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Pár slov úvodem!

O protagonistech věd přírodních
Tak jsem byl zas požádán, abych dal dohromady úvodník ke Zpravodaji. Dělají mi to naschvál, 
protože dobře ví, že zpravidla nevím, o  čem mám psát. Toto číslo Zpravodaje je věnováno 
bílkovinám zvaných kalpainy, o kterých jsem „do včerejška“ nevěděl vůbec nic, a tudíž k nim 
nemohu nic poznamenat. Vzhledem k tomu, že se snad orientuji lépe než většina biologů ve 
fyzice, měl bych raději napsat něco o ní. Nebo uděláme nějaký kompromis.

Dostaly se mi v posledních dnech do rukou dvě knihy o fyzice. Jednu jsem dostal darem a jme‑
nuje se „The Physicists“, pojednává (nejen) o slavných fyzicích dvacátého století až po Abduse 
Salama (autora koncepce tzv. elektroslabé interakce, prvního úspěšného pokusu o sjednoce‑
ní základních fyzikálních interakcí). Byla dokončena kolem roku 1979. Druhá knížka, vylovená 
doma z knihovny, se jmenuje „Dramata z divného světa“, byla sepsána v polovině let šedesá‑
tých, pojednává o observatoři kosmického záření kdesi v Arménii a hlavně o částicové fyzice, 
která v té době vchází do svého boomu. Je původu takříkajíc sovětského a četl jsem ji poprvé 
podstatně dříve. Autory neuvádím, nejsou u nás obecněji známí.

Při čtení těchto knih jsem si uvědomil, že mají kupodivu cosi společného. Podobný přístup 
k věci, a hlavně důraz na vynikající osobnosti oboru, v tomto případě protagonisty moderní fy‑
ziky. Po těchto osobnostech se nazývají zákony a konstanty fundamentálního významu. Možná 
by nebylo bez zajímavosti se zeptat absolventa českého a možná jakéhokoliv gymnázia, kolik 
zná jmen fyziků, a na druhé straně kolik biologů příslušejících do zhruba dvacátého století. 
Z biologů by si možná někdo vzpomenul na Watsona a Cricka, ale to zas tak moc biologové 
nebyli – spíše fyzikové. Z fyziků by si šikovní studenti snad vzpomněli na Einsteina, Plancka, 
Heisenberga, Pauliho, Bohra, Rutherforda, Fermiho… a nakonec Stephena Hawkinga. Na Milli‑
kana, Sterna, Gerlacha či Geigera, Michelsona skoro nikdo.

Možná v tomto ohledu trpím nějaký svým odborným biasem. Nicméně autor anglické knihy o fyzi‑
cích naznačuje odpověď, proč mimo fyzikální obec málokdo zná jména z té druhé skupiny. Byli to 
totiž experimentátoři. Uskutečnili ve své době geniální, klíčové experimenty. V té první skupině 
byli především teoretikové, experimentům se navíc věnovali jen Rutherford a Fermi. Teoretikové 
přišli s myšlenkami zahalenými matematickým hávem. Jinými slovy, aby se stal člověk ve vědě 
skutečně slavný, musí být teoretikem, musí přicházet s originálními myšlenkami, fakta nestačí.

Biologové jsou především experimentátoři. Jsou mezi nimi i teoretikové, lidé, kteří dávají do‑
hromady obrovské přívaly experimentálních dat a vyvozují z nich obecné zákonitosti? Asi jsou, 
ale veřejnost by o nich měla více vědět. Nebo biologie snad na svého Einsteina a Hawkinga 
teprve čeká? Možná, že mi něco uniklo, ale konec konců i já představuji jakýsi vzorek své ge‑
nerace. Proč si téměř nemohu vzpomenout na nějaké slavné biology, kteří nastavili biologické 
myšlení současnosti? Něco by se s tím mělo udělat.

Takhle to dopadne, když si člověk čte před spaním a moc o tom pak přemýšlí.
Vojtěch Mornstein

NA OBSAH
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ODBORNÉ SDĚLENÍ

Kalpainy – cysteínové proteázy a ich biomedicínsky 
význam
Dominika Vešelényiová, Juraj Krajčovič

Katedra Biológie, Fakulta Prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a  Metoda v  Trnave, Trnava, Slovenská 
republika; d.veselenyiova@gmail.com

Abstrakt

Kalpaíny sú cysteínové proteázy, ktorých funkcia je závislá na prítomnosti iónov vápni‑
ka. Na rozdiel od iných proteáz nie je funkciou kalpaínov degradácia ich substrátu, ale 
špecifické štiepenie substrátu, ktoré vedie k  jeho ireverzibilnej modifikácii. Kalpaíny sú 
evolučne konzervatívne proteíny, ktoré boli identifikované u širokého spektra organizmov, 
od baktérií až po človeka. Jedinou skupinou v  ktorej tieto proteázy neboli objavené sú 
prokaryotické mikroorganizmy z  domény Archaea. Kalpaíny sú štruktúrne rozmanité, no 
zdieľajú univerzálny a špecifický motív – katalytickú doménú CysPc. Kalpaíny sú zapojene 
do mnohých bunkových procesov a  ich nesprávne fungovanie vedie k  vzniku mnohých 
patologických procesov  – nazývaných aj kalpaínopatie, vrátane diabetu typu 2, svalovej 
dystrofie, neurodegeneratívnych a  kardiovaskulárnych ochorení, ale aj rakoviny. Z  tohto 
dôvodu sú kalpaíny predmetom stále vzrastajúceho biomedicínskeho ako aj farmaceutic‑
kého záujmu a  ich inhibítory predstavujú sľubnú budúcnosť ako potenciálne terapeutické 
nástroje. Tento článok sa zameriava na popísanie funkcií kalpaínov a vplyv mutácií v kalpaín‑
‑kódujúcich génoch ako aj na dysfunkcie proteínov a ich dopad na fenotyp a vznik patologic‑
kých stavov. Taktiež uvádza potenciálne terapeutické stratégie a možnosti pre ďalší výskum 
kalpaínov a s nimi spojených kalpaínopatií.

Biológia kalpaínov

Kalpaíny (EC 3.4.22.17) sú rodinou cysteínových proteáz aktivovaných iónmi vápnika (Ca2+). 
Kalpaíny (CAPN) sú primárne cytosolické, nelyzozomálne proteíny, s katalytickou doménou 
bohatou na cysteín, ktorá je vysoko evolučne konzervovaná (Ono a Sorimachi 2012). Kalpaí‑
ny boli prvýkrát identifikované v roku 1964, kedy Guroff purifikoval prvý kalpaín z mozgu 
potkana (Guroff, 1964), no termín „kalpaín“ (angl. calpain) bol prvýkrát použitý až v roku 
1989 a  je zložený z dvoch častí „cal“ keďže kalpaíny sú závislé na vápniku a „pain“ keďže 
patria do klanu papaínom podobných proteáz, izolovaných z papáje (Carica papaya) (Mu‑
rachi, 1989).

S pribúdaním dostupných genomických údajov boli kalpaíny identifikované u mnohých organi‑
zmov, vrátane cicavcov, hmyzu, rastlín, ale aj rôznych druhov baktérií (Goll et al., 2003). Jedinou 
skupinou organizmov, v ktorej kalpaíny zatiaľ neboli nájdené, sú archeóny (Rawlings, 2015). 
Napriek tomu, že tieto cysteínové proteázy sú vysoko evolučne konzervované ich distribúcia 

NA OBSAH
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medzi rôznymi taxonomickým skupinami je nerovnomerná. U väčšiny cicavcov je exprimova‑
ných 16 génov kódujúcich kalpaíny (canpn1 – capn16), u ľudí 15 génov, no u rastlín iba jeden 
(dek1) (Lid et al. 2002; Ono a Sorimachi 2012). Prekvapivé je, že u eukaryotických mikroorga‑
nizmov, akými sú napríklad známe humánne parazity z rodov Leishmania a Trypanosoma, bolo 
identifikovaných ešte viac kalpaínov ako u cicavcov a to až viac ako 20 (Zhao et al., 2012). Do 
kalpaínovej rodiny však patrí viac ako 50 proteínov, keďže všetky gény pre kalpaíny produkujú 
viac ako jeden transkript a tieto proteázy podliehajú autolýze, čo vedie k vytvoreniu mnohých 
izoforiem (Ono et al. 2016; Ono, Saido, a Sorimachi 2016).

Jednotlivé kalpaíny sa navzájom štruktúrne odlišujú, a preto sa delia na dve základné skupi‑
ny: klasické kalpaíny a neklasické k alpaíny (Obr. 1), všetky kalpaíny však zdieľajú univerzály 
a špecifický motív, katalytickú doménu CysPc s katalytickou triádou Cys, His, Asn (Campbell 
a Davies 2012; Goll et al. 2003). Štruktúra klasických kalpaínov je odvodená od ľudských kalpaí‑
nov 1 a 2. Sú to heterodiméry, zložené z veľkej a malej podjednotky. Okrem domény CysPc, 
ktorá je v  neprítomnosti Ca2+ rozdelená na dve samostatné domény (Pc1 a  PC2), sú súčas‑
ťou veľkej podjednotky klasických kalpaínov aj ďalšie domény: N‑terminálna doména (N‑ter), 
C2‑podobná doména (C2L) a veľkej penta EF‑hand doména (PEFl). Malá podjednotka je zlo‑
žená z dvoch domén, z glycín‑bohatej domény (GR) a malej PEF domény (PEFs), ktorá sa po 
aktivácii kalpaínu spája s PEFl, čím sa vytvorí funkčný dimér (Huo et al. 2017; Ono, Saido, a Sori‑
machi 2016; Sorimachi, Hata, a Ono 2011). Neklasické kalpaíny (Obr.1) zdieľajú s klasickými vo 
väčšine prípadov iba CysPc doménu, okrem ktorej sú tvorené aj inými, pre kalpaíny atypickými 
doménami v závislosti od organizmu a typu buniek. Medzi často sa vyskytujúce domény patria 
napríklad MIT (Microtubule Interacting and Trafficking), Zn domény, či SOL (Small Optic Lobe) 
doména (Ono, Saido, a Sorimachi 2016; Zhao et al. 2012). Rozmanitá štruktúra a variabilný 
počet kalpaínov vyvolávajú otázky o ich evolúcii.

Funkcia kalpaínov a kalpaínopatie

Pochopenie molekulárnych mechanizmov, ktoré vedú k  vzniku ľudských ochorení je prvým 
krokom k ich budúcej liečbe. Súčasné štúdie demonštrujú, že mnohé patologické stavy sú na 
molekulárnej úrovni spojené s  poruchami homeostázy buniek a  bunkovej signalizácie. Ne‑
správne fungovanie týchto procesov môže viesť k akumulácii iónov vápnika v bunkách, keďže 
kalpaíny sú Ca2+ závislé proteázy, nadmerná koncentrácia vápnika vedie k ich zvýšenej aktivite 
a zníženej špecificite ich štiepenia (Kavanaugh 2010; Wang et al. 2019). Kalpaíny sú objektom 
mnohých biomedicínskych a  farmakologických štúdií, pretože ich dysfunkcia je spojená 
s mnohými patológiami (Tab.1) (Kumar a Ali 2017; Ono, Saido, a Sorimachi 2016).

Svalová dystrofia

Svalová dystrofia typu 2A (Limb‑Gridle Muscular Dystrophy type 2A, LGMD2A) bola prvou po‑
písanou kalpaínopatiou, po tom ako sa dokázalo, že kalpaín 3 je faktorom zodpovedným za 
toto ochorenie (Ono et al. 1998; Richard et al. 2002; Wang et al. 2015). CAPN3 je exprimovaný 
najmä v kostrovom svalstve a bol prvým objaveným členom kalpaínovej rodiny s  tkanivovo 
špecifickou funkciou (Sorimachi et al. 1989). Kalpaín 3  je taktiež zaujímavý z hľadiska svojej 
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Obrázok 1: Štruktúra kalpaínov
Klasické kalpaíny sa skladajú z veľkej a malej podjednotky. Veľká podjednotka je zložená z N-terminál-
nej domény (N-ter), dvoch subdomén proteázového jadra PC1 a PC2, ktoré spolu tvoria katalytickú 
doménu CysPc, C2-podobnej domény (C2L) a veľkej penta EH-hand domény (PEFl). Malá podjednotka 
je zložená z domény bohatej na glycín (GR) a malej penta EF-hand domény (PEFs). Neklasické kalpaíny 
sú monoméry, ktoré obsahujú domény PC1 a  PC2 a  na základe ďalších domén sú zaraďované do 
podrodín.
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aktivácie, keďže pre svoju aktivitu vyžaduje okrem Ca2+ aj ióny Na+ a je prvým a doteraz jedi-
ným objaveným, na sodíku závislým proteolytickým enzýmom (Ono et al., 2016). LGMD2A je 
autozomálne recesívne ochorenie, ktoré má najvyššiu frekvenciu výskytu spomedzi všetkých 
typov svalových dystrofií. LGMD2A vzniká v dôsledku straty proteolytickej funkcie kalpaínu 
3, čo je v rozpore so všeobecným názorom, že kalpaínopatie vznikajú pri nadmernej aktivite 
kalpaínových proteáz.

Štúdie na niekoľkých myšacích knock‑out ako aj transgénnych modeloch ukázali, že kalpaín 
3 má úlohu v uvoľňovaní Ca2+ zo sarkoplazmatického retikula svalových buniek, pričom táto 
funkcia je nezávislá od jeho proteolytickej aktivity (Ojima et al. 2011; Ono, Saido, a Sorimachi 
2016). Napriek tomu, že strata proteolytickej aktivity CAPN3 vedie k vzniku kalpaínopatie, nie 
je jedinou príčinou vzniku LGMD2A; ďalšími príčinami sú aj: (1) nadmerná autolýza CAPN3, (2) 
nedostatočná špecificita pri rozoznávaní substrátu, alebo (3) poruchy vo funkcii CAPN3, ktoré 
nesúvisia s jeho proteolytickou aktivitou (Ono, Ojima, et al., 2016). Z tohto dôvodu je pomer‑
ne náročné vytvoriť efektívne terapeutické stratégii pre liečbu LGMD2A a využitie špecific‑
kých kalpaínových inhibítorov nepredstavuje potenciálne riešenie, na rozdiel od kalpaínopatií, 
ktorých príčinou je nadmerná aktivácia kalpaínov.

Tabuľka 1: Patologické stavy spojené s kalpaínmi (CAPNn – ochorenie je spojené s mutáciou v géne 
kódujúcom kalpaín, Kalpaín „n“ – ochorenie je spojené s nesprávnou funkciou daného proteínu, x – 
potenciálna terapeutická stratégia nie je známa).

Ochorenie Zodpovedný kalpaín
Potenciálne 
terapeutické 
stratégie

Referencie

Kalpaínopatie

Autozomélne dominantná 
neovaskulárna 
vitreoretinopatia

CAPN5 (človek, myš) Inhibítory kalpaínov (Velez et al., 2018)

Eozinofilná ezofagitída CAPN14 (človek, myš) Potenciálna génová 
terapia

(Rochman, Azouz, & 
Rothenberg, 2018)

Zalúdočné vredy CAPN8 CAPN9 (človek, 
myš)

Potenciálna génová 
terapia

(Johnson, Gaddy, & 
Cover, 2012)

Svalová dystrofia typ 2A CAPN3 (človek, myš) Potenciálna génová 
terapia

(C. H. Wang et al., 2015)

Spastická paraplégia 76 CAPN1 (človek, myš) Potenciálna génová 
terapia

(Ono, Saido, et al., 2016)

Diabetes typu 2 CAPN10 (človek, myš) x (Buraczynska, Wacinski, 
Stec, & Kuczmaszewska, 
2013)
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Infekcie

Fungálne infekcie PalB/Rim13 Inhibítory kalpaínov (Kumar & Ali, 2017)

Malária Kalpaín 1 a 2 Inhibítory kalpaínov (Kumar & Ali, 2017)

Periodontitída Tpr (baktéria) Inhibítory kalpaínov (Kumar & Ali, 2017)

Trypanosomatídy a 
leishmaniózy

Kalpaín 1 a 2, ClpGM6 Inhibítory kalpaínov (Kumar & Ali, 2017)

Schistosomiatída Smp‑157500 Vaccine (rSm‑p80) (Kumar & Ali, 2017)

Ochorenia s primárnou príčinou inou ako kalpaíny

Ateroskleróza Kalpaín 1 a 2 Inhibítory kalpaínov (Howatt et al., 2016)

Ischémia mozgu Kalpaín 1 a 2 Inhibítory kalpaínov (Mahaman et al., 2018)

Kardiovaskulárne ochorenia Kalpaín 1 a 2 Inhibítory kalpaínov (Potz, Sabe, Abid, & 
Sellke, 2015)

Katarakta Kalpaín 1 a 2 Inhibítory kalpaínov (Ahn, Kim, & Chung, 
2016)

Neurodegeneratívne poruchy Kalpaín 1 a 2 Inhibítory kalpaínov (Huo et al., 2017)

Retinitis pigmentosa Kalpaín 1 a 2 Inhibítory kalpaínov (Rodríguez‑Muela et al., 
2015)

Rakovina Kalpaín 1 a 2, CAPN3 a 
CAPN9

Potenciálna génová 
terapia

(Moretti et al., 2015)

Alzheimerova choroba Kalpaín 1 a 2 Potenciálna génová 
terapia

(Mahaman et al., 2018)

Svalové dystrofie Kalpaín 1 a 2 Potenciálna génová 
terapia

(C. H. Wang et al., 2015)

Neurodegeneratívne ochorenia

Jednou zo skupín ochorení, v  ktorej hrajú kalpaíny kľúčovú úlohu sú neurodegeneratívne 
ochorenia. S funkciou v mozgu sú spojené hlavne dva proteíny patriace do kalpaínovej rodiny: 
kalpaíny 1 a 2 (Huo et al. 2017; Wang et al. 2019). Tieto dva proteíny sú najviac študovanými 
členmi kalpaínovej rodiny a ich gény sú exprimované takmer vo všetkých typoch buniek. Na‑
priek tomu, že oba kalpaíny patria do skupiny klasických kalpaínov a sú štruktúrne podobné, 
výrazne sa líšia v koncentráciách vápnika, ktoré potrebujú pre svoju aktiváciu. Pre aktiváciu 
kalpaínu 1 in vivo sú potrebné mikromolárne koncentrácie Ca2+, preto bol v minulosti označo‑
vaný ako µ‑kalpaín. Kalpaín 2 bol tiež nazývaný m‑kalpaín, pretože pre svoju aktiváciu vyžaduje 
milimolárne koncentrácie vápnika (Goll et al. 2003; Ono a Sorimachi 2012).

Napriek mnohým podobnostiam sú funkcie kalpaínu 1 a 2 v mozgu cicavcov antagonistické 
(Huo et al., 2017). Úloha kalpaínov v správnom fungovaní mozgu, v učení a pri tvorbe pamäte 
bola objavená už v  prvej polovici osemdesiatych rokov minulého storočia (Lynch a  Baudry 
1984). Napriek tomu, že prvé štúdie tejto problematiky priniesli nejasné výsledky, výrazne 
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ovplyvnili ďalšie smerovanie neurologického výskumu. Súčasné štúdie demonštrujú, že funk‑
cie kalpaínov 1 a 2 v neurologických procesoch sú opačné; aktivácia kalpaínu 1 je nevyhnutná 
pre synaptickú plasticitu, správne učenie a vytváranie spomienok, naopak aktivácia kalpaínu 
2 vedie k narušeniu týchto procesov. Aj napriek tomu, že signálne dráhy, aktivované v bunkách 
kalpaínmi 1 a 2 sa značne prekrývajú, preukázalo sa, že CAPN1 má neuroprotektívnu funkciu, 
no CAPN2 pôsobí neurodegeneratívne (Huo et al., 2017).

Alzheimerova choroba (AD) je najčastejšie sa vyskytujúcim na veku závislým ochorením. Ide 
o neurodegeneratívny proces, spojený s demenciou, znižujúcimi sa kognitívnymi schopnosťami, 
či zmenami v správaní (Gaugler et al., 2016). V neurodegenerácii spojenej s AD sú často zapo‑
jené faktory ako oxidačný stres, či zvýšená aktivita receptora pre N‑metyl‑D‑aspartát (NMDA), 
čo vedie k  intracelulárnej akumulácii vápnika a  následnej nadmernej aktivácii Ca2+ závislých 
enzýmov. Hlavnými markermi pre AD sú hyperfosforylácia a akumulácia Aβ, ktoré vznikajú po 
dysregulácii vápnika v mozgu. U pacientov trpiacich AD bola preukázaná nadmerná aktivácia 
a zvýšená funkcia kalpaínov v dôsledku nadmernej akumulácie vápnika (Higuchi et al., 2011; 
Pierrot et al., 2006). Po aktivácii kalpaíny štiepia množstvo rôznych substrátov, medzi inými p35, 
ktorého proteolýza vedie k vzniku skráteného proteínu p25, ako aj jeho homológ p39, ktorý je 
štiepený na p29; oba vzniknuté proteíny sú aktivátormi cyklín‑dependentnej kinázy 5 (CDK5). 
Aktivácia CAPN tiež vedie k štiepeniu GSK3β, syntéze BACE1 a štiepeniu APP, pričom tieto pro‑
cesy sú súčasťou patológie AD (Mahaman et al., 2018). Taktiež, enzýmová aktivita kalpaínov 
má za následok skrátenie proteínu DARPP‑32 (Dopamine“regulated and cyclic Adenosine mono‑
phosphate (cAMP)–Regulated Phosphoprotein 32 kDa), vedúce k defosforylácii CREB (cAMP“Re‑
sponse Element“Binding), ktorý je kľúčovým proteínom pri tranzícii krátkodobých spomienok do 
dlhodobej pamäte (Cho et al., 2015; Mahaman et al., 2018). Štúdie tiež ukazujú, že k nadmernej 
aktivácii kalpaínov prispieva aj znížená aktivita kalpastatínu (CAST), jediného špecifického en‑
dogénneho inhibítora kalpaínov. Pokles v expresii CAST bol dokumentovaný v neurálnych bun‑
kách pacientov trpiacich AD (Mahaman et al., 2018; Nixon, 2003; Rao et al., 2008).

Kardiovaskulárne ochorenia

Kalpaíny sú zapojené do patológie mnohých kardiovaskulárnych ochorení, pretože štiepia 
proteíny v bunkách myokardu (Kang et al., 2010).  Rovnako ako pri iných typoch ochorení, aj 
pri kardiovaskulárnych ochoreniach sa dôkazy o funkcii a vplyve kalpaínov rôznia v závislosti 
od modelového organizmu, člena kalpaínovej rodiny a type študovanej patológie (Ono et al., 
2016).

Jedným z príkladov je poškodenie srdcového svalu, v ktorom ako sa preukázalo, zohráva úlo‑
hu kalpaín 1 (Chen et al., 2011). Kalpaín 1 je primárne lokalizovaný v cytosole no v bunkách 
myokardu je lokalizovaný aj v mitochondriách. Práve tento mitochondriový CAPN1 bol v expe‑
rimentoch inhibovaný dipeptidyl aldehydovým inhibítorom, známym ako MDL28170, čo viedlo 
k prevencii poškodenia myokardu. Nevýhodou tohto inhibítoru však je, že nie je dostatočne 
špecifický a okrem CAPN1 inhibuje aj iné cysteínové proteázy, napríklad katepsíny (Chen et 
al., 2011; Mehdi, 1991). Ďalšími príkladmi sú ischemická porucha srdca, či chronické kardio‑
logické komplikácie spojené s diabetom I. typu. V týchto prípadoch boli vytvorené myšacie 
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transgénne CAST modely, resp. modely v ktorých bol vyradený gén pre malú podjednotku 
konvenčných kalpaínov Capns1 (Khalil et al., 2005; Ni et al., 2016). Tieto štúdie demonštrujú, 
že kalpaíny sú zapojené do procesov spojených s kardiovaskulárnymi ochoreniami a zníženie 
aktivity kalpaínov vedie k zlepšeniu zdravotného stavu a k prevencii poškodení srdcového sta‑
vu (Li et al., 2009; Ye et al., 2015).

Aj keď sa môže zdať, že v prípade srdcovo‑cievnych ochorení sú inhibítory kalpaínov sľubnou 
a účinnou stratégiou, na myších modeloch sa pozorovali aj negatívne účinky zníženej kalpaíno‑
vej aktivity. Pri nadmernej expresii kalpastatínu bolo pozorované znížené hojenie rán a zjaz‑
veného tkaniva v porovnaní s myšami s normálnou neinhibovanou aktivitou kalpaínov. Taktiež 
Capns1 deficientné myši vykazujú normálny fenotyp pri bežných podmienkach, no pri zvýše‑
nom tlaku u nich dochádza k dysfunkcii normálnej činnosti srdcového svalu (Galvez et al., 2007; 
Ono et al., 2016). Je teda zjavné, že aj keď inhibítory kalpaínov predstavujú do budúcna sľubný 
nástroj v prevencii a  liečbe srdcovo‑cievnych ochorení je potrebné vytvoriť inhibítory špeci‑
fické pre konkrétny kalpaín, ako aj získať viac informácií o presnom mechanizme ich účinku 
a eliminovať nežiadúce účinky.

Rakovina

Od roku 2010 sa prudko zvýšil počet experimentálnych prác, ktoré dokumentujú úlohy kalpaí‑
nov v procesoch vedúcich k vzniku a rozvoju onkologických ochorení (Ono et al., 2016). Keďže 
sa dokázalo, že kalpaíny sú zapojené do vzniku rôznych typov rakoviny (Tab.2), mnohí autori 
považujú tieto cysteínové proteázy za potenciálne ciele pre terapiu rakoviny (Donkor, 2011; 
Kozma et al., 2018; Moretti et al., 2014; Ono et al., 2016).

Tabuľka 2: Kalpaíny zapojené do nádorových ochorení

Kalpaín Typ nádorového ochorenia Expresia

Kalpaín 3 Melanóm Nadmerná expresia

Kalpaín 6 Karcinóm krčka maternice Nadmerná expresia

Kalpaín 9 Kolorektálny karcinóm Nízka alebo absentujúca expresia Up‑regulácia

Kalpaín 10 Kolorektálny karcinóm Laryngálny karcinóm 
Ezofageálny karcinóm

Vplyv rôznych variantov CAPN10
Nízka expresia asociovaná s nepriaznivou 
prognózou

Štúdium úlohy kalpaínov v  onkogénnych procesoch je pomerne náročné a  výsledky 
experimentov sú často nejasné. Funkcia kalpaínov je totiž v  mnohých prípadoch tkanivovo 
špecifiká, a teda úzko súvisí s typom nádorového ochorenia. Je však zrejmé, že v týchto pro‑
cesoch dochádza k narušeniu rovnováhy medzi aktivitou kalpaínov a ich reguláciou pomocou 
kalpastatínu (CAST) – jediného endogénneho inhibítora kalpaínov (Chen et al., 2018; Raim‑
bourg et al., 2013; Storr et al., 2011). Príkladom je napríklad angiogenéza, proces tvorby no‑
vých krvných kapilár, ktoré zabezpečujú dostatočnú výživu tkanív. Tento proces je však často 
pozorovaný v tumoroch. Angiogenéza vzniká pri strate funkcie kalpastatínu v bunkách, čo ve‑
die k nadmernej aktivite kalpaínu 2. Keďže ide o proces spojený s nedostatočnou reguláciou 
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kalpaínu, boli vytvorené modely s transgénnou expresiou CAST a preukázalo sa, že u týchto 
modelov došlo k supresii angiogenézy (Miyazaki et al., 2015). K potlačeniu angiogenézy tak‑
tiež dochádza po delécii kalpaínu v endoteliálnych bunkách, čo bolo demonštrované na myša‑
com modele (Teng et al. 2019).

Oba klasické kalpaíny (CAPN1 a 2) ovplyvňujú onkogénne procesy aj nepriamo, a to tým že 
regulujú bunkovú mašinériu zodpovednú za eflux liečiv, čím znižujú účinnosť nádorovej tera‑
pie (Hermawan et al., 2016). Jednou z takto ovplyvňovaných látok je tanespimycín, inhibítor 
HSP90 využívaný pri terapii rakoviny. Ďalším príkladom je doxorubicin, používaný najmä pri te‑
rapii rakoviny prsníka. V tomto prípade kalpaíny ovplyvňujú funkciu ABC transportérov, a tým 
aj eflux tohto liečiva (Grieve et al., 2016; Storr et al., 2011). Tieto pozorovania viedli k názorom, 
že nové, alebo už existujúce inhibítory kalpaínov by mohli byť využívané v kombinácii s kon‑
venčnými chemoterapeutikami pre zlepšenie úspešnosti liečby nádorových ochorení.

Na rozdiel od funkcií kalpaínov pri rozvoji nádorových ochorení, kalpaín 1 je dôležitým fakto‑
rom pri liečbe myelodysplastického syndrómu (MDS). MDS je je syndrómové ochorenie defi‑
nované neefektívnou hemotopoézou a akútnou myeloidnou leukémiou (Bowen et al., 2003). 
V tomto prípade aktivita CAPN1 zvyšuje citlivosť buniek na lenalidomid, liečivo využívané pri 
akútnej myeloidnej leukémii. Tento názor podporujú aj recentné experimenty, v ktorých bola 
v myeloidných bunkách potlačené expresia kalpastatínu, čo viedlo k zvýšenej citlivosti buniek 
na lenalidomid (Fang et al., 2016; Zhang et al., 2017). Výsledky týchto štúdií naznačujú, že 
v prípade MDS a potenciálne aj u iných podobných ochorení by supresia CAST, resp. nadmerná 
aktivácia kalpaínu 1 mohla zabezpečiť vyššiu účinnosť podávaných liečiv.

Rovnako ako klasické kalpaíny, aj atypické kalpaíny sú dôležitou súčasťou regulácie 
onkogénnych procesov. Príkladom je CAPN9, ktorý je spolu s  CAPN8 exprimovaný najmä 
v gastrointestinálnom trakte. Aktivita CAPN9 je spojená so supresiou tumorigenézy, keďže 
výsledkom down‑regulácie CAPN9 je nepriaznivá prognóza u pacientov s rakovinou žalúdka 
(Jiang et al., 2013; Peng et al., 2016). Experimenty na ľudských bunkových líniách rakoviny 
žalúdka dokazujú, že CAPN9 je zodpovedný za zastavenie buniek v G1 fáze bunkového cyklu 
a následnú apoptózu cez kaspázovú apoptickú dráhu (Peng et al., 2016). Zaujímavé je, že aj 
napriek štruktúrnej a funkčnej podobnosti CAPN9 a CAPN8, funkcia kalpaínu 8 v rakovinových 
procesoch zatiaľ nebola dokázaná (Ono et al., 2016).

Tieto experimenty dokazujú, že kalpaíny sú dôležitou súčasťou biológie nádorových ochorení. 
Je však dôležité poznamenať, že v mnohých prípadoch sú úlohy kalpaínov nejasné a sú zá‑
vislé na organizme, type tkaniva a type nádorového ochorenia. Je zrejmé, že kalpaíny a  ich 
špecifické inhibítory môžu byť užitočným nástrojom v boji s onkologickými ochoreniami, avšak 
stále existuje iba limitované množstvo informácií a mnoho otázok a problémov, ktoré je nutné 
vyriešiť, aby sa mohli tieto stratégie efektívne využiť.
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Záver
Kalpaíny sú cysteínové proteázy, ktoré sú veľmi dobre evolučne konzervované a zúčastňujú sa 
širokej škály bunkových procesov. Za posledných 20 rokov sa týmto proteázam venuje zvýšená 
pozornosť hlavne v oblasti biomedicínskeho výskumu, keďže sú zapojené do mnohých pato‑
logických procesov.

Mnohé experimentálne práce potvrdili úlohu kalpaínov v procesoch vedúcich k neurodegene‑
ratívnym, kardiovaskulárnym či nádorovým ochoreniam, ako aj ich funkcie pri prevencii niek‑
torých ochorení. Ukazuje sa ale, že štúdium úlohy kalpaínov v týchto a  iných patologických 
procesoch je náročné, keďže závisí od mnohých faktorov: 1) typ študovaného kalpaínu, 2) 
patologický proces, 3) typ študovaného tkaniva, bunkovej línie alebo modelového organiz‑
mu, a iné. Ďalším problémom je fakt, že kalpaíny štiepia veľké množstvo rôznych substrátov 
a  v  komplexnom eukaryotickom systéme je náročné presne a  spoľahlivo identifikovať kon‑
krétny mechanizmus účinku pre jednotlivé kalpaíny. Dôležitým problémom je špecifická in‑
hibícia kalpaínov, ktorá by uľahčila experimenty a štúdium ich funkcie. Aj napriek existencii 
endogénneho inhibítora – kalpastatínu, tento nie je schopný inhibovať všetky známe izoformy 
kalpaínov. Komerčne sú dostupné mnohé syntetické inhibítory kalpaínov (a nové neustále pri‑
búdajú), no tieto sú často nedostatočne špecifické  – inhibujú nielen viaceré kalpaíny ale aj 
iné cysteínové proteázy ako napríklad katepsíny či papaíny. Rovnako, inhibícia kalpaínov síce 
často vedie k prevencii alebo zlepšeniu patologického stavu, no taktiež môže mať ďalšie, a to 
aj negatívne účinky.

Je zrejmé, že kalpaíny sú proteázami, ktorých výskum má veľký potenciál pre terapiu rôznych 
ochorení a zlepšenie kvality života pacientov. Je však nutné prinášať nové informácie o tejto 
proteázovej rodine. Jednou z možností je štúdium kalpaínov u  modelových eukaryotických 
mikroorganizmov. Keďže kalpaíny sú dobre evolučne konzervované a vykazujú vysoký stupeň 
homológie naprieč eukaryotickými organizmami, štúdium ich štruktúry, funkcií ale aj evolúcie 
by mohlo priniesť nové informácie využiteľné aj pre biomedicínsky výskum. Taktiež, keďže 
mikroorganizmy sú menej komplexné v  porovnaní s  cicavčími systémami, práca s  nimi je 
jednoduchšia a  rovnako by mohlo byť menej náročné špecificky a  konkrétne popísať úlohy 
kalpaínov u týchto organizmov, ako aj ich substráty, či nové stratégie ich inhibície.

Poďakovanie:
Práca bola podporená grantom VEGA 1/0535/17.

NA OBSAH

číslování od obálky 017



O D B O R N É  S D Ě L E N Í

14

Referencie
Ahn Y J, Kim MS, Chung SK. (2016). American Journal of Ophthalmology, 167, 31‑37

Baudry M, Bi X. (2016). Trends in Neurosciences, 39(4), 235 – 245

Bowen D, Culligan D, Jowitt S et al. (2003). British Journal of Haematology, 120(2), 187 – 200

Buraczynska M, Wacinski P, Stec A et al. (2013). Journal of Diabetes and Its Complications, 27(1), 54‑58

Campbell RL & Davies PL. (2012). Biochemical Journal, 447(3), 335 – 351

Chen J, Wu Y, Zhang L et al. (2018). Journal of Cellular Physiology.

Chen Q, Paillard M, Gomez L et al. (2011). Biochemical and Biophysical Research Communications, 415(4), 
533 – 538

Cho K, Cho MH, Seo JH et al. (2015). Aging Cell, 14(5), 878 – 886

Fang J, Liu X, Bolanos L et al. (2016). Nature Medicine, 22(7), 727

Galvez AS, Diwan A, Odley AM et al. (2007). Circulation Research, 100(7), 1071 – 1078

Gaugler J, James B, Johnson T et al. (2016). Alzheimer’s and Dementia, 12(4), 459 – 509

Goll DE, Thompson VF, Li H et al. (2003). Physiol Rev, 83(104), 731 – 801

Grieve S, Gao Y, Hall C et al. (2016). Molecular and Cellular Biology, 36(15), 2078 – 2088

Guroff G. (1964). The Journal of Biological Chemistry.

Hermawan A, Wagner E, Roidl A. (2016). Oncology Reports, 35(3), 1732 – 1740

Higuchi M, Iwata N, Matsuba Y et al. (2011). The FASEB Journal, 26(3), 1204 – 1217

Howatt DA, Balakrishnan A, Moorleghen JJ et al. (2016). Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular 
Biology, 36(5), 835 – 845

Jiang J, Jin MS, Kong F et al. (2013). PLoS ONE, 8(12), e81799

Johnson EM, Gaddy JA, Cover TL. (2012). Frontiers in Cellular and Infection Microbiology. 2, 17

Kang MY, Zhang Y, Matkovich SJ et al. (2010). Circulation Research, 107(7), 903 – 912.

Kavanaugh MP. (2010). Glial Glutamate Transporters: Electrophysiology. In Encyclopedia of Neuroscience

Khalil PN, Neuhof C, Huss R et al. (2005). European Journal of Pharmacology, 528(1‑3), 124 – 131

Kumar V, Ali A. (2017). European Journal of Pharmacology, 814, 28‑44

Li X, Li Y, Shan L et al. (2009). Cardiovascular Research, 83(1), 72‑79

Lid SE, Gruis D, Jung R et al. (2002). Proceedings of the National Academy of Sciences, 99(8), 5460 – 5465

Lynch G, Baudry M. (1984). Science, 224(4653), 1057 – 1063

Mahaman YAR, Huang F, Henok KA et al. (2018). Medicinal Research Reviews, 39(2), 608 – 630

Mehdi S. (1991). Trends in Biochemical Sciences, 16, 150 – 153

Miyazaki T, Taketomi Y, Saito Y et al. (2015). Circulation Research, 116(7), 1170 – 1181

Moretti D, Bello B Del, Allavena G et al. (2015). PLoS ONE, 10(2), e0117258

Murachi T. (1989). Biochemistry International, 18(2), 263 – 294

Ni R, Zheng D, Xiong S et al. (2016). Diabetes, 65(1), 255 – 268.

Nixon RA. (2003). Ageing Research Reviews, 2(4), 407 – 418

Ojima K, Ono Y, Ottenheijm C et al. (2011). Journal of Molecular Biology, 407(3), 439 – 449

Ono Y, Ojima K, Shinkai‑Ouchi F et al. (2016). Biochimie, 122, 169 – 187

Ono Y, Saido TC, Sorimachi H. (2016). Nature Reviews Drug Discovery, 15(12), 854 – 876

Ono Y, Shimada H, Sorimach H et al. (1998). Journal of Biological Chemistry. 273(27), 17073‑17078

Ono Y, Sorimachi H. (2012). Biochimica et Biophysica Acta – Proteins and Proteomics, 1824(1), 224 – 236

NA OBSAH

číslování od obálky018



O D B O R N É  S D Ě L E N Í

15

Peng P, Wu W, Zhao J et al. (2016). Scientific Reports. 6, 29604

Pierrot N, Ferrao Santos S, Feyt C et al. (2006). Journal of Biological Chemistry, 281(52), 39907‑39914

Potz BA, Sabe AA, Abid MR et al. (2015). Circulation Journal, 80(1), 4‑10

Raimbourg Q, Perez J, Vandermeersch S et al. (2013). PLoS ONE, 8(4), e60469

Rao MV, Mohan PS, Peterhoff CM et al. (2008). Journal of Neuroscience, 12241‑12254

Rawlings ND. (2015). Biology Direct, 10(1), 1–12

Richard I, Roudaut C, Saenz A et al. (2002). The American Journal of Human Genetics, 64(6), 1524 – 1540

Rochman M, Azouz NP, Rothenberg ME. (2018). Journal of Allergy and Clinical Immunology, 142(1), 10‑23

Rodríguez‑Muela N, Hernández‑Pinto AM, Serrano‑Puebla A et al. (2015). Cell Death and Differentiation, 
22(3), 476

Sorimachi H, Imajoh‑Ohmi S, Emori Y  et al. (1989). The Journal of Biological Chemistry, 264(33), 
20106‑20111

Sorimachi H, Hata S, Ono Y. (2011). Proceedings of the Japan Academy. Series B, Physical and Biological 
Sciences, 87(6), 287 – 327

Storr SJ, Carragher NO, Frame MC et al. (2011). Nature Reviews Cancer, 11(5), 364

Teng X, Ji C, Zhong H et al. (2019). Diabetologia, 1–13.

Velez G, Bassuk AG, Schaefer KA et al. (2018). Cold Spring Harbor Molecular Case Studies, 4(3), a002519

Wang CH, Liang WC, Minami N et al. (2015). Pediatrics and Neonatology, 56(1), 62‑65

Wang S, Huang Y, Yan Y et al. (2019). Annals of Anatomy, 221, 57‑67

Ye T, Wang Q, Zhang Y et al. (2015). PLoS ONE, 10(3), e0120178

Zhang L, McGraw KL, Sallman DA et al. Leukemia and Lymphoma, 58(8), 1777 – 1790

Zhao S, Liang Z, Demko V et al. (2012). BMC Evolutionary Biology, 12, 193

NA OBSAH

číslování od obálky 019



H L A V N Í  V Ý B O R

16

HLAVNÍ VÝBOR

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

dne 15. 4. 2019 v Brně

Přítomni:

Členové Hlavního výboru

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
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.
doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D.
prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc.
Ing. Ladislav Doležal, CSc.

Předsedové poboček a sekcí

RNDr. Pavel Vařejka
Ing. Miloš Faltus, Ph.D.
MUDr. Milan Kocián

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. (20. 11. 2018).

3. Zpráva předsedy (prof. Slabý)

a) Funkčnost odborných sekcí
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Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně (ČSUM)

Dne 3. 1. 2019 vyhodnotila volební komise ve složení předseda Mgr. Jaromír Vachutka, PhD. a člen 
MUDr. Martin Sněhota doručené hlasovací e‑maily členů ČSUM. Doručeno bylo 11 platných hlasů, 
z nichž bylo stanoveno pořadí podle počtu souhlasných hlasů (doc. Hrazdira se zdržel hlasování 
o své osobě). Po sečtení všech platných hlasů volební komise konstatovala, že všichni navržení 
členové obdrželi více, než byla hranice nadpoloviční většiny z počtu hlasujících, tj. 6 a více hlasů 
a jsou zvoleni do výboru ČSUM pro následující volební období v letech 2019 až 2021.

Na základě následující e‑mailové diskuze nového výboru byl zvolen:

předsedou  MUDr. Milan Kocián,
místopředsedou  doc. MUDr. Luboš Hrazdira, PhD.
a vědeckým tajemníkem Ing. Ladislav Doležal, CSc.

Ing. Doležal představil členům HV nového předsedu ČSUM MUDr. Milana Kociána, který je za‑
měřením anesteziolog a intenzivista. MUDr. Kocián představil svou vizi vedení této odborné 
sekce, kde primárním cílem je obnovení funkční komunikace členské základny a příprava řady 
výukových kurzů.

Cytogenetická sekce

Výkonný předseda sekce prof.  Rubeš připraví do září 2019 (do termínu konání Výroční 
cytogenetické konference) kandidátku, představí princip voleb účastníkům kongresu a  ná‑
sledně proběhnou volby do výboru Cytogenetické sekce.

Sekce vývojové a reprodukční biologie

Prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc. z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. navrhuje za 
odstoupivšího Dr. Petra Šolce nominovat do vedení sekce Mgr. Helenu Kupcovou‑Skalníkovou, 
Ph.D. Dr. Kupcová‑Skalníková dodala HV své profesní CV a byla Hlavním výborem jednomyslně 
schválena jako osoba, která bude pověřena uspořádáním voleb do Sekce vývojové a repro‑
dukční biologie.

Sekce buněčné biologie

Doc. Ševčíková a  doc. Sedláčková navrhují do vedení Sekce buněčné biologie RNDr.  Petra 
Vaňharu, Ph.D. z Ústavu histologie a embryologie LF MU a Mezinárodního centra klinického 
výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Dr. Vaňhara je momentálně v habilitačním říze‑
ní, dne 9. 5. 2019 bude prezentovat svou habilitační přednášku „Plasticity of epithelial tissues 
driven by endoplasmic reticulum stress“. Dr. Vaňhara dodal HV své profesní CV a byl Hlavním 
výborem jednomyslně schválen jako osoba, která bude pověřena uspořádáním voleb do Sekce 
buněčné biologie.

Sekce nádorové biologie

Prof. Slabý navrhuje do vedení Sekce nádorové biologie doc. RNDr. Sabinu Ševčíkovou, Ph.D., 
vedoucí Babákovy myelomové skupina, Ústav patologické fyziologie LF MU. Doc. Ševčíková 
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dodala HV své profesní CV a byla Hlavním výborem jednomyslně schválena jako osoba, která 
bude pověřena uspořádáním voleb do Sekce nádorové biologie.

Sekce evoluční biologie

Sekce má v současné době 23 členů. Prof. Krajčovič jako předseda uskuteční plenární schůzi 
(postačí elektronickou formou s per rollam hlasováním a schvalováním) s cílem volby výboru. 
O výsledku bude informovat HV.

Česká a slovenská společnost pro mutagenezi zevním prostředím

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

Pedagogická sekce

Sekce má v současné době 16 členů. Dr. Vařejka jako předseda uskuteční plenární schůzi (po‑
stačí elektronickou formou s per rollam hlasováním a schvalováním) s cílem volby výboru. O vý‑
sledku bude informovat HV.

Sekce pro biologii nízkých teplot

Sekce je plně funkční, výbor má platný mandát, sekce ve své nové podobě bude organizovat 
seminář/workshop „Metodologie studia vlivu nízkých teplot na živé organismy“ (Hradec Krá‑
lové).

Dr. Lojová poskytne osobám pověřeným uspořádáním voleb do jednotlivých sekcí seznam čle‑
nů a osloví pana Hladečka o nacenění a případně následnou přípravu online elektronických 
voleb do jednotlivých sekcí.

b) Doplnění Hlavního výboru

Vzhledem ke skutečnosti, že prof. Raška vystoupil ze Společnosti, je nutné najít na jeho po‑
zici v HV náhradníka. Na základě výsledků voleb do HV na funkční období 2018 – 2020, kte‑
ré proběhly na začátku roku 2018, se v pozici náhradníků se stejným počtem hlasů umístila 
RNDr. Alexandra Oltová a  Ing. Jiří Hašek, CSc. Oba budou osloveni a v případě zájmu obou 
kandidátů bude Hlavním výborem provedena per rollam dovolba.

4. Dotace od Rady vědeckých společností (RVS)

Od podzimu roku 2018 se změnil systém poskytování podpory od RVS, který je nyní dvoukolo‑
vý. Oproti prvnímu kolu, kdy jsme žádali o 269.000 Kč na pořádání odborných akcí, 10.000 Kč 
na web, jeho aktualizaci a správu a 60.000 Kč na Zpravodaj, jsme v druhém kole na doporučení 
RVS proporčně snížili požadavky na příspěvek pro jednotlivé odborné akce a ve finální žádosti 
zaslané do druhého kola tak figurovaly tyto částky: 230.000 Kč na pořádání odborných akcí, 
10.000 Kč na web, jeho aktualizaci a správu a 60.000 Kč na Zpravodaj. Dne 13. 4. 2019 jsme byli 
informováni, že žádosti ČsBS, z.s. Rada vědeckých společností vyhovuje a poskytuje dotaci ve 
výši 300.000 Kč.
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AKCE SEKCE PŘIDĚLENÁ DOTACE

XXIII. biologické dny
Moderní trendy biomedicínského výzkumu
(Brno, 9. – 10. 9. 2019)

Napříč sekcemi 100 000 Kč

52. výroční cytogenetická konference
Prenatální a postnatální klinická cytogenetika v současnosti
(Plzeň, září 2019)

Cytogenetická sekce 40 000 Kč

Genetická toxikologie a prevence rakoviny
(Smolenice, SR, 10. – 13. 6. 2019)

Spol. pro mutagenezi 
zevním prostředím 30 000 Kč

26. Cytoskeletální klub
(Vranovská Nová Ves, květen 2019) Sekce buněčné biologie 25 000 Kč

Therapeutic targeting of non‑coding RNAs in cancer
(Brno, podzim 2019) Sekce nádorové biologie 10 000 Kč

Metodologie studia vlivu nízkých teplot na živé organismy
(Hradec Králové, 2019)

Sekce pro biologii 
nízkých teplot 23 000 Kč

Přednáškové schůze Brněnské pobočky Brněnská pobočka 2 000 Kč

CELKEM za konference 230 000 Kč

Web / 10 000 Kč

Zpravodaj / 60 000 Kč

CELKEM 300 000 Kč

5. Granty

Cestovní grant a příspěvek na aktivní účast na mezinárodní konferenci v zahraničí hlasováním 
Hlavního výboru získávají:

I. Aplikant: MUDr. Martin Sněhota
 Konference:  19th International symposium of ISTU / 5th European Symposium of EU‑

FUS“, 12. – 15. 6. 2019, Barcelona, Španělsko
 Abstrakt:  How do culture containers influence ultrasound field during in vitro 

sonication experiments? 
Factors influencing results and reproducibility of in vitro sonication 
experiments

II. Aplikant: Mgr. Martina Kešeľáková
 Konference:  International Bioinformatics and Biomedicine Conference, 

26. – 27. 9. 2019, Chicago, USA
 Abstrakt:  In silico identification and analysis of paramylon metabolism enzymes in 
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euglenozoan microorganisms
III. Aplikant: Mgr. Dominika Vešelényiová
 Konference:  International Bioinformatics and Biomedicine Conference, 

26. – 27. 9. 2019, Chicago, USA
 Abstrakt:  Cysteine proteases of euglenozoan flagellates and their biomedical po‑

tential
Sběr žádostí je pro rok 2019 ukončen. Od r. 2019 bude systém hodnocení změněn – např. vítěz 
soutěže o nejlepší poster na Biologických dnech apod. – k diskusi na jednání HV.

6. Biologické dny 2019, zpráva vědecké tajemnice (doc. Ševčíková)

Doc. Ševčíková přítomným prezentovala koncept Biologických dnů 2019.

XXIII. Biologické dny s podtitulem Moderní trendy biomedicínského výzkumu se uskuteční ve 
dnech 9. – 10. 9. 2019 v prostorách Univerzitního kampusu Bohunice v Brně.

Podrobné informace spolu s možností online registrace jsou dostupné na webových stránkách 
biologickedny2019.cz a aktuální informace jsou průběžně zasílány členům prostřednictvím 
emailu.

O záštitu nad konferencí byli požádáni: JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje, 
JUDr. Markéta Vaňková, primátorka města Brna, prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., děkan LF MU 
a doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D., děkan PřF MU.

Technicky a  organizačně akci zajišťuje firma Congress Business Travel, která se podílela na 
přípravě posledních dvou ročníků.

Babákovu přednášku „Why do cancer cell steal mitochondria from the stroma?“ pronese vy‑
zvaný řečník prof. Ing. Jiří Neužil, CSc.

Na konferenci proběhne soutěž o nejlepší poster a nejlepší studentskou přednášku s finanč‑
ním ohodnocením vítězů.

Byla zamítnuta žádost doc. MVDr. Aleše Hampla, CSc. o uspořádání workshopu České společ‑
nosti pro buněčnou biologii, z.s., která není organizační jednotkou Česko‑slovenské biologické 
společnosti, z.s. (jedná se o zcela odlišný právní subjekt založený prof. Raškou), v rámci Biolo‑
gických dnů 2019.

7. Noví členové

V období od 21. 11. 2018 do 15. 4. 2019 se za členy ČsBS přihlásily a HV byly schváleny tyto 
osoby:

RNDr. Jan ROZSYPAL, Ph.D. Sekce pro biologii nízkých teplot

Mgr. Dominika VEŠELÉNYIOVÁ Cytogenetická sekce, Sekce evoluční biologie

Mgr. Martina KEŠELÁKOVÁ Cytogenetická sekce, Sekce evoluční biologie

Mgr. Andrea PATLEVIČOVÁ Cytogenetická sekce, Sekce evoluční biologie
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MUDr. Mgr. Sylvie ŠPITÁLNÍKOVÁ, Ph.D. Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně

Mgr. Jana BALCÁRKOVÁ, Ph.D. Cytogenetická sekce

Mgr. Nela SVOBODOVÁ Cytogenetická sekce

Doc. MUDr. Petr KRUPA, CSc. Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně, Sekce buněčné biolo‑
gie, Pedagogická sekce

Mgr. Romana BÚTOVÁ Sekce nádorové biologie

Ing. Klára KRAUSOVÁ Pedagogická sekce

MUDr. Halima GOTTFRIEDOVÁ, Ph.D. Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně

Mgr. Helena KUPCOVÁ‑SKALNÍKOVÁ, Ph.D. Sekce reprodukční a vývojové biologie

8. Jubilanti a další ocenění

Byl schválen seznam jubilantů: prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc., MUDr. Rudolf Feuereisl, CSc., 
doc. MUDr. Petr Krupa, CSc., doc. MVDr. Václav Páral, Ph.D., PaedDr. Marie Přečková, Ing. Ví‑
tězslav Březina, CSc., RNDr. Zdeněk Žižka, DrSc., doc. RNDr. Vilém Zachleder, CSc., Ing. Josef 
Slaba, CSc., MUDr. Radim Šrám, DrSc., Ing. Vladimír Skládal, CSc.

Jubilanti za 1. pololetí 2019 obdrží gratulaci ve Zpravodaji 1/2019.

Prof. Ing. Jiřímu Neužilovi, CSc. bude v rámci Biologických dnů udělena Babákova medaile.

9. Zpravodaj

Součástí připravovaného Zpravodaje 1/2019 bude sdělení MUDr. Sněhoty o účasti na konfe‑
renci, na kterou mu byl poskytnut příspěvek formou cestovního grantu a zpráva o odborných 
akcích konaných v prvním pololetí (Genetická toxikologie a prevence rakoviny, Smolenice, SR 
a 26. cytoskeletální klub, Vranovská Nová Ves).

10. Různé

• Prof. Mornstein informoval, že v r. 2020 se uskuteční Dny lékařské biofyziky, což dříve bý‑
vala akce organizovaná Hlavním výborem. Bude na ni žádáno o příspěvek v rámci granto‑
vého řízení RVS. Organizačně se bude podílet i Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně 
(ČSUM). Prof. Mornstein připraví žádost o  příspěvek na podporu této akce, která bude 
postoupena RVS v  soutěži o  grantovou podporu na r. 2020  – termín sběru žádostí cca 
polovina září 2019.

• MUDr. Kocián jako předseda ČSUM požádal HV o dotaci ve výši 10.000 Kč na zprovoznění 
nových webových stránek ČSUM. Vzhledem ke snaze o především výukové zaměření strá‑
nek a nutnosti přenášet velké objemy dat je potřeba zajistit služby programátora a tzv. 
server hosting.

 –  Požadavek byl jednomyslně schválen.
• Ing. Doležal jako vědecký tajemník ČSUM prezentoval možnost, která plyne z členství v EF‑

SUMB (European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology), odebí‑
rat odborný časopis za zvýhodněnou cenu. EFSUMB má ovšem na poskytnutí takové slevy 
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podmínku přijetí platby za časopis z účtu Společnosti, nikoliv od jednotlivých členů. Ing. 
Doležal požádal HV o součinnost v této věci.

 –  Požadavek byl schválen s  podmínkou  – věc bude prokonzultována s  Ing. Holešovskou, 
účetní ČsBS a bude nalezeno účinné technické řešení, které nebude klást aditivní finanční 
nároky na ČsBS.

• Ing. Faltus informoval, že z technických důvodů bude muset být posunut termín worksho‑
pu „Metodologie studia vlivu nízkých teplot na živé organismy“, který se měl konat 
14. 5. 2019 v Hradi Králové.

11. 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.
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ČESKÁ SPOLEČNOST BUNĚČNÉ BIOLOGIE

26. CYTOSKELETÁLNÍ KLUB

Hotel Club, Vranovská Ves u Znojma
19. – 21. května 2019

Zpráva o konferenci
Pokračující 26. ročník konference Cytoskeletální klub se konal po dvouleté pauze. Tato pauza 
se podle dohody účastníků konala z důvodu organizace tematicky příbuzné mezinárodní kon‑
ference European Plant Cytoskeletal Forum – Biology and pathology of cytoskeleton: the 
crossroads of three cytoskeletal systems v roce 2018 v Praze.

V roce 2019 byla konference Cytoskeletální klub organizována týmem Přírodovědecké fakulty 
UK, konkrétně Katedrou experimentální biologie rostlin (doc. Fatima Cvrčková, dr. Kateřina 
Schwarzerová) a Katedrou buněčné biologie (dr. Lenka Libusová) v tradičním rozsahu 3 dní – 
19. – 21.5. 2019 v opět tradičním místě, hotelu Club ve Vranovské Vsi u Znojma. Nedělní pod‑
večer byl věnován přednášce zvaného řečníka prof. Roberta Insalla (Beatson Institute for Ca‑
ncer Research, Glasgow, Velká Británie), která byla následována neformální diskusí spojenou 
s ochutnávkou moravských místních vín. Celé pondělí bylo věnováno přednáškám. Večer opět 
proběhla neformální diskuse u malého občerstvení. Úterní dopoledne opět probíhaly vědecké 
přednášky, které byly zakončeny krátkým shrnutím konference a jejím ukončením.

Přednáška zvaného řečníka prof. Roberta Insalla byla věnována komplexu Arp2/3 a jeho re‑
gulaci pomocí komplexu Scar/WAVE. V této regulaci se navíc dále významně uplatňuje další 
hráč, evolučně konzervovaný regulátor CYRI/Fam49. Tato regulační síť významně ovlivňuje 
aktinovou síť těsně pod membránou vedoucího okraje pohyblivých buněk, což se následně 
fenotypicky projevuje počtem a tvarem výběžků membrány, ovlivňuje také rychlost a směr 
pohybu buňky. Prof. Insall se věnuje nejen zkoumání biologických jevů, ale i jejich matematic‑
kému modelování in silico.

Dopolední vědecká sekce přednášek byla nejprve věnována regulaci aktinového cytoskeletu. 
Jak T. Humhalová, tak i následující řečník V. Dostál se zabývali charakterizací savčích buněk, ve 
kterých byly odstraněny jednotlivé složky aktin regulujícího proteinového komplexu WASH. 
I. Malcová ve své přednášce informovala o studiu specifických formací proteinu eIF3a/Rpg1‑3 
(translocation initiation factor) v S. cerevisiae a vlivu aktinového cytoskeletu a molekulárního 
motoru Myo2 na jejich distribuci mezi mateřskou a dceřinou buňkou. Další část této dopolední 
sekce obsahovala přednášky věnované mikrotubulárnímu cytoskeletu. J. Chumová informova‑
la o nové roli ɣ‑tubulinu v regulaci exprese genů, kódující proteiny buněčného cyklu regulova‑
né E2F. Represivní role ɣ‑tubulinu v expresi daných genů byla demonstrována narušením bu‑
něčného cyklu buněk Arabidopsis thaliana v RNAi liniích s umlčeným ɣ‑tubulinem. V. Sulimenko 
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ve své přednášce demonstroval, že protein tyrosin ligáza s SH2 doménou (SHP‑1) je součástí 
komplexu proteinů obsahujících ɣ‑tubulinové komplexy v buňkách BMMCs (bone marrow‑de‑
rived mast cells), kde hraje roli negativního regulátora nukleace mikrotubulů.

Odpolední pondělní sekce byla zahájena přednáškou D. Drutoviče se zaměřením na RanGTPá‑
zu. V přednášce informoval, že ancentrozomální formaci meiotického vřeténka myších oocytů 
a jeho udržení kontroluje RanGTPáza skrze importin beta L. Koudelková v další přednášce de‑
monstrovala nové regulační místo na Src kináze, kterým je Tyr90. Fosforylace tohoto tyrosinu 
v SH3 doméně Src zvyšuje aktivitu této kinázy a následně též invazivnost buněk. D. Rösel v další 
přednášce představil biosenzory konstruované v jeho laboratoři, které na základě FRET detekují 
konformační změny v molekule Src kinázy. Tyto biosenzory byly použity pro objasnění role Src ki‑
názy ve fokálních adhezích buněk. Večerní sekce sestávala ze dvou přednášek s tématikou in silico 
analýz. M. Cifra ve své přednášce představil experimenty simulace molekulární dynamiky kine‑
zinu připojeného na mikrotubul pod vlivem elektrického pole. V.V.S.V. Jakka věnoval přednášku 
modelování chování buňky endotelu. V poslední přednášce prezentovala M. Přechová výsledky 
prokazující klíčovou roli plektinu v mechanické integritě epiteliálních buněk.

V úterý byl blok vědeckých přednášek převážně věnován mechanismům nukleace aktinové‑
ho cytoskeletu. F. Cvrčková přednesla přednášku o lokalizaci rostlinného transmembránové‑
ho forminu na membráně tonoplastu a  v  plasmodesmech, což naznačuje roli forminů třídy 
I v kontrole dynamiky endomembránového systému, a též ancestrální roli v propojení buněk. 
P.  Cifrová posléze demonstrovala specifické role dvou identifikovaných nukleátorů aktinu 
v rostlinných buňkách – forminů a komplexu Arp2/3. E. Kollárová informovala o výzkumu for‑
minů třídy II, přičemž studovaný formin interaguje s endomembránovým systémem a cyto‑
skeletem v rostlinných buňkách. E. Bellinvia prezentovala svůj výzkum, který se věnuje jed‑
notlivým podjednotkám komplexu Arp2/3, přičemž dosavadní výsledky ukazují na specifické 
vlastnosti podjednotky ARPC3. Poslední přednáškou věnovanou rostlinným nukleátorům byla 
přednáška J. Martinka, který demonstroval specifickou lokalizaci komplexu Arp2/3 na peroxi‑
somech. Poslední dvě přednášky setkání byly věnovány cytoskeletální struktuře – bičíku. Me‑
chanismy kontroly sestavování mikrotubulárního dubletu bičíku ve své přednášce poodhalila 
M. Černohorská. Proměny bičíkového aparátu v průběhu vývoje buněk několika zástupců Eu‑
glenozoa přednesla G. Prokopchuk.

Konference byla hodnocena velice kladně a bylo rozhodnuto, že je záhodno pokračovat v orga‑
nizaci tohoto setkání i v dalších letech. Organizaci konference velmi napomáhá i podpora ČsBS, 
která ji již tradičně podporuje formou sponzorského příspěvku. Organizátoři konference vyjádři‑
li dík též četným dalším sponzorům, kteří jsou zmíněni v knize abstrakt. Cytoskeletální klub je za‑
vedenou konferencí, vnímanou pozitivně napříč různými obory, jak naznačuje účast různorodých 
výzkumníků cytoskeletu od živočišných, přes kvasinkové až po rostlinné vědy. Bylo doporučeno, 
aby 27. ročník konference organizovala skupina Ing. Jiřího Haška, CSc. z AVČR.

Za organizátory
RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D.

Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK
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Controlling SCAR/WAVE!
Vyzvaná přednáška

Robert Insall
Beatson Institute, Glasgow, United Kingdom

WASH complex attachment to the endosomal membrane Tereza Humhalová
Faculty of Science, Charles University, Prague, CZ

Characterization of lysosomal trafficking defects in 
WASH complex‑deficient cells

Vojtěch Dostál
Faculty of Science, Charles University, Prague, CZ

Actin cytoskeleton and Myo2 affect the cellular 
distribution of reversible assemblies of the translation 
initiation factor eIF3a in Saccharomyces cerevisiae

Ivana Malcová
Institute of Microbiology of the CAS, Prague, CZ

ɣ‑tubulin ability to form filaments and its functions in 
nuclear processes

Jana Chumová
Institute of Microbiology of the CAS, Prague, CZ

Protein tyrosine phosphatase SHP‑1 regulates 
microtubule nucleation in mouse bone marrow‑derived 
mast cells

Vadym Sulimenko
Institute of Molecular Genetics of the ASCR,  
Prague, CZ

Role of RanGTP‑importin beta pathway in spindle 
formation during mammalian oocyte meiosis

David Drutovic
Institute of Animal Physiology and Genetics CAS, 
Libechov, CZ

Tyrosine 90 within SH3 domain – a novel site of Src 
kinase regulation affecting transforming potential and 
invasiveness

Lenka Koudelková
Faculty of Science, Charles University, Prague, CZ

Src and p130Cas‑based biosensors to study focal 
adhesions mechanics

Daniel Rösel
Faculty of Science, Charles University, Prague, CZ

Intense nanosecond‑scale electric field effect on kinesin: 
molecular dynamics study

Michal Cifra
Institute of Photonics and Electronics, Czech 
Academy of Sciences, Prague, CZ

Computational modeling of mechanical behavior of 
endothelial cells

Jakka V. V. S. Varaprasad
Brno University of Technology, Brno, CZ

Plectin deficiency weakens mechanical integrity of 
simple epithelium

Magdalena Přechová
Institute of Molecular Genetics of the ASCR,  
Prague, CZ

Plant transmembrane formins in endomembrane 
dynamics and intercellular communication

Fatima Cvrčková
Faculty of Science, Charles University, Prague, CZ

Division of labor between actin nucleators – formins 
and the ARP2/3 complex in Arabidopsis epidermal cell 
morphogenesis

Petra Cifrová
Faculty of Science, Charles University, Prague, CZ

The role of AtFH13 formin of class II in Arabidopsis 
thaliana plant

Eva Kollárová
Faculty of Science, Charles University, Prague, CZ
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Three new lines of Arabidopsis thaliana Arp2/3 mutants Erica Bellinvia
Faculty of Science, Charles University, Prague, CZ

ARP2/3 complex in association with plant peroxisomes Jan Martinek
Faculty of Science, Charles University, Prague, CZ

Flagellar microtubule doublet assembly in vitro reveals 
a regulatory role of tubulin C‑terminal tails

Markéta Černohorská
Institute of Molecular Genetics of the ASCR,  
Prague, CZ

The unexpected aspects of the Euglenozoa flagella Galina Prokopchuk
Institute of Parasitology, Biology Centre CAS, Ceske 
Budejovice, CZ
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ČESKÁ A SLOVENSKÁ SPOLEČNOST 
PRO MUTAGENEZI ZEVNÍM PROSTŘEDÍM
GENETICKÁ TOXIKOLÓGIA A PREVENCIA RAKOVINY

KC Smolenice, Slovensko
10. – 13. jún 2019

Zpráva o konferencii
Tohtoročné 42. Pracovné dni Českej a slovenskej spoločnosti mutagenézy vonkajším prostre‑
dím, pri Československej biologickej spoločnosti, sa konali v Kongresovom centre Slovenskej 
akadémie vied (KC SAV), ktoré sa nachádza na zámku v  Smoleniciach (www.gentox.sk). Or‑
ganizátormi konferencie bol Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV 
a  Nadácia Výskum rakoviny. V  malebnom prostredí Malých Karpát sa stretlo 55 vedeckých 
a odborných pracovníkov, vrátane doktorandov z Českej a Slovenskej republiky. Hosťom kon‑
ferencie bola dr. Mária Dušinská, DrSc., Norwegian Institute for Air Research, Norway, uznáva‑
ná odborníčka v oblasti genetickej toxikológie a nanotoxikológie.

Odbornými garantmi konferencie boli dr. Mária Dušinská, DrSc. (Nórsko), MUDr. Hana Lehoc‑
ká, PhD. (podpredsedníčka spoločnosti, ČR), doc. Andrea Ševčovičová, PhD. (SR), RNDr. Ale‑
na Gábelová, CSc. (predsedníčka spoločnosti), Ing. Július Brtko, DrSc. (SR) a Ing. Jan Topinka, 
DrSc. (ČR). Organizačne konferenciu zastrešili RNDr.  Katarína Kozics, PhD. a  RNDr.  Monika 
Šramková, PhD., Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV (SR). Problematika tohtoročnej 
konferencie bola rozdelená do 6 tematických okruhov: 1. Biomarkery onkogenézy, 2. Nové in 
vitro modely v toxikológii, 3. Nanotoxikológia, 4. Fytotoxikológia a 5. Faktory životného a pracov‑
neho prostredia a 6. Varia.

V rámci sekcie Biomarkery onkogenézy odzneli prednášky zamerané na úlohu opravných pro‑
cesov DNA v  odpovedi onkologických pacientov na chemoterapiu a  ich využitie v  predikcii 
vnímavosti jedincov na liečbu. Ďalšími témami v tejto sekcii boli cirkulujúce nádorové bunky 
a miRNA. Úvodná prednáška dr. Dušinskej, ktorá otvorila sekciu Nové in vitro modely v (nano)
toxikológii, bola zameraná na potrebu vývoja a zavádzania nových in vitro modelov hlavne s vy‑
užitím ľudských buniek (sféroidy, organoidy, ko‑kultivácia rôznych subtypov buniek, kultivácia 
buniek v  mikrofluidných podmienkach, orgány na čipoch). Takéto komplexnejšie modelové 
systémy dokážu lepšie simulovať in vivo podmienky, a preto sú získané výsledky relevantnejšie 
pri posudzovaní možného rizika xenobiotík, vrátane nanomateriálov. Navyše ich zavedenie do 
praxe umožní znížiť počet experimentov na laboratórnych zvieratách. Najviac prezentácii sa 
venovalo problematike nanomateriálov. V  rámci sekcie Nanotoxikológia odzneli prednášky, 
ktoré prezentovali výsledky z in vitro ako aj in vivo experimentov. Kým v in vitro experimen‑
toch sa autori zameriavali na vplyv rôznych fyzikálno‑chemických parametrov nanomateriálov 
(veľkosť, chemické zloženie, povrchová úprava = coating) na ich biologickú bezpečnosť, in vivo 
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experimenty sa zameriavali na biodistribúciu, akumuláciu a biologické efekty nanomateriálov 
po rôznom spôsobe aplikácie (inhalácia, intravenózna aplikácia). Pozitívnym javom je, že 
epigenetická toxicita sa začína stávať neoddeliteľnou súčasťou komplexného posudzovania 
biologickej bezpečnosti nanomateriálov. Pri inhalačných štúdiách je dôležitým parametrom 
správny spôsob prípravy aerosolov nanočastíc. Rôznym metódam prípravy aerosolových na‑
nočastíc bola venovala prednáška dr. Ždímala. V sekcii Fytotoxikológia dominovala prednáška 
prof. Mičietu. Dlhoročné pozorovania ukázali, že rastliny sú veľmi dobrým modelom na moni‑
torovanie stupňa znečistenia životného prostredia, pretože veľmi citlivo reagujú na expozíciu 
rôznych toxínov ako sú emisie z výfukových plynov, jemné prachové častice (PM<2,5) alebo 
ťažké kovy. V rámci tejto sekcie odzneli taktiež prednášky, ktoré sa venovali vplyvu tepelnej 
plazmy na klíčivosť semien hrachu a kukurice, ako aj toxicite insekticídov sledovanej na modeli 
živočíšnych buniek. Rastliny sú bohatým zdrojom zlúčenín, ktoré nachádzajú často uplatne‑
nie vo farmácii, dokonca aj v liečbe závažných civilizačných ochorení. Antibakteriálne účinky 
esenciálnych rastlinných olejov a  antioxidačné účinky novosyntetizovaných chinazolínových 
derivátov boli taktiež prezentované v rámci tejto sekcie. Podiel prachových častíc v znečiste‑
nom ovzduší na vznik neurodegeneratívnych ochorení a indukciu epigenetických zmien (zme‑
ny v metylačných profiloch DNA) u novorodencov patrili k témam diskutovaným v rámci sekcie 
Faktory životného a pracovného prostredia. K ďalším zaujímavým príspevkom patrili prednášky, 
ktoré sa venovali profesionálnej expozícii a  to hasičov pri požiaroch, pracovníkov v  oblasti 
výskumu nanomateriálov a syndrómu karpálneho tunela z pohľadu zmien v genomike a me‑
tabolomike. V  rámci tejto sekcie odznela zaujímavá prednáška o  legislatívnych postupoch 
a úskaliach pri uplatňovaní si uznania choroby z povolania. Oxidačný stres rezonoval v pred‑
náškach, ktoré sa venovali účinkom bisfenolu A, toxicite xenobiotík a komplexných zmesí zo 
znečisteného životného prostredia ako aj jeho využitie ako merítko stupňa hypoxie v nádo‑
roch. V rámci sekcie Varia odzneli zaujímavé prednášky o možnostiach využitia zobrazovacích 
metód v genetickej toxikológii, o aptaméroch ako možných diagnostických nástrojoch pre on‑
kologické ochorenia a boli aj prezentované veľmi sľubné predbežné výsledky o perspektívnom 
selektívne pôsobiacom liečive na nádorové bunky.

Okrem prednášok, na konferencii bolo prezentovaných 7  príspevkov formou posterov. Po‑
zitvnym javom je rastúci záujem mladých vedeckých pracovníkov o toto vedecké podujatie. 
Konferencia je pre nich vhodnou príležitosťou na získavanie prvých praktických skúseností 
s prezentáciou vlastných výsledkov a ich diskusiou so skúsenejšími kolegami.

Alena Gábelová

Štatistika konferencie.

Konferencie sa zúčastnilo 55 vedeckých a odborných pracovníkov, z toho 12 bolo z ČR a 42 zo 
Slovenska. Jeden účastník bol pozvaný hosť zo zahraničia (Nórsko). Na konferencii odznelo 36 
prednášok (23 SR a 12 ČR, 1 hosť) a bolo prezentovaných 7 posterov (7 SR), 12 účastníkov sa 
zúčastnilo konferencie pasívne (12 SR).
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The role of DNA repair in response to 
treatment, disease progression and survival of 
sporadic colorectal cancer patients

Pavel Vodička
Institute of Experimental Medicine Czech Academy of 
Sciences, Prague, CZ; First Medical Faculty, Charles University 
Prague, CZ; Medical Faculty in Pilsen, Charles University 
Prague and Biomedical Center in Pilsen, Pilsen, CZ

Expression profiles of the DNA repair factors 
can help predict cisplatin resistance in testicular 
germ cell tumors

Jan Roška
Department of Genetics, Cancer Research Institute, 
Biomedical Research Center, University Science Park for 
Biomedicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, SR

Prognostic value of the DNA damage level 
in peripheral blood mononuclear cells of 
chemotherapy‑naïve patients with testicular 
and bladder cancers

Andrea Holíčková
Cancer Research Institute, Biomedical Research Center, 
University Science Park for Biomedicine, Slovak Academy of 
Sciences, Bratislava, SR

Relationship between circulating tumor cells 
and matrix metalloproteinase 9 in early breast 
cancer

Katarína Kaľavská
Translational Research Unit, Faculty of Medicine, Comenius 
University, Bratislava, SR

miR34a‑5p expression in human colorectal 
cancer and its regression with clock and clock 
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ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ULTRAZVUK 
V MEDICÍNĚ
Zpráva z konference
„19th International symposium of ISTU / 5th European Symposium of 
EUFUS“ v Barceloně

Úvod

Ve dnech 12. – 15. června proběhla v Barceloně spojená konference dvou společností pro te‑
rapeutický ultrazvuk: ISTU (= International Society for Therapeutic Ultrasound) a  EUFUS (= 
European Focused Ultrasound Charitable Society). Díky cestovnímu grantu Česko‑slovenské 
biologické společnosti, z.s. (ČsBS) jsem se této konference mohl zúčastnit.

Před konferencí

Cestovní grant ČsBS lze využít na uhrazení nákladů na konferenční poplatek, dopravu a ubyto‑
vání. Podmínkou je aktivní účast (tzn. přednáška nebo poster), sepsání zprávy z konference po 
návratu a věk do 35 let. Do grantové soutěže ČsBS je potřeba podat žádost, která se skládá 
z informací o konferenci, abstraktu a životopisu. Po výběru a schválení žádosti Hlavním výbo‑
rem už je možné zařizovat ubytování, dopravu atd., které jsou na základě potvrzení o platbě 
zpětně proplaceny do předem stanovené výše.

Na konferenci jsem se přihlásil se dvěma pří‑
spěvky: 1) „How do culture containers influ‑
ence ultrasound field during in vitro sonication 
experiments?“ (formou posteru) a 2) „Factors 
influencing results and reproducibility of in 
vitro sonication experiments“ (formou před‑
nášky). Oba abstrakty byly přijaty. Abstrakt č. 
2 navíc získal studentskou cenu, díky čemuž mi 
byl prominut konferenční poplatek a byl jsem 
pozván na galavečer. Nemile mne však překva‑
pilo, že tato přednáška byla týden před konfe‑
rencí bez jakéhokoliv zdůvodnění zrušena.

Cesta

Do Španělska se z ČR určitě dá dopravit různými způsoby, nejvhodnější a nejrychlejší je však 
letadlo. Noční výhled na svítící města je úchvatný (Obr. 1). Z letiště jezdí do centra autobus 
i v noci (přistáli jsme cca v 00 : 45). Měl jsem však štěstí, neboť mi spolupasažér z letadla, které‑
mu jsem zasedl místo u okénka, nabídl spolujízdu taxíkem a nic nechtěl.

Ubytování

Ubytování jsem si zařídil v Pensionu 45. Jde o penzion poblíž Universitat de Barcelona, kde 
se konala konference. Toto ubytování je ideální, pokud hledáte něco poblíž centra za rozum‑

Obr. 1 Výhled z letadla na noční město. Tipuji, 
že se jedná o Marseille.
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nou cenu a není pro Vás důležitý luxus. Nedoporučuji však vybrat si ubytování v této lokalitě 
příliš vzdálené od hlavních ulic. Úzké uličky čtvrti La Rambla jsou pověstné krádežemi a pře‑
padeními.

Konference

Konference se konala v krásných prostorách místní Universitat de Barcelona (Obr. 2 a 3). Na 
konferenci přijeli odborníci z  celého světa. Tematicky byla konference zaměřena na využití 
terapeutického fokusovaného ultrazvuku v medicíně.

Obr. 2 Universitat de Barcelona. Obr. 3 Slavnostní sál Universitat de Barcelona.

Každý den začínal edukační sekcí na různá 
témata (např. mechanismy účinku terape‑
utického ultrazvuku, využití fokusovaného 
ultrazvuku v  léčbě neurologických onemoc‑
nění apod.). Měl jsem možnost vyslechnout 
si naživo přednášky autorů, od kterých jsem 
již dříve četl různé články. Edukační sekce za‑
čínala v 7 : 30 a trvala přibližně 1 hodinu. Nej‑
více se mi líbila přednáška o mechanismech 
účinku od prof. Diane Dalecki.

Následovala sekce prezentací, kdy jednotliví 
autoři prezentovali svoje práce. Prezenta‑
ce byly rozděleny do tematických okruhů: 
Fyzika a  modelování ultrazvukového pole, 
Hardware, Monitoring, Drug delivery systé‑
my, Použití HIFU (= high intensity focused 
ultrasound) v různých odvětvích (neurologie, 
gynekologie, urologie, rehabilitace a  gast‑
roenterologie), Hematoencefalická bariéra, 
Imunoterapie apod. V  každé sekci vystupo‑
vali autoři, kteří byli pozváni organizátory Obr. 4 V rámci konference jsem nakonec pre-

zentoval jen poster.
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konference, s prezentacemi na cca 15 minut. Dále zde prezentovali autoři v rámci tzv. Speed 
Talks (= rychlá sdělení), kdy jedno vystoupení trvalo přibližně 3‑5 minut. Dozvěděl jsem se 
spoustu nových zajímavých informací. Například, že při léčbě nádorů prostaty pomocí HIFU lze 
využít nejen transrektální, ale i transurethrální přístup. Nebo že při aplikaci transkraniálního 
fokusovaného ultrazvuku působí lebka jako čočka. Líbila se mi práce pojednávající o léčbě aor‑
tální stenózy pomocí ultrazvuku, kdy dochází k disrupci kalcifikace na menší útvary a chlopeň 
se tak stává o něco elastičtější. Dále byla prezentována práce o 3D tisku akustické čočky, kdy 
čočku lze přesně namodelovat do určených rozměrů a vytisknout. Zajímavá byla také prezen‑
tace o akustické holografii.

Sekce prezentací končila přibližně v 7 hodin večer. Celá konference byla doplněna více než 150 
postery. V rámci posterové sekce jsem prezentoval příspěvek s názvem „How do culture con‑
tainers influence ultrasound field during in vitro sonication experiments?“ (Obr. 4). U mé práce 
se zastavilo několik skupinek zabývajících se podobnou problematikou. Diskusi jsem vesměs 
zavedl i na onen druhý příspěvek, na jehož téma jsem před několika týdny submitoval review. 
Všechny skupinky o něj projevily zájem. Dále jsem získal příslib ohledně poskytnutí detailněj‑
ších informací z některých článků, které mi chyběly. Přínosná byla i zpětná vazba a navázání 
kontaktů.

V rámci konference nechyběla ani prezentace od výrobců terapeutických přístrojů. Obešel 
jsem všechny stánky a u těch se zajímavých se zastavil. Překvapilo mě, že jeden výrobce byl 
schopen poměrně fundovaně hovořit i o problematice, která se týkala biologických experi‑
mentů – výrobce se během svého Ph.D. studia zabýval podobnou problematikou a byl schopen 
mi poskytnout cenné rady.

První večer po odborné části byla uspořádána v prostorách univerzity Welcome Reception. 
Byla k dispozici spousta jídla a pití. Celý večer se nesl v přátelské atmosféře.

Druhý večer se konal výše zmíněný galavečer v Palau de Musica. O občerstvení opět nebyla 
nouze. Atmosféru příjemně podbarvovala živá muzika. Prostředí bylo vhodné k navázání no‑
vých kontaktů. Měl jsem možnost poděkovat prof. Gail ter Haar, která výše zmíněné review 
těsně před odevzdáním kriticky pročetla, poskytla mi cenné rady a dokonce jako rodilý mluvčí 
udělala jazykovou korekturu. Na chvíli jsem se dal do řeči i s prof. Diane Dalecki, která rovněž 
projevila zájem o tuto práci.

V rámci konference se také konalo zasedání ISTU a EUFUS, kterých jsem se však neúčastnil.

Poslední den konference končil cca v 18 : 15. Odlet jsem měl tedy naplánovaný až na další den 
a měl jsem tak možnost na chvíli poznat i kousek samotné Barcelony.

Zajímavosti v Barceloně

Barcelona nabízí celou řadu turistických atrakcí. Na večer po konferenci jsem si naplánoval 
návštěvu chrámu Sagrada Familia. Doporučuji objednat si vstupenky dopředu, vyhnete se tak 
frontám a máte jistotu, že se podíváte dovnitř. Španělé jej stavějí již 130 let. Nutno přiznat, že 
je skutečně monumentální (Obr. 5). Stavba by měla být dokončena v roce 2026 ke 100. výročí 
smrti Antonia Gaudího, který ji navrhl.
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Další atrakcí, kterou určitě stojí za to navští‑
vit je zpívající fontána (Font Magica). Večer 
(v letních měsících ve 21 : 30) začíná předsta‑
vení, kdy mnoho vodních trysek a podbarvu‑
jících světel vytváří úžasnou podívanou do‑
provázenou příjemnou hudbou (Obr. 6).

Další den dopoledne jsem měl čas tak akorát dojít na pláž a na chvíli se vykoupat ve Středo‑
zemním moři. Přestože je Barcelona velké město, ve kterém včetně aglomerací žijí přibližně 
3 miliony lidí, voda byla překvapivě čistá.

Závěr

Účast na konferenci „19th International symposium of ISTU / 5th European Symposium of 
EUFUS“ hodnotím velmi pozitivně. Jde o skvělou zkušenost. Měl jsem možnost dozvědět se 
spoustu nového, prodiskutovat svoji Ph.D. práci a získat tak názory od lidí, kteří se již podob‑
nou problematikou zabývali nebo stále zabývají. Dále se mi podařilo získat několik kontaktů 
a osobně poznat autory, od kterých jsem již dříve četl různé články. Navíc jsem viděl i kousek 
samotné Barcelony. Podobnou zkušenost mohu jen doporučit.

Obr. 6 Na zpívající fontánu se každý večer při-
jde podívat spousta lidí.

Obr. 5 Sagrada Familia.

Obr. 7 Pláž v Barceloně a Středozemní moře.
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Podrobný program konference spolu s abstrakty jsou k dispozici na: https://eufusistu.atlan‑
tacongress.org/

Více fotek z konference naleznete na: http://www.rajce.net/u1218830
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