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Ú V O D N Í  S L O V O

Slovo úvodem – o radosti z vědeckého poznání

Když jsem byl odrostlejší dítě, rozhodl jsem se, že budu vědcem. Žil jsem sám v  prostředí 
maloměstském, vědeckou činností se však zabývali nejméně čtyři mí příbuzní, takže mi to 
rozhodnutí nikdo nevymluvil, k čemuž mám nyní ambivalentní postoj. Možná v tom byla od 
mých příbuzných i nějaká schválnost. Můj otec byl zubní lékař, měl jsem tedy lidem také ošet‑
řovat zuby a byl bych patrně dávno za vodou. Obstaral jsem si (vyškemral, našel v knihovně, 
už si nevzpomínám) útlou knížečku, v níž se hovořilo o pěstování rostlin v živných roztocích 
a z dostupných chemikálií jsem si sestavil Knopův živný roztok. Měl jsem potom ohromnou 
radost, když mi ve zkumavce chtěla zakořenit rostlinka, možná to byla ředkvička, a považoval 
jsem to za vědecký objev. Svým způsobem byl, i když jej už někdo učinil přede mnou. Pak se 
můj pohled na vědu modifikoval, zejména pod vlivem přítele domácího chemika, který z hli‑
níkového prášku a oxidovadel vyráběl úspěšně termit, kterým by se dala i svařit kolejnice. 
Síru jsme pro jiné naše výbušné pokusy dobývali ze staré brány parku, který chátral kolem 
bývalé fabrikantské vily. Závěsy brány byly upevněny ve zdi právě pomocí síry, což se prý 
dřív běžně dělalo. Přítel se pak posunul více k seriózní vědě a vyrobil si z avometu plus dvou 
plíšků dentálního zlata poměrně úspěšný konduktometr, zatímco já jsem vyráběl herbář a vy‑
háněl z něho broučky a roztoče. Chtěl jsem být botanik, protože můj oblíbený strýc byl také 
botanik. Věda nás na gymnáziu bavila, pak ještě i na vysoké škole – i když se začínala podobat 
sterilizaci pipet a nekonečnému rozpouštění látek, které se nechtěly rozpustit. Bavilo nás to 
i na začátku profesní dráhy, kdy se z věcí momentálně dostupných dařilo pokoutně vytvářet 
zařízení, která skutečně něco měřila, třeba světélkování provázející ultrazvukovou kavitaci. 
O tom byl můj první samostatný vědecký článek, byť v časopisu neimpaktovaném.
Představa narůstající radosti z  vědeckého výzkumu úměrně jeho úspěšnosti a  kvalifikova‑
nosti je zajisté mylná. Chodbami bohunického kampusu vidím kráčet badatele převážně za‑
chmuřené, snad s výjimkou těch nejmladších. Ti starší se tváří až zavile a kdybych byl nadán 
schopností vidět i věci neviditelné, pak nepochybně někteří z nich mají mezi zuby sevřený 
kinžál. Nepřemýšlejí o radostném poznávání věcí neznámých, ale budují databáze. Nevznášejí 
se v duchovních sférách, ale shánějí peníze. Přemýšlejí, koho znají v grantových agenturách, 
respektive jak jinak se dostat k lizu. Léčí si civilizační choroby a spí v lepším případě čtyři hodi‑
ny denně. Dospávají v letadlech. Asi to tak musí být, ale já přestávám rozumět tomu, co by na 
tom mělo být lákavou životní perspektivou. Zbývá snad jen snaha pomocí něčemu velikému, 
někde v jejím stínu se skrývají zbytky altruismu.
Možná by nebylo špatné občas badatelům bádání zakázat (nepustit je dva týdny do práce 
a na služební mail), aby se mohli rozhlédnout kolem sebe a najít v tom, co dělají, i nějakou tu 
radost. Existují totiž činnosti ještě mnohem méně povznášející.

Vojtěch Mornstein

NA OBSAH
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Obr. 1 Pivovarské kvasinky . A, B – spodní pivovarské kvasinky S. pastorianus RIBM 95; C, D – svrchní 
pivovarské kvasinky S. cerevisiae RIBM 139. Fotografie B a D byly pořízeny při zvětšení 1000x.

Netradiční kvasinky pro výrobu piva
Kvasinky non‑Saccharomyces jsou v  pivovarském prostředí známy především jako kontami‑
nace, které mohou pivu dodat nejrůznější nežádoucí příchutě či pachutě [4]. Fenolické látky 
vznikají při dekarboxylaci kyselin, které jsou přítomny v pivovarské mladině, např. kyselina fe‑
rulová, kumarová a skořicová. Kyselina ferulová je dekarboxylována na 4‑vinylguajakol, který 
je typickou příchutí pšeničných piv (hřebíček), ale pro většinu ostatních typů piv je nežádoucí 
složkou [5]. Při výrobě nových piv, zejména svrchně kvašených, mohou být tyto vlastnosti vý‑
hodou. Některé kvasinky non‑ Saccharomyces obsahují větší množství enzymů, které transfor‑
mují monoterpeny, což jsou hlavní složky chuti a vůně chmele [6].

Kmeny Torulaspora delbrueckii, které jsou schopné metabolizovat nerol, výrazně změní chuť 
a vůni chmele v pivu [7]. Torulaspora delbrueckii je využívána i ve vinařství pro ovocnější pří‑
chuť ve víně a od roku 2003 je k dispozici i komerčně [8], v pivovarnictví se využívá kmen T. 
delbrueckii pro pre‑fermentaci pšeničného piva [9]. Některé kmeny T. delbrueckii mohou být 
využity pro výrobu piva. Kmen T9 produkoval pivo s ovocnou a květinovou příchutí, zkvasil 
cukry v mladině během sedmi dnů a vytvořil 4 % (v/v) etanolu a řadu látek podílejících se na 
konečné chuti piva. Kmeny T17 a T13 kvasily pouze glukózu, fruktózu a sacharózu, nicméně 
produkovaly ovocné příchutě a mohly by být využity pro výrobu piv s nízkým obsahem alko‑
holu. Další možností použití kmenů T. delbrueckii je primární kvašení s následným dokvašením 
kvasinkami rodu Saccharomyces [10].

Zcela jedinečným typem piva je belgický lambic. Na jeho výrobě se podílí celá řada mikroor‑
ganizmů: kvasinky Saccharomyces a Brettanomyces, laktobacily, Pediococcus, octové bakterie 
a enterobakterie [11]. Ve studii Spitaels a kol. [12] bylo identifikováno přes 2000 bakteriálních 
a kvasinkových izolátů ze vzorků odebraných při kvašení, přítomné kvasinky patřily do rodů 
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Spodní a svrchní pivovarské kvasinky
Průmyslová i domácí výroba piva se opírá o cílené využívání kvasinek, převážně rodu Saccharo-
myces (Obr. 1). Jako pivovarské kvasinky jsou označovány kulturní kvasinky, které se používají 
k produkci spodně či svrchně kvašených piv. Pivovarské kvasinky využívají cukry jako hlavní 
zdroj uhlíku a energie. Pokud jsou kvasinky kultivovány ve vysoké koncentraci cukrů, např. v pi‑
vovarské mladině, dochází ke kvašení cukrů na etanol a oxid uhličitý. Základním rysem stan‑
dardních produkčních kvasnic jsou dobře definované vlastnosti, které by se měly měnit pouze 
minimálně, a to i při opakovaném nasazení. Důležitými vlastnostmi provozních pivovarských 
kvasinek jsou viabilita, vitalita a fyziologický stav. Tyto parametry se u kvasinek sledují zejmé‑
na z důvodu dlouhodobého uchovávání a působení fyziologických stresů v průběhu výroby 
piva: oxidativní, osmotický a hydrostatický stres, nízké pH, vysoká koncentrace etanolu, limi‑
tace živin v médiu, hladovění při skladování, chladový šok, promývání ledovou vodou či kyselé 
praní [1].

Rozlišení kvasinek na spodně a svrchně kvasící je založeno zejména na jejich flokulačních vlast‑
nostech. Spodní kvasinky, S. pastorianus, se používají k výrobě piva typu ležák, hlavní kvašení 
probíhá v teplotním rozmezí 7 – 15 °C po dobu až dvou týdnů. V konečné fázi kvašení se kvasin‑
ky shlukují ve vločky a sedimentují na dně kvasné nádoby. Svrchní kvasinky, S. cerevisiae, jsou 
naopak po shluknutí vynášeny na hladinu, kde tvoří hustou pěnu. Teplota hlavního kvašení se 
pohybuje v rozmezí 18 – 22 °C po dobu zhruba 4‑ 6 dní, jde o výrobu piva s ovocným aroma – 
piva typu Ale, India Pale Ale, Porter, pšeničného piva, atd. [2]. Mezi další odlišné vlastnosti 
obou skupin patří např. genetická výbava, složení buněčné stěny, růst na specifických půdách, 
větší tepelná odolnost svrchních kvasinek, vyšší maximální teplota růstu u svrchních kvasinek. 
Aroma profil kvasinek pro výrobu pšeničných piv je více rozmanitý [3].

NA OBSAHNA OBSAH
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a β‑fenyletanolu (vůně po růžích) u určitých kmenů odpovídá β‑ galaktozidázové aktivitě re‑
porterového genu ARO‑9‑lacZ [27]. Některé svrchně kvasící kmeny mohou produkovat látky 
zodpovědné za chutě a vůně, které jsou typické pro pšeničná piva. Charakteristické aroma je 
způsobeno přítomností především 4‑vinylguajakolu, což je produkt tepelné degradace nebo 
enzymatické dekarboxylace kyseliny ferulové, která je přítomná v ječmeni a pšenici [2].

Flokulace a hydrofobicita buněčného povrchu
Jednou z důležitých vlastností produkčních kmenů kvasinek je flokulace, protože usnadňuje 
odstranění buněk z fermentačního média a ulehčuje tak následné výrobní fáze, dokvašování 
a filtraci [28]. Flokulace je reverzibilní schopnost kvasinek shlukovat se a následně se rychle 
usazovat nebo stoupat k povrchu média. K flokulaci dochází obvykle na konci hlavního kvašení, 
v pozdní logaritmické a stacionární fázi [29,30].

Základním mechanizmem flokulace je interakce buněčných stěn kvasinek a v současné době je 
uznávána tzv. lektinová hypotéza, kdy se zymolektiny (též flokuliny) na povrchu buněčné stěny 
váží na cukernaté zbytky na buněčné stěně sousední buňky [29,31]. Vápenaté ionty se přímo 
váží na uhlovodíky a neslouží tedy k udržení správné konformace zymolektinů, jak se dříve 
předpokládalo [32]. Vzhledem k rozmanitosti pivovarských kvasinek pravděpodobně existují 
různé mechanizmy flokulace, které závisí na daném kmeni kvasinek a podmínkách prostředí 
[33].

Proces shlukování je ovlivněn celou řadou biologických, chemických i fyzikálních faktorů – ge‑
netická výbava kmene kvasinek, složení živného média, růstové podmínky, typ kultivace, atd. 
[34]. V současnosti bylo identifikováno 33 genů, které ovlivňují flokulaci [35,36]. Produkty FLO 
genů (Flop, flokuliny či zymolektiny) jsou umístěny na buněčném povrchu, jejich C‑ terminální 
doména ukotvuje protein na buněčném povrchu a N‑konec plní funkci reakční domény [37]. 
Geny FLO1, FLO5, FLO9, FLO10 a  FLO11 kódují zymolektiny. Produkt genu FLO8 slouží jako 
transkripční aktivátor pro geny FLO1 a FLO11 [38]. Gen Lg‑FLO1 byl dříve považován za spe‑
cifický pro spodní kvasinky, jeho přítomnost ale byla potvrzena i u svrchně kvasících kvasinek 
[39]. Exprese genů FLO1, FLO5 a Lg‑ FLO1 je několikanásobně vyšší u flokulujících než u neflo‑
kulujících buněk kmene S. cerevisiae FY 23 [36,40].

Flokulace může být považována za jistý způsob sociálního chování, strategii dlouhodobého 
přežívání a ochranného mechanizmu, který chrání buňky před nepříznivým vnějším prostře‑
dím [41]. Buňky jsou ve shlucích „namačkány“ těsně u sebe s minimálním mezibuněčným pro‑
storem (Obr. 2). Buňky uvnitř floků jsou chráněny před působením chemických látek v médiu 
vnější vrstvou buněk [42].

Candida, Pichia, Debaryomyces, Dekkera, Meyerozyma, Naumovia, Priceomyces, Saccharomyces, 
Wickerhamomyces, atd.

Kvasinky rodu Brettanomyces (teleomorfa: Dekkera) mohou mít pozitivní (anebo zajímavý) 
vliv na celkové aroma fermentovaných nápojů, např. speciálních typů piv [13]. Využívají se při 
spontánním kvašení (výroba piva lambic a gueuze) v Belgii a v některých menších pivovarech 
po celém světě, které vyrábějí piva po jejich vzoru, např. American Coolship Ale [13].

Pro piva s  nízkým obsahem alkoholu se využívají kvasinky, které nezkvašují některé cukry 
z pivovarské mladiny a vytvoří tak méně alkoholu [14]. Kmeny Saccharomycodes ludwigii jsou 
vhodnější zejména díky větší tvorbě esterů a nižší produkci diacetylu ve srovnání s kmeny Zy-
gosaccharomyces rouxii. Pro výrobu nízkoalkoholického piva lze využít i druh Candida shehatae 
[15].

Produkce charakteristických látek
Mladina určená pro výrobu piva je komplexní médium, ze kterého pivovarské kvasinky využí‑
vají živiny pro množení a růst. Změny ve složení mladiny výrazně ovlivňují konečné aroma piva 
[16].

Kmeny svrchních kvasinek produkují větší množství a šiřší spektrum senzoricky aktivních látek 
než kmeny spodních kvasinek [17]. Kromě nižší teploty hlavního kvašení používané pro výrobu 
ležáků se na „lehčí“ chuti spodně kvašených piv podílí změněná exprese genů zodpovědných 
za produkci esterů [18].

Kvasinky obsahují několik genů kódujících proteiny zodpovědné za produkci charakteristických 
látek v pivu. V pivu bylo identifikováno přes 100 různých esterů, které ovlivňují ovocno‑květi‑
nové příchutě [17]. Alkoholacetyltransferázy I a II (EC 2.3.1.84), kódované geny ATF1, LgAFT1 
a ATF2, jsou odpovědné za produkci acetylesterů [19 – 21]. Exprese genů ATF1 a ATF2 ovlivňuje 
ve velké míře produkci etylacetátu a izoamylacetátu. Rovněž jsou zodpovědné za tvorbu ši‑
rokého spektra těkavých esterů, např. propylacetátu, izobutylacetátu, pentylacetátu, hexyl‑
acetátu, heptylacetátu, octylacetátu a fenylacetátu [21]. Gen Lg‑ AFT1 byl detekován pouze 
u spodních kvasinek S. pastorianus [21,22]. Geny EEB1 a EHT1 jsou zodpovědné za biosyntézu 
etylesterů, ale jejich exprese není limitujícím faktorem pro jejich produkci [22,23]. Produkt 
genu EEB1 je pro syntézu etylesterů zásadní, ale kvasinky k němu musí obsahovat jeden nebo 
více enzymů zodpovědných za syntézu etylesterů [24]. Proteiny Eht1 a Eeb1 vykazují enzyma‑
tickou aktivitu jak pro syntézu, tak pro hydrolýzu etylesterů [24]. Na rozdíl od vyšších alkoholů 
a esterů, které jsou žádoucí pro příjemnou chuť piva a jeho dobrou pitelnost, vicinální diketony 
jsou u většiny piv považovány za nežádoucí [16], ale např. diacetyl je v detekovatelné koncen‑
traci přípustný pro určité typy piv (český ležák a některá anglická piva typu ale). Izoamylal‑
kohol, aktivní amylalkohol, izobutanol a alkoholy s rozvětveným řetězcem jsou syntetizovány 
z meziproduktů syntézy aminokyselin s rozvětveným řetězcem a jejich odpovídajících α‑ ke‑
to‑kyselin, které jsou přeměněny transaminací (Ehrlichova dráha). Tato reakce je katalyzována 
aminotransferázami, které jsou kódovány geny BAT1 a BAT2 [25,26]. Množství β‑ fenylacetátu 
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České pivo
Výroba piva patří k  nejstarším lidským činnostem, kdy se pivo připravovalo jako významná 
potravina. Rozdílné druhy piva vznikaly v závislosti na lokalitě, pěstovaných surovinách a kli‑
matických podmínkách. První čistý produkční kmen, „S. carlsbergensis spodní kvasinka č. 1“, 
izoloval v roce 1883 Emil Christian Hansen v dánském pivovaru Carlsberg [53]. První čistou 
kulturu svrchních kvasinek pravděpodobně získal v roce 1888 belgický pivovarník Auguste J. 
F. de Bavay [53]. Využívání čistých kmenů souviselo od samého počátku s  jejich rozlišením 
a specifikací, kmeny se spojovaly s výrobou určité značky piv a staly se pro ně typické [54]. 
Vývoj technologií (např. strojní chlazení) umožnil rozšíření výroby spodně kvašených piv [2]. 
V dřívějších dobách převažovala v České republice produkce svrchně kvašených piv, dnes je 
to naopak produkce spodně kvašených piv, tzv. ležáků [54]. Výroba svrchně kvašených piv ale 
postupně opět stoupá, zejména díky vzrůstajícímu počtu mini‑ a mikropivovarů. V posledních 
5 letech jejich počet výrazně stoupl (261 minipivovarů na konci roku 2014) a tedy i produkce 
speciálních typů piv, zejména piv svrchně kvašených [55].

České pivo je chráněným zeměpisným označením (CHZO) Evropské unie od roku 2008 [56]. 
Cílem zápisu do rejstříku je chránit tradici českého pivovarství, technologii výroby, kvalitu piva 
a předcházet vzniku napodobenin, které by se za české pivo mohly vydávat. Charakteristické 
vlastnosti piva, které smí nést označení České pivo, stanovuje specifikace Českého piva zve‑
řejněná v Úředním věstníku EU 2008/C‑16/05 (technologické postupy, suroviny – ječný slad, 
chmel, voda odpovídající kvality a druh používaných kvasinek, které zaručují technologii tzv. 
spodního kvašení). Typickým znakem českého piva je i jeho pitelnost odpovídající účinku piva 
pokračovat v konzumaci – nabádat k dalšímu napití, „dát si ještě jedno“ [2].

Polyfázový přístup v taxonomii kvasinek
Polyfázová taxonomie mikroorganizmů je založena na kombinaci a využití genotypových, che‑
motaxonomických a fenotypových informací o daném mikroorganizmu za účelem správné kla‑
sifikace [57]. Vzhledem k zavádění a používání nových a technologicky vyspělejších metod je 
polyfázová taxonomie dynamický obor, který se neustále vyvíjí [58].

Polyfázový přístup v taxonomii kvasinek spojuje metody zkoumající genotyp, fenotyp a che‑
mické složení buňky. Genotypové metody se zaměřují na odlišnosti ve struktuře nukleových 
kyselin, DNA a RNA, a zahrnují DNA‑typizační metody, např. RFLP (Restriction Fragment Len‑
gth Polymorphism), ribotypizaci, profilování plazmidů, stanovení procentuálního poměru 
G+C, DNA‑DNA hybridizaci, metody založené na porovnávání ITS (Internal Transcribed Spa‑
cer) či NTS (Non‑Transcribed Spacer) sekvence, pulzní gelovou elektroforézu. Pro identifikaci 
lze u kvasinek využít i mitochondriální DNA (mtDNA), její následnou restrikční analýzu či PCR 
a sekvenaci jednotlivých mitochondriálních genů (nejčastěji COX genů). Fenotypové metody 
zahrnují např. maximální teplotu růstu, využití různých zdrojů uhlíku a dusíku, citlivost k anti‑
mikrobiálním látkám, produkci plynu, růst na selektivních či selektivně diagnostických půdách 
[59]. Chemotaxonomie je založena na nenáhodném rozložení různých chemických látek buňky 
mezi různými taxony nebo skupinami taxonů; složení buněčné stěny, přítomnost chitinu v bu‑
něčné stěně, poměr mastných kyselin, atd. [57].

Obr. 2 Flokulace S. cerevisiae . A) Gen FLO1 neflokulujícího laboratorního kmene S288C je pod tran-
skripční kontrolou inducibilního promotoru GAL1 (KV210). Pokud tento kmen roste v  YP-
Gal mediu, je FLO1 exprimován a vykazuje silnou flokulaci. Kontrolní kmen (KV22) obsahuje 
stejný markerový gen, ale ne promotor, neflokuluje. B) Skenovací elektronová mikroskopie 
centrifugovaných peletů neflokulujících a  flokulujících buněk ukazuje, že flokulující buňky 
drží u sebe a tvoří hustou 3D strukturu s minimem intercelulárního prostoru, naproti tomu 
neflokulující buňky tvoří nezávislé vrstvy s mezerami mezi buňkami [42], upraveno.

Hydrofobicita buněčného povrchu (CSH) je považována za jeden z klíčových faktorů flokulace 
kvasinek, ačkoli hlavní faktor jejího zvyšování během fermentace je dosud neznámý [43,44]. 
Jednou z možných funkcí hydrofobicity je podpora aktivní konformace zymolektinů [43]. Jsou 
ale zdokumentované případy, kdy nebyly zaznamenány významné rozdíly v hydrofobicitě mezi 
flokulujícími a neflokulujícími buňkami nebo dokonce mezi exponenciální a stacionární fází 
růstu jedné kultury. Vliv CSH na flokulaci je tedy pravděpodobně kmenově specifický a závisí 
rovněž na vnějších podmínkách prostředí [45]. Staré buňky s větším množstvím zárodečných 
jizev jsou více hydrofobní než mladé buňky stejného kmene [46]. Svrchní a spodní kvasinky vy‑
kazují různé vlastnosti povrchu buněk; svrchní kmeny jsou obecně více hydrofobní než spodní 
kmeny díky vyšší koncentraci proteinů na povrchu buňky [47].

Akumulace hydrofobních 3‑OH oxylipinů na zvrásněném buněčném povrchu potvrzuje důleži‑
tou roli CSH pro flokulaci [48 – 50]. U neflokulující kultury nebyly detekovány 3‑OH oxylipiny, 
ale se vzrůstající hladinou 3‑OH oxylipinů u flokulující kultury se zvyšuje jak míra flokulace, tak 
CSH [51].

Zásobování kultury kyslíkem se zdá být důležitým faktorem jak pro flokulaci, tak pro CSH. 
V nepřítomnosti kyslíku (anaerobní kultivace) byly zaznamenány velice podobné hodnoty bez 
ohledu na použitý kmen a médium. Při kultivaci, kde byl kyslík dostupný zejména na začát‑
ku kultivace (aerobní kultivace, simulace reálných podmínek hlavního kvašení mladiny), byly 
rozdíly ve flokulaci do určité míry závislé na použitém médiu a kmeni kvasinek. Při kultivaci 
s dostatkem kyslíku byl vliv použitého média na flokulaci velmi silný, přičemž spodní kvasinky 
více flokulovaly než kvasinky svrchní [52].

NA OBSAHNA OBSAH



O D B O R N É  S D Ě L E N ÍO D B O R N É  S D Ě L E N Í

10 11

Saccharomyces cerevisiae
První osekvenovaný eukaryotický organizmus byla kvasinka S. cerevisiae, která bývá zřídka 
izolována i z volné přírody [60]. Genom laboratorního kmene S. cerevisiae S288C se skládá ze 
16 chromozomů, které obsahují necelých 6 000 genů o celkové velikosti 12 Mb [64].

Druhový komplex S. cerevisiae zahrnuje geneticky různorodý soubor přírodních i  domesti‑
kovaných kmenů, které se používají pro speciální průmyslové aplikace [65]. Až 10 % kmenů 
klasifikovaných ve sbírkách jako S. cerevisiae může mít hybridní charakter mezi S. cerevisiae 
a některým z příbuzných kmenů [66]. Do druhu S. cerevisiae se rovněž řadí kvasinky svrchního 
kvašení piva. Některé z nich mohou mít hybridní charakter. V roce 2008 byly popsány hybridní 
kmeny svrchně kvasících kmenů, S. cerevisiae a S. kudriavzevii [67]. Tyto kmeny jsou významné 
polyploidií [68].

Saccharomyces pastorianus
Druh S. pastorianus, stejně jako S. bayanus, by pro hybridní povahu genomu mohl být označo‑
ván spíše jako komplex druhů [41,60], který vznikl vícenásobnými hybridizacemi mezi S. cere-
visiae a kryotolerantním druhem S. eubayanus nedávno objeveným v Patagonii, USA, Tibetu 
a provinciích východní Číny [61,69 – 72]. Díky hybridnímu původu je genom této kvasinky čas‑
to polyploidní nebo allopolyploidní [73]. Hybridní charakter rovněž umožňuje lepší růst při 
nízkých teplotách, využití cukrů, zejména glukózy, maltózy a maltotriózy [74]. Dosud nebyla 
zaznamenána izolace S. pastorianus z  volné přírody. Hypotéza o  asijském původu spodních 
pivovarských kvasinek spíše odpovídá geografii a světové obchodní historii než jejich argen‑
tinský původ [69]. Podle Walther a kol. [75], kmen „S. carlsbergensis spodní kvasinka č.1“, izo‑
lovaný roku 1883 Hansenem v  laboratořích Carlsberg, patří do skupiny I/Saaz‑typ spodních 
pivovarských kvasinek a je lépe adaptován na chladnější růstové podmínky (10 °C) než skupina 
II/Frohberg‑typ spodních pivovarských kvasinek, reprezentovaná kmenem Weihenstephan 
W34/70. Genom „S. carlsbergensis“ je triploidní (diploidní S. eubayanus a haploidní S. cerevi-
siaegenom), zatímco genom kmene W34/70 je tetraploidní (dva diploidní genomy S. cerevisiae 
a S. eubayanus). Zároveň byly zjištěny rozdíly v chuti piv; kmeny Saaz produkují několikanásob‑
ně vyšší množství např. izoamylacetátu (banánová chuť) než kmeny Frohberg [75]. Vzhledem 
k rozdílným genotypovým i fenotypovým vlastnostem genomu Wendland [81] navrhuje, aby 
se kmeny skupiny I/Saaz označovaly jako „S. carlsbergensis“ a kmeny skupiny II/Frohberg jako 
S. pastorianus.

Kompletně osekvenovaný průmyslový kmen W34/70 obsahuje 23 Mb. Genom se skládá z 1 mi‑
tochondriálního genomu non‑S. cerevisiae typu a 2 subgenomů (S. cerevisiae a S. eubayanus), 
přičemž 9 chromozomů obsahuje translokace mezi těmito subgenomy, tzv. mozaikové chro‑
mozomy [76].

Velikost genomu „S. carlsbergensis“ spodní kvasinky č.1 je 19,5 Mb, z celkem 47 chromozomů 
je 29 odlišných [75].

Taxonomie kvasinek rodu Saccharomyces
Kvasinky rodu Saccharomyces se řadí mezi eukaryota v říši Fungi: oddělení Ascomycota (vřec‑
kovýtrusé houby), řád Saccharomycetales, třída Saccharomycetaceae. Klasifikace druhů rodu 
Saccharomyces je složitá, jejich morfologické a fyziologické vlastnosti jsou si velmi podobné. 
Biologická definice druhů je obtížná i z toho důvodu, že mnoho kmenů vykazuje slabou či žád‑
nou schopnost párování a sporulace, jejich genom je hybridní a obsahuje genetické informace 
více druhů [41]. Taxonomie kvasinek rodu Saccharomyces prošla v nedávném období mnoha 
změnami, což má za následek často nesprávné používání druhových jmen. Dříve byl rod Sac-
charomyces rozdělován do 3 skupin – sensu stricto, sensu lato a S. kluyveri. Druh S. kluyveri je 
dle platného názvosloví nazýván Lachancea kluyveri a  rovněž druhy skupiny sensu lato byly 
přeřazeny do jiných rodů, např. Kazachstania, Naumovozyma [60].

V současné době má rod Saccharomyces 9 druhů: S. arboricolus, S. cerevisiae, S. bayanus, S. eu-
bayanus, S. kudriavzevii, S. mikatae, S. paradoxus, S. pastorianus, S. uvarum (Obr. 3), z nichž dva, 
S. pastorianus a S. bayanus, mají hybridní genom.

V roce 2011 byl nově popsán druh S. eubayanus [61]. Do druhu S. paradoxus byl nově zařazen 
druh S. cariocanus jako jeho americká varieta [62]. Porovnání genomů dokázalo, že S. uva-
rum je blízce příbuzný druhu S. eubayanus a že S. bayanus je hybridní druh složený z genomu 
S. uvarum a S. eubayanus [63]. Technologicky jsou využívány druhy S. cerevisiae, S. pastorianus 
a S. bayanus.

Obr. 3 Schematické zobrazení fylogenetických vztahů mezi druhy rodu Saccharomyces a jejich hyb-
ridy. Přerušovaná čára značí vnesení genů ze třetího či čtvrtého druhu do genomu hybridu. 
Synonyma jsou uvedena v závorkách pod jmény [63], upraveno.
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Obr. 4 Model utváření hybridních druhů S. pastorianus a S. bayanus. 1. Divoký kmen S. eubayanus 
a  svrchní kmen (ale‑type) S. cerevisiae daly vznik allotetraploidnímu druhu S. pastorianus; 
2. Domestikace způsobila silný selektivní tlak na kmeny s  nejvhodnějšími vlastnostmi pro 
pivovarské prostředí; 3. Ve kvasných nádobách s  vysokou hustotou buněk S. pastorianus, 
uvolňovaly buňky velké fragmenty DNA pro příležitostné transformace; 4. Protože nebyly 
techniky pro izolaci čistých kultur, figurovaly divoké kmeny S. eubayanus jako kontamina-
ce; 5. Mnohonásobná hybridizace s divokými kmeny S. uvarum daly vznik kmenu CBS 380

T
 

a NBRC 1948. Tento model nevylučuje dřívější nebo paralelní zapojení S. uvarum jako konta-
minanty v pivovarském prostředí [61], upraveno.

Metody využívané pro rozlišení rodu Saccharomyces
Klasické metody pro identifikaci kvasinek jsou založeny na mikroskopii – kde je to možné na 
morfologii buněk, sexuální reprodukci a na biochemických reakcích. Kultury kvasinek průmys‑
lově využívané ovšem většinou nejsou schopny sporulace, morfologie buněk je velmi podobná 
a biochemické reakce v  rámci druhu naopak variabilní. Proto jsou dnes převážně využívány 
metody molekulární biologie.

Pro rozlišení kvasinek na základě fenotypových vlastností se nejčastěji využívá maximál‑
ní teplota růstu, využívání substrátů a  růst na obohacených půdách. Svrchní kvasinky jsou 
schopny růstu při teplotě až 39,4 °C, zatímco spodní nikoli (max. 34 °C). Pro rozlišení svrchních 
a spodních kvasinek se využívá např. půda WLN (Wallerstein Laboratories Nutrient) s brom‑
krezolovou zelení, stupeň zkvašování rafinózy, schopnost využití homologu melibiózy X‑α‑gal, 
atd. [2,83,84]. Výsledky těchto testů jsou ovšem v některých případech variabilní [2,85].

Základním krokem pro genotypové analýzy je izolace DNA, od které se často odvíjí výsledky 
následných analýz např. sekvenování jednotlivých genů, NGS (Next‑Generation Sequencing), 
analýza fragmentů, atd. Je tedy nezbytné vybrat metodu dle požadované čistoty, výtěžku a po‑
užitého kmene kvasinek [86]. Metody izolace DNA jsou založeny na stejném principu: narušení 
buněčné stěny a cytoplazmatické membrány, inhibice nukleáz a uvolnění buněčného obsahu, 
přečištění DNA a odstranění nežádoucích roztoků [87]. Buněčnou stěnu kvasinek tvoří převáž‑

Hybridní původ Saccharomyces pastorianus
Předpokládá se, že pro vznik spodních kvasinek musely proběhnout dvě nebo více nezávislých 
hybridizací a na vzniku jejich genomu se podílely druhy S. cerevisiae, S. eubayanus a pravděpo‑
dobně i další tzv. non‑ S. cerevisiae druhy [77]. Po prvotní hybridizaci a vzniku allotetraploidních 
kvasinek došlo ke značné reorganizaci genomu – mitotické rekombinace, ztráta heterozygot‑
ního stavu, rekombinace chimérických chromozomů [78]. Genomové sekvence asijské popu‑
lace S. eubayanus se shodují s non‑S. cerevisiae sekvencemi S. pastorianus z 99,82 % a nesou 
geny (metabolizmus cukrů a siřičitanů), které byly zásadní pro domestikaci (Obr. 4) spodních 
pivovarských kvasinek [61,69]. Kmen S. eubayanus CBS 12357 je diploidní a velikost genomu 
je 11,9 Mb [74]. Hybridní kmeny jsou zvýhodněny díky lepší adaptaci na měnící se podmínky 
(např. nízká teplota) než rodičovské kmeny [67] a větší schopností využití cukrů [74].

Dvě nezávislé hybridizace daly vznik dvěma typům spodních pivovarských kvasinek, skupiny 
Saaz a Frohberg [77]. Nedávné výsledky (crossing‑over vedoucí ke vzniku chimerních chromo‑
zomů u genů HSP82 a KEM1) ale naznačují, že obě linie mají původ v jedné hybridizaci a společ‑
ného předchůdce [79]. Výsledky analýzy 8 tzv. specifických ležáckých genů ale naopak spíše 
potvrzují nezávislé hybridizace, kterých se účastnily různé linie S. cerevisiae [80]. Rozdělení 
spodních pivovarských kvasinek do skupin Saaz a Frohberg částečně odráží i geografické roz‑
ložení. Do skupiny typu Saaz patří kmeny používané v České republice a v Dánsku (Carlsberg), 
které ztratily významné množství genomu S. cerevisiae díky chromozomové aneupoidii, ale 
ponechaly si většinu genomu S. eubayanus. Skupinu typu Frohberg tvoří kmeny z Holandska 
(Heineken, Oranjeboom a jiné pivovary), z Dánska (kromě pivovaru Carlsberg) a Severní Ame‑
riky. Tyto kmeny si ponechaly většinu genetického materiálu obou kmenů [81]. Genom S. eu-
bayanus zůstává více konzervativní oproti genomu S. cerevisiae ve smyslu ploidie a celkových 
změn [77].

V roce 2015 byly provedeny de novo hybridizace pomocí párování mezi silně flokulujícím svrch‑
ně kvasícím kmenem S. cerevisiae a  typovým kmenem S. eubayanus. Nově vzniklé hybridní 
kmeny získaly výhodné vlastnosti od rodičovských kmenů (kryotolerance, schopnost využít 
maltotriózu, silná flokulace) a mohly se průmyslově využít, protože takto vzniklé (párování) 
hybridní kmeny nejsou považovány za geneticky modifikované organizmy [82].
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Obr. 5 Schématické znázornění struktury ITS, NTS a D1/D2 regionu [59], upraveno.

Identifikaci na úroveň kmene umožnuje analýza malých fragmentů DNA náhodně rozmístě‑
ných na okraji chromozomu, tzv. inter‑δ oblastí. Delta elementy tvoří okraje retrotranspozonů 
TY1 a TY2, ale mohou se v genomu nacházet rovněž samostatně. U kmene S. cerevisiae S288C 
je popsáno zhruba 300 delta elementů [102]. Díky analýze RAPD‑PCR (Random Amplified 
Polymorphic DNA‑PCR), která pomocí jednoho primeru v délce zhruba 10 nukleotidů a nízké 
teploty nasedání primeru amplifikuje krátké úseky náhodně rozmístěné po celém genomu, je 
možné charakterizovat a identifikovat kvasinky na úroveň rodu a druhu, v některých případech 
až na úroveň kmene [103]. Metodou RAPD‑PCR byly kmeny pivovarských kvasinek rozděleny 
na 2 hlavní skupiny (Obr. 6) podle technologických vlastností a druhu kvasinek až na úroveň 
kmene. Kmen S. bayanus vykazoval nízkou podobnost s ostatními kmeny, 12,3 %, podobně 
i kmen L. kluyveri, 24,5 % [101].

Obr. 6 Dendrogram sestavený z profilů RAPD‑PCR analýzy 40 
kmenů kvasinek. Dendrogram byl vytvořen pomocí Pe-
arsonova korelačního koeficientu a metodou UPGMA 
(Unweighted Pair‑Group Method using Arimethmetic 
average). Kmeny S. pastorianus jsou označeny modře, 
kmeny S. cerevisiae oranžově, bíle kmen S. bayanus 
DSM 70412T a Lachancea kluyveri RIBM Spk 15 [101].

Pro rozlišení typových, pivovarských a vinařských kvasinek se používá PCR, PCR‑RFLP či multi‑
plex‑PCR jednotlivých oblastí genomu či samostatných genů [104,105]. Vzhledem k hybridní 
povaze většiny průmyslově využívaných kmenů kvasinek, velikosti a složení jejich genomu, ne‑
jsou tyto postupy vždy plně průkazné. Jako vhodná se jeví metoda MLST (MultiLocus Sequen‑
ce Typing) – amplifikace a sekvenace 6‑ 8 provozních genů (tzv. housekeeping) nebo jiných 
oblastí na DNA. Na rozdíl od prokaryot se u kvasinek ve větší míře volí i jiné geny než provozní. 

ně β‑1,3‑ a β‑1,6‑glukany, glykozylované bílkoviny a chitin [88]. Stěnu lze rozrušit buď mecha‑
nicky (např. sonikace, třepání se skleněnými kuličkami) nebo enzymaticky s využitím lytikázy, 
zymolázy anebo chitinázy [89]. Enzymatické štěpení usnadňuje tvorbu sféroplastů, následná 
destrukce cytoplazmatické membrány a uvolnění DNA je šetrnější a většinou nedochází k naru‑
šení celistvosti DNA. To je důležité zejména u polyploidních kmenů, které ve svém jádře mohou 
obsahovat velké množství DNA, až 20 Mb a více než 40 chromozomů [75]. Separace nukleových 
kyselin z cytozolu může probíhat několika způsoby: částečnou denaturací, vysolováním, vysrá‑
žením organickými rozpouštědly. K  odstranění RNA je možné využít enzym RNázu [90]. Pro 
samotnou izolaci DNA se běžně využívá fenol/chloroformová metoda, separace pomocí mem‑
brán v kolonkách, které obsahují křemičité sklo pro navázání DNA, či pomocí paramagnetických 
částic. V závislosti na rychlosti, účelu izolace a času, který je pro izolaci třeba, je nutné zvolit 
metodu, která nejlépe vyhovuje požadavkům pro následné analýzy. Pomocí enzymatického na‑
rušení buněčné stěny a bez použití membrán s křemičitým nosičem se z kvasinek izoluje větší 
množství DNA ve vyšší čistotě a kvalitě, která může být i po minimálně 6 měsících použita pro 
následné analýzy. Při použití membrán s křemičitým nosičem byla získána DNA v nižší koncen‑
traci a již po 3 měsících byla znatelná částečná degradace molekul DNA. Jako nevhodné pro 
izolaci DNA z kvasinek se jeví použití mechanického rozrušení buněk [91].

Pro zjištění a zobrazení počtu a velikosti chromozomů se využívá pulzní gelová elektroforéza, 
která umožňuje separovat a zobrazit intaktní chromozomy na základě jejich velikosti, tzv. ka‑
ryotyp. Pro karyotypizaci lze rovněž využít restrikční endonukleázy s nízkou frekvencí štěpe‑
ní, a tak získat makrorestrikční karyotyp [92]. Díky této technice je možné rozlišit jednotlivé 
druhy, případně kmeny v  rámci druhu. Chromozomální profil rodu Saccharomyces obsahuje 
11 – 16 proužků ve velikosti od 200 do 2000 kb, pro S. cerevisiae jsou typické 3 proužky v oblasti 
225 až 365 kb, zatímco pro S. uvarum pouze 2 [59]. Celkový počet proužků DNA pro S. cere-
visiae bývá 12 – 13, pro S. paradoxus 14, pro S. bayanus 15 nebo 17 a pro S. pastorianus 15 – 17 
[93,94]. Příčinou odlišné velikosti chromozomů jsou polymorfizmy v délce chromozomů [1].

Pro identifikaci na úroveň kmene se vybírají specifické oblasti DNA, které by měly mít vysoký 
mezidruhový a zároveň nízký nebo žádný vnitrodruhový polymorfizmus. V současné době se 
převážně využívají oblasti ribozomální DNA (Obr. 5) – ITS, NTS a D1/D2 region [59]. Fyloge‑
netické studie blízce příbuzných hub a kvasinek nejčastěji porovnávají ITS oblasti, které se 
nachází mezi geny pro 18S, 5,8S a 26S rDNA. Tyto oblasti se v genomu nachází v mnoha ko‑
piích a jsou uspořádány v tandemu [95]. Jeden primerový pár amplifikuje ITS region až u 500 
druhů askomycet v rozmezí velikosti 300 – 1 000 bp a tento produkt je použit pro restrikční 
analýzu [95,96]. U některých kmenů byl ovšem nalezen více než jeden typ ITS sekvence [97]. 
Pro druhovou identifikaci rodu Saccharomyces a Kluyveromyces se často využívá i restrikční 
analýza NTS regionu a sekvenace D1/D2 regionu, což je zhruba 600 bp podjednotky 26S rDNA 
[59,98], nebo analýza translačního elongačního faktoru 1‑α, malé a velké podjednotky rRNA 
a RNA polymerázy II [99,100]. Štěpení regionů ITS‑5,8S a NTS se ukázalo jako nevhodná me‑
toda pro rozlišení druhů pivovarských kvasinek. Analýza PCR‑RFLP částečné sekvence genu 
HIS4 vedla k úspěšnému druhovému rozlišení mezi S. cerevisiae, S. pastorianus i typovým kme‑
nem S. bayanus [101].
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4. Zpráva vědeckého tajemníka (doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.)

Biologické dny

Vědecký tajemník otevřel otázku Biologických dnů, které musí proběhnout v roce 2017 s ka‑
pacitou 100 – 150 účastníků, a to na Slovensku. Předběžně na toto téma jednal s dr. Kučero‑
vou z Ústavu experimentální onkologie Slovenské Akademie věd, která přislíbila participaci. 
S možností oslovení případných pořadatelských pracovišť se nabídl i prof. Krajčovič. Vzhledem 
k tomu, že v režii dr. Kučerové by zaměření Biologických dnů bylo onkologické, navrhl dr. Šolc 
tematické rozšíření, případně konání častěji než 1x za dva roky. Prof. Čech v souladu s myšlen‑
kou interdisciplinarity navrhl tematické zaměření příštích Biologických dnů podle jednotlivých 
sekcí ČsBS, přičemž programový výbor by tvořili vedoucí jednotlivých sekcí.

Koncepci příštích Biologických dnů (2017) připraví doc. Slabý – multidisciplinární zaměření bez 
paralelních sekcí, doba trvání, počet přednášek v jednotlivých blocích apod., a následně roze‑
šle k diskusi a odsouhlasení členům Hlavního výboru a vedoucím jednotlivých sekcí tak, aby 
nejpozději na podzim roku 2016 padlo definitivní rozhodnutí.

5. Dotace RVS na rok 2016
Doc. Slabý informoval o finální výši dotace RVS pro Společnost na rok 2016, kdy oproti granto‑
vé žádosti došlo ke snížení na celkovou částku 275 000 Kč takto:

– 205 000 Kč  Prezentace nových výsledků vědeckého výzkumu a  jejich popularizace 
(oproti původně požadovaným 213 000 Kč)

–  60 000 Kč Zpravodaj společnosti, 2 čísla
–  10 000 Kč Webová stránka

Návrh doc. Slabého na snížení dotace pro akci „Workshop mikroRNA“ s ohledem na nový roz‑
počet byl jednomyslně schválen.

Byla připomenuta pravidla čerpání:

– řádné vyúčtování, kdy poskytnutá dotace představuje 70 % nákladů
– dodání příspěvku do Zpravodaje – možno prezentovat nejzajímavější abstrakta z pořáda‑

ných konferencí

Bude nutné detailněji definovat podmínky čerpání dotací:

– Jak bude vyžadována publicita? – logo ČsBS, odkaz na web ČsBS z konferenčních stránek 
podporované akce, ad.

O řádné čerpání dotací se stará ing. Jitka Holešovská (jitkakac@seznam.cz).

6. Zpravodaj
Doc. Slabý opět požádal přítomné o součinnost při přípravě následujícího Zpravodaje, přede‑
vším při koncepci odborného sdělení. To do dalšího čísla přislíbil prof. Doškař.

HLAVNÍ VÝBOR

Zápis ze schůze Hlavního výboru Čs. biologické 
společnosti 24. 2. 2016 v Brně
Přítomni:

Členové Hlavního výboru

prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc., prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., prof. MUDr. Au‑
gustin Svoboda, CSc., prof.  RNDr.  Jiří Doškař, CSc., doc. RNDr.  Ondřej Slabý, Ph.D., doc. 
MUDr. Iva Slaninová, Ph.D., prof. MUDr. RNDr. Svatopluk Čech, DrSc., RNDr. Alexandra Oltová 
(zast. prof. Ing. Kyru Michalovou, DrSc.), prof. RNDr. Juraj Krajčovič CSc., doc. MUDr. Miroslava 
Sedláčková, CSc.

Předsedové poboček a sekcí

RNDr. Petr Šolc, Ph.D., RNDr. Pavel Vařejka

1. Zahájení
Zasedání Hlavního výboru Čs. biologické společnosti zahájil předseda prof.  V.  Mornstein 
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 (25. 3. 2015).

3. Zpráva předsedy (prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.)
Prof. Mornstein informoval, že vedení Hotelu Lázně Aurora je ochotno posečkat se splacením 
dluhu Společnosti do konce roku 2016. Zbývající dlužná částka činí cca 80  000  Kč, přičemž 
polovina bude splacena v jarních měsících, zbývající částka pak na podzim roku 2016. Na dotaz 
doc. Sedláčkové pan předseda informoval, že o paní Sobkové nemá žádné informace, což je 
i odpověď, kterou opakovaně poskytuje exekutorům.

Předseda informoval, že v rámci procesu převodu ČsBS na Spolek (zapsaný spolek) proběh‑
la dne 11. 11. 2015 členská ustavující schůze, na které byly schváleny nové Stanovy. V rámci 
přechodu na novou právní formu je dále nutné získat souhlas tajemnice LF MU paní Blanky 
Sochorové se změnou sídla ČsBS – pravděpodobně bude vyměřena symbolická částka za pro‑
nájem prostor (řádově několik tisíc Kč/rok). Dalším krokem nutným k převodu je dodání mís‑
topřísežného prohlášení statutárního zástupce ČsBS o právní způsobilosti na rejstříkový soud 
spolu s ostatními dokumenty.
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– Co by měl gymnazista, který chce studovat lékařskou, příp. přírodovědeckou fakultu, 
umět a do jaké hloubky?

– Co by vysokoškolský pedagog ze svého oboru rád sdělil studentovi střední školy?
 Dále by chtěl oslovit tvůrce přijímacích testů na VŠ s návrhem spolupráce při vytváření 

nových verzí testů ve smyslu nutného posunu od systematické zoologie směrem k bu‑
něčné biologii.

 Dále nabídl participaci Pedagogické sekce na plánovaných Biologických dnech a přípra‑
vu příspěvku do některého z dalších Zpravodajů na téma uvedené výše.

d) Prof. Červinka v  návaznosti na diskusi na téma středoškolské přípravy studentů k  přijí‑
macím zkouškám informoval o letošní celostátní akci SOČ, která se bude konat v Hradci 
Králové a nad níž prof. Červinka převzal záštitu. Nabídl i možnost propagace ČsBS na této 
akci a vytvoření podsekce Mladých biologů pod pedagogickou sekcí.

e) Dr. Oltová poděkovala za poskytnutí dotace na akci, informovala o změně místa konání 
akce cytogenetické sekce (z Olomouce do Hradce Králové) a dala ke zvážení výši členských 
příspěvků.

11. Závěr
Na závěr poděkoval prof. Mornstein všem přítomným za účast. O termínu příští schůze Hlav‑
ního výboru budou všichni členové včas informováni (opět bude dohodnut pomocí interneto‑
vého hlasovaní Doodle).

Zapsala Mgr. Martina Lojová, Ph.D.
Schválili: doc. O. Slabý, prof. V. Mornstein

Doc. Sedláčková tlumočila HV žádost doc. Hampla o záštitu nad studentskou vědeckou konfe‑
rencí, která proběhne v listopadu 2016.

– Vše bude muset proběhnout oficiální cestou přes předsedu a bude oznámeno tajemnici 
LF MU pí. Sochorové.

– Bylo schváleno využití Zpravodaje 2/2016 jako sborníku abstrakt pro výše uvedenou akci – 
bude vytištěno o cca 50 ks více.

7. Webové stránky a databáze ČsBS
Doc. Slabý upozornil, že webové stránky stále nejsou využívány jako plnohodnotný informační 
kanál a prostředek komunikace s členskou základnou – toto je v kompetenci vedoucích sekcí 
a poboček.

8. Rozhodnutí o přijetí nových členů
Vzhledem ke skutečnosti, že nebyla od posledního zasedání HV evidována žádná nová přihláš‑
ka, byla otevřena diskuse, jak zatraktivnit členství v ČsBS.

Návrhy:

– Tak, jako na posledních Biologických dnech, na všech podporovaných akcích vyhlásit sou‑
těž o nejlepší přednášku/poster.

– Pravidelně vyhlašovat soutěž o cestovní stipendium (v rámci EU) pro Ph.D. studenty ve 
výši cca 15 000 Kč.

– Prof. Doškař pro inspiraci uvedl systém používaný v Genetické společnosti Gregora Men‑
dela, kde je na konferenci pořádané 1× za 3 roky vyhlašována cena „DSGM“ s finančním 
ohodnocením cca 2.000 € – cenu sponzoruje firma a její získání je podmíněno členstvím ve 
společnosti.

9. Čestné členství a další ocenění ČsBS
Prof. Raška požádal ústy doc. Hampla o předání medaile pro prof. Mojmíra Petráně (odsouhla‑
seno již dříve). Předání zajistí na některé z nejblíže pořádaných akcí prof. Raška (medaili zajistí 
prof. Mornstein, diplom doc. Slabý).

10. Různé
a) Prof. Svoboda referoval o zasedání Rady vědeckých společností v Praze, kde se jednalo 

o přijetí dvou nových vědeckých společností, mj. i Spolku prof. Rašky, který ovšem neobhá‑
jil relevanci svého vzniku pod RVS.

b) Prof. Čech referoval o proběhnuvších volbách do Brněnské pobočky – novou předsedkyní 
se stala doc. Sedláčková, nový výbor pobočky má 7 členů – a poděkoval za možnost zpro‑
středkovat volby elektronickou cestou.

c) Dr. Vařejka informoval o svém plánu oslovit univerzity coby prostředník komunikace mezi 
středními a vysokými školami s cílenými otázkami:
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rů získaných v reálném provozu (J. Topinka), dále též chemickým složením a distribucí toxicity 
v  emisích z  motoru (M.  Ciganek). Poslední sekce zahrnovala další aktuální témata z  praxe 
genetické toxikologia a cytogenetiky, ve které například A. Rössnerová vystoupila s příspěv‑
kem o adaptaci oragnismů k nepříznivému vlivu prostředí a J. Rubeš přednášel o přestavbách 
chromozomů u onkologických pacientů a pracovníků exponovaných cytostatiky a ionizujícím 
zářením. Konferenci uzavřel G. Murín zajímavou přednáškou o radiaci a radioresistenci, jehož 
experimenty byly prováděny na Vicia faba L.

Kromě ústních sdělení bylo při konferenci prezentováno celkem 11 posterů, které pokrývaly 
rozličná témata, včetně studia vlivu izomerů kyseliny retinové na expresi vybraných retinoid‑
ních receptorů, vlivu inhalace nanočástic na imunologickou odpověď u myší, vlivu prenatální 
expozice znečištěnému ovzduší na expresní profily u novorozenců, oxidačního potenciálu pa‑
racetamolu u ječmene, hodnocení vlivu profesionální expozice karcinogenům ve vztahu k ná‑
dorovým onemocněním, vlivu přírodních látek na nádorové buňky tlustého střeva a pankreatu 
a snížení oxidačního poškození DNA, managementu zdravotních rizik na pracovišti, chemické 
charakterizace a genotoxicity motorových emisí, personální expozice znečištěnému ovzduší 
v Ostravě a studiu vazebných charakteristik organocínových sloučenin.

Pavel Rössner

Statistika konference:
Konference se celkem zúčastnilo 75 účastníků. Z toho bylo 65 účastníků z České republiky, 
9  účastníků ze Slovenské republiky a  1  zahraniční host z  Rakouska. Nejvíce bylo zástupců 
z Ústavu experimentální medicíny (27), dále z Výzkumného ústavu veterinárního lékařství (13), 
ze Slovenské akadémie vied (8). Dalšími zastoupenými organizacemi byly: Masarykova univer‑
zita (1), Státní zdravotní ústav (3), Bezpečnostně technologický klastr, z. s. (2), Zdravotní ústav 
se sídlem v Ostravě (2), Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně (1), Technická univerzita 
v Liberci (1), Laboratoře Agel a.s. (1), Jihočeská univerzita České Budějovice (1), AMALAB s.r.o. 
(2), University of Innsbruck (1), ANAMET s.r.o. (1), Ostravská univerzita Ostrava (2), Univerzita 
Palackého v Olomouci (1), Univerzita Karlova, LF Hradec Králové (2), Univerzita Komenského 
v Bratislavě (1), ALOGO s.r.o. (1), TRIGON PLUS s.r.o. (1) a Výzkumný ústav organických syntéz 
a.s. (1). Z celkového počtu 75 účastníků se 47 podílelo aktivně ve formě přednášek (36) a nebo 
posterů (11).

ČESKÁ A SLOVENSKÁ SPOLEČNOST 
PRO MUTAGENEZI ZEVNÍM PROSTŘEDÍM

Genetická toxikologie a prevence rakoviny – shrnutí

Ve dnech 11.–13. května 2016 proběhla v Univerzitním centru Masarykovy univerzity v Telči 
vědecká konference s názvem „Genetická toxikologie a prevence rakoviny“ zaštítěná Českou 
a slovenskou společností pro mutagenezi zevním prostředím při Československé biologické 
společnosti, Ústavem experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., projektem MEDETOX v rámci EU 
programu LIFE+ a Bezpečnostně technologickým klastrem, z. s. V historickém městečku se 
setkalo 75 vědeckých a  výzkumných pracovníků a  studentů z  České a  Slovenské republiky, 
včetně zahraničního hosta z Rakouska, aby diskutovali o aktuálních problémech nejen z oblas‑
ti genetické toxikologie a prevence rakoviny, ale také například z oblasti nanotoxikologie nebo 
o využití genomiky v genetické toxikologii.

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

Konference byla rozdělena do 6 sekcí. První z nich nesla název Molekulární biologie nádorů 
a  věnovala se převážně kolorektálním karcinomům, jejichž výzkumem se zabývá P.  Vodička 
a jeho kolegové. Sdělení byla kromě jiného zaměřena na vliv přírodních látek při terapii ko‑
lorektálního karcinomu, reparační kapacitu u  pacientů s  maligními onemocněními nebo na 
genomické přístupy při studiu nádorových onemocnění. V další sekci s názvem Využití geno-
miky v genetické toxikologii se probírala témata související s vlivem motorových emisí, poly‑
cyklických aromatických uhlovodíků a  nanočástic na změny genové exprese v  modelových 
systémech. Mechanismům toxicity aromatických kontaminantů z ovzduší se v další sekci vě‑
noval M. Machala. Po jeho přednášce následovala sdělení věnující se mechanismům toxicity 
tkáňově specifických heterocyklických aromatických karcinogenů (A. Gábelová) a novým po‑
znatkům o chemoprotektivních účincích rostlinných extraktů (K. Kozics a A. Srančíková). Hojně 
zastoupená byla sekce Nanotoxikologie a nanomedicína. Obecné přednášky na téma toxicity 
nanočástic v in vitro a in vivo systémech a vztahu nanočástic ke karcinogenezi přednesli J. Tu‑
ránek a M. Raška. Další přednášky se pak věnovaly např. detekci internalizovaných nanočás‑
tic v  buňce, značení mezenchymálních kmenových buněk nanočásticemi nebo genotoxicitě 
nanočástic v modelových buněčných systémech. Sekce byla dále doplněna výsledky projektu 
UFIREG, zabývajícího se vlivem expozice ultrajemných prachových částic z ovzduší na lidské 
zdraví (A. Pastorková, M. Dostál). Další sekce nesla název Toxikologie motorových emisí v reál-
ném provozu – Workshop k projektu MEDETOX (LIFE+). Prezentující autoři se zabývali jak tech‑
nickými možnostmi spalovacích motorů (M. Vojtíšek), tak toxicitou emisí ze spalovacích moto‑
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STUDIUM OPRAVNÉ KAPACITY DVOUŘETĚZCOVÝCH ZLOMŮ DNA 
V PERIFERNÍCH LYMFOCYTECH U ZDRAVÉ POPULACE A U PACIENTŮ 
S MALIGNITAMI PRSU A GASTROINTESTINÁLNÍHO TRAKTU

M. Kroupa ¹, ², Z. Polívková ⁴, V. Filipiová ⁴, M. Schneiderová ¹, T. Büchler ¹, ³, R. Kumar ¹, 
AT. Natarajan ¹, P. Vodička ¹, ²

1 Ústav experimentální medicíny AV ČR Praha

2 Biomedicínské centrum, Lékařská fakulta UK v Plzni

3 Onkologická klinika 1. LF UK Thomayerovy nemocnice Praha

4 3. Lékařská fakulta UK v Praze

Východisko: Chromozomální aberace (CAs) jsou prokázaný biomarker spojený s onkologickým 
onemocněním. Cytogenetické změny v periferních lymfocytech (PBL) odrážejí nejen míru ex‑
pozice řadě karcinogenních látek, ale také individuální citlivost ke genotoxickému působení. 
CAs jsou důsledkem neopraveného nebo chybně opraveného poškození DNA, zvláště dvou‑
vláknových zlomů DNA (DSBs). Kapacita opravy DNA je tudíž rozhodujícím mechanizmem pro 
udržení genomové stability, zabraňujícím akumulaci mutací v genomu a následné maligní bu‑
něčné transformaci.

Cíle: Stanovení frekvence CAs v PBL 75 zdravých osob a 100 incidentních onkologických pa‑
cientů (karcinomy prsu a kolorekta (CRC)) s cílem posouzení opravné kapacity DSBs pomocí 
testu senzitivity na mutagen. Porovnání chemiluminiscenčního měření Gamma‑H2AX s cyto‑
genetickou analýzou PBL. Stanovení délky telomer u pacientů i zdravých osob.

Metodika: Ve studii bylo doposud cytogeneticky analyzováno 74 zdravých osob, 87 incident‑
ních a neléčených pacientů s onkologickým onemocněním (50 CRC a 37 nádorů prsu). Ve vzor‑
ku každého jedince bylo zhodnoceno 100 metafázních PBL po působení bleomycinu (BLM) 
a 100 kontrolních buněk bez ovlivnění tímto radiomimetikem. U 15 pacientů odebraných od 
1. 6. 2015 byla testována metoda Gamma‑H2AX ELISA jako alternativa k cytogenetické analý‑
ze. Dále byla izolována DNA pro stanovení délky telomer pomocí Real‑Time PCR, která bude 
provedena pod vedením prof. Rajiva Kumara (German Cancer Research Center).

Výsledky: Neparametrickými testy byl prokázán statisticky významný rozdíl v průměrné hla‑
dině CAs vyvolaných BLM v  PBL zdravých osob ve srovnání s  CRC (p=0,05), což naznačuje 
sníženou opravu DSBs u pacientů s CRC. Prokázali jsme rovněž, že opravná kapacita DSBs je 
významně vyšší u pacientek s nádory prsu než u pacientů s CRC (p=0,02). Dále byl prokázán vý‑
znamný rozdíl mezi nádory prsu a CRC v množství aberantních buněk s CAs vyvolaných pomocí 
BLM (p=0,05). Odhalili jsme rovněž rozdíl mezi zdravými osobami a pacienty s CRC při porov‑
nání množství aberantních buněk s vysokým poškozením (≥12 CAs/ buňka; p=0,03). Výsledky 
obdržené metodou Gamma‑H2AX ELISA nekorelují s naměřenými daty cytogenetické analýzy.

Závěr: Z našich výsledků vyplývá, že PBL pacientů s CRC vykazují sníženou opravnou kapacitu 
DSBs ve srovnání se zdravými osobami. Tento nález je o to zajímavější, že koresponduje s nižší 

Genetická toxikologie a prevence rakoviny  
– abstrakta přednášek
VNÍMÁNÍ CHUTI, OXIDAČNÍ POŠKOZENÍ A MIKROPROSTŘEDÍ STŘEVA 
V KOLOREKTÁLNÍ KARCINOGENEZI: VLIV NA RIZIKO NEMOCI, JEJÍ 
PROGNÓZU A PREVENCI

L. Vodičková ¹, ², V. Vymetálková ¹, ², A. Opattová ¹, ², K. Jirásková ¹, ², A. Čumová ¹, ², 
L. Bártů ¹, ², A. Rejhová ¹, M. Kroupa ¹, S. Vodenková ¹, P. Bendová ¹, ², V. Liška ³, K. Klimešová ⁴ 
a P. Vodička ¹, ²

1 Ústav experimentální medicíny, AV ČR, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

2 Ústav biologie a lékařské genetiky, Albertov 4, 1. LF UK 120 00 Praha 2

3 Lékařská fakulta Plzeň, LF UK Praha, Plzeň

4 Mikrobiologický ústav AV ČR, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

Současný stav poznání předpokládá, že vznik sporadických solidních nádorů je ovlivněn jak 
genetickým podkladem, tak mikroprostředím ve střevě. Mikroflóra významně ovlivňuje aku‑
mulaci poškození DNA, jejich opravu (udržující genomovou stabilitu a buněčné funkce), jakož 
i střevní metabolismus, imunologickou aktivitu, a hraje výraznou roli v odpovědi na chemo‑
terapii. V našem příspěvku se pokusíme podat poněkud komplexnější obraz zahrnující podíl 
výběru stravy dle chuti, střevní mikroflóry, poškození a opravy DNA na riziko vzniku CRC, pře‑
devším z hlediska genetického pozadí uvedených procesů a možných vzájemných interakci. 
Zároveň se zmíníme o nových pohledech ve vztahu excizní opravy DNA, fixací relevantních 
mutací a rozvoji nádorových procesů.

V našich studiích se budeme zabývat: A) Vnímáním chuti, střevní mikroflórou, poškozením 
DNA a  kapacitou DNA oprav jako faktorů ovlivňujících vznik CRC (pacienti versus kontrolní 
osoby); B) Střevní mikroflórou, poškozením DNA a kapacitou DNA oprav jako znaky progrese 
CRC, účinnosti terapie a přežívání.

Monitorování chuťového vnímání a  střevní mikroflóry při současném stanovování kapacity 
oprav DNA poškození u pacientů s CRC představuje zásadně nový přístup. V naší práci dále 
zvažujeme integrovat sledované parametry do prognostických a  terapeutických úvah, jež 
v konečném důsledku přispějí k individualizované terapii a zlepšené kvalitě života pacientů.

Poděkování a podpora: grant AZV MzČR 15 – 27580A, COST.cz LD 14050.
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Naše výsledky na kolorektálnych bunkových líniách (HCT116, HT29, SW480) ukazujú po 
24 hodinovom pôsobení 0,5 µg/µl extraktu GLC výrazné zníženie aktivity superoxid dizmutá‑
zy 1 (25 %, p<0,01), ako aj pokles enzymatickej aktivity glutatión peroxidázy (20 %, p<0.01). 
Tento proces vyvolal následnú akumuláciu ROS (o 35 % oproti kontrole). Navyše dochádza 
k zníženiu expresie Nrf1 (nuclear respiratory factor 1), transkripčného faktora zodpovedného 
za expresiu génov zapojených v antioxidatívnej odpovedi bunky. Tento proces vedie k poklesu 
prežívania nádorových buniek (25 %, p<0,05).

Dokázali sme, že extrakty GLC znižujú aktivitu bunkového antioxidatívneho systému, čo ve‑
die k zvýšenému oxidatívnemu poškodeniu DNA a následnej bunkovej smrti kolorektálnych 
nádorových buniek. Predpokladáme, že tento proces je regulovaný pomocou Nrf1. Využitie 
prírodných zlúčenín, ako doplnku ku klasickej liečbe nádorových ochorení, by mohlo byť po‑
tencionálnym novým prístupom k terapii kolorektálneho karcinómu.

Poďakovanie: táto práca bola podporená projektom AMVIS LH13061 a GACR 15 – 14789S, AZV 
15 – 27580A.

NATURAL COMPOUNDS AND THEIR EFFECT ON 5‑FLUOROURACIL IN 
COLORECTAL CELL LINES

A. Cumova ¹, ², A. Opattova ¹, ², S. Vodenkova ¹,⁴, J. Horak ¹, D. Sliva ³, P. Vodicka ¹, ²

1 Department of the Molecular Biology of Cancer, The Institute of Experimental Medicine, 
Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, Czech Republic

2 First Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Prague, Czech Republic

3 Indiana University School of Medicine, Indianapolis, United States

4 Third Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Prague, Czech Republic

Colorectal cancer (CRC) is the second most common type of cancer and the second most com‑
mon cause of cancer related deaths in Europe. 5‑Fluorouracil (5‑FU) is widely used in treat‑
ment of various cancers including CRC, but apart from the cytotoxic effect on cancer cells 
may also cause adverse toxic side effects. 5‑FU is an anti‑metabolite with chemical structure 
similar to that of the pyrimidine molecules of DNA and RNA. However, response to chemo‑
therapy is often limited by drug resistance. The p53 protein is one of the most widely studied 
tumour suppressors and mutations in TP53 gene are frequently detected in different types of 
tumours. Anti‑cancer activity of 5‑FU is partly attributed to its ability to induce p53‑depend‑
ent cell‑cycle arrest and apoptosis. Therefore mutations or deletions of p53 can often cause 
cancer cells to become resistant to 5‑FUwhich leads to worse response and poor prognosis. 
Ganoderma Lucidum (GLC) is a mushroom used in Traditional Eastern Medicine which exhib‑
itsanti‑cancer and anti‑proliferative effects in  vitro. Potentiating the anti‑cancer effects of 
conventional chemotherapeutics such as 5‑FU by natural compounds may modify their neces‑
sary dose and can contribute to decrease of drug resistance and toxic side effects.

kapacitou excizní opravy v souvislosti s onemocněním CRC (Slyskova et al., 2012). Prokázali 
jsme také významně sníženou opravu DSBs v PBL u pacientů s CRC ve srovnání s nádory prsu, 
což naznačuje rozdíly v reparační kapacitě DNA u různých typů malignit a podtrhuje nádoro‑
vou heterogenicitu.

Tato práce byla podpořena z výzkumného projektu P27/2012PRVOUK Univerzity Karlovy 
v Praze a projektu GAČR 15 – 14789S.

PRÍRODNÉ LÁTKY A TERAPIA KOLOREKTÁLNÉHO KARCINÓMU

A. Opattová ¹, ², K. Kozics ³, A. Čumová ¹, ², J. Horák ¹, D. Sliva ⁴, P. Vodička ¹, ²

1 Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha

2 Ústav biologie a lékařské genetiky, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha,

3 Ústav experimentálnej onkológie, SAV, Bratislava, Slovenská republika

4 Indiana University School of Medicine, Indianopolis, United States

Prírodné extrakty z huby Ganoderma lucidum (Lesklokorka lesklá, Reishi) sa vďaka svojim bla‑
hodarným účinkom na zdravie používajú v tradičnej Čínskej medicíne už po stáročia. Hlavnými 
fyziologicky aktívnymi zložkami extraktov Ganoderma lucidum (GLC) sú polysacharidy (gluká‑
ny, glykoproteiíny) a triterpény (kyselina ganodermová). Polysacharidy obsiahnuté v GLC majú 
najmä protizápalový, protinádorový, imunostimulačný a antioxidačný efekt. Triterpény vyka‑
zujú najmä cytotoxický efekt, indukujú apoptózu v nádorových bunkových líniách a zároveň 
i ovplyvňujú migráciu nádorových buniek a tým môžu pôsobiť na tvorbu metastáz.

Kolorektálny karcinóm (CRC) je jednou z najčastejších onkologických diagnóz v Českej republike 
a na Slovensku. Znepokojujúca je najmä jeho narastajúca incidencia a mortalita. Riziko sa výrazne 
zvyšuje po 50. roku života. Klasická liečba kolorektálneho karcinómu pozostáva z chirurgickej re‑
sekcie nádoru a následnej chemoterapie 5‑fluorouracilom. Tento syntetický pyrimidínový analóg 
nielenže spomaľuje progres ochorenia, má však aj množstvo negatívnych cytotoxických účinkov.

Predpokladáme, že použitím prírodných zlúčenín so špecifickým účinkom na nádorové bun‑
ky, budeme schopný zvýšiť účinnosť chemoterapeutík a zároveň znížiť ich negatívny dopad 
na ľudský organizmus. Mnohé prírodné zlúčeniny vykazujú protinádorovú aktivitu vytváraním 
reaktívnych oxidatívnych častíc (ROS). Nerovnováha medzi prooxidatívnym a antioxidatívnym 
systémom vedie k akumulácii ROS a následné oxidatívne poškodenie DNA. Keďže nádorové 
bunky sú náchylnejšie na oxidatívne poškodenie DNA ako nenádorové bunky, mohlo by do‑
chádzať k ich špecifickému poškodeniu. Modulácia tvorby ROS pomocou prírodných zlúčenín 
by mohla viesť k selektívnej smrti nádorových buniek a taktiež prípadnú senzitivizáciu nádoro‑
vých buniek na chemoterapeutiká.

Cieľom našej práce bolo detailne objasniť úlohu a reguláciu bunkového antioxidatívneho sys‑
tému v procese oxidatívneho poškodenia DNA v kolorektálnych nádorových bunkových  líniách.
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Navzdory tomu, že chemoterapeutika působí cytotoxicky na nádorové buňky a  prodlužují 
dobu přežívání u pacientů s pokročilými stádii CRC, způsobují též (kvůli jejich neselektivnímu 
účinku) výrazné vedlejší účinky, včetně toxicity (poškození též zdravé tkáně). Ideálním pro‑
středkem k redukci těchto vedlejších efektů je zahrnutí přírodních látek s prokázaným toxic‑
kým účinkem na nádorové buňky do léčebných programů, což by mohlo vést ke snížení potřeb‑
né dávky cytostatik. Velmi nadějnou látkou je extrakt z houby Ganoderma Lucidum (GLC), který 
se užívá v tradiční východní medicíně, a jehož složky vykazují jak přímé (ovlivnění signalizace 
nádorových buněk, oxidační stres), tak i nepřímé (stimulace imunitní odpovědi) protinádorové 
účinky.

Předpokládáme, že vysoká aktivita DNA opravných mechanismů v cílové tkáni může přispět 
k velmi nízké účinnosti léčby, v některých případech až k rezistenci nádorových buněk k che‑
moterapeutikům. Proto může mít cílená modulace aktivity opravy DNA zásadní vliv na efek‑
tivitu protinádorové léčby. Cílem této studie je sledování účinků 5‑FU, GLC a zároveň jejich 
kombinace na poškození DNA (především oxidační) a bázově excizní opravu DNA u různých 
typů buněčných linií kolorektálního karcinomu.

V naší studii jsme použili linie HCT116, HT29, SW480 a NCM460. Buňky byly ovlivňovány po 
dobu 10, 30, 60 a 90 minut pomocí 5‑FU (5µM), GLC (0,5µg/µl) a kombinací 5‑FU s GLC. Míra 
celkového a oxidačního poškození DNA a bázově excizní opravy DNA byly měřeny metodou 
Comet assay.

Předběžné výsledky naznačují, že se po přidání jak samotného extraktu z Ganoderma Lucidum, 
tak jeho kombinace s 5‑FU ke kolorektálním liniím, zvyšuje oxidační poškození DNA u HCT116 
a HT29 buněk v čase. Zároveň tento extrakt výrazně tlumí bázově excizní opravu DNA. Tyto 
výsledky též korelují s dalšími výsledky naší studie, kdy byla pomocí GLC prokázána inhibice 
genu Nrf ¹, jehož proteinový produkt hraje důležitou roli při snižování regulace antioxidačních 
a xenobiotika metabolizujících enzymů během oxidačního stresu.

Modulace reparační aktivity DNA pomocí přírodních extraktů představuje nový přístup 
v protinádorové terapii.

Poděkování: Tato studie byla podpořena projekty AMVIS LH13061 a AZV 15 – 27580A.

GENOME‑WIDE DNA METHYLATION CHANGES IN RECTAL CANCER

V. Vymetalkova ¹,
2

, P. Vodicka
1.2

, B. Pardini
3

, F. Rosa
3

, T.K. Nilsson
4

, S.A. Farkas
5

1 Inst. Exp. Med., ASCR, Prague, Czech Republic

2 Inst. Biol. Med. Genet., 1st Medical Faculty, Charles University, Prague, Czech Republic

3 Human Genetics Foundation, Turin, Italy

4 Dep. Med Biosc./Clin. Chem., Umeå University, Umeå, Sweden

5 Dep. Lab. Med.; Örebro University; Örebro, Sweden

The aim of our study is to define the interaction between 5‑FU and GLC extract and their 
simultaneous effect on survival in CRC cell lines.

We have studied the response of several CRC cell lines (HCT116, HCT116 p53‑/‑ and HT29) 
with different p53 status to 5‑FU and GLC treatment alone and in combination. We observed 
decreased survival in CRC cell lines after combined 5‑FU and GLC treatment. Survival of 
HCT116 after 24h treatment with 5µM 5‑FU decreased only insignificantly (by 5 %, p=0.5), 
but after 24h treatment with 5µM 5‑FU + 0.5mg/ml GLC survival decreased by 75 % (p<0.05). 
Our preliminary results suggest that survival of HCT116 p53‑/‑ after 24h treatment of 5µM 
5‑FU was not significantly decreased, but after 0.5mg/ml GLC treatment survival decreased 
by 43.9 % and after combined 5µM 5‑FU + 0.5mg/ml GLC treatment survival decreased by 
73.4 %.

Our results suggest that GLC extract significantly increases cytotoxicity and genotoxicity of 
5‑FU in CRC lines with different p53 status and may potentially modulate the response of 
p53 knock‑out cells which are less sensitive to 5‑FU treatment. Interaction of conventional 
chemotherapeutics with natural compounds introduces a novel aspect in cancer research and 
therapy.

Acknowledgement: AMVIS LH13061 and AZV 15 – 27580A (Ministry of Health of the Czech 
Republic).

VLIV PŘÍRODNÍCH LÁTEK NA POŠKOZENÍ DNA A REPARAČNÍ KAPACITU 
U KOLOREKTÁLNÍCH BUNĚČNÝCH LINIÍ
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1 Oddělení molekulární biologie nádorů, Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha, Česká republika

2 Ústav biologie a lékařské genetiky, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha, Česká republika

3 Department of Medicine, School of Medicine, Indiana University, Indianapolis, IN, USA

Kolorektální karcinom (CRC) představuje celosvětovou zdravotní zátěž s  velmi vysokou in‑
cidencí i mortalitou. Problematika CRC se potýká s nedostatkem spolehlivých prediktivních 
a prognostických biomarkerů, pozdní diagnózou a s poměrně nízkou efektivitou léčby (pou‑
ze 50  %). Vývoj nádoru je ve většině případů iniciován defektem v  opravě poškození DNA, 
a zároveň řada cytostatik působí na základě neselektivní indukce poškození DNA a následné 
apoptózy.

CRC je po dlouhá léta konvenčně léčen 5‑fluorouracilem (5‑FU), který je i v současné době 
hlavní složkou kombinačních chemoterapeutických režimů. 5‑FU, halogenovaný pyrimidin, je 
buďto přímo inkorporován do DNA nebo způsobuje narušení syntézy thymidinu z uracilu, kte‑
rý je pak chybně inkorporován do DNA. Oprava těchto poškození DNA vyžaduje účast bázově 
excizní opravy (BER) a systému opravy chybného párování bazí (MMR).
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In the present study, we analyzed the link between functional genetic polymorphisms (SNPs) 
in DNA repair genes covering the main DNA repair pathways (relevant for therapy response) 
in relation with the risk of CRC and clinical outcomes. Our set of candidate polymorphisms 
was selected according to different functional and genomic databases (FSNP, GAD, Linkage 
Disequilibrium, Gerp++, SiPhy). FSNP database provides integrated information about the 
functional effects of SNPs which are predicted and indicated at several levels (protein coding, 
splicing regulation, transcriptional regulation, post translation). We have focused on those af‑
fecting protein coding. We hypothesize that these modified proteins modulate the function/
efficiency of DNA repair, and thus may have an effect on CRC.

Sixteen polymorphisms in twelve DNA repair genes (C19orf40, EME1, FANCI, MUS81, NEIL3, 
POLE, POLN, POLQ, RAD51D, REV1, REV3L, RPA1) were analyzed in DNA samples of 1172 cases 
and 1831 controls from the Czech Republic. Clinical data at the time of diagnosis and com‑
plete information on follow up were provided for all patients.

Preliminary results show that genetic variations in several DNA repair genes were associated 
with clinical outcome. In particular, CRC patients carrying the AG heterozygous genotype for 
rs5030755 in RPA1 gene displayed a longer survival and decreased recurrence risk (Overall 
Survival (OS): HR 0.74; 95 % CI 0.56 – 0.98; p=0.04 and Event‑free survival (EFS): HR 0.72; 95 % CI 
0.54 – 0.95; p=0.02). This association with better OS was more pronounced in individuals with 
colon and sigmoideum cancer (HR 0.58; 95 % CI 0.4 – 0.83; p=0.0035).

Understanding the SNPs effect on the treatment response, resulting ultimately into low‑cost 
and low‑invasive markers, is regarded as very important for the possibility to tailor patient 
specific treatment strategy. Individualized therapy will eventually help to improve therapeu‑
tic efficacy and to minimize toxicities. The present results identified plausible candidate DNA 
repair gene variants potentially affecting clinical outcome in relation to CRC patient’s survival.

Acknowledgements: This work wassupported by the Grant Agency of the Charles University 
GAUK 112515 and GA CR 15 – 14789S.

Colorectal cancer (CRC) is the third most common cause of cancer and the second leading 
cause of cancer death in Europe. From a clinical point of view, cancers of the colon and the 
rectum (RC) are 2 distinct entities that require different preventive and treatment strategies. 
Accordingly, when analyzing the genetics and biology of these tumor entities, they should be 
treated separately. With respect to CRC, extensive catalogues of genome‑wide methylation 
changes have been identified in the past few years. However, for RC only, very limited data are 
available, since existing studies usually failed to separate these entities.

We have analysed 32 paired samples using the Human Methylation 450K Bead chip which 
interrogates 485,577 CpG sites. The methylation results from our study on RC patients were 
compared with a publically available, open‑access dataset of RC individuals from The Cancer 
Genome Atlas (TCGA).

We found 5929 CpG sites differentially methylated in RC with majority of them located within 
the 5’UTR and 3’UTR regions of a gene. These CpG sites are mapped to 1192 different genes 
mostly found on chromosomes 1, 4, 6 – 8, and 13.

We aimed to identify genes with the highest quantitative differences in methylation between 
tumor and healthy tissues. The differential methylation ranged between ‑0.53 and 0.62 for 
the selected top ten hypo‑ and hypermethylated CpG sites.

Our results were comfirmed by data on RC individualrs from TCGA. We have observed several 
targets for further evaluation of possible clinical diagnostic and prognostic utility.

Acknowledgements: This work was supported by Czech Science Foundation (P301/12/1585; 
GA15 – 08239S).

NON‑SYNONYMOUS FUNCTIONAL VARIANTS IN DNA REPAIR GENES 
IN SPORADIC COLORECTAL CANCER: SEARCHING FOR PREDICTIVE 
AND PROGNOSTIC MARKERS
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Colorectal cancer (CRC) has one of the highest mortality due to the late diagnosis and a lack 
of proper predictive and prognostic markers. According to the current knowledge, DNA repair 
processes are involved both in the onset of CRC and in the treatment efficacy.
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Expanding our knowledge on mucin involvement in CRC may help us better understand the 
etiopathogenesis of this disease and thereby contribute to the development of new tre‑
atment strategies. The present results identified plausible candidate SNPs potentially affecti‑
ng miRNAs that target mucin genes in relation to CRC patients‘ survival.

Work supported by IGA MZ: NT 15 – 26535A and NT 13424.

REGULACE GENU MUC13 POMOCÍ miRNA U KOLOREKTÁLNÍHO 
KARCINOMU: PREDIKTIVNÍ FAKTORY A VZTAH K TERAPII
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Kolorektální karcinom (CRC) je druhým nejčastějším rakovinovým onemocněním v rozvinutých 
zemích. V roce 2008 bylo v Evropě zaznamenáno 436 000 nových případů CRC a 212 000 paci‑
entů během tohoto roku zemřelo v důsledku onemocnění (Ferlay et al., 2010). Česká republika 
se v Evropě řadí na druhé místo v incidenci CRC, který je druhou nejčastější příčinou úmrtí. Jak 
bylo ukázáno v našich předešlých studiích, polymorfismy v miRNA vazebných místech u genů 
pro muciny mohou signifikantně snižovat riziko pro vznik CRC u SNP rs1532602 v genu MUC13 
(Vymetalkova et al., 2016).

MUC13 je membránový mucin, který je v  normálních buňkách exprimován na nízké úrovni 
v epiteliálních buňkách gastrointesticiálního, respiračního a reprodukčního traktu (Maher et al. 
2011, Packer et al., 2004; Gupta et al., 2012). Gupta a kol. (2014, 2012) popisují vliv MUC13 na 
tumorgenezi a metastazování buněk u karcinomu tlustého střeva. Jeho over‑expese byla pro‑
kázána u ovariálního a pankreatického karcinomu jak ve studiích in vitro, tak v modelech in vivo 
(Chauchan et al. 2012, 2009). MUC13 je vysoce exprimovaný na povrchu střevní sliznice, kde je 
spojován se zánětlivým střevním onemocněním (Sheng et al., 2013). Jeho aberantní lokalizace 
je popisována u nádorů tlustého střeva, kde zároveň zvyšuje buněčný růst, buněčnou migraci 
a invazivitu tumoru.

MiRNA jsou krátké (~22 nukleotidů) nekódující RNA exprimované jak u rostlin, tak u živočichů. 
Tyto malé molekuly se váží na 3’konec exprimované mRNA, čímž spouští degradaci mRNA 
nebo inhibují její translaci (Shromon, 2010). Aberantní exprese miRNA genů může u  člově‑
ka vést k  řadě onemocnění včetně nádorového bujení (Papagiannakopoulos et  al., 2008). 
Nedávné poznatky poukazují na potenciální vliv miRNA pro vznik, diagnostiku a  prognózu 

ROLE OF MUCIN GENE VARIATIONS IN MICRO‑RNA BINDING SITES SITES 
IN MODULATING COLORECTAL CANCER SUSCEPTIBILITY AND CLINICAL 
OUTCOMES
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Mucins, high molecular weight glycoproteins predominantly expressed at the epithelial sur‑
face of tissues, provide protection for colon surface under normal physiological conditions. 
Mucinous colorectal carcinoma is generally defined as having greater than 50 % of the tumor 
area with a mucinous differentiation by histologic examination.

MiRNAs have recently emerged as important regulators for altered mucin expression during 
malignant development. MiRNAs are short non‑coding RNAs that regulate gene expression 
by binding to the 3’untranslated regions (3’UTR) of target mRNA thereby hampering protein 
translation or inducing mRNA destabilization. Aberrant miRNA expression and/or function 
are frequently observed in colorectal cancer (CRC). Polymorphisms in miRNA binding sites 
may affect miRNA binding to target genes, resulting in differential mRNA and protein expres‑
sion and susceptibility to common diseases. We hypothesize that variations in mucin genes 
may modulate signaling response affecting cancer susceptibility, cancer survival and efficacy 
of chemotherapy.

Thirteen polymorphisms in nine mucin genes (MUC6, MUC7, MUC13, MUC14, MUC15, MUC17, 
MUC20, MUC21 and MUC24) were analyzed in DNA samples of 1111 cases and 1469 controls 
from the Czech Republic. Investigated variants were also studied in association with clinical 
outcome in all patients provided with detailed information on follow up.

Genetic variations in mucin genes were associated with clinical outcome. In particular, 
CRC patients carrying the CC genotype for rs886403 in MUC21 gene displayed a  shorter 
survival and higher recurrence risk (HR 1.69; 95 % CI 1.13 – 2.46; p=0.01 and EFS: HR 1.99; 
95 % CI 1.38 – 2.84; p=0.0002, resp.). The observed association was strikingly pronounced 
in colon cancer patients while individuals with rectal cancer and carrying variant CC geno‑
type of rs4729655 in MUC17 displayed better overall survival (HR 0.27; 95 % CI 0.14 – 0.54;  
p=0.0002).
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For non‑invasive drug administration, nanoparticulate delivery systems offer the advantage 
of providing a prolonged residence time on mucosal membranes and the possibility to reach 
greater mucosal surface areas leading to a comparatively higher drug uptake. However, it is 
believed that the full potential of non‑invasive delivery systems for uptake across mucosal 
barriers has by far not been reached. The development of controlled release systems for drug 
delivery to mucosal surfaces is of widespread interest.

To gain mechanistic insight to penetrate through mucosa and rationally engineer particles to 
cross mucus layer, we looked to nature for guidance. The choice of system primarily depends 
on the therapeutic target and peculiar properties of the target mucosa including thickness 
of the mucus gel layer, mucus turnover rate and water movement within the mucus. Future 
trends are heading in the direction of combining both systems to one i.e. mucoadhesive and 
mucopenetrating properties on the same particles.

u CRC. Proto se miRNA jeví jako logický cíl při výzkumu nové anti‑nádorové terapie (Dong, 
2001 a Huang, 2009).

Současné práce potvrzují, že miRNA (miR‑137, miR‑145 a miR‑4647) přímo regulují MUC13. Bylo 
prokázáno, že miR‑145 váže mRNA MUC13 čímž suprimuje růst a invazivitu rakovinných buněk 
pankreatického tumoru (Khan et al., 2014). In silico analýzy s využitím MicroSniper (http://epi‑
center.ie‑freiburg.mpg.de/services/microsniper/), online algoritmus, poukazují na možné 6‑, 7‑, 
8‑mer vazebná místa pro miR‑4647 pro rs1532602 na 3' UTR konci mRNA pro MUC13.

MiR‑137 se může podílet při tumorgenezi (včetně CRC) jako tumorsupresor, a to prostřednic‑
tvím regulace genů účastnících se kontroly buněčného cyklu (Liu et al., 2011).

MiR‑145 je považována za tumorsupresor u mnoha nádorů, včetně CRC. Nedávná studie uka‑
zuje, že miRNA‑145 je downregulována u lidského ovariálního karcinomu, čímž dochází ke sti‑
mulaci nádoru (Wu et al., 2013).

Výsledky: Buněčné linie HCT‑116 jsme transfekovali pomocí 10 nM pre‑miR‑137, pre‑miR‑145 
a pre‑miR‑4647. Po navýšení jejich hladin jsme sledovali vliv těchto miRNA na expresi genu 
MUC13.

Zajímavé bylo zjištění, že miRNA‑137 netlumí expresi MUC13, ale naopak u transfekovaných 
buněk došlo k nárustu exprese genu MUC13 a zároveň ke snížené proliferaci, což může být 
vysvětleno tumorsupresorovým efektem miRNA‑137. MUC13 naopak pravděpodobně díky 
svým 3 EGFI‑III doménám (epidermal growth factor like) zvyšuje expresi a proliferaci buněk.

Nejvýraznější pokles exprese MUC13 byl prokázán u miRNA‑4647, a to ve všech sledovaných 
časech (24h, 48h, 72h, 96h).

Obdobné výsledky jsme získali i při sledování expresních profilů u 200 párových vzorků od 
CRC pacientů.

Výsledky budou ještě potvrzeny metodou Western Blot, proliferačními a migračními testy.

Tato práce byla financována: NT 13424, Grant Agency of the Ministry of Health of the Czech 
Republic AZV MZ 15 – 26535A.
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ROZDÍLY V GENOVÉ EXPRESI A V INDUKCI PŘECHODU BUNĚK 
Z EPITELIÁLNÍHO DO MESENCHYMÁLNÍHO STAVU V PLICNÍCH 
EPITELIÁLNÍCH BUŇKÁCH A549 A HBEC
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Aryluhlovodíkový receptor (AhR) hraje klíčovou roli v toxicitě persistentních polychlorovaných 
aromatických sloučenin jako je 2,3,7,8‑tetrachlórdibenzo‑p‑dioxin (TCDD) a  polycyklických 
aromatických uhlovodíků, jejichž nejvýznamnějším zástupcem je benzo[a]pyren (BaP). V této 
práci byly studovány 1) změny genové exprese a  vybraných proteinů po krátkodobé expo‑
zici TCDD nebo BaP (6 – 72 hod.), kdy dochází k adaptačním indukcím detoxikačních enzymů 
a raným změnám genové exprese, které mohou být spojeny s vývojem dioxinové toxicity; 2) 
procesy přechodu buněk ze statutu epiteliálního na mesenchymální (EMT) po 14tidenní a del‑
ší expozici TCDD, BaP nebo TGFbeta (modelový induktor EMT); použité metody zahrnovaly 
změny genové exprese (qRT‑PCR), Western blotting markerů EMT, test migrace, sledování 
morfologie buněk a změn buněčného cyklu a proliferace průtokovou cytometrií. Buněčnými 
modely byly lidské epiteliální buňky – plicní adenokarcinoma A549 buňky, lidské bronchiální 
netumorigenní epiteliální buňky HBEC‑3KT a HBEC‑12KT a také BaP‑transformované HBEC‑
‑12KT‑B1 buňky.

Adaptační geny (CYP1A1, CYP1B1, TIPARP, AHRR, ALDH1A3) byly indukovány shodně ve všech 
buněčných liniích a jejich exprese byla zvýšena již po 6hod. expozici TCDD. Další geny, ačkoliv 
také AhR‑dependentní byly deregulovány nepřímo až po 24 – 72hod. expozici. Byly sledová‑
ny následující možné mechanismy této nepřímé regulace: vliv methylačního/demethylačního 
statutu sledovaného genu, modulace buněčného cyklu a proliferace a byla uvažována možná 
AhR‑dependentní exprese/regulace jiného transkripčního faktoru. Byla také provedena meta‑
‑analýza promotorů vybraných deregulovaných cílových AhR genů (Genomatix). Práce v této 
oblasti intenzívně pokračuje. Na rozdíl od společné indukce adaptačních genů v různých ty‑
pech plicních buněk byly nalezeny významné rozdíly mezi změnami genové exprese v buňkách 
A549, HBEC‑3KT a 12KT a to jak po krátkých, tak také 2 – 6týdenních expozicích. Také exprese 
genů a proteinů, které souvisejí s EMT, změny v morfologii a migrační aktivitě buněk se vý‑
znamně lišily. V buňkách A549 byla EMT indukována již po 2 týdnech po expozici BaP nebo 
TGFbeta, nikoliv však po TCDD. Ačkoliv AhR přispíval k řadě raných efektů spojovaných s nádo‑
rovou promocí (efekty ligandů AhR – TCDD a BaP), další mechanismy, např. genotoxické, jsou 
nutné k plné indukci EMT.

Poděkování: Tato práce byla podpořena grantem GAČR č. 14 – 22016S.

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TOXIC RESPONSES OF ORGANIC 
EXTRACTS FROM DIESEL/BIODIESEL ENGINE EMISSIONS IN HUMAN 
LUNG BEAS‑2B CELLS

H. Líbalová ¹, K. Vrbová ¹, T. Brzicová ¹, J. Sikorová ¹, M. Vojtíšek‑Lom ², V. Beránek ², 
M. Cigánek3, J. Neča3, K. Pěnčíková3, M. Machala3 and J. Topinka1

1 Institute of Experimental Medicine AS CR, Prague, Czech Republic

2 Czech Technical University, Prague, Czech Republic

3 Veterinary Research Institute, Brno, Czech Republic

Alternative engine fuels made from renewable sources are currently of great interest and 
importance due to their growing production and use. Despite their undisputable benefits 
such as sustainability or energy security and balance, recent findings on the toxicity of their 
combustion‑related emissions are contradictive and give rise to several concerns related to 
environmental and health risks. In the present study, we compared toxicity of organic com‑
pounds extracted from emissions of four different diesel/biodiesel fuels and their blend, re‑
spectively (DEPs). Human lung BEAS‑2B cells were incubated 4 and 24 hours with equivalent 
subtoxic dose of each DEP extract. To detect transcriptional changes and generate gene ex‑
pression profiles, we used whole‑genome microarrays (Illumina). Detailed chemical analysis 
of DEP extracts was performed to assess the chemical composition possibly associated with 
the toxicity.

Our results suggest distinct qualitative and quantitative molecular response upon 4h treat‑
ment comparing to 24h treatment. After 4h incubation, we observed modulation of many pro‑
cesses and pathways mostly related to oxidative stress response, DNA damage response or 
apoptosis while 24h incubation resulted in deregulation of genes involved in metabolic acti‑
vation of polycyclic aromatic hydrocarbons, cell cycle, lipid and steroid hormone metabolisms 
and many others. We also found differences among individual DEP extracts. NEXBTL100, 
a low carbon biofuel, exhibited after 4h and 24 incubation modest changes and distinct mo‑
lecular response comparing to others (conventional fossil diesel fuel, 30 % blend with biocom‑
ponent and 100 % biodiesel fuel).

In conclusion, we used microarray analysis as a robust and high‑throuput method to describe 
a  complex molecular response on transcriptional level and to reveal a  „fingerprint“ of ge‑
nome‑wide expression changes characteristic for each diesel/biodiesel engine emissions ex‑
tract.

Supported by the Czech Science Foundation, project BIOTOX – Mechanisms of toxicity of 
biofuel particulate emissions (13 – 01438S) and by project MEDETOX (LIFE10‑ENV‑CZ‑651).
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POROVNÁNÍ TOXICKÝCH EFEKTŮ INDIVIDUÁLNÍCH AROMATICKÝCH 
KONTAMINANTŮ OVZDUŠÍ – POLYCYKLICKÝCH AROMATICKÝCH 
UHLOVODÍKŮ S RŮZNOU MOLEKULOVOU HMOTNOSTÍ A JEJICH NITRO‑, 
MONOMETHYL‑ A OXY‑DERIVÁTŮ

M. Machala ¹, K. Pěnčíková ¹, M. Ciganek ¹,J. Neča ¹, L. Švihálková‑Šindlerová ², S. Marvanová ¹, 
L. Trilecová ¹, L. Pálková ¹, S. Strapáčová ¹, A. Milcová ³, Z. Nováková ³, J. Topinka ³, Z. Dvořák ⁴, 
J. Vondráček ²

1 Oddělení chemie a toxikologie, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno, 62100, Česká republika

2 Oddělení cytokinetiky, Biofyzikální ústav AVČR, Brno, 61200, Česká republika

3 Laboratoř genetické toxikologie, Ústav experimentální medicíny AVČR, Praha, 14220, Česká republika

4 Katedra buněčné biologie a genetiky PřF, Universita Palackého, Olomouc, 77900, Česká republika

Studium toxických vlastností PAHs je tématem mnoha desetiletí. Toxicita a  karcinogenita 
PAHs je výsledkem několika mechanismů a vzájemných interakcí. Sledované parametry toxi‑
city rozdělit do několika skupin: 1) aktivace genové exprese kontrolované aryluhlovodíkovým 
receptorem (AhR) spojená s  tzv. „dioxinovou“ toxicitou; 2) genotoxicita a  mutagenita (pro‑
dukce stabilních DNA aduktů s metabolity PAHs, oxidativní poškození DNA, chromosomální 
aberace, mutagenita v bakteriálních a savčích modelech atd.); 3) nádorově promoční vlastnos‑
ti PAHs (inhibice mezibuněčných mezerových spojení – GJIC, nádorová promoce v modelech 
in vivo); 4) karcinogenita v rodentech a nověji buněčná transformace v jaterních a plicních buň‑
kách; 5) další efekty jako imunotoxicita, endokrinní disrupce (např. estrogenita) a jiné. Velmi 
diskutovaným a  často sledovaným mechanismem je vznik oxidativního stresu a  oxidačního 
poškození DNA, fosfolipidů a proteinů. Zdá se ovšem, že tyto procesy nejsou až na výjimky 
hlavním mechanismem toxicity PAHs a jejich derivátů.

Systematická kvantitativní data pro velké série PAHs jsou ovšem k dispozici jen pro AhR ak‑
tivaci v jaterních in vitro modelech (DR‑CALUX, AZ‑AhR, indukce CYP1A1), mutagenitu PAHs 
v Amesově testu (která ovšem neposkytuje příliš relevantní informaci, např. pro nitroderiváty 
PAHs), mutagenitu v  lymfoblastoma buňkách transfekovaných bioaktivačním enzymem CY‑
P1A1 a dále pro inhibici GJIC a sumární data pro karcinogenní potence PAHs. Byly publikovány 
relativní efektivní potence (REP) nebo tzv. toxické ekvivalenční faktory (TEF), které porovná‑
vají efekty individuálních látek s referenčním toxikantem, nejčastěji benzo[a]pyrenem (BaP), 
v případě aktivace AhR s 2,3,7,8‑tetrachlórdibenzo‑p‑dioxinem (TCDD).

Aktivace AhR, která je klíčová jak pro tzv. dioxinovou toxicitu (spojenou především s negeno‑
toxickými procesy – změnou genové exprese a signální transdukce), tak i pro metabolickou 
aktivaci PAHs, je však bezesporu jedním z hlavních parametrů toxicity a karcinogenity PAHs. 
V současné době byla dokončena studie sledující potence velké skupiny PAHs a jejich derivátů 
aktivovat AhR v modelu lidských hepatoma buněk HepG2 stabilně transfekovaných luciferá‑
zovým reportérovým genem pod kontrolou aktivovaným AhR. Porovnáním s REP hodnotami 
získanými v potkaních modelech jako je systém DR‑CALUX ukazuje v některých případech vel‑
ké mezidruhové rozdíly.

INHALATION OF NANOPARTICLES AND GENE EXPRESSION CHANGES 
IN MICE

P. Rossner ¹, K. Vrbova ¹, S. Strapacova ², A. Rossnerova 1, A. Ambroz ¹, Z. Vecera ³, O. Sery ³, 
M. Machala ² and J. Topinka ¹

1 Department of Genetic Ecotoxicology, Institute of Experimental Medicine CAS, Prague, 14220, Czech 
Republic

2 Department of Chemistry and Toxicology, Veterinary Research Institute, Brno, 62100, Czech Republic

3 Department of Environmental Analytical Chemistry, Institute of Analytical Chemistry CAS, Brno, 60200, 
Czech Republic

Extensive use of nanomaterials (NM) in industry, medicine, consumer goods and other fields 
and products creates potential health hazards both for workers in NM‑producing plants and 
users of NM‑containing products. Therefore, it is essential to identify the NM with potential 
negative biological effects and understand mechanisms of their toxicity. In general, toxicity of 
NM may be modulated by surface modification of nanoparticles (NP), their chemical compo‑
sition, shape, size, tendency to form aggregates and other physico‑chemical properties. The 
mechanisms of toxicity mostly involve formation of reactive oxygen species (ROS) resulting in 
oxidative stress induction. ROS production may be induced either primarily due to the pres‑
ence of reactive compounds on the surface of NP, or as a secondary process associated with 
inflammatory response induced by the presence of NP in the organism, particularly in the 
immune cells. Despite the amount of NM produced every year and the number of applications 
where NM are used, toxicity studies are mostly limited to in vitro cell models. Thus, biological 
impact of NM exposure in complex organisms, including mammals, is not well characterized.

To evaluate possible effects of NM exposure on gene expression we used adult female ICR 
mice in inhalation experiments with several commonly used NP (CdO, MnOx, ZnO). The mice 
were exposed for three time intervals (three days, six weeks or three months) to mimic acute, 
sub‑chronic and chronic NM exposure effects. Gene expression changes were evaluated in 
mRNA extracted from lung tissue. For analysis, we selected genes whose products are involved 
in processes most relevant to expected biological effects of NM: oxidative stress, immune re‑
sponse, inflammation, apoptosis, DNA damage and repair, and cell cycle regulation. We used 
a novel approach based on next‑generation sequencing (MiSeq, Illumina) of 298 isoforms of 68 
selected genes. Unlike standard Illumina microarray analysis this method allowed us to evalu‑
ate gene expression changes of individual transcription variants thus giving us the opportunity 
to elucidate their role in the response of the organism to the inhalation exposure to NM.

In our presentation we will discuss advantages and disadvantages of the novel approach of 
gene expression analysis when compared with microarrays. We will explain the steps needed 
to design targeted RNA expression assay and show the preliminary data of gene expression 
changes following the exposure of mice to NM.

Acknowledgements: This work was supported by the Ministry of Youth, Education and Sports 
of the Czech Republic (LO1508) and Czech Science Foundation (P503/12/G147).
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BIOTRANSFORMÁCIA A MECHANIZMUS TOXICITY TKANIVOVO 
ŠPECIFICKÝCH KARCINOGÉNOV ZO SKUPINY HETEROCYKLICKYCH 
AROMATICKYCH UHLOVODIKOV

A. Gábelová ¹, Z. Valovičová1 T. Farkašová ¹, G. Prochazka ², M. Mesárošová ¹, J. Vondráček ³, ⁴, 
M. Machala ³, J. Topinka ⁵

1 Oddelenie genetiky, Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV, 845 05 Bratislava, SR

2 Department of Biosciences and Nutrition, Karolinska Institute, Novum, SE‑141 83 Huddinge, Sweden

3 Oddelenie chémie a toxikológie, Výskumný ústav veterinárnej medicíny, 621 00 Brno, ČR

4 Labortórium cytokinetiky, Biofyzikálny ústav, AV ČR, 612 65 Brno, ČR

5 Oddelenie genetickej ekotoxikológie, Ústav experimentálnej medicíny, AV ČR, v.v.i., 142 20 Praha, ČR

Heterocyklické aromatické uhľovodíky (HAH) sú súčasťou mnohých komplexných zmesí or‑
ganických látok, ktoré vznikajú pri nedokonalom spaľovaní organických materiálov. Napriek 
tomu, že v týchto zmesiach HAH tvoria relatívne malú frakciu, mnohé z nich sú mutagénne 
a karcinogénne, a predstavujú potenciálne riziko pre ľudí. Do skupiny HAH patrí aj 7H‑diben‑
zo[c,g]karbazol (DBC) a  jeho tkanivovo špecifické deriváty, N‑metyl DBC a 5,9‑dimetyl DBC. 
DBC sa bežne vyskytuje v znečistenom životnom prostredí ako sú výfukové plyny alebo ciga‑
retový dym. Je to lokálny a systémový karcinogén; ktorý vyvoláva nádory v mnohých experi‑
mentálnych zvieratách ako je myš, potkan, škrečok alebo pes. V súčasnosti je DBC zaradený do 
skupiny 2B, t.j. možný karcinogén pre človeka. DBC je silná lipofilná zlúčenina, ktorá extrémne 
rýchlo preniká cez modelovú cytoplazmatickú membranu. Navyše DBC je substrátom pre ľud‑
ské cytochrómy P450 (CYP) a v procese biotransformácie sa tvoria rovnaké metabolity, hlavne 
fenoly, ako po aktivácii u potkana alebo myši. Na základe výsledkov z in vivo experimentov boli 
navrhnuté dve dráhy biotransformácie: i) na aromatickej kostre, podobne ako v prípade PAH 
zlúčenín a ii) na heterocyklickom dusíku ako pri metabolizme aromatickýck amínov. Predpo‑
kladá sa, že heterocyklický dusík zohráva dôležitú úlohu v hepatokarcinogénnej aktivite tohto 
karcinogénu. Aktivácia DBC a jeho tkanivovo špecifických derivátov, DiMeDBC and N‑MeDBC, 
rovnakými ľudskými CYP enzýmami, vyvolávajú rozdielnu biologickú odpoveď v cicavčích bun‑
kách. Biologická aktivita a mechanizmus toxicity týchto dibenzokarbazolov úzko súvisí s ex‑
presiou aktivačných enzýmov v cieľovom tkanive.

Extrémně vysoké mutagenní a  karcinogenní potence byly stanoveny v  různých modelech 
in vivo a in vitro pro dibenzo[a,l]pyren. Také cyklopenta[c,d]pyren je silný mutagen. Řada dal‑
ších PAHs naopak vykazuje jen nízkou genoxicitu a mutagenitu v savčích buňkách a jejich efek‑
ty jsou převážně negenotoxické. Benzo[a]pyren a také např. další silný karcinogen 5‑methyl‑
chrysen jsou relativně potentními induktory AhR, genotoxiny a inhibitory GJIC.

Velmi významným faktorem je koncentrace individuálních látek. Je zřejmé, že i velmi toxické 
sloučeniny nemohou hrát významnou roli, pokud se vyskytují pouze ve stopových množstvích 
(to je příklad silného genotoxinu 3‑nitrobenzanthronu). Použití toxických ekvivalentů (TEF 
x koncentrace jednotlivé látky) má své limity (především nedochází k aditivitě toxických odpo‑
vědí ve směsích), nicméně je to nástroj, který ukazuje relativní příspěvek individuálních látek 
k toxicitě směsí.

Různé složení komplexních směsí motorových emisí a látek vázaných na vzdušný aerosol roz‑
hoduje o různé toxicitě těchto směsí. V emisích ze vznětového (dieselového) motoru převláda‑
jí PAHs s nízkou molekulovou hmotností 178 a 202 (fenantren, anthracen, fluoranthen, pyren), 
které vykazují minimální dioxinovou aktivitu a genotoxicitu; tyto látky při vyšších koncentra‑
cích inhibují GJIC. Emise z benzínových motorů obsahují významná množství PAHs s moleku‑
lovou hmotností 228 (chrysen, benz[a]anthracen) a také PAHs s molekulovou hmotností 252 
(benzo[a]pyren, benzo[k]fluoranthen) a  276 (indenopyren), které mají vysokou dioxinovou 
aktivitu a vyšší genotoxicitu. Vzorky vzdušného aerosolu obsahují asi 10x vyšší množství PAHs 
s molekulovou hmotností 252; nejvýznamnější příspěvky dioxinové toxicity vykazují benzo[k]
fluoranthen, indenopyren, dibenzo[a,h]anthracen a benzo[j]fluoranthen. Tyto efekty, predi‑
kované z dat o potencích individuálních látek, byly potvrzeny měřením dioxinové aktivity v tes‑
tech DR‑CALUX a AZ‑AhR.

Tyto testy také odhalily vysokou dioxinovou aktivitu polární aromatická frakce, která obsa‑
huje oxy‑PAHs; individuální oxy‑PAHs identifikované ve vyšších koncentracích však v těchto 
testech vykazovaly velmi nízkou indukci AhR a účinné toxikanty dosud nebyly identifikovány. 
Naopak středně polární aromáty včetně nitro‑PAHs mají velmi nízkou dioxinovou aktivitu a ge‑
notoxicitu, ale produkují nízké, ale signifikantní oxidativní poškození DNA a membránových 
fosfolipidů.

Porovnáním karcinogenních potencí s dalšími toxickými parametry se ovšem ukázalo, že jed‑
notlivým parametrem nelze predikovat karcinogenitu individuálních látek nebo směsí. Proto 
je nutné sledovat více parametrů a  usilovat o  získání dalších systematických dat pro velké 
série PAHs a jejich derivátů, pokud možno v humánních modelech.

Poděkování: Tato práce byla podpořena grantem GAČR č. 14 – 22016S.
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ako vysoko špecializované epiteliálne bunky prisadnuté ku glomerulárnej bazálnej membráne 
sú esenciálnou zložkou glomerulárnej filtračnej bariéry a zabraňujú úniku proteínov z krvi do 
moču. Aj malé zmeny aktínového cytoskeletu podocytov vedú ku ich poškodeniu, ku strate ich 
funkcie a tým aj vážnemu poškodeniu funkcie obličky.

Jedným z prvých znakov poškodenia podocytov je zmena ich cytoskeletu spojená s aktiváciou 
RhoA a Rac‑1 z Rho‑rodiny GTPáz. Zvýšený glomerulárny tlak môže byť takouto príčinou, ktorá 
vzniká pri chronickom zlyhávaní obličiek. Takýto zvýšený mechanický stres aktivuje bunky podo‑
cytov, dochádza k ich poškodeniu a častokrát aj ku strate, ktoré v konečnom dôsledku vedú ku 
zlyhávaniu filtračnej schopnosti obličiek (1). Procesy straty podocytov sú spojené so vzrastom 
apoptózy týchto buniek v dôsledku aktivácie signálnych dráh TGFb (2). Ďalším mechanizmom, 
ktorý prispieva ku znižovaniu počtu podocytov je aktivácia lokálneho angiotenzínového systému 
ako odpovedi na mechanický stres (3). RhoA a Rac‑1 sú potrebné pre normálne fungujúce bun‑
kové procesy, avšak ich nadmerná aktivita vyvolaná napríklad reakciou na zvýšený angiotenzín 
II prispieva ku chorobným procesom nielen vaskulárneho, ale aj renálneho systému. Potvrdenie 
pozitívneho účinku Rac‑1 a ROCK (RhoA kináza) inhibítorov v rozvoji chronickej choroby obličiek 
sa ukázalo na znížení albuminúrie u SV129 myší, ktoré podstúpili 5/6‑nefrektómiu. Navyše, klad‑
né účinky oboch inhibítorov sa potvrdili aj konkrétne pre podocyty, kde mechanickým stresom 
indukovaná aktivácia TGFb a epitelilálno‑mezenchymálny fenotypový prechod boli za prítomnos‑
ti týchto inhibítorov oddialené a oslabené, a tým podocyty vykazovali menšie poškodenie (4).

Avšak aj nanočastice kovov, by mohli mať podobné účinky atakujúce cytoskelet podocytov. 
Anorganické nanočastice ako napr. oxidy železa alebo zlato sú sľubné a perspektívne diagnos‑
tické a  terapeutické prostriedky v  medicíne (5). A  hoci benefity z  využitia nanomateriálov 
v klinickej praxi sú nesporné (zníženie toxických účinkov cytostatík podávaných formou na‑
nočastíc, zabránenie predčasnej degradácii liečiva a  i.), pri aplikácii nanomteriálov do orga‑
nizmu sú nanoliečivami exponované aj zdravé tkanivá a orgány. Viaceré štúdie potvrdili, že 
nanočastice sa akumulujú v obličkách a majú nefrotoxický efekt, napriek tomu sú informá‑
cie o vplyve nanočastíc na jednotlivé špecializované typy buniek obličky, na ich morfológiu, 
štruktúru a funkciu stále nedostatočné. Preto v našom ďalšom výskume sa chceme venovať 
komplexnému posúdeniu nefrotoxicity vybraných nanočastíc zlata a oxidu železa s použitím 
rôznych typov špecializovaných buniek obličky, a to modelových bunkových línií aj primárnych 
bunkových kultúr.
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FOTOPROTEKTÍVNY ÚČINOK ÉTERICKÉHO OLEJA LAVANDULA 
ANGUSTIFOLIA

K. Kozics ¹, J. Harsányiová ², A. Srančíková ¹

1 Ústav experimentálnej onkológie BMC, SAV, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava

2 Prírodovedecká fakulta UK, Oddelenie genetiky, Mlynská dolina, Bratislava

V poslednom období stúpa záujem o  využitie prírodných látok, buď čistých zlúčenín alebo 
komplexných rastlinných extraktov, ktoré by boli schopné vychytávať voľné radikály. Rastlinné 
extrakty sú bohaté na zlúčeniny označované ako sekundárne metabolity a rastline slúžia napr. 
na ochranu proti biologickým agensom alebo voči UV žiareniu. Najvýznamnejším rizikovým 
faktorom vzniku rakoviny kože všeobecne, ako aj konkrétne melanómu, je UV žiarenie a jeho 
nadmerné pôsobenie na pokožku. Jednou z možností ochrany kože pred škodlivým pôsobe‑
ním UV žiarenia sú opaľovacie krémy obohatené o antioxidanty alebo látky, ktoré pohlcujú 
alebo odrážajú UV lúče. Éterický olej z levandule (Lavandula angustifolia) sa dlhodobo využíva 
v ľudovej medicíne, kozmetike a aromaterapii. Informácie o jeho chemoprotektívnych a foto‑
protektívnych účinkoch a mechanizme pôsobenia sú však nedostatočné. Našim cieľom bolo 
štúdium cytotoxicity, genotoxicity a  fotoprotektívneho účinku éterického oleja získaného 
z Lavandula angustifolia voči UVA žiarenia na bunkových líniách HaCaT (ľudské nenádorové ke‑
ratinocyty) a HMB‑2 (ľudské melanómové bunky). Cytotoxicita bola stanovená pomocou MTT 
testu, genotoxicita a fotoprotektívny účinok – pomocou metódy SCGE (jednobunkovej gélovej 
elektroforézy). Bola detegovaná aj aktivita a expresia antioxidačných enzýmov. Zo získaných 
výsledkov vyplýva, že éterický olej Lavandula angustifolia má významné fotoprotektívne účin‑
ky voči UVA žiareniu v sledovaných zdravých a nádorových bunkových líniách.

Táto štúdia vznikla vďaka podpore grantov VEGA, 2/0012/12 a v rámci operačného programu 
Výskum a vývoj pre projekt: TRANSMED, ITMS: 26240120008 a projekt: ITMS: 26240220071 
a TRANSMED 2, ITMS: 26240120030, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja.

REORGANIZÁCIA AKTÍNOVÉHO CYTOSKELETU PODOCYTOV – KL’ÚČOVÝ 
FAKTOR ICH POŠKODENIA A STRATY

A. Bábelová ¹, R.P. Brandes ² and A. Gábelová ¹

1 Cancer Research Institute BMC SAS, 845 05 Bratislava, Slovakia

2 Physiology I, Goethe‑University, 60 590 Frankfurt am Main, Germany

Obličky patria k životne dôležitým orgánom a sú najdôležitejším orgánom vylučovacieho sys‑
tému. Filtrácia krvnej plazmy cez obličkový filter je kritickým procesom, ktorý ak je narušený 
vedie ku zlyhávaniu rovnováhy celého organizmu. Filtračná kapacita obličiek je veľmi závislá od 
zdravých a nepoškodených epitelových buniek glomerulárneho filtra – podocytov. Podocyty, 
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THE STUDY OF PROCESSES ASSOCIATED WITH LIPID PEROXIDATION IN 
MODEL HUMAN CELL LINES

A. Ambroz, T. Cervena, H. Libalova, A. Rossnerova and P. Rossner, Jr.

Institute of Experimental Medicine, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague 4, 142 00, Czech 
Republic

Air pollution poses a  long‑term problem for human health. Effects of respirable particles, 
particularly those of aerodynamic diameter < 2.5 µm (PM2.5), are being intensively studied 
along with carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) bound to them. A  whole 
range of negative health issues are linked to high exposure to these pollutants. Some PAHs 
are carcinogenic (IARC 2012), genotoxic (Topinka et al., 2000) and embryotoxic (Binkova et al., 
1999). Their harmful impact on human body manifests itself often after metabolic activation 
(Shimada and Fujii‑Kuriyama, 2004). There are several mechanisms of metabolic activation of 
PAHs, one of them gives rise to reactive oxygen species – ROS (Park et al., 2006). High levels 
of ROS lead to oxidative stress in the body, which results in oxidative damage to macromole‑
cules (DNA, proteins, lipids), subsequently in tissue damage and cell death, and may ultimate‑
ly cause disease (Dalle‑Donne et al., 2003).

Although there is no comprehensive study comparing a  potential of PAHs to produce 
ROS, available data suggests that the ability to induce oxidative stress may vary depend‑
ing on the particular compound. Furthermore, organic extracts (EOMs) derived from PM, 
that contain complex mixtures of various chemicals (e.g. nitro, and oxo‑PAH derivatives, 
reactive aldehydes, quinones etc.), were proved to be more effective oxidative stress in‑
ductors than PAHs alone. Oxidative DNA damage induced by EOMs, but not by individual 
PAHs, in HepG2 and HEL cells was observed in our previous study (Hanzalova et al., 2010). 
Inflammatory processes are other contributors to the induction of oxidative stress and 
ROS production. It was found that increased production of ROS is closely connected with 
a release of proinflammatory cytokines through the activation of nuclear factor kB (NF‑kB)  
(Yao et al., 2007).

Lipids are also important target for ROS. Lipid peroxidation is a process where ROS attack 
lipids containing unsaturated bonds, particularly in polyunsaturated fatty acids (PUFAs) (Ayala 
et al., 2014). Three different mechanisms of peroxidation were described: 1. a free radical‑me‑
diated oxidation; 2. a free‑radical‑independent nonenzymatic oxidation; and 3. an enzymatic 
oxidation (Niki, 2009). The first two mechanisms do not require enzymes to induce peroxida‑
tion. Enzymatic formation of oxidized lipids is based on lipoxygenase and cyclooxygenases 
(COX), which catalyze the oxidation of arachidonic acid. This yields a range of products, in‑
cluding, for example, hydroperoxyeicosatetraenoic acid, prostaglandins, prostacyclin, throm‑
boxane or leukotriene (Niki, 2009). Two forms of COX were identified: COX‑1, which is consti‑
tutively expressed in cytoplasm of most cells, and COX‑2 which is a highly inducible enzyme, 
activated in response to various stimuli (Tsatsanis et al., 2006). COX‑2 is overexpressed during 
inflammation and the association of increased oxidative stress and the activation of NF‑kB (Lu 

PROTEKTÍVNE ÚČINKY RASTLINNÝCH EXTRAKTOV ZO SALVIA 
OFFICINALIS A THYMUS VULGARIS VOČI POŠKODENIAM DNA 
INDUKOVANÝM NANOČASTICAMI STRIEBRA V BUNKÁCH HEPG2

A. Srančíková ¹, K. Kozics ¹, M. Dušinská ², A. Gábelová ¹

1 Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava

2 Nórsky inštitút pre výskum ovzdušia (NILU), Kjeller, Nórsko

Salvia officinalis a  Thymus vulgaris, rastliny z  čeľade Hluchavkovité, sú známe liečivé byliny, 
ktoré sa používali po stáročia nielen v tradičnej ľudovej medicíne na liečbu rôznych ochore‑
ní, ale aj ako koreniny pri príprave jedál. Antioxidačný potenciál týchto extraktov sa potvrdil 
v in vitro ako aj in vivo experimentoch (Berrington a kol., 2012, Kozics a kol., 2013).

Unikatné vlastnosti nanomateriálov nachádzajú čoraz širšie uplatnenie v rôznych odvetviach 
priemyslu, vrátane molekulárnej biológie a medicíny. Antimikrobiálne vlastnosti nanočastíc 
striebra (AgNPs) sa využívajú v potravinárskom a kozmetickom priemysle ako aj v medicíne. 
Zvýšená expozícia AgNPs vyžaduje dôkladné posúdenie ich biologickej bezpečnosti pre ľudí. 
Viaceré in vitro a in vivo štúdie povrdili cytotoxicitu a genotoxicitu AgNPs. Oxidačný stres sa 
považuje za hlavnú príčinu genotoxického účinku AgNPs.

Cieľom našej práce bolo zistiť, či extrakty šalvie a tymiánu, ktoré majú antioxidačnú aktivitu, 
sú schopné znížiť toxicitu AgNPs v HepG2 bunkách. V experimentoch sme použili AgNPs s pri‑
emerom 20 nm. Bunky HepG2 sme predovplyvnili 24 h rastlinnými extraktami (šalvia 2 mg/ml, 
tymián 0,5 mg/ml) a potom ovplyvňovali 2 h rôznymi koncentráciami AgNPs (10 – 50 µg/ml). 
Naše predbežné výsledky ukazuli, že rastlinné extrakty nedokázali znížiť hladiny zlomov DNA 
a ani oxidačných poškodení vyvolaných AgNPs.

V práci diskutujeme dôvody, ktoré mohli byť príčinou, že sa neprejavili protektívne účinky 
týchto rastlinných extraktov voči pôsobeniu AgNPs.

Moje poďakovanie patrí prof. Mučajovi z Farmaceutickej fakulty,Univerzity Komenského 
za stanovenie antioxidačnej aktivity rastlinných extraktov. Táto práca vznikla za podpory 
grantu VEGA 2/0012/12 a projektu Quality Nano Transnational Access, NILU‑TAF‑33.
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arachidonic acid due to its conversion into prostaglandins. A limited amount of arachidonic 
acid leads to a reduction in the concentration of 15‑F2t‑ISOP. EOMs/PAHs, otherwise harmful, 
thus show „antioxidant“ effects in vitro. To explain this phenomenon, we plan to study the 
processes linked with lipid peroxidation in human lung model cells after their exposure to 
PAHs and EOMs. We are going to analyze ROS production, selected products of lipid peroxida‑
tion and the possible relationship between lipid peroxidation and other processes affected by 
PAHs and EOMs, including an analysis of changes in the expression of relevant genes.

Acknowledgements: Supported by Czech Science Foundation (16 – 14631S).
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and Wahl, 2005) is assumed. NF‑kB is a key transcription factor participating in processes such 
as inflammation, stress response, cell differentiation and proliferation, or cell death. It can be 
activated by numerous stimuli and regulates a wide range of target genes such as: cytokines, 
growth factors, adhesion molecules, intracellular signalling molecules, transcription factors 
and miRNAs (Hoesel and Schnid, 2013).

Arachidonic acid, a polyunsaturated fatty acid, abundant in cell membranes, is one of the first 
targets of ROS during the oxidative stress. Arachidonic acid can serve as a substrate for COX, 
which transform this compound into prostaglandins. However, peroxidation of arachidonic 
acid mediated by free radicals, which does not require COX or other enzyme has also been 
documented (Morrow et al., 1990). This process leads to the formation of F2‑isoprostanes 
(ISOP) in cell membranes. ISOP are cleaved off the membranes by the effect of phospholipas‑
es and circulate in the blood plasma. From there, they are filtered in the kidneys and excreted 
in urine. ISOP levels, namely 15‑F2t‑ISOP, in plasma and/or urine have become a reliable bio‑
marker of lipid peroxidation in population studies.

The rate of lipid peroxidation can also be determined by measuring the products formed 
by decomposition of lipid peroxides. Such secondary products of peroxidation include e.g. 
acrolein, malondialdehyde (MDA) and 4‑hydroxy‑2‑nonenal (HNE) (Esterbauer et al., 1991). 
MDA is an often monitored biomarker of lipid peroxidation. Its presence can easily be de‑
termined by reaction with thiobarbituric acid (TBARS). The disadvantage of this type of 
analysis is a  relatively low specificity and also the fact that MDA represents only a  very 
small amount (cca 1 %) of the products resulting from the disintegration of lipid perox‑
ides. Yet, it is still the most frequently used approach to the analysis of lipid peroxidation 
(Lykkesfeldt, 2007). The specificity of the test is increased by the acid precipitation of lipo‑
proteins in samples.

In our previous in vitro study, the oxidation of macromolecules, induced by individual PAHs 
and EOMs in HepG2 and HEL cells, has been analyzed (Hanzalova et al., 2010). Unexpect‑
edly, lipid peroxidation, determined by measuring the levels of 15‑F2t‑ISOP in cell lysates, 
has significantly decreased below the control levels, particularly in HEL cells exposed to 
EOMs. We assume that the levels of 15‑F2t‑ISOP were affected by the activity of COX‑2, 
which reduced the concentration of arachidonic acid in the cells. COX‑2 expression can be 
induced by the aryl hydrocarbon receptor (AHR), that serves as a  ligand for polycyclic ar‑
omatic hydrocarbons (Dalton et al., 2002). Moreover, our recent transcriptomic data (Lib‑
alova et al., 2014) showed that in A549 cells, EOMs are effective activators of NF‑kB and 
subsequently of COX‑2. This represents another potential course for activation of COX‑2. 
However, the exact mechanism of NF‑kB activation using EOMs is still unclear. Previous stu‑
dies have shown that PAHs and EOMs, being AhR inducers, may interact with NF‑kB (Vogel 
et al., 2014; Pei et al., 2002).

In short, EOMs and PAHs in some cell lines reduce the levels of 15‑F2t‑ISOP through an un‑
known mechanism. We assume that EOMs/PAHs induce NF‑kB, either directly or through the 
activation of AhR. NF‑kB then induces COX‑2 activity that leads to a decrease in the level of 
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Characterisation of nanodiamonds by Nanoparticle Tracking Analysis metnods (NanoSight 500 in-
strument, Malvern); Confocal microscopy analyses of localization of fluorescence nanodiamonds in 
HeLa cells; Subcellular localization of NDs in the A 549 cell viewed by TEM. NDs (black points) are 
localized in the cytoplasm outside the nucleus. Clusters of NDs are formed around vesicles (black 
arrows); Detail of nanodiamonds localised onto the surface of cellular vesicles.
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NANOPARTICLES: PHYSICAL‑CHEMICAL CHARACTERISATION, In vitro 
AND In vivo NANOTOXICOLOGICAL MODELS AND In vivo IMAGING

J. Turánek

Department of Pharmacology and Immunotherapy, Veterinary Research Institute, Hudcova 70, 621 00 Brno

The presentation is focused on several important areas of nanotoxicology. In the introducti‑
on we will discuss general aspects of nanotoxicology and its importance in the era of global 
application of products produced by nanotechnological industry. Some examples of global 
health risk will be presented.

Second part will deal with the importance of physical‑chemical characterisation of nanopar‑
ticles and application of advanced methods to understand behaviour of nanoparticles in en‑
vironment and organisms. Effect of nanoparticle size, morphology, composition and surface 
charge will be considered with respect to their ability to penetrate into organisms and accu‑
mulate within various body compartments.

Third part will be aimed to in vitro models for screening toxicological properties of nanopartic‑
les. Relatively new area of „organ on chip“ technology and genetically engineered cell models 
will be presented. Experimental data of our study with nanodiamonds will be presented as an 
example of application of modern methods in nanotoxicology.

In vivo imaging methods is the topic of fourth. Modern sensitive and high resolution methods 
like µCT, SPECT/PET, whole body luminiscence, MRI will be presented to demonstrate the 
power of in vivo imaging in nanotoxicological studies on animal models.
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sledovať ich akumuláciu v nádore, a tým monitorovať účinnosť zvolenej liečby (Gobbo a kol., 
2015). Fyzikálno‑chemické vlastnosti nanočastíc ako sú veľkosť, tvar, povrchové vlastnosti 
a náboj determinujú interakcie MNPs s biologickým materiálom ako aj spôsob ich internali‑
zácie (Iversen a kol., 2011). Stanovenie množstva internalizovaných MNPs je kľúčové pre po‑
súdenie ich bezpečnosti/toxicity (Friedrich a kol., 2015). Mechanizmus transportu MNPs do 
bunky je dôležitým faktorom pri ich syntéze a funkcionalizácii ako aj pre výpočet dávkovania 
pri cielenej terapii (Yang a kol., 2011). MNPs vstupujú do bunky niektorou zo špecifických dráh 
endocytózy ako je klatrín‑ (CME) alebo kaveolín‑sprostredkovaná endocytóza (CavME), lipidic‑
ké rafty, či fagocytóza. CME aj CavME sú závislé na dynamín GTPáze, ktorá zabezpečí oddele‑
nie transportnej vezikuly od membrány (McMahon a Boucrot, 2011; Mosesson a kol., 2008). 
Dôležitú úlohu v endocytózy zohráva aj cytoskelet bunky (aktínové a tubulínové filamenty) 
(Doherty a McMahon, 2009).

Cieľom našej práce bolo zistiť vhodnosť analytických metód tiokyanát kolorimetrie (KSCN‑K), 
ultrafialovej spektroskopie (UVS), atómovej absorpčnej spektrometrie (AAS) a  prietoko‑
vej cytomerie na kvalitatívne/kvantitatívne stanovovenie MNPs v  bunkách a  mechanizmus 
internalizácie. MNPs (magnetitové jadro ∅ 10 nm) s hydrofilným obalom oleát sodný (SO) 
a polyetylén glykol (PEG) [SO‑PEG‑MNPs] boli syntetizované a detailne charakterizované rôz‑
nymi fyzikálnymi a chemickými metódami na Ústave experimentálnej fyziky SAV v Košiciach. 
Ich stabilita a hydrodynamický rozmer v médiu boli stanovené DLS (dynamic light scatering). 
Prítomnosť MNPs v alveolárnych adenokarcinómových bunkách A549 sme sledovali po 1 h 
expozícii. Na štúdium mechanizmu endocytózy MNPs boli použité rôzne metabolické inhibi‑
tory endocytózy.

Zistili sme, že všetky použité analytické metódy je možné použiť na kvalitatívne stanovenie 
prítomnosti MNPs v bunkách. Na rozdiel od prietokovej cytometrie, KSCN‑K, UVS a AAS metó‑
dy umožňujú aj kvantifikovať množstvo internalizovaných MNPs. AAS je veľmi citlivá analytická 
metóda, ale vzhľadom na finančnú náročnosť analýz, nie je bežne dostupnou metódou. Presná 
kvantifikácia MNPs vyžaduje pomerne veľké množstvo buniek, najmä v prípade nízkej interna‑
lizácie MNPs. KSCN‑K je relatívne jednoduchá, kolorimetrická, časovo nenáročná metóda. Zis‑
tili sme však rozdiely v stanovenom internalizovanom množstve železa medzi KSCN‑K a AAS, 
ktoré mohli byť spôsobené tým, že kým KSCN‑ K deteguje iba Fe³+, AAS stanovuje celkové 
množstvo železa v bunke. Magnetit je tvorený ako Fe³+ tak aj Fe²+ iónmi železa (Gorski a Sche‑
rer, 2010). Vzhľadom na citlivosť a finančnú nenáročnosť UVS, by práve táto metóda mohla byť 
perspektívnou technikou na kvantifikáciu MNPs v bunkách. Napriek tomu, že prietoková cyto‑
metria neumožňuje kvantifikovať internlizované množstvo MNPs, metóda je vhodná na sledo‑
vanie mechanizmu internalizácie MNPs. Nakoľko efektívnosť internalizácie MNPs ovplyvňuje 
taktiež denzita exponovaných buniek, pri kvalitatívnych/kvantitatívnych stanoveniach ako aj 
mechanizme vstupu MNPs do buniek je nevyhnutné ovplyvňovať rovnaké inokulum buniek.

Poďakovanie patrí Ing. Filipovi Rázgovi, Ph.D.. a Mgr. Dominike Némethovej za UV‑VIS 
spektrofotometriu. Táto práca vznikla za podpory VEGA grantu 2/0143/13 a grantu EEA FM 
a NFM (projekt SK0020).

NANOPARTICLES, INFLAMMATION AND CARCINOGENESIS

M. Raska

Department of Immunology, Palacky University Olomouc, Hnevotinska 3, 779 00 Olomouc

Veterinary Research Institute, Hudcova 70, 621 00 Brno

Nanoparticles exhibit broad spectrum of applications in current medicine. Growing concern 
of nanotechnology represents potential toxicity of nanoparticles associated for example with 
induction of ROS production and oxidative stress, hepatic, splenic, central nervous system, 
kidney, and lung toxicity, ER stress, lung interstitial inflammation and in general inflammatory 
activation of several subpoppulations of immune cells. Furthermore DNA damage and cell 
death could be outcome of nanoparticles toxicity.

Cancer initiation, promotion, malignant conversion, invasion, and metastasis is interconnec‑
ted with inflammation. Therefore, due to their potential to trigger inflammation, nanopar‑
ticles should be considered as potential tumor promoter and cancerogenesis associated 
with nanoparticles should be considered and thoroughly explored for each individual for‑
mulation.

The presentation will summarize dominant immune cell populations generally involved in the 
tumor surveillance and in tumor promotion such as CD8+ T cells, Th ¹, Th ², Th17 and Treg cells, 
macrophages M1 and M2 sub‑populations, myeloid‑derived suppressor cells, Nk and Nk T ce‑
lls, B cells and neutrophils. Furthermore, dominant cytokines (IL‑1β, TNF‑α, IL‑6, IL‑11, IL‑21, 
IL‑23, TGF‑β, BAFF, etc.), chemokines (CCL1, CCL2, CCL9, CCL19, CCL21, CCL22, CXCL1, CXCL8, 
CXCL12), transcription factors (STAT3, AP‑1, NF‑κB) and other factors (VEGFs, HIF1α) involved 
in tumor‑promotion, metastasizing, and angiogenesis will be reviewed. Examples of such im‑
mune factors promoted by various nanoparticle preparations will be discussed.

Acknowledgements: This work was supported by the grant IGA_LF_2016_011 of Palacky 
University, Olomouc and by the grant AZV 15 – 32198A of the Ministry of Health, Czech 
Republic.

DETERMINÁCIA INTERNALIZOVANÝCH NANOČASTÍC V BUNKE; VÝHODY 
A OBMEDZENIA

B.Buliaková ¹, M. Šelc ¹, K. Kozics ¹, M. Ursínyiová ², A. Gábelová ¹

1 Oddelenie Genetiky, Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV, Bratislava, 845 05, Slovensko

2 Oddelenie metalomiky, Slovenská Zdravotnícka Univerzita, Bratislava, 833 03, Slovensko

Superparamagnetické nanočastice oxidu železa ako napr. nanočastice magnetitu (MNPs) sú 
perspektívne multifunkčné teranostiká, ktoré umožnia cielene dopraviť liečivá do nádoru, 
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kontroluje segregáciu chromozómov (chromosome passenger complex) alebo maturáciu cen‑
trozómov.

Naše výsledky ukazujú, že MNPs majú aneugénnu aktivitu, t.j. ich biologické efekty nie sú spô‑
sobené priamou interakciou s DNA. MNPs pôsobia ako tzv. vretienkový jed, nakoľko bránia 
polymerizácii tubulínu. Tieto výsledky vzbudzujú obavy týkajúce sa bezpečnosti MNPs pre ľud‑
ské zdravie. Z toho dôvodu sú potrebné ďaľšie toxikologické štúdie na podrobné preskúmanie 
ich možných negatívnych účinkov na ľudské zdravie.

Moje poďakovanie patrí Ústavu experimentálnej fyziky SAV, Košice za syntézu a charakteristiku 
nanočastíc a Filipovi Rázgovi, Ph.D.. a Mgr. Veronike Némethovej z Ústavu polymérov SAV, za 
vyhodnotenie distribúcie veľkosti častíc a zeta potenciálu v médiu.

Táto práca vznikla za podpory projektov VEGA 2/0143/13; 2/0113/15 a SASPRO_0084 – 01‑02.

IN VIVO EFFECTS OF MESENCHYMAL STEM CELLS LABELED WITH 
IRON OXIDE OR COBALT‑ZINC‑IRON NANOPARTICLES IN BIOLOGICAL 
MACROMOLECULES OF RAT BRAIN TISSUE
B. Novotná ¹, P. Rössner ¹, K. Turnovcová ², P. Jendelová ²

1 Department of Genetic Ecotoxicology, Institute of Experimental Medicine AS CR, v.v.i., Prague, 142 20 
Czech Republic

2 Department of Neuroscience, Institute of Experimental Medicine AS CR, v.v.i., Prague, 142 20 Czech 
Republic

Rat mesenchymal stem cells (rMSCs) labeled with (1) superparamagnetic iron oxide nano‑
particles coated with poly‑L‑lysine (SPION) or (2) silica‑coated cobalt‑zinc‑iron nanoparticles 
(CZF‑NP) were implanted into brains of rats with the aim to assess their effects on the levels 
of oxidative damage to biological macromolecules in brain tissue.

The rMSCs were cultured for 48 h in D‑MEM medium (Dulbecco’s Modified Eagle Medium) with 
the SPIONs or CZF‑NPs at concentration 0,11 mM. Then, the cells were harvested, washed and 
diluted in D‑MEM to a concentration of 100,000 cells /2μl D‑MEM. Rats (males of Lewis strain) 
were anesthetised with 2 % of isoflurane and 2 ml of cell suspension was implanted into the 
left striatum (coordinates from bregma A‑P 0,5 mm, 3 mm lateral, D‑V 5 mm from dura). The 
suspension of unlabeled cells was used as a positive control. Two rats from each group were 
sacrificed next day by intracardial injection of T61, the brains were removed and the implanta‑
tion site with surrounding tissue (5 × 5 × 5 mm fragment) was isolated. In parallel, the samples 
from the right untreated hemisphere were taken as a  negative control. Subsequently, the 
tissue samples were mechanically and enzymatically (trypsin and collagenase) processed to 
prepare cell suspension (800,000 cells /1 ml D‑MEM with 10 % FBS). Sampling and processing 
of samples from the remaining animals were performed in the same manner 1 month after im‑
plantation of rMSCs. The comet assay with enzymes of excision DNA repair (ENDO III and FPG) 
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VPLYV MAGNETICKÝCH NANOČASTÍC OXIDU ŽELEZA NA SEGREGÁCIU 
CHROMOZÓMOV V BUNKÁCH A549

M. Šelc ¹, B. Buliaková ¹, I. Chalupa ¹, A. Bábelová ¹, A. Gábelová ¹

1 Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV, Dúbravska cesta 9, 845 05 Bratislava, 
Slovensko

V posledných rokoch sa dostáva do popredia skúmanie nových možnosti liečby rakoviny. Štú‑
dium nanočastíc je jedným z potenciálnych možností pre diagnostické a terapeutické účely. 
Spomedzi rôznych typov nanočastíc sa ako najsľubnejšie pre tieto účely považujú nanočastice 
oxidov železa, napríklad nanočastice magnetitu (MNPs). Ľahko sa syntetizujú, sú biokompakti‑
bilné a netoxické, lebo metabolizmus železa je v tele pod striktnou kontrolou. Nakoľko prínosy 
MNPs sú pre biomedicínske aplikácie zrejmé, expozícia ľudí sa bude zvyšovať, preto je potreb‑
né stanovenie ich biologickej bezpečnosti.

Cieľom našej práce bolo zistiť schopnosť MNPs vyvolať poškodenia na úrovni chromozómov. 
MNPs použité v  experimentoch boli charakterizované rôznymi fyzikálnymi a  chemickými 
metódami. Ich stabilita a hydrodynamická veľkosť v kultivačnom médiu bola stanovená DLS 
(dynamic light scatering). Ľudské nádorové pľúcne bunky A549 boli ovplyvnené rôznymi kon‑
centráciami povrchovo upravených nanočastíc po dobu 24 hodín. Tvorba mikrojadier a chro‑
mozomálne aberácie boli hodnotené v niekoľkých časových intervaloch po ovplyvnení. Okrem 
toho vplyv nanočastíc na mitotické vretienko bol hodnotený porovnaním farbenia β‑tubulínu 
a progres bunkového cyklu bol sledovaný prietokovou cytometriou. Ovplyvnené bunky boli 
tiež charakterizované pomocou western blot analýzy na zmeny v expresií proteínov p‑Aurora 
A/B/C, β ‑tubulínu a p‑53.

Všetky typy nanočastíc mierne zvýšili hladiny mikrojadier v ovplyvnených bunkách v porovna‑
ní s neovplyvnenými bunkami. Za rovnakých podmienok ovplyvnenia však nebolo pozorované 
žiadne výrazné zvýšenie chromozomálnych aberácii. Na druhej strane, zvýšenie počtu endore‑
plikácii, polyploidných a viacjadrových buniek naznačilo, že MNPs by mohli ovplyvňovať distri‑
búciu chromozómov do dcérskych buniek. Narušenie tubulínových vlákien, spolu so zníženou 
expresiou p‑Aurora A/B/C a p53 poukazuje na to, že MNPs môžu ovplyvňovať komplex, ktorý 
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stále stoupá. Mezi nejčastěji používané nanomateriály patří kovy a jejich oxidy, uhlíkové slou‑
čeniny a křemík.

Nanočástice, které byly v  našem případě vybrány pro testování genotoxicity, zahrnují TiO2 
[forma anatas; velikost částice tvaru sféroidu 5 – 6 nm; kód materiálu NM‑101 (Joint Research 
Centre)], SiO2 [syntetický amorfní křemík vyrobený precipitací; velikost částice 14 – 23 nm; kód 
materiálu NM200 (Fraunhofer)] a Ag [disperze tyčinek (8,6 % w/w) ve směsi polyvinylpyrro‑
lidonu (<1 % w/w), akryl/akrylátových kopolymerů (< 2 % w/w), polykarboxylát éteru (< 2 % 
w/w) v deionizované vodě s odporem 18,2 MΩ; velikost částice100 – 200 nm šíře, 5 – 10 µm dél‑
ka; kód materiálu NM302 (Fraunhofer)]. Všechny nanočástice byly opatřeny v rámci projektu 
NanoReg.

Míra genotoxicity nanočástic TiO2 i SiO2 je nejednoznačná, přičemž hlavní rozdíl ve výsledcích 
je způsoben formou TiO2 (anatas či rutil) a velikostí testovaných nanočástic. Samotná toxicita 
TiO2 je nejasná, některé práce udávají jako původce pozorovaných toxických efektů přímou 
vazbu nanočástic na biomolekuly v buňce způsobující její disbalanci. Oproti tomu nanočástice 
stříbra přímo uvolňují reaktivní ionty Ag+, které prokazatelně způsobují zánětlivou reakci při 
inhalačních i in vitro studiích (Gonzalez et al., 2011; Sung et al., 2009).

Test mikrojader za použití cytochalasinu‑B představuje spolehlivou a na vybavení nenáročnou 
metodu stanovení nespecifického poškození DNA buněk. V našem případě byla tato metoda, 
která je standardně používána pro lidské periferní lymfocyty (Fenech, 2007), upravena pro 
použití v  Lab‑Tek™ Chamber Slide systému. Tento přístup několikanásobně snížil spotřebu 
kultivačního média BEGM a laboratorního plastiku. Buněčná linie BEAS‑2B (lidská nenádorová 
plicní epiteliální linie) již pro analýzu mikrojader využita byla a  i naše pilotní studie ukazují, 
že se jedná o  vhodný model testování genotoxicity, který je časově i  koncentračně senzi‑
tivní (Ruosaari et al., 2008). Buňky byly vystaveny 3 koncentracím (25, 10, 1 µg/ml) po dobu 
28 a 48 hodin a dále pak byly testovány nízké koncentrace po dobu 72 hodin (10, 5, 1 µg/ml). 
Žádný nanomateriál nebyl v testované koncentraci cytotoxický a konkrétní výsledky genotoxi‑
city budou uvedeny v prezentaci.

Poděkování: The authors acknowledge the assistance provided by the Research Infrastructure 
NanoEnviCz, supported by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic 
under Project No. LM2015073 and LO1508.
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was used to analyze breaks and oxidative damage to DNA. From each hemisphere, 2 × 100 
cells were measured and the median was calculated from each hundred of cells. Values   be‑
tween the two animals in the group did not differ and they were therefore pooled. Hence, 
4 medians per group were obtained for statistical analysis. Oxidative damage to proteins and 
lipids was determined by measuring the levels of carbonyl groups and 15 F2t‑Isoprostane (ELI‑
SA). Each sample was divided into thirds so that 6 values   per group were yielded for statistical 
analysis. Differences between the groups were evaluated by T‑test.

None of the brain samples with implant of labeled rMSCs exhibited an increase of oxidative 
damage to biological macromolecules over the control values either in short (24 h) or long 
(1 month) interval after the treatment. No effect was noticed even in the case when SPION‑la‑
beled cells were used for implantation, although in previous in vitro experiments these cells 
had showed significant damage to DNA, proteins and lipids. The measurement of DNA integ‑
rity (DNA strand breaks) 24 h after implantation indicated some increase of DNA fragmenta‑
tion in the brain tissues with the SPION‑labeled implants compared to positive control, i.e. 
the samples treated with pure rMSCs. However, no differences between the samples were 
demonstrated one month after the treatment.

The results of this pilot in vivo study suggest that the implantation of rMSCs labeled with 
SPIONs or CZF‑NPs does not induce oxidative stress in brain tissue. From the viewpoint of 
long‑term effects, not only CZF nanoparticles, but also SPIONs coated with poly‑L‑lysine ap‑
pear as prospective label for tracking of transplanted cells by magnetic resonance.

Acknowledgements: The authors acknowledge the assistance provided by the Research 
Infrastructure NanoEnviCz, supported by the Ministry of Education, Youth and Sports of the 
Czech Republic under Project No. LM2015073. The work was supported by the Ministry of 
Education, Youth and Sports of the Czech Republic under Project No. LO1309.

GENOTOXICITA NANOČÁSTIC TiO2, SiO2 A Ag U PLICNÍCH EPITELIÁLNÍCH 
BUNĚK BEAS‑2B: TEST MIKROJADER V LAB‑TECHTM CHAMBER SLIDE 
SYSTÉMU

T. Červená ¹,², T. Brzicová ¹,³, K. Vrbová ¹, J. Sikorová ¹, P. Rössner¹

1 Oddělení genetické ekotoxikologie, Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Praha, 142 20, Česká 
republika
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S rozvojem mikroskopie a nových technologií se od 80. let 20. století zvyšuje poptávka a výro‑
ba nanomateriálů, tj. materiálů s velikostí částic mezi 1 – 100 nm. Nanomateriály mají unikátní 
vlastnosti dané jejich tvarem, velikostí a velkým povrchem a jejich využití u věcí denní potřeby 
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ASOCIACE ULTRAJEMNÝCH A JEMNÝCH PRACHOVÝCH ČÁSTIC S DENNÍ 
ÚMRTNOSTÍ

VÝSLEDKY PROJEKTU UFIREG

A. Pastorková ¹,
 
M. Dostál ¹, S. Lanzinger ², R. J. Šrám ¹

1 Institute of Experimental Medicine, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, 14220, Czech 
Republic

2 Helmholtz Zentrum München–German Research Center for Environmental Health, Institute of 
Epidemiology II, Neuherberg, Germany

Úvod: Dosud existuje jenom málo důkazů o  vlivu ultrajemných prachových částic (ultrafine 
particles – UFP, < 100 nm) na naše zdraví, protože UFP jsou zřídka rutinně monitorovány.

Cíle: Hlavním cílem projektu UFIREG bylo analyzovat asociace krátkodobé expozice UFP jem‑
ným prachovým částicím (PM 2,5, t.j. PM≤2,5 μm) a PM10 (≤10 μm) s respirační a kardiovasku‑
lární úmrtností v pěti evropských městech.

Metody: UFP (20 – 100 nm), PM a meteorologické údaje byly monitorovány v pěti evropských 
městech – v Drážďanech, v Augsburgu, v Praze, v Lublani a v Černovicích (Ukrajina). V těchto 
městech byly sledovány denní počty úmrtí z přirozených a kardiorespiračních příčin. Z důvo‑
dů dostupnosti dat se analyzovaná časová rozmezí lišila: Augsburg a Drážďany 2011 – 2012, 
Lublaň a Praha 2012 – 2013, Černovice 2013 až březen 2014. Asociace denní úmrtnosti s kon‑
centrací polutantů byly hodnoceny Poissonovou regresí, s adjustací pro konfoundery, pro jed‑
noduchá zpoždění – lagy účinku (lag 0 až lag 5) a kumulativní zpoždění (lag 0 – 1, lag 2 – 5, a lag 
0 – 5). Modelované odhady hodnot pro jednotlivá města byly poolovány s použitím metod pro 
metaanalýzu.

Hlavní výsledky: Respirační mortalita: Výsledky naznačují časově zpožděnou asociaci prolongo‑
vané koncentrace UFP a respirační mortality. Při zvýšení 6ti denního průměru o 2750 částic/
cm³ byla respirační mortalita zvýšena o 9,9 % [95 % konfidenční interval: –6,3 %; 28,8 %]. Kar‑
diovaskulární mortalita: stoupla o 3.0 % [95 % CI; –2,7 %; 9,1 %] při zvýšení průměrné koncen‑
trace PM2,5 o 12,4 μg/m³ s lagem 2 – 5.

Závěry: Výsledky dosavadních analýz ukazují statisticky nevýznamné zvýšení rizika kardiovas‑
kulární úmrtnosti při zvýšené koncentraci PM2.5 a statisticky nevýznamnou korelaci respirační 
mortality s expozicí UFP. Potvrzení negativních důsledků expozice UFP na zdravotní stav vy‑
žaduje další studie.

Poděkování: Strategie AV21 – Qualitas, GAČR 13_134585. Projekt UFIREG byl finančně 
podpořen Programem CENTRAL EUROPE kofinancovaným fondem European Regional 
Development Fund (ERDF), grant agreement no.: 3CE288P3.

VLIV EXPOZICE ULTRAJEMNÝM PRACHOVÝM ČÁSTICÍM NA DENNÍ 
POČTY HOSPITALIZACÍ
Projekt UFIREG.

M. Dostál ¹, S. Lanzinger ², A. Pastorková ¹, R. J. Šrám ¹

1 Institute of Experimental Medicine, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, 14220, Czech 
Republic

2 Helmholtz Zentrum München–German Research Center for Environmental Health, Institute of 
Epidemiology II, Neuherberg, Germany.

Úvod: Důkazy negativních účinků krátkodobé expozice ultrajemným částicím na naše zdraví 
nejsou konzistentní. I proto, že především v Evropě bylo dosud provedeno jenom málo srov‑
natelných studií.

Cíle: V  rámci projektu UFIREG byly sledovány asociace krátkodobé ultrajemným (UFP, 
< 100 µm) a jemným prachovým částicím (< 2,5 µm, PM2,5) na příčiny a denní počty hospitaliza‑
cí v pěti evropských městech.

Metody: Denní počty hospitalizací pro definované diagnózy kardiovaskulárních a respiračních 
onemocnění v průběhu dvou let byly k dispozici pro pět evropských měst: Augsburg a Dráž‑
ďany (Německo, 2011 – 2012), Černovice (Ukrajina, 2013 až březen 2014), Lublaň (Slovinsko) 
a Praha (ČR) v letech 2012 – 2013. Znečištění ovzduší a další meteorologická data byly měře‑
ny na městských pozaďových monitorovacích stanicích ve všech pěti městech. Pro jednotlivá 
města byla použita Poissonova regrese adjustovaná pro konfoundery pro hodnocení vztahu 
znečištěného ovzduší a denních počtů hospitalizací. Vypočtené odhady asociací pro jednotlivá 
města byly poolovány a vyhodnoceny s použítím meta‑analýzy.

Hlavní výsledky: Vzestup koncentrace UFP o 2750 částic/cm³ (průměrné interquartilové roz‑
pětí v pěti městech) vedlo k opožděnému protrahovanému zvýšení poolovaného relativního 
rizika respiračních hospitalizací (pro 6ti denní průměr vzestup o 3,4 % [95 % – konfidenční 
interval: –1,7; 8,8]).

Rovněž zvýšení koncentrace PM2,5 12,4 µg/m³ bylo asociováno se zvýšením relativního rizika 
kardiovaskulárních hospitalizací: průměrný lag 2 – 5: 1,8 % [0,1; 3,4]). Respirační hospitalizace 
při tomto zvýšení průměru předchozích 6ti dnů byly vyšší o 7,5 % [4,9; 10,2]).

Závěry: Naše výsledky naznačují odložený účinek prolongované ezpoxice UFP na denní počet 
hospitalizací pro respirační onemocnění ve sledovaných městech. Kardiovaskulární a respirač‑
ní hoospitalizace měly rovněž významně vyšší poolované riziko v souvislosti s expozicí PM2,5. 
Tyto výsledky studie UFIREG zaslouží další harmonizované monitorování koncentrací UFP a je‑
jich zdravotních účinků v dalších lokalitách.

Poděkování: Strategie AV21 – Qualitas, GAČR 13_134585. Projekt UFIREG byl finančně 
podpořen Programem CENTRAL EUROPE kofinancovaným fondem European Regional 
Development Fund (ERDF), grant agreement no.: 3CE288P3.
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přepravě osob, přesun přepravy nákladů ze silnice na železnici). Taková opatření však musí 
mít oporu v povědomí občanů (technologická kázeň při využívání spalovacích motorů), v le‑
gislativě a zejména v jejím dodržování (netrpění inzerce demontáže filtrů částic a podvodů na 
stanicích měření emisí), a v rozhodnutích místní, regionální a státní správy (například braním 
v  potaz otázky kapacity dopravní infrastruktury a  výfukových emisí při územním plánování 
a územních řízeních).

Poděkování: Tato práce byla podpořena finančním nástrojem EU LIFE: LIFE10‑ ENV‑CZ‑ 651 
(Projekt MEDETOX).

Literatura:
Stolcpartova, J. et al.: Internal combustion engines as the main source of ultrafine particles in residential 

neighborhoods: Field measurements in the Czech Republic. (2015) Atmosphere, 6 (11), pp. 1714 
1735.

TOXICITA EMISÍ SPALOVACÍCH MOTORŮ V REÁLNÉM PROVOZU – 
VÝSLEDKY PROJEKTU MEDETOX

J. Topinka ¹, M. Vojtíšek ², ³, J. Štolcpartová ¹, P. Rossner ¹, A. Milcová ¹, J. Schmuczerová ¹, 
Z. Nováková ¹, M. Pokorná ¹, A. Rossnerová ¹, M. Pechout ², M. Fenkl ², V. Beránek ³, 
M. Ciganek ⁴, J. Neča ⁴, L. Trilecová ⁴, L. Pálková ⁴, S. Strapáčová ⁴, M. Machala ⁴

1 Laboratoř genetické toxikologie, Ústav experimentální medicíny AVČR, Praha, 14220, Česká republika

2 Fakulta strojní, Technická universita Liberec, Liberec, 46117, Česká republika
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4 Oddělení chemie a toxikologie, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno, 62100, Česká republika

Hlavním cílem projektu MEDETOX je využití existujících metod analýzy toxicity komplexních 
směsí pro hodnocení motorových emisí v reálném provozu. Aplikace jeho výsledků by měla 
vést ke zlepšení legislativy Evropské unie v oblasti regulace motorových emisí.

Projekt se skládá z 5 hlavních akcí: 1. Optimalizace odběrů přenosným zařízením v reálném 
provozu. 2. Optimalizace testů toxicity na reálných vzorcích pomocí acelulárních a in vitro po‑
kusů. 3. Verifikace odběrů a testů toxicity – srovnání vzorků z laboratorních a reálných odběrů. 
4. Měření automobilových emisí a jejich toxicity v reálném provozu v Praze. 5. Pilotní studie 
vlivu vybraných palivových příměsí (biopaliv) na toxicitu naftových zplodin v reálném provozu.

V prezentaci budou ukázány nejdůležitější příklady použití optimalizovaných protokolů pro 
vzorkování a testování toxicity motorových emisí za různých reálných provozních a laborati‑
ornch podmínek a s použitím různých motorů a paliv jako nástroj identifikace a hodnocení rizik 
toxických účinků automobilových emisí. Tyto testy jsou podrobně popsány na www.medetox.
cz/methods a zahrnují: vzorkování, stanovení cytotoxicity, stanovení DNA aduktů, mikrojádro‑
vý test, stanovení oxidačního stresu, kometový test.

NANOČÁSTICE ZE SPALOVACÍCH MOTORŮ – DISPARITA MEZI REALITOU 
A TECHNOLOGICKÝMI MOŽNOSTMI

M. Vojtíšek ¹,², M. Pechout ², M. Fenkl ², V. Beránek ¹, J. Štolcpartová ³, J. Topinka ³

1 Centrum vozidel udržitelné mobility, ČVUT v Praze, Roztoky, 25263, Česká republika

2 Fakulta strojní, Technická universita Liberec, Liberec, 46117, Česká republika

3 Laboratoř genetické toxikologie, Ústav experimentální medicíny AV ČR v.v.i., Praha, 14220, Česká 
republika

Spalovací motory, hojně využívané pro pohon silničních dopravních prostředků a mobilních 
strojů, s sebou přinášejí dvě podstatná rizika. Oxid uhličitý uvolněný spalováním fosilních paliv, 
spolu s elementárním uhlíkem, metanem a oxidem dusným, přispívají ke skleníkovému efek‑
tu a tím ke globálním klimatickým změnám. Uhlíkaté nanočástice v první řadě a oxidy dusíku 
v řadě druhé mají významný negativní dopad na lidské zdraví. Zatímco doprava se podílí na 
celkové hmotnosti emitovaných částic několika desítkami procent, díky tomu, že spalovací 
motory vypouštějí emise v bezprostřední blízkosti občanů, naprostá většina nanočástic nale‑
zených v dýchatelné výšce ve více lokalitách byla jednoznačně spojena s výfukovými emisemi 
spalovacích motorů (Štolcpartová 2015).

Většina částic byla historicky přiřazována vznětovým (naftovým) motorům. Zavedením tech‑
nologie filtrů částic se však koncentrace částic ve výfukových plynech naftových motorů sní‑
žily natolik, že jsou mnohdy nižší, než koncentrace částic ve vzduchu, který si motor nasává. 
Filtry však nejsou instalovány na starších vozidlech, a i z těch novějších jsou různými pokout‑
nými, leč veřejně nabízenými, praktikami filtry odstraňovány. Spolu se zanedbáváním údržby 
a rovněž nezákonnými praktikami přečipovávání motorů na vyšší výkon se emise naftových 
motorů výrazně (odhadem o dva až tři řády, mnohdy i více) zvyšují. Tyto vozy následně prochá‑
zejí neúčinným a často obcházeným systémem pravidelných kontrol na stanicích měření emisí, 
jehož cílem by mělo být právě nalezení a následná oprava vozidel s nadměrnými emisemi, kte‑
rá se nepoměrně velkou měrou podílí na celkových emisích.

Nezanedbatelné množství částic produkují také benzinové motory, a to zvláště motory s po‑
měrně novou technologií přímého vstřiku paliva. I  klasické benzinové motory s  nepřímým 
vstřikem pak produkují velmi vysoké emise částic při provozu na bohatou směs, tj. s přebyt‑
kem paliva. U mnohých evropských automobilů se obohacení využívá pro chlazení výfukových 
plynů a dosažení vyššího výkonu při plném zatížení. V USA byla tato praktika federálním úřa‑
dem pro životní prostředí (EPA) zakázána. Velmi vysoké emise částic pak zpravidla produkují 
malé motory v zahradní technice a dalších strojích, na které se nevztahuje, a to dosud nikde 
na světe, žádný emisní limit na částice. Jeden křovinořez tak může produkovat více částic než 
jeden až několik desítek autobusů s funkčními filtry částic.

Problém nanočástic lze řešit kombinací dostupné technologie (například filtry částic pro vzně‑
tové motory a elektrické pohony pro malá vozítka a zařízení) a organizačních opatření (snížení 
nároků na přepravu osob a nákladu, zvýšení podílu nemotorizované a hromadné dopravy na 
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Internal combustion engines are often a dominant source of fine particles in urban air, which 
cause several times more premature deaths than traffic accidents (Caiazzo et al. 2013, EEA 
2013). Direct injection (DI) engine technology overwhelmingly predominates in new gasoline 
cars, among others, due to lower CO2 emissions. Combination of biofuels and DI engines has 
ability to reduce CO2 production; however, it could have implications for emission of other 
pollutants harmful for human health such as ultrafine particles and polyaromatic hydrocar‑
bons (PAHs). This work investigates particle production of a  car with DI engine as well as 
amount of PAHs on the particles.

Ford Focus with a direct injection 1.0‑liter EcoBoost was mounted on a dynamometer. The 
car was driven through Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures (WLTP, cold 
and hot start), a global harmonized standard for determining the levels of pollutants, and 
Common Artemis Driving Cycles (CADC). CADC were driven through its three parts: Urban (Art 
Ur), Rural (Art Ru), Motorway 130 (Art 130). Four types of fuels were used: gasoline, gasoline 
+15 % ethanol, Gasoline +25 % n‑ butanol, and gasoline +25 % iso‑butanol. Gases were diluted 
by constant volume sampler (set on 11 m³ · min–¹). Diluted exhaust gases were then sampled 
on 20 × 25 cm PTFE coated borosilicate glass filters (68 m³ · h–¹). As control, particulate mass 
was sampled simultaneously on 47 mm filter of the same type (45 l · min–¹).

The large filters were used for further chemical analysis. Samples were used for fractiona‑
tion into four fractions using low‑pressure silica gel column chromatography. Fractionation 
was performed to facilitate the chemical analysis of complex mixtures of polar and nonpolar 
contaminants of the air samples. Aliquots of these fractions were redissolved in the required 
volume of acetonitrile for HPLC/DAD, LC/MS‑ MS and in 2,2,4‑trimethylpentane for GC/MS 
analysis.

Both butanols decreased particle emissions of particulate mass for all cycles. N‑butanol was 
more effective than iso‑butanol except WLTP with cold start (Figure 1). The results were con‑
firmed by particulate mass according to the 47 mm filters. cPAHs (carcinogenic polyartomatic 
hydrocarbons) concentrations per kilometer suggested strong decrease in butanol containing 
fuels. This is important finding for potential health effects.

Acelulární testy stanovení DNA aduktů a oxi dačního poškození může v budoucnosti sloužit 
jako rychlá metoda posouzení toxických účinků motorových emisí, která může být alternati‑
vou detailní chemické charakterizace emisí. Její využití pro hodnocení genotoxcity emisí za 
různých provozních podmínek motoru je demonstrováno na Obr. 1.

Obr.1: Indukce aduktů v DNA inkubované po dobu 24 h s organickými extrakty (EOM) z pevných 
motorových emisí za podmínek s metabolickou aktivací PAU (+S9) a bez metabolické aktiva-
ce PAU (‑S9). Výsledky ukazují značné rozdíly v genotoxicitě emisí mezi různými provozními 
režimy motoru a též vysokou účinnost použití filtru částic (DPF) ke snížení genotoxicity.

Aplikace a rozšíření metod používaných pro těžká naftová vozidla na benzínové motory, na 
malé a nesilniční motory a domácí kotle je detailně naplánováno v dalších navrhovaných pro‑
jektech včetně dvou návrhů projektů LIFE.

Poděkování: Tato práce byla podpořena finančním nástrojem EU LIFE: LIFE10‑ ENV‑CZ‑ 651 
(Projekt MEDETOX).
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ků reálných částic atmosférického aerosolu v jednotlivých krocích přípravy, které předcházejí 
in vitro studiím na buněčných kulturách, zejména se zaměřením na jejich agregaci.

Aerosolové částice ovzduší byly odebrány v centru Prahy na přelomu února a března 2015 vy‑
sokoobjemovým kaskádním impaktorem BGI‑900, v němž se částice rozdělují podle aerodyna‑
mického průměru do 5 velikostních frakcí (Demokritou, 2002). V jednotlivých patrech impak‑
toru jsou umístěny impakční substráty z polyurethanové pěny (PUF), na něž jsou zachytávány 
částice rozdělené do frakcí < 10 µm (v naší práci označeno jako A), 10 – 1 µm (frakce B), 1 – 0,5 
µm (frakce C) a 0,5 – 0,17 µm (D, jemná frakce). Koncový filtr ze skelných vláken pokrytých Te‑
flonem zachycuje ultrajemnou frakci částic o aerodynamickém průměru < 170 nm (ultrajemná 
frakce E). Byly odebrány dva vzorky po integrační době 20 hodin a 10 dní; u dvacetihodinového 
odběru pro mikroskopické hodnocení byly na jednotlivá patra také umístěny měděné mřížky 
pro elektronovou mikroskopii.

Všechny frakce na filtrech i mřížkách byly charakterizovány skenovací a transmisní elektrono‑
vou mikroskopií, včetně stanovení velikosti částic. Částice jemné frakce (D) z PUF substrátu 
a ultrajemné frakce (E) z teflonového filtru po desetidenním odběru byly extrahovány do vody 
působením ultrazvukové lázně 3 × 20 min (Gualtieri, 2009); ve vzorku byla stanovena hmot‑
nost částic, vzorek byl rozdělen do alikvotů a zamražen při ‑20°C. Po rozmražení byly částice 
ve vodě homogenizovány ultrazvukem. Velikost částic a jejich agregátů byla stanovena po ex‑
trakci, po rozmražení před a po ultrazvukové homogenizaci pomocí elektronové mikroskopie 
a metody Dynamic Light Scattering (DLS). Metoda DLS byla dále použita pro charakterizaci 
chování částic v kultivačním médiu bez přítomnosti fetálního bovinního séra (FBS) a při jeho 
koncentraci 1 nebo 5 % v médiu.

Mikroskopickým hodnocením geometrického průměru individuálních prachových částic frakcí 
B a C bylo zjištěno, že obsahují výrazné množství částic menších, než je odpovídající spodní 
hranice frakce. Příčinou může být jednak vyšší hustota částic, která navyšuje jejich aerodyna‑
mický průměr, nebo se primární částice shlukují do agregátů či aglomerátů s dalšími částicemi. 
V B a C frakcích se také vyskytovaly shluky zřetězených částic dosahujících velikosti až něko‑
lik mikrometrů, přičemž velikost primárních částic v těchto shlucích se pohybovala v rozmezí 
cca 80 – 120 nm. Dle charakteristické struktury předpokládáme, že se jedná o uhlíkaté částice, 
v některých případech byly na povrchu těchto částic nalezeny ještě menší částice o velikosti 
10 – 25 nm. Jemná frakce D také obsahovala menší částice vyskytující se ve shlucích. Ultrajem‑
ná E frakce menší než 170 nm obsahovala především řetízky uhlíkových částic. Po desetiden‑
ním odběru částic bylo na PUF a teflonovém filtru zřejmé, že dochází k agregaci a koalescenci 
částic. Zejména u frakce E až 40 % částic a jejich shluků mělo geometrický průměr větší než 
170 nm. Nicméně agregace uhlíkových nanočástic probíhá přirozeně i v ovzduší.

Převedení (extrakce) prachových částic do vody pomocí ultrazvukové lázně mělo v případě 
substrátu PUF vysokou (odhadem 95 %) účinnost na rozdíl od extrakce teflonového filtru, ze 
kterého se uvolnilo jen velmi málo částic. Ani použití metanolu pro extrakci částic z teflonové‑
ho filtru nebylo účinné. Při předchozích experimentech s extrakcemi do metanolu po jeho od‑
paření docházelo k výrazné, okem viditelné agregaci částic, přičemž některé agregáty nebylo 

Figure 1. Particle mass per cycle in dependence on cycle and used fuel.
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Aerosolové částice znečišťující ovzduší způsobují kardiovaskulární a respirační choroby (WHO, 
2004) a  v  roce 2015 byly Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny (IARC) zařazeny do 
skupiny 1 jako karcinogenní pro člověka (IARC, 2015). Zejména ultrajemné částice menší než 
100 nm nejenom snadno vstupují a jsou distribuovány v živých organismech, ale jejich interak‑
ce s buňkami a buněčnými komponenty vede k řadě toxických odpovědí (Oberdorster, 2005). 
Příprava reálného vzorku aerosolových částic pro toxikologické studie in vitro však naráží na 
určité problémy vyplývající z charakteru vzorku. Cílem této práce bylo sledovat chování vzor‑
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Úvod: Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) a některé jejich deriváty jsou toxické slouče‑
niny negativně působící na člověka i životní prostředí (Oeder et al., 2015, Vojtisek‑Lom et al., 
2015). S ohledem na nárůst emisí z dopravy proto významně roste potřeba jejich chemické 
a toxikologické charakterizace.

V této studii byly porovnány chemické složení a  distribuce toxicity v  emisích dieselového 
a  benzínových motorů. Chemická charakterizace emisí byla provedena pomocí analýzy ex‑
traktů emitovaného aerosolu plynovou a kapalinovou chromatografií s detekcí hmotnostním 
spektrometrem (GC/MS a  LC/MS‑MS). Toxikologická charakterizace emisí byla provedena 
prostřednictvím in  vitro testu dioxinové toxicity (DR‑CALUX, H4IIE.Luc) a  pomocí výpočtů 
z chemických dat a toxických ekvivalentů mutagenity, karcinogenní potence a dioxinové toxi‑
city.

Materiál a metody: Všechny používané chemikálie a materiály byly čistoty pro stopovou ana‑
lýzu. Při studii byl použit jeden vznětový motor testovaný v režimu WHTC (World Harmoni‑
zed Transient Cycle) a tři zážehové motory, jeden typu TSI (Twincharged Stratified Injection, 
přeplňovaný motor s přímým vstřikem paliva) objemu 1,4 dm³ a dva typu MPI (Multi Point 
Injection, vícebodové vstřikování paliva) objemu 1,4 dm³, z nichž jeden měl ujeto 208 tisíc 
km. Tyto motory byly testovány v režimu WLTP (Worldwide harmonized light vehicles test 
procedure). Emisemi exponované filtry byly extrahovány v automatickém extraktoru pomo‑
cí dichlormethanu 2 hod. ve vroucím rozpouštědle a 1 hod. v  jeho kondenzujících parách. 
Hrubý extrakt nebo jeho nepolární a polární LC frakce byly použity pro chemickou analýzu 
pomocí GC/MS a LC/MS‑MS a pro toxikologickou charakterizaci pomocí in vitro testu DR‑CA‑
LUX (BD, Amsterdam), viz Ciganek et al. (2004). Použité standardní operační postupy jsou 
k dispozici u autorů.

PAU, jejich deriváty a  n‑alkany byly kvantifikovány pomocí autentických standardů, ostatní 
skupiny sloučeniny byly identifikovány pomocí jejich charakteristických fragmentových iontů 
v systému GC/MS a kvantifikovány prostřednictvím standardů s podobnou chemickou struk‑
turou (semi‑kvantifikace).

Toxické ekvivalenční faktory (TEF) byly vyvinuty v agentuře pro ochranu životní prostředí USA 
(US‑EPA) pro hodnocení toxicity a posuzování rizik směsi strukturně příbuzných chemických 
sloučenin se společným mechanismem účinku. TEF je odhad relativní toxicity chemické slou‑
čeniny ve srovnání s referenčním toxikantem. V případě dioxinové toxicity je referenční látkou 
2,3,7,8‑ tetrachlórdibenzo‑p‑dioxin (TCDD) a v případě mutagenity a karcinogenity benzo[a]
pyren (BaP). Tyto parametry byly vypočteny podle následující vzorců:

 Dioxinová aktivita:  IEQ [ng TCDD eq./g] = IEF x konc. [ng/g]
 Mutagenita:  MEQ [ng BaP eq./g] = RMF x konc. [ng/g]
 Karcinogenita:  CEQ [ng BaP eq./g] =RF (RPF) x konc. [ng/g]
Pomocí těchto faktorů a koncentrace dané sloučeniny v reálných vzorcích může být odhad‑
nuta jejich celková toxicita. Jedná se tedy o aditivní model. Kromě toho může být také určen 
kontaminant, který vykazuje nejvyšší podíl na daném typu toxického efektu.

možno homogenizovat po resuspenzi ve vodě ani pomocí ultrazvuku. Přímou extrakcí částic 
do vody s vynecháním odpařování k takto masivní agregaci nedocházelo. Extrakce prachových 
částic do vody pomocí ultrazvuku je vhodná pro částice vzorkované na PUF, zatímco v případě 
teflonového filtru je nutno hledat alternativní extrakční metodu nebo spíše jiný způsob odbě‑
ru ultrajemné frakce.

Metodou DLS byla stanovena velikostní distribuce prachových částic suspendovaných ve 
vodě. Jako parametry srovnávající charakteristiky distribucí byly použity Z‑average a index po‑
lydisperzity (PdI). Z‑average je hydrodynamický parametr používaný jako souhrnná průměrná 
velikost. Index polydisperzity je bezrozměrný parametr, který je používán jako míra šířky ve‑
likostní distribuce. Homogenita frakce D a E po extrakci částic do vody byla podobná, jediný 
rozdíl byl v koncentraci částic, která byla v případě frakce E velmi nízká. Zmrazením a rozmra‑
zením frakce D došlo ke zvýšení Z‑average a PdI, tedy ke shlukování částic. Působením ultra‑
zvuku došlo naopak k poklesu obou těchto parametrů, tedy k homogenizaci vzorku. V případě 
vodní suspenze ultrajemné frakce E nedošlo zmrazením a rozmrazením ke shlukování částic.

Dále byla metodou DLS sledována stabilita suspenze aerosolových částic v kultivačním médiu 
během 24 hod při 37°C se zaměřením na možný vliv přítomnosti a koncentrace FBS. U frakce 
D i E došlo k agregaci částic (zvýšení Z‑average) v médiu bez FBS, zatímco v médiu s 1 % a 5 % FBS 
k agregaci nedocházelo. Použití FBS v kultivačním médiu pro tento typ vzorku je proto vhodné.

Naše data ukazují, že vlastnosti jemných a ultrajemných aerosolových částic mohou být vý‑
znamně změněny během extrakce a přípravy těchto vzorků pro testování in vitro.

Poděkování: Tato práce byla finančně podpořena v rámci Centra studií toxických vlastností 
nanočástic CENATOX (GAČR, č. P503 – 12‑G147).
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CHEMICKÉ SLOŽENÍ A DISTRIBUCE TOXICITY (TOXICKÝCH POTENCÍ) 
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Obr. 1: Relativní obsah vybraných PAU v emisích z testovaných motorů
Podstatný rozdíl v emisích PAU ze vznětového a zážehových motorů spočíval v tom, že ze vzně‑
tového motoru převládala emise nízkomolekulárních polycyklických aromatických uhlovodíků 
s molekulovou hmotností 178 a 202 g/mol. (fenantrén (Phe), antracén (Ant), fluorantén (Flu) 
a pyren (Py)). V případě benzínových motorů byly navíc významně zastoupena také sloučeni‑
ny s vyšší molekulovou hmotností 228, 252, 278 a 300 g/mol. Hlavně v případě 1,4 MPI byly 
významné emise benzo[ghi]perylenu (BPE) a koronenu (Cor). Tato skutečnost má také vliv na 
rozdílnou toxicitu emisí z těchto dvou typů motorů. Charakteristickou sloučeninou emisí ze 
zážehových motorů byl cyklopenta[cd]pyren (CPP), který nebyl detekován v emisích ze vzně‑
tového motoru.

2.  Porovnání toxických potencí extraktů emitovaného aerosolu v in vitro testu dioxinové 
toxicity: 

Dioxinová toxicita emisí byla testována pomocí in vitro testu (DR‑CALUX). Tento test umož‑

Výsledky:

1. Chemické složení emisí: 

Výsledky chemických analýz použité pro chemickou charakterizaci emisí jsou uvedeny v tab. 
1. Obsahy jednotlivých skupin i individuálních sloučenin byly stanoveny v ng/mg emitované‑
ho aerosolu. Celkem byly sledovány čtyři typy polycyklických aromatických sloučenin a třináct 
skupin dalších uhlovodíků.

Tab. 1: Koncentrace skupin kontaminantů v emisích z testovaných motorů
Nejvyšší koncentrace byly zjištěny pro uhlovodíky, hlavně skupinu označenou UCM. Tuto sku‑
pinu tvoří stovky až tisíce rozvětvených a cyklických struktur uhlovodíků, které nejsou, díky 
jejich velkému počtu, rozděleny ani pomocí kapilární plynové chromatografie. Tato skupina 
sloučenin nevykazuje žádný z typů sledované toxicity. Další skupinou byly PAU a jejich derivá‑
ty. Nejvyšší koncentrace byly zjištěny pro MPI s vysokým počtem ujetých km (1,4 MPI (208k)), 
které byly asi 10x vyšší než u ostatních testovaných motorů. Například v porovnání se stej‑
ným typem motoru s nízkým počtem najetých km byly koncentrace 30x vyšší. Významně také 
vzrostla koncentrace oxidovaných forem PAU. Emise PAU byly srovnatelné pro vznětový a zá‑
žehový motor 1,4 TSI. Emise PAU z 1,4 MPI, který měl podobný počet najetých km jako 1,4 TSI 
byla asi poloviční.

Vzhledem k rozdílnostem ve složení paliva a principu spalování se dalo předpokládat, že bude 
i rozdílné zastoupení PAU v emisích. Tato rozdílnost je patrná z jejich relativního obsahu v emi‑
sích uvedeného na obr. 1.
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Obr. 3: Dioxinová toxicita individuálních PAU stanovená pomocí toxických ekvivalentů a chemických 
dat (Machala et al., 2010), mutagenní potenci (Durant et al., 1996, 1999) a karcinogenní po-
tenci (US‑ EPA, 2010). Dále byly určeny individuální PAU s nejvyššími toxickými potenciály 
v emitovaném aerosolu z testovaných motorů.

ňuje pouze stanovení celkové toxicity vzorku, 
nemohou být stanoveny příspěvky individuál‑
ních látek přítomných ve vzorcích emisí. Výsled‑
ky testu jsou uvedeny v obr. 2. Nejvyšší toxicita 
byla zjištěna podle očekávání pro 1,4 MPI (208k), 
pak následoval 1,4 TSI a 1,4 MPI. Nejnižší toxici‑
ta byla zjištěna pro vznětový motor, která byla 
o jeden až dva řády nižší než u zážehových moto‑
rů. Tato skutečnost souvisí s absencí PAU s vyšší 
molekulovou hmotností v emisích ze vznětové‑
ho motoru.

3. Metodika toxických ekvivalenčních faktorů 
(TEF):

Celková dioxinová toxicita, mutagenní a  karci‑
nogenní potence vzorků emisí byly stanoveny z koncentračních dat a již dříve publikovaných 
relativních efektivních potencí jednotlivých PAU v modelech pro dioxinovou toxicitu

Nejvyšší dioxinovou toxicitu, stanovenou z  chemických dat, vykazovaly benzo[k]fluorantén 
(BkF), chrysen (Chry), indeno[1,2,3 cd]pyren (IPY), benzo[j]fluorantén (BjF) a  benzo[a]pyren 
(obr. 3). Nejvyšší mutagenní potenci vykazoval cyklopenta[cd]pyren, kromě emise ze vzněto‑
vého motoru, ve které nebyl detekován. Dále následovaly benzo[a]pyren, benzo[b]fluorantén 
(BbF) a benzo[j]fluorantén. V případě karcinogenní potence to byl fluorantén (Flu), benzo[a]
pyren a benzo[b]fluorantén.

Závěry: 

– Byl vypracován postup pro současnou chemickou a  toxikologickou charakterizaci emisí 
motorů.

– Byly zjištěny rozdíly v zastoupení jednotlivých PAU v závislosti na typu motoru a počtu 
ujetých kilometrů.

– Emise PAU z motoru 1,4 MPI (najeto 208 tis. km) byly asi o jeden až dva řády vyšší a obsa‑
hovaly větší podíl PAU s molekulovou hmotností 302 g/mol, které vykazují větší mutagen‑
ní a karcinogenní potenci a dioxinovou toxicitu.

– Nejvyšší emise PAU a toxické potence vykazoval motor 1,4 MPI s vysokým počtem ujetých 
kilometrů.

– Charakteristickou sloučeninou emisí ze zážehových motorů byl cyklopenta[cd]pyren, kte‑
rý má vysokou reaktivitu a tím i toxicitu; tato sloučenina v emisích z dieselových motorů 
nebyla detekována.

Poděkování: Studie byla finančně podpořena projekty GAČR 13 – 0148S (JT, MV) a P503/12/
G147 (MC, JN, KP, MM).

Obr. 2: Dioxinová toxicita emisí z testovaných 
motorů stanovená pomocí testu DR-
‑CALUX
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ADAPTATION OF HUMANS TO THE ENVIRONMENT – A REVIEW OF 
FINDINGS FROM CYTOGENETICS AND „OMICS“ STUDIES
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The level of DNA damage in human population is a result of many factors. Among them chem‑
ical or radiation exposure from the environment plays crucial role.

During the last decade Czech biomonitoring research focused on the investigation of genetic 
damage in populations living in locations with various levels and sources of air pollution: in 
Prague (P) (moderate levels of pollutants due to traffic), Southern Bohemia (SB) (moderate 
levels of pollutants due to local heating), and Moravian‑Silesian Region (MS) (a highly polluted 
region due to steel industry). E.g., in 2011, average concentration of benzo[a]pyrene (B[a]P) 
in the air was 0.9 ng/m

³
, 1.3 ng/m

³
, 10.1 ng/m

³
, in P, SB and MS respectively. Another research 

focused also on the effect of radiation exposure in a group of former uranium processing 
plant workers from SB.

As some results of biomarker analyzes were unexpected, we revised cytogenetics and –
omics findings with the aim to suggest mechanisms of the effect of air pollution on the 
integrity of DNA and function of genes and also the effect of former uranium exposure on 
the sensitivity to new radiation exposure. We found that: (i) DNA damage increased with 
elevated concentration of B[a]P in subjects living in P; (ii) DNA damage in subjects from MS 
had different trend and in general did not increase with exposure to B[a]P; (iii) Subjects that 
lived in P, temporarily moved to MS and were exposed to very high concentrations of B[a]P 
exhibited significant increase of DNA damage; (iv) Subjects from studied locations differed 
by gene expression and DNA methylation pattern; (v) Increased exposure during prenatal 
development significantly impacted function of genes and DNA damage later in life; (vi) 

THE ADVERSE EFFECTS OF AIR POLLUTION ON THE NERVOUS SYSTEM

R. J. Sram

Department of Genetic Ecotoxicology, Institute of Experimental Medicine AS CR, Prague 4, 142 20, Czech 
Republic

Recent epidemiological studies indicate the potential impact of air pollution on central 
 nervous system (CNS) health and disease.

Increased PAHs (polycyclic aromatic hydrocarbons) exposure in the third trimester reduced 
white matter surface in later childhood. Reduced left hemisphere white matter was associ‑
ated with slower information processing speed during intelligence testing and with more 
severe externalizing behavioral problems, including attention‑deficit/hyperactivity disorder 
symptoms (Peterson et al. 2015). Perera et al. studied repeatedly impact of PAHs exposure 
to cognitive dysfunction in children in Krakow, Poland. They observed depressed verbal IQ in‑
dex, related to PAH‑DNA adducts in cord blood. They concluded that PAHs are harmful to the 
developing fetal brain with effects extending through childhood (Jedrychowski et al. 2015).

Human studies have shown that living in conditions with elevated air pollution is linked to 
decrease cognitive function, lower neurobehavioral testing scores in children, decline in neu‑
ropsychological development in the first 4 years of life, increased stroke incidence, and ele‑
vated autism risk (Block et al. 2012).

Recent studies in Sweden observed the impact of air pollution to dementia incidence in Swe‑
den (Oudin et al. 2016) and Parkinson’s disease in Denmark (Ritz et al. 2016).

Study in China analyzed the relationship between PAH‑DNA adducts and brain–derived neu‑
rotrophic factor (BDNF), a protein involved in neuronal growth, in cord blood. They followed 
two cohorts, before and after the closure of a coal burning power plant. At age two was test‑
ed the development of these children. The closure of power plant resulted in the reduction 
of PAH‑DNA adducts in newborns and increased BDNF protein levels, which were positively 
associated with neurocognitive development (Tang et al. 2014).

In utero PM2.5 exposure during the first trimester of pregnancy (15.8 ± 6.6 mg/m³) was nega‑
tively associated with the placental transcription of genes BDNF and SYN1 (synapsin1) impli‑
cated in neural development (Saenen et al. 2015). Therefore they believe, that placenta might 
be a useful surrogate tissue to explore fetal brain development.

Epigenetic factors may influence how air pollution can induce adverse effects on brain. Epi‑
genetic factors may also account for the enhanced susceptibility of certain subpopulations 
including alterations in gene function during development or senescence.

Acknowledgments: This work was supported by the Czech Grant Agency 13 – 13458S.
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We earlier reported a significant increase in the frequency of micronucleus‑containing cells as 
well as the percentage of centromere‑free micronuclei (micronuclei with chromosomal frag‑
ments) in the lymphocytes of both uranium miners and radon spa personnel when compared 
with a control group. For the miners, both parameters correlated with the effective dose re‑
ceived during work, which was in the order of several tens of mSv (Zölzer et al., 2012a). No 
individual dosimetry data were available for the spa personnel, but a comparison with the 
results from uranium miners suggested that accumulated effective doses were very similar 
in both cases (Zölzer et al. 2013). We conclude that the micronucleus‑centromere test is able 
to pick up relatively small effective doses which are due preferentially to the inhalation of 
radionuclides.

In a more recent study, we assessed micronuclei and their content in lymphocytes of 98 men 
from Southern Bohemia. 46 of them had worked at the uranium processing plant, „MAPE 
Mydlovary“, which has been defunct since 1991; 52 men were controls from the same area. No 
differences were found between formerly exposed workers and the control group, neither in 
the total frequency of cells with micronuclei per 1000 cells (mean levels ± standard deviation 
were 9.1±3.1 and 9.8±2.5, resp.), nor in the percentage of centromere negative micronuclei 
was nearly equal for both groups (50±18 and 49±17, resp.). Also, there was no difference 
between individuals living in the three villages closest to the uranium processing plant and 
those living further away (9.1±3.0 and 9.6±2.8, resp., for the frequency of cells with micronu‑
cleus per 1000 cells and 50±20 and 50±17, resp., for the percentage of centromere negative 
micronuclei).

Considering the fact that effective doses of the workers at MAPE Mydlovary were overall sim‑
ilar to those of former uranium miners (Zölzer et al., 2012b) with whom higher frequencies of 
centromere negative micronuclei have been found more than 10 years after they had finished 
work underground, these results are somewhat surprising. A more detailed analysis of the ex‑
posures indicates that uranium miners received a greater percentage of their effective dose 
from the inhalation of radon and its daughters, whereas uranium processing workers received 
it from the incorporation of long‑lived radioactive nuclides such as uranium. If, as has been sug‑
gested before, the higher level of DNA damage in miners is due to induced genomic instability, 
then this phenomenon may be related to radon exposure rather than exposure to uranium.
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Former uranium exposure can lead to lower DNA damage level after radiation exposure in 
future live.

We suggest that prenatal and early life exposure is critical for sensitivity to negative factors 
later in life and that it specifically programs the organism for survival in the conditions in 
which the prenatal development was completed. Subjects living in MS seem to be adapted 
to the increased level of air pollution, probably due to changes in DNA methylation pattern 
during the prenatal development and its impact on gene expression levels. Also long time 
exposure during the life (e.g. uranium exposure in the presented study) can be hypothetically 
connected with reprograming of gene functions.
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MICRONUCLEI AS INDICATORS OF RADON EXPOSURE

F. Zölzer ¹, Z. Freitinger Skalická ¹, R. Havránková ¹, A. Rössnerová ² and R. J. Šrám ²

1 Institute of Radiology, Toxicology and Civil Protection, Faculty of Health and Social Sciences, University 
of South Bohemia, České Budějovice, 370 01, Czech Republic

2 Department of Genetic Ecotoxicology, Institute of Experimental Medicine ČAS, Prague, 142 20, Czech 
Republic

Radiation exposure can be retrospectively assessed with the help of certain biological indi‑
cators; the most commonly used being based on radiation induced damage to the DNA. Mi‑
cronuclei are structures in the cytoplasm which stain similarly to the main nucleus but are 
typically an order of magnitude smaller in diameter. They contain whole chromosomes or 
chromosome fragments, and it is the latter that typically appear after radiation exposure, 
probably due to the processing of DNA double strand breaks. Distinguishing between spon‑
taneous and radiation induced micronuclei with the help of centromere‑specific labelling has 
greatly increased the sensitivity of the micronucleus test. Here we tested its applicability in 
uranium miners and radon spa personnel.
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Obr. 1. Boxploty znázorňují počet aberantních buněk u  kontrol, zaměstnanců v  riziku práce s  cy-
tostatiky nebo radiací (riziko), pacienty před chemo nebo radioterapií (pacienti 1) a pacienty 
s metastázemi, kteří dostávají více než tři roky chemoterapii (pacienti 2). Současné kontroly 
jsou lidé, kteří přijdou na skríningové vyšetření do MOÚ. Bude doplněno kontrolou zaměst-
nanců ústavu, kteří nejsou v riziku expozice. * znázorňují extrémní hodnoty, o odlehlé hod-
noty. Výsledky zatím nejsou extrapolovanými na celý genom. Aberantní buňky představují 
události na 38 % genomu.

Závěr: Předběžné výsledky ukazují, že použitá metoda umožňuje identifikovat pracovníky 
v riziku práce s cytostatiky nebo radiací, kteří mají odlehlé nebo extrémní hodnoty narušení 
chromosomů. U pacientů, kteří podstupují chemoterapii, je vysoký výskyt chromozomálních 
přestaveb, který vykazuje extrémní inter individuální rozdíly v reakci na chemoterapii.

Tato práce je podporována Agenturou pro zdravotnický výzkum ČR reg. č. 15 – 33968A.

PŘESTAVBY CHROMOSOMŮ U ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ 
A PRACOVNÍKŮ EXPONOVANÝCH CYTOSTATIKY A IONIZUJÍCÍM 
ZÁŘENÍM

J. Rubeš ¹, P. Musilová ¹, H. Šebestová ¹, M. Vozdová ¹, M. Petrovová ², M. Svoboda ²

1 Oddělení genetiky a reprodukce, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno,

2 Masarykův onkologický ústav, Brno

Cytostatika a ionizující záření jsou známé svým karcinogenním, mutagenním a teratogenním 
působením. Zdravotničtí pracovníci a  pacienti, kteří s  nimi přicházejí do kontaktu, jsou tak 
v potenciálním riziku vzniku nádorového onemocnění a/nebo problémů s plodností. Chromo‑
zomové aberace (ChA) lymfocytů jsou biomarkerem expozice genotoxickým faktorům (GF) 
a mohou predikovat její důsledky. Bohužel, běžně používané standardní cytogenetické meto‑
dy zaměřující se na nestabilní změny genomu mají značné limity, které způsobují, že výsledky 
těchto metod odráží spíše krátkodobou expozici GF. Nepřesnost testu může vést ke zbyteč‑
nému stažení zaměstnance z pracovního procesu nebo naopak k podhodnocení rizika malig‑
nity. Detekce stabilních ChA metodou FISH je přesnější k vyšetření kumulativní (dlouhodobé) 
expozice GF. Cílem realizace celého projektu je zjistit:

1. zda je tato metoda použitelná k biologické dozimetrii u pracovníků v rizikových provozech a
2. zda existují rozdíly ve výskytu chromozomálních aberací u pacientů po různé protinádorové 

léčbě, kterých by bylo možné využít k predikci rizika vzniku sekundárních malignit. 

Z předchozí studie víme, že vysoká frekvence přestaveb chromosomů přetrvává několik let po 
ukončení léčby a v jejich poklesu jsou inter individuální rozdíly.

Pro FISH je použita červeně značená malovací sonda pro chromosom 1 a zeleně značené sondy 
pro chromosomy 2 a 4. Sondy jsou smíchány tak, aby všechny 3 páry chromosomů byly dobře 
viditelné pod double‑filtrem (pro červenou a zelenou) ve fluorescenčním mikroskopu. Jed‑
notlivé vzorky jsou zakódovány a slepě analyzovány. Preparáty jsou předhledány pomocí mik‑
roskopu s automatickým vyhledáváním metafázních buněk (Metafer, MetaSystems). Všechny 
metafázní buňky, které se v mikroskopu jevily jako aberantní nebo potenciálně aberantní byly 
pomocí kamery nasnímány a hodnoceny v programu pro analýzu obrazu (ISIS, MetaSystems) 
dvěma hodnotiteli. U vybraných jedinců jsou výsledky získané FISH s třemi chromosomy a ex‑
trapolovanými na genom ověřovány pomocí multicolor FISH, využívající barevné značení všech 
chromosomů.
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Chernobyl case that plants not only are able to resist high doses radioactivity, but after years 
may develop a significant adaptability to radiation (Klubicová, et al. 2010). Our aim was to find 
a scale of doses to show this effect at seeds of Vicia faba L. using seeds of different age (ex‑
pecting higher sensitivity of older ones). Our results showed that plant seeds can resist very 
high doses of irradiation by 60Co up to 10 kGy, especially in their dry stage.

Acknowledgements: This study was supported by VEGA grant No. 1/0885/16, and is also 
partially the result of the project implementation: Comenius University in Bratislava Science 
Park supported by the Research and Development Operational Programme funded by the 
ERDF Grant number: ITMS 26240220086.
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Klubicová, K. et al. (2010) Environmental science & technology 44 (18), 6940 – 6946;

Murín, G. et al. (2009) In: Robert V. Steinberg, (Ed.). Contaminated Soils: Environmental Impact, Disposal and 
Treatment. New York: Nova Science Publ., 433 – 448

RADIATION INDUCED MUTAGENESIS FOR A HIGHER CROP YIELD – 
EXPERIMENTS WITH VICIA FABA L.

K. Mičieta ¹, G. Murín ¹

1 Department of Botany, Comenius University, Révová 39, Bratislava, Slovakia

Crop plants under radiation were intensively studied in the past in the former Czechoslova‑
kia and a significant sensitivity of Vicia faba L. to irradiation was reported. It is known that 
there is no direct relation between irradiation and cancer processes. Furthermore, in our 
previous study a significant radio‑resistance of wild plants for a higher radioactivity around 
NPP Jaslovské Bohunice was confirmed (Murín and Mičieta, 2009). It is well known from the 

Cultivar  
and time  
of storage

Tre‑
atment 
dose 
(Gy)

Length of roots (mm) Chromosomal aberrations after 96 
hours

after  
48 hours

after  
72 hours

after  
96 hours

number of 
evaluated 
ana‑telo‑

phase

F B F+B
frequency of 
aberrations 

(%)

Inovec 
(21 years) 0.5 5.78 ± 0.92 14.67 ± 3.60 18.44 ± 4.54 84 3 3 0 7.14 + 1.44

  1.0 4.00 ± 0.58 9.67 ± 2.87 13.22 ± 4.38 338 3 9 0 3.55 + 0.76

  2.5 6.67 ± 1.14 14.00 ± 3.82 20.89 ± 5.98 364 7 5 1 3.57 + 1.33

Inovec 
(18 years) 0.5 4.22 ± 0.74 7.89 ± 2.49 9.89 ± 3.81 181 7 5 0 6.63 + 2.01

  1.0 5.67 ± 1.04 13.00 ± 3.89 19.22 ± 6.34 286 1 1 0 0.70 + 0.22

  2.5 4.56 ± 0.84 6.55 ± 2.43 8.44 ± 4.20 122 1 1 0 1.64 + 0.45

Inovec 
(13 years) 0.5 9.89 ± 0.96 22.44 ± 2.48 36.00 ± 4.15 500 3 3 0 1.20 + 0.38

  1.0 7.78 ± 0.74 18.33 ± 3.14 25.89 ± 4.87 500 3 2 0 1.00 + 0.07

  2.5 7.56 ± 0.73 20.22 ± 3.10 33.00 ± 5.57 500 1 0 0 0.20 + 0.11

Liber 
(4 years) 0.5 8.89 ± 0.75 24.00 ± 2.92 34.89 ± 5.01 500 1 1 0 0.40 + 0.08

  1.0 9.56 ± 0.88 23.89 ± 2.75 35.89 ± 5.04 500 0 1 0 0.20 + 0.06

  2.5 8.11 ± 0.70 22.67 ± 3.61 38.67 ± 6.25 500 2 1 0 0.60 + 0.28

Liber 
(2 years) 0.5 15.33 ± 0.50 33.78 ± 2.23 52.00 ± 4.01 500 3 3 0 1.20 + 0.64

  1.0 13.89 ± 0.75 30.33 ± 2.02 46.22 ± 3.84 500 1 1 0 0.40 + 0.22

  2.5 11.89 ± 0.84 26.33 ± 1.28 42.00 ± 2.29 500 0 1 0 0.20 + 0.06

Control 14.00 ± 0.80 28.89 ± 0.93 44.44 ± 2.26 500 2 0 0 0.40 + 0.09

Table 1. Vitality and frequency of chromosomal aberrations for Vicia faba L. seeds sets different in 
cultivars, time of storage and doses of irradiation
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C (Z. Hájková). Zajímavé byly také příspěvky o roli tubulinu v odpovědi rostlin na poškození 
DNA (H. Kourová), prognostické roli primárních řasinek u adenokarcinomů (J. Dvořák), a také 
řada příspěvků o mechanizmech regulace velikosti mitotického vřeténka (M. Anger, M. Škulté‑
ty) a mechanizmech aneuploidie u myší (K. Kovačičová, M. Šodek).

Kromě zvaných přenášejících se konference aktivně účastnilo i  několik dalších zahraničních 
účastníků (Moscow State University, Uppsala University). Prezentace sponzorů akce se letos 
vyznačovaly pečlivým zaměřením na metody charakterizace cytoskeletu a kromě obeznámení 
s novinkami na poli biochemických metod proběhla i živá ukázka vizualizace cytoskeletu v buň‑
kách pomocí mikroskopie atomárních sil.

Na závěr konference byla vyhlášena cena za nejlepší studentskou prezentaci, kterou letos zís‑
kal Vojtěch Dostál z Univerzity Karlovy za přednášku s názvem Arp2/3 Activating WASH Com-
plex: Membrane Attachment and the Role of Retromer. Konference byla domácími i zvanými 
zahraničními přednášejícími hodnocena velice kladně jak po vědecké, tak i  po společenské 
stránce. Bylo doporučeno, aby příští rok převzala patronát nad organizací skupina Tomáše 
Vomastka z Mikrobiologického ústavu AV ČR.

Ing. Michal Cifra, Ph.D., 5. 6. 2016
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR

ČESKÁ SPOLEČNOST BUNĚČNÉ BIOLOGIE

24. Cytoskeletální klub – shrnutí

Konference 24. Cytoskeletální klub (http://csk2016.ufe.cz) proběhla 18.‑20. května 2016 již 
tradičně ve Vranovské Vsi u Znojma v hotelu CLUB, který se osvědčil jako vhodné prostředí 
pro konferenci tohoto formátu. Organizace letošního ročníku se ujaly biofyzikálně zaměřené 
laboratoře, konkrétně výzkumný tým Bioelektrodynamika z Ústavu fotoniky a elektroniky AV 
ČR a skupina Strukturní proteiny a  jejich komplexy z Biotechnologického ústavu AV ČR. Na 
konferenci se sešlo celkem 57 akademických účastníků a bylo předneseno 24 přednášek.

Stefan Diez (B‑CUBE, Dresden University of Technology) otevřel jako první zvaný přednášejí‑
cí vědeckou část konference s přednáškou zaměřenou na fyzikální pochopení funkce mikro‑
tubulů a motorových proteinů přístupem „zdola‑nahoru“ a jejich nanotechnologické aplikace: 
nanoskopický transport, mapování povrchu a  konstrukce paralelního biopočítače. Rodney 
O’Connor (X‑Lim/University of Limoges, Francie) jako další zvaný přednášející referoval o vlivu 
intenzivních nanosekundových elektrických pulzů na mikrotubulární síť zkoumaném pomocí 
dvoufotonové a super‑rezoluční mikroskopie. Bylo zjištěno, že 100 pulzů o délce 10 ns a in‑
tenzitě větší než 10 kV/cm je schopno způsobit v buňkách tkáňových kultur depolymerizaci 
mikrotubulárního cytoskeletu nezávisle na ovlivnění vnitrobuněčné koncentrace vápníku. Ty‑
picky se v literatuře uvádí, že nanosekundové pulzy působí jak na plazmatickou membránu, tak 
i na vnitrobuněčné membránové struktury. Zjištění, že i mikrotubuly mohou být přímým cílem 
působení nanosekundových pulzů, je tedy zcela nové a  vyžaduje si dalšího zkoumání. Třetí 
zvaný přednášející Jelmer Lindeboom (Carnegie Institute for Science, Stanford, USA) ve svém 
příspěvku ukázal, že modré světlo u rostlin způsobuje zvýšenou aktivitu kataninu, který frag‑
mentací mikrotubulů umožní reorientaci cytoskeletu, a stojí tak za fototropickým efektem, 
při kterém se rostliny orientují za světlem. Při tomto procesu je klíčový protein CLASP, který 
stabilizuje „plus‑konec“ mikrotubulů, což bylo potvrzeno velice nízkou schopností reorientace 
u delečních mutantů CLASP.

Další příspěvky se zabývaly novou metodou kvantifikace dynamiky rostlinného kortikálního 
cytoskeletu (F. Cvrčková), rolí proteinu RACK1 v dráze ERK a reorganizaci aktinového cytos‑
keletu v polarizaci fibroblastů (T. Vomastek), úlohou rho‑asociované kinázy v embryonálním 
vývoji (A. Mihajlovič) a funkcí Arp2/3 komplexu nukleujícího mikrofilamenta ve vnitrobuněč‑
ném pohybu u rostlin (M. Semerák, J. G. González). Na modelu Giardia lamblia bylo demon‑
strováno, že protein 14 – 3‑3 interaguje s monomerním aktinem a tato interakce je modulo‑
vána  Rho‑GTPázovou signální drahou (J.  Krtková). V  dalších příspěvcích byla prezentována 
role komplexu WASH, aktivátoru nukleátoru aktinových vláken Arp2/3, v  interakci s  mem‑
bránami (V.  Dostál), modelování mechanických vlastností buněk a  cytoskeletu (Y.  Bansod, 
O. Kučera), korelace funkce aktinového cytoskeletu a  formace stresových granul (A. Hlavá‑
ček, L. Senohrábková), regulace reorganizace mikrotubulů v žírných buňkách protein kinázou 
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published results. More than 24 plates exposed (8 exposures with 3 sample plates) of 6cm 
Petri dishes with D. discoideum cells has been done in order to have a reliable statistic of the 
effect of the magnetic field [3].

Preliminary results on exposure of human cells as well as the application targeted which is 
improved healing of bone fracture, will also be presented.

[1] Amaroli A. et al. 2006. Effects of a 50 Hz Magnetic Field on Dictyostelium discoideum (Protista). 
Bioelectromagnetics 27, 528 – 534;

[2] Amaroli A. et al. 2013. Effects of an extremely lowfrequency electromagnetic field on stress fac‑
tors: A study in Dictyostelium discoideum cells. European Journal of Protistology 49, 400 – 405;

[3] Kjellin J. et al. Extremely low frequency electromagnetic fields increase Dictyostelium discoideum 
cell proliferation in a field strength dependent manner. Submitted to European Journal of Protis‑
tology.

A NEW METHOD FOR QUANTIFYING THE DYNAMICS OF PLANT 
CORTICAL CYTOSKELETON

Fatima Cvrčková ¹, Denisa Oulehlová ¹,²

1 Department of Experimental Plant Biology, Faculty of Sciences, Charles University in Prague, Czechia

2 Institute of Experimental Botany, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, Czechia

Cytoskeletal structures can be nowadays observed and documented in vivo with high spatial 
and temporal resolution in various systems, including live plant cells in situ, using a combina‑
tion of specific fluorescent protein tag expression and advanced microscopy methods such as 
variable angle fluorescence microscopy (VAEM) or spinning disc confocal microscopy (SDCM).

Numerous methods for quantifying plant cytoskeletal structure dynamics have been devel‑
oped (reviewed in [1]). However, conventional techniques are either based on manual struc‑
ture tracking (see e.g. [2]) and therefore laborious and potentially prone to observer bias, 
or depend on costly commercial MATLAB software [3,4]. In addition, the current automat‑
ed methods do not readily allow separate measurements of structure lifetime and lateral 
mobility. We have thus developed a new freeware‑based, operational system‑independent 
semi‑manual technique for analyzing VAEM or SDCM data, called QuACK (Quantitative Analy‑
sis of Cytoskeletal Kymograms), and validated it on previously well‑characterized data from 
fh1 formin mutants, which exhibit altered actin and microtubule dynamics compared to the 
wild type [2,5].

Besides of confirming the previously described fh1 mutant phenotype, QuACK has been also 
used to document surprising differential effects of various fluorescent protein tags fused to 
the Lifeact actin probe on actin dynamics in Arabidopsis cotyledon epidermis, and to character‑
ize cytoskeletal dynamics anisotropy in elongated epidermal cells of Arabidopsis hypocotyls.

24. Cytoskeletální klub – abstrakta přednášek

BIOMOLECULAR TRANSPORT SYSTEMS: FROM CELLULAR FUNCTION TO 
NANOTECHNOLOGICAL APPLICATIONS

Stefan DIEZ

B CUBE‑Center for Molecular Bioengineering, Dresden University of Technology, Dresden, Germany

Our lab is interested in the development and the application of novel optical techniques to 
investigate molecular transport in cell biology and nanotechnology. Using single‑molecule 
biophysical approaches we reconstruct subcellular mechano‑systems in vitro to study the in‑
teractions of motor and non‑motor proteins with microtubules with 3D nanometer‑precision 
as well as cooperative effects in uni‑ and bidirectional transport driven by kinesin and dynein 
motors. Moreover, we aim to apply biomolecular motor systems in synthetic, engineered en‑
vironments for the generation, manipulation and detection of nanostructures. Towards this 
end, we recently employed kinesin‑driven microtubules for the sensitive detection of molec‑
ular components, the optical mapping of nanometer‑sized surface topographies and the con‑
struction of a parallel biocomputer.

ON LOW FREQUENCY MAGNETIC EXPOSURE OF DICTYOSTELIUM 
DISCOIDEUM AND HUMAN CELLS FOR BIOMEDICAL APPLICATIONS

Anders Rydberg ¹, Fredrik Söderbom ², Aravind Nambiar ¹, Jonas Kjellin ², Robin Augustine ¹, 
Sujith Raman ¹ and Dragos Dancila

1 Uppsala University, Angstrom Laboratory, Department of Engineering Sciences, Box 534, SE‑75121 
Uppsala, Sweden

2 Uppsala University, Dept. of Cell and Molecular Biology, Biomedical Center (BMC), Box 596 SE‑751 24 
Uppsala, Sweden

The effect of electromagnetic waves on cell proliferation rate has been a topic of accelerating 
interest over the recent years. Dictyostelium discoideum (D. discoideum) is a social amoeba, 
that exhibits many characteristics similar to multicellular eukaryotic organisms thus com‑
parable with human cells. Together with the simple lifecycle of D. discoideum it is therefore 
commonly used as a model organism. Thus, it is therefore interesting to investigate the ef‑
fect of electromagnetic field on the D. discoideum cells. There is some experimental evidence 
that externally applied electromagnetic fields (EMFs) have various effects on Dictyostelium 
Discoideum (D. discoideum) [1,2]. An extensive investigation on the effect of low frequency 
magnetic field on D. discoideum cells will be presented. Two different frequencies and fields 
have been used 20Hz with a field of maximum 2300µT and 50 Hz with a field of 300µT. The 
choose of the frequencies and the magnetic field levels is for the 20 Hz field to be certain to 
see an effect of the magnetic field and for the 50Hz field to make a comparison to previous 
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THE ROLE OF RHO‑ASSOCIATED PROTEIN KINASE IN 
PRE‑IMPLANTATION MOUSE EMBRYO DEVELOPMENT

Aleksandar I. Mihajlović ¹, Alexander W. Bruce ¹,²

1 Department of Molecular Biology, Faculty of Science, University of South Bohemia, České Budějovice, 
Czech Republic

2 Institute of Entomology, Biology Centre of the Czech Academy of Sciences, České Budějovice, Czech 
Republic

The differential activity of the Hippo‑signalling pathway between the derived outer‑ and 
inner‑ cell populations of the developing pre‑implantation mouse embryo directs the appro‑
priate formation of trophectoderm (TE) and inner cell mass lineages (ICM). Such distinct sig‑
nalling activity is under the control of intra‑cellular polarisation, whereby Hippo‑signalling is 
either suppressed in polarised outer‑cells or activated in apolar inner‑cells. The central role of 
apical‑basolateral polarisation to such differential Hippo‑signalling regulation promoted us 
to functionally investigate Rho‑associated protein kinase (Rock; major downstream effector 
of RhoA GTPase associated with cytoskeleton dynamics), as a potential mediator of cell‑fate 
in the early embryo. Here we report, that the chemical inhibition of Rock is associated with 
failure to form morphologically distinct blastocysts, defects in the localisation of both apical 
and basolateral polarity factors, malformation of tight‑junctions and aberrant actin localiza‑
tion. Further, Rock‑inhibition results in mis‑localisation of the Hippo‑signalling activator Amot, 
to the basolateral regions of outer‑cells and causes the cytoplasmic mis‑localization of the 
transcriptional co‑activator Yap1 (required for TE‑specific gene transcription) in outer cells. 
Moreover, the observed Rock‑inhibition effect on Hippo signalling is mediated by Amot, as 
RNAi‑based Amot knockdown totally rescues the normal suppression of Hippo‑signalling in 
outer‑cells. Similar chemical embryo treatments with cytochalasin D  lead to the converse 
nuclear localization of Yap1 in outer cells, suggesting that the observed effects upon Rock 
inhibition were not a consequence of defective actin polymerization. In addition, Rock inhi‑
bition was found to be associated with decreased myosin II light chain phosphorylation and 
reduced ICM cell number, revealing an extra role for Rock in relative spatial cell positioning 
during early development. We conclude that Rock, via regulating apical‑basolateral polari‑
sation and Amot sub‑cellular localisation in outer‑cells, ensures an appropriate level of Hip‑
po‑signalling pathway activity required to maintain TE cell fate.

This research was supported by Marie Curie Career Integration Fellowship (IDNOVCELFAT2011) 
within the 7th European Community Framework Programme (awarded to A.W.B) and a Czech 
Science Foundation grant (13 – 03295S). A.I.M was the recipient of a one‑year Ph.D. student 
individual project grant (2015) funded by the University of South Bohemia (004/2015/P).
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dopsis thaliana. J. Experimental Botany 64 (2), pp. 585 – 597, 2013;

[3] Vidali L. et al.: Myosin XI is essential for tip growth in Physcomitrella patens. Plant Cell 22 (6), pp. 
1868 – 1882, 2010;

[4] Li J. et al.: The availability of filament ends modulates actin stochastic dynamics in live plant cells. 
Mol. Biol. Cell 25 (8), pp. 1263 – 1275, 2014;

[5] Rosero A. et al.: Arabidopsis FH1 formin affects cotyledon pavement cell shape by modulating cy‑
toskeleton dynamics. Plant Cell Physiol. 57 (3), pp. 488 – 504, 2016.

THE ERK PATHWAY SCAFFOLD PROTEIN RACK1 IS REQUIRED FOR 
ACTIN REORGANIZATION DURING BREAKING OF RADIAL SYMMETRY IN 
SPREADING FIBROBLASTS

Zuzana Klímová ¹, Barbora Votavová ¹ and Tomáš Vomastek ¹

Institute of Microbiology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, Czech Republic

The spreading of adhering cells is a simple morphogenetic process during which cells break 
the radial symmetry and adopt asymmetrical shape with spatially segregated protruding cell 
front and non‑protruding cell rear. The development of protruding and non‑protruding regions 
occurs spontaneously; however, it is unclear how these events, which are both complex and 
stochastic, are organized and regulated. In radially spreading fibroblasts symmetry breaking 
commences with the development of discrete non‑protruding and non‑adhesive region. This 
region is characterized by large but sparse and distant focal adhesions, and long peripheral ac‑
tomyosin bundles anchored at their ends in these adhesions. The establishment of the non‑pro‑
truding static region specifies the distally oriented protruding cell front and thus determines 
the polarity axis and the direction of cell migration. Once this distinction is made, then actin 
cytoskeleton, microtubules and other cellular organelles are specifically arranged along the 
front‑rear axis and they promote directed migration. The central role in controlling and organ‑
izing spontaneous symmetry breaking plays scaffold protein RACK1. Mechanistically, RACK1 
promotes adhesion‑mediated activation of ERK that in turn suppress p190RhoGAP signaling 
at prospective cell rear and induces the formation of non‑protruding cell region. Since cell ad‑
hesion activates both ERK and p190RhoGAP signaling we propose that adhesion induces inco‑
herent feed‑forward signaling circuit that controls symmetry breaking and cell rear formation.

Supported by CSF grant 13 – 06405S.
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monomeric actin in phospho‑dependent manner. The exact molecular interactions within the 
14‑3‑3‑actin complex remain elusive. However, up‑scaled Rho GTPase signaling suppresses 
the 14‑3‑3‑actin complex formation and promotes actin filament polymerization. This indi‑
cates that the 14‑3‑3‑actin complex formation is regulated by the Rho GTPase signaling 
despite of the absence of known actin‑regulatory proteins. Our results thus contribute to the 
understanding of actin organization regulation that likely underlies more complex mecha‑
nism found in higher eukaryotes.

ARP2/3 ACTIVATING WASH COMPLEX: MEMBRANE ATTACHMENT AND 
THE ROLE OF RETROMER

Vojtěch Dostál ¹, Tereza ZÍSKALOVÁ ¹, Lenka LIBUSOVÁ ¹

1 Department of Cell Biology, Faculty of Science, Charles University in Prague, Czech Republic

Actin assembly is tightly controlled in all cell types. The actin branching activity of Arp2/3 is 
greatly stimulated by the WASP family of nucleation‑promoting factors. WASH is a recently 
discovered member of the WASP family. It is conserved in all metazoans as well as non‑vascu‑
lar plants and unicellular eukaryotes and promotes Arp2/3‑ dependent actin assembly. WASH 
assembles into a  pentameric WASH complex together with FAM21, SWIP, Strumpellin and 
CCDC53 [1]. Subcellular localization of the complex is vesicular, with a strong enrichment on 
early and late endosomes, but the anchors recruiting it to these membrane compartments are 
currently poorly defined.

FAM21, member of WASH complex, binds Vps35 [2], a component of the cargo‑recycling com‑
plex called retromer which associates with endosomal membrane via its sorting nexin subu‑
nits. We have confirmed the FAM21 – Vps35 interaction in U2OS human cell line.

Disruption of Vps35‑FAM21 interaction leads to WASH complex dissociation from endosomal 
membranes according to some reports [3] but fails to elicit this phenotype in other studies 
[4]. In our hands, there are no significant effects of Vps35 depletion on the membrane attach‑
ment of FAM21 in U2OS cells. Moreover, we found that Dictyostelium discoideum FAM21 
does not bind Vps35 using a high‑throughput mass spectrometry search, but still localizes to 
well‑defined vesicles. The WASH complex might associate with endosomal membranes due 
to direct phosphoinositide binding [5] or via interaction with yet unrecognized membrane 
proteins. Alternative models of WASH complex membrane recruitment, such as membrane 
binding via the subunit SWIP, are emerging from our recent experimental work and will be 
presented during the talk.

[1] Derivery E et al.: The Arp2/3 Activator WASH Controls the Fission of Endosomes through a Large 
Multiprotein Complex, Dev. Cell 17 (5), pp. 712 – 723, 2009;

[2] Jia D. et al.: Multiple repeat elements within the FAM21 tail link the WASH actin regulatory com‑
plex to the retromer, Mol. Biol. Cell 23 (12), pp. 2352 – 2361, 2012;

THE ROLE OF ARP2/3 COMPLEX IN THE INTRACELLULAR MOVEMENT IN 
PLANTS

Matěj Semerák ¹, Petra Cifrová ¹, Judith García Gonzáles ¹, Stanislav Vosolsobě ¹, Kateřina 
Schwarzerová ¹

1 Department of Experimental Plant Biology, Faculty of Science, Charles University, Prague, Czech Repub-
lic

Cytoplasmic streaming is a directed movement of the cytoplasm and organelles. Its supposed 
function is the distribution of metabolites and organelles in large eukaryotic cells. The cyto‑
plasmic streaming in plants is generated by acto‑myosin system and therefore the application 
of latrunculin B  results in its cessation. In this work, the effect of the loss of Arp2/3 com‑
plex, one of two known actin nucleators in plant cells, on the cytoplasmic streaming and the 
specific stop‑and‑go movement of Golgi apparatus (GA) was studied in Arabidopsis. The cyto‑
plasmic streaming and GA movement was analysed in WT and arp2/3 mutants lacking func‑
tional Arp2/3 complex. Results suggested that the loss of Arp2/3 complex does not affect 
the movement of the cytoplasm and GA. Therefore, Arp2/3 complex is not required for the 
formation of actin filaments used by myosins to generate cytoplasmic streaming and specific 
GA movement in plants. Methods used for the evaluation of complex GA movement in plants 
will be discussed.

This work was supported by the project NPUI No. LO1417.

14 – 3‑3 IS AN ANCIENT ACTIN SEQUESTERING PROTEIN

Jana Krtková ¹,⁴+, Jennifer XU ¹+, Marco Lalle ², David Sept ³, Melissa Steele‑Ogus ¹, Alexander 
R. Paredez ¹

1 Department of Biology, University of Washington, 24 Kincaid Hall, Seattle, WA 98195

2 Department of Infectious, Parasitic and Immunomediated Diseases, IstitutoSuperiore di Sanità, 00161 
Rome, Italy

3 Department of Biomedical Engineering and Center for Computational Medicine and Bioinformatics, 
University of Michigan, Ann Arbor, Michigan 48109

4 Department of Experimental Plant Biology, Faculty of Science, Charles University in Prague, Czech Re-
public

+ These authors contributed equally

14‑3‑3 is an abundant phospho‑adaptor involved in the regulation of actin organization in 
eukaryotes. In higher eukaryotes, it regulates actin predominantly through interaction with 
phosphorylated cofilin. According to our results, in Giardia lamblia, an early branching mini‑
malistic protist lacking canonical actin‑binding proteins, 14‑3‑3 depletion results in the loss of 
actin organization and formation of short ectopic actin filaments. Further, 14‑3‑3 sequesters 
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especially important under stress conditions, such as heat shock, when the ribosomal run‑off 
is necessary for formation of stress granules (SGs), and on difficult substrates, such as poly 
proline stretches containing proteins, which are substantially abundant among proteins asso‑
ciated with actin cytoskeleton (e.g. formins).

Using yeast model Saccharomyces cerevisiae with mutation tif51AC39Y/G118D we examined the 
impact of eIF5A on formation of SGs and properties of actin cytoskeleton after exposure to 
heat shock. Results of polysomal profiling indicated decreased ribosomal run‑off for eIF5A 
mutant, which could compromise its ability to form SGs. While fluorescence microscopy of SGs 
marker (eIF3a subunit) did not reveal any change in the onset dynamics of SGs assembly and 
disassembly, it showed significant decrease in density of SGs accumulation in eIF5A mutant 
strain. Marker of F‑actin cables (Abp140) revealed a different reaction of eIF5A mutant to 
heat shock, since actin cables in mutant recovered from depolarization faster. Additionally, 
we also analyzed impact of the eIF5A mutation on viability of the cells and proliferative poten‑
tial after heat shock. Although there was no significant difference between the lethality of 
the heat shock to wild‑type and mutant eIF5A cells, we observed a higher retention of prolif‑
erative potential after exposure to heat stress in mutant strains.

We conclude that the eIF5A mutant phenotype, concerning decreased density of SGs, faster 
recovery of actin cables and higher retention of the proliferative potential after exposure to 
heat shock, complies with currently accepted role of eIF5A in ribosomal run‑off and in trans‑
lation of proteins crucial for actin organization. However, exact mechanisms linking mutation 
in eIF5A with observed phenotypes require further investigation.

This work was supported by CSF grant 16 – 05497S.

STUDYING THE INFLUENCE OF INTENSE ULTRASHORT PULSED ELECTRIC 
FIELDS ON MICROTUBULES IN CANCER CELLS WITH LIVE‑CELL IMAGING

Rod O’Connor ¹

1 BioEPIX laboratory, University of Limoges and the CNRS, Limoges, France

High power, nanosecond duration, pulsed electric fields (nsPEF) induce apoptosis by an 
unknown mechanism and have been proposed as a targeted cancer therapy. As microtubules 
are known to be affected by electric fields, we set out to understand the potential influence of 
nsPEFs on microtubules and cytoskeleton dynamics with live‑cell imaging. Cells treated with 
10 ns pulsed electric fields at a frequency of 10 Hz showed a breakdown of their interphase 
microtubule network accompanied by a reduction in the number of growing microtubules. 
This effect was temporally linked to loss of mitochondrial membrane potential and independ‑
ent of cellular swelling and calcium influx; two factors known to disrupt growth dynamics. 
Super‑resolution microscopy revealed microtubule buckling and breaking as a result of nsPEF 
application, suggesting that nsPEF may act directly on microtubules.

[3] Zavodszky E. et al.: Mutation in VPS35 associated with Parkinson’s disease impairs WASH complex 
association and inhibits autophagy, Nat. Commun. 5, pp. 3828, 2014;

[4] I. J. McGough, et al.: „Retromer Binding to FAM21 and the WASH Complex Is Perturbed by the Par‑
kinson Disease‑Linked VPS35(D620N) Mutation, Curr. Biol., 24 (14), pp. 1670 – 1676, 2014. 

[5] D. Jia, et al.: WASH and WAVE actin regulators of the Wiskott–Aldrich syndrome protein (WASP) 
family are controlled by analogous structurally related complexes, Proc. Natl. Acad. Sci., 107 (23), 
pp. 10442 – 10447, 2010.

FINITE ELEMENT SIMULATION OF MECHANICAL TESTS WITH 
BENDO‑TENSEGRITY MODELS OF SMOOTH MUSCLE CELL

Yogesh D. Bansod ¹, Jiří Burša ¹

1 Institute of Solid Mechanics, Mechatronics and Biomechanics, Brno University of Technology, Brno, 
Czechia

It is now evident that microtubules do not have compression‑only behavior but appear highly 
curved in living cells under no external load. This indicates that the compressive forces in 
them are accompanied by significant bending even if loaded solely by the prestrained actin 
bundles; this is referred to as the „bendo‑tensegrity“ concept. Implementing this concept, 
finite element models of smooth muscle cell (SMC) are proposed considering the dominat‑
ing role of flexion in behavior of microtubules. A Finite element simulation of atomic force 
microscopy (AFM) experiment with adherent cell model and tensile test with suspended cell 
model is performed. The numerically predicted force‑displacement curves of both simula‑
tions are analogous to the non‑linear experimental responses obtained with AFM and tensile 
test for SMC; this validates the proposed bendo‑tensegrity cell models. Results show that the 
actin cortex plays a vital role in maintaining the cell rigidity under local deformation, whereas 
the microfilaments, microtubules and intermediate filaments contribute significantly to the 
cell response under global deformation.

This work was supported by Czech Science Foundation project number 13 – 16304S and by 
faculty project No. FSI‑S‑14 – 2344.

IMPACT OF MUTATED TRANSLATIONAL FACTOR eIF5A ON STRESS 
GRANULES AND ACTIN CYTOSKELETON RECOVERY AFTER ROBUST 
HEAT SHOCK

Adam Hlaváček ¹*, Pavla Vašicová ¹, Jiří Hašek ¹

1 Institute of Microbiology of CAS, v.v.i. Prague, Czech Republic

Translational factor eIF5A relieves ribosomal stalling and promotes smooth movement of 
elongating ribosome along the mRNA promoting ribosomal run‑off. Function of eIF5A is 
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The applications of both techniques are manifold and range from single molecule force spec‑
troscopy to micro‑rheological measurements of cells and other soft materials. The ability to 
quantify the local mechanical properties and internal forces of the dynamic cytoskeleton 
opens up a whole new range of experimental approaches. Molecular motors are one of the 
major force generators in the cell and have been intensively studied using optical tweezers. 
Among other insights, it was possible to determine the step size of individual motors1 as well 
as their behavior under well‑defined mechanical loads. Also, the function and force‑genera‑
tion capabilities of filament cross‑linking molecules was successfully investigated using opti‑
cal tweezers2. The structure of cytoskeletal superstructures, like stress fibers and the actin 
meshwork in the lamella of motile cells, can easily be characterized by AFM using state‑of‑
the‑art quantitative imaging modes3. The dynamics of these structures are crucial for cellular 
growth and motility. Force generation, e.g. of neuronal or cancerous cells, has been in the 
focus of research for quite some time and new findings have established a universal picture 
of cellular motility 4, 5.

1. Svoboda K. et al. Direct observation of kinesin stepping by optical trapping interferometry. Nature 
365, 721 – 727 (1993);

2. Lansky Z. et al. Diffusible Crosslinkers Generate Directed Forces in Microtubule Networks. Cell 160, 
1159 – 1168 (2015);

3. Kronlage C. et al. Feeling for Filaments: Quantification of the Cortical Actin Web in Live Vascular 
Endothelium. Biophys. J. 109, 687 – 698 (2015);

4. Fuhs T. et  al. Inherently slow and weak forward forces of neuronal growth cones measured by 
a drift‑stabilized atomic force microscope. Cytoskeleton 70, 44 – 53 (2013);

5. Heine P. et al. Neuronal and metastatic cancer cells: Unlike brothers. Biochim. Biophys. Acta BBA – 
Mol. Cell Res. 1853, 3126 – 3131 (2015).

UNIQUE TECHNOLOGIES FOR CYTOSKELETON RESEARCH

Jana Fukalová ¹, Alena Rego ¹

1 BioTech a. s., Prague, Czech Republic

The company BioTech a.s. provides high quality antibodies and other reagents for cytoskele‑
ton research together with complete workflow automation systems. From sample prepara‑
tion to detection, the automated incubator BioSpa8 and the unique cell imaging multi‑mode 
reader Cytation™ 5 will accelerate your research.

To meet the needs of our customers, we supply antibodies from manufactures like Cell Signal‑
ing Technology, Abcam, Bioss, Fitzgerald, Diaclone and Spring Bioscience. Specialized product 
lines connected to cytoskeleton will be discussed.

The instrument Cytation™ 5 combines automated digital widefield microscopy with con‑
ventional multi‑mode microplate reading to provide phenotypic cellular information and 

CLASP STABILIZES MICROTUBULE PLUS ENDS AFTER 
KATANIN‑MEDIATED SEVERING AT CROSSOVERS OF PLANT INTERPHASE 
ARRAYS

Jelmer Lindeboom ¹

1 Ehrhardt Laboratory, Carnegie Institution of Science, Washington, D. C., USA

Interphase microtubules organization in plant cells is essential for proper morphogenesis. 
We have previously shown that up‑regulation of KATANIN activity in response to blue light 
is essential for rapid microtubule reorganization and the process of phototropism by which 
plants grow toward the source of the light. We determined that the great majority of the 
microtubules in the new orientation were created by severing activity of KATANIN. Theo‑
retical studies indicated that in order for severing to have a positive effect on microtubule 
reorientation, stabilization of microtubule ends is required. Experimentally, we found that 
the plus end binding proteins EB1 and SPIRAL1 and CLASP all positively influence the speed 
of microtubule reorientation, but CLASP made by far the largest contribution. Our quanti‑
tative analysis combined with modeling shows that immediate stabilization of the plus end 
newly generated by microtubule severing is a key parameter for the reorientation mecha‑
nism, which is specifically low in the clasp mutant. We present evidence that CLASP specifi‑
cally stabilizes new plus ends at microtubule crossovers, the major site of severing in plant 
interphase arrays.

CHARACTERIZING THE CYTOSKELETON WITH AFM AND OPTICAL 
TWEEZERS

Jan Vávra ¹, Philipp Rauch ¹

1 JPK Instruments AG, Berlin, Germany

In the past decades, investigating the miniscule forces of cellular dynamics, inter‑ and intra‑
cellular traffic and the correlation between biochemistry and local mechanical properties has 
moved more and more into the focus of cell biology research. The two main reasons for this 
development are an increasing recognition of the close relation between cellular bio‑mechan‑
ics and function, and the availability of nano‑force measurement tools with unprecedented 
accuracy, time resolution and bio‑compatibility.

Atomic force microscopy (AFM) and optical tweezers (OT) have become the methods of choice 
for the characterization of forces and mechanical properties on the single‑cell and single‑mol‑
ecule level. While the former technology is based on the short‑range interaction between an 
ultra‑sharp cantilever‑attached tip and the sample and the resulting mechanical deformation of 
the cantilever, the latter is a truly contact‑free method that uses focused laser light to manipu‑
late particles, organelles or whole cells and allows detecting forces below 1 Piconewton (10 – 12N).
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in BMMCs. Other PKC inhibitors, Gö6976 and Ly333531, inhibited generation of microtubule 
protrusions and degranulation during activation events as well. Moreover, different effects 
of Ly333531 and Gö6976 on microtubule dynamics propose that it might be regulated by 
specific subset of PKC isoforms. Collectively, our data show that microtubule rearrangement 
in activated mast cells is regulated by PKC pathway.

ENDOGENOUS MODEL FOR SPATIAL SEGREGATION OF MISFOLDED 
PROTEINS IN SACCHAROMYCES CEREVISIAE

Lenka Senohrábková ¹, Ivana Malcová ¹, Jiří Hašek ¹

1 Institute of Microbiology of the CAS, v. v. i., Prague, Czech Republic

Aggregation of damaged or misfolded proteins is a protective cellular strategy against pro‑
teotoxic stress in all living organisms. In budding yeast S. cerevisiae, spatial protein quality 
control (SQC) machinery deposits these aggregates into specific protein inclusions within the 
mother cell where they are retained at a specific location. This asymmetric segregation of 
aggregates giving rise to pristine daughter cell with full replicative potential has been in the 
center of interest of many researchers since understanding factors influencing this asymmet‑
ric segregation could highlight cellular rejuvenation in human tissues.

Translation initiation factor eIF3a/Rpg1/Tif32 is a marker of robust heat shock‑induced stress 
granules (SGs) formation in S. cerevisiae. Here we refer on the mutant rpg1 – 3, which is ther‑
mosensitive, has prolonged generation time and forms stress granules even upon moderate 
heat stress (42° C, 30 min) conditions. This mutant is also very interesting from point of view 
of spatial protein quality control since it forms accumulations already under physiological 
conditions that do not follow principle of SQC. Rpg1 – 3 accumulations differ in size and in 
their distribution. Larger ones are immobile and are kept in mother cell near nucleus, how‑
ever, smaller accumulations move very fast throughout the cell. They can even pass through 
the bud neck to the daughter cell. It seems that the motion of smaller aggregates does not 
depend on intact microtubules since after the treatment with the cytoskeletal drug nocoda‑
zole the speed and direction of their movement is not affected. Impact of actin cytoskeleton, 
chaperons and energy supply is currently under study.

Appearance of persisting and toxic protein aggregates is associated with several neurodegen‑
erative diseases (e.g. Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease, Huntington’s disease, Amyo‑
trophic lateral sclerosis) and S. cerevisiae is one of the organisms used in their elucidation. 
However, these studies are mostly conducted upon overexpression of exogenous, non‑native 
and unstable proteins and in this view Rpg1 – 3 mutant could be regarded as an endogenous 
model to study aggregation–prone proteins and SQC in yeast cells.

This work was supported by the grant CSF16 – 05497S.

well‑based quantitative data. The multi‑mode microplate reader features BioTek’s patented 
Hybrid Technology™, which incorporates variable bandwidth monochromator optics and high 
sensitivity filter‑based detection optics for unmatched versatility and performance.

Cytation™ 5 is a  fully automated digital inverted microscope. Imaging modes include fluo‑
res‑cence, brightfield, color brightfield and phase contrast for a broad range of applications 
including live cell imaging, phenotypic assays, and 3D spheroids. Easily automate the acqui‑
sition, processing and analysis of images from microplates, slides, tissue culture dishes and 
flasks. Cytation brings simplicity to the world of automated microscopy. With one click, you 
can fully automate the entire process on hundreds of samples. In addition, Cytation integrates 
in one instrument the elaborate setup required for live cell imaging assays: automated stage, 
autofocus, temperature control, gas control, time‑lapse imaging, Z‑stacking, stitching and 
more. Cytation™ 5 brings the power of digital microscopy and automation to your lab and 
opens the doors to a new era of cellular research.

BioSpa 8, automated incubator, links BioTek readers or imagers together with washers and 
dispensers for full workflow automation of up to 8 microplates. Real time control and contin‑
uous temperature, CO2/O2 and humidity level monitoring, along with lid handling ensure an 
ideal environment for cell cultures during all experiment stages. BioSpa 8 is ideal for efficient 
automation of shortor long‑term cell based and othertemperature, gas and humidity sensi‑
tive processes.

REORGANIZATION OF MICROTUBULES IN ACTIVATED MAST CELLS IS 
REGULATED BY PROTEIN KINASE C

Zuzana Hájková ¹, Vadym Sulimenko ¹, Tomáš Paulenda ², Pavel DRÁBER ¹

1 Laboratory of Biology of Cytoskeleton.

2 Laboratory of Signal Transduction, Institute of Molecular Genetics of the ASCR, v.v i.

Mast cells play an important role in innate immunity, allergy, and inflammation. During the 
activation events high‑affinity IgE receptors (FcεRIs) are cross‑linked by antigen which initi‑
ates multiple signaling pathways. A key role in bone marrow‑derived mast cells (BMMCs) acti‑
vation plays a Ca2+ influx through store‑operated Ca2+ entry that leads to a rapid cytoskeleton 
rearrangement, generation of protrusions containing microtubules and to release of inflam‑
matory and allergic mediators. Recently, it was shown that miltefosine (hexadecyl‑phospho‑
choline), an inhibitor of protein kinase C  (PKC), inhibits mast cell activation. Miltefosine is 
supposed to regulate mast cell activation through interference with the structural organiza‑
tion of surface receptors in the cell membrane. Here we show that miltefosine changes cell 
morphology, inhibits formation of microtubule protrusions and alters microtubule dynamics 
in activated BMMCs. During activation miltefosine decreases phosphorylation of FcεRIs and 
inhibits degranulation. Inhibition is not due to blocked store‑operated Ca2+ entry, as Ca2+ 
influx was not changed. In vitro kinase assay revealed that miltefosine inhibited PKC activity 
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ARP2/3 COMPLEX‑DRIVEN PLANT DEVELOPMENT INCLUDES CHANGES 
IN AUXIN TRANSPORT

Vaidurya Pratap Sahi ¹, Petra Cifrová ¹, Judith García González ¹*, Innu Kottanal Baby ², 
Kateřina Schwarzerová ¹, Jan Petrášek ¹,²

1 Department of Experimental Plant Biology, Faculty of Science, Charles University, Prague, Czech Republic

2 Institute of Experimental Botany ASCR, Prague, Czech Republic

The Arp2/3 complex is an actin nucleator present in eukaryotes that consists of seven evo‑
lutionary conserved subunits. While the knock out mutations of individual Arp2/3 subunits 
in animal and yeast cells are frequently lethal, mutation of plant Arp2/3 leads to rather 
milder changes in the shaping of epidermal cells. However, as shown here, we have identified 
changes in the cell wall composition and thickening, which were accompanied by changes in 
the structure of mature tissues in all studied Arp2/3 mutants. These defects are accompanied 
by changes in the cell wall composition. Moreover, some of the phenotypes detected in Arp2/3 
mutants such as altered organization of vascular tissues, thinner inflorescence stems and thin 
cell walls resemble phenotypes of plants with impaired auxin transport. In agreement with 
this, we show that mutant plants have decreased auxin maxima and auxin transport within tis‑
sues of cotyledons and inflorescence stems and had less abundant auxin influx carrier AUX1 in 
provasculature tissues. Based on these data, it seems that actin nucleation activity of Arp2/3 
plays an important morphoregulatory role during plant development and that this function is 
tightly connected with the process of the cell wall synthesis and auxin transport.

This work was supported by the project NPUI No. LO1417.

PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF THE FREQUENCY OF PRIMARY CILIA IN 
CELLS OF SMALL BOWEL AND COLORECTAL ADENOCARCINOMA

Josef Dvorak ¹,²*, Dimitar Hadzi Nikolov ³, Ladislav Dusek ⁴, Alzbeta Filipova ⁵, Igor Richter ¹, ⁶, 
David Buka ², Ales Ryska ³, Jaroslav Mokry ⁷, Stanislav Filip ², Bohuslav Melichar ⁸, Tomas 
Buchler ¹, Jitka Abrahamova ¹

1 Department of Oncology, First Faculty of Medicine, Charles University and Thomayer Hospital, Prague, 
Czech Republic

2 Department of Oncology and Radiotherapy, Charles University Medical School and University Hospital, 
Hradec Kralove

3 Department of Pathology, Charles University Medical School and University Hospital, Hradec Kralove

4 Institute of Biostatistics and Analyses, Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno

5 Department of Medical Biochemistry, Charles University Medical School, Hradec Kralove

6 Department of Oncology, Regional Hospital, Liberec, Czech Republic

7 Department of Histology and Embryology, Charles University Medical School, Hradec Kralove

8 Department of Oncology, Palacky University Medical School and Teaching Hospital, Olomouc

NOVEL PLAYERS IN DNA DAMAGE RESPONSE IN ARABIDOPSIS 
THALIANA

Hana Kourová ¹, Beatrix M. Horváth ², Lucie Trögelová ¹, Pavla Binarová ¹

1 Institute of Microbiology, Academy of Sciences of the Czech Republic v. v. i., Prague, Czech Republic

2 School of Biological Sciences, Centre for Systems and Synthetic Biology, Royal Holloway, University of 
London, UK

Plants exposure to environmental stress conditions given by their intrinsic immobility results 
in DNA damage. The DNA damage response (DDR) is crucial mechanism to safeguard genome 
integrity upon genotoxic stress and in plants represents important and effective system to 
maintain genome stability. Arabidopsis thaliana genome contains orthologues of several 
DDR proteins found in animal cells; however, some of the significant animal factors are miss‑
ing. This observation suggests a unique DDR mechanism in plants. DNA damage especially 
poses risk for meristematic cells that rapidly proliferates.

Retinoblastoma homologue in Arabidopsis (RBR) represents a key regulator of G1/S transition, 
similarly like its counterpart in animals. Upon genotoxic stress, we observed that RBR accumu‑
lates in large nuclear foci, which co‑localized with marker of DNA damage sites γH2AX in most 
nuclei. We found that BRCA1 is expressed under genotoxic stress and it is also recruited to 
γH2AX foci in portion of nuclei. We further showed that portion of RBR/γH2AX foci showed 
co‑localization with BRCA1. Formation of RBR foci is ATM/ATR dependent but not BRCA1 
dependent. Next study revealed E2FA transcription factor as a part of RBR/γH2AX foci. Alto‑
gether, our data demonstrate that in addition to its function in cell proliferation, plant RBR 
directly functions in DDR pathway, safeguards DNA integrity and thus takes a main role in 
regulating meristem activity.

γ‑Tubulin, a specialized member of the tubulin family, is a highly conserved protein essential 
for nucleation and organization of microtubules. However, its role with DNA in various nuclear 
processes emerged. We confirmed interaction of plant γ‑tubulin with E2F transcription fac‑
tors described in mammalian cells [1]. We aimed to elucidate whether γ‑tubulin together with 
RBR and BRCA1 is part of the DDR pathway that we characterized in plant meristem cells.

[1] G. Höög: Nuclear localization of γ‑tubulin affects E2F transcriptional activity and S‑phase progres‑
sion. FASEB journal 25 (11), pp. 3815 – 3827, 2011.
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THE ROLE OF NUCLEAR TO CYTOPLASMIC RATIO IN CONTROL OF THE 
SPINDLE LENGTH

Kristína Kovačovicová ¹,², Martin Šodek ¹, Michal Škultéty ¹, Martin Anger ¹,²

1 Central European Institute of Technology – Veterinary Research Institute, Hudcova 70, 621 00 Brno, 
Czech Republic

2 Masaryk University, Faculty of Medicine, Department of Histology and Embryology, Brno, Czech Re-
public

Proper assembly of the spindle apparatus is essentially important for faithful segregation 
of chromosomes during mitosis. Although the amount of data related to cellular physiol‑
ogy that we have collected during past decades is quite overwhelming, we still do not fully 
understand many complex processes, including those that are vital for cellular division and 
differentiation. The large gap in our knowledge is related to scaling of complex subcellular 
structures, such as mitotic spindle. For example, during embryonic development, differentia‑
tion or tumorigenesis, the spindle must adapt its length and width to rapidly changing cellular 
morphology. The tight regulation of spindle size is certainly important, because when it is 
lost, chromosome segregation errors are emerging; yet we do not know how the size of this 
organelle is regulated. The attempts to identify the mechanism and to link the sizing of the 
spindle to the number of kinetochores, activity of molecular rulers, intracellular gradients, 
cell size, limiting spindle components, and the balance of the spindle forces are likely specific 
to a particular cell type. In our study we searched for a general mechanism and focused on 
the role of cell size and nuclear to cytoplasmic ratio, in this process using relatively large cells 
isolated from 2‑cell mouse embryos. Our results showed that the accurate control of spindle 
length requires balanced nuclear to cytoplasmic ratio.

This work was supported by Czech science foundation projects P502/12/2201 and 
GA15 – 04844S.

THE POSSIBLE MECHANISM CONTRIBUTNG ON AGE RELATED 
ANEUPLOIDIES IN INTER‑SPECIFIC HYBRIDS

Martin Šodek ¹, Kristína Kovačovicová ¹,², Martina Machytková ¹,², Martin Anger ¹,²

1 Central European Institute of Technology – Veterinary research institute, Brno, Czech Republic

2 Masaryk University, Faculty of Medicine, Department of Histology and Embryology, Brno, Czech Re-
public

Aneuploidy is the most common chromosomal abnormality identified in human pregnancies 
(10 – 30 %). It is predominantly result of nondisjunction in first (MI) or second (MII) meiotic 
division in female’s gametes. Until the age of 35, incidence of chromosome missegrega‑
tion is < 5 %, but it largely increases with age. One from the widely accepted hypothesis 

Background: The primary cilium is a solitary, sensory, immotile microtubule‑based structure 
that arises from the centrosome and is projected from the surface of most human cell types. 
It has been hypothesized that primary cilia could serve as a tumor suppressor organelle. The 
objective of this pilot study was to investigate the presence and frequency of primary cilia 
in cells of small bowel and colorectal adenocarcinoma originating from all anatomical parts 
of small intestine, colon and rectum and to evaluate the prognostic significance of their fre‑
quency.

Methods: The presence of primary cilia in cells in samples of small bowel (8  patients) and 
colorectal adenocarcinoma (32 patiens) was evaluated. The primary cilia of cells were immu‑
nofluorescently labeled using primary monoclonal anti‑acetylated α‑tubulin antibody and cell 
nuclei were labeled using DAPI. The percentage of primary cilia on cells was counted as a pri‑
mary cilia to cell nuclei ratio.

Results: Primary cilia were identified in all examined specimens. The median frequency of pri‑
mary cilia was 0.49 % cells in small bowel cancer and 0.22 % cells in colorectal cancer. The 
median frequency of primary cilia was significantly higher in small bowel adenocarcinoma 
than in colorectal adenocarcinoma (p < 0.001). The median frequency of primary cilia in the 
entire cohort (N = 40) was significantly higher in men than in women (p < 0.030). Overall sur‑
vival according to frequency of primary cilia in all intestinal adenocarcinoma was significantly 
longer in patients with higher frequency (≥ 0.187) than in patients with lower frequency of 
primary cilia (< 0.187) in univariate analysis (p = 0.007) and also in the Cox proportional haz‑
ard model (p = 0.032). Overall survival according to frequency of primary cilia in colorectal 
adenocarcinoma was significantly longer in patients with higher frequency (≥ 0.187) than in 
patients with lower frequency of primary cilia (< 0.187) (p = 0.028). The median frequency of 
primary cilia in left‑sided tumors 0.23  % was non‑significantly higher than in in right‑sided 
tumors 0.19 %.

Conclusions: The present pilot study provides the first information about the frequency of 
primary cilia in cells of small bowel and colorectal adenocarcinoma originating from all ana‑
tomical regions of small intestine and colorectum and also provides the first evidence of the 
prognostic significance of their higher frequency. Because of significantly higher median fre‑
quency of primary cilia in rare small bowel adenocarcinoma than in the frequent colorectal 
adenocarcinoma, the results of this study support a potential role for primary cilia as a bio‑
marker in these types of cancer. Since the limited number of patients (40) in this retrospective 
pilot study, the beneficial prognostic significance of primary cilia of cells of intestinal ade‑
nocarcinoma should be investigated prospectively in a large prospective cohort of patients.

Acknowledgements: This study was supported by MH CZ‑DRO (UHHK, 00179906) and research 
projects UK‑LF HK: PRVOUK P37/01, PRVOUK P37/06 and PRVOUK P37/11.
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THE INHERITANCE OF SPINDLE PARAMETERS IN HYBRIDS BETWEEN 
TWO CLOSELY RELATED TAXA (MUS MUSCULUS MUSCULUS AND MUS 
MUSCULUS DOMESTICUS)

Kristína Kovačovicová ¹, ², Iveta Červenková ¹, ², Martin Anger ¹, ²

1 Central European Institute of Technology (CEITEC) – Veterinary research institute, Brno, Czech Republic

2 Masaryk University, Faculty of Medicine, Department of Histology and Embryology, Brno, Czech Re-
public

The Mus musculus (house mouse) as a model organism for genetics and molecular biology has 
many advantages, for example a short generation time, easy way to keep and breed animals 
and huge number of available strains. But in fact, the laboratory mouse strains are derived 
from three parental lineages – Mus musculus musculus (Eastern Europe mouse), Mus musculus 
castaneus and Mus musculus domesticus (Western Europe mouse), which were geographically 
isolated (at least partially). Those animals are genetically very homogenous, what is great for 
reproducibility of experiments, but they have just very little common with wild mice.

The European contact zone between M. m. domesticus and M. m. musculus has been intensively 
studied for decades and is one of the best‑understood hybrid zones (area of overlapping of 
two reproductively isolated species/strains) in the world. Both substrains diverged from one 
common ancestor approximately 350 000 years ago and partial reproductive isolation has 
been documented between them. The restricted gene flow between such a closely related 
taxa is achieved by hybrid sterility (the postzygotic reproductive isolation mechanism). This 
mechanisms contributing on sterility is very well characterized on male mice. But this is just 
one part of the problem. In fact there isn’t study focused on female contribution to the hybrid 
sterility.

To solve this question, we used 4D live imaging of oocytes obtained from selected strains 
derivate from M. m. musculus, M. m. domesticus and their hybrids (in both possible ways of 
crossing). We were focused on characterization of progression through meiosis, presence 
of chromosomal defects and the characterization of spindle parameters (as a fundamental 
player of proper chromosome segregation). Our results uncovered remarkable differences 
between both strains, which are passed on to offspring in very specific manner.

This work was supported by Czech science foundation project P502/12/2201 and 
GA15 – 04844S.

(but not clearly proven yet) is reduction of level of cohesin between sister chromatids with  
increased age.

To imitate this situation on animal model, the inter‑specific hybrids (Mus musculus x Mus spre-
tus) were introduced. Those strains exhibit only 1  % genomic divergence, but the level of 
aneuploidy in adult individual is >20 %. It was previously shown, that oocytes isolated from 
those hybrids show several defects in chromosomal congression, but those are not detected 
by correction mechanism (spindle assembly checkpoint, SAC).

To figure out whether the level of cohesin is really compromised by maternal age, we used 
naturally old hybrid mice in our experiments. By combination of 4D live imaging, immunoflu‑
orescence and chromosomal spread technique we present data, which, hopefully, will help to 
solve at least part of this complex problem.

This work was supported by Czech science foundation project P502/12/2201 and 
GA15 – 04844S.

THE TOOLS USED FOR STUDY OF MEIOTIC CONTROL MECHANISM AND 
SPINDLE LENGTH CONTROL SYSTEM IN EARLY MAMMALIAN EMBRYOS

Michal Škultéty ¹, Martin Anger ¹, ²

1 Central European Institute of Technology – Veterinary Research Institute, Brno, Czech Republic

2 Masaryk University, Faculty of Medicine, Department of Histology and Embryology, Brno, Czech Repub-
lic

The mammalian oocytes and embryos exhibits extremely high level of chromosomal errors 
compare to somatic cells. This can result in aneuploid fetus, embryonic lethality and miscar‑
riage.

Cell division process heavily relies on the spindle apparatus, a cytoskeletal structure that seg‑
regates homologous or sister chromatids in order to generate gametes in meiosis. Despite 
the great advancement in the available knowledge regarding the spindle assembly, some fea‑
tures (i.e. spindle length control) are still not clear. Recently published data shows the strong 
relationship between cell size (or diameter) and spindle length in embryonic development.

In this work, the analytical approaches used in our laboratory to detect the aneuploidy, func‑
tion of control mechanism in meiosis and spindle length control system will be presented. We 
used advanced analysis tools to measure quantitative parameters of the spindle in relation to 
the chromosomal abnormalities.

This work was supported by Czech science foundation project P502/12/2201 and 
GA15 – 04844S.
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between the centrosome and Golgi in terms of microtubule organization in cell cytoplasm. 
Logical to assume that the contribution to microtubule organization of the centrosome and 
Golgi can differ depending on cell type, because each of these organelles can be switched off 
in differentiating cells, e.g. in myoblasts.

In our work we compared the involvement of Golgi and centrosome in both microtubule 
nucleation and anchoring processes in closely related cultured green monkey kidney cells 
Vero and BS‑C‑1. We find that although the centrosomal activity is similar in both cell lines, 
but involvement of Golgi in both microtubule nucleation and anchoring processes in BS‑C‑1 
cells is obviously higher that in Vero. Non‑centrosomal Vero cytoplasts contain sparse chaotic 
microtubules, while BS‑C‑1 centrosome‑lacking cytoplasts exhibit microtubule radial array. 
On the other hand, after total collapse of Golgi caused by treatment with Brefeldin A or with 
expression of dominant‑negative Sar1A‑[T39N] GTPase mutant, Vero cells showed less rele‑
vant alteration of microtubule array than BS‑C‑1. Thus, the microtubule‑organizing activity of 
Golgi in Vero and BS‑C‑1cells is different.

We decided to find out the nature of these differences in two ways. First, we over‑expressed 
in the cells a couple of proteins, which are known as participants in the process of microtu‑
bule organizing at the Golgi membranes. Some of them we artificially targeted directly to the 
Golgi membranes by fusing with GRIP‑domain. Second, we used RNA‑sequencing approach 
and make a whole transcriptome profiling of BS‑C‑1 and Vero cells, to identify the previously 
unknown participants in this process. The second method allowed us to find several promising 
potential candidates for the role of microtubule organizer at the Golgi membranes.

CENTROSOME INVOLVEMENT IN THE FUNCTIONAL ACTIVITY 
OF ENDOTHELIAL CELLS In vitro

Anton Shakhov ¹, ², Irina Alieva ¹

1 A.N. Belozersky Institute of Physico‑Chemical Biology Moscow State University, Moscow, Russia

2 Faculty of Bioengineering and Bioinformatics Moscow State University, Moscow, Russia

Endothelial cell (EC) monolayer located on the inner surface of the blood vessel wall is the 
semi‑selective barrier for molecules and cells. The primary function of EC is to regulate per‑
meability of vascular walls and control the exchange between circulating blood and tissue 
fluids. EC cytoskeleton plays a  crucial role in maintaining endothelial barrier function. The 
cytoskeleton reorganization can change the cell shape to provoke intercellular gap formation 
and provides structural basis for a hyperpermeability. We demonstrated the critical involve‑
ment of MT disassembly in induced EC barrier dysfunction and showed MT‑actin interaction 
underlies in the basis of specific functional activity of endothelial cell [1]. Taking in account (1) 
predominantly radial MT system organization of EC, (2) centrosome position in the geometric 
center of normal ECs, growing in confluent monolayer in vitro and (3) specific ultrastructure of 
EC centrosome we investigated centrosome behavior in EC functions. Our results reveal that 

DEFORMABILITY OF MICROTUBULES STUDIED BY AN ATOMISTIC 
COMPUTATIONAL APPROACH

Ondřej Kučera ¹, Daniel Havelka ¹, Marco A. Deriu ², Michal Cifra ¹

1 Institute of Photonics and Electronics, The Czech Academy of Sciences, Prague, Czechia

2 University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland, Manno, Switzerland

The mechanical properties of microtubules are of great importance for understanding their 
biological function and for applications in artificial devices. Here, we report on the structural 
analysis of microtubule vibration modes calculated by an atomistic approach. Molecular 
dynamics was applied to obtain the atomic structure of a microtubule and a Cα elastic network 
model was analyzed for its normal modes. We mapped local deformations up to the level of 
individual aminoacid residues. Parts of the tubulin dimer sequence responding specifically to 
longitudinal and radial stress are identified. While stress in the axial direction creates strain 
mainly in the longitudinal inter‑tubulin contacts, the radial stress strains mainly the lateral 
contacts between tubulins in adjacent protofilaments. We may generalize that the strain is 
mode‑shape dependent and, according to our results, localized to interdimer contacts with 
energetic preference of deformation in longitudinal contacts. These findings are in agree‑
ment with reported mechanical anisotropy of microtubules, i.e. higher Young’s modulus in 
axial direction compared to radial direction. Our results provide supportive evidence for the 
generally accepted assumption that the mechanics of microtubules, including its anisotropy, 
is determined by the bonds between tubulin dimers.

This research is supported by the Czech science foundation, project no. GA15 – 17102S.

A NEW APPROACH TO THE STUDY OF GOLGI 
AS A MICROTUBULE‑ORGANIZING CENTRE

Artem Fokin ¹, Ilya Brodsky ¹, Elena Chudinova ², Alexey Penin ³, Elena Nadezhdina ¹, ², Anton 
Burakov ¹

1 Belozersky Institute of Physico‑Chemical Biology, Moscow State University, Moscow, Russia

2 Institute of Protein Research, Russian Academy of Sciences, Pushchino, Russia

3 Faculty of Bioengineering and Bioinformatics, Moscow State University, Moscow, Russia

The organization of microtubule system in interphase animal cells affects the processes of 
cell polarization, directed locomotion and intracellular transport. The classical conception 
supposes that the microtubule‑organizing center is represented by centrosome which nucle‑
ates and anchor the microtubules. However, the number of recent papers indicating a role of 
Golgi in microtubule organization. It seems that the mechanisms of microtubule organizing by 
Golgi presumably are the same as by the centrosome. It rises a questions about the hierarchy 
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prof. MUDr. Pavla Braveného, CSc.
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J. Kolářová  Technické možnosti v experimentální kardiologii – aplikace po‑

užívané v Laboratoři experimentální kardiologie
Z. Nováková Regulace krevního tlaku: Co napoví zvířecí modely?
P. Babula Mikroskopické metodiky ve studiu fyziologických dějů
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konané dne 10. února 2016 ve Velké posluchárně Konferenčního centra MU, 
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the centrosome is involved into EC function activity; its MT‑nucleating activity and position 
determines symmetrical state of radial MT and may have an effect on the amount of dynamic 
MT ends in the area of intercellular contacts.

Supported by RFBR grant (#15 – 04 – 08550 to A.I.B.) and MSU Development Program PNR 5.13.

[1] I. Alieva et al.: The leading role of microtubules in endothelial barrier dysfunction: disassembly of 
peripheral microtubules leaves behind the cytoskeletal reorganization. J. Cell. Biochem. 114, pp. 
2258 – 2272, 2013.
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