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Úvodní slovo: Coronavirus z pohledu biofyzika 
v home-office
O čem jiném se pokusit něco napsat v této pohnuté době než o něčem coronavirovém. Přes 
veškeré vědomosti o tom, co se děje za vzdálenými i bližšími humny, to jednoho dne přišlo 
jako rána z čistého nebe. Probudili jsme se do jiného světa, do katastrofického sci‑fi. Vyděsili 
se zejména ti starší z nás, protože riziko pro mladé bylo a je přece jen poněkud nižší. Pro člo‑
věka s nějakou tou nadváhou a hraniční biochemií, v sedmé dekádě a alergií na leccos nebylo 
úplně příjemné dívat se na zprávy. Není to moc příjemné ani dnes.
Člověk prosedí před počítačem řekněme šest až osm hodin denně a najednou se toto penzum 
i zdvojnásobí. Trpí oči a svalstvo degeneruje. Sedací plocha bolí. Musí se pořád něco dobrého 
vařit. Potomek nepřichází z různých důvodů, je v jiném městě, nechce nakazit. Psychika pra‑
cuje jako demoliční četa.
Abych něco učinil pro své studenty i pro své já, začal jsem ozvučovat powerpointové prezen‑
tace. Ano, jde to! Není to možná tak úžasně „in“ jako besedovat ze svého brlohu se studenty 
přes rozmanité softwary, ale dotyčný(á) student(ka) si může ten komentář u snímku párkrát 
znovu pustit. Ad libitum. Co jsem zjistil průběžně i následně v této souvislosti:
a) Televizní hlasatelé a herci jsou borci, protože na rozdíl od nich nejsem zpravidla schopen 

mluvit bez přeřeknutí déle než nějaké dvě tři minuty.
b) Při řeči funím a hvízdá mi v nose.
c) Nalézám chyby v přednáškách, které jsem tam předtím deset či dvacet let neviděl.
d) Zjišťuji, že moji milí studenti si nakonec ty přednášky ani nestáhli na své počítače – no, 

polovina z nich.
e) Nemám webovou kameru a nemohu ji najednou sehnat. I s mikrofonem byl problém.

Dále pak při pravidelném sledování zpráv televizních jsem v souvislosti s coronavirem zjistil, že:

a) všichni všemu rozumí, zejména epidemiologii a statistice. Od nutricionistky až po náčelní‑
ka zubařského stavu či právníky, abych to pojal chronologicky.

b) český optimalizátor daní, budovatel podnikatelského baroka, je najednou chudák prosící 
po jednom měsíci bez příjmu stát o dotace (toto je jediná politická nekorektnost, které se 
dopouštím v tomto textu).

c) viry se rozmnožují (sic!) skoro všude.
d) odolnější k  infekci jsou očkovaní proti TBC nebo neočkovaní, Germáni nebo Vietnamci, 

Američané nebo Číňani, osoby polykající či nepolykající prášky proti malárii…
e) Spočítat procenta je stejný problém jako převést kilometry čtvereční na metry čtvereční. 

Stále platí moje zjištění, že téměř jakýkoliv numerický výpočet, realizovaný našimi mediál‑
ními odborníky, je zcela špatně.

Uf! Trochu se mi ulevilo.

A teď něco vážnějšího. Zdalipak víte, jak se měří teplota? Asi máte nějaké tušení. Existuje 
solidní hromádka fyzikálních principů k  tomuto použitelná  – tepelná roztažnost látek tu‑
hých (bimetalové teploměry), kapalných (klasické rtuťové teploměry), plynných (v praxi moc 
ne), na základě termoelektrického jevu (termočlánek), změn odporu polovodiče (termistor), 
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změn hustoty tekutin (Galileiho teploměr – pěkná hračka), srovnání zabarvení rozžhaveného 
vlákna s horkým předmětem (pyrometr pro měření vysokých teplot), změn zabarvení teku‑
tých krystalů (kontaktní termografie – znáte možná „fever strips“) a konečně vyzařování in‑
fračerveného záření. Toto záření lze snímat z ucha nebo kteréhokoliv místečka našeho těla. 
Lze zobrazit více takových bodů najednou – a hle, máme termovizní kameru! Dodávám, že 
když se řekne digitální teploměr, znamená to, že má displej nebo hrne data do počítače, ne‑
jde tedy o název teploměrného principu, jen tak pro pořádek.
V minulých měsících jsme viděli spoustu pistolníků, kteří IR teploměry mířili lidem na čelo 
a odčítali nějaká čísla z jejich displejů. V březnu u lidí s podchlazenými čely od stání v chlad‑
ném větru, o něco později s čely přehřátými od čekání na slunci, případně zpocenými v dů‑
sledku předchozího pochodu. Zpocená kůže je chladná, jak známo.
Lépe vybavení pistolníci pak měřili teplotu lidí pomocí termovizních kamer a holedbali se, že 
to dovedou i ze šesti metrů – podle všeho i přes roušky a brýle.
Autor chce tímto naznačit, že přes veškerou dobrou vůli a úctyhodnou snahu lidí v první linii 
se takto teplota měřila špatně, respektive velmi nestandardně, se sotva odhadnutelnou chy‑
bou. Ani nemluvím o tom, že i velmi kvalitní termokamery měří teplotu s absolutní chybou 
v desetinách stupně! U těch obyčejnějších je spolehlivost teplotního údaje v intervalu až dvou 
stupňů, tedy plus minus jeden stupeň odchylka od správné hodnoty. U krizového screeningu 
sotva můžeme trvat na standardních okolnostech měření, ale měřená osoba by neměla určitě 
být v měřeném místě zpocená, měla by chvilku stát někde v závětří a nebýt měřena v blízkosti 
sálajícího zdroje tepla. Termografickým žargonem řečeno, aby se neměřila tzv. odražená tep‑
lota (odražené infračervené záření, přesněji).
Na lidské tváři je špička nosu relativně studená, vlasy a obočí či plnovous je taky studený. 
Nemáme‑li kameru mimořádných kvalit (co do počtu pixelů) je problém s měřením na velkou 
vzdálenost, pokud se nespokojíme s  detekcí dramatické horečky. Potřebujeme se přiblížit 
k tělesnému jádru – nabízí se tedy třeba nosní dírky a ústa. V těchto otvorech se však teplota 
mění při nádechu a výdechu. Experti praví, že nejlepší měření je ve vnitřních koutcích očí (což 
nejde při nasazených brýlích a zkreslit výsledek může i blízká ústenka, kterou uchází směrem 
k očnímu koutku vzdušný proud).
Moji mladší kolegové, kteří se zabývají klinickými experimenty v oblasti termografie, si pro‑
blematického měření pomocí termokamer povšimli a iniciovali cosi jako metodický list. Ten 
jsme pak odeslali výše skrze kolegy – členy výboru České společnosti lékařské fyziky při ČLS 
JEP. Materiál byl přijat s povděkem, zejména v souvislosti s velkým nákupem termokamer 
pro zdravotnictví, ke kterému snad mělo dojít. Věci se mají používat správně, to byla naše 
motivace. Vrcholnou událostí byl kontakt s příslušným náměstkem ministra a také s firmou 
termokamery nabízející.
A co myslíte? Jak to všechno dopadlo? Nijak. Možná na několika málo místech byly měřené 
osoby žádány, aby sejmuly brýle. Zaplať pámbu za to.
Rozhodně se vše promítne do naší výuky. Zkušební otázka věnovaná termografii bude mezi 
ostatními akcentována. Nebude to už popelka a  snad tomu tak bude na všech lékařských 
fakultách.
S tímto optimistickým závěrem, který se týká sepětí teorie a praxe v praxi, vás všechny zdra‑
vím a přeji vám, aby se vám kovídky vyhnuly.

Vojtěch Mornstein
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ODBORNÉ SDĚLENÍ

Proč nádorové buňky kradou mitochondrie?
Jiří Neužil

Biotechnologický ústav AV ČR, Praha, ČR

Obecně se usuzuje, že u vyšších eukaryot jsou geny přenášeny pouze vertikálně, tedy z rodičů 
na potomstvo. Horizontální přenos genů je limitován na nižší eukaryotické organizmy, jako 
jsou mikroskopické vodní organizmy vířníci (kmen Rotifera, třída Bdelloidea) či rostliny. V po‑
slední době bylo publikováno, že k horizontálnímu přenosu genů, konkrétně genů mitochond‑
riálních, dochází i u vyšších eukaryot včetně savčích buněk. Tyto úvahy byly do relativně nedáv‑
né doby podloženy pouze na úrovni buněčné kultury, kdy se v kokultuře za určitých podmínek 
přesouvají mitochondrie s jejich genetickým aparátem mezi buňkami odlišného typu.

V nedávné době se nám podařilo ve spolupráci s novozélandským kolegou prof. Mike Berrid‑
gem (Malaghan Institute of Medical Research, Wellington) prokázat, že se mitochondrie pře‑
náší horizontálně i u celého organizmu, v tomto případě u experimentálního nádoru v myším 
modelu. Pro zásadní pokus jsme připravili buňky myšího nádoru mléčné žlázy (buněčná linie 
m4T1), které jsme zbavili určitou manipulací mitochondriální DNA (mtDNA). Na tomto místě 
je třeba zmínit, že mitochondrie obsahují vlastní genetický materiál, kdy mtDNA kóduje 13 
mRNA, jejichž produkty jsou podjednotky mitochondriálních komplexů (kromě komplexu II 
obsahují všechny mitochondriální komplexy alespoň jednu podjednotku kódovanou mtDNA). 
Bez těchto podjednotek buňky nemohou tvořit ATP pomocí oxidativní respirace (OXPHOS). 
Rakovinné buňky bez mtDNA (zvané ρ0 buňky) jsme vnesli do podkoží myší kmene Balb‑c. Kon‑
trolní buňky, které obsahují mtDNA, začaly tvořit nádory během 5‑7 dnů, přičemž odpovída‑
jící ρ0 buňky tvořily nádory s 3‑týdenním zpožděním. Následně jsme izolovali nádorové buňky 
z karcinomu, který vznikl z ρ0 buněk a zjistili, že opět obsahují mtDNA.

Zajímalo nás, jak se během tvorby nádoru mtDNA dostala opět do buněk, které jí postrádaly. 
Jedna z možností byla, že vnesené ρ⁰ buňky obsahovaly latentní mtDNA (každá buňka obsa‑
huje stovky mitochondrií a každá mitochondrie mnoho kopií mitochondriálního genomu), kdy 
méně než 2 kopie mtDNA na buňku nelze detekovat ani takovými metodami, jako je single‑cell 
digital droplet PCR. Využili jsme skutečnosti, že pracujeme s inbredním myším kmenem, který 
se vyznačuje homoplasmickou mtDNA. Postup zvaný next generation sequencing ukázal, že 
hostitelská (myší) mtDNA a mtDNA 4T1 buněk se liší ve třech bázích. A stejná analýza mtDNA 
buněk nádoru, který vznikl z buněk bez mtDNA, prokázala homoplasmický polymorfismus hos‑
titele, což je důkaz původu mtDNA. Lze tedy říci, že mtDNA z buněk nádorového mikroprostře‑
dí se v počáteční fázi nějakým způsobem dostala do ρ0 buněk vnesených do myšího hostitele. 
Jak se mtDNA dostane z buňky do buňky a proč rakovinné buňky potřebují mitochondriální 
respiraci, byly dalším předmětem našeho výzkumu.

NA OBSAH
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Jaké jsou možnosti přenosu mtDNA mezi buňkami? Je jen těžko představitelné, že by se sa‑
motná mtDNA dostala z buňky do buňky. Spíše se nabízí možnost, že mtDNA putuje buňkami 
v mitochondriích. Abychom toto potvrdili, použili jsme transgenní myši, jejichž buňky nesou 
mitochondrie značené červenou fluorescencí. Do nich jsme vnesly ρ0 buňky myšího melanomu 
(linie B16), jejichž jádra jsme označili modrým fluorescenčním proteinem. Po určité době jsme 
z myší vyjmuli malé nádory a pomocí sortovacího zařízení oddělili buňky s modrým jádrem 
a červenými mitochondriemi, které reprezentují původní ρ0 buňky s mitochondriemi pochá‑
zejícími z hostitele. Zjistili jsme, že tyto buňky obsahovaly mtDNA, respirovaly a byly schopny 
tvořit nádory. Z tohoto výzkumu vyplývá, že mtDNA se přesouvá mezi buňkami v celých mi‑
tochondriích.

Zůstává ovšem otázka, jakým mechanismem k přenosu mitochondrií dochází. Naše prvotní, 
zatím nepublikované výsledky, ukazují na mechanismus známý z pohybu mitochondrií po axo‑
nech. Mezi buňkami se mitochondrie pravděpodobně přesouvají za pomoci ‚tunnelling nano‑
tubes‘, tedy jakýchsi mezibuněčných můstků dlouhých až 100 µm o průměru kolem 100 nm. 
Těmito můstky vedou jako kolejnice tubulinová vlákna, po nichž putují od – konce k + konci mi‑
tochondrie s mtDNA z nádorového stromatu do buněk bez mtDNA. Vlastní pohyb mitochon‑
drií katalyzuje tzv. kinesinový mobilitní aparát, kdy kinesin se váže na tubulinové vlákno a na 
tento protein se přes adaptorové proteiny TRAK1 a Miro1 váže mitochondrie. Zda je tento 
způsob přenosu pro přesun mitochondrií mezi buňkami klíčový ukáží další výzkumy.

Velmi důležitým aspektem přenosu mitochondrií do ρ0 buněk je jeho funkční dopad. Obecně 
lze říci, že poté, co ρ0 buňky získají mitochondrie s mtDNA, dojde k navýšení kopií mitochond‑
riálního genomu v původních ρ0 buňkách, v důsledku čehož rakovinné buňky obnoví mitochon‑
driální respiraci. Jak známo, respirace mitochondrií je úzce spjata s  tvorbou ATP procesem 
OXPHOS.  Během našeho výzkumu jsme zjistili, že ρ0 buňky tvoří dostatečné množství ATP 
pomocí aerobní glykolýzy, což je známo jako Warburgův efekt. Navíc jsme připravili transgenní 
buňky, u  nichž jsme z  činnosti vyřadili důležitou podjednotku mitochondriálního komplexu 
V (ATP syntáza). Tyto buňky nejenže produkovaly dostatečné množství ATP (pomocí aerobní 
glykolýzy), ale také byly schopny tvořit v experimentálních myších nádory.

Z důvodů výše uvedeného jsme se rozhodli zaměřit naši pozornost na tzv. „metabolické pře‑
programování“. Z dřívějších prací je známo, že ρ0 buňky jsou auxotrofní na uridin, tedy nemo‑
hou růst bez přítomnosti uridinu, protože respirace je nutná pro tvorbu pyrimidinů de novo 
dráhou. Uridin u těchto nerespirujících buněk umožňuje tvorbu pyrimidinů tzv. „salvage“ dra‑
hami. De novo dráha syntézy pyrimidinů zahrnuje 6 kroků, z nichž se většina odehrává v cyto‑
solu. Pouze konverze dihydroorotátu (DHO) na orotát probíhá v mezimembránovém prosto‑
ru, neboť enzym dihydroorotát dehydrogenáza (DHODH), která tuto reakci katalyzuje, je ve 
vnitřní mitochondriální membráně. Při konverzi DHO na orotát se uvolní dva elektrony, které 
vstupují do respiračního řetězce. Přesněji, jejich akceptorem je ubichinon, který je reoxidován 
v závislosti na aktivitě mitochondriálních komplexů III a IV. Zjistili jsme, že pokud zablokuje‑
me aktivitu DHODH u parentálních buněk, tyto budou auxotrofní na uridin a nemohou tvořit 
nádory. Naproti tomu transfekce ρ0 buněk tzv. alternativní oxidázou (AOX), což je enyzm izo‑
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lovaný z nižších eukaryot s kombinovanou aktivitou komplexů III a IV, umožnil ρ0 buňkám růst 
v nepřítomnosti uridinu a tvorbu nádorů. Ukázali jsme tedy, že mitochondriální respirace je 
zcela zásadní pro tvorbu nádorů díky jejímu zapojení do de novo syntézy pyrimidinů, nikoliv 
kvůli tvorbě ATP, které nádorové buňky mohou tvořit pomocí aerobní glykolýzy.

V průběhu několika uplynulých let jsme tedy objevili jev horizontálního přenosu mitochond‑
riální DNA in vivo, způsob přesunu mtDNA mezi buňkami i jeho funkční význam. Zejména po‑
sledně uvedené zjištění chceme využít pro návrh nových protirakovinných látek, které budou 
inhibovat DHODH a budou cílené do mitochondrií.

V poslední době se ukazuje, že mitochondriální přenos mezi buňkami je jev častější, než bylo 
doposud známo. A také to, že k přenosu mitochondrií dochází i mimo patologické stavy. Bylo 
publikováno, že u outbredních jedinců je zřejmě horizontální přenos mitochondrií běžný, ne‑
boť se pravděpodobně podílí na udržení rovnováhy v heteroplasmii mtDNA. My jsme nyní ve 
spolupráci s kolegy z Universite Paris‑Est ukázali, že dochází také k přenosu mitochondrií mezi 
krevními destičkami a mezenchymálními kmenovými buňkami. Tento proces vede ke změně 
metabolismu mezenchymálních kmenových buněk, což má za následek zvýšenou tvorbu a se‑
kreci pro‑angiogenního cytokinu VEGF. V důsledku toho dochází k zrychlení hojení ran.

Výše uvedené příklady ukazují na horizontální přenos mitochondrií jako novou oblast buněčné 
biologie s dalekosáhlými důsledky pro patologické i fyziologické stavy.
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Hledání skrytých změn fenotypu – embryonální 
kmenové buňky na cestě k bezpečné aplikaci
Petr Vaňhara 1,2 , Lukáš Pečinka 2,3, Lukáš Moráň 1, Volodymyr Porokh 1, Josef Havel 2,3, 
Aleš Hampl 1,2 

1 Ústav histologie a embryologie, Lékařská fakulta, Masarykova Univerzita
2 Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Fakultní nemocnice U sv. Anny (FNUSA‑ICRC)
3 Ústav chemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Lidské embryonální kmenové buňky (hESCs, human embryonic stem cells) jsou fenoménem 
biologie posledních dvou dekád. Jejich derivace představovala milník v  porozumění buněč‑
né a molekulární podstaty raného lidského embryonálního vývoje a diferenciačních procesů 
určujících výslednou podobu somatických buněk. Navíc schopnost téměř univerzální dife‑
renciace dělá z embryonálních kmenových buněk důležitý biomedicínský a biotechnologický 
nástroj s velkým potenciálem pro regenerativní medicínu, specifické testování léčiv, poznání 
etiopatogeneze nejrůznějších onemocnění nebo analýzu environmentálních a teratogenních 
vlivů. Jako v případě každé jiné technologie založené na biologických systémech je klíčovým 
předpokladem především stabilita a zejména bezpečnost buněčných produktů zamýšlených 
pro klinické využití. Právě obtížně odhalitelná vnitřní nestálost kmenových buněk, tendence 
k diferenciaci nebo citlivost k podmínkám kultivačního prostředí nás vedla k vývoji metody 
využívající hmotnostní spektrometrii pro biotyping a kontrolu kvality kultur embryonálních 
kmenových buněk.

Raná embryogeneze, kmenové buňky a úskalí jejich kultivace
Rané lidské embryo je tvořené až do stádia moruly nediferencovanými, plně zastupitelný‑
mi buňkami. S  pokračujícím vývojem buňky na povrchu moruly vytváří mezibuněčné spoje 
a  umožňují vznik duté blastocysty tvořené dvěma morfologicky rozlišitelnými strukturami, 
povrchovým trofoblastem a vnitřní buněčnou masou – embryoblastem. Po vzniku kompaktní 
moruly a blastocysty (kolem 5. dne po oplození) totipotentní buňky ztrácejí svůj plný diferenci‑
ační potenciál a vývojový osud jednotlivých konkrétních buněk je již determinovaný ke vzniku 
embrya a extraembryonálních tkání. V okamžiku nidace lidské blastocysty do výstelky děložní 
dutiny (6.–7. den po oplození) embryoblast diferencuje v bilaminární zárodečný terčík tvoře‑
ný dvěma epiteliálními listy – epiblastem a hypoblastem. Buňky epiblastu vytvářejí v procesu 
gastrulace zárodečné listy, ektoderm, mezoderm a definitivní entoderm, zatímco hypoblast 
přispívá zejména ke vzniku extraembryonálního mezodermu a entodermu žloutkového váčku.

Embryonální kmenové buňky (ESC) byly derivovány právě z nediferencované buněčné masy, 
embryoblastu, rané preimplantační blastocysty. Samotný embryoblast představuje efemer‑
ní, krátkodobé vývojové stádium, které se velmi rychle mění na pokročilé a determinované 
základy budoucích embryonálních i  extraembryonálních tkání. Naproti tomu embryonální 
kmenové buňky mají spíše charakter buněčné linie – jejich vývojový čas se zastavil, podržely 
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si molekulární aparát nezbytný pro udržení pluripotence a neomezeného buněčného dělení. 
Ve vhodných podmínkách je tedy možná jejich kultivace a propagace in vitro po neomezeně 
dlouhou dobu.

Proces embryogeneze – vývoje embrya, diferenciace buněk a uspořádání tkání je přísně regu‑
lovaný proces. Ektopické nebo abnormálně vývojově perzistující embryonální buňky mohou 
diferencovat do zvláštních ohraničených struktur obsahujících různé neuspořádané tkáně 
a základy orgánů – např. vlasové folikuly, základy zubů nebo okrsky chrupavčité a kostní tkáně. 
Tyto zvláštní nádory, odvozené většinou právě z embryonálních tkání nebo zárodečných po‑
hlavních buněk, zásadně přispěly k poznání embryogeneze. Skutečně první in vitro kultivované 
buněčné linie, které nesly znaky pluripotence, byly odvozeny právě z  myších testikulárních 
teratokarcinomů. Buňky embryonálního karcinomu (EC) sdílí řadu znaků se zárodečnými po‑

Obr. 1 Ilustrační příklad lidských embryonálních kmenových buněk (hESCs). (A) Kolonie hESCs lin‑
ie CCTL‑14 ko‑kultivovaná společně s myšími embryonálními fibroblasty (MEFs). (B) hESCs 
CCTL‑14 samostatně kultivované na povrchu obsahující extracelulární matrix. Měřítko od‑
povídá 200 µm. (C) Imunofluorescenční lokalizace exprese klíčových transkripčních faktorů 
nezbytných pro udržená stavu pluripotence Oct3/4 (zeleně) a Sox‑2 (červeně) v hESCs. Jádra 
vizualizovaná pomocí DAPI (modře). Měřítko odpovídá 100 µm. (D) Ukázka směsi dosud 
intaktních kmenových buněk a  krystalizované matrice připravené k  analýze pomocí MAL‑
DI‑TOF MS. Skenovací elektronová mikroskopie (SEM), celkové zvětšení 800x.
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hlavními buňkami (PGCs) a společně představovaly jeden ze základních a neobyčejně cenných 
modelů pro studium buněčné plasticity a embryonální diferenciace. V roce 1981 byly průlo‑
mově derivovány myší embryonální kmenové buňky (mESCs, mouse embryonic stem cells) 
původem nikoli z nádorové tkáně, ale z preimplantačního myšího embrya starého 3,5 dne po 
oplození [1]. Propagace mESCs byla usnadněná využitím protokolů pro kultivaci kmenových 
buněk odvozených z teratokarcinomů [2] a následně identifikací klíčových faktorů bránících 
diferenciaci a podporujících udržení pluripotence (zejména mLIF – mouse leukemia inhibitory 
factor a BMP4 – bone morphogenetic protein 4) [3]. Embryogeneze primátů včetně člověka se 
nicméně od vývoje hlodavců významně liší, což sebou neslo i problémy při derivaci linií lidských 
embryonálních kmenových buněk, které se povedlo izolovat až o 17 let později [4] (obr. 1A). 
V roce 2006 objev transkripčních „Yamanakových“ faktorů (Oct3/4, Sox‑2, c‑Myc, Klf4) [5], je‑
jichž exprese indukuje stav pluripotence i v somatických buňkách (iPSCs, induced pluripotent 
stem cells), potom pomyslně doplnil paletu poznání o molekulární mechanismy buněčné plas‑
ticity somatických i kmenových buněk, včetně embryonálních nebo nádorových.

Stav plné diferenciační kapacity, pluripotence, je vývojově nestabilní; během normálního vý‑
voje dochází velmi rychle k determinaci vývojových buněčných linií a vzniku diferencovaných 
struktur i ve velmi raném embryu. Podmínky kultivačního mikroprostředí, optimalizovaného 
pro neomezenou propagaci kmenových buněk s plným diferenciačním potenciálem po velmi 
dlouhou dobu, se tedy od podmínek v raném embryu dramaticky liší. Z počátku bylo náhra‑
dou komplexních biologických vztahů zavedení ko‑kultivačních schémat, zejména s využitím 
myších embryonálních nebo 3T3 fibroblastů, lidských prepuciálních fibroblastů či buněk výs‑
telky vejcovodů nebo fetální hladké svaloviny, které jako tzv. feeder layer stimulují proliferaci 
a spolu s vhodnými cytokiny udržují nediferencovaný stav embryonálních kmenových buněk. 
Nicméně kombinace přímé kultury lidských buněk určených pro potenciální klinické využití 
spolu s buňkami zvířecího původu nese riziko cross‑kontaminace xenogenním buněčným ty‑
pem, imunitní rejekce po podání a potenciálně i ohrožení hostitelského organismu (pacienta) 
patogeny donora. Kultivační protokoly, které obsahují jakoukoli nehumánní složku, jsou tak 
nevhodné pro klinické využití. Alternativou je samostatná kultivace na definovaných modi‑
fikovaných površích (extracelulární matrix nebo proteinové vrstvy) v komplexním médiu ob‑
sahujícím vhodné cytokiny (bFGF, aktivin atd.) a které je prosté aditiv animálního původu [6] 
(obr. 1B).

Přes snahu udržet uniformitu a stabilní fenotyp kultivovaných buněk se ustavené linie embryo‑
nálních kmenových buněk rychle přizpůsobují dvojrozměrné kultivační architektuře, jinému 
a ve srovnání se situací in vivo podstatně zjednodušenému složení kultivačního mikroprostře‑
dí, i  netypickým mezibuněčným interakcím. Během kultivace in vitro se tak nevyhnutelně 
selektují klony, které těmto podmínkám nejlépe odpovídají  – tedy ty s  optimální rychlostí 
proliferace, sníženou citlivostí k programované buněčné smrti i vnímavosti k metodám disa‑
gregace buněk během pasážování v kultuře a rezistence k různým formám stresu. Zároveň 
dochází k akumulaci chromozomálních aberací, epigenetickým změnám i změnám v genové 
expresi. Tyto změny často zahrnující geny typické pro tvorbu neoplastických, nádorových tkání 
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[7], což připomíná situaci pozorovanou u nediferencovaných pluri‑ nebo multipotentních bu‑
něk odvozených z teratokarcinomů [8,9] exprimujících regulátory pluripotence [10] podobně 
jako hESCs nebo iPSCs (obr. 1C).

Darwinovská selekce v kultivačním prostředí tedy po čase generuje buňky s podstatně odliš‑
ným a potenciálně rizikovým fenotypem blížícím se maligním buňkám. Takové buňky označu‑
jeme jako adaptované. Paradoxně, takové nežádoucí změny mohou zůstat bez povšimnutí i při 
použití stringentních kultivačních protokolů a správné laboratorní praxe, dokud nedojde k ná‑
padným změnám morfologie nebo genové exprese regulátorů pluripotence či zřejmé indukci 
diferenciace. Inkompatibilní abnormality během vývoje in vivo jsou rychle eliminovávány, vět‑
šinou rejekcí embrya; v in vitro kultuře mohou ale vést ke vzniku dominantních stabilních klonů 
s nežádoucími vlastnostmi, které brání jejich klinické nebo biotechnologické aplikaci.

V současné době neexistují metody analýzy kmenových buněk, které by byly rutinně aplikova‑
telné a s dostatečnou senzitivitou mohly odhalit výskyt takových nežádoucích změn. Zlatým 
standardem pro identifikaci (autentizaci) kultivovaných buněčných linií je analýza krátkých 
tandemových repetic (STR nebo SSR) rozšířených v rámci celého genomu, přičemž každá linie 
odvozená z různých jedinců, většinou individuálních pacientských vzorků, má svůj jedinečný 
profil STR.  Stejná situace je u  embryonálních kmenových buněk, které jsou odvozeny vždy 
z jednoho konkrétního embrya. V případě specifických kultivačních potřeb, jako je například 
společná kultivace více buněčných typů, použití více buněčných populací odvozených od jedi‑
ného jednotlivce, nebo potřeba sledování změn v rámci diferenciace jedné linie kmenových 
buněk, není STR analýza schopna poskytnout dostatečné informace. Mimo to, v případě kon‑
taminace kultury, posunu fenotypu nebo v případě virových nebo mykoplazmatických infekcí 
může STR analýza poskytnout nejednoznačné výsledky, nebo v  lepším případě poskytnout 
pouze kvalitativní hodnocení bez informací o rozsahu kontaminace nebo míře heterogenity 
buněčných populací. Podobně metody sledující změny na úrovni genomu nebo proteomu ne‑
musí být dostatečně informativní a rutinně použitelné.

Naše skupina se v posledních letech zabývala využitím přístupů analytické chemie a chemo‑
metrie v analýze kmenových buněk a jejich biologických parametrů. Ukázali jsme, že vhodnou 
metodou volby může být hmotnostní spektrometrie (MS, mass spectrometry) použitá přímo 
na intaktní buňky. MS se ukázala jako robustní, ekonomicky výhodná a přitom experimentál‑
ně relativně nenáročná metoda pro monitorování rutinních kultur i diferenciačních trajektorií 
embryonálních kmenových buněk. Spektrální profil v  širokém rozsahu molekulových hmot‑
ností získaný z celých buněk zahrnuje desítky až stovky molekulárních entit, které společně 
vytvářejí typický vzor nebo „otisk prstu“ (fingerprint), který je možné přiřadit konkrétnímu 
buněčnému typu, stavu nebo fenotypu (biotyping).

Hmotnostní spektrum jako biomarker

Hmotnostní spektrometrie využívající energii laseru a  matrici pro ionizaci molekul analytu 
(MALDI TOF MS, Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization Time‑Of‑Flight Mass Spectrome‑
try) je dekády zavedenou metodou analytické chemie, která umožňuje kvantitativní i struktur‑
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ní analýzy širokého spektra různých molekul [11]. Je založena na rozdělení iontů v elektrickém 
poli na základě molekulové hmotnosti a  náboje. Ionizace vzorku, tedy adice kationtů nebo 
aniontů (např. H+, Na+, K+, OH‑, HCOO‑, Cl‑) nebo vznik radikálu, je vyvolána energií laseru, 
přičemž přídavek další chemické látky – matrice, zajišťuje rovnoměrnou distribuci energie ve 
směsi matrice:analyt, brání nežádoucí fragmentaci a umožňuje tak ionizaci látek i o vysokých 
molekulových hmotnostech, typicky peptidů a proteinů. Vlastní detekce je založena na princi‑
pu měření doby letu nabitých částic v silném elektrickém poli a jejich intenzity po dopadu na 
detektor. Pokud jsou jako analyt použity celé, intaktní buňky (obr. 1D), tak pomocí MALDI TOF 
MS lze získat unikátní spektrální profil bez nutnosti vzorek lyzovat, separovat nebo frakciono‑
vat, což jsou procesy, které nevyhnutelně vnáší nežádoucí variabilitu a zvyšují technickou ná‑
ročnost postupu. Obecně také platí, že větší množství analytu neznamená nutně více a lepších 
informací, vhodný počet buněk pro samotnou analýzu se pohybuje v závislosti na buněčném 
typu mezi 1 000 až 100 000 buněk pro každou jednotlivou analýzu (obr. 2).

Analyt, představovaný intaktními buňkami v suspenzi s matricí (např. kys. sinapová), 
je pomocí laserového paprsku ionizován. Nabité částice jsou urychleny elektrickým 
polem ve vakuové trubici a dopadají na lineární nebo reflektronový detektor. Čas 
letu je přímo úměrný poměru hmotnosti a náboje (m/z) dané částice. Detektor ná-
sledně zaznamenává dopad částice a registruje jej jako změnu intenzity v mV. Vý-
sledkem je hmotnostní spektrum v širokém rozsahu m/z. Převzato z [23] a upraveno.

Obr. 2 Schéma analýzy intaktních buněk na hmotnostním spektrometru.
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Analýza dat
Každé hmotnostní spektrum obsahuje pozice získaných iontů, která se udává v poměru hmot‑
nosti k náboji (mass/charge = m/z), intenzitu dopadajícího iontu na detektor v mV a v nepo‑
slední řadě metadata, která nám poskytují informace o daném spektru. Díky metadatům může‑
me zjistit kdy, za jakých podmínek měření proběhlo nebo jaká kalibrace byla použita a s jakým 
výsledkem. Samotné spektrum nám poskytuje informaci o tom, jaké ionty jsme schopni z kon‑
krétního vzorku ionizovat a zaznamenat na detektoru. Často to bývají velké abundantní pro‑
teiny o velikosti několika desítek kilodaltonů (kDa), například albuminy, imunoglobuliny nebo 
apolipoproteiny [12]. Identifikací proteinů, peptidů a jejich modifikací se zabývá proteomika, 
neobyčejně komplexní obor, ve kterém hraje hmotnostní spektrometrie hlavní roli. Komplexi‑
ta proteomického výzkumu je dána již například faktem, že lidské tělo obsahuje v daný oka‑
mžik mezi 80 000 – 400 000 různě modifikovaných proteinů, a  lidský proteom, tedy obecně 
soubor proteinů a jejich stavů v daný okamžik, je dynamicky se měnící soubor, který v závislosti 
na podmínkách může obsahovat jiné (modifikované) proteiny, které během předchozí analýzy 
neobsahoval [13]. Cílem proteomické MS analýzy je na základě tandemové MS identifikovat, 
o jaké proteiny/peptidy se jedná, a to na základě jejich fragmentačních spekter až na jednot‑
livé aminokyseliny. Identifikace probíhá díky možnosti porovnání naměřených hmotnostních 
spekter se spektry, která jsou obsažena v internetových databázích (NCBI, NIST nebo UniProt), 
a to na základě dvou přístupů, bottom‑up nebo top‑down proteomické analýzy.

Zcela odlišným přístupem je MS screening (profilování), který porovnává takzvaný biologický 
(buněčný) otisk prstu (fingerprint). Principem této metody je možnost porovnání naměřených 
spektrálních vzorů s kontrolními spektry v databázích nebo sledování konkrétní proteinové 
modifikace v  biologických vzorcích. Snahou mnoha výzkumných center je vytvořit rychlou, 
levnou, automatickou a spolehlivou metodu pro včasnou diagnostiku onemocnění, u kterých 
mortalita rapidně vzrůstá s dobou potřebnou k jejich diagnóze. Díky možnosti vytvoření data‑
báze spekter našla tato metoda své uplatnění zejména v klinické mikrobiologii [14] a recentně 
i v experimentální diagnostice, kterou rozvíjí i naše skupina [15‑17]. MALDI‑TOF hmotnostní 
spektrometrie splňuje do jisté míry všechny parametry pro včasnou diagnostiku, avšak nut‑
ností je propojení výstupů hmotnostní spektrometrie s pokročilou analýzou dat, které slouží 
k  rychlému vyhodnocení měření. Stejnou filozofii jako v diagnostice lze s úspěchem použít 
i pro analýzu kultivovaných kmenových buněk.

Mezi naměřeným hmotnostním spektrem a vyhodnocovacím software je ve většině komerč‑
ně dostupných softwarů vložen prvek, který se z pohledu uživatele chová jako „black box“ 
a  jehož funkcí je úprava naměřených hmotnostních spekter (obr. 3A) definovaná výrobcem 
a uživateli neposkytuje mnohdy žádný prostor k vlastní analýze nebo korekci dat. Úprava dat 
je přitom složena z několika složitých a podstatných operací, které je potřeba vhodně optima‑
lizovat nebo alespoň znát jejich parametry (obr. 3B). Řada komerčních programů zcela opo‑
míjí již prvotní operaci po načtení dat, kterou je prověření, zda všechna naměřená spektra 
obsahují použitelnou informaci – kontrola kvality spekter. Některá spektra nemusí obsahovat 
záznam informací, ale pouze šum. Tato spektra sice mohou být uživatelem odstraněna ma‑
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nuálně, avšak v případě rozsáhlých data setů obsahujících stovky záznamů je to prakticky ne‑
možné. Dalšími kroky jsou transformace a vyhlazení spekter, odečet základní linie – baseline 
correction, normalizace intenzit, kalibrování m/z hodnot – alignment, detekce peaků (obr. 3C) 
a  na závěr sestavení matice intenzit vybraných signálů pro jednotlivá hmotnostní spektra 
(obr. 3D). Každá z těchto minimálně 8 operací ovlivňuje výsledek statistické analýzy ještě před 
jejím vlastním zahájením a dost často bývá běžnému uživateli komerčních softwarů skryta pod 
jedním tlačítkem. Jednotlivé proměnné jsou vybrány pomocí dalších statistických přístupů, 
a obvykle zahrnují ty peaky, které splní předem definované technické kritérium (např. poměr 
signál/šum atd.).

Nicméně software umožňující uživateli kontrolovat zpracování dat je vědecké komunitě do‑
stupný, mezi výzkumnými skupinami jsou nejpoužívanějšími programy MATLAB (MATrix LA‑
Boratory), R nebo python. R je programovací jazyk, který se stal spolu s grafickým prostředím 
(RStudio) standardem pro statistickou analýzu a její grafické zobrazení. Výhodou je rozsáhlá 
uživatelská komunita, která vytváří veřejně dostupné balíky knihoven s naprogramovanými 
částmi kódu (skripty), které pak může kdokoli použít, rozšířit a poskytnout dalším uživatelům. 
Takto se komunita uživatelů neustále rozrůstá a zlepšuje. Právě tento přístup jsme využili i my.

Data zpracovaná do matice je možné jednoduše vizualizovat, (obr. 3E) nebo dále analyzovat 
a identifikovat klíčové proměnné (obr. 3F). Často potřebným krokem je na základě maticových 
grafů a dalších postupů otestovat, zda některá hmotnostní spektra nepředstavují technické 
odlehlé hodnoty. Odlehlé hodnoty nemusí být nutně chybou, především pak v případě, že jsou 
způsobeny biologickou heterogenitou jednotlivých vzorků, která by neměla být z analýzy od‑
straněna. Možnou úpravou je průměrování technických replikátů daného biologického jedince 
do jednoho hmotnostního spektra, čímž se odstraní heterogenita v rámci měření technických 
replikátů daného biologického jedince.

Obr. 3 Příklad zpracování a analýzy hmotnostních spekter.
 (A) Originální spektrum, tak jak jej zaznamená hmotnostní spektrometr. (B) Základní operace 

používané ke zpracování spekter. (C) Výsledné spektrum vstupující do další analýzy. Červené 
body značky identifikují signifikantní peaky. (D) Příklad matice intenzit vybraných m/z 
hodnot (peaků). (E) Grafické zpracování matice intenzit v podobě heatmap. hESCs označují 
embryonální kmenové buňky, DIF A ‑DIF D potom diferenciační trajektorie. (F) Chord diagram 
zviditelňující vážení význam jednotlivých peaků v  rámci analyzovaných tříd. (G) Příklad 
matice hodnot jednotlivých spekter získaných analýzou hlavních komponent. (H) Sutinový 
graf umožňující odhad počtu komponent dominantně přispívajících k  celkové variabilitě 
souboru. (I) Grafické zpracování PCA analýzy ukazující klastry různě diferencovaných hESCs. 
(J) Příklad architektury umělé neuronové sítě (multilayer backpropagation perceptron) jako 
jedné z metod umělé inteligence použité námi ke klasifikaci hmotnostních spekter hESCs 
a koncept klasifikačního výstupu. Síť využije data z trénovacího datasetu se známými výstupy 
k vytvoření generalizovaného matematického modelu pro analýzu neznámých vstupních dat 
a predikci jejich klasifikace.
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Matice dat se používá pro vícerozměrné analýzy, které nám pomáhají nalézt nejvhodnější 
pohled na multidimenzionální data s co nejmenším úbytkem informací (každou úpravou dat 
ztrácíme část informace). Tyto analýzy se dělí do dvou hlavních skupin, na shlukové a ordinační 
metody. Hlavním cílem shlukových analýz je na základě podobnosti jednotlivých biologických 
jedinců vytvořit shluky objektů, které mají společné rysy. Cílem ordinačních analýz je pak zjed‑
nodušení vícerozměrných dat (multidimenzionality) do nových rozměrů, které výrazně lépe 
zachovávají a přitom zpřehledňují variabilitu dat. V některých případech se může jednat až 
o tisíce dimenzí, které je často nutné zjednodušit do maximálně tří, které je člověk schopen 
přirozeně vnímat jako objekty. Podmínkou pro vícerozměrnou analýzu je existence vztahů 
(korelací) mezi dimenzemi a možnost jejich nahrazení novou (zástupnou), která obsahuje sou‑
hrnnou informaci. Mezi ordinační analýzy patří různé metody, např. faktorová analýza, kore‑
spondenční analýza, ale nejdůležitější z nich je metoda hlavních komponent (PCA – Principle 
Component Analysis), od které se odvíjejí všechny ostatní. PCA je běžně používanou metodou 
pro redukci proměnných před následnou klasifikací dat, k odhalení skrytých (latentních) pro‑
měnných nebo k  vizualizaci dat. PCA redukuje multidimenzionalitu dat do několika vizuali‑
zovatelných rozměrů, které zachovávají většinu informací z původních dat. Každé jednotlivé 
spektrum získá v PCA analýze hodnoty odpovídající nové dimenzi jednotlivých komponent. 
Z původní sady vybraných hodnot, která může obsahovat desítky, stovky nebo i  teoreticky 
miliony vstupů jsou vybrány komponenty, které nejlépe vysvětlují variabilitu data setu (PC1 – 
PCn). Pokud je cílem analýzy vizualizace dat, vybíráme 2‑3 komponenty, které je možné na‑
ráz vynést do bodového grafu. V případě redukce s cílem získat matici vstupů pro následnou 
klasifikaci je možné vybrat desítky komponent. K výběru optimálního počtu komponent jsou 
často používány sutinové grafy (scree plot), Sheppardovy diagramy nebo Kaiser Guttmanovo 
kritérium [18] (obr. 3G‑I).

Klasifikace pomocí spektrálních vzorů opět využívá metody běžné v chemometrii a analytic‑
ké chemii, např. bivariační lineární regresi, metodu částečných nejmenších čtverců nebo me‑
tody umělé inteligence (strojového učení) a umělé neuronové sítě (ANNs – Artificial Neural 
Networks). Právě přístupy založené na konceptech umělé inteligence se ukázaly jako velmi 
vhodný nástroj, který umožňuje klasifikovat i velmi komplexní biochemická a biologická data, 
obsahující podobné spektrální vzory a přiřadit je konkrétním buněčným typům, fenotypům 
nebo kultivačním parametrům. ANNs umí překonat i  „vrozenou“ nevýhodu MALDI TOF MS, 
kterou je nelinearita intenzity signálu, případně stochastické interakce mezi matricí a analy‑
tem vedoucí k disipaci ionizační energie nebo jejímu zhášení a nežádoucí variabilitě spektrál‑
ního profilu.

ANNs jsou matematickým konceptem, který umožňuje modelovat i vysoce komplexní, neli‑
neární a vícerozměrné systémy. Strojové učení spočívá v analýze komplexních vzorů a proměn‑
ných obsažených v  trénovacích experimentálních datech a  v  jejich přiřazení příslušné třídě 
nebo kategorii. Pokud jako vstup použijeme neznámý spektrální profil, správně sestavená, 
natrénovaná a  nezávisle validovaná síť jej korektně přiřadí některé z  definovaných katego‑
rií. Existuje celá řada architektur a funkčních uspořádání neuronových sítí. V našich analýzách 
jsme využívali relativně jednoduchý model vícevrstevných perceptronů, jejichž základní jed‑
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notkou jsou „nody“, nebo umělé „neurony“, uspořádané do vzájemně propojených vrstev. 
Každý i‑tý neuron je spojen s následujícím j‑tým neuronem pomocí váženého spojení wij, které 
se upravuje v iteračních cyklech během trénování sítě. Spektrální data jsou přijímána vstupní 
(input) vrstvou, procházejí sítí, jejíž jednotlivé neurony uspořádané v jedné nebo více skrytých 
vrstvách (hidden layer) jsou aktivovány podobně jako v biologických neuronálních systémech, 
pouze akční potenciál je nahrazený matematickou aktivační funkcí, a generují požadovaný vý‑
sledek (output) ve formě predikce klasifikace [19]. Principy analýzy spektrálních dat pomocí 
umělých neuronových sítí shrnuje obr. 3J.

Naše příklady využití
Hypotéza diskriminace biologických objektů pomocí MS, ať už tkání nebo buněčných typů, 
vychází z  jejich předpokládaného rozdílného chemického složení. Pro testování tohoto kon‑
ceptu jsme zvolili myší model primární hyperoxalurie I, zvláštního dědičného, autozomálně re‑
cesivního onemocnění, postihující glyoxalátový metabolismus. V tkáních ledvin a jater ukládají 
depozita oxalátu, mění chemické složení postižené tkáně a nakonec vedou k hepatorenálnímu 
selhání a extrarenální manifestaci choroby [20]. Tkáně z experimentálních zvířat byly analyzo‑
vány pomocí MALDI TOF MS a chemometrických přístupů. Vzhledem k abnormálnímu složení 
postižených tkání bylo možné v naměřených datech identifikovat informativní oblasti a využít 
je pro klasifikaci založené pouze na základě hmotnostních spekter [17]. Následně nás zajíma‑
lo, zda je možné stejnou metodou odlišit i podstatně jemnější rozdíly, které odrážejí přímo bio‑
logické rozdíly mezi různými buněčnými typy. Pomocí MALDI‑TOF MS intaktních buněk jsme 
porovnali myší embryonální fibroblasty (MEFs) a lidské embryonální kmenové buňky (hESCs). 
Hmotnostní spektra obsahovala informativní oblasti o různé intenzitě v daném rozsahu m/z, 
které spolehlivě diskriminovaly oba buněčné typy od sebe, a to i v případě binární směsi 1 : 1. 
Počet nenulových hodnot eigenvalues (či hodnot větších než jejich směrodatná odchylka 
(error eigenvalues) správně indikoval počet rozpoznatelných biologických entit, v našem pří‑
padě unikátních spektrálních vzorů odpovídající počtu typů buněk. Podobný výsledek jsme 
získali i v případě binárních směsí funkčně podobných myších ESCs (mESCs) a hESCs. Spolehli‑
vé rozlišení binární směsi od jednodruhových vzorků nás motivovalo k rozšíření experimentu 
o kvantifikaci zastoupení jednotlivých buněčných typů ve směsi. Použili jsme více‑proměnný 
kalibrační přístup a  pro panel binárních směsí připravených v  různém poměru MEFs:hESCs, 
resp. hESCs:mESCs, jsme získali příslušná hmotnostní spektra, která sloužila jako trénovací 
dataset pro neuronovou síť. Výstupem neuronové sítě byl odhad počtu buněk jednotlivých bi‑
nárních komponent, kdy síť byla schopná odlišit změny v hmotnostních spektrech odpovídají‑
cích 103 buněk jednoho typu (MEFs) v binární směsi s 106 buněk jiného typu (hESCs) a naopak 
[21]. Aplikace MS jsme dále rozšířili o rutinní analýzy dlouhodobě kultivovaných hESCs o nízké 
a vysoké pasáži, popis účinnosti diferenciačních protokolů, respektive monitoring buněk vstu‑
pujících do diferenciace. Komplexní analýza několika desítek specifických peaků bez nutnosti 
jejich nákladné identifikace umožňuje vizualizaci dynamiky procesu kultivační adaptace i zře‑
telné odlišení morfologicky identických buněk determinovaných k diferenciaci i  jen několik 
hodin po indukci [22]. Schopnost identifikace žádoucího výchozího stavu kmenových buněk 
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(pluripotentní, neadaptované) od morfologicky identických, ale nežádoucích (pluripotetní, 
adaptované), přes determinované progenitory (diferencující, ale ještě nezralé) po plně dife‑
rencovaná, zralá stádia, přináší možnosti aplikace nejen ve výzkumných, ale i v klinicky nebo 
biotechnologicky orientovaných laboratořích. Metoda MALDI‑TOF MS s navazující pokročilou 
statistickou analýzou tedy umožňuje rychlou, jednoduchou a ekonomicky nenáročnou kontro‑
lu kvality rutinních kultur kmenových buněk s klinickým potenciálem a může validovat jejich 
bezpečné použití.
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HLAVNÍ VÝBOR

Zpráva o činnosti ČsBS v prvním pololetí 2020
Volby výboru odborných sekcí

Cytogenetická sekce

Proběhlo druhé kolo voleb do výboru Cytogenetické sekce, ze kterého vzešel sedmičlenný vý‑
bor s čestnou předsedkyní prof. Ing. Kyrou Michalovou, DrSc. Dovolba předsedy sekce a ostat‑
ních funkcionářů proběhne na Výroční cytogenetické konferenci v září 2020 v Olomouci.

doc. RNDr. Zuzana ZEMANOVÁ, CSc. VFN a 1. LF UK, Praha

prof. MVDr. Jiří RUBEŠ, CSc. VUVeL, v.v.i., Brno

RNDr. Magdaléna UVÍROVÁ, Ph.D. CGB laboratoř, a.s., Ostrava

RNDr. Drahuše NOVOTNÁ ÚBLG FN Motol, Praha

prof. RNDr. Mgr. Marie JAROŠOVÁ, CSc. CMBGT IHOK, FN Brno

RNDr. Jiří HORÁČEK GENNET s.r.o., Praha

MUDr. Vladimír GREGOR OLG Thomayerova nemocnice, Praha

Sekce reprodukční biologie

Proběhlo druhé kolo voleb do výboru Sekce reprodukční a vývojové biologie, ze kterého vze‑
šel tříčlenný výbor s předsedkyní Mgr. Helenou Kupcovou Skalníkovou, Ph.D.

Mgr. Helena Kupcová SKALNÍKOVÁ, Ph.D. ÚŽFG AV ČR, Liběchov

MVDr. Martin ANGER, CSc. CEITEC VRI Brno

prof. MUDr. Pavel TRÁVNÍK, DrSc. REPROMEDA, Brno

Sekce nádorové biologie

Proběhlo druhé kolo voleb do výboru Sekce nádorové biologie, ze kterého vzešel pětičlenný 
výbor s předsedkyní doc. RNDr. Sabinou Ševčíkovou, Ph.D.

doc. RNDr. Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Ph.D. LF MU, Brno

prof. RNDr. Ondřej SLABÝ, Ph.D. LF MU, Brno

Mgr. Jiří ŠÁNA, Ph.D. CEITEC MU, Brno

Mgr. Martina LOJOVÁ, Ph.D. Masarykův onkologický ústav, Brno

prof. RNDr. Renata VESELSKÁ, Ph.D., MSc. PřF MU, Brno
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Sekce buněčné biologie

Proběhlo druhé kolo voleb do výboru Sekce buněčné biologie, ze kterého vzešel pětičlenný 
výbor s předsedou doc. RNDr. Petrem Vaňharou, Ph.D.

doc. RNDr. Petr VAŇHARA, Ph.D. LF MU, Brno

doc. RNDr. Pavla BINAROVÁ, CSc. MBÚ AV ČR, Praha

doc. MUDr. Iva SLANINOVÁ, Ph.D. LF MU, Brno

prof. RNDr. Renata VESELSKÁ, Ph.D., MSc. PřF MU, Brno

Prof. RNDr. Ondřej SLABÝ, Ph.D. LF MU, Brno

Dotace od Rady vědeckých společností (RVS)
RVS pro rok 2020 podpořila všechny projekty, o které ČsBS žádala, v plné výši.

Prezentace nových výsledků vědeckého výzkumu  
a jejich popularizace

246 000 Kč

Zpravodaj ČsBS 60 000 Kč

Webová stránka ČsBS 10 000 Kč

Celkem 316 000 Kč

Dále byla podána žádost o poskytnutí příspěvku na úhradu členských příspěvků členů České 
společnosti pro ultrazvuk v medicíně v zahraniční odborné společnosti European Federation 
od Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB). Jedná se o úhradu členského 
příspěvku za celkem 45 členů v celkové výši 315 Eur (7 Eur/osoba/rok). ČSUM svým členstvím 
v EFSUMB získává průběžné informace o důležitých akcích v této oblasti, příležitostný zpra‑
vodaj a ukázková čísla časopisu European Journal of Ultrasound. Členové mají také přístup 
do EFSUMB Course Book a k Postgraduate Web Course. ČSUM může delegovat zástupce do 
orgánů EFSUMB. S členstvím našich členů v EFSUMB souvisí i možnost členů participovat na 
činnosti odborných komisí EFSUMB – Edukační, publikační a pro bezpečnost ultrazvuku a tím 
částečně ovlivňovat zaměření lékařského ultrazvuku v Evropě.

S ohledem na vývoj pandemie COVID muselo dojít ke změnám v pořádání některých odbor‑
ných akcí. Kromě drobných změn v termínu/místě konání je zásadní změnou zrušení akce Ge‑
netická toxikologie a prevence rakoviny, která s sebou ponese i vracení příspěvku, který byl 
na tuto akci alokován (50 000 Kč) a změna pořádání Biofyzikálních dnů až v r. 2021 povede 
k redistribuci prostředků mezi ostatní akce, které proběhnou v druhé polovině r. 2020.
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AKCE ZMĚNA

53. výroční cytogenetická konference
Proběhne v původním termínu:
Olomouc, 10. – 11. 9. 2020

Genetická toxikologie a prevence rakoviny Neproběhne, bez náhrady.

27. Cytoskeletální klub
Proběhne v náhradním termínu:
Vranovská Nová Ves, 30.9. – 2. 10. 2020

43. dny lékařské biofyziky
Proběhnou až v r. 2021:
Bořetice, jaro 2021

Nekódující molekuly v onkologii
Proběhne v původním termínu:
Brno, podzim 2020

3. SONODEN 2020
Změna termínu i místa konání:
Ostrava, 20. 11. 2020

Metodologie studia vlivu nízkých teplot na 
živé organismy

Proběhne v původním termínu:
Hradec Králové, 14. 9. 2020

Přednáškové schůze Brněnské pobočky
Proběhnou v podzimních termínech:
Bude avizováno

Noví členové

V prvním pololetí 2020 se za členy ČsBS přihlásili a Hlavním výborem byli schváleni:

MUDr. Barbora HANYCHOVÁ Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně 

MUDr. Zdeněk HESS, Ph.D. Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně

RNDr. Vítězslav JIŘÍK, Ph.D.
Sekce nádorové biologie, Společnost pro mutage‑
nezi zevním prostředím

MUDr. Mgr Tomáš KOCOUREK, MBA Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně

MUDr. Jaroslav KOTRČ Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně

MUDr. Martin KUCBEL
Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně, Peda‑
gogická s.

MUDr. Jan KYKAL

Sekce evoluční biologie, S. nádorové biologie, S. 
pro biologii nízkých teplot, Společnost pro mut‑
agenezi zevním prostředím, Česká společnost pro 
ultrazvuk v medicíně, S. buněčné biologie, Pedago‑
gická sekce
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MUDr. Kamal MEZIAN, Ph.D.
Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně, Peda‑
gogická s.

MUDr. Kristýna MICHALÍČKOVÁ Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně

Mgr. Lukáš MORÁŇ Sekce nádorové biologie, Sekce buněčné biologie

Mgr. Lukáš PEČINKA Sekce nádorové biologie

Volodymyr POROKH
Sekce nádorové biologie, S. buněčné biologie, S. re‑
produkční biologie, Cytogenetická sekce

MUDr. Zuzana RACLAVSKÁ Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně

Mgr. Petra RIEDLOVÁ
Sekce nádorové biologie, Společnost pro mutage‑
nezi zevním prostředím

MUDr. Linda SRBOVÁ Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně

Jakub VOLDŘICH Sekce nádorové biologie, Sekce buněčné biologie

MUDr. Tomáš VRBICA Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně

MUDr. Petr VYSLOUŽIL Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně
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Sekretariát Hlavního výboru Česko-slovenské 
biologické společnosti, z.s.

Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 5 (A35), 625 00 Brno
Mgr. Martina Lojová, Ph.D.
Tel: +420 604 178 156

e‑mail: info@icsbs.cz
https://www.icsbs.cz

Redakční rada Zpravodaje
Předseda: prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
 e‑mail: on.slaby@gmail.com
Redaktor: Mgr. Martina Lojová, Ph.D.
 e‑mail: martina.redova@gmail.com
Technický redaktor: Miroslav Švejda
 e‑mail: svejda@typograf.org

Členové: prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
 prof. MUDr. et RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
 doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D.
 doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.

Příspěvky zasílejte elektronicky na adresu sekretariátu společnosti.
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Obrázek na obálce:
Vizualizace fluorescenčně označené kolonie lidských embryonálních kmenových buněk 
(hESCs CCTL14), spolu s hmotnostním spektrem odrážejícím jejich molekulární variabilitu na 
úrovni metabolomu a peptidomu, a ztvárněním architektury jednoduché umělé neuronové 
sítě, využívané pro analýzu. Červené, bílé a modré hrany mezi uzly sítě (umělými neurony) 
představují výstup aktivační funkce a váhu jejich jednotlivých spojení.
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Bojujeme s nádorovými 
onemocněními 
Bristol Myers Squibb je globální 
biofarmaceutická společnost. Naším posláním 
je objevovat, vyvíjet a dodávat moderní léky, 
které pomáhají pacientům zvítězit nad 
nádorovými onemocněními. 

Náš závazek vyvíjet inovativní léky je tak silný jako 
vůle pacientů bojovat proti závažným onemocněním. 
Nakonec bude náš úspěch měřen jedinou věcí: 
jak úspěšně dokážeme změnit 
životy pacientů.

Pacienti jsou smyslem 
všeho, co děláme.
Inspirují nás. 
Motivují nás.

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.
Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4 | tel.: 221 016 111 | e-mail: bms.czech@bms.com | www.b-ms.cz
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Jiří Neužil:
Proč nádorové buňky kradou mitochondrie?

Petr Vaňhara:
Hledání skrytých změn fenotypu – embryonální 
kmenové buňky na cestě k bezpečné aplikaci
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