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Slovo úvodem

Vážené členstvo Česko‑slovenské Biologické Společnosti, z.s.!

Tentokrát se na Vás všechny obracím již jako místopředseda, neboť jak se lze přesvědčit v tom‑
to Zpravodaji, došlo k volbě nového předsedy, jímž se stal spiritus agens naší Společnosti – 
prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. Profesorem je čerstvoučkým, takže mu gratulujeme. Vzhle‑
dem k tomu, že pro Společnost mnoho učinil ve funkci vědeckého tajemníka, není nutno jej 
dále představovat. On sám také ví, co přebírá, a to je skvělé. Nemohu se také nezmínit o tom, 
že se dalšího působení v Hlavním výboru vzdal prof. Augustin Svoboda, což nás naopak netěší. 
I touto formou bych mu rád za HV poděkoval, za dlouholetou obětavou činnost.

Jak již bylo konstatováno, naše Společnost s přibývajícími léty neroste, ale spíše se zmenšuje. 
Toto zmenšování se však docela přibrzdilo. Objevují se noví členové!

Skutečně se nám také aktivizuje skupina odborníků pro biologii nízkých teplot, o čemž svědčí 
krásný úvodní článek tohoto Zpravodaje, který mohu doporučit i jako biofyzik. Pro někoho to 
může být odlehlejší problematika, ale je to důležité. V kapalném dusíku a v hlubokomrazicích 
boxech jest u biologických badatelů leccos uskladněno a je dobré vědět, jak se v chladu našim 
buničkám daří. K článku bych snad doplnil jen to, že lze vstoupit na několik minut polonahý do 
kryokomory (až –160 °C), cupitat v ní v dřevácích a nezmrznout. Někteří jedinci na tom dokon‑
ce zdravotně profitují.

Zápis z výboru naší České společnosti pro ultrazvuk v medicíně jest důkazem existence dalšího 
(nikoliv jediného) pozitivně deviovaného centra.

Zajisté pozitivní zprávou pro členstvo je i to, že každoročně poptávaná dotace z Rady vědec‑
kých společností při AV ČR nám byla přiklepnuta v požadované výši, což umožní lepší průběh 
několika odborných akcí i ještě hezčí Zpravodaj a webové stránky.

Další důležitá věc, o které je nutno se zmínit, je tzv. GDPR, strašidlo organizací velkých i ma‑
lých. To, co bylo asi míněno dobře jako ochrana občanů Unie před mazanými firmami zneuží‑
vajícími balíky osobních dat klientů, se stalo dnes bičem na doslova desítky tisíc spolků a orga‑
nizací jen v naší republice (týká se nejen organizací jako jsme my, ale i například společenství 
vlastníků v bytových domech). Nedovedu si představit, jak by mohla být zneužita například da‑
tabáze našich členů, leč je nutno provádět úpravy v databázích a dožádat se jistých svolení od 
členů. Kdo si na tom všem asi mastí kapsu, je nabíledni. Nicméně za HV moc prosím, aby nyní 
distri buované formuláře byly vyplněny a bez zbytečného otálení odeslány na uvedenou adre‑
su. Jinak by mohlo dojít ke značným nepříjemnostem, včetně finančního postihu Společnosti.

Přeji krásné prožití prázdnin a naší přírodě vodu!

V. Mornstein
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ODBORNÉ SDĚLENÍ

Biologie nízkých teplot pod bodem mrazu

Miloš Faltus, Alois Bilavčík, Jiří Zámečník

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha – Ruzyně

Čím je ovlivněna teplota na Zemi?
Průměrná teplota na Zemi je ovlivněna především polohou naší planety ve sluneční soustavě 
a složením její atmosféry. Aktuální teplota na Zemi není neměnná veličina. Je závislá na expo‑
zici konkrétního místa vůči Slunci, která se mění především se zeměpisnou šířkou, s ročním ob‑
dobím a denní dobou. Teplota na Zemi se výrazně měnila a stále mění i v průběhu její historie. 
Současná průměrná teplota Země se udává jako 16 °C.

Významné teplotní body
Nejnižší teoretická teplota, absolutní nula, má hodnotu –273,15 °C. Nejnižší teplota ve ves‑
míru byla naměřena v souhvězdí Kentaura pouze stupeň nad absolutní nulou [1]. Průměrná 
teplota ve vesmíru je –270,42 °C, minimální teplota na Měsíci –170 °C a  na Marsu –143 °C. 
Minimální známá teplota na Zemi je –89,2 °C a byla naměřena v Antarktidě na Ruské polární 
stanici Vostok [2]. Tato minimální teplota na Zemi je nižší než teplota sublimace oxidu uhliči‑
tého, která je –78,5 °C. Pro srovnání s ostatními plyny ve vzduchu; teplota bodu varu dusíku 
je –196 °C a kyslíku –183 °C. Při měření používáme v našich končinách běžně Celsiovu stupnici, 
kdy referenčními body jsou teplota varu vody (100 °C) a teplota tání ledu/mrznutí vody (0 °C). 
Teploty nižší než 0 °C označujeme jako mráz.

Teplota je podmínkou života organismů
Každý živý organismus je závislý na podmínkách pro‑
středí. Významnou podmínkou prostředí je teplota, 
v níž se konkrétní organismus nachází. Pro každý or‑
ganismus existuje rozsah optimálních teplot vhod‑
ných pro jeho život, ale obvykle toleruje i působení 
teplot suboptimálních (Obrázek  1). Rozsah těchto 
optimálních, respektive suboptimálních teplot sou‑
visí významně s tím, že voda je nedílnou součástí ži‑
vých organismů. Proto dochází k silnému ovlivnění 
metabolismu živých organismů při poklesu teploty, 
zejména pak pod bod mrznutí vody (0 °C).

Obr. 1 Rostliny mírného pásma jsou 
adaptovány vůči působení nízkých 
teplot pod bodem mrazu.

číslování od obálky 009
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Mrznutí vody
Jak již bylo uvedeno, bod mrznutí vody je cha‑
rakterizován teplotou 0 °C. Je to teplota, při 
které dochází k tání čisté vody a zároveň tep‑
lota, při které může docházet k jejímu mrznutí 
neboli krystalizaci. Jedná se o teplotu fázové‑
ho přechodu vody – přechod z pevné fáze do 
kapalné a  naopak. Tento fázový přechod je, 
mimo jiné, charakterizován zásadní změnou 
v  uspořádání struktury molekul vody spočí‑
vající ve vytvoření krystalů ledu. Tento proces 
je velmi významný i z energetického hlediska. 
Každá látka je charakterizována svou měrnou 
tepelnou kapacitou, která udává kolik energie 
(tepla) je třeba dodat, aby 1 g látky zvýšil svou 
teplotu o 1 K (nebo 1 °C). U vody je tato hodnota 4,23 4,23 J · K–1 · g–1 při teplotě 0 °C. V případě 
fázového přechodu, je třeba dodat výrazně vyšší množství tepla (energie), aby došlo k přecho‑
du z pevného stavu (ledu) do kapalného (vody). Tato energie je označována jako skupenské 
teplo tání. U vody je hodnota skupenského tepla tání 334 J · g–1 při teplotě 0 °C. To je přibližně 
80krát více energie ve srovnání se změnou měrné tepelné kapacity. Při ochlazování vody je 
proto nutné odejmout přibližně 80krát více energie, aby došlo ke snížení teploty vody z 0 °C 
na –1 °C při současné změně skupenství. Při ochlazování vody a nastalé krystalizaci dochází 
k uvolnění velkého množství skupenského tepla, které ohřívá ochlazovaný vzorek vody (Ob‑
rázek 2). Tento mechanismus je někdy využíván při ochraně rozkvetlých ovocných dřevin před 
jarními mrazíky. Skupenské teplo chrání rozkvetlé květy před jejich poškozením mrazem.

Kdy voda mrzne a proč?
Aby opravdu došlo při poklesu teploty pod 
bod mrazu ke zmrznutí vody, musí být splněny 
jisté předpoklady. Ledové krystaly se při po‑
klesu teploty pod bod mrazu začnou vytvářet 
pouze tehdy, pokud jsou ve vodě přítomna tzv. 
nukleační jádra, která iniciují tvorbu ledových 
krystalů (Obrázek 3). Tato nukleační jádra mo‑
hou být tvořena i molekulami vody. Molekuly 
vody se nachází v klastrech, které mohou fun‑
govat jako nukleační jádra jen tehdy, pokud 
tyto klastry mají vhodnou velikost. Četnost 
klastrů ve vodě s  jejich velikostí klesá. Veli‑
kost nukleačního jádra, které iniciuje tvorbu 
ledových krystalů, klesá s  poklesem teploty. 

Obr. 2 Snímek z termokamery odhaluje průběh 
mrznutí listu rostliny banánovníku.

Obr. 3 Tmavá místa na spodní straně řep-
ky olejky znázorňují místa, kde došlo 
k nukleaci a počátku krystalizace vody.

číslování od obálky010
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Při vyšší teplotě je potřeba pro spuštění krystalizace výrazně větší klastr vody než při nižší 
teplotě, a proto je pravděpodobnost krystalizace vody nižší. V případě, že v čisté vodě ne‑
jsou přítomná nukleační jádra, dojde při poklesu teploty k mrznutí vody nejpozději při teplotě 
–42 °C [3]. V tomto případě hovoříme o tzv. homogenní nukleaci vody. Při této teplotě jsou již 
dostatečně velké klastry pro spuštění krystalizace ve vodě přítomny vždy. Pokud jsou ve vodě 
přítomna jiná nukleační jádra než pouze klastry vody (nečistoty, bakterie, ionty některých solí 
apod.), dochází ke krystalizaci dříve, při vyšší teplotě. Pak hovoříme o heterogenní nukleaci 
vody. I když k tání čisté vody dochází vždy při 0 °C, k mrznutí vody může docházet v závislosti 
na přítomnosti nukleačních jader a rychlosti poklesu teploty v rozmezí teplot mezi 0 až –42 °C. 
Z hlediska působení nízkých teplot jako stresového faktoru je zásadní, zda na živý organismus 
působí stres mrazu, tedy samotné teploty pod 0 °C nebo stres mrznutí – tvorby ledových kry‑
stalů, což je proces, který je, jak bylo ukázáno, závislý nejen na působení mrazu.

Jak probíhá mrznutí vodných roztoků?
Bod mrznutí, přesněji rovnovážný bod mrznutí zcela čisté vody je 0 °C. Voda se v živých orga‑
nismech nevyskytuje v čistém stavu, ale v roztoku, kdy voda působí jako rozpouštědlo a je v ní 
rozpuštěna řada anorganických a  organických látek. Přítomnost těchto látek snižuje osmo‑
tický potenciál vody, respektive roztoku a tím i  jeho teplotu tání. Průběh mrznutí vodného 
roztoku závisí na jeho koncentraci. Se zvyšující se koncentrací rozpuštěných látek klesá teplo‑
ta bodu tání roztoku. Z hlediska koncentrace rozpuštěné látky může být roztok nenasycený, 
nasycený či přesycený. Nasycený roztok je takový, kdy je dosaženo maximální koncentrace 
rozpuštěné látky, která se při dané teplotě ještě rozpouští v rozpouštědle. Při nižší koncen‑
traci rozpuštěné látky v  rozpou‑
štědle se jedná o  nenasycený 
roztok, naopak při vyšší koncen‑
traci rozpuštěné látky o  roztok 
přesycený; tento stav je termo‑
dynamicky nestabilní a  vniká při 
podchlazení nasyceného roztoku. 
U  nasyceného roztoku můžeme 
definovat tzv. eutektickou směs, 
směs rozpouštědla a  rozpuštěné 
látky, která je charakterizována 
nejnižším bodem rovnovážného 
mrznutí v porovnání s jinými kon‑
centracemi této látky v rozpouš‑
tědle. Při rovnovážném mrznutí 
nenasyceného vodného roztoku 
dochází ke krystalizaci čisté vody 
a  tím k  postupnému zahušťová‑
ní koncentrace zbylého vodné‑

Obr. 4 Mrznutí nenasyceného roztoku sacharózy při ner-
ovnovážném mrznutí způsobuje zvyšování koncen-
trace zbývajícího roztoku v  důsledku vymrzání vody 
do krystalů ledu.

číslování od obálky 011
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ho roztoku. K vymrzání čisté vody a zvyšování koncentrace rozpuštěné látky v rozpouštědle 
dochází, v rovnovážných podmínkách, až do dosažení koncentrace eutektické směsi v dosud 
nezmrzlém roztoku. Pak, při dalším poklesu teploty, dochází ke krystalizaci eutektické směsi, 
tedy směsi rozpouštědla a rozpuštěné látky. V případě přesycení roztoku dochází při poklesu 
teploty za rovnovážného stavu ke krystalizaci rozpuštěné látky a tím ke snižování koncentrace 
roztoku až do dosažení koncentrace eutektické směsi a následně ke krystalizaci eutektické 
směsi. V případě ochlazování eutektické směsi dochází ke krystalizaci přímo této směsi. Často 
však může docházet k nerovnovážnému mrznutí, kdy dochází při ochlazování roztoku ke kry‑
stalizaci rozpuštěné látky a k zahušťování zbývajícího roztoku až do maximální koncentrace 
přesyceného roztoku a následnému přechodu přesyceného roztoku do pevného, ale amorfní‑
ho stavu, bez změny uspořádání vnitřní struktury roztoku (Obrázek 4).

Stres mrazu a mrznutí

Stres při působení teploty nižší než 0 °C na živé organismy lze rozdělit na působení stresu 
mrazu, tj. teploty pod bodem mrazu, a na stres mrznutí spojený s tvorbou ledu [4]. Jak je uve‑
deno výše, samotné působení mrazu nemusí vést nutně k mrznutí vody nebo vodných roztoků 
a k tvorbě ledových krystalů. Pokud při poklesu teploty pod bod mrznutí nedochází k tvorbě 
ledových krystalů, hovoříme o tzv. podchlazení, tj. nerovnovážném stavu, kdy teplota fázo‑
vého přechodu byla překročena, ale nebyly splněny podmínky pro tvorbu ledových krystalů. 
Nerovnovážnost tohoto stavu spočívá v tom, že k mrznutí může kdykoliv dojít v případě, že 
podmínky tvorby ledových krystalů budou naplněny. Je zřejmé, že stresy mrazu a mrznutí jsou 
odlišné jevy a mají pro živé organismy odlišné důsledky. Samotné působení mrazu nemusí být 
příliš odlišné od působení nízkých teplot nad bodem mrazu. Naproti tomu stres mrznutí je 
vždy spojen s tvorbou ledových krystalů a představuje výrazný zásah, který ovlivňuje životnost 
organismů.

Důsledky stresu mrznutí na živé organismy

Pokud dojde při snížení teploty k mrznutí vody a tvorbě ledu, může být tato situace pro živé 
organismy fatální. Velice 
důležité hledisko, které 
ovlivňuje skutečnost, zda 
dojde při mrznutí k  poško‑
zení organismu či nikoliv, 
je místo tvorby ledových 
krystalů. Uvádí se, že po‑
kud dojde k  tvorbě ledo‑
vých krystalů uvnitř buněk, 
tzv. intracelulární mrznutí 
(Obrázek 5), je tato situace 
v  naprosté většině letál‑
ní [5]. Pokud však dojde 
k  tvorbě ledových krystalů Obr. 5 Při intracelulárním mrznutí dochází k poškození buněk.
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v  mezibuněčných prosto‑
rech, tzv. extracelulární 
mrznutí, může organismus, 
za splnění dalších podmí‑
nek, mrznutí a  tvorbu ledu 
bez problémů přežít [6]. 
V  případě extracelulárního 
mrznutí dochází při růstu 
ledu k  dehydrataci buněk 
(Obrázek 6). Příčinou de‑
hydratace je rozdíl v  tenzi 
páry nad ledovým krysta‑
lem a  povrchem kapaliny 
v  protoplastu. Tenze vodní 
páry nad ledovým krysta‑
lem je nižší než nad nezmr‑
zlým roztokem, což způsobuje odpar vody z kapalné fáze a zvyšování koncentrace roztoku 
v  intracelulárním prostoru buněk, až dojde, při dané teplotě, k  rovnovážnému stavu mezi 
množstvím vymrzlé vody a koncentrací roztoku v protoplastu. Extracelulární mrznutí vody je 
proto vždy spojeno i se stresem dehydratace.

Adaptace je nezbytnou podmínkou překonání mrazu

Účinek mrazu na živé organismy je závislý na druhu organismu a jeho aktuálním stavu. Řada 
organismů, která během svého fylogenetického vývoje nebyla vystavena působení mrazu, 
není proto pro takové podmínky adaptována a není schopna tyto nepříznivé teploty překo‑
nat. Mezi tyto organismy patří především některé rostliny, protože ty jsou při svém růstu 
vázány na konkrétní stanoviště. Pokud se toto stanoviště nachází v zeměpisných šířkách, kde 
nikdy nedochází k výraznému poklesu teploty (oblasti rovníku), rostliny se ve svém fyloge‑
netickém vývoji neadaptovaly na působení mrazu a mohou je poškodit i nízké teploty nad 
bodem mrazu. Podobná situace platí i pro některé živočichy, vyskytující se specificky pouze 
v těchto teplých oblastech. Jiná je situace v oblastech se sezónními změnami klimatu a s vý‑
skytem mrazů. Takové organismy se v průběhu svého fylogenetického vývoje těmto podmín‑
kám přizpůsobily a jsou schopny, obvykle za splnění dalších podmínek, se s působením mrazu 
vyrovnat.

Adaptační strategie překonání mrazu

Mechanismy překonání mrazu jsou v zásadě dvojího druhu. Jedná se buď o mechanismy, které 
představují vyhnutí se působení mrazu a dále o mechanismy, které působení mrazu tolerují [7]. 
Vyhnutí se mrazu může zahrnovat adaptační mechanismy, jako jsou např. migrace (otázka ne‑
jen mrazu ale i dostupnosti potravy), přirozené úkryty s vyšší teplotou, zkrácená ontogeneze, 
klidová stadia apod. Pokud je organismus vystaven působení mrazu, může využít odlišné me‑
chanismy odolnosti v závislosti na tom, zda organismus toleruje mrznutí nebo ne. Pokud ne‑

Obr. 6 Při extracelulárním mrznutí dochází k  dehydrataci buněk 
bez poškození ledem.
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toleruje mrznutí, jsou adaptovány me‑
chanismy, které předpokládají vyhnutí 
se mrznutí, jako jsou např. stálá tělesná 
teplota či schopnost snížení bodu mrz‑
nutí a  schopnost podchlazení. Pokud 
organismus toleruje zmrznutí, musí být 
adaptován pro specifickou změnu me‑
tabolismu, která takový stres toleruje. 
Pokud je takový organismus vystaven 
působení mrazu, je schopen se s tímto 
působením vyrovnat v  případech, že 
dojde k  postupnému otužení na tyto 
podmínky. Takové otužení spočívá pře‑
devším v  postupném snižování teploty 
a  v následných změnách metabolismu. 
Mezi organismy, které tolerují zmrznutí, 
patří nejčastěji rostliny (Obrázek 7), protože jsou pevně vázány na danou lokalitu bez mož‑
nosti úniku a  zároveň nemají stálou tělesnou teplotu, jejich teplota tedy odpovídá teplotě 
prostředí.

Kryoprezervace překračuje hranici adaptace živých organismů
Živé organismy jsou adaptovány k podmínkám prostředí, jimž byly během svého fylogenetic‑
kého vývoje vystaveny. To znamená, že mohou odolávat nízkým teplotám v rozsahu, který se 
na Zemi vyskytuje. Jejich přizpůsobení těmto podmínkám spočívá ve změně či omezení jejich 
enzymatické aktivity a metabolismu. Živé organismy nebo jejich části však mohou překonat 
i velmi nízké teploty (méně než –100 °C), se kterými se nikdy nemohly setkat během svého 
fylogenetického vývoje. V takovém případě dojde k zastavení všech metabolických procesů 
a je možné tyto organismy uchovávat při takto nízké teplotě po velmi dlouhou dobu. Tomuto 
procesu se říká kryoprezervace (uchování pomocí nízké teploty) [8]. Překonání extrémně níz‑
kých teplot není jednoduché a může při tomto procesu dojít k poškození organismů. Taková 
poškození jsou obdobná jako při poškození mrazem. Ta zahrnují růst ledových krystalů uvnitř 
buněk při intracelulárním mrznutí nebo nadměrnou dehydrataci při extrabuněčném mrznutí.

Věda studuje působení extrémně nízkých teplot
Vlivem nízkých a velmi nízkých teplot se zabývá řada vědních oborů, z nichž některé mají vztah 
k biologii a živým organismům. Obor, který studuje vliv nízkých teplot na živé organismy, se 
nazývá kryobiologie. Kryogenika je obor, který studuje vlastnosti materiálů při velmi nízkých 
teplotách (nižších než –180 °C); kryonika je obor, který vyvíjí postupy uchování celého člověka 
při velmi nízké teplotě (obvykle –196 °C). Metody uchování živých organismů nebo jejich částí 
při velmi nízké teplotě (nejčastěji –196 °C, ale i při –80 °C) se označují jako metody kryoprezer‑
vace nebo kryokonzervace.

Obr. 7 Regenerace pupenů rybízu po působení nízké 
teploty pod bodem mrazu.
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Kryoprezervace je závislá na 
skelném stavu hmoty
Hlavní výhodou kryoprezervace, která 
úzce souvisí s  využitím této metody, je 
dlouhodobé uchování živých organismů 
nebo jejich částí bez významných změn. 
Tato konzervace stávajícího stavu nesou‑
visí pouze s  omezením enzymatické akti‑
vity spojené s  poklesem teploty. V  ucho‑
vávaném materiálu dochází k  podstatně 
zásadnějším změnám, které jsou zárukou 
stability a  neměnnosti skladovaného or‑
ganismu. Tyto změny souvisí s  fyzikálními 
vlastnosti vody. Jak již bylo uvedeno, čistá 
voda mrzne v rozsahu 0 až –42 °C. Pokud je 
voda v roztoku, což je v živých organismech 
obvyklé, dochází k  poklesu bodu mrznu‑
tí v  závislosti na koncentraci rozpuštěné 
látky. Za určitých okolností však nemusí 
dojít ke krystalizaci vody či roztoku, ze‑
jména při velkých rychlostech ochlazování 
a  vysokých koncentracích rozpuštěných 
látek. Nakonec při extrémním podchlaze‑
ní dochází sice k přechodu vody z kapalné 
do pevné fáze, ale bez tvorby ledových 
krystalů. Místo toho se tvoří amorfní pev‑
ná hmota, která se nazývá sklo. Fázový 
přechod z  kapalné fáze do pevné amor‑
fní hmoty se nazývá skelný přechod. Při 
fázovém přechodu krystalizace dochází 
ke změně uspořádání struktury (Obrázek 
8) a  tím i ke změně – poškození životních 
funkcí živých organismů. Naproti tomu 
při skelném přechodu nedochází ke změ‑
ně upořádání struktury (Obrázek 9) a  tím 
zůstávají zachovány, i když aktuálně ome‑
zeny, všechny životní funkce organismů. 
Omezení kinetických změn při přechodu 
hmoty do skelného stavu souvisí s  výraz‑
ným zvýšením viskozity typické pro pevné 
látky (1014 Pas). Fázový přechod do skelné‑

Obr.  8 Příčný řez větvičkou jabloně zmražené 
ponořením do kapalného dusíku. Mrazově 
lámané a  leptané. Protoplast s viditelnými 
strukturami odpovídajícím ledovým krys-
talům (hvězdička).

 Úsečka = 1 µm.

Obr. 9 Příčný řez větvičkou jabloně zmražené 
vysokotlakým zmrazováním a  mrazově 
lámané leptané. Skelná struktura jak 
v oblasti cytoplazmy, tak i v organelách.

 Úsečka = 1 πm.
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ho stavu proto zachovává všechny životní funkce, ale zastavuje všechny enzymatické děje [9]. 
V případě vody a vodných roztoků je teplota skelného přechodu závislá na koncentraci rozpuš‑
těných látek, přičemž teplota skelného přechodu stoupá se zvyšující se koncentrací rozpuště‑
ných látek. Nejnižší teplota skelného přechodu vodného roztoku je při minimální koncentraci 
rozpuštěných látek, respektive u čisté vody a to –137 °C. Při nižší teplotě, než je tato hraniční 
teplota pro vodu, je možné tvrdit, že veškerá voda v živých organismech se musí nacházet 
v pevné fázi – ve skelném nebo krystalickém stavu. Lze z toho vyvodit, že v úspěšně kryopre‑
zervovaných organismech nebo jejich částech se vždy určitá část vody nachází ve skelném sta‑
vu. Teplota skelného přechodu vody je klíčová pro bezpečné skladování kryoprezervovaných 
vzorků či organismů. Pokud teplota během skladování překročí kritickou skladovací teplotu, 
respektive teplotu skelného přechodu vzorku, může dojít k jeho poškození. Z tohoto důvodu 
se pro zachování skladované teploty používají skladovací(Dewarovy) nádoby s kapalným dusí‑
kem, jehož teplota varu je –196 °C. Pokud je vzorek ponořen v kapalném dusíku, nemůže jeho 
teplota nikdy v průběhu skladování překročit jeho kritickou teplotu skladování.

Jaké jsou metody kryoprezervace a kdy je lze využít?
Překonání extrémně nízkých teplot bez předchozí specifické přípravy organismu či jeho části 
je možné pouze u některých organismů či jejich vývojových stadií: virů, bakterií, spór hub, pylu 
rostlin, některých semen apod. Tato schopnost překonávat extrémně nízké teploty souvisí 
s  jejich nízkým obsahem vody. V ostatních případech je nutné organismus či jeho části při‑
pravit specifickým postupem tak, aby nedošlo při poklesu teplot do extrémně nízkých tep‑
lot k poškození buněk ledem nebo extrémní dehydratací. Z toho jasně vyplývá, že postupy 
překonání extrémně nízkých teplot (kryoprezervace) jsou založeny na snížení obsahu vody, 
a na zvýšení odolnosti buněk vůči dehydrataci, s cílem dosáhnout skelného stavu po snížení 
teploty. Existuje řada metod kryoprezervace a  různých způsobů jejich členění, ale důležitá 
jsou hlediska fázových přechodů, způsoby zchlazení vzorků a způsob přizpůsobení organismů 
extrémním podmínkám.

Postupy kryoprezervace 
z hlediska fázových přechodů
Při zchlazení biologických objektů do kryo‑
genních teplot dochází v  souvislosti se 
změnou skupenství vody k  fázovým pře‑
chodům: krystalizaci nebo skelnému pře‑
chodu. V obou případech jsou tyto procesy 
spojeny se změnou skupenství a  viskozity 
látky a  dochází k  poklesu měrné tepelné 
kapacity. Krystalizace vody, z termodyna‑
mického hlediska se jedná fázový přechod 
prvního řádu, je exotermický jev spojený 
s  uvolněním skupenského tepla. Skelný 

Obr. 10 Diferenční skenovací kalorimetr TA Q2000 
využívaný pro měření fázových přechodů 
při změně teploty.
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přechod, fázový přechod druhého řádu, není doprovázen uvolněním skupenského tepla, to 
znamená, že dojde ke změně skupenství, aniž by došlo k uvolnění energie. To souvisí s tím, 
že při této změně nedochází ke změně uspořádání molekul vody. Tyto jevy lze měřit pomocí 
metod termické analýzy, konkrétně pomocí diferenční skenovací kalorimetrie (Obrázek 10) 
[10]. Metody kryoprezervace lze pak rozlišit podle toho, zda dochází k fázovým přechodům 
prvního řádu (krystalizace, tání) nebo k fázovým přechodům druhého řádu (skelný přechod).

Když je zmrznutí nezbytné pro překonání kryogenních teplot
Některé metody kryoprezervace předpokládají nebo dokonce využívají krystalizaci vody při 
ochlazování vzorků. Dobrým příkladem může být kryoprezervace částí jednoletých výhonů 
dřevin [11]. Využívá se přitom jejich schopnosti tolerovat zmrznutí v průběhu zimního období 
(Obrázek 11). Při tomto procesu dochází k extra‑buněčné a dokonce extra‑orgánové dehyd‑

rataci meristematických pletiv [12]. Protože se jedná 
o přirozený proces, na které jsou určité rostlinné druhy 
adaptovány během jejich fylogenetického vývoje, nedo‑
chází do určité teploty v závislosti na rostlinném druhu, 
vůbec k poškození pletiv (Obrázek 12). Obsah buněk se 
zahušťuje, což vede k poklesu bodu mrznutí uvnitř bu‑
něk i k poklesu pravděpodobnosti mrznutí protoplastu 
vůbec. Při dalším rychlém poklesu teplot do bodu varu 
kapalného dusíku dojde k  přechodu zbývající kapalné 
fáze do skelného stavu. Význam tvorby ledu v průběhu 
dehydratace je ten, že jeho prostřednictvím dochází k dehydrataci pletiv, často přirozeným 
způsobem, na dostatečně nízkou úroveň, která je zárukou nepoškození protoplastů tvorbou 
krystalů ledu při extrémním poklesu teplot.

Obr. 11 Přezimování ovocných druhů v sadu.

Obr. 12 Regenerace pupenů jabloně 
po kryoprezervaci.
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Když se mrznutí nemůžeme vyhnout
Obdobou výše uvedených postupů jsou 
metody kryoprezervace, které tolerují 
v  omezené míře mrznutí vody ve vzorku, 
ale toto mrznutí je omezeno na tvorbu ma‑
lých ledových krystalků, které nepoškodí 
kryoprezervované tkáně. Toho je obvykle 
dosaženo přídavkem ředěných kryopre‑
zervačních roztoků, nejčastěji s  obsahem 
dimetylsufoxidu [13]. Význam tohoto pří‑
stupu spočívá v tom, že některé biologické 
objekty nelze z  principu dehydratovat na 
velmi nízkou úroveň, která by zabezpečila 
vyhnutí se rizika tvorby ledových krystalů 
(Obrázek 13). V  tomto případě je objekt 
dehydratován jen částečně pomocí kryoprotektivních roztoků, které zároveň omezují tvorbu 
a velikost ledových krystalů. Během růstu krystalů dochází k mírné dehydrataci protoplastů 
z důvodu ustavení rovnováhy tenze vodní páry nad krystalů ledu a povrchem kapaliny v pro‑
toplastu.

Když je mrznutí nežádoucí pro překonání kryogenních teplot
Naopak jiné metody jsou založeny na tom, že 
ke krystalizaci vody nedochází vůbec nebo jen 
v  omezené míře, jinak by došlo k  poškození 
pletiv. Cílem je vytvořit podmínky pro indukci 
skelného stavu při poklesu teploty bez tvor‑
by ledových krystalů. Tyto metody jsou čas‑
to označované jako metody vitrifikační [14]. 
Zchlazovaný objekt se musí předem náležitě 
dehydratovat na obsah vody pod 0,4 g vody na 
1 g sušiny. Nejčastěji se využívají silné kryopro‑
tektivní roztoky (Obrázek 14), které biologický 
objekt dehydratují na velice nízkou úroveň, 
která zabraňuje krystalizaci vody, a  naopak 
umožňuje tvorbu skelného stavu  – amorfní 
struktury.

Postupy kryoprezervace z hlediska rychlosti zchlazení
Kryoprezervační metody, jak bylo uvedeno výše, jsou charakterizovány fázovými přechody. 
Pro řízení kryoprezervačních procesů je třeba použít adekvátní technologické postupy, které 
zajišťují dosažení požadovaných fázových přechodů.

Obr. 13 Vzorky kostní dřeně uložené v parách 
kapalného dusíku.

Obr. 14 Dehydratace vzrostných vrcholů révy 
vinné pomocí kryoprotektivního rozto-
ku PVS3.
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Regulovaná rychlost zchlazení
U metod, které vyžadují nebo regulují tvorbu ledových krystalů, je třeba disponovat vyba‑
vením, které umožňuje snižování teploty řízeným, kontrolovatelným způsobem, obvykle pro‑
gramovatelným zmrazovačem nebo alespoň programovatelným mrazicím boxem. Aby mohla 
proběhnout tvorba ledových krystalů a postupná dehydratace biologických objektů, je třeba 
docílit pomalého, postupného snižování teploty (Obrázek 15). Aby byly experimenty nebo 
procedury opakovatelné, je třeba použít zařízení, které umožňuje kontrolovaný pokles teploty 
v závislosti na teplotě vzorků. Tyto metody se označují jako metody kontrovaného (řízeného) 
mrznutí, metody dvoustupňového mrznutí nebo metody rovnovážného mrznutí. V první fázi 
dochází k pomalému, kontrolovanému růstu krystalů v extracelulárním prostoru a v další fázi 
k rychlému poklesu teploty obvykle do teploty bodu varu kapalného dusíku spojenému s tvor‑
bou skelného stavu [15].

Maximální rychlost zchlazení
Pokud jsou metody kryoprezervace založené 
na omezení krystalizace vody a naopak na in‑
dukci skelného stavu, tak v tomto případě tyto 
metody využívají velmi velkých rychlostí ochla‑
zování i  případného následného ohřevu vzor‑
ků. Je tomu tak proto, že velká rychlost změny 
teploty může omezit pravděpodobnost tvorby 
ledových krystalů ať už při chlazení či ohřevu 
vzorků. V praxi lze dosáhnout při chlazení rych‑
losti až 6000 °C za minutu, pokud jsou objekty 
malé a jsou přímo ponořeny do kapalného du‑
síku (Obrázek 16). Pokud jsou ponořeny v ma‑
lých nádobkách, může dosáhnout rychlost 
chlazení stovky °C za minutu [16].

Obr. 15 Schéma dvoustupňové kryoprezervace. Znázorněny průměrné rychlosti změn teploty ve 
vzorku.

Obr. 16 Přímé ponoření vzrostných vrcholů 
bramboru do kapalného dusíku pro 
dosažení maximální rychlosti zchlazení.
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Postupy kryoprezervace podle přizpůsobení organismů
Jak již bylo uvedeno výše, při mrznutí může dojít k poškození buněk dvojím způsobem: tvor‑
bou ledu nebo extrémně silnou dehydratací. Proto přizpůsobení zchlazovaných objektů musí 
zahrnovat mechanismy, které omezují míru krystalizace vody, popřípadě determinují její loka‑
lizaci do extracelulárního prostoru. Při využití metod dvoustupňového mrznutí, které souvisí 
s tolerancí tvorby ledu v mezibuněčných prostorech, je nezbytné otužení organismů (obvykle 
rostlin) vůči mrazu a mrznutí vody v pletivech. Pro otužení je ideální využít přirozených pro‑
cesů souvisejících se sezonní změnou klimatu a s tím spojenými procesy dormance a nárůstu 
mrazuvzdornosti díky otužování nízkými teplotami v zimních měsících.

Pokud nejsou organismy přirozeně adap‑
tované k  odolnosti vůči mrznutí a  meto‑
da kryoprezervace tvorbu ledu v  omezené 
míře předpokládá, je možné použít slabých 
kryoprotektivních roztoků k  překonání této 
překážky. Buňky jsou částečně dehydratovány 
působením kryoprotektantu a zároveň je ome‑
zena tvorba a velikost ledových krystalů.

V případě metod, které jsou založeny na indukci 
skelného stavu a omezení tvorby ledových kry‑
stalu je možné použít dva způsoby přirozeného 
otužení rostlin, popřípadě kombinaci obou způ‑
sobů. Jednak lze využít již zmíněné otužení nízkou teplotou, které kromě samotného otužení 
vůči mrazu vede i poklesu obsahu vody v pletivech. Oba zmíněné procesy, otužení i dehydrata‑
ce, přispívají k indukci skelného stavu [17]. Dále je možné využít schopnosti otužení organismů 
vůči dehydrataci, které umožňuje 
následné výrazné snížení obsahu 
vody v  buňkách bez jejich poško‑
zení (buňky tolerují vyšší dehyd‑
rataci). Snížení obsahu vody opět 
zvyšuje možnost tvorby skelného 
stavu. A nakonec lze využít kombi‑
naci obou přístupů, otužení nízkou 
teplotou a otužení vůči dehydrata‑
ci, a to buď zároveň anebo postup‑
ně, např. u  in  vitro kultur hrušně 
(Obrázek 17). Výsledkem je zvýše‑
ní mrazuvzdornosti i odolnosti vůči 
dehydrataci, které umožňují další 
snížení obsahu vody a indukci skel‑
ného stavu (Obrázek 18).

Obr. 17 Osmoticky dehydratované vzrostné vr-
choly hrušně (in vitro).

Obr. 18 Otužování rostlin zvyšuje odolnost vůči dehydrataci 
a mrznutí.
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Existují však i organismy nebo jejich části, které žádné přizpůsobení či přípravu před kryopre‑
zervací nevyžadují a je možné je přímo vystavit působení kapalného dusíku bez poškození [18, 
19]; těch je ale málo. Na druhou stranu existují organismy, které v přirozených podmínkách 
vůbec netolerují tvorbu ledu a zároveň netolerují výraznou dehydrataci. I v těchto případech 
existuje možnost jejich šetrné dehydratace prostřednictvím specifických kryoprezervačních 
roztoků, které dokáží snížit obsah vody v buňkách bez jejich poškození a umožnit následně 
tvorbu skelného stavu. Po působení těchto roztoků dochází k poklesu obsahu vody v buňkách 
a po snížení teploty dochází ke skelnému přechodu do amorfní pevné hmoty.

Využití kryoprezervace
Metody kryoprezervace jsou využívány pro 
dlouhodobé bezpečné uchovávání živých or‑
ganismů, respektive jejich částí, při velmi níz‑
kých teplotách, obvykle při teplotě kapalného 
dusíku. Existují kryobanky mikroorganismů, 
rostlin (Obrázek 19) a živočichů, včetně člově‑
ka. V prvních dvou případech se jedná o ucho‑
vání vybraných genotypů různých druhů mi‑
kroorganismů či rostlin. U  živočichů, včetně 
člověka, se využívá nejčastěji pro uchování re‑
produkčních buněk a dále k uchování lidských 
tkání a orgánů, výjimečně i k uchování celých 
lidských těl. Řada postupů kryoprezervace je 
dnes rutinně využívána, ale stále probíhá vý‑
zkum u řady organismů s cílem pochopit lépe 
procesy spojené s působením extrémně nízkých teplot a s cílem zvýšit účinnost těchto metod.

Závěr
Působení nízké teploty pod bodem mrazu je stresovým faktorem, který se vyskytuje na Zemi 
v souvislosti s výkyvy teplot v závislosti na zeměpisné šířce, nadmořské výšce a v souvislosti 
se sezonními změnami teploty. Organismy, které jsou podmínkám nízké teploty pod bodem 
mrazu trvale nebo alespoň sezonně vystaveny, byly během svého fylogenetického vývoje 
adaptovány na tyto podmínky. Adaptace spočívá buď ve vyhnutí se těchto nepříznivým pod‑
mínkám migrací či klidovými stadii hibernace nebo dormance nebo v otužení organismů s cí‑
lem vyhnout se tvorbě ledových krystalů a v toleranci tvorby ledových krystalů. Tolerance vůči 
tvorbě ledových krystalů je vždy spojena i s jistou mírou tolerance vůči dehydrataci, ke které 
dochází díky růstu ledových krystalů. Adaptace organismů vůči teplotám bod bodem mrazu 
a jejich důsledkům je významná pro překonání těchto, pro život nepříznivých podmínek. Záro‑
veň je možné mechanismy otužení vůči mrazu, popřípadě i suchu, využít pro překonání účinku 
kryogenních teplot (pod –180 °C) na živé organismy, teplot, se kterými se nikdy během svého 
fylogenetického vývoje nemohly setkat. Pokud organismus překoná působení kryogenních 

Obr. 19 Kolekce genetických zdrojů révy vin-
né in  vitro připravené na jejich kryo-
prezervaci.
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teplot, dochází k  úplnému omezení metabo‑
lických procesů, včetně procesů souvisejících 
se stárnutím. Tím je možné živý organismus 
uchovat, po velmi dlouhou dobu, prostřednic‑
tvím kryoprezervace. Metody kryoprezervace 
lze překvapivě využít i  u organismů či jejich 
částí, které za normálních podmínek netole‑
rují působení mrazu. Kryoprezervace má vel‑
ké praktické uplatnění při uchovávání živých 
organismů v genových či tkáňových bankách, 
při uchování reprodukčních buněk člověka 
a  hospodářských zvířat, uchování lidských or‑
gánů a tkání, nebo genetických zdrojů rostlin 
či mikroorganismů (Obrázek 20).

Poděkování: Tato práce vznikla za podpory výzkumného projektu Institucionálního projektu 
VÚRV, v. v. i. RO0418 a NAZV QJ1630301. Autoři děkují MUDr. Pavlovi Měřičkovi, Ph.D. z Tkáňové 
ústředny ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové za poskytnutí fotografie (Obr. 13).

Obr. 20 Kryobanka vegetativně množených 
rostlin a  mikroorganismů ve Výz-
kumném ústavu rostlinné výroby, v. v. i. 
v Praze‑Ruzyni.
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HLAVNÍ VÝBOR

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

dne 15. 3. 2018 v Brně

Přítomni:
Členové Hlavního výboru

prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc., 
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., 
prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc., 
prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D., 
doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D., 
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc., 
prof. MUDr. RNDr. Svatopluk Čech, DrSc., 
doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D., 
prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc.

Předsedové poboček a sekcí

RNDr. Pavel Vařejka, 
RNDr. Alexandra Oltová (zast. prof. Ing. Kyru Michalovou, DrSc.)

1. Zahájení
Zasedání Hlavního výboru Česko‑slovenské biologické společnosti, z. s. zahájil prof. V. Morn‑
stein 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. (30. 11. 2017).

3. Zpráva vědeckého tajemníka (prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.)
Ve dnech 17.1. – 4. 2. 2018 proběhly volby do Hlavního výboru Česko‑slovenské biologické spo‑
lečnosti, z.s. na funkční období 2018 – 2020, a to již podruhé elektronickou formou odkazem na 
webových stránkách Společnosti. Volit mohli ti aktivní členové, kteří v letech 2015 – 2017 ales‑
poň 1x zaplatili členský příspěvek. Odvolilo 74 členů vyhovujících tomuto kritériu, čímž byla 
splněna podmínka nadpoloviční účasti aktivních členů ve volbě (viz Stanovy a Jednací řád).

číslování od obálky 025



H L A V N Í  V Ý B O R

22

Z 18 kandidátů bylo zvoleno 12 řádných členů Hlavního výboru. Vzhledem ke skutečnosti, 
že prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., který se umístil na pátém místě s celkovým počtem 
47 hlasů, na svou funkci v HV rezignoval, 12. řádným členem se stal Ing. Ladislav Doležal, CSc.

Volební komise ve složení Mgr. Martina Lojová, Ph.D., Mgr. Jiří Šána, Ph.D., Mgr. Petra Faltej‑
sková‑Vychytilová, Ph.D., Mgr. Daniel Vlk, CSc. a doc. RNDr. Jiřina Škorpíková, CSc. odsouhlasila 
průběh voleb.

Pořadí Titul před Jméno Příjmení Titul za VÝSLEDEK

1 Prof. RNDr. Ondřej Slabý Ph.D. 55

2 Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka CSc. 53

3 Prof. RNDr. Vojtěch Mornstein CSc. 49

4 Doc. MUDr. Iva Slaninová Ph.D. 49

5 Prof. MUDr. Augustin Svoboda CSc. 47

6 Prof. RNDr. Jiří Doškař CSc. 46

7 Prof. RNDr. Juraj Krajčovič CSc. 44

8 Prof. MUDr. RNDr. Svatopluk Čech DrSc. 44

9 Doc. MUDr. Miroslava Sedláčková CSc. 43

10 Prof. RNDr. Ivan Raška DrSc. 39

11 Doc. RNDr. Sabina Ševčíková Ph.D. 37

12 Prof. MVDr. Jiří Rubeš CSc. 37

13 Ing. Ladislav Doležal CSc. 33

14 Ing. Jiří Hašek CSc. 29

15 RNDr. Alexandra Oltová 29

16 Doc. Ing. Jiří Hatina CSc. 27

17 Ing. Miloš Faltus Ph.D. 25

18 RNDr. Petr Šolc Ph.D. 23

4.  Zpráva předsedy a volba funkcionářů (prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc., 
prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.)

Prof. Mornstein se na základě výsledků voleb rozhodl předat svoji funkci, kterou zastával 
od r. 2006, dosavadnímu vědeckému tajemníkovi společnosti prof. Ondřeji Slabému.

Prof. Slabý návrh přijal a následně byl jednomyslně zvolen do funkce předsedy společnosti.
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Prof. Slabý jménem celé společnosti poděkoval prof. Mornsteinovi za léta, kdy společnost vedl 
a navrhl pro prof. Mornsteina ocenění v podobě Babákovy medaile.

Tento návrh byl jednomyslně schválen všemi přítomnými.

Z právního hlediska bude muset dojít ke změně statutárního zástupce – bude podán návrh na 
změnu k Rejstříkovému soudu v Brně, kde je společnost zapsána jako tzv. „zapsaný spolek“, 
následně bude tato skutečnost oznámena Radě vědeckých společností.

Nový předseda prof. Slabý navrhl prof. Mornsteina do funkce 1. místopředsedy společnosti.

Tento návrh byl jednomyslně schválen všemi přítomnými.

Jako druhý místopředseda byl navržen prof. Červinka.

Tento návrh byl jednomyslně schválen všemi přítomnými.

Jako místopředseda pro Slovenskou republiku byl navržen prof. Krajčovič.

Tento návrh byl jednomyslně schválen všemi přítomnými.

Na funkci vědeckého tajemníka byla navržena nově zvolená členka Hlavního výboru doc. 
RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D., vedoucí Babákovy myelomové skupiny při Ústavu patologické 
fyziologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Tento návrh byl jednomyslně schválen všemi přítomnými.

5. Funkčnost sekcí a poboček (prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.)
Prof. Slabý informoval, že bude znovu obnova Sekce biologie nízkých teplot pod vedením 
Ing.  Faltuse. V  následujících týdnech bude svolána ustavující schůze s  volbou jednotlivých 
funkcionářů sekce.

Jedinými funkčními pobočkami jsou Brněnská pobočka a Ostravská pobočka. Z tohoto důvodu 
budou ostatní lokální pobočky zrušeny.

Tento návrh byl jednomyslně schválen všemi přítomnými.

Biofyzikální sekce – oslovený doc. Kozubek o vedení sekce nemá zájem. Prof. Mornstein tedy 
osloví členy této sekce se žádostí o vyjádření stanoviska a pokud nebude zájem o její obnovení 
se všemi příslušnými kroky, bude sekce zrušena.
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6. Dotace RVS
Vyjádření Rady vědeckých společností o výši dotace na rok 2018 se očekává na přelomu břez‑
na a  dubna 2018. Následně budou všichni členové Hlavního výboru a  předsedové poboček 
a sekcí informováni o výsledku.

7. Zpravodaj
Zpravodaj 1/2018 se aktuálně připravuje, odborné sdělení dodá Ing. Faltus.

8. GDPR
Dne 25. 5. 2018 vejde v platnost nová evropská směrnice o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR 
(z anglického General Data Protection Regulation), která je závazná i pro ČsBS, z.s. Bude nutné 
od všech členů získat písemný souhlas se zpracováním a uchováváním osobních údajů – jelikož 
je akceptována pouze listinná podoba, bude do následujícího Zpravodaje vložena ofrankovaná 
odpovědní obálka s předtištěným formulářem Souhlasu, případně bude pověřena osoba, kte‑
rá zajistí podepsání formulářů na některé z akcí pořádaných společností.

S ohledem na výše uvedené budou muset být provedeny změny i  v databázovém systému 
a na webových stránkách – budou osloveni minimálně dva dodavatelé a rozhodnutí proběhne 
formou per rollam hlasování.

9. Noví členové, čestné členství a další ocenění
Na návrh prof. Slabého bude Babákovou medailí oceněn prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.

Pro schválení návrhu Ing. Faltuse ocenit Ing. Skládala bude Ing. Faltus požádán o dodání nomi‑
načního listu, případně dalších podkladů.

Jubilanti v r. 2018: RNDr. Naďa Jenčíková, doc. RNDr. Kateřina Malachová, CSc., doc. RNDr. Ján 
Rafay, Csc., doc. RNDr.  Stanislav Kozubek, DrSc., doc. MUDr.  Miroslava Sedláčková, CSc., 
MUDr. Ivo Klepáček, CSc., MUDr. Jiří Hochmann, CSc., RNDr. Alexandra Oltová, MUDr. Martin 
Cyrany, RNDr. Božena Braunerová, doc. MUDr. František Lošan, CSc., doc. RNDr. Jiří Kunert, 
DrSc., doc. Ing. Miroslav Kadlec, CSc., RNDr. Jan Crha, CSc., prof. RNDr. Milan Hejtmánek, DrSc.

Byli přijati noví členové:

MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D., MHA – FN Brno, Sekce: ultrazvuk
MUDr. Rastislav Šimek – KNTB Zlín, a.s., Sekce: ultrazvuk
MUDr. Martin Sněhota – Ústav lékařské biofyziky, LF UP, Olomouc, Sekce: ultrazvuk

Členství bylo obnoveno těmto členům:

MUDr. Pavel Měřička – Tkáňová ústředna FN Hradec Králové
MUDr. Ivo Zlínský – Uherskohradišťská nemocnice, a.s., Sekce: ultrazvuk
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10. Různé
• Členské příspěvky může za členy hradit zaměstnavatel – bude vystavena faktura, kontak‑

tovat dr. Lojovou (martina.redova@gmail.com).
• Nové členy musí schválit Hlavní výbor – postačí per rollam hlasování, nicméně se žádostí 

vždy nutno kontaktovat dr. Lojovou.
 • Pro splnění parametrů GDPR bude nutno vynaložit značné prostředky, nicméně předpo‑

kládá se prostor pro vypsání grantové soutěže (studentské, cestovní, za nejlepší přednáš‑
ku/posterové sdělení) – koncepce bude sdělena emailem a schvalována per rollam.

• Dne 16. 4. 2018 proběhne zasedání Rady vědeckých společností v Praze, na které jezdíval 
prof. Svoboda – zasedání se za ČsBS, z.s. zúčastní nová vědecká tajemnice doc. Ševčíková.

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 PRO ULTRAZVUK 
V MEDICÍNĚ

Zápis ze schůze výboru České společnosti pro ultrazvuk 
v medicíně

Dne 23. 1. 2018 se v zasedací místnosti firmy Medkonsult s. r. o. v Olomouci, Balcárkova 
36 konala schůze výboru ČSUM.

Přítomni: Doc. MUDr.  František Záťura (FZ), prim. MUDr.  Eva Kotulánová (EK), Doc. 
MUDr. Luboš Hrazdira (LH), Ing. Ladislav Doležal (LD) Host: MUDr. Milan Kocián (MK)

Omluveni: Prof. MUDr. Ivo Hrazdira

Schůzi zahájil předseda společnosti doc. Záťura, přivítal přítomné a seznámil je s progra‑
mem schůze:

1. Činnost společnosti, výboru a jeho obsazení, kooptování nového člena do výboru.
2. Určení hlavního směru činnosti společnosti.
3. Členská základna a placení příspěvků.
4. Na návrh doc. Hrazdíry projednat přípravu spoluúčasti na konferenci České konferen‑

ce tělovýchovného lékařství 3. 11. 2018 v Mariánských Lázních.
5. Varia.

Ad. 1

Doc. Záťura přednesl shrnutí činnosti společnosti za uplynulé období.

Význam společnosti spočívá ve vazbě na mezinárodní komunitu  – jako člen EFSUMB 
a WFSUMB a kapacit provádět další vzdělávání lékařů v oboru sonografie. Společnost se 
zaměřila především na další vzdělávání sonografistů v oboru urologické a muskeloske‑
letální sonografie a v poslední době sonografie v oboru urgentní medicíny a anestezio‑
logie. Předseda žádal rektory univerzit s lékařskými fakultami o zařazení sonografie do 
výuky, nebyl projeven zájem.

Pod odbornou záštitou naší společnosti byla v roce 2017 organizována celá řada sono‑
grafických kurzů:

· Květen 2017, Praha: Praktická sonografie v urologii, 9 hodin, předatestační kurz pro 
urology s 3. LF UK

· Květen 2017, Olomouc: Ultrazvuk v chirurgii, jednodenní intenzivní kurz s Medkon‑
sultem

 · Červen 2017: Maxov, Jizerskohorský seminář Moderní sonografické metody, workhop
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 · Červen 2017: 
 Ultrasonography of genitourinary system, část intenzivního kurzu v Košicích společ‑

ně s LF UJSK
 · Září 2017, Demänová:
 Biopsie prostaty s fúzí MR, 2 hodiny, kurz se SUS (Slovenská uroloogická společnost)
 · Říjen 2017, Prešov: 
 Biopsie prostaty, jednodenní kurz s LF Prešov
 · Prosinec 2017, Olomouc: 
 Ultrasonografie pro urology, jednodenní kurz pro lékaře před atestací s LF UP
 · Prosinec 2017, Olomouc: 
 Kurz fúzní biopsie prostaty s LF UK, jednodenní intenzivní kurz
 · 16. – 19.01.2017, Olomouc: 
 UZ v rukou intenzivisty a lékaře urgentní medicíny, 8 účastníků
 · 6. – 9. 3. 2017, Olomouc: 
 UZ v rukou intenzivisty a lékaře urgentní medicíny, 8 účastníků
 · 29.5. – 1. 6. 2017, Olomouc: 
 UZ v rukou intenzivisty a lékaře urgentní medicíny, 8 účastníků
 · 2. 6. 2017, Olomouc: 
 UZ hlavy a krku v anesteziologii, int. a urg.medicíně, 4 účastníci
 · 18. – 21. 9. 2017, Olomouc: 
 UZ v rukou intenzivisty a lékaře urgentní medicíny, 7 účastníků
 · 10. – 12. 11. 2017, Horní Bečva: 
 UZ plic a hrudníku, 17 účastníků, spoluzáštita s ČPFS
 · 13. – 16. 11. 2017, Olomouc: 
 UZ v rukou intenzivisty a lékaře urgentní medicíny, 8 účastníků

Ing. Doležal v posledních letech přispívá pravidelně vyzvanou přednáškou na téma správ‑
ného ovládání sonografu, využití jeho funkcí a bezpečnosti sonografie na celostátních 
konferencích porodníků a  gynekologů „Čechova konference  – Ultrazvuk a  zobrazování 
v  gynekologii a  porodnictví s  mezinárodní účastí“ pořádaných každoročně v  Olomouci 
Českou společností pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii ČLS JEP.

I po skončení členství v  publikační komisi a  komisi pro bezpečnost ultrazvuku v  medicíně 
v  rámci EFSUMB zůstávají doc. Záťura a  Ing. Doležal v kontaktu s  těmito komisemi a podílí 
se na jejich činnosti. Pokračuje spolupráce při přípravě odborných textů vydaných v publikaci 
EUROSON COURSE + na webu

 · EFSUMB genitourinary ultrasound
 http://issuu.com/efsumb/docs/coursebookgeniturine_ch09?e=3336122/6603975
 · nadledviny
 http://www.kosmos‑host.co.uk/efsumb‑ecb/coursebook‑adrenal_ch11.pdf
 · sonogragfie urogenitálu pro studenty
 http://www.kosmos‑design.co.uk/efsumb‑ecb/ecbsech12‑ugs.pdf

číslování od obálky032



Č E S K Á  S P O L E Č N O S T  P R O  U L T R A Z V U K  V   M E D I C Í N ĚČ E S K Á  S P O L E Č N O S T  P R O  U L T R A Z V U K  V   M E D I C Í N Ě

28 29

Prof. Calda požádal koncem roku 2017 o ukončení členství ve výboru společnosti pro zane‑
prázdnění. Výbor rozhodl snížit počet členů výboru také o MUDr. Houšťka a doc. Skotákovou. 
Oba se delší dobu nezúčastňují práce výboru a ani nereagují na zaslané pozvánky. Do výboru 
společnosti byl jednomyslným souhlasem kooptován MUDr.  Milan Kocián se zaměřením na 
spolupráci s malými obory. Ing. Doležal zajistí informování hlavního výboru Česko‑slovenské 
biologické společnosti a opravu údajů na webu společnosti a v šabloně hlavičkového papíru.

Ad 2.

Plán Odborných aktivit společnosti:

Pořádat kurzy a snad i konference – dle Ing. Doležala se jako užitečné jeví téma: „Základy péče 
a správného zacházení se sonografem“ a doc. Záťura navrhuje pozvat Dr. Túmu na téma „Sono-
grafie v rukou švýcarského praktického lékaře“ – pozn. Ing. Doležala: otázka, zda lze uplatňovat 
zkušenosti z dosti odlišného systému, téma by mohlo být přínosné spíše pro ty, kdo systém 
tvoří, naopak pro praktické lékaře by bylo přínosnější ukázat, co mohou očekávat a jaké jsou 
limity pro jejich úroveň a možnosti u nás.

Výbor se shoduje na návrhu připojit se v roce 2019 ke konferenci praktických lékařů, zajistí 
doc. Záťura. Přednášky připraví doc. Hrazdíra, Dr. Kotulánová, doc. Záťura, Dr. Kocián a  Ing. 
Doležal.

Pozn. Dr. Kociána: v budoucnu pořádat další kurzy pro praktické lékaře, mohla by zabezpečo‑
vat naše společnost, je nutné zakončit přezkoušením, bylo by pro zájemce.

Výsledek diskuse výboru: Činnost zaměřit na informování a výuku sonografie u malých od‑
borných společností, které nemají vlastní ultrazvukové sekce a  možnost informování všech 
sonograficky zaměřených odborníků o novinkách.

Ad 3.
Ing. Doležal: Důležitá je také otázka členské základny, která má v současnosti pouze 12 aktiv‑
ních členů, kteří zaplatili členský poplatek za rok 2017. Rozšíření aktivní členské základny je 
žádoucí a lze ho dosáhnout získáváním zájemců na vzdělávacích akcích. Aktivním členům spo‑
lečnosti je třeba nabídnout výhody: snížení poplatku za kurzy, příležitosti pramenící z členství 
v EFSUMB.

Propagovat členství na konferencích, Ing. Doležal navrhuje vytisknout informační vizitky – za‑
jistí doc. Záťura.

Ing. Doležal: složitý proces přihlášek do ČsBS, z. s.  – po schválení Hlavním výborem teprve 
členem – trvá to dlouho. Lékaři, kteří se přihlásili na kurzech MK urgují, nedostali žádnou re‑
akci o přijetí přihlášky z Hlavního výboru ČsBS, z. s. Ing. Doležal zjistí současný stav přihlášek 
u Hlavního výboru a vznese dotaz na možnost zjednodušení postupu.
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Ad 4.
Doc. Hrazdíra nabízí možnost připojit se k chystané konferenci České společnosti tělovýchov‑
ného lékařství 1. – 3. 11. 2018 v Mariánských Lázních formou satelitní sekce / workshopu – do 
31. 1. navrhnou členové výboru témata, předběžně: Dr. Kotulánová: Možnosti a limity sonogra‑
fie břicha; Dr. Kocián: Sonografie periferních nervů, Postavení sonografie v urgentní medicíně, 
Možnosti sonografie v malých oborech. Při té příležitosti svolat členskou schůzi společnosti za 
účelem volby nového výboru. Pokud se nesejde dostatečné množství členů, bude provedena 
volba elektronicky.

Dotaz Dr. Kociána, zda bude výstava sonografů – doc. Hrazdíra: Ano.

Výbor bude komunikovat hromadným e‑mailem, zajistí Ing. Doležal. Výsledek přednese doc. 
Hrazdíra na zasedání výboru muskeloskeletální společnosti 16. 2. 2018.

Ad 5.
Pořadatel EUROSONU 2018  – Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne nabízí pro postgra‑
duální studenty snížený registrační poplatek, pokud se zaregistrují do 1. 3. 2018. Informace je 
již umístěna na webu naší společnosti. Dr. Kocián a Ing. Doležal nabízí možnost sponzorovat 
tento snížený registrační poplatek dvěma studentům, členům společnosti. Organizace spočívá 
na dárcích.

Dr. Kotulánová se dotazuje na statistiku návštěvnosti webu. Zajistí Ing. Doležal – viz příloha.

Příští výborová schůze bude v květnu v Brně. Zajistí Dr. Kotulánová a doc. Hrazdíra.

Úkoly:

 · Do do 31. 1. 2018 navrhnou členové výboru témata na satelitní sekci konference České 
společnosti tělovýchovného lékařství; výsledek přednese doc. Hrazdíra na zasedání výbo‑
ru muskuloskeletální společnosti 16. 2. 2018.

 · Ing. Doležal zajistí informování Hlavního výboru ČsBS, z.s. a opravu údajů na webu společ‑
nosti a v šabloně hlavičkového papíru. Výbor se shoduje na návrhu připojit se v roce 2019 
ke konferenci praktických lékařů, zajistí doc. Záťura. Přednášky připraví doc. Hrazdíra, 
Dr. Kotulánová, doc. Záťura a Dr. Kocián.

 · Propagovat členství na konferencích, doc. Hrazdíra navrhuje vytisknout informační vizit‑
ky – zajistí doc. Záťura.

 · Ing. Doležal zajistí informování Hlavního výboru ČsBS, z.s. o novém složení výboru a opra‑
vu údajů na webu společnosti a  v šabloně hlavičkového papíru. Dále Ing. Doležal zjistí 
současný stav přihlášek u Hlavního výboru, dotaz na možnost zjednodušení postupu.

 · Ing. Doležal zjistí statistiku návštěvnosti webu společnosti.
 · Dr. Kotulánová a doc. Hrazdíra určí termín a místo příští schůze v Brně.

Zapsal: Ing. Doležal
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Sekretariát Hlavního výboru  
Čs. biologické společnosti, z. s.

Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 5, 625 00 Brno

Prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
Mgr. Martina Lojová, Ph.D.
Tel: 549 497 574

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

Redakční rada Zpravodaje

Předseda: Prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
 (e‑mail: on.slaby@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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Laborantka Zdeňka Hybnerová ukládá kryoprezervované vzorky genetických zdrojů rostlin 
(Kryobanka vegetativně množených rostlin a mikroorganismů, Výzkumný ústav rostlinné vý‑
roby, v. v. i., Praha – Ruzyně). 

Rostliny mírného pásma jsou adaptovány vůči působení nízkých teplot pod bodem mrazu.
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tradiční dodavatel 
špičkové ultrazvukové techniky

KOMPLEXNÍ NABÍDKA ULTRAZVUKOVÝCH SYSTÉMŮ VŠECH KATEGORIÍ
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10 LET POMÁHÁME ZLEPŠOVAT  
ŽIVOTY PACIENTŮ V ČESKÉ REPUBLICE

CZ/MKT/CORP/2018/001

With Celldiscoverer 7, you can combine 

the easy-to-use automation of a boxed 

microscope with the image quality and 

flexibility of a classic inverted research  

microscope. 

Celldiscoverer 7 calibrates itself, then 

 detects and focuses on your samples while 

the optics adjust themselves. Whether 

working with 2D or 3D cell cultures, tissue 

sections or small model organisms, you 

will acquire better data in shorter times 

with this reliable automated research 

 platform. 

Highlights

• Celldiscoverer 7 is a fully integrated 

high-end automated live cell imaging 

system. Tailor the system to your  

applications with various incubation 

and detection options. 

• Go for fast, sensitive sCMOS or EMCCD 

cameras when performing demanding 

live cell experiments and rapid time 

lapse recordings. For screening  

applications with high throughput, 

choose a high dynamic range camera 

with a large field of view. 

• Add fast deconvolution to get better 

data from three-dimensional samples. 

• A hardware-based focus finds and 

keeps the focus automatically after 

 detecting the thickness and optical 

properties of the sample carrier for 

 demanding long-term, time-lapse 

 imaging. 

• Autocorr objectives correct spherical 

aberrations to deliver crisp contrast 

and high resolution. 

Configured to Your Requirements

• Control the temperature with the 

 optional heating unit or a Julabo cooling 

thermostat. In combination with a  

humidifier, optional CO2 and / or O2 

module you control atmospheric  

conditions.

• Your Celldiscoverer 7 can load multi-

well plates, dishes, chamber-slides or 

standard slides.

• All sample holders are optimized for 

large scanning areas, fully compatible 

with water immersion and autoclavable.

• Increase your sample throughput with 
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Your Automated Platform for Live Cell Imaging 

Rat cortical primary culture. 3D reconstruction  
of the deconvolved Z-stack (shadow projection).  
Sample courtesy of H. Braun, LSM Bioanalytik GmbH, 
 Magdeburg, Germany.

Tubulin in FluoCell prepared slide #1 using an 
 Autocorr objective. Sample courtesy of Invitrogen,
Thermo Fisher Scientific Inc.
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the easy-to-use automation of a boxed 

microscope with the image quality and 

flexibility of a classic inverted research  

microscope. 

Celldiscoverer 7 calibrates itself, then 

 detects and focuses on your samples while 

the optics adjust themselves. Whether 

working with 2D or 3D cell cultures, tissue 

sections or small model organisms, you 

will acquire better data in shorter times 

with this reliable automated research 

 platform. 

Highlights

• Celldiscoverer 7 is a fully integrated 

high-end automated live cell imaging 

system. Tailor the system to your  

applications with various incubation 

and detection options. 

• Go for fast, sensitive sCMOS or EMCCD 

cameras when performing demanding 

live cell experiments and rapid time 

lapse recordings. For screening  

applications with high throughput, 

choose a high dynamic range camera 

with a large field of view. 

• Add fast deconvolution to get better 

data from three-dimensional samples. 

• A hardware-based focus finds and 

keeps the focus automatically after 

 detecting the thickness and optical 

properties of the sample carrier for 

 demanding long-term, time-lapse 

 imaging. 

• Autocorr objectives correct spherical 

aberrations to deliver crisp contrast 

and high resolution. 

Configured to Your Requirements

• Control the temperature with the 

 optional heating unit or a Julabo cooling 

thermostat. In combination with a  

humidifier, optional CO2 and / or O2 
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conditions.

• Your Celldiscoverer 7 can load multi-

well plates, dishes, chamber-slides or 

standard slides.

• All sample holders are optimized for 

large scanning areas, fully compatible 

with water immersion and autoclavable.

• Increase your sample throughput with 

the optional robotic Plate Loader.  

Load multiwell plates or insert plates 

and enjoy maximum flexibility.
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Your Automated Platform for Live Cell Imaging 

Rat cortical primary culture. 3D reconstruction  
of the deconvolved Z-stack (shadow projection).  
Sample courtesy of H. Braun, LSM Bioanalytik GmbH, 
 Magdeburg, Germany.

Tubulin in FluoCell prepared slide #1 using an 
 Autocorr objective. Sample courtesy of Invitrogen,
Thermo Fisher Scientific Inc.
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