. Our talk demonstrate that granulopoiesis is
accompanied by a non-random, tissue-specific pattern of chromatin condensation. Further-
more, the decrease in the quantity of RNA Polymerase II correlates with the differentiation
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process and probably acts in synergy with chromatin condensation to down-regulate total
gene expression.
1. Koutná, P. Krontorád, Z. Svoboda, E. Bártová, M. Kozubek, S. Kozubek, New insights
into gene positional clustering and its properties supported by large-scale analysis of
various differentiation pathways, Genomics, 89 81 ( 2007)

2. S. Stejskal, I. Koutná, Z. Ruãka, Isolation of granulocytes: Which transcriptome do we
analyze neutrophils or eosinophils?, Folia Biologica, 56 (2010)

3. S. Stejskal, I. Koutná, P. Matula, Z. Ruãka, O. Danûk, M. Ma‰ka, M. Kozubek. The
role of chromatin condensation during granulopoiesis in the regulation of gene cluster
expression, Epigenetics, 5 759 (2010)
This work was generously supported by the Ministry of Education of the Czech Republic

grant LC535.

Cryo-Electron Tomography of Higher-Order Chromatin Structure

Mikhail Eltsov1, Margot P. Scheffer1, 2, and Achilleas S. Frangakis1, 2

1 EMBL Heidelberg, Germany
2 Goethe University, Frankfurt, Germany

Cryo-electron tomography enables visualization of macromolecular complexes directly
in the cell preserved in a close-to-native frozen-hydrated state [1]. This quality makes cryo-
-electron tomography a method of choice to study chromatin structure, which is both highly
dynamic and sensitive to micro environmental changes. Using cryo-electron tomography
we analyzed chromatin organization within mature chicken erythrocytes and within intact
vitrified Drosophila melanogaster embryos. For the first time, we directly visualized the nuc-
leosome arrangement within the compacted 30-nm chromatin fibres of chicken erythrocyte
nuclei [1]. The fiber is organized as a two-start helix, in which the nucleosomes interact
face-to-face but are shifted off their super-helical axes. Neither 30-nm fibers nor other as-
pects of long distance nucleosome packing order are observable in the nuclei
of Drosophila embryos. Those chromatin thus resembles a polymer melt [2,3]. Never-the-
less, at the local scale, nucleosomes show the same face-to-face juxtaposition motif in
the Drosophila embryos as was observed in the chromatin fibres of chicken erythrocytes,
thus suggesting a general principle of nucleosome arrangement in vivo.
1. Scheffer, M. P., Eltsov, M. & Frangakis, A. S. Evidence for short-range helical order in
the 30-nm chromatin fibers of erythrocyte nuclei. Proc Natl Acad Sci USA. 108(41):
16992-7 (2011)

2. Maeshima, K., Hihara, S. & Eltsov, M. Chromatin structure: does the 30-nm fibre exist in
vivo? Curr Opin Cell Biol. 22(3): 291-7 (2010)

3. Eltsov, M., Maclellan, K. M., Maeshima, K., Frangakis, A. S. & Dubochet, J. Analysis of
cryo-electron microscopy images does not support the existence of 30-nm chromatin
fibers in mitotic chromosomes in situ. Proc Natl Acad Sci U SA. 105(50): 19732-7 (2008)

Role and Regulation of DNA Modifications in Development and Disease

Heinrich Leonhardt

Department of Biology, Ludwig Maximilians University Munich, Munich, Germany

DNA methylation plays a central role in the regulation of gene expression, chromatin
condensation and genome stability. Downregulation of DNA methyltransferase1 (Dnmt1)
causes hypomethylation and induces tumors (Gaudet et al., Science, 300, 489–492). Dnmt1
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shows a complex and cell cycle dependent distribution, it associates with the replication
machinery during S phase and with constitutive heterochromatin from late S till M phase
(Easwaran et al., EMBO Reports 5, 1181–1186). Interestingly, Dnmt1 is also recruited to
DNA repair site likely contributing to the restoration of epigenetic information (Mortusewicz
et al., PNAS, 102, 8905–9). We are now analyzing the cell cycle specific dynamics of Dnmt1
and mutants thereof with photodynamic techniques in living cells (Schermelleh et al., Nature
Methods, 2, 751–756). Recently, we could demonstrate that DNMT1 is also essential for pro-
liferation and survival of human cancer cells (Spada et al., J. Cell Biol., 176, 565–71). We
have identified several interacting factors and functional domains and are now systemati-
cally mutagenizing them to study their function in vivo. Last not least, we are studying the
expression of these epigenetic factors during normal and malignant hematopoiesis. Most
recently, we started to investigate the newly discovered DNA modification, which will be the
subject of my presentation.
Genomic 5-methylcytosine, a prominent epigenetic modification, can be further modified

to 5-hydroxymethylcytosine (hmC) by Tet dioxygenases. We developed two methods based
on purified enzymes for fast and accurate quantification and mapping of hmC in genomic DNA
samples. We determined hmC levels in various mouse tissues and differentiating embryo-
nic stem cells and show a correlation with differential expression of tet genes. Recently,
hemizygous deletions and mutations of TET2 were found in a wide range of myeloid malig-
nancies. We used our enzymatic assay to measure hmC levels in genomic DNA in a series
of sAML patients and found that TET2 and IDH2 mutations correlated with low hmC levels.
Gene expression profiling (GEP) revealed that patients with low hmC levels had a distinct
gene expression profile. These results suggest that changes of hmC affect epigenetic gene
regulation and correlate with distinct changes in gene expression. We are currently investi-
gating the regulation and biochemical properties of Tet enzymes and determine the effect
of hmC on DNA binding of epigenetic regulators of gene expression.
1. Szwagierczak et al. Sensitive enzymatic quantification of 5-hydroxymethylcytosine in ge-
nomic DNA. Nucl. Acids Res. 38, e181, (2010)

2. Konstandin et al.) Genomic 5-hydroxymethylcytosine levels correlate with TET2 and IDH2
mutations and a distinct global gene expression pattern in secondary acute myeloid leu-
kemia. Leukemia, (2011).

44. Cytogenetická konference
a Sjezd Spoleãnosti lékafiské genetiky 2011

My, genetici, se opravdu rádi a pravidelnû setkáváme a snaÏíme se vytûÏit z kaÏdé od-
borné akce kromû pouãení i co nejvíc spoleãensk˘ch setkání.
V leto‰ním roce ve dnech 7.–9. 9. 2011 pofiádala Cytogenetická sekce Biologické spo-

leãnosti svoji v pofiadí jiÏ 44. v˘roãní konferenci v krásném a ozdravném prostfiedí lázní
v Tfieboni v JiÏních âechách.
Jak b˘vá jiÏ opakovanû dobr˘m zvykem tuto akci jsme spojili se Sjezdem Spoleãnosti

lékafiské genetiky âLS JEP, kter˘ je pofiádán jednou za 4 roky. Organizace konference
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i sjezdu se ujaly a nutno podotknout, Ïe velmi úspû‰nû, pracovnice Laboratofie molekulární
biologie a genetiky, Nemocnice âeské Budûjovice v ãele se sv˘m vedoucím Mgr. Ondfiejem
Scheinostem jako hlavním koordinátorem. Obû akce byly velmi úspû‰né, a proto bych se
ráda o obou zmínila podrobnûji a spoleãnû.
Zaãnu konferencí Cytogenetické sekce neboÈ je to „dcera“ Biologické spoleãnosti a je

touto spoleãností i ãásteãnû dotována. Na tomto místû bych ráda zdÛraznila, Ïe pod touto
„matkou“ se nám dobfie pracuje a to nejen z dÛvodÛ finanãních. Cytogenetická problema-
tika humánní i nehumánní byla soustfiedûna do celého dne 8. 9. a dopoledne 9. 9. Z mnoÏ-
ství pfiíspûvkÛ je zfiejm˘ stále vysok˘ v˘znam klasické cytogenetiky, která v Ïádném pfiípadû
nestojí ve stínu nejmodernûj‰ích molekulárnû biologick˘ch metod.
A teì nûkolik podrobnûj‰ích poznámek k vlastní konferenci a sjezdu. Pfiívûtivé prostfiedí

jihoãesk˘ch lázní nás pfiivítalo krásn˘m slunn˘m poãasím jako pfiedzvûstí úspû‰ného setkání.
O tom, Ïe celá tfiídenní akce byla opravdu excelentní není nejmen‰ích pochyb a svûdãí o tom
i vysoká úãast – celkem 315 odborníkÛ z celé âR i ze Slovenska. Odborn˘ program zahajo-
val zahraniãní host, bylo nám velkou ctí, Ïe pozvání pfiijala prof. H. Skirton (Plymouth, UK),
která se vûnuje genetickému poradenství. Následovaly jednotlivé odborné sekce: moleku-
lární diagnostika a genomika (21 pfiedná‰ek), cytogenetika lidská a Ïivoãi‰ná (17 pfiedná‰ek),
klinická genetika (22 pfiedná‰ek), hematoonkologie (9 pfiedná‰ek), onkologie (11 pfiedná‰ek).
V pfiedsálí byl prezentován nespoãet posterÛ.
Jak je patrno z v˘‰e uvedeného pfiehledu, byl program nabit˘ zajímav˘mi prezentacemi

a tûÏko z tohoto mnoÏství pfiedná‰ek nûkterou zvlá‰È vyzvedávat.
V˘bor Cytogenetické sekce také nezahálel a v pfiedveãer konference se jeho ãlenové

se‰li na fiádné schÛzi na níÏ byl do v˘boru kooptován Mgr. Ondfiej Scheinost, vedoucí
Laboratofie molekulární biologie a genetiky, Nemocnice âeské Budûjovice. Po skonãení od-
borného programu ve ãtvrtek 8. 9. t.r. byla uspofiádána plenární schÛze ãlenÛ Cytogenetické
sekce pod vedením pfiedsedkynû Prof. Ing. Kyry Michalové, DrSc.
A jak uÏ to na takov˘ch akcích b˘vá, spoleãenská stránka nijak nezaostávala za odbornou

a v‰ichni jsme TfieboÀ opou‰tûli jen s pfiíjemn˘mi záÏitky. V tomto podzimním sychravém ob-
dobí nám zÛstaly jen krásné vzpomínky.
Dal‰í podrobnosti je moÏno najít na: http://trebon2011.slg.cz

Alexandra Oltová

Co uãit a co neuãit ve stfiedo‰kolské biologii

Tato otázka se zaãala formulovat na rÛzn˘ch setkáních uãitelÛ biologie v období pfiibliÏnû
kolem roku 2000. Jedním z nich bylo i setkání iniciované âSBS, dal‰í pak rÛzné vzdûlávací
kurzy pro stfiedo‰kolské uãitele pofiádané napfiíklad pfiírodovûdeck˘mi fakultami univerzit.
Nad problémem se zam˘‰leli i pracovníci CERMATu hned v poãáteãních fázích pfiíprav
státních maturit.
Tyto slibné snahy i zájem stfiedo‰kolsk˘ch uãitelÛ o pozitivní zmûny v‰ak pfieru‰ilo zavá-

dûní RVP (Rámcov˘ vzdûlávací program) a vytváfiení ·VP (·kolních vzdûlávacích programÛ)
na jeho základû. Invence uãitelÛ byla pfiesmûrována na tvorbu obsáhl˘ch materiálÛ – pfie-
depsan˘ch ‰kolních dokumentÛ ·VP – nahrazujících pfiedchozí jednotné osnovy.

CYTOGENETICKÁ SEKCE

PEDAGOGICKÁ SEKCE



– 18 –

Podstatou zmûny (velmi struãnû fieãeno) bylo hledání nov˘ch forem v˘uky v‰ech vzdû-
lávacích oborÛ a formulace konkrétních a ovûfiiteln˘ch dovedností (tzv. kompetencí) studentÛ.
ZdÛrazÀuji: v Ïádném pfiípadû ne‰lo o obsah uãiva; otázka co uãit a co neuãit nebyla polo-
Ïena, a tedy ani fie‰ena.
Na jednom z pracovních setkání s tvÛrci RVP vyjádfiili stfiedo‰kol‰tí uãitelé biologie obavy,

zda pfiipravované pojetí nesníÏí úroveÀ v˘uky jejich pfiedmûtu natolik, Ïe se absolventi
stfiedních ‰kol dostanou do problémÛ po pfiechodu na vysoké ‰koly. Odpovûì byla ‰okující:
Vysoké ‰koly se budou muset smífiit s tím, co jim tam budeme posílat.
Tvrdím, Ïe smyslupln˘ postup je opaãn˘. Vymezíme-li nejprve co uãit (resp. co neuãit)

v nûjakém oboru, mÛÏeme následnû zformulovat konkrétní v˘chovnû vzdûlávací cíle a hledat
efektivní formy, jak jich dosáhnout. Pfiedkládám tedy k zamy‰lení a k diskusi otázku „Co uãit
a co neuãit ve stfiedo‰kolské biologii?“
Biologie se jako obor za posledních 50–60 let zásadnû promûnila. Pfiíslu‰né vzdûlávání

na vysok˘ch ‰kolách tyto zmûny muselo reflektovat. Stfiední ‰kolství se naopak v tomto smûru
pfiíli‰ nezmûnilo, moÏná se pfiíli‰ nezmûnilo za posledních 100 let. Stfiedo‰kolská biologie
jako by Ïila sv˘m vlastním vnitfiním Ïivotem na základû sv˘ch letit˘ch tradic z dob, kdy to
byla popisná vûda z oblasti rostlinopisu, Ïivoãichopisu a tûlovûdy.
Jde pfiitom nejen o to, co od maturantÛ oãekávají vysoké ‰koly biologického zamûfiení –

i kdyÏ to je otázka velmi podstatná – ale také o to, s jak˘mi biologick˘mi informacemi a s jak˘m
pohledem na fungování Ïivého svûta kolem nás i v nás by mûli do dal‰ího Ïivota odcházet
i ostatní absolventi stfiedních ‰kol.
Rád bych proto pfiizval k diskusi na téma „Co uãit a co neuãit ve stfiedo‰kolské biologii?“

kaÏdého, komu na tom aspoÀ trochu záleÏí. Pfiijme nûkdo moje pozvání?

Pavel Vafiejka

Zpráva o vûdeck˘ch schÛzích
Brnûnské poboãky âs. biologické spoleãnosti

v roce 2011

Brnûnská poboãka zorganizovala 6 vûdeck˘ch schÛzí s prÛmûrnou úãasti 35 poslu-
chaãÛ, na nichÏ bylo pfiedneseno 23 sdûlení. Stejnû jako v pfiedchozích letech se zapojila
také do pfiípravy a organizace vûdecké konference Aktuální otázky bioklimatologie zvífiat
2011, jeÏ je kaÏdoroãnû v prosinci pofiádána v prostorách poboãky âeského hydrometeoro-
logického ústavu v Brnû pod garancí Sekce bioklimatologie zvífiat pfii âeské bioklimatolo-
gické spoleãnosti.
Lednová schÛze (26.1.) se konala u pfiíleÏitosti Ïivotního jubilea, 70. narozenin, v˘-

znamného pfiedstavitele ãeské morfologie prof. MUDr. Libora Páãe, CSc., emeritního pfied-
nosty Anatomického ústavu Lékafiské fakulty MU, jeÏ ústavu ‰éfoval v letech 1990 aÏ 2006.
Spolupofiadatelkou schÛze byla âeská anatomická spoleãnost, na jejíÏ práci se profesor
Páã podílel nejen jako fiadov˘ ãlen, ale i jako vedoucí ústavu a zároveÀ funkcionáfi v˘boru.
Jubilantovu pedagogickou, vûdeckou a organizaãní ãinnost, která pfii zápoãtu let stráve-
n˘ch na anatomii bûhem studia trvá jiÏ pln˘ch 50 let, pfiiblíÏil úãastníkÛm schÛze stávající
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vedoucí pracovi‰tû prof. RNDr. Petr Dubov˘, CSc. Po zdravici prof. Dubového následovala
odborná sdûlení Onemocnûní dûtského vûku z hlediska paleopatologie a Dentální antropo-
logie pfii identifikaci kosterních pozÛstatkÛ neznámého pÛvodu, jeÏ pfiipravily pracovnice
Oddûlení lékafiské antropologie Anatomického ústavu.
Na únorové schÛzi (16.02) s pracovním názvem Odpoledne Ústavu histologie a embryo-

logie LF MU byly prezentovány nûkteré na pracovi‰ti aktuálnû studované tématické okruhy,
jak˘mi jsou napfi. zji‰Èování receptorÛ smrti nebo detekce nadpoãetn˘ch centrosomÛ
v lidsk˘ch embryonálních kmenov˘ch buÀkách, mapování morfologick˘ch projevÛ toxicity
tûÏk˘ch kovÛ, konstrukce a vyuÏití biomateriálÛ v tkáÀovém inÏen˘rství, a jiné. Pfiedná‰ející
lze pochválit za zdafiilé prezentace, které pfiítomné posluchaãe zaujaly jak co do obsahu
a pouÏit˘ch metodick˘ch pfiístupÛ, tak i pfiedloÏen˘ch v˘stupÛ, které podnítily obsaÏnou dis-
kusi následující po kaÏdém sdûlení.
Bfieznová schÛze (24. 3.) byla pofiádána na poãest Ïivotních v˘roãí dvou dlouhole-

t˘ch pracovníkÛ Fyziologického ústavu a emeritních profesorÛ LF Masarykovy univerzity
MUDr. Pavla Braveného, CSc. – 80. let a MUDr. Jana PeÀáze, CSc. – 85 let. Slavnostní
charakter schÛze byl podtrÏen úãastí pfiedsedy âeské fyziologické spoleãnosti âLS JEP
(prof. MUDr. Jaroslav Pokorn˘, DrSc.), prorektora MU (prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.)
a dûkana LF (prof. MUDr. Jifií Mayer, CSc.), kter˘ pfievzal nad schÛzí zá‰titu. Vedoucí
Fyziologického ústavu prof. MUDr. Nata‰a Honzíková, CSc. v pfiipravené zdravici pojed-
nala o Ïivotû a díle obou jubilujících osobností a vyzvedla jejich vûdecké priority, kter˘mi
v˘raznû pfiesáhly hranice âeské republiky (automatické neinvazivní mûfiení krevního tlaku
z prstov˘ch arterií podle PeÀáze a Braveného prÛkopnické studie o fiízení srdeãní staÏli-
vosti a procesu spfiaÏení excitace a kontrakce). Za mimofiádné zásluhy o rozvoj lékafiské
vûdy byla jubilantÛm udûlena ocenûní, která jim pfiedali pfiítomní akademiãtí funkcionáfii
a pfiedseda âeské fyziologické spoleãnosti. Profesor PeÀáz obdrÏel Zlatou medaili MU
a âestné ãlenství âLS JEP, profesor Braven˘ byl vyznamenán Pamûtní medailí LF MU
a Zlatou PurkyÀovou medailí âLS JEP. Po ukonãení slavnostní ãásti schÛze pokraãovala
pfiedná‰kami, které názornû ilustrovaly trvalé hodnoty vûdeckého pfiínosu obou jubilantÛ
(Akutní a dlouhodobé úãinky haloperidolu v savãím myokardu; Mûfiení a v˘poãtové mo-
delování elektrofyziologick˘ch dûjÛ u srdeãních bunûk; V˘znam PeÀázovy metody neinva-
zivní kontinuální registrace krevního tlaku u dûtí; Citlivost baroreflexu v ãasn˘ch stadiích
esenciální hypertenze u dospívajících).
Na kvûtnové schÛzi (11. 5.) se 2 pfiedná‰kami Metody modelování lidského rÛstu a jejich

vyuÏití pfii hodnocení longitudinálních dat studie ELSPAC a Dynamick˘ fenotyp hodnoce-
ného znaku a projev genotypu biologického jedince pfiedstavilo odborné vefiejnosti V˘-
zkumné pracovi‰tû preventivní a sociální pediatrie LF MU, jeÏ je fie‰itelem ãeské ãásti a sou-
ãasnû koordinaãním pracovi‰tûm evropské studie ELSPAC (European Longitudinal Study
of Pregnancy And Childhood). Jde o prospektivní dlouhodobou studii vybran˘ch souborÛ
dûtí a jejich rodin od tûhotenství matky, pfies porod, ‰estinedûlí a kojenecké období aÏ do
dovr‰ení nejménû 18 let vûku dítûte s cílem identifikovat faktory podílející se na zdravém v˘-
voji dûtí, jíÏ se kromû âeské republiky úãastní fiada evropsk˘ch zemí (Velká Británie, Slo-
venská republika, Rusko, Ukrajina, ãásteãnû Chorvatsko a Estonsko, aj.).
¤íjnová schÛze (12. 10), kterou poboãka pofiádala spoleãnû s V˘zkumn˘m centrem

RECETOX Pfiírodovûdecké fakulty MU a Botanick˘m ústavem AV âR, byla vûnována pro-
blematice toxinÛ sinic – cyanobakterií a shrnutí nov˘ch poznatkÛ o mechanismech jejich
toxicity a karcinogenity. V pfiednesen˘ch pfiíspûvcích autofii informovali o vyuÏití moderních
in vitro toxikologick˘ch metod pro evaluaci toxicity cyanotoxinÛ (vyuÏití iPS, hESC, adult
stem cells, 3D in vitro systémÛ, aj.), popsali zpÛsoby identifikace cyanotoxinÛ s nádorovû-

POBOâKA V BRNù



– 20 –

-promoãními úãinky in vitro, prokázali synergické efekty toxick˘ch sinic ve smûsích s orga-
nick˘mi kontaminanty in vitro i tvorbu nádorovû-promoãních látek a metabolitÛ estrogenu
akumulovan˘ch sinicemi v nûkter˘ch vodních zdrojích âeské republiky. ZaslouÏenou od-
mûnou pro pfiedná‰ející za zajímavá sdûlení byla bohatá diskuse.
Listopadová schÛze (16. 11.) byla koncipována jako profilová a byla vyhrazena 5 sdû-

lením doktorandÛ (studenti DSP) a uãitelÛ Ústavu anatomie, histologie a embryologie Fakulty
veterinárního lékafiství VFU v Brnû. ·lo v pofiadí jiÏ o tfietí vystoupení zmínûného kolektivu
v posledních dvou letech, jeÏ jasnû ukázalo, Ïe brnûnská veterinární morfologie je zacílena
na fie‰ení otázek, které nastoluje klinická praxe (napfi. Imunohistochemické vy‰etfiení vy-
bran˘ch intraartikulárních vazÛ u psa; Chirurgick˘ pfiístup k vybran˘m kostem pro instalaci
tensometru; Zmûna histologického obrazu semenotvorného epitelu varlete pfii supresi po-
hlavní aktivity GnRH agonistou deslorelinem, a dal‰í).

Programy uspofiádan˘ch schÛzí s uvedením jmen jednotliv˘ch pfiedná‰ejících:

26. ledna – u pfiíleÏitosti Ïivotního jubilea prof. MUDr. Libora Páãe, CSc.
(spoleãnû s âeskou anatomickou spoleãností a Anatomick˘m ústavem Lékafiské fakulty MU)

P. Dubov˘: Jubilant profesor MUDr. Libor Páã, CSc.
L. Vargová, L. Horáãková: Onemocnûní dûtského vûku z hlediska paleopatologie.
M. Raãanská: Dentální antropologie pfii identifikaci kosterních pozÛstatkÛ neznámého pÛ-
vodu.

16. února – Odpoledne Ústavu histologie a embryologie LF MU

J. Jaro‰: Biomateriály v tkáÀovém inÏen˘rství – v˘chova bunûk v nikách.
V. Vinarsk˘: Jsou receptory smrti vÏdy opravdu smrtící?
Z. Holubcová: Nadpoãetné centrosomy v lidsk˘ch embryonálních kmenov˘ch buÀkách aneb
„mitotická pfietahovaná“.

L. Krejãífiová: TûÏkosti s tûÏk˘mi kovy aneb morfologické projevy toxicity tûÏk˘ch kovÛ.

24. bfiezna – u pfiíleÏitosti Ïivotních v˘roãí prof. MUDr. Pavla Braveného, CSc.
a prof. MUDr. Jana PeÀáze, CSc.
(spoleãnû s Fyziologick˘m ústavem Lékafiské fakulty MU)

N. Honzíková: Práce profesora Braveného a profesora PeÀáze na Fyziologickém ústavu
LF MU.

K. Fialová: Akutní a dlouhodobé úãinky haloperidolu v savãím myokardu.
M. Pásek: Mûfiení a v˘poãtové modelování elektrofyziologick˘ch dûjÛ u srdeãních bunûk.
Z. Nováková: V˘znam PeÀázovy metody neinvazivní kontinuální registrace krevního tlaku
u dûtí.

E. Závodná: Citlivost baroreflexu v ãasn˘ch stadiích esenciální hypertenze u dospívajících.

11. kvûtna

M. âuta, L. Kukla (V˘zkumné pracovi‰tû preventivní a sociální pediatrie LF MU): Metody
modelování lidského rÛstu a jejich vyuÏití pfii hodnocení longitudinálních dat studie
ELSPAC.

L. Novák (V˘zkumné pracovi‰tû preventivní a sociální pediatrie LF MU): Dynamick˘ feno-
typ hodnoceného znaku a projev genotypu biologického jedince.
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12. fiíjna – Toxiny sinic – nové poznatky o mechanismech toxicity a karcinogenity
(spoleãnû s V˘zkumn˘m centrem RECETOX Pfiírodovûdecké fakulty MU a Botanick˘m
ústavem AV âR)

P. Babica: Studium cyanotoxinÛ z perspektivy in vitro toxikologie 21. století.
O. Adamovsk˘: Identifikace cyanotoxinÛ s nádorovû-promoãními úãinky in vitro.
K. Bártová: In vitro efekty toxick˘ch sinic ve smûsích s organick˘mi kontaminanty.
K. Hilscherová: Estrogeny a dal‰í látky s vlivem na jaderné receptory produkované sinicemi.

16. listopadu – Odpoledne Ústavu anatomie, histologie a embryologie FVL VFU

B. Do‰káfiová, M. Kyllar: Imunohistochemické vy‰etfiení vybran˘ch intraartikulárních vazÛ
u psa.

M. Pyszko, V. Páral: Chirurgick˘ pfiístup k vybran˘m kostem prasete pro instalaci tenso-
metru.

I. Putnová, M. Buchtová, F. Tich˘: Dvojí pÛvod laterálního fiezáku u prasete.
M. Cihláfiová, M. Pyszko, V. Páral: Vztah mezi vybran˘mi strukturami proximálního konce
femuru a rozvojem artrotick˘ch zmûn v kyãelním kloubu psa.

P. âíÏek, R. Novotn˘, F. Tich˘ F: Zmûna histologického obrazu semenotvorného epitelu var-
lete kocoura pfii supresi pohlavní aktivity GnRH agonistou deslorelinem.

7. prosince – vûdecká konference Aktuální otázky bioklimatologie zvífiat 2011

Uspofiádaly ve spolupráci âeská bioklimatologická spoleãnost (Sekce bioklimatologie zvífiat),
V˘zkumn˘ ústav Ïivoãi‰né v˘roby, Ministerstvo zemûdûlství a Brnûnská poboãka âsBS.

Svatopluk âech

Sekce evoluãní biologie uspofiádala pfiedná‰ku Marka Eliá‰e z Katedry biologie a ekolo-
gie, Pfiírodovûdecké fakulty Ostravské Univerzity:

Srovnávací genomika a evoluce protistÛ:
Revoluce v pfiedstavách o evoluci eukaryot

Pfiedná‰ka se uskuteãnila 21. fiíjna 2011 na pfiírodovûdecké fakultû UK v Bratislavû.

Prudk˘ rozvoj metod sekvenování DNA umoÏnil bûhem posledních pár let získat geno-
mové sekvence z velkého mnoÏství fylogeneticky rozmanit˘ch eukaryotick˘ch organismÛ.
Tyto sekvence pfiedstavují obrovsk˘, dosud jen málo vytûÏen˘ zdroj poznání biologie a evo-
luce eukaryot. Pfiedná‰ka prezentovala nûkolik anal˘z genomÛ a genov˘ch rodin pfieváÏnû
protistních eukaryot, na nichÏ se Marek Eliá‰ podílel a které pfiinesly fiadu obecnûji zajíma-
v˘ch evoluãních pfiíbûhÛ mûnících nûkteré dosavadní pfiedstavy o evoluci eukaryot.

Juraj Krajãoviã
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Genetická toxikológia a prevencia rakoviny

34. pracovné dni âeskej a Slovenskej spoloãnosti mutagenéza vonkaj‰ím prostredím,
pri âeskoslovenskej biologickej spoloãnosti, 13.–15. jún 2011, Bratislava

Tohtoroãné pracovné dni âeskej a Slovenskej spoloãnosti mutagenéza vonka‰ím pro-
stredím sa uÏ tradiãne konali v predná‰kovej sále Ústavu experimentálnej onkológie SAV
v Bratislave, ale po prv˘ raz v jarnom termíne. âlenovia v˘boru spoloãnosti sa na svojom
zasadnutí dohodli, Ïe od roku 2010 sa pravidelné stretnutia odborníkov v oblasti genetickej
toxikológie a prevencie rakoviny budú konaÈ pravidelne kaÏd˘ rok, striedavo v âeskej re-
publike (Brno) a na Slovensku (Bratislava).
Napriek zmene termínu, konferencie sa zúãastnilo viac ako 53 vedeck˘ch a odborn˘ch

pracovníkov z rôznych vedeck˘ch in‰titúcií, univerzít ako aj z ústavov verejného zdravia
z âeskej a Slovenskej republiky. Tak ako po iné roky, pracovné stretnutie sa nieslo v príjem-
nej priateºskej atmosfére. Nosn˘mi témami tohtoroãnej konferencie boli uÏ tradiãne aktuálne
otázky z oblasti chemická karcinogenézy. Prednesené príspevky sa venovali genotoxick˘m
a negenotoxick˘m úãinkom chemick˘ch látok, metabolizmu xenobiotík, vplyvu xenobiotík na
bunkovú signalizáciu, fotoaktivácii chemick˘ch zlúãenín vplyvom slneãného Ïiarenia, v˘voju
nov˘ch metodick˘ch postupov na stanovenie genotoxického rizika xenobiotík. âasÈ pred-
ná‰ok bola venovaná problematike genotoxicity komplexn˘ch zmesí organick˘ch látok extra-
hovan˘ch z prachovích ãastíc zneãisteného Ïivotného prostredia, genotoxicite rieãnych se-
dimentov a anestetík ‰tandardne pouÏívan˘ch v nemocniciach. Popri cicavãich bunkách
kultivovan˘ch in vitro a perifárnych lymfocytoch v epidemiologick˘ch ‰túdiách, veºmi uÏi-
toãn˘m modelom na skúmanie vplyvu faktorov zneãisteného Ïivotného prostredia sú rast-
liny. Neoddeliteºnou súãasÈou konferencie boli taktieÏ príspevky venované problematike che-
moprotektívnych a chemopreventívnych úãinkov rôznych prírodn˘ch látok, éterick˘ch olejov
a selénu. V tomto roku sa odborn˘ program konferencie roz‰íril o novú aktuálna tému –
o problematiku biologick˘ch úãinkov nanomateriálov a nanoãastíc. O vysokej aktuálnosti
tejto problematiky svedãí skutoãnosÈ, Ïe predná‰ky venované toxicite nanoãastíc vzbudili
veºkú pozornosÈ publika a bohatú diskusiu.
Pote‰ujúcim javom tohtoroãnej konferencie bola pomerne vysoká úãasÈ mlad˘ch zaãí-

najúcich vedeck˘ch pracovníkov. V tomto roku, vìaka finanãnému príspevku âeskosloven-
skej biologickej spoloãnosti, mohol byÈ zníÏen˘ konferenãn˘ poplatok pre ‰tudentov vyso-
k˘ch ‰kôl a doktorandov. V rámci programu konferencia je pravidelne vytvoren˘ priestor pre
‰tudentov vysok˘ch ‰kôl a doktorandov, aby mohli prezentovaÈ svoje v˘sledky formou krát-
kych (5-min) predná‰ok v rámci posterovej sekcie. Takáto moÏnosÈ je nesmierne dôleÏitá
na získavanie praktick˘ch skúsenosti s prezentáciou a diskusiou vlastn˘ch v˘sledkov pred
vedeckou obcou.
Neoddeliteºnou súãasÈou pracovn˘ch dní je uÏ tradiãne Cytogenetick˘ch workshop, ktor˘

sa koná pod zá‰titou dr. Magdalény Baranãokovej a dr. Aleny KaÏimírovej (Slovenská zdra-
votnícka univerzita, Bratislava). V tomto roku sa konal uÏ ôsmy roãník tohto neformálneho
a veºmi obºúbeného stretnutie cytogenetikov z v˘skumn˘ch ústavov a vysok˘ch ‰kôl, vrá-
tane ústavov verejného zdravia. Prínosom tohto stretnutia je moÏnosÈ porovnaÈ a predisku-
tovaÈ hodnotenia najmä sporn˘ch preparátov ako aj samotné kritéria hodnotenia.
Nasledujúce, 35. pracovné dni âeskej a Slovenskej spoloãnosti mutagenéza vonkaj‰ím

prostredím sa budú konaÈ v roku 2012 v Brne.
Alena Gábelová
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90. v˘roãí zaloÏení spoleãnosti

âeskoslovenská biologická spoleãnost byla zaloÏena 18. ledna 1922 v Brnû a v pfií‰tím
roce si budeme pfiipomínat 90. v˘roãí jejího trvání. Tehdy se v tento den v 18 hod. se‰la
v posluchárnû anatomického ústavu lékafiské fakulty Masarykovy university ustavující valná
hromada Biologické spoleãnosti za pfiítomnosti 29 fiádn˘ch a 14 mimofiádn˘ch ãlenÛ.
Biologická spoleãnost se stala pÛdou pro pravidelné schÛze, kde odeznívaly odborné pfied-
ná‰ky a referáty z brnûnsk˘ch ‰kol, nemocnic i zemûdûlsk˘ch v˘zkumn˘ch ústavÛ. Pozdûji
se pÛsobnost spoleãnosti roz‰ífiila a od roku 1924 jiÏ pÛsobila jako âeskoslovenská biolo-
gická spoleãnost se sídlem v Brnû a s moÏností vytváfiení poboãek v dal‰ích univerzitních
mûstech. Postupnû byly zakládány nejen nové poboãky, ale rozvoj specializace v biologick˘ch
vûdách a pfiesnûj‰í profilace nov˘ch oborÛ se odrazil v Ïivotû spoleãnosti vznikem nov˘ch
celostátních specializovan˘ch odborn˘ch sekcí. Nûkteré z odborn˘ch sekcí daly vznik sa-
mostatn˘ch vûdeck˘ch spoleãností nebo zanikly a jejich ãlenové pfie‰li do jin˘ch odbor-
n˘ch seskupení. V souãasnosti má spoleãnost má 5 lokálních poboãek a 9 odborn˘ch sekcí,
kaÏd˘ rok uskuteãÀuje fiadu v˘znamn˘ch vûdeck˘ch konferencí a sympozií i s mezinárodní
úãastí. Ve v˘roãní zprávû za minul˘ rok 2010 je uvedeno 1190 registrovan˘ch ãlenÛ spo-
leãnosti, 16 vûdeck˘ch akcí s 296 pfiíspûvky a celkovou úãastí 1115 vûdeck˘ch pracovníkÛ
a 62 mediálních v˘stupÛ.
Hlavní v˘bor chce pfiipomenout sled událostí spojen˘ch s âs. biologickou spoleãností

v uplynul˘ch 90 letech a plánuje uspofiádat v polovinû února pfií‰tího roku slavnostní pra-
covní schÛzi Brnûnské poboãky spojenou s Valn˘m shromáÏdûním spoleãnosti. Odborná
ãást zasedání bude zamûfiena na molekulární a bunûãnou biologii. K v˘roãí spoleãnost
Hlavní v˘bor pfiipravuje vydání sborníku nebo mimofiádnû roz‰ífieného ãísla Zpravodaje.

Roman Janisch

âeské biomedicíncké ãasopisy

Mezi 32 ãasopisy, jejichÏ vydavatelství je vedeno v âeské republice a jejichÏ tzv. impact
factor (IF) za rok 2010 je k dispozici v Journal Citation Reports®, je nûkolik biomedicín-
sk˘ch ãasopisÛ. Podle údajÛ zvefiejnûn˘ch 28. ãervna 2011 mají ãtyfii „ãeské“ ãasopisy IF
vy‰‰í neÏ 1 (viz tabulka na následující stranû).
Pofiadím podle IF v tabulce se míní pofiadí mezi v‰emi „ãesk˘mi“ ãasopisy s IF bez

ohledu na vûdní obor. Prvním v pofiadí ãesk˘ch ãasopisÛ je Preslia, IF(2010) = 2,792, kterou
vydává âeská botanická spoleãnost. Hodnota IF za rok 2010 pfiedstavuje prÛmûrn˘ poãet
citací v tomto roce t˘kající se ãlánkÛ oti‰tûn˘ch v letech 2008–9. Citacemi se rozumûjí ci-
tace v ãasopisech, které jsou také indexovány ve stejné databázi, tj. Web of Knowledge,
jiné citace nejsou brány v potaz.
JestliÏe v tabulce chybí údaj IF za 5 let, potom tento ãasopis byl zafiazen mezi „impakto-

vané“ teprve nedávno. Jedná se o oba ãasopisy, které jsou vydávány na Zdravotnû so-
ciální fakultû Jihoãeské univerzity v âesk˘ch Budûjovicích (J Appl Biomed) a na Lékafiské
fakultû Univerzity Palackého v Olomouci (Biomed Pap).
V tabulce uvádíme sídlo redakce, nikoliv sídlo vydavatele, protoÏe globalizací se trochu

stírají hranice mezi distributory a skuteãn˘mi vydavateli.

OZNÁMENÍ
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IF není jedin˘m kritériem, kter˘ popisuje kvalitu ãasopisu. I kdyÏ „ãeské“ ãasopisy v prÛ-
mûru se sv˘mi IF hodnû zaostávají napfi. za americk˘mi, britsk˘mi a nûmeck˘mi. Nicménû
IF je vnímán mnoha autory a recenzenty jako zásadní kritérium a nezfiídka se rozhodují
o tom, zdali jim nûjak˘ ãasopis stojí za pozornost právû podle hodnoty IF.

Josef Berger
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www.ultrazvuky.cz

prodej a servis 
lékařské ultrazvukové techniky

GE ultrazvukové systémy 
– více než ultrazvuk

Přenosné černobílé 
a barevné ultrazvuky

digitální technologie•
kvalitní 2D obraz•
možnost barevného a PW, CW •
dopplera
harmonické zobrazení•
jednoduchá obsluha•
velmi kontrastní LCD displej•
bateriový provoz•
odolný proti prachu a vlhku•
celotělový systém včetně kardio•
a TCD

Stacionární černobílé 
ultrazvuky

digitální technologie•
velmi dobrý 2D obraz •
snadná obsluha – Switch & Scan•
technologie
měření a kalkulace•
uživatelská přednastavení•
široká škála multifrekvenčních•
ultrazvukových sond

Barevné ultrazvuky 
střední třídy

digitální technologie TRUESCAN•
kvalitní 2D obraz•
možnost barevného a PW, CW •
dopplera
harmonické zobrazení•
jednoduchá obsluha•
velmi kontrastní CRT-LCD displej•
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Size: Reduced. Fun: Amplified.
LightCycler® Nano Real-Time PCR System

For life science research only.  
Not for use in diagnostic procedures.

The LightCycler® Nano System features a small footprint 
and minimal noise, making this attractive instrument an 
unobtrusive yet integral part of your research environment.

� Produce high-quality RT-qPCR, genotyping, and HRM 
data using robust reagents. 

� Ensure precise, reproducible ampli�cation and melting 
curves using proprietary dyes and bu�ers. 

� Use state-of-the-art assay formats for all common 
research applications. 

� Experience the bene�t of complete spectral information 
for a broad range of �uorescent dyes. 

� Run easy-to-use so�ware using Windows, MacOS, or 
Linux, or go stand-alone using a USB �ash drive.

Designed for ease of use and flexible workflows.

Cutting-edge thermal resolution and speed  
you expect from Roche LightCycler® Instruments.

Dimensions 24 x 27 x 23 cm (W x D x H)

Weight 7 kg

Operating noise < 40 dB(A)

Power consumption 170 W

Number of reactions 32

Reaction vessels 8-tube strips, provided with caps

Reaction volume 10 – 100 µl

Run time 30 – 50 min



El. obchod: www.mecomm.cz
Zákaznické centrum: 272 084 272

Nová rodina Amicon® Ultra
Základ Vašich úspěšných 
ultrafiltrací
Vaše výhody:

Vysoké výtěžky – > 90 % výtěžek i pro velmi zředěné roztoky díky membráně s nízkou 
nespecifickou vazností analytů
Skutečný mrtvý objem – Vaše vzorky nebudou nikdy zakoncentrovány do sucha
Dvě vertikální membrány – pro rychlejší a bezproblémovou ultrafiltraci
Rychlost celé operace – potřebujete jen 10 až 30 minut
Reverzní spin – pro maximální výtěžek vzorku

Již jste vyzkoušeli náš nový on-line konfigurátor Amicon® Ultra?
www.millipore.com/amicon


