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Pár slov úvodem!

Řeknu Vám hned na začátku, jak to bylo. Dozvěděl jsem se s jistým zpožděním (které způsobila 
umělá inteligence – AI, viz též níže – rozhodující o tom, zda nějaký mail je spam či nikoliv), že mám 
napsat tento úvodník. Už ze své podstaty to není jednoduché. Copak asi tak mohu já, člověk po‑
tácející se na periferii biologie, zajímavého sdělit biologům kovaným. Omezím se tedy dnes na 
dva problémy, které se mi tak trochu honí hlavou. Oba se nějak dotýkají vědy, potažmo biologie.

a) Přecházíme od tzv. kafemlejnku, z něhož vypadávaly body a nepřímo i peníze za vědu a pro 
vědce k něčemu, co se zove Metodika M17+. Budou z toho vypadávat body a nepřímo peníze 
na vědu a pro vědce. Není ještě vše dořešeno. Metodiku podporuje současný předseda vlády, 
takže nezbývá z tohoto hlediska než doufat, že zůstane u vesla. Jak moc je věc podporována 
jinými potenciálními premiéry mi není známo. Mechanismus hodnocení publikací bude tuším 
vycházet z takzvaných kvartilů v oborových žebříčcích časopisů. Obory jsou definovány v čísel‑
nících. Možná to je ten, který se označuje jako Frascati (viz https://www.vyzkum.cz/FrontCla‑
nek.aspx?idsekce=799796). Druhý číselník v této souvislosti zmiňovaný se mi odmítl otevřít, 
excel ho nedokázal opravit. Žel svůj vlastní obor jsem v prvně jmenovaném číselníku nenašel. 
Lékařská fyzika ani biofyzika není vedena pod medicínou. Pod biologickými vědami biofyzika 
je (studuje se pod fyzikou, hm). To je celkem fajn, ale hodnocení na lékařských fakultách by 
mělo vycházet ze struktury lékařských oborů. Nejblíže k tomu všemu, co děláme, má radiolo‑
gie, nukleární medicína a zobrazovací metody. Nu uvidíme, ale rozhodně nebude jednoduché 
se dostat někam nahoru. Nejsme v tom sami – v číselníku není ani většina tzv. nelékařských 
oborů, které jen na LF v Brně studuje řádově tisícovka studentů.

b) Druhý problém je spíše provokace. V části sdělovacích prostředků se objevují znepokojivé 
informace o tom, že velmi mnoho lidských činností bude v poměrně blízké době vykonáváno 
roboty. Dovedu si docela dobře představit, že laboratorní robot nahradí deset zručných pipe‑
tistů, bude přenášet vzorky testovaných látek (léků) od jedné mašiny ke druhé a dost možná, 
že napíše z 90 % příslušný vědecký článek, pak druhý, třetí …. Tyto články, či spíše balíky dat, 
budou načítat jiní roboti a modifikovat svůj výzkum. Přemýšlel jsem, zda dát poslední výraz 
do uvozovek, ale možná to není třeba. Jistě, není výzkum jako výzkum. Někdo musí vymýšlet 
nové metody, a to zatím roboti – umělá inteligence – dělat nemohou. Nemohou dělat spoustu 
jiných věcí. Nicméně zde stojí, leží a padá otázka, do jaké míry bude zapotřebí v budoucnosti 
rutinní laboratorní práce, jaký to bude mít dopad na vědu. Jak dlouho bude také trvat, než si 
AI v rámci svých optimalizačních algoritmů „uvědomí“, že má nějaký vlastní zájem, který se 
nekryje se zájmy zadavatelů úkolů. Snad si to dokážeme včas uvědomit.

Závěrem mi dovolte, abych vám všem za Hlavní výbor ČsBS popřál všeho nejlepšího v novém 
roce a k tomu prožití Vánoc s tou pravou povznesenou atmosférou. Přeji vám, abyste mohli 
na chvilku vypnout a věnovat péči té hemisféře mozkové, která má na starosti naše emoce 
(s důrazem na ty pozitivní).

Vojtěch Mornstein
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ODBORNÉ SDĚLENÍ

Nekódující molekuly RNA v hematoonkologii
M. Vlachová, A. Součková, R. Bútová, S. Ševčíková

Babákova myelomová skupina, Ústav patologické fyziologie, Lékařská fakulta, Masarykova Univerzita, Brno

Úvod
První důkaz existence nukleových kyselin se datuje do roku 1869, kdy se švýcarskému lékaři 
Miescherovi podařilo prokázat přítomnost precipitátu DNA v biologickém materiálu, konkrét‑
ně v hnisu z obvazů [shrnuto v: 1]. V polovině 20. století byla popsána DNA jako nositelka gene‑
tické informace [2,3]. Následoval zásadní objev molekulární biologie spočívající ve stanovení 
trojrozměrné struktury molekuly DNA Watsonem a Crickem, kteří vycházeli z dat získaných 
Franklinovou a Wilkinsem [4]. Model dvoušroubovice umožnil zabývat se podrobněji mecha‑
nismem přenosu informace, která je obsažena v primární struktuře DNA, do podoby polypep‑
tidů. Bylo vysloveno ústřední dogma molekulární biologie, jež předpokládalo přítomnost ur‑
čitých RNA jako spojovacího článku mezi genem a jeho produktem. Demonstrovat existenci 
mediátorové RNA (mRNA) a podpořit tuto domněnku se podařilo roku 1961 [5].

V přibližně stejné době však byly objeveny i molekuly RNA, které translaci nepodléhají, ale 
přímo se tohoto procesu účastní. Jednalo se o  ribozomální RNA (rRNA), která byla poprvé 
izolována roku 1959 Paulem Ts’o, a  transferovou RNA (tRNA). Molekuly RNA, které nejsou 
překládány do proteinů, jsou označovány jako nekódující RNA (ncRNA). Počínaje devadesátými 
léty začaly být rozlišovány další skupiny ncRNA, které se vyskytují i u člověka [6], jako jsou mi‑
kroRNA (miRNA) [7], dlouhé nekódující RNA (lncRNA), PIWI‑interagující RNA (piRNA) [8] nebo 
krátké interferující RNA (siRNA) [9].

Metoda sekvenování DNA, jejíž základy byly položeny v sedmdesátých letech minulého století 
[10], zprostředkovala mimo jiné možnost porovnání mezidruhových rozdílů v rozsahu geno‑
mu. Oproti očekávání se ukázalo, že velikost nereplikovaného haploidního genomu (neboli 
hodnota C) není v souladu s velikostí nebo komplexitou organismu, ani s jeho zařazením v ta‑
xonomickém systému. Tato skutečnost bývá označována jako „záhada hodnoty C“ (C‑value 
enigma). Dalším překvapením bylo zjištění, že lidský genom navzdory své velikosti obsahuje 
pouze kolem 20 000 genů, které kódují proteiny [11].

Při snaze o vysvětlení tohoto jevu převládala domněnka, kterou zformuloval Susumu Ohno, že 
většina genomu je tvořena tzv. junk DNA [12]. Důkazy svědčící o tom, že genom je transkribo‑
ván ve vyšší míře, než se předpokládalo [13,14], podnítily zvýšení zájmu o ncRNA. Jejich zkou‑
mání prokázalo, že v organismu zastávají rozličné funkce, zejména funkci regulační (Obr. 1).

číslování od obálky 009číslování od obálky008
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jednotlivé miRNA. Bylo prokázáno, že změny exprese miRNA jsou spojeny s vývojem a prognó‑
zou některých chorob, přičemž nejdříve byly popsány právě u hematologických malignit [18].

Přítomnost miRNA byla zaznamenána i v různých tělesných tekutinách, ať už se jedná o sliny, 
moč, mateřské mléko nebo periferní krev, kde se vyskytují jako tzv. cirkulující miRNA [6,19].

PIWI‑interagující RNA

Název piRNA označuje krátké nekódující molekuly RNA, které interagují s  proteiny PIWI 
(z angl. P‑element induced wimpy testis). Tyto proteiny patří do rodiny Argonaut. První zmínka 
o proteinech PIWI byla publikována v roce 1997, kdy byla také odhalena jejich úloha ve vývoji 
zárodečných buněk [8]. Kromě toho se podílejí právě na biogenezi piRNA [20].

Objevení a odlišení piRNA od miRNA a siRNA na základě délky, která činí cca 26 – 32 nt, se da‑
tuje do roku 2001, kdy byly identifikovány u Drosophily melanogaster [21]. V pozdějších letech 
byl jejich výskyt prokázán rovněž u savců, byly získány z myších varlat [22]. Mnohé okolnosti 
týkající se jejich biogeneze a funkce zůstávají neobjasněny. Procesy jsou současně lépe pro‑
zkoumány u Drosophily melanogaster, případně myší než u člověka [23].

Od miRNA a siRNA se kromě délky sekvence odlišují i svou biogenezí, protože nejsou závislé 
na ribonukleáze Dicer a kooperují s odlišnou podrodinou proteinů Argonaut [24].

Další skupiny krátkých nekódujících RNA

V současnosti je popsáno více skupin sncRNA. Kromě výše zmíněných jsou mezi ně zahrnovány 
také krátké interferující RNA (siRNA), tedy molekuly dsRNA o délce 21 – 23 nt, které byly ob‑
jeveny roku 1999 u virem infikovaných rostlin Nicotiana benthamiana. Současně byla popsána 
jejich funkce v post‑transkripčním umlčování genů, tedy v ovlivnění pre‑mRNA nebo mRNA 
v procesu RNA interference [9].

Dále jsou rozlišovány malé jaderné RNA (snRNA), které působí jako ribozymy a společně s pro‑
teiny jsou součástí spliceozomu. Na jejich biogenezi se účastní RNA polymeráza II nebo III (dle 
příslušné třídy snRNA), jejich výsledná velikost je přibližně 150 nt [25]. Dalšími druhy sncRNA 
jsou malé jadérkové RNA (snoRNA) nebo nověji objevené PASR (promoter‑associated small 
RNA), TASR (termini‑associated small RNA) či pyknony [26,27]. Je velmi pravděpodobné, že 
s pokračujícím výzkumem se bude počet rozlišovaných kategorií dále rozrůstat.

Dlouhé nekódující molekuly RNA
Kritéria pro zařazení transkriptů mezi lncRNA jsou dvě, a sice: svou délkou přesahují arbitrárně 
vytyčenou hranici 200 nt (počet nukleotidů tvořících molekulu však může dosáhnout až 15 000) 
a nejsou překládány do podoby proteinů, protože nedisponují otevřenými čtecími rámci, popř. 
jsou čtecí rámce příliš krátké [26]. Existují však i případy, kdy po transkripci vznikají izoformy 
RNA, z nichž některé působí regulačně a jiné jsou prekurzorem proteinu [28]. V důsledku toho 
spadá do této kategorie velké množství zástupců, a tedy je popsáno i více způsobů, kterými lze 

Obrázek 1: Způsoby, jimiž ncRNA zasahují do centrálního dogmatu molekulární biologie

Kritériem, na jehož základě jsou pak ncRNA dále rozlišovány, je jejich délka. Arbitrárně sta‑
novená hodnota 200 nukleotidů (nt) rozděluje ncRNA do dvou skupin. Molekuly nedosahující 
této hranice se řadí mezi krátké (sncRNA), naopak molekuly, jež hranici 200 nt svou délkou 
překračují, bývají zahrnuty do skupiny dlouhých nekódujících RNA (lncRNA) [15].

Tento článek představí některé v současnosti studované molekuly u konkrétních hematoon‑
kologických onemocnění.

Krátké nekódující molekuly RNA

MikroRNA

Z hlediska množství získaných poznatků přísluší dominantní postavení mezi ncRNA molekulám 
zvaným mikroRNA, jejichž první zástupce lin‑4 byl popsán roku 1993 u Caenorhabditis elegans 
[7]. Kromě zmíněného organismu byla přítomnost tohoto typu molekul prokázána i  u  dal‑
ších organismů, včetně člověka. Tyto endogenní molekuly jsou jednořetězcové, jsou dlouhé 
21 – 23 nt a působí při post‑transkripční regulaci genové exprese skrze plně či neúplně kom‑
plementární vazbu na mRNA [16]. Podílejí se na řadě buněčných procesů, jako je diferenciace, 
proliferace nebo apoptóza. Cílem jedné miRNA mohou být desítky až stovky mRNA a  sou‑
časně mohou být jednotlivé mRNA regulovány hned několika molekulami miRNA [17]. Velká 
část známých zástupců miRNA je kódována v podobě klastrů na všech chromozomech kromě 
chromozomu Y, jejich polycistronní transkript je posléze alternativním sestřihem rozdělen na 
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směřují do místa jejich účinku (k cílovým genům). Některé molekuly lncRNA vykazují ve svém 
působení kombinaci těchto mechanismů [38]. Později byla na základě mechanismu působení 
popsána i pátá skupina – „sponges“ (houby) [39]. Poznávacím znakem těchto lncRNA z hledis‑
ka funkce je tedy analogicky to, že soupeří s miRNA o vazebné místo na proteiny kódujících 
transkriptech, čímž regulují expresi cílových struktur a mohou zastávat roli jak onkogenů, tak 
i nádorových supresorů [40]. Zástupci této skupiny byli doposud identifikováni například při 
zkoumání procesu diferenciace svalů [41] nebo také při patologických stavech, jako je rakovina 
prostaty [40]. V současnosti se však jedná o relativně málo prozkoumaný fenomén.

Krátké nekódující RNA v hematoonkologii
Hematoonkologie se zabývá nádorovými onemocněními, která jsou spojena s krvetvornými 
tkáněmi, vývojem krevních elementů a lymfatickým, potažmo imunitním systémem, a vyzna‑
čují se odlišnou etiologií, incidencí a prognózou [42]. Rozlišovacím kritériem dříve bývala lo‑
kalizace maligní transformace, tedy zda se odehrává v lymfatických uzlinách (lymfom), nebo 
v cirkulaci (leukémie). V současnosti však převažuje klasifikace podle postižených diferenciač‑
ních drah krevních elementů a podle fáze diferenciace. Podle postižené dráhy jsou tedy rozli‑
šována onemocnění myeloidní a lymfoidní. Z tohoto rozdělení vychází také Světová zdravot‑
nická organizace (WHO) [43].

Při diagnostice onemocnění se přihlíží ke klinickým projevům a k imunofenotypu či morfologii 
buněk získaných pomocí biopsie. Často se přistupuje také k využití zobrazovacích metod – jed‑
nak ve snaze získat o nádoru co nejvíce informací, jednak při kontrole odběru [43]. Tato vyšet‑
ření jsou doprovázena některými nevýhodami, zejména představují diskomfort pro pacienty 
a nesou s sebou jistá inherentní rizika.

MikroRNA v hematoonkologii

Molekuly miRNA jsou v současnosti nejlépe prozkoumanou skupinou ncRNA. Na základě regu‑
lační role některých miRNA v hematopoéze [44,45] a změnách expresních profilů při hemato‑
logických malignitách je zřejmé, že by mohly sloužit jako diagnostické či prognostické markery 
[46]. Pozornost se zaměřuje také na cirkulující miRNA, jejichž mnohostranný potenciál v de‑
tekci nádorových onemocnění je předpokládán již delší dobu [47]. Ty mohou být extracelu‑
lárně přítomny jako volné fragmenty (v krvi transportované ve vazbě na proteiny), nebo jsou 
distribuovány prostřednictvím membránových váčků zvaných exozomy. Pak se označují jako 
exozomální miRNA [48,49]. Exozomy jsou zhruba 50 – 200 nm velké a mohou být produkovány 
různými buňkami včetně nádorových. Exozomy obsahují proteiny, ale i miRNA a jiné ncRNA 
a mohou ovlivňovat mikroprostředí v okolí nádorových buněk [50,51]. Exozomální miRNA by 
mohly sloužit jako prediktivní marker [52].

Chronická lymfocytární leukémie

Chronická lymfocytární leukémie (CLL) je lymfoproliferativní onemocnění charakterizované 
klonální proliferací maligně transformovaných B‑lymfocytů. Molekuly miRNA spojené s rozvo‑

tyto molekuly dále třídit. Jako rozlišovací rys pak může posloužit například jejich velikost, funkce 
či umístění v rámci genomu ve vztahu ke genům kódujícím proteiny, což je nejčastěji používaný 
způsob klasifikace [29]. V buňce se lncRNA mohou vyskytovat jak v jádře, tak v cytoplazmě [30]. 
Jak ukazuje analýza exprese lncRNA napříč odlišnými tkáněmi, k  transkripci dochází v  menší 
míře než v případě protein‑kódujících genů, ale zároveň jsou expresní profily lncRNA specifič‑
tější pro různé orgány či buněčné linie. Rozdíl je také ve vyšším zastoupení exonů u mRNA [29].

Mezi první popsané zástupce se řadí lncRNA Xist, což je lncRNA zprostředkující inaktivaci chro‑
mozomu X v samičích buňkách [31]. Rozsah funkcí, kterými se lncRNA uplatňují v buněčných 
procesech, je však širší. LncRNA mohou interagovat jak s DNA, tak s RNA či proteiny. Regulace 
transkripce pomocí těchto molekul probíhá negativně i pozitivně, konkrétně díky modifikacím 
histonů, přestavbě chromatinu a změnám metylace [32]. Kromě toho mohou lncRNA mít vliv 
na translaci mRNA či sekvestraci proteinů [33]. Jsou tedy nezbytné pro správný vývoj jedince 
a zachování fyziologického stavu buňky. Z uvedeného vyplývá, že snížená nebo zvýšená tran‑
skripce příslušných lncRNA, nebo jejich ektopická exprese, může vyústit v patologické stavy, 
jako jsou vývojové poruchy, neurodegenera‑
tivní choroby, kardiovaskulární choroby nebo 
maligní transformace [34 – 36].

Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlou sku‑
pinu, bývají lncRNA rozdělovány podle moleku‑
lárních mechanismů, jimiž ovlivňují různé úrov‑
ně exprese, do čtyř různých kategorií zvaných 
archetypy (Obr.  2). První skupinou jsou „de‑
coys“ (návnady), jejichž význam spočívá v  na‑
vázání cílového proteinu, který má zpravidla 
regulační funkci (např. transkripčního faktoru), 
čímž je jejich množství limitováno a jejich funk‑
ce je tedy znemožněna. Archetyp „signals“ 
(signály) zahrnuje molekuly lncRNA, které vy‑
kazují charakteristickou expresi pro konkrétní 
druhy buněk a jejich transkripce je místně i ča‑
sově kontrolována, a tedy mohou sloužit jako 
signály regulující uskutečnění klíčových proce‑
sů v  reakci na určité stimuly. Proto také jako 
markery odrážejí konkrétní biologické událos‑
ti. Dalším archetypem jsou „scaffolds“ (lešení), 
které přibližují jednotlivé proteiny k sobě a po‑
skytují skelet, na jehož základě jsou sestavová‑
ny komplexy sestávající z více složek. Jakmile 
jsou komplexy sestaveny, podílejí se na aktivaci 
či represi transkripce [37]. Zástupci archetypu 
„guides“ (průvodci) vážou proteiny a posléze je 

Obrázek 2: Archetypy lncRNA: signals, decoys, 
guides, scaffolds. Převzato z  Wang et Chang 
2011
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potenciál [69,70]. Mechanismů, jimiž mohou zástupci rodiny miR‑181 působit protektivně, 
bylo popsáno více; příkladem je negativní regulace KRAS, NRAS a  MPK1 [71] či inhibice 
exprese chromatinového proteinu HMGB1 a  Mcl‑1, což vede ke snížení chemorezistence 
nádorových buněk nebo k omezení jejich proliferace [71]. Stejně tak působí během dife‑
renciace i  miR‑29a a  miR‑142‑3p, které pravděpodobně indukují morfologické změny po 
rozlišení myeloidní řady na granulocytární a  monocytární větev. Signifikantně snížena je 
exprese těchto molekul u pacientů s AML, což může způsobovat blok ve vývoji příslušných 
buněk [72].

Non‑Hodgkinův lymfom

Při klasifikaci lymfomů, tedy solidních nádorů imunitního systému, je obvyklé dělení do dvou 
skupin, a  sice na lymfom Hodgkinův (HL) a  non‑Hodgkinův (NHL), který představuje hete‑
rogenní skupinu zahrnující naprostou většinu lymfomů, přičemž častější příčinou je maligní 
transformace při vývoji B‑lymfocytů [73,74].

Gen miR‑129‑2 (který se podílí na kódování miR‑129) vykazoval hypermetylaci v přibližně 60 % 
zkoumaných vzorků, které zahrnovaly NK/T‑lymfatický lymfom, B‑lymfatický lymfom a T‑lym‑
fatický lymfom. Pokud miR‑129 není exprimována, dochází například k dysregulaci onkogenní 
CDK6 [75]. Naopak důsledkem zvýšení exprese miR‑129 je snížená buněčná proliferace a fre‑
kventovanější apoptóza, což je v souladu s tumor supresorovým charakterem působení této 
molekuly [76].

Hodgkinův lymfom

Pozitivní nález multinukleárních buněk Reedové‑Sternberga (RS buňky) jsou typickým zna‑
kem u  HL. RS buňky mají svůj původ v  B‑lymfocytech, což bylo prokázáno teprve v  roce 
1994 [77]. Analýza expresních profilů miRNA v plazmě nasvědčuje, že miR‑494, miR‑1973 
a miR‑21 by mohly být využity jako biomarkery u HL při hodnocení odpovědi na léčbu. U pa‑
cientů s HL byly jejich hladiny v plazmě zvýšeny, ale při remisi se vrátily k normálním hod‑
notám [78].

Mnohočetný myelom

Mnohočetný myelom (MM) je nádorové onemocnění způsobené maligní transformací 
plazmatických buněk, které infiltrují kostní dřeň a  narušují fyziologický průběh hemato‑
poézy. Toto onemocnění je velice heterogenní, což se odráží i na studiích miRNA [79]. Změ‑
něná exprese miRNA hraje roli v patogenezi MM. Zatímco zvýšená exprese zástupců jako 
miR‑21, miR‑181a a  miR‑181b byla prokázána u  pacientů s  MM i  s  MGUS (prekancerózní 
stádium), zvýšení exprese miR‑32 (která negativně ovlivňuje hladinu p53), miR‑19a a miR‑
‑19b bylo zaznamenáno pouze u MM, a tedy by mohlo odrážet genetické změny charakteri‑
stické pro MM. V téže studii byla role miR‑19a, miR‑191b, miR‑181a a miR‑181b potvrzena 
následně také in vivo, kdy jejich umlčení vedlo k ústupu nemoci [80]. Jiná studie potvrdila 
diskriminační schopnost stanovení miR‑19a a současně naznačuje souvislost mezi nižšími 

jem a prognózou CLL zahrnují miR‑15a/16‑1, miR‑34a a další [53,54]. Až u dvou třetin pacientů 
je snížena exprese miR‑15a/16‑1, které jsou umístěny na lokusu 13q14.3, který je nejčastější 
chromozomovou abnormalitou u CLL. MiR‑15a/16‑1 jsou historicky první miRNA, které byly 
spojeny s patogenezí hematologických malignit [53].

Jiný často deletovaný úsek genomu u pacientů s CLL je v oblasti 11q, která zahrnuje klastr 
miR‑34a. Snížená exprese je spojena s vyšší odolností vůči apoptóze, inaktivací p53, refrakter‑
ní chorobou nebo zhoršenou odpovědí na poškození DNA [55,56].

Akutní lymfoblastická leukémie

Akutní lymfoblastická leukémie (ALL) je lymfoproliferativní onemocnění postihující prekurzo‑
rové lymfoidní buňky. U dospělých pacientů tvoří 1 % všech nádorových onemocnění, zato je 
však nejčastějším nádorovým onemocněním dětského věku [57]. Gen pro miR‑124‑1, lokalizo‑
vaný na kratším raménku chromozomu 8, ovlivňuje translaci CDK6 (cyklin‑dependentní kinázy 
6), což vede taktéž k ovlivnění fosforylace proteinu Rb (pRb, retinoblastoma protein), který 
tlumí proliferaci. Bylo prokázáno, že miR‑124a je u některých nádorů hypermetylována, a tedy 
je snížena její exprese. Výsledkem je vzrůst aktivity CDK6 a fosforylace pRb [58]. Studie posky‑
tují různé výsledky; jedna ze studií dokladuje častou hypermetylaci u pacientů s ALL [59], jiná 
potvrdila její přítomnost pouze u 5 % pacientů [60].

Chronická myeloidní leukémie

Chronická myeloidní leukémie (CML) je charakterizovaná zvýšeným počtem myeloblastů v pe‑
riferní krvi a expanzí nezralých, progenitorových buněk v kostní dřeni. Nejčastěji se vyskytující 
abnormalitou je tzv. filadelfský chromozom – t(9;22) [61,62]. miR‑150 se zdá být slibným kandi‑
dátním biomarkerem pro časné stanovení diagnózy CML, protože bylo opakovaně prokázáno, 
že její exprese je u pacientů s CML snížena a rovněž je spojena se špatnou prognózou tohoto 
onemocnění [59]. Data naznačují, že ji však nelze využít pro rozlišení fáze stádia onemocnění 
[63]. Je známo, že cílem miR‑150 je protoonkogen c‑myb (kódující transkripční faktor), jehož 
dysregulace je nezbytná pro maligní transformaci buněk v případě přítomnosti fúzního genu 
BCR‑ABL [64,65].

Snížená exprese je pozorována také u miR‑29, která v případě CML koreluje s rezistencí vůči 
chemoterapeutikům a  špatnou prognózou [66]. Naopak zvýšení exprese vede ke snižování 
hladiny proteinu ABL a díky aktivaci p21 a p27 k zástavě buněk v G1 fázi cyklu, potažmo k za‑
stavení proliferace a indukci apoptózy [67].

Akutní myeloidní leukémie

Akutní myeloidní leukémie (AML) je u  dospělých častější než ALL s  narůstající incidencí 
s věkem. Toto onemocnění je charakterizováno zvýšeným výskytem myeloblastů (nezralé 
buňky granulocytové řady) [68]. Nedávná meta‑analýza ukázala, že rodina miR‑181, která 
působí regulačně při diferenciaci buněk myeloidní řady, má v  případě AML prognostický 
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Dlouhé nekódující RNA v hematoonkologii

Chronická lymfocytární leukémie

Zvýšená exprese lncRNA MIAT v maligně transformovaných lymfocytech (pozorovaná jak u pa‑
cientů s CLL, tak u pacientů s NHL) je asociována s agresivnější formou onemocnění. Toto zjiště‑
ní naznačuje, že by bylo možno využít analýzu exprese MIAT k posouzení stadia choroby, v němž 
se pacient nachází. Předpokládá se, že zvýšená exprese MIAT vede k rezistenci nádorových bu‑
něk vůči apoptóze a pozitivnímu ovlivnění jejich proliferace. Mechanismus jejího působení není 
odhalen, ale na základě získaných dat je zřejmé, že se bude lišit od působení ZAP70 [88].

Akutní lymfoblastická leukémie

Studie zaměřená na dysregulované expresní profily lncRNA u pacientů s B‑ALL nasvědčuje, že ln‑
cRNA se podílejí na patogenezi tohoto nádorového onemocnění a mohly by být využity k predik‑
ci celkového přežití pacientů. Jednalo se konkrétně o lncRNA BALR‑2 (z angl. B‑ALL‑associated 
long RNA), jejíž zvýšená exprese korelovala také s horší odpovědí nádoru na léčbu prednisonem, 
což skýtá potenciál k hodnocení úspěšnosti terapeutické intervence. Molekulární mechanismus 
působení BALR‑2 zatím není detailně objasněn, ale získaná data naznačují, že exprese BALR‑2 
způsobuje rezistenci vůči apoptóze zprostředkované glukokortikoidním receptorem [89].

Chronická myeloidní leukémie

Role lncRNA HULC, jejíž hladiny jsou u pacientů s CML zvýšeny, se projevuje vzrůstající odol‑
ností nádorových buněk vůči apoptóze. V případě umlčení exprese HULC dochází ke zvýšení 
senzitivity buněk vůči léčbě imatinibem (lék z řady TKI, tedy inhibitorů tyrozinkináz), což je 
nadějné zjištění, protože až u třetiny pacientů s CML nedochází k odezvě na léčbu s pomocí 
TKI [90]. Tato molekula by se tedy v  budoucnosti mohla stát terapeutickým cílem, čímž by 
vylepšila vyhlídky mnoha pacientů [91].

Akutní myeloidní leukémie

V současnosti jsou identifikováni alespoň dva zástupci lncRNA, kteří regulují diferenciaci mye‑
loidních buněk v případě AML, resp. APL; jedná se konkrétně o lncRNA HOTAIRM1 a NEAT1. 
Není však přesně známo, jakou roli plní během fyziologicky probíhající hematopoézy [92,93]. 
Z uvedených zástupců byla blíže zkoumána HOTAIRM1. Její zvýšená exprese byla zaznamená‑
na u pacientů s horší prognózou. Lze předpokládat, že dysregulovaná exprese této molekuly 
je spojena s leukemogenezí. Pokud je současně stanoven expresní profil miR‑196b, prognos‑
tická schopnost analýzy je zvýšena [94].

Non‑Hodgkinův lymfom

Kromě výše zmíněné lncRNA MIAT byla u  onemocnění řazených mezi NHL provedená také 
analýza expresních profilů, a to např. MINCR, MALAT1 či LUNAR1[95]. Bylo rovněž prokázáno, 
že duplikace v rámci genu LOC283177 je spojena s vyšším rizikem rozvoje lymfomu. Biologická 
funkce lncRNA, která vzniká transkripcí tohoto genu, však zůstává neznámá [96].

sérovými hladinami miR‑19a a horší prognózou pacientů. Zároveň se zdá, že u těchto paci‑
entů se projevuje lepší odpověď na léčbu bortezomibem (lék spadající mezi proteazomové 
inhibitory) [81]. Byl rovněž prokázán pokles exprese miR‑192, miR‑194 a miR‑215 u paci‑
entů s  MM.  Pravděpodobným mechanismem působení uvedených zástupců je aktivace  
p‑53‑dependentní apoptózy [82].

Četnost metylace miR‑124‑1 ze vzorků kostní dřeně pacientů s MM nasvědčuje, že v patoge‑
nezi MM tento zástupce zřejmě nesehrává důležitou úlohu. To, že byla v některých hyperme‑
tylace prokázána, se přičítá rozvoji choroby a absolvování chemoterapie. Předpokládá se, že 
v případě MM tedy nemá diagnostický potenciál [83]. Metylace miR‑129‑2 je pravděpodobně 
spojena s přechodem MGUS do MM [76].

U pacientů s MM byly studovány expresní profily některých cirkulujících miRNA, jako jsou 
miR‑410, miR‑660, miR‑142‑5p a miR‑29a. Bylo prokázáno signifikantní zvýšení pouze u po‑
sledního ze jmenovaných zástupců, přičemž je to poprvé, co bylo naznačeno pojítko mezi 
MM a cirkulující miR‑29a jako potenciálním biomarkerem. Analýza výsledků potvrdila vyso‑
kou senzitivitu i specificitu miR‑29a [84]. Další studie naší skupiny ukázala cirkulující miRNA, 
které jsou odlišně exprimovány u  pacientů s  MM oproti MGUS a  zdravým dárcům a  zahr‑
nují miR‑744, miR‑130a, miR‑34a, let‑7d a let‑7e, které byly podrobeny bližšímu zkoumání. 
Kombinace stanovení miR‑34a a let‑7e vykazuje vysokou senzitivitu i specificitu při rozliše‑
ní vzorků od pacientů s MGUS a zdravých dárců. Stejně tak může analýza sérových hladin 
uvedených zástupců přispět k bližšímu určení stadia nemoci nebo odhadu celkového přežití 
nemocných [85].

Nejnověji se pozornost zaměřuje také na analýzu cirkulujících exozomálních miRNA. Analýza 
cirkulujících exozomů a v nich obsažených let‑7b a miR‑18a, které vykazovaly sníženou expresi, 
byly spojeny s horší prognózou pacientů [52].

Z nedávno provedené metanalýzy, která shrnula 7 různých dosud publikovaných datasetů, vy‑
plývá, že jako nadějné diagnostické a prognostické biomarkery MM se jeví miR‑19a, miR‑221, 
miR‑25 a miR‑223 [86].

PIWI‑interagující RNA v hematoonkologii

Problematika piRNA v případě nádorů hematologického původu není dosud příliš prozkou‑
maná a studie spíše naznačují směr, kterým by se mohlo ubírat další zkoumání, popř. posky‑
tují popis možného biologického účinku příslušné molekuly. Mezi popsané zástupce patří 
piR‑823, která je spojena s tumorigenezí MM. Bylo zjištěno, že exprese piRNA‑823 je zvýše‑
na u pacientů s MM a že toto zvýšení koreluje s horší prognózou. Výsledky také naznačují, 
že piR‑823 reguluje de novo metylaci DNA (díky působení na metyltransferázy 3A a 3B) a její 
zvýšená exprese přispívá k rozvoji MM tím, že zprostředkuje proliferaci nádorových buněk. 
Kromě toho působí na vývoj tohoto patologického stavu nepřímo ovlivněním angiogeneze 
v kostní dřeni [87].
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Hodgkinův lymfom

Molekula MALAT1 byla studována také u HL, přičemž se s využitím nádorové buněčné linie 
L‑428 prokázalo, že její exprese je zřejmě regulována pomocí miR‑9. miR‑9 svou vazbou na 
MALAT1 způsobuje její degradaci v  jádře, což mimo jiné dokládá funkci miRNA v post‑tran‑
skripční regulaci. Zasazení tohoto procesu do patogeneze HL není dále příliš prozkoumáno, ale 
předpokládá se, že exprimovaná MALAT1 má vliv na rozvoj nádoru [97].

Mnohočetný myelom

Výzkumy se v případě MM často zabývají lncRNA MALAT1, jejíž zvýšená exprese byla hned 
zpočátku spojena se špatnou prognózou pacientů [98]. Další zkoumání odhalilo, že MALAT1 
ovlivňuje průběh alternativního nehomologního spojování volných konců, což je způsob opra‑
vy dvouřetězcových zlomů, který je poměrně náchylný k chybám. Z tohoto poznatku vychá‑
zí předpoklad, že MALAT1 by mohla být potenciálním terapeutickým cílem. Pokud se podaří 
uvedený komplex disociovat, dojde ke znemožnění opravy DNA, a tedy následně k apoptóze 
a inhibici růstu nádorového ložiska [99,100]. Kromě MALAT1 byly identifikovány i další lncR‑
NA, jejichž expresní profily by mohly napomoci rozpoznání MM jako MEG3, CRNDE či UCA1 
[98,101,102]. Exprese poslední zmíněné molekuly, tedy UCA1, je u pacientů s MM změněna 
oproti zdravým dárcům a koreluje s cytogenetickými aberacemi a dobou přežití pacientů, což 
nasvědčuje možnosti využití jako prognostického markeru. Novější studie se zaměřily i na cir‑
kulující formy lncRNA a ukázaly například molekulu PRINS, která odliší pacienty s MM oproti 
zdravým dárcům [103].

Závěr
Se zvyšujícím se množstvím studií, které se zabývají vztahem mezi ncRNA a hematologickými 
malignitami, je čím dál víc zřejmé, že dysregulace exprese těchto molekul hraje podstatnou 
roli v patogenezi hematoonkologických onemocnění, i když přesné mechanismy jejich půso‑
bení nejsou zpravidla objasněny. U pacientů jsou pozorovány odlišné expresní profily, které 
by mohly umožnit zpřesnění diagnózy nebo prognózy, ncRNA by taktéž mohly sloužit jako po‑
tenciální terapeutické cíle. Mezi výhody ncRNA jako biomarkerů oproti metodám, které jsou 
v současnosti používány, se řadí jejich přítomnost v tělních tekutinách, a tedy možnost mini‑
málně invazivního stanovení, potažmo minimalizace rizik, která hrozí pacientům při vyšetření 
založených na zobrazovacích metodách nebo bioptickém odběru. Výhodou by byla také menší 
bolestivost vyšetření či schopnost těchto molekul odrážet heterogenitu nádoru [104].

Je však nutné podotknout, že ačkoliv jsou zatím dosažená zjištění velmi nadějná, možné vy‑
užití konkrétních ncRNA je potřeba podpořit dalšími studiemi. Důvodem je také to, že do‑
posud se jednalo zejména o studie na nižších počtech pacientů, což snižuje jejich výpovědní 
hodnotu. Lze však předpokládat, že vzhledem k nadále vzrůstajícímu množství studií, které se 
touto tematikou zabývají, dojde přinejmenším k ještě důkladnějšímu porozumění patogenezi 
hematologických malignit.
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HLAVNÍ VÝBOR

Zápis ze schůze Hlavního výboru Česko-slovenské 
biologické společnosti, z. s.

dne 20. 11. 2018 v Brně

Přítomni:
Členové Hlavního výboru

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D., 
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., 
prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc., 
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc., 
prof. MUDr. RNDr. Svatopluk Čech, DrSc., 
doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc., 
doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D., 
prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc., 
Ing. Ladislav Doležal, CSc.

Předsedové poboček a sekcí

RNDr. Pavel Vařejka, Ing. Miloš Faltus, Ph.D.

1. Zahájení
Zasedání Hlavního výboru Česko‑slovenské biologické společnosti, z. s. zahájil prof. O. Slabý 
a všechny přítomné přivítal a seznámil s programem schůze, který byl odsouhlasen.

2. Schválení zápisu z minulé schůze HV
Byl schválen zápis z minulé schůze HV ČsBS, z. s. (15. 3. 2018).

3. Funkčnost Sekcí a Poboček
• Pobočky – z lokálních poboček zůstává zachována pouze Ostravská a Brněnská, které jsou 

aktivní, pravidelně organizují různé odborné akce a také volby výboru dle Stanov a Jedna‑
cího řádu

• Sekce – aktivními, pravidelně organizujícími odborné akce a volby výboru a předsednictva 
jsou: Cytogenetická sekce, Česká společnosti pro ultrazvuk v medicíně a Česká a slovenská 
společnost pro mutagenezi zevním prostředím
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Sekce evoluční biologie

Sekce má v současné době 17 členů. Prof. Krajčovič jako předseda uskuteční plenární schůzi 
(postačí elektronickou formou s per rollam hlasováním a schvalováním) s cílem volby vý‑
boru. O výsledku bude informovat HV. Dr. Lojová poskytne aktuální kontakty na všechny 
členy sekce.

Sekce vývojové a reprodukční biologie

Dr. Šolc odstoupil ze své funkce. Prof. Rubeš navrhuje oslovit prof. Angera, zda by měl zá‑
jem o uspořádání voleb do výboru této sekce.

Cytogenetická sekce

Na 51. výroční cytogenetické konferenci (6. – 7.  9.  2018, Ostrava) odstoupila z  funkce 
prof.  Michalová, dlouholetá předsedkyně. Výkonným předsedou byl do doby uspořádání 
voleb do výboru na podzim r. 2019 zvolen prof. Rubeš. Prof. Michalová se z rozhodnutí vý‑
boru stává čestnou předsedkyní Cytogenetické sekce. Dr. Lojová poskytne prof. Rubešovi 
aktuální kontakty na všechny členy sekce a bude nápomocná s uspořádáním online hlaso‑
vání na podzim 2019.

Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně

Na plenární schůzi sekce pořádané v Rámci SONO dne v Mariánských Lázních (1. – 3. 11. 2018) 
odstoupil z funkce prof. Záťura. Výbor sekce uspořádá volby, pravděpodobně korespon‑
denční formou, příp. osloví dr. Lojovou.

Česká a slovenská společnost pro mutagenezi zevním prostředím

Sekce je plně funkční, výbor má platný mandát, sekce pravidelně organizuje odborné akce.

Pedagogická sekce

Přihlásili se 2 noví členové, sekce začíná spolupracovat s  odborníky v  oblasti vzdělávání 
a revize rámcových vzdělávacích programů.

Sekce pro biologii nízkých teplot

Při příležitosti konání 54. konference evropské vědecké společnosti Society for Low Tem‑
perature Biology dne 7. 9. 2018 proběhla ustavující schůze Sekce pro biologii nízkých tep‑
lot, na které byl zvolen výbor a jednotliví funkcionáři (viz Zápis z ustavující schůze dále). 
Sekce rozšiřuje svou členskou základnu o nové členy a již na jaře 2019 plánuje zorganizovat 
odbornou akci (Fakultní nemocnice Hradec Králové, doc. Měřička).

Česká společnost buněčné biologie

Prof. Raška, který byl předsedou této sekce (již nemá platný mandát) nekomunikuje, jako 
člen Hlavního výboru se dlouhodobě neúčastní zasedání. Je nutno najít osobu, která by 
byla pověřena uspořádáním voleb do výboru.

4. Akce proběhlé v roce 2018
Všechny akce proběhly podle plánu (případně ještě proběhnou) a jsou řádně vyúčtovány.

• Genetická toxikologie a prevence rakoviny (11. – 14. 6. 2018, Třeboň)
• 51. výroční cytogenetická konference (6. – 7. 9. 2018, Ostrava)
• Biology and pathology of the cytoskeleton: the crossroads of three cytoskeletal systems 

(20. – 24. 9. 2018, Praha)
• Relevance of non‑coding RNAs in oncology (23. – 25. 11. 2018, Tři Studně)
• Pravidelné schůze a přednášková odpoledne Brněnské pobočky
• Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2018 (14. 11. 2018, Brno)

5. Dotace od Rady vědeckých společností
Loni, resp. na rok 2018 obdržela ČsBS, z. s. dotaci v plné výši, tj. 280 000 Kč: 200 000 Kč na 
pořádání odborných akcí, 15 000 Kč na web, 65 000 Kč na Zpravodaj.

Od r. 2018 (žádost o dotaci na rok 2019 podána v září 2018) se mění systém hodnocení žádostí, 
který se stává vícekolovým. Výsledek tedy bude znám až na přelomu května a června 2019. 
Akce plánované na první pololetí roku 2019 bude tedy třeba financovat z vlastního rozpočtu.

Na rok 2019 jsme požádali o  dotaci v  celkové výši 339 000 Kč. Částka je oproti roku 2018 
navýšena o  příspěvek na pořádání Biologických dnů. Na pořádání odborných akcí žádáme 
o 269 000 Kč, na web, jeho aktualizaci a správu žádáme o 10 000 Kč a na Zpravodaj žádáme 
o 60 000 Kč.

6. Granty
O podporu na pořádání odborných akcí většího rozsahu požádaly tyto sekce a  pobočky na 
následující akce:

Hlavní výbor XXIII. Biologické dny

Cytogenetická sekce  52. výroční cytogenetická konference „Prenatální a post‑
natální klinická cytogenetika v současnosti, Plzeň

Spol. pro mutagenezi  Genetická toxikologie a prevence rakoviny, Smolenice

Spol. buněčné biologie  26. cytoskeletální klub, Vranovská Nová Ves

Sekce nádorové biologie  Therapeutic targeting of non‑coding RNAs in cancer, 
Brno
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Bc. Richard Hlubuček Cytogenetická s., Spol. pro mutagenezi, S. evoluční 
biologie, S. reprodukční a vývojové biologie, S. 
pro biologii nízkých teplot, S. buněčné biologie, 
S. nádorové biologie

Mgr. Veronika Hončová S. reprodukční a vývojové biologie

RNDr. Martin Jáč, Ph.D. Pedagogická s.

Mgr. Miroslava Jandová Cytogenetická s., S. pro biologii nízkých teplot, S. 
nádorové biologie, S. reprodukční a vývojové biologie

Bc. Lenka Jedličková S. nádorové biologie, S. buněčné biologie

RNDr. Klára Kosová, Ph.D. S. pro biologii nízkých teplot

Prof. Ing. Vladimír Košťál, CSc. S. pro biologii nízkých teplot

Bc. Tereza Kramářová S. nádorové biologie, S. buněčné biologie

Mgr. Martin Krkoška Spol. pro mutagenezi, S. reprodukční a vývojové 
biologie, S. nádorové biologie, Spol. buněčné biologie

RNDr. Iva Kubištová S. evoluční biologie, Pedagogická s.

Mgr. Michaela Kučerková S. pro biologii nízkých teplot, S. reprodukční 
a vývojové biologie

Mgr. Tomáš Loja, Ph.D. S. nádorové biologie, S. buněčné biologie

Kamila Novosadová Cytogenetická s., Spol. pro mutagenezi, S. nádorové 
biologie, S. buněčné biologie

MUDr. Róbert Novotný S. pro biologii nízkých teplot

MUDr. Lukáš Pazourek Spol. pro ultrazvuk

Helena Poláková S. nádorové biologie, S. buněčné biologie

Mgr. Elleni Ponechal Michu S. nádorové biologie, S. buněčné biologie

MUDr. Martin Sněhota Spol. pro ultrazvuk

RNDr. Kamila Součková, Ph.D. S. nádorové biologie, S. buněčné biologie

Bc. Adéla Součková S. nádorové biologie, S. buněčné biologie

MUDr. Pavel Taimr Spol. pro ultrazvuk

MUDr. Iva Tomášková, Ph.D. Spol. pro ultrazvuk

MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D., MHA Spol. pro ultrazvuk

MUDr. Pavel Vítámvás, Ph.D. S. pro biologii nízkých teplot

Mgr. David Vrábel S. nádorové biologie, S. buněčné biologie

Monika Vyletová Spol. pro mutagenezi

Markéta Žárská S. nádorové biologie, S. buněčné biologie

Sekce pro biol. nízkých teplot  Metodologie studia vlivu nízkých teplot na živé organis‑
my (Hradec Králové)

Brněnská pobočka Pravidelné schůze a přednášková odpoledne

Hlavní výbor předložené žádosti projednal a návrhy jednomyslně schválil.

Stále je otevřena možnost žádat o podporu odborných akcí s biologickou tematikou menší‑
ho rozsahu (semináře, jednodenní kurzy apod.), které budou po projednání Hlavním výborem 
podpořeny z vlastního rozpočtu Společnosti – podrobnosti, podmínky a formulář žádosti jsou 
ke stažení na webových stránkách Společnosti https://www.icsbs.cz/

Bohužel jsme neobdrželi ani jednu žádost o cestovní grant, který má za cíl podpořit aktivní 
účast mladý vědců na mezinárodních konferencích, přičemž vybraná osoba může obdržet pří‑
spěvek až 25 000 Kč. Tato grantová výzva je stále otevřena, podrobnosti, podmínky a formulář 
žádosti jsou ke stažení na webových stránkách Společnosti https://www.icsbs.cz/

7. Biologické dny
Biologické dny jsou vlajkovou lodí celé Společnosti. Na této konferenci spolupracují všechny 
odborné sekce Společnosti, a to jak organizačně, tak programově. Počítá se minimálně se 70 
aktivními účastníky (přednášky + posterová sdělení) z České i Slovenské republiky a alespoň 
jedním vyzvaným zahraničním přednášejícím. Konference by se měla konat na podzim 2019 
v Brně. Radu vědeckých společnosti jsme v rámci grantové výzvy požádali o příspěvek ve výši 
100.000 Kč. Tematicky jsou XXIII. Biologické dny prozatím zcela otevřené. Jsou ideální platfor‑
mou pro udělování různých ocenění (Babákova medaile, Diplom ČsBS, cena za nejlepší před‑
nášku/poster apod. – po projednání Hlavním výborem).

Poslední dva ročníky technicky a administrativně zajišťovala agentura Congress Business Tra‑
vel (paní Zina Pecková), která má s organizací akcí podobného rozsahu bohaté zkušenosti.

Po projednání řady návrhů byla předsedkyní organizačního výboru XXIII. Biologických dnů zvo‑
lena vědecká tajemnice, doc. Sabina Ševčíková. Doc. Ševčíková zašle Hlavnímu výboru před‑
běžný koncept, který bude per rollam projednán.

8. Noví členové
V letošním roce se ke 20. 11. 2018 přihlásilo a Hlavním výborem bylo schváleno 31 nových 
členů.

Mgr. Marcela Annenková Sekce pro biologii nízkých teplot, S. reprodukční 
a vývojové biologie

Bc. Viktor Bíly S. nádorové biologie, S. buněčné biologie

Mgr. Stanislav Drápela S. nádorové biologie, S. reprodukční a vývojové 
biologie, S. pro biologii nízkých teplot

Bc. Jana Gregorová S. nádorové biologie, S. buněčné biologie
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15. Různé
• Dr. Vařejka informoval, že proběhne revize rámcových vzdělávacích programů, kdy tvůr‑

ci revize plánují intenzivní komunikaci se středoškolskými učiteli, nikoliv ovšem s akade‑
mickou sférou, v čemž dr. Vařejka spatřuje možné úskalí. Bylo by vhodné spojit se např. 
i s tvůrci přijímacích testů na přírodovědecké a lékařské fakulty. Zájemci o komunikaci na 
toto téma mohou kontaktovat dr. Vařejku (varejka@jaroska.cz).

• Ing. Doležal informoval o dění a aktualitách v České společnosti pro ultrazvuk v medicí‑
ně – sekci se po dlouhé odmlce daří znovu oživit, pořádá různé akce, a především praktic‑
ké kurzy sonografie pro praktické lékaře, které vede MUDr. Kocián – sekce je odborným 
garantem těchto kurzů, Ing. Doležal v jejich rámci vyučuje teoretický fyzikální úvod do so‑
nografie. V rámci kurzů je produkováno velké množství objemných dat (videozáznamy) – 
bude tedy nutné aktualizovat webové stránky sekce, případně zajistit vlastní server (poři‑
zovací náklady cca 7.000 Kč + roční provoz cca 2.000 až 3.000 Kč). Ing. Doležal také popsal 
možnost odebírat odborné časopisy se sonografickou tematikou. Ing. Doležal zformuluje 
konkrétní požadavek, jakým způsobem by Společnost mohla podpořit výše uvedené akti‑
vity a tento zašle k projednání HV.

• Na webových stránkách společnosti prof. Rašky v sekci „O nás“ se objevil nepravdivý text 
odkazující se na společnou historii s  Česko‑slovenskou biologickou společností  z. s. Je 
potřeba na tuto skutečnost promptně reagovat – prof. Slabý tedy zformuluje email, ve 
kterém vysloví žádost prof. Raškovi o odstranění tohoto textu. Pokud nebude ze strany 
vedení společnosti prof. Rašky sjednána náprava, bude prof. Slabý o této skutečnosti in‑
formovat Radu vědeckých společností.

• Vzhledem ke skutečnosti, že název společnosti/zapsaného spolku prof.  Rašky je téměř 
totožný s názvem naší sekce, byl podán návrh na změnu názvu – jednomyslně byl schválen 
návrh přejmenovat Českou společnost buněčné biologie na „Sekce buněčné biologie“.

16. Závěr
Na závěr poděkoval prof. Slabý všem přítomným za účast. O termínu příští schůze Hlavního 
výboru budou všichni členové včas informováni (opět bude dohodnut pomocí internetového 
hlasovaní Doodle).

Zapsala Mgr. Martina Lojová, Ph.D.

Schválil: prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

9. Jubilanti a další ocenění
Seznam jubilantů byl schválen na jarním zasedání HV dne 15. 3. 2018 (viz Zápis ve Zpravodaji 
1/2018). Jubilanti z 2. pololetí 2018 obdrží gratulaci ve Zpravodaji 2/2018.

10. Zpravodaj
Zpravodaj 2/2018 je již připraven do tisku, bude distribuován v prosinci 2018.

Ve Zpravodaji 1/2018 došlo k tiskové chybě, kdy chybělo několik stran textu – bude komuniko‑
váno s typografem panem Švejdou a tiskárnou.

11. Archiv
Aktuální a  vzácné dokumenty jsou již přestěhovány do budovy A35 (CEITEC) Univerzitního 
kampusu, kde sídlí sekretariát Společnosti. Pro ostatní dokumenty je třeba najít vhodné mís‑
to – doc. Ševčíková upozornila, že v suterénu A3 je místnost pro archivaci dokumentů – bude 
diskutováno s prof. Mornsteinem.

12. Volby do výboru brněnské pobočky
Ve dnech 16. – 25. 11. 2018 probíhají volby do výboru brněnské pobočky, elektronickou for‑
mou. Předseda volební komise prof. Čech informoval, že byla vytvořena kandidátka čítající 8 
osob, ze které je možno volit 5 členů nového výboru pro funkční období 2018 – 2020. Volit mo‑
hou pouze členové brněnské pobočky, kterým byl rozesílán email s přihlašovacími údaji. Prof. 
Čech a doc. Sedláčková poděkovali dr. Lojové za pomoc při přípravě voleb.

13. GDPR
Byly podniknuty všechny kroky potřebné k dodržení nové evropské směrnice o ochraně a na‑
kládání s osobními údaji. Ve Zpravodaji 1/2018 byly vloženy odpovědní obálky s formuláři, bo‑
hužel k 20. 11. 2018 se jich na sekretariát vrátilo pouze 165 (cca polovina). Formuláře budou 
opětovně distribuovány se Zpravodajem 2/2018.

14. Nové webové stránky Společnosti
Ke dni 20. 11. 2018 byly spuštěny nové webové stránky Česko‑slovenské biologické společ‑
nosti, z. s., které odpovídají moderním standardům s ohledem na ochranu. Webové stránky na 
zakázku vytvořil pan Tomáš Krahulec ve spolupráci s dr. Lojovou.

Prof. Slabý stránky na zasedání prezentoval, představil jednotlivé položky a funkcionalitu a po‑
žádal přítomné o aktualizaci údajů u jednotlivých sekcí/poboček, případně o korektury, o do‑
dání sborníků abstrakt k jednotlivým konferencím apod.

https://www.icsbs.cz
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SEKCE PRO BIOLOGII NÍZKÝCH TEPLOT
Zápis č.1/2018 z ustavující schůze Sekce pro biologii nízkých teplot při 
ČsBS, z. s. dne 7. 9. 2018

Přítomní:

Ing. Miloš Fatus, Ph.D., Mgr.  Marcela Annenková, Mgr.  Magda Pešková, Mgr.  Michaela Ku‑
čerková, MUDr.  Pavel Měřička, Ph.D., Mgr.  Miroslava Jandová, prof.  Zdeněk Hubálek, DrSc., 
RNDr. Alois Bilavčík, Ph.D., Ing. Jiří Zámečník, CSc., RNDr. Ilja Prášil, CSc., Mgr. Pavel Vítámvás, 
Ph.D., RNDr. Klára Kosová, Ph.D.

Program jednání:
 1. Zahájení programu a přivítání účastníků
 2. Schválení programu
 3. Informace o ČsBS fungování sekcí – odborných společností a účelu založení nové sekce 

(Ing. M. Faltus, Ph.D.)
 4. Odsouhlasení způsobu výběru kandidátů a hlasování
 5. Návrh členů výboru Sekce pro biologii nízkých teplot (předseda, místopředseda, vědecký 

tajemník, další dva členové výboru)
 6. Hlasování o složení výboru sekce
 7. Vyhlášení výsledků hlasování
 8. Vystoupení zvoleného předsedy Sekce pro biologii nízkých teplot
 9. Různé
10. Zakončení jednání ustanovující schůze

Průběh jednání:
1. Zahájení programu a přivítání účastníků

Ing. Miloš Faltus, Ph.D. přivítal účastníky zakládající schůze a poděkoval jim za jejich účast.

2. Schválení programu

Všichni přítomní souhlasili s navrženým programem jednání.

3.  Informace o ČsBS fungování sekcí – odborných společností a účelu založení nové 
sekce (Ing. M. Faltus, Ph.D.)

Ing. Miloš Faltus, Ph.D. nejprve vysvětlil důvody ke vzniku této sekce. Je to především potřeba 
propojit odborníky z různých pracovišť v České republice v oblasti nízkých teplot a kryobiolo‑
gie. Tato sekce zanikla v minulém roce, vzhledem k její nečinnosti, jež byla v důsledku odcho‑
du jejího předsedy Ing. Vladimíra Skládala, CSc. do důchodu a ostatní členové sekce na tuto 
situaci včas nezareagovali. Sekce působila po dobu několika desítek let se zaměřením čistě 
na kryobiologii. Vzhledem k tomu, že tato problematika je poměrně úzká a v ČR není mnoho 
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pracovisť zabývajících se kryobiologií u rostlin, nově bylo navrženo tematické rozšíření proble‑
matiky sekce na působení všech teplot pod bodem mrazu. Důvodem k tomu je skutečnost, že 
v případě rostlin jsou při kryoprezervaci často aplikovány přirozené postupy otužování rostlin 
vůči nízkým teplotám s cílem dosáhnout zvýšení kryotolerance. Bylo dohodnuto, že cílem této 
sekce je organizovat minimálně jedno setkání ročně formou vědecké konference.

4. Odsouhlasení způsobu výběru kandidátů a hlasování

Bylo dohodnuto, že nejprve budou všemi přítomnými navrženi kandidáti do výboru sekce do 
jednotlivých pozic (předseda, místopředseda, vědecký tajemník, další členové výboru) tak, aby 
v něm měla účast všechna zůčastněná pracoviště. Následně bude hlasováno o jednotlivých po‑
zicích. Bylo dohodnuto, že hlasování bude veřejné. Výbor sekce může mít podle organizačního 
a jednacího řádu ČsBS 5 – 7 členů.

5. Návrh členů výboru Sekce pro biologii nízkých teplot (předseda, místopředseda, 
vědecký tajemík, další dva členové výboru)

Na jednotlivé pozice byli navrženi následující kandidáti:

Předseda: Ing. Miloš Faltus, Ph.D.
Místopředseda: MUDr. Pavel Měřička, Ph.D., Ing. Jiří Zámečník, CSc.
Vědecký tajemník: MUDr. Pavel Měřička, Ph.D.
Člen výboru: Mgr. Magda Pešková, Mgr. Marcela Annenková, Mgr. Miroslava Jandová

Pan MUDr. Pavel Měřička, Ph.D. rezignoval na svoji kandidaturu na pozici místopředsedy výbo‑
ru, a proto konečný návrh členů výboru byl následující:

Předseda: Ing. Miloš Faltus, Ph.D.
Místopředseda: Ing. Jiří Zámečník, CSc.
Vědecký tajemník: MUDr. Pavel Měřička, Ph.D.
Člen výboru: Mgr. Magda Pešková, Mgr. Marcela Annenková, Mgr. Miroslava Jandová

6. Hlasování o složení výboru sekce

Protože při návrhu jednotlivých kandidátů panoval obecný konsenzus, proběhlo pouze hla‑
sování o celém složení výboru. Navržení kandidáti na jednotlivé pozice výboru byli schváleni 
jednomyslně.

7. Vyhlášení výsledků hlasování

Na základě hlasování byl zvolen výbor nově ustavemé sekce v tomto složení:

Předseda: Ing. Miloš Faltus, Ph.D. (VÚRV, v.v.i., tým fyziologie rostlin a kryobiologie)
Místopředseda:  Ing. Jiří Zámečník, CSc. (VÚRV, v.v.i., tým fyziologie rostlin a kryobiologie)
Vědecký tajemník: MUDr. Pavel Měřička, Ph.D. (Tkáňová ústředna FN HK)
Členové:  Mgr. Marcela Annenková (Centrum asistované reprodukce FNOL)
 Mgr. Miroslava Jandová (Tkáňová ústředna FN HK)
 Mgr. Magda Pešková (Centrum asistované reprodukce FNOL)

8. Vystoupení zvoleného předsedy Sekce pro biologii nízkých teplot

Zvolený předseda Sekce pro biologii nízkých teplot Ing. Miloš Faltus, Ph.D. poděkoval všem za 
důvěru a ocenil skutečnost, že se podařilo dosáhnout zastoupení všech pracovišť ve výboru 
sekce, zahrnující různé obory.

9. Různé

Předseda sekce informoval přítomné o možnosti požádat o příspěvek na pořádání akce v roce 
2019. Lze žádat až o 25.000 Kč. Je třeba zvolit místo konání akce, termín a téma. Bylo dohod‑
nuto, že termín bude, podobně jako tomu bylo u této sekce, v období „tří zmrzlých mužů“, 
a proto byl dohodnut termín 14. 5. 2019. Vědecký tajemník sekce, MUDr. Pavel Měřička, Ph.D. 
navrhl možnost konání akce ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Tento návrh byl jednomy‑
slně přijat.

10. Zakončení jednání ustanovující schůze

Předseda sekce poděkoval všem přítomným za účast a spolupráci ustanovující zasedání tímto 
ukončil.

Zapsal: RNDr. Alois Bilavčík, Ph.D.
Schválil:  Ing. Miloš Faltus, Ph.D., Předseda Sekce pro biologii nízkých teplot
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CYTOGENETICKÁ SEKCE

Zápis ze schůze výboru Cytogenetické sekce

Schůze se konala 5. 9. 2018 v Ostravě, v předvečer 51. výroční cytogenetické konference.

Přítomni:
RNDr. Alexandra Oltová, RNDr. Zuzana Zemanová, CSc., prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc., 
prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc., MUDr. Vladimír Gregor, prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc., RNDr. Al‑
fons Balcar

Omluveni:
Mgr. Ondřej Scheinost

Za organizátorky konference:
RNDr. Magdalena Uvírová, Ph.D., Mgr. Jana Žmolíková

Schůzi zahájila prof. Michalová. Seznámila přítomné členy výboru s programem schůze.

1. Přípravy na konferenci, připravenost sálu i technického zázemí.
 Počet přihlášených účastníků 170.
 Podrobný program zašle prof. Michalová předsedovi ČsBS, z. s., prof. Slabému.
2. Kooptování RNDr. M. Uvírové, Ph.D. do výboru Cytogenetické sekce.
3. Prof. Michalová oznámila svoji abdikaci na funkci předsedy Sekce, kterou vykonává od r. 

1986.
 Příprava nových voleb do výboru Sekce.
4. Výkonným předsedou byl výborem zvolen prof. MVDr Jiří Rubeš, CSc., který souhlasil, že 

povede Sekci až do příštích voleb.
5. Určení místa 52. výročního sjezdu.
 Po dohodě s přednostou OLG Plzeň bude příští konference uspořádána společně se sjez‑

dem SLGG J.E.Purkyně v Plzni v měsíci září 2019. Podrobnosti budou oznámeny v měsíci 
říjnu. O finanční dotaci HV požádá prof. Michalová.

Zapsala: RNDr. Magdalena Uvírová, Ph.D.
Schválila: prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc.

číslování od obálky číslování od obálky 035034



C Y T O G E N E T I C K Á  S E K C EC Y T O G E N E T I C K Á  S E K C E

32 33

51. VÝROČNÍ CYTOGENETICKÁ KONFERENCE
Ostrava, Multifunkční hala GONG Dolní Vítkovice

6. a 7. září 2018

ZPRÁVA O KONFERENCI
Ve dnech 6 – 7. 9. 2018 se uskutečnila v Ostravě 51. výroční cytogenetická konference, jejímiž 
organizátory byly Cytogenetická sekce Česko‑slovenské biologické společnosti, z. s., Společ‑
nost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP a CGB laboratoř, a. s. Konference se konala pod 
záštitou Statutárního města Ostravy a  děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity doc. 
MUDr. Arnošta Martínka, CSc., který také konferenci slavnostně zahájil. Akce přilákala více než 
160 odborníků z Česka i Slovenska, mezi nimiž byli nejen cytogenetici, ale také kliničtí gene‑
tikové a zdravotní laboranti působící v laboratořích Lékařské genetiky. Přítomna byla také zá‑
stupkyně zdravotní pojišťovny. V rámci zahájení odborného programu zazněly dvě edukativní 
přednášky o významu cytogenetických metod v diagnostice hematologických malignit v době 
nových sekvenačních technik (doc. Zuzana Zemanová, CSc.) a o významu cytogenetického vy‑
šetření v současné klinické praxi (MUDr. Jan Všetička).

Samotný odborný program byl rozdělený do jednotlivých sekcí a  zahrnoval oblast onkoge‑
netiky, prenatální a postnatální cytogenetiky. Ústní prezentace doplňovala posterová sekce, 
ve které bylo přihlášeno 12 sdělení. První jednací den patřil onkogenetice a prenatální dia‑
gnostice, kdy kromě standardních zajímavých statistických přehledů o počtech vyšetření in‑
vazivních metod v prenatální diagnostice a o trendu vývoje prenatální diagnostiky v číslech, 
zazněly přednášky odborné a vědecké. Výjimkou nebyly první výsledky studií podporovaných 
dotačními projekty a také velice zajímavé kazuistiky z běžné diagnostické praxe. Prezentace 
byly doprovázeny zajímavou a někdy i bouřlivou diskuzí. K odbornému programu přispěly také 
firemní prezentace společností GeneTica s. r. o., Sysmex, HPST a PentaGen, které informovaly 
o nových diagnostických DNA sondách a technikách včetně přístrojového vybavení. Nabídku 
výstavní plochy v rámci konference využilo 20 firem, které mají v nabídce portfolio týkající se 
laboratorních technik a diagnostiky v genetice.

Na závěr prvního jednacího dne proběhla Plenární schůze cytogenetické sekce ČsBS, kdy byli 
členové informováni o odstoupení stávající dlouholeté předsedkyně prof. Ing. Kyry Michalo‑
vé, DrSc., za kterou předsednictví převzal prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc. Zazněla také informace 
o kooptování RNDr. Magdaleny Uvírové, Ph.D. do výboru a o volbách do výboru Cytogenetické 
sekce ČsBS v nejbližší době. Prof. MVDr. Jiří Rubeš informoval členy o místě konání 52. výroční 
cytogenetické konference, kterým by měla být Plzeň.

Druhý jednací den byl zaměřen na postnatální cytogenetiku, která obsahovala mimo jiné také 
aktuální témata jako například diagnostiku poruch autistického spektra a diagnostiku gene‑
tických příčin epilepsií. Byly diskutovány také diagnostické postupy u vyšetřování genetických 
onemocnění. Celý velice konstruktivní a přátelský duch konference podtrhovalo ještě výjimeč‑
né místo konání akce v podobě ostravského Gongu.

RNDr. Magdalena Uvírová, Ph.D.

PROGRAM

Zemanová Z., Michalová K.
Význam cytogenetického vyšetření v diagnostice hematologických malignit v době no-
vých sekvenačních technik.
Centrum nádorové cytogenetiky a Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK, Praha

Všetička J.
Význam cytogenetického vyšetření v současné klinické praxi.
Genetika Ostrava, s. r. o.

Sekce: CLL + LYMFOMY

Jarošová M., Plevová K., Kotašková J., Pavlová Š., Ondroušková E., Šmejkal J., Richterová B., 
Brychtová Y., Panovská A., Radová L., Doubek M. a Pospíšilová Š.
Cytogenetické změny a jejich klinický význam u relabujících a refrakterních CLL nemocných.
Centrum molekulární biologie a genové terapie IHOK FN a LF MU Brno, CEITEC – Lékařská genomika MU 
Brno

Urbánková H., Urbanová R., Krůzová L., Turcsányi P., Ryznerová P., Procházka V., Divoká M., 
Schneiderová P., Kriegová E., Papajík T.
Chromozomové a  genomické změny u  pacientů s  transformací chronické lymfocytární 
leukémie léčených inhibitory BCR signalizace.
Hemato‑onkologická klinika, Ústav imunologie, FN Olomouc a LFUP Olomouc

Richterová B., Jarošová M., Plevová K., Kotašková J., Pavlová Š., Ondroušková E., Šmuhařová 
P., Brychtová Y., Panovská A., Radová L., Doubek M. a Pospíšilová Š.
Častý výskyt dicentrických chromosomů u CLL nemocných s komplexním karyotypem.
Centrum molekulární biologie a genové terapie IHOK FN a LF MU Brno; CEITEC – Lékařská genomika MU 
Brno

Pavlištová L., Berková A., Svobodová K., Příhodová E., Stříteský J., Zemanová Z., Michalová K.
Přínos molekulárně cytogenetického vyšetření u double/triple hit lymfomů.
Centrum nádorové cytogenetiky a  Ústav lékařské biochemie a  laboratorní diagnostiky VFN a  1. LF UK, 
Praha, Centrum nádorové cytogenetiky ÚLBLD VFN a 1. LF UK v Praze, Ústav patologie VFN a 1. LF UK Praha

Žmolíková J., Uvírová M., Starostka D., Lenčová N., Skalíková R., Heranová P., Pitronová S., 
Židlík V.
Možnosti metody FISH v diagnostice lymfomu z plášťových buněk.
CGB laboratoř a. s. Ostrava, Oddělení klinické hematologie NsP Havířov
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Sekce: ONKOCYTOGENETIKA

Balcárková J., Mlynárčiková M., Žmolíková J., Minařík J., Pika T., Krhovská P., Urbánková H., 
Papajík T.
Molekulárně cytogenetická analýza u  MM/PCL pacientů s  cirkulujícími plazmatickými 
buňkami.
Hemato‑onkologická klinika FN a UP Olomouc, CGB laboratoř Ostrava a. s.

Ransdorfová Š., Březinová J., Valeriánová M., Šárová I., Izáková S., Lizcová L., Pavlištová L., 
Svobodová K., Vrzáková M., Dolejšová J., Čermák J., Šálek C., Zemanová Z., Michalová K.
Přestavba genu MECOM u nemocných myeloidními malignitami.
ÚHKT, Centrum nádorové cytogenetiky, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK, 
Praha

Svobodová K., Zemanová Z., Lhotská H., Hodaňová L., Pavlištová L., Veselá D., Březinová J., 
Šárová I., Izáková S., Lizcová L., Jonášová A., Čermák J., Michalová K.
Získaná uniparentální disomie u pacientů s myelodysplastickými syndromy a klonálním 
vývojem.
Centrum nádorové cytogenetiky, ÚLBLD VFN a 1. LF UK, ÚHKT, I. interní klinika, VFN a 1. LF UK, Praha

Lizcová L., Svobodová K., Lhotská H., Čechová H., Krejčík Z., Ransdorfová Š., Pavlištová L., 
Šárová I., Izaková S., Kramář F., Hrabal P., Jirásek T., Michalová K. a Zemanová Z.
Vývoj nádorových klonů u pacientů s recidivujícími difúzními gliomy.
Centrum nádorové cytogenetiky a ÚLBLD VFN a 1. LF UK

Musilová P., Hradská H., Kadlčíková D., Vozdová M., Selingerová I., Petrovová M., Svoboda M., 
Rubeš J.
Chromozomové aberace detekované metodou FISH u pacientů s nově diagnostikovanou 
rakovinou gastrointestinálního traktu a prsu.
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Brno, Masarykův onkologický ústav, Brno

Straka T.
Firemní prezentace firmy GeneTiCA s. r. o.

Sekce: PRENATÁLNÍ CYTOGENETIKA

Gregor V., Šípek A., Šípek A. Jr., Klaschka J., Malý M.
Prenatální diagnostika chromosomových aberací v ČR v roce 2017.
OLG Thomayerova nemocnice Praha, OLG, Sanatorium Pronatal, Praha, ÚLG 3. LF UK, Praha, ÚBLG 1. LF UK 
a VFN v Praze, Ústav informatiky AV ČR, Praha, Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK, Praha, Státní zdravotní 
ústav, Praha

Šípek A., Gregor V., Šípek A. Jr, Klaschka J., Malý M.
Prenatální diagnostika u dvojčetných gravidit.
OLG Thomayerova nemocnice Praha, OLG, Sanatorium Pronatal, Praha, ÚLG 3. LF UK, Praha, ÚBLG 1. LF UK 
a VFN v Praze, Ústav informatiky AV ČR, Praha, Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK, Praha, Státní zdravotní 
ústav, Praha

Šípek A. Jr., Gregor V., Šípek A., Klaschka J., Malý M.
Prenatální diagnostika u plodů po IVF.
OLG Thomayerova nemocnice Praha, OLG, Sanatorium Pronatal, Praha, ÚLG 3. LF UK, Praha, ÚBLG 1. LF UK 
a VFN v Praze, Ústav informatiky AV ČR, Praha, Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK, Praha, Státní zdravotní 
ústav, Praha

Horňák M.
Těhotenství a porod dítěte po PGD komplexní chromosomové přestavby.
REPROMEDA Biology Park, Brno

Volfová A., Štenglová D., Česáková M.
Variabilní projevy aberace v rodině G.
Laboratoř lékařské genetiky, Institut reprodukční medicíny a genetiky s. r. o., Karlovy Vary

Plenární schůze Cytogenetické sekce ČsBS

Firemní prezentace:
Čížek J. – firma PentaGen
Nové FISH, aCGH a NGS pro cytogenetiku

Sekce: POSTNATÁLNÍ CYTOGENETIKA I

Zůnová H., Vlčková M., Novotná D., Drábová J., Rašpličková T., Štolfa M., Z. Slámová
Role arrayCGH v diagnostice příčin epilepsií.
ÚBLG 2. LF UK a FN Motol

Wayhelová M., Hladílková E., Smetana J., Filková H., Gaillyová R., Kuglík P.
Model dvou zásahů jako vysvětlení variabilní expresivity rekurentních submikroskopic-
kých přestaveb genomu u dětských pacientů s vývojovým postižením.
OLG Fakultní nemocnice Brno, Ústav experimentální biologie, PřF MU, Brno

M. Trková, V. Bečvářová, H. Peková, R. Mansfeldová, E. Linhartová, M. Petrušková, K. Marková, 
M. Koudová, J. Horáček
Korelace fenotypu a genotypu u reciprokých mikrodelečních/mikroduplikačních syndromů.
GENNET, Praha

Buržáková K.
Diagnostika poruch autistického spektra.
OLG FN Ostrava

Planetová S., Lošan F., Kovaříková P., Lívancová J., Schwabová P., Kaňková G., Hubková A., 
Zavřelová M., Slunečková O.
Molekulárně cytogenetické nálezy na krátkém raménku chromozomu X – kazuistiky.
Genetika Plzeň s. r. o.

Firemní prezentace
Varga M. – firma Sysmex
FISH sondy Cytocell v portfoliu společnosti Sysmex.

číslování od obálky číslování od obálky 039038



37

C Y T O G E N E T I C K Á  S E K C E

36

Rego A. – firma HPST
Agilent SureFISH – jediné opravdu specifické próby na trhu

Sekce: POSTNATÁLNÍ CYTOGENETIKA II

Smolková, K., Kadlčíková, D., Wayhelová M., Filková, H., Zrnová, E., Smetana, J., Budinská, 
E., Gaillyová R., Kuglík P.
Přínosy molekulárně cytogenetických metod při vyšetřování pacientů s DiGeorgeovým 
syndromem na OLG FN Brno v letech 1998 – 2018.
PřF MU Brno, OLG FN Brno

Malíková M.
Kdy se nespokojit s nálezem 47, XYY u dítěte s dalšími klinickými projevy.
Ústav biologie a lékařské genetiky FN Motol, Praha

Čejnová V., Lišková L., Vancová L., Harmaš V., Tothová M., Fišer M., Soukupová M., Pecková 
A., Laštůvková J.
Korelace genotypu a fenotypu u pacientů nesoucích dvě velké CNVs: Model dvojího zá-
sahu jako jedno z možných vysvětlení fenotypové variability genomických onemocnění.
Krajská zdravotní, a. s. – Oddělení lékařské genetiky, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., GENvia, 
s. r. o., Praha

Rašpličková T., Balaščaková M., Drábová J., Vydrová R., Zemková D, Novotná D.
Duplikace genu PMP22 u pacientky se syndromem Potocki-Lupski.
Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol, Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Pediatrická 
klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

ČESKÁ A SLOVENSKÁ SPOLEČNOST
PRO MUTAGENEZI ZEVNÍM PROSTŘEDÍM

GENETICKÁ TOXIKOLOGIE A PREVENCE RAKOVINY

Schwarzenberský sál Zámku Třeboň

11. – 14. června 2018

ZPRÁVA O KONFERENCI

Každoroční konference „Genetická toxikologie a prevence rakoviny“ se letos konala ve Schwar‑
zenberském sále zámku Třeboň ve dnech 11. – 14. června. Jednání proběhlo pod záštitou Čes‑
ké a slovenské společnosti pro mutagenezi zevním prostředím při Česko‑slovenské biologické 
společnosti, z. s., Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Bezpečnostně technologické‑
ho klastru,  z. s. a  projektů CENATOX (GA ČR), AV21 Qualitas (AV ČR) a  NanoEnviCZ (MŠMT 
ČR). Celkem 46 vědeckých a odborných pracovníků z České a Slovenské republiky diskutovalo 
o aktuálních tématech z oblasti genetické toxikologie a boji proti rakovině, o mechanismech 
působení látek kontaminujících životní prostředí v modelových systémech in vitro i v lidském 
organismu i o nových poznatcích v nanotoxikologii a nanomedicíně.

Odborný program konference zajišťovali RNDr. Alena Gábelová, CSc. (předsedkyně Společnos‑
ti), RNDr. Pavel Rössner, Ph.D. (místopředseda Společnosti), Ing. Jan Topinka, DrSc., RNDr. Mi‑
roslav Machala, CSc. a MUDr. Hana Lehocká, Ph.D. Organizační zajištění konference měla na 
starosti Mgr. Simona Guzdková z Bezpečně technologického klastru, z. s.

Program konference byl rozčleněn do šesti sekcí. Úvodní sekce Molekulární biologie nádo‑
rů, které předsedali P. Vodička a L. Vodičková, byla věnována reparaci DNA, stanovení délky 
telomer a poškození chromozomů ve vztahu k nádorům tlustého střeva a prsu. Závěrečnou 
přednášku na téma nekodující RNA a solidní nádory přednesl prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. 
V následující sekci s názvem Mechanismy toxicity individuálních kontaminujících látek a envi‑
ronmentálních směsí a studium chemoprotektivních látek (předsedající: M. Machala, A. Gábe‑
lová) zazněla sdělení na téma biologických účinků extraktů z dieselových výfukových částic 
a z částic z ovzduší, dále přednášky věnované nefrotoxicitě a příspěvky shrnující mechanismy 
peroxidace lipidů po působení polycyklických aromatických uhlovodíků. Byly též prezento‑
vány výsledky experimentů využívajících alternativní 3D buněčné modely a byl popsán vývoj 
expoziční komory pro tyto modely. V  sekci Nanotoxikologie a  nanomedicína (předsedající: 
P. Rössner, J. Topinka) vystoupili přednášející s příspěvky popisujícími vlastnosti a chování růz‑
ných druhů nanočástic v  biologických systémech. Mezi studované nanočástice patřily např. 
nanočástice magnetické, nanočástice zlata, oxidu měďnatého a grafenové kyseliny. Pozornost 
byla věnována též vlivu nanočástic na imunitní odpověď. Během následující sekce nazvané Vliv 
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PROGRAM

Sekce I.:
MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE NÁDORŮ
předsedající: Pavel Vodička, Ludmila Vodičková

P. Vodička et al.: Chromosomal damage, relative telomere length and DNA repair in co‑
lorectal and breast carcinogenesis

P. Bendová a kol.: Úloha genetických změn ve vazebných místech pro mikroRNA u genu 
SLC transportérů u CRC pacientů ve vztahu k individuální terapii

M. Kroupa et al.: Relationship of relative telomere length in tumor tissue and adjacent 
mucosa of colorectal cancer patients with cancer phenotype, progre‑
ssion and patient’s prognosis

K. Jirásková et al.: Non‑synonymous functional variants in DNA repair genes & sporadic 
colorectal cancer: Searching for predictive and prognostic markers

O. Slabý: Non‑coding RNAs in solid cancer: from biomarkers to therapeutic tar‑
gets

Sekce II.:
MECHANISMY TOXICITY INDIVIDUÁLNÍCH KONTAMINUJÍCÍCH LÁTEK 
A ENVIRONMENTÁLNÍCH SMĚSÍ A STUDIUM CHEMOPROTEKTIVNÍCH 
LÁTEK
předsedající: Miroslav Machala, Alena Gábelová

M. Machala et al.: In vitro screening endokrinních efektů extraktů z dieselových výfuko‑
vých částic

S. Marvanová et al.: Screening účinků frakce částic ovzduší (< 0,5 μm) v buněčné linii A549

A. Babelova et al.: Functional effect of genetic deletion of Nox4 in murine models of kid‑
ney injury

A. Gabelova et al.: A reliable platform for the determination of nephrotoxicity in vitro

T. Červená et al..: In vitro cytotoxicity and gene expression analysis of air‑liquid interface 
model (MucilAir™) after exposure to PAHs

P. Rössner et al.: Effects of polycyclic aromatic hydrocarbons and organic extract from 
particulate matter on lipid peroxidation in human embryonic lung fib‑
roblasts

expozice nanočásticím na změny DNA u lidské populace (předsedající: A. Rössnerová, D. Pel‑
clová) byl přednesen příspěvek o  měření nanočástic v  pracovním prostředí i  výsledky z  lid‑
ských studií popisující dopad expozice na oxidační poškození, indukci mikrojader a poškození 
DNA.  Studiím v  lidských populacích byl věnován též další blok přednášek Životní prostředí 
a lidské zdraví – nové přístupy v molekulární epidemiologii (projekt HAIE) (předsedající: J. To‑
pinka, P. Rössner). Po úvodním slovu byly prezentovány výsledky shrnující vliv životního pro‑
středí na vývoj spermií u mužů, expozici polycyklickým aromatickým uhlovodíkům v Moravsko‑
slezském kraji a stanovení genové exprese u novorozenců z různých lokalit ČR. V šesté sekci, 
která byla zaměřena na další aktuální témata genetické toxikologie (předsedající: V. Švecová, 
J. Rubeš), byl prezentován příspěvek na téma genetické polymorfismy ve vztahu k syndromu 
karpálního tunelu a přednáška věnující se chromozomálním aberacím u pacientů s nově dia‑
gnostikovanými nadorovými onemocněními. Závěr konference byl vyhrazen prezentacím po‑
sterů, se kterými vystoupilo pět účastníků setkání. Postery pokrývaly různá témata, mezi něž 
patřila role miRNA v nádorových onemocněních, indukce mnohobuněčnosti u Euglena gracilis 
a studium depozice různých druhů inhalovaných nanočástic v myším modelu.

RNDr. Pavel Rössner, Ph.D.

Statistika konference:

Konference se celkem zúčastnilo 46 účastníků. Z  toho bylo 39 účastníků z  České republiky 
a 7 účastníků ze Slovenské republiky. Nejvíce bylo zástupců z Ústavu experimentální medicíny 
(21), dále z Výzkumného ústavu veterinárního lékařství (5), ze Slovenské akadémie vied (5). 
Dalšími zastoupenými organizacemi byly: Univerzita Palackého v Olomouci (3), Státní zdravot‑
ní ústav (2), Univerzita Komenského v Bratislavě (2), Masarykova univerzita (1), Bezpečnostně 
technologický klastr, z. s. (1), Univerzita Karlova, 1. LF (1), Ústav chemických procesů AV ČR (1), 
České vysoké učení technické (1) a Výzkumný ústav organických syntéz a. s. (1). Dva účastnící 
navštívili konferenci jako soukromé osoby. Z celkového počtu 46 účastníků se 33 podílelo ak‑
tivně ve formě přednášek (29) nebo posterů (5).

Celkový počet příspěvků: 34
Počet slovenských příspěvků: 7
Celkový počet všech účastníků: 46
Počet všech aktivních účastníků: 33
Počet všech slovenských účastníků: 7
Počet aktivních slovenských účastníků: 7

číslování od obálky číslování od obálky 043042
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A. Ambrož et al.: Lipid peroxidation‑related processes in A549 cells induced by poly‑
cyclic aromatic hydrocarbons and organic extract from particulate 
matter

M. Vojtíšek et al.: Sampling train for exposing cell cultures and tissues to vehicular ex‑
haust

Sekce III.:
NANOTOXIKOLOGIE A NANOMEDICÍNA
předsedající: Pavel Rössner Jr., Jan Topinka

Selc et al.: Renal glomerular cell damage – are magnetic nanoparticles safe?

N. Gregusova et al.: Renal glomerular cell damage – are gold nanomaterials safe?

H. Líbalová et al.: Toxicity of surface‑modified copper oxide nanoparticles in a  mouse 
macrophage cell line: Interplay of particles, surface coating and par‑
ticle dissolution

T. Brzicová et al.: Expression of immunologically relevant molecules in THP‑1 macroph‑
agelike cells exposed to nanoparticles

J. Belza et al.: Graphene acid – newly developed nanocarrier for bioapplications

Sekce IV.:
VLIV EXPOZICE NANOČÁSTICÍM NA ZMĚNY DNA U LIDSKÉ POPULACE
předsedající: Andrea Rössnerová, Daniela Pelclová

A. Rössnerová: Úvod k projektu

V. Ždímal: Měření aerosolových nanočástic ve vybraném provoze a reálné mož‑
nosti odhadu expozice pracovníků nanočásticím

D. Pelclová et al.: Oxidative damage of nucleic acids due to long‑term inhalational expo‑
sure to nanoparticles at the workplaces

A. Rossnerova et al.: Impact of short‑time and long‑time exposure to nanoparticles on DNA 
damage level I: first results from micronuclei analysis

B. Novotná et al.: Vliv krátkodobé a  dlouhodobé expozice nanočásticím na poškození 
DNA II: první výsledky kometového testu

Sekce V.:
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A LIDSKÉ ZDRAVÍ – NOVÉ PŘÍSTUPY 
V MOLEKULÁRNÍ EPIDEMIOLOGII (PROJEKT HAIE)
předsedající: Jan Topinka, Pavel Rössner Jr.

J. Topinka: Nový rozsáhlý projekt hodnocení vybraných rizikových faktorů život‑
ního prostředí a  životního stylu na zdraví populace (Excelentní vý‑
zkum) – úvodní slovo

J. Rubeš: Má smysl sledovat vliv životního prostředí na vývoj mužských pohlav‑
ních buněk?

V. Svecova et al.: The relation between personal exposure and outdoor concentrations 
of carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons during smog epi‑
sode in Moravian‑Silesian region, Czech Republic

K. Hoňková et al.: Analýza genové exprese u novorozenců z odlišných lokalit České re‑
publiky

Sekce VI.:
DALŠÍ AKTUÁLNÍ TÉMATA GENETICKÉ TOXIKOLOGIE, CYTOGENETIKY 
ATD.
předsedající: Vlasta Švecová, Jiří Rubeš

L. Musak et al.: Polymorphisms of genes and selected metabolites in carpal tunnel 
syndrome

P. Musilová et al.: Chromosome aberrations detected by FISH in newly diagnosed cancer 
patients

Ústní prezentace posterů

L. Bartu et al.: Regulation of MUC13 by microRNAs in colorectal cancer

K. Cervena et al.: Identification of plasma miRNA signatures in rectal cancer by next ge‑
neration sequencing and candidate validation in vitro

M. Šarlinová et al.: Circulating microRNA as non‑invasive early diagnosis of pulmonary 
adenocarcinoma

K. Kopecka et al.: Experimental evolution with the flagellate Euglena gracilis– induction 
of multicellularity

P. Kulich et al.: Comparison of fate and deposition of inhaled metal oxides nanopar‑
ticles (Mn, Zn, Ti, Cu, Cd) in a mouse model

číslování od obálky číslování od obálky 045044



42 43

SEKCE BUNĚČNÉ BIOLOGIE

BIOLOGY AND PATHOLOGY OF THE CYTOSKELETON:
THE CROSSROADS OF THREE CYTOSKELETAL SYSTEMS

FEBS Advanced Lecture Course and 33rd European Cytoskeletal Forum 
Meeting
Ústav molekulární genetiky, AV ČR, v.v.i., Praha

20. – 24. září 2018

ZPRÁVA O KONFERENCI
Ve dnech 20. – 24. září 2018 se konala na Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. v Praze kon‑
ference FEBS Advanced Lecture Course and 33rd European Cytoskeletal Forum Meeting on 
„Biology and pathology of the cytoskeleton: the crossroads of three cytoskeletal systems“ 
(https://cytoskeleton2018.febsevents.org). Evropské cytoskeletální fórum se konalo v České 
republice poprvé a v letošním roce nahradilo pravidelné každoroční setkání Cytoskeletálního 
klubu ČR. Konference byla organizována Laboratoří biologie cytoskeletu Ústavu molekulární 
genetiky AVČR, v.v.i. s pomocí Laboratoře buněčné signalizace a Laboratoře reprodukce buň‑
ky Mikrobiologického ústavu AV ČR, v.v.i. Konference byla vedle FEBS významně podpořena 
i Česko‑slovenskou biologickou společností, z. s. Této výběrové akce se zúčastnilo celkem 122 
registrovaných účastníků, z nichž bylo 20 zvaných zahraničních řečníků a ze zaslaných abstrak‑
tů bylo vybráno 26 příspěvků, které byly prezentovány formou krátkých sdělení. Ve dvou po‑
sterových sekcích bylo prezentováno celkem 93 sdělení. V rámci konference byla i 3 diskuzní 
fóra (Meet the Editor‑in‑Chief: publishing in Journal of Cell Science; Euro‑Bioimaging: access 
to cutting‑edge microscopic techniques; How FEBS can support your research).

Cytoskelet tvořený třemi fibrilárními systémy – mikrotubuly, mikrofilamenty a středními fila‑
menty – poskytuje robustní, ale zároveň i dynamickou síť, která je nezbytná pro základní bu‑
něčné funkce. V poslední době se však ukazuje, že cytoskelet se vedle své hlavní strukturální 
funkce uplatňuje i při regulaci signálních procesů. Pochopení signálních drah ovlivňující inter‑
akce mezi jednotlivými cytoskeletálními systémy navzájem a mezi cytoskeletem a organelami 
je v teprve na počátku. Konference se proto soustředila na regulaci cytoskeletu v komplexních 
buněčných procesech jako je morfogeneze, udržování pozice organel, intracelulární transport 
a  buněčná motilita. Pozornost byla také věnována deregulaci cytoskeletu za patologických 
stavů, včetně nádorového zvratu. Konference tak účastníkům poskytla komplexní přehled 
o současném stavu poznání v této oblasti.

Konference byla rozčleněna do sedmi sekcí (Cytoskeleton in cell migration; Regulation of cy‑
toskeleton dynamics; Cytoskeleton and signal transduction; Interaction between cytoskeletal 
systems; Cytoskeleton and organelles; Cytoskeleton and cancer; Pathobiology of cytoskele‑

číslování od obálky číslování od obálky 047046
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ton) a dvou hlavních přednášek, které přednesli světově uznávaní vědci. Prof. Anna Akhmanova 
(Utrecht University, The Netherlands) se věnovala molekulárním mechanismům, kterými mik‑
rotubuly kontrolují buněčnou motilitu. Ukázala, že regulace dynamiky polárních mikrotubulů 
na jejich plus a minus koncích je mnohem důležitější při kontrole morfologie buněk migrujících 
v 3D měkkých matricích než na 2D pevných substrátech. Prezentovala také zcela nový koncept, 
že centrozómy nejsou zcela nezbytné pro určení polarity migrujících živočišných buněk. Tento 
pohled na organizaci cytoskeletu vyvolal živou diskusi. Prof. Alexander Bershadsky (Mechano‑
biology Institute, Singapore, Singapore a Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel) se vě‑
noval roli aktomyosinového komplexu v buněčné morfogenezi, zejména pak regulaci filament 
tvořených myosinem IIA a  jejich modulaci pomocí mikrotubulů. Přesvědčivě demonstroval, 
že aktomyosinový cytoskelet má při svém samouspořádání levo‑pravou symetrii, která závisí 
na stimulaci polymerace aktinu forminy. V  další z  mnoha zajímavých přednášek prof.   Gregg 
G.   Gundersen (Columbia University, New York, USA; IUBMB speaker) ukázal, že předčasné 
stárnutí buněk (progerie) je podmíněno změnami v  interakcích mezi cytoskeletem a jádrem. 
Jestliže buňky exprimují progerin (abnormální varianta jaderného laminu A) dochází k inhibici 
pohybu jader, která jsou silně asociována s mikrotubuly. K tomuto jevu dochází i při fyziologic‑
kém stárnutí lidí, po dosažení věku 60ti let. I další příspěvky v jednotlivých sekcích měly velmi 
vysokou vědeckou úroveň a mimo jiné představily špičkové experimentální přístupy a mode‑
lové systémy při řešení základních otázek o funkci integrovaného cytoskeletálního systému.

Během konference měli studenti a začínající vědečtí pracovníci možnost neformálně disku‑
tovat s renomovanými vědci, kteří představují světovou špičku v oboru. Přínosné byly i pre‑
zentace zúčastněných zástupců firem o novinkách využitelných pro výzkum cytoskeletu. Na 
závěr konference byly oceněny tři nejlepší posterové prezentace. Premiéra konference Ev‑
ropského cytoskeletálního fóra v České republice byla podle velmi pozitivních ohlasů zdařilá 
a podstatným způsobem přispěla k propagaci současné české biologie v evropském kontex‑
tu. Byla rovněž přínosná pro navázání nových spoluprací a pro další rozvoj studia cytoskeletu 
v českých laboratořích. V příštím roce bude pořádán již 26. Cytoskeletální klub, tentokrát pod 
patronací Laboratoře buněčné morfogeneze z  Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze vedené doc. F. Cvrčkovou.

V Praze 18. 10. 2018, Pavel Dráber

Statistika konference
Celkový počet registrovaných účastníků: 122
Aktivní účastníci: 121
Neaktivní účastníci: 1 (FEBS member in charge)
ČR: 26
SR: 0
Zahraničí: 96
Celkový počet přednášek: 4   (21 zvaní řečníci + 27 krátkých sděle‑

ní, vybraných na základě abstraktů)
Postery: 93

PROGRAM

Session I:
CYTOSKELETON IN CELL MIGRATION
Chair: Christophe Ampe

• Microtubule function in the mechanosensitive regulation of focal adhesions during 
cell migration

 Sandrine Etienne‑Manneville (Institut Pasteur and CNRS, France)
• Towards meta-analysis: quantification, standardization and management of cell mig-

ration data
 Marleen Van Troys (Ghent University, Belgium)
• The regulation of pluricellular actomyosin bundles present at the edge of epithelial 

sheet by the ERK-calpain signaling pathway
 Tomáš Vomastek (Institute of Microbiology, CAS, Czech Republic)
• Chemokines and integrins independently tune actin flow and substrate friction du-

ring intranodal migration of T cells
 Miroslav Hons (Institute of Scientific Instruments, CAS, Czech Republic)

Keynote Lecture:

• Cytoskeletal self-organization and cell morphogenesis
 Alexander Bershadsky (Mechanobiology Institute, Singapore)

Session II:
REGULATION OF CYTOSKELETON DYNAMICS
Chair: Carsten Janke

• Microtubule nucleation by gamma-tubulin complexes
 Elmar Schiebl (University of Heidelberg, Germany)
• Dynamin regulates septin assembly and formin mediated actin polymerization
 Michael Way (The Francis Crick Institute, United Kingdom)
• Arp2/3 complex at the plant cell periphery
 Kateřina Schwarzerová (Charles University, Czech Republic)
• Polarization of hippocampal neurons occurs independently of centrosomal micro-

tubule nucleation
 Stanislav Vinopal (DZNE, Germany)
• Controlling microtubule functions with the tubulin code
 Carsten Janke (Institut Curie, France)

číslování od obálky číslování od obálky 049048
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• Post-translational modification of microtubule C-terminal tails regulates microtubu-
le bending and binding

 Loren Hough (University of Colorado, USA)
• Vertebrate actins and their origins revisited
 Laura Witjes (Rommelaere Institute, Belgium)

Session III:
CYTOSKELETON AND SIGNAL TRANSDUCTION
Chair: Sandrine Etienne‑Manneville

• The focal adhesion protein testin localizes to the midbody during cytokinesis and 
goes nuclear (and back) in interphase cells

 Christophe Ampe (Ghent University, Belgium)
• Multiscale imaging of Rho GTPase signaling programs regulating neuronal differen-

tiation
 Olivier Pertz (University of Bern, Switzerland)
• Molecular mechanisms and functional implications of actin remodeling by Gαi pro-

tein at the T cell immunological synapse
 Ning‑Na Huang (NIH, USA)
• Molecular nature and morphological properties of self-assembling actin polymeriza-

tion sites on membranes
 Hanae Shimo (University of Cambridge, United Kingdom)
• Cell shape formation controlled by cytoskeleton
 Naoko Mizuno (Max Planck Institute of Biochemistry, Germany)
• Actomyosin contractility and cingulin regulate ZO protein stretching and folding to 

control barrier function and DbpA signalling
 Sandra Citi (University of Geneva, Switzerland)
• Myosin-IIA tyrosine phosphorylation regulates actomyosin cytoskeleton
 Cláudia Brito (IBMC, Portugal)

ROUND TABLE DISCUSSIONS – NETWORKING:
• Meet the Editor-in-Chief: publishing in Journal of Cell Science
 Michael Way (The Francis Crick Institute, United Kingdom)
• Euro-BioImaging: access to cutting-edge microscopic techniques
 Vlada Philimonenko (Institute of Molecular Genetics, CAS, Czech Republic) and
 Martin Anger (CEITEC, Masaryk University, Czech Republic)
• How FEBS can support your research
 Stefana Petrescu (Institute of Biochemistry, Romania) and
 Václav Pačes (Institute of Molecular Genetics, CAS, Czech Republic)

Session IV:
INTERACTIONS BETWEEN CYTOSKELETAL SYSTEMS
Chair: Gerhard Wiche

• Interactions between structural MAPs and the cytoskeleton
 Isabelle Arnal (University of Grenoble Alpes, GIN, France)
• Plectin at the crossroad of intermediate filaments, microtubules, and the actomyosin 

network
 Gerhard Wiche (University of Vienna, Austria)
• Neuron Navigator-1 is a new F-actin-binding microtubule plus-end tracking protein 

(+TIP) that controls cytoskeleton remodelling and growth cone dynamics
 Jérôme Boudeau (CRBM – CNRS, France)
• A new mechanism for clathrin stabilization of microtubules via adaptor-like interac-

tions on the mitotic spindle
 Alexander Bird (Max‑Planck‑Institut für Molekulare Physiologie, Germany)
• Profilins in cell adhesion and migration
 Roger Karlsson (Stockholm University, Sweden)
• Universal and dynamic hand-in-hand interaction between actin and spectrin during 

mammalian cell mechanoadaptation
 Andrea Ghisleni (IFOM, the FIRC Institute of Molecular Oncology, Italy)
• Anti-tropomyosin drugs prevent rescue of vincristine-induced mitotic spindle de-

fects
 Peter Gunning (University of New South Wales, Australia)

Session V:
CYTOSKELETON AND ORGANELLES
Chair: Pavel Dráber

• Using light to dissect and direct intracellular transport
 Lukas Kapitein (Utrecht University, The Netherlands)
• Cytoskeleton is involved in extracellular vesicle-neuron dynamics: an optical manipu-

lation study in vitro
 Giulia D’Arrigo (International School for Advanced Studies, Italy)
• Adaptor protein TRAK activates kinesin-1 and increases its processivity
 Verena Henrichs (Institute of Biotechnology, CAS, Czech Republic)
• Altered nucleo-cytoskeleton connections underlie common polarity defects in pro-

geria and physiologically aged cells (IUBMB Speaker)
 Gregg G. Gundersen (Columbia University, USA)

číslování od obálky číslování od obálky 051050
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• Dullard-Eps8L2 interaction regulates nuclear positioning in migrating fibroblasts by 
perinuclear actin reorganization

 Francisco Calero (Universidade de Lisboa, Portugal)
• Steps leading into assembly and disassembly of spindle in meiosis I
 Martin Anger (CEITEC, Masaryk University, Czech Republic)

Keynote Lecture:
Molecular mechanisms of microtubule-based control of cell motility
Anna Akhmanova (Utrecht University, The Netherlands)

Session VI:
CYTOSKELETON AND CANCER
Chair: Marleen Van Troys

• CYRI (Fam49) proteins interact with Rac1 and restrict lamellipodia
 Laura Machesky (Cancer Research UK, United Kingdom)
• Macrophage initiated MenaINV-dependent intravasation at TMEM drives tumor me-

tastasis
 John Condeelis (Albert Einstein College of Medicine, USA)
• Actin cytoskeleton in immune evasion of cancer
 Hannah Wurzer (Luxemburg Institute of Health, Luxembourg)
• Differential regulation of invadopodia-mediated breast cancer metastasis by FAK fa-

mily kinases
 Hava Gil‑Henn (Bar Ilan University, Israel)
• Exploiting cell migration analysis for basic science and clinical application
 Matthias Gunzer (University of Duisburg‑Essen, Germany)
• Apelin stimulates migration and invasion abilities of colon cancer cells
 Marta Wysocka (University of Wrocław, Poland)
• Modulation of non-muscle myosin II activity defines cell populations that initiate di-

ssemination of ovarian cancer
 Marcin Iwanicki (Stevens Institute of Technology, USA)

Session VII:
PATHOBIOLOGY OF CYTOSKELETON
Chair: Jiří Hašek

• Altered cytoskeleton in cardiac disease caused by nuclear A-type lamins gene muta-
tions

 Antoine Muchir (Center of Research in Myology, France)

• Acute effects of hydrostatic pressure on apical acto-myosin activity in endothelial 
cells

 Johannes Fels (University of Münster, Germany)
• From Stars to Scars: Drebrin coordinates the wound response and tissue protection 

as pathology-specific actin regulator in astrocytes during traumatic brain injury
 Kai Murk (Charité Universitätsmedizin Berlin, Germany)
• Biochemical characterization of mutations in alpha-actinin-1 that cause congenital 

macrothrombocytopenia
 Paul Young (University College Cork, Ireland)
• Intermediate filament cytoskeleton in mitochondrial homeostasis and cardioprotec-

tion
 Yassemi Capetanaki (Biomedical Research Foundation, Academy of Athens, Greece)
• Thymosin β4 is a component of focal adhesion and regulates its formation in human 

melanoma cells
 Antonina Mazur (University of Wrocław, Poland)
• The dynamic actin cocoon: A new form of Shigella-induced actin cytoskeleton remo-

delling around its endocytic vacuole that regulates pathogen entry into host cells
 Sonja Kühn (Institut Pasteur, France)

číslování od obálky číslování od obálky 053052
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ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ULTRAZVUK
V MEDICÍNĚ

Zpráva o účasti na kongresu EUROSON 2018, POZNAŇ, 
POLSKO

Ve dnech 6. – 9. září 2018 proběhl 30. ročník kongresu Evropské společnosti pro ultrazvuk 
v medicíně a biologii (EFSUMB) – Euroson 2018. Českou společnou pro ultrazvuk v medicíně 
(ČSUM) jako partnera EFSUMB zastupovala výprava z Moravy zahrnující lékaře i nelékaře něko‑
lika odborností (pneumolog, ortoped, intenzivista a biofyzikové). Měli jsme možnost zúčastnit 
se celého odborného programu, každý si samozřejmě vybíral témata dle své odbornosti. Val‑
ná většina účastníků kongresu byli neradiologové – tedy převážně lékaři různých specializací 
utilizující ultrazvuk v rámci svých odborností. Složení ukázalo význam sonografie pro moderní 
medicínu napříč obory.

Programem se prolínalo několik hlavních tematických linií: možnosti využití elastografie 
a  kontrastní sonografie, muskuloskeletální sonografie a  sonografie měkkých tkání, hrudní 
sonografie, pediatrická sonografie či výuka sonografie již v rámci pregraduálního studia. Pro‑
gram samozřejmě doplňovalo plné spektrum dalších neméně významných aplikací (prenatál‑
ní diagnostika, využití sonografie v primární péči, endokrinologická, intestinální a vaskulární 
sonografie, urogenitální sonografie či echokardiografie). Nechyběly ani četné workshopy 
zmíněných okruhů UZ diagnostiky a trocha z historie sonografie. Část workshopů probíhala 
v polském jazyce a byla odměněna velkým zájmem místních studentů medicíny.

Z hlavních témat, které jsme navštívili, bychom rádi vyzdvihli pár důležitých bodů:

• Série přednášek o  elastografii  – pravděpodobně nejdůležitější informací bylo avízo no‑
vých guidelines EFSUMB. Jedná se o aktualizaci původních doporučení z roku 2012, při‑
čemž část zaměřená na vyšetřování jater je již aktuálně volně ke stažení na internetových 
stránkách www.efsumb.org a zbývající doporučení týkající se ostatních klinických aplikací 
by se měla objevit nejpozději na začátku roku 2019 tamtéž.

• Představení výsledků práce a možností metody „Vector flow imaging“ podrobněji analyzu‑
jící krevní tok.

• Rozvoj výuky jak teoretické, tak i praktické sonografie již pregraduálně na lékařských fa‑
kultách, využití bedside sonografů pro výuku sonoanatomie a zvládnutí detekce základ‑
ních (převážně akutních) patologií již pregraduálně.

• Velké množství přednášek zabývajících se sonografií pohybového aparátu, jak z pohledu 
ortopedicko‑traumatologického, tak i revmatologického, obojí včetně pediatrické proble‑
matiky. Prezentovány byly jak detailní diagnostické nálezy a jejich korelace s MRI a patolo‑
gicko‑anatomickými preparáty, tak i jejich terapeutický a prognostický význam. Možnosti 
jsou veliké a evidence jasně ukazuje, že tyto obory se již neobejdou bez sonografie ovlá‑
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dané vlastním klinikem navazující bezprostředně na klinické vyšetření pacienta.
• Sonografie hrudníku nenabízí několik málo nálezů, ale je již rozsáhlým tématem využívají‑

cím mimo jiné i kontrastní sonografii či elastografii.
• Pediatrická sonografie zahrnuje vyšetřování dětí ještě nenarozených prenatálně gyneko‑

logy, stejně tak i samotnými pediatry postnatálně. Spektrum indikací sahá od akutních po 
chronické, nejen onemocnění specifická pro dětský věk. Objem pediatrické sonografie bu‑
dil opět dojem, že tento obor nemůže bez zvládnutí této diagnostické metody dále plně 
fungovat.

Program probíhal současně jako kongres Polské společnosti pro ultrazvuk v medicíně (PTU) 
s bloky v polském jazyce. Nutno konstatovat, že sonografie v klinické medicíně bude v Polsku 
daleko rozšířenější než v ČR. Polská společnost dokonce vydává vlastní časopis i se svou anglic‑
kou verzí (Journal of Ultrasonography), který nyní finišuje snahy o získání impact factoru. Stej‑
ně tak množství polských anglicky přednášejících lékařů napříč obory dávalo dojem, že jsme 
v zemi, která ultrazvukem opravdu žije. Vše podtrhla vynikající organizace a zázemí kongresu. 
Další velké množství v  angličtině excelentně přednášejících jsme zaznamenali z  Rumunska. 
Tato zkušenost by pro nás měla být zamyšlením a impulzem k další práci u nás v ČR.

Dva z nás prezentovali i své odborné práce – Mgr. Vachutka, Ph.D. práci s názvem „The Effect of 
Tissue Compression on the Results of Shear Wave Elastography Measurements“ a MUDr. Sně‑
hota pak téma „Ultrasound Field During Sonication Experiments in vitro – Influence of Culture 
Containers“.

Paralelně s odborným programem probíhala prezentace firem. Měli jsme možnost seznámení 
s nejnovějšími přístroji předních výrobců, vyzkoušet si jejich ovládání a možnosti. Jeden pří‑
stroj byl dokonce předváděn ve virtuální realitě s následnou možností seznámení se naživo. 
Zároveň byly také prezentovány výukové fantomy pro studenty s možností použití holografic‑
kých brýlí. Bylo možno vyzkoušet i novou generaci sonografu, využívající koncept označovaný 
jako „Ultrafast Imaging“. Vedle již dříve známých zobrazovacích módů „Real‑Time ShearWave 
Elastography“ a „UltraFast Doppler“ byl uveden zcela nový multimodální koncept „TriVu“, kte‑
rý umožňuje simultánně v jednom ultrazvukovém obraze kombinovat B‑obraz, elastografické 
vyšetření a barevný dopplerovský obraz. V současné době je toto zobrazení dostupné pouze 
pro lineární sondu, nicméně bylo avizováno i rozšíření na další typy sond.

V Olomouci dne 27.09.2018
MUDr. Milan Kocián

MUDr. Lukáš Pazourek
MUDr. Martin Sněhota
MUDr. Rastislav Šimek

Mgr. Jaromír Vachutka, Ph.D.

BRNĚNSKÁ POBOČKA

Akce pořádané Brněnskou pobočkou Česko-slovenské 
biologické společnosti, z. s.
za rok 2018
Přednáškové odpoledne Laboratoře bakteriální genetiky a genomiky 
Biologického ústavu Lékařské fakulty MU
21. února 2018, 16: 00 hod.

seminární místnost 1.15 v pavilonu A3 UKB, Kamenice 5, Brno

Petra Pospíšilová Molekulární diagnostika a epidemiologie treponemálních infekcí

Linda Grillová  Nové metody pro získání genetických dat bakterie 
Treponema pallidum subsp. pallidum přímo z klinického materiálu

Juraj Bosák Účinek bakteriocinogenních probiotik vůči intestinálním infekcím

Markéta Nováková Existují dva odlišní původci syfilis?

Přednáškové odpoledne Ústavu anatomie, histologie a embryologie FVL VFU

13. listopadu 2018, 15 : 00 hod.
Mikroskopický sál Ústavu anatomie, histologie a embryologie, budova č. 34, VFU Brno, Palac‑
kého 1

Glocová K., Čížek P. Vliv působení GnRH agonisty deslorelinu na spermatogenezi u samců 
vybraných druhů zvířat v iniciálních fázích jeho působení.

Horák O., Pyszko M., Páral V., Hábová M.

 Vybrané anatomické zajímavosti z pitvy krokodýla nilského (Crocody-
lus niloticus)

Pračková I. Využití externí skeletní fixace při léčbě fraktur kostí končetin u králí‑
ka, komparativní anatomie končetin králíka a kočky

Roblíčková M. Diverzita fosilních zvířecích společenstev medvědích jeskyní Morav‑
ského krasu

Pyszko M., Frgelecová L., Drábková Z., Horák O., Hábová M.
 Unikátní vývojová vada srdce koně
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Vědecká konference Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2018, 
33. ročník

14. listopadu 2018
pavilon M Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, Brno

Pořadatelé:

Česká bioklimatologická společnost – Sekce bioklimatologie zvířat, Agronomická fakulta Men‑
delovy univerzity, Výzkumný ústav živočišné výroby Praha ve spolupráci s Ministerstvem ze‑
mědělství a Brněnskou pobočkou ČsBS, z. s.

Referáty:

Rožnovský J: Extrémní projevy počasí roku 2018

Rubinová O, Kojecká K: Zvyšují rostliny v budovách kvalitu vzduchu?
Tyl L: Využití rostlinných doplňků ve výživě hospodářských zvířat pro 

zlepšení jejich zdraví a mikroklimatu ve stájích

Kasičová Z, Komorová P, Pastorek P, Kočišová A:
 Vplyv teploty a vlhkosti na výskyt pakomárikov (Diptera: Culicoi‑

des) v ZOO Košice

Pažout V, Treml F, Malá G, Novák P, Illek J:
 Stanovení reziduí inhibičních látek pomocí testačních mikroorga‑

nismů

Preisler V: Stavby pro skot v klimatických podmínkách střední Evropy

Malá G, Novák P, Jarolímková A, Fĺak V:
 Kde hledat rezervy v odchovu telat v průběhu období mléčné vý‑

živy?

Malá G, Novák P, Jiroutová P, Knížek J, Procházka D, Slavíková M:
 Analýza vybraných ukazatelů chovného prostředí ve dvou typech 

VIB pro ustájení telat

Novák P, Malá G, Jarolímková A:
 Jednoduché screeningové hodnocení farem pro chov dojeného 

skotu

Karandušovská I, Lendelová J, Boďo Š, Žitňák M, Hlinka P:
 Skúmanie vplyvu mikroklimatických vlastností prostredia na pro‑

dukciu škodlivín zo separovaného kalu hnojovice v laboratórnych 
podmienkach

Némethová M, Lendelová J, Botto Ľ:
 Využitie vodných matracov v letnom období

Novotná I, Langová L, Havlíček Z:
 Hodnocení lokomočního skóre dojnic a vliv kulhání dojnic na mléč‑

nou produkci

Prášek J, Smola J: Odpovědné použití antibiotik podložené znalostí původce v  ob‑
dobí rostoucího tepelného stresu

Jarolímková A: Respirační onemocnění v chovu masného skotu a nevhodné použi‑
tí vakcín

Zevlová E: Vliv parazitární infekce na zdraví, užitkovost a etologické projevy 
u přežvýkavců

Botto Ľ, Lendelová J: Teplotno‑vlhkostné podmienky prostredia v  pôrodnici prasníc v 
zimnom období

Havlíček Z, Škarková M, Langová L, Novotná I, Pecinová H:
 Omezení pachové zátěže a  produkce amoniaku na výduchu stáje 

prasat

Novák P, Malá G: Africký mor prasat – hrozba pro velkochovy, malochovy i myslivce

Šranková V, Lendelová J, Žitňák M, Szabóová T:
 Vplyv vybraných fyzikálních parametrov na tepelnú záťaž kurčiat

Novák P, Malá G: Denní časový režim – významný ukazatel welfare v chovech drůbeže

Langová L, Novotná I, Havlíček Z:
 Analýza výskytu fraktur a jejich léčby u anglického plnokrevníka

Postery:

Barbušinová E: Vplyv vybraných klimatických faktorov na sezónnu dynamiku ko‑
márov (Diptera: Culicidae) na Slovensku

Beňová K: Monitoring rádiocézia v mede v okolí Prešova

Kudělková L, Barešová N, Macháček M, Straková E, Suchý P, Šimek V:
 Vliv jarního období na teplotně vlhkostní index u zakrslých králíků

Maurer J, Šoch M, Novák P: Pojetí chovu zvířat v zoologických zahradách v různých světových 
destinacích

Poborská A, Šoch M, Hadačová V, Zábranský L, Křížová Z, Frejlach T:
 Vliv krmných aditiv na hladinu mikro a makroprvků v krvi telat

Miroslava Sedláčková
předsedkyně Brněnské pobočky
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Obrázek na obálce:
Dlouhé nekódující RNA mohou hemopoézu ovlivňovat na různých úrovních genové exprese.
Upraveno dle Paralkar VR, Weiss MJ. Long noncoding RNAs in biology and hematopoiesis. Blood. 
2013;121(24):4842 – 6.
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