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Ú V O D N Í  S L O V O

Dějí se dnes věci. Evropa sténá pod nohama statisícových procesí uprchlíků, válečné konflikty 
přešlé do stadia chronického zuří plnou silou na několika místech světa. Spolky mocných ne-
jsou schopny koordinované akce… V tomto prostředí se koná základní i aplikovaný vědecký 
výzkum dožadující se obrovských sum peněz. Koná se to i u nás, v rychle rostoucí materální 
základně vědy, jsme toho svědky. Nevídané investice i provozní náklady pohlcují miliardy čes-
ké i evropské. Vědecký dorost se tuží a starším matadorům už pukají hlavy, neboť se od nich 
žádá stále více a více.

Jsa permanentně ovliněn atmosférou tohoto rašení plodných i neplodných roubů vědy jsem 
narazil na jeden z jeho důsledků (celosvětových). Souvisí to s tím, že je nutno publikovat, což 
věděl už Heyrovský, který měl nad svým pracovním stolem údajně heslo „Publish or Perish!“. 
Míst pro publikování je mnoho, ale nikoliv dostatečně mnoho. Se spoustou výsledků, zejména 
interdisciplinárních, není bez známostí kam se vrtnout. Dříve žily časopisy z dotací a přede-
vším asi z prodeje sebe samých. Všichni chtějí publikovat, ale nikdo nechce kupovat časopisy, 
v nichž bylo publikováno. Zajímavý je dnes počet článků, nikoliv počet čtenářů, tedy reálný 
impakt. Citovat se totiž dá i podle abstrakt, která jsou leckde. Možná právě proto vznikla insti-
tuce časopisů označovaných jako „Open Access“, tedy „otevřený přístup“. S přijímáním věcí do 
tisku se v nich nedělají velké cavyky, jen je nutno zaplatit. Publikované články jsou pak obec-
ně přístupné. Byl to určitě zajímavý nápad, ale projevil se prohloubením stavu, který klidně 
můžeme nazvat publikační hyperinflací. Jsou-li na to peníze, publikuje se kde co, i bez impakt 
faktoru, protože velká čísla vypadají v CV velmi dobře vždy. Tu a tam i časopis s otevřeným pří-
stupem má impakt faktor, byť na ústupu, coby dědictví z doby, kdy takovým časopisem nebyl. 
Jako příklad se uvádí časopis Medicine, vydávaný společností Wolters Kluwer Health, který 
přešel z předplatného na otevřený přístup s platbami autorů (cca 1400 dolarů za článek) v roce 
2014. Současný IF 5.723 je pozůstatkem z doby, kdy vycházelo šest čísel za rok a bylo tvrdé 
recenzní řízení. Dnes jich vychází za rok 52 (v průměru 30 článků) a IF nutně poletí dolů.

Uvedený časopis se zvolna přesunul do kategorie časopisů „predatory scholarly open access“, 
tedy časopisů predátorských (přímo upířích), snad vědeckých a s otevřeným přístupem. Jde 
jim jen o peníze. Dle stránky http://scholarlyoa.com se takto již dnes živí stovky nakladatel-
ství s tisíci titulů časopisů, mnohdy pěkně tlustých a s velmi krátkou periodou vydávání. Lze je 
podle mnoha kriterií rozpoznat, ale chce to čas. Možná se k tomu vrátíme příště. Kdo a proč 
v nich asi publikuje?

Nešvarů v oblasti publikačních aktivit, které jsou důsledem nastavení parametrů tak, jak jsou 
nastaveny, je samozřejmě VÍCE. Nadbytečná množství autorů, a to nejen v klinických studiích, 
kde to je chronicky známý problém kamarádšoftů. Tříštění výsledků studií do zbytečně mno-
ha publikací. Parazitické firmy, které nabízejí všechno možné od jazykových korektur (bez 
nich vás některé časopisy vůbec nepustí na svoje stránky – žádají si prostě svou angličtinu 
skrze své spřátelené korektory) – až po sepsání celých článků, dokonce s IF, přeformulováním 
starších textů, takže webové roboty nerozpoznají plagiát.

Inu, nastal asi čas k zamyšlení.

Vojtěch Mornstein 

http://scholarlyoa.com/
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MikroRNA jako slibné diagnostické, prognostické a prediktivní 
biomarkery u karcinomu pankreatu

Soňa Klusová, Martina Lojová

Masarykova univerzita, Středoevropský technologický institut, Molekulární onkologie II – solidní 
nádory, Brno

Karcinom pankreatu je obecně považován za jedno z nejzávažnějších onkologických onemoc-
nění s extrémně krátkým celkovým přežíváním pacientů. Nejčastější a zároveň nejmalignější 
typ nádorů slinivky břišní je adenokarcinom, který postihuje exokrinní část žlázy a vyskytuje 
se zejména u lidí v sedmé a osmé dekádě života. Většina pacientů v čase diagnózy nemá šanci 
na vyléčení a jsou odkázáni na paliativní léčbu, která už jen zmírňuje vývoj nezastavitelného 
onemocnění. Bezmocnost lékařů spočívá v problematické diagnostice, agresivním průběhu 
a  rezistenci ke konvenční terapii. Jeden z  nejvýznamnějších endogenních faktorů výrazně 
přispívající ke vzniku nádorů slinivky břišní je chronická pankreatitida, která může u pacien-
tů zvýšit riziko maligní transformace až 16krát [1, 2]. Právě diagnostika konkrétní nemoci 
této trávicí žlázy je pro lékaře obtížná kvůli nespecifickým symptomům, které jsou častokrát 
typické pro všechna onemocnění pankreatu, popřípadě jiných orgánů trávící soustavy. Mezi 
nejčastější příznaky nemocí slinivky břišní patří bolesti břicha, nechutenství, váhový úbytek, 
ikterus nebo diabetes mellitus. Problémem u chronických onemocnění je dlouhodobá asymp-
tomatická fáze, která může trvat měsíce až roky a nástup komplikací znamená velmi závažný 
stav [3]. Nejčastější příčinou vzniku chronické pankreatitidy je zvýšená konzumace alkoholu, 
která je typická hlavně pro země Evropy, Severní Ameriku a Austrálii [4]. Mezi faktory vnější-
ho prostředí patří zejména kouření, které může způsobit dvoj- až trojnásobně zvýšené riziko 
kancerogeneze slinivky břišní [2]. Incidence karcinomu pankreatu je téměř shodná s mortali-
tou, přičemž 95 % pacientů umírá do jednoho roku od stanovení diagnózy a více než pěti let 
od stanovení diagnózy se dožívá jen necelé jedno procento případů [5]. Důvodem je hlavně 
pozdní diagnostika kvůli dlouhodobé bezpříznakovosti onemocnění a  také velmi agresivní 
průběh s vysokým metastatickým potenciálem. Co se týče epidemiologie, Česká republika 
v rámci Evropy zaujímá první místo v incidenci karcinomu pankreatu a celosvětově se řadí na 
druhé místo, hned za Japonsko [6]. Z těchto alarmujících údajů vyplývá, že je nezbytné hledat 
nové možnosti diagnostiky a léčby v boji s tímto zákeřným onemocněním.

Etiologie a  molekulární podstata nádorů slinivky břišní dosud nebyla zcela prostudována 
a  mnohé biologické aspekty tohoto onemocnění zůstávají neodhaleny [7]. Stále více prací 
potvrzuje, že důležitým hráčem v kancerogenezi pankreatu jsou malé endogenní regulátory 
mikroRNA (miRNA) [8, 9]. Tyto krátké nekódující RNA fungují jako regulátory genové exprese 
na post-transkripční úrovni, čímž zabezpečují buňce přiměřenou tvorbu proteinů. MiRNA se 
podílí na kontrole esenciálních procesů v buňce, jako je diferenciace, proliferace, buněčný 
cyklus, či apoptóza. Je proto zřejmé, že změna exprese miRNA má obrovský dopad na osud 
buňky a později celého organismu, například v podobě maligního bujení [10].
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Nádory pankreatu
Nádory slinivky břišní vznikají téměř výhradně v exokrinních strukturách žlázy a až 90 % z cel-
kového výskytu těchto malignit tvoří duktální adenokarcinom, který vzniká maligní promě-
nou buněk vývodných kanálků [2]. Přibližně 70 % adenokarcinomů se tvoří v hlavě pankreatu, 
což se projevuje ikterem způsobeným obstrukcí žlučového vývodu. V pozdní fázi se onemoc-
nění projevuje silnou bolestí, anorexií a úbytkem váhy, což je typické také pro adenokarcino-
my v těle a ocase slinivky břišní. Jelikož jsou symptomy dlouhodobě nejasné a mírné, více než 
polovina pacientů s adenokarcinomem je diagnostikována v pozdní čtvrté fázi onemocnění 
s  již přítomnými metastázami. Jedná se o nejmalignější typ karcinomu pankreatu a  jenom 
10 – 15 % případů je operabilních a potenciálně léčitelných [11]. Za nejsilnější rizikové faktory 
se považuje věk a přítomnost chronické pankreatitidy, což potvrzuje fakt, že adenokarcinom 
se nejčastěji objevuje v sedmé nebo osmé dekádě života pacienta [2,12].

Mnohem menší skupinou nádorů slinivky jsou cystické nádory pankreatu, které jsou z vět-
ší části tvořeny cystickou složkou. Tvoří asi 2 % z celkového počtu pankreatických malignit, 
avšak jejich incidence se zvyšuje a postihuje převážně ženy. Dále se histologicky dělí na seróz-
ní cystadenom, mucinózní cystadenom a intraduktální papilární mucinózní neoplázie [11, 13]. 
Vzácnou třídu tvoří neuroendokrinní nádory pankreatu vycházející z endokrinních struktur, 
typicky se projevující zvýšenou hormonální produkcí. Mají méně agresivní průběh a pacienti 
vykazují delší celkové přežití [14, 15].

Diagnostika a současně používané biomarkery
Zlatým standardem v sérové diagnostice nádorů pankreatu je po dlouhá léta karbohydráto-
vý antigen CA19-9. Problémem tohoto biomarkeru je, že se ve zvýšené míře objevuje nejen 
u malignit slinivky břišní, ale také u jiných druhů nádorů, různých zánětů, cirhózy nebo revma-
toidní arthritidy [16, 17]. Vědecké studie poukazují na nové potenciální biomarkery, které se 
pro pankreas prozatím v praxi nepoužívají. Jedná se především o antigeny CA125 a CA72-4, 
užívané spíše pro diagnostiku žaludku, avšak zdá se, že by mohly pomoci diagnostikovat i kar-
cinomy slinivky břišní [18]. Také enzymy alkoholdehydrogenáza a aldehyddehydrogenáza, na-
cházející se v pankreatu, vykazují rozličné chování u zdravého jedince a u pacienta s nádorem 
pankreatu. Nejvýznamněji zvýšenou aktivitu v  karcinomu má izoenzym alkoholdehydroge-
názy třídy III a  je možné jej detekovat i v séru pacienta [19]. Potenciálním biomarkerem se 
schopností odlišit nádory pankreatu od chronické pankreatitidy se zdá být IL-6, který se v sig-
nifikantně větší míře nachází u pacientů s malignitou než u pacientů se zánětem slinivky [20].

Prognostické markery všeobecně charakterizují zdravotní stav pacienta a korelují s celkovou 
délkou přežívání nemocných bez ohledu na léčbu. V  praxi mohou tyto markery (společně 
s markery prediktivními) pomoci lékařům vybrat vhodnou terapii pro konkrétního pacienta 
v určitém stádiu onemocnění, čímž se eliminuje nastolení neúčinné léčby, která nemocnému 
může navíc uškodit [11, 21].

Jedním z nejznámějších biomarkerů stanovovaných u pacientů s nádory slinivky břišní je CA19-9, 
který má kromě diagnostického potenciálu také prognostické a prediktivní vlastnosti. Hladina 
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tohoto antigenu koreluje se stupněm malignity a pacienti s nižší expresí mají výrazně lepší celko-
vé přežívání a také delší dobu do progrese [22, 23]. Dalším známým biomarkerem v oblasti gast-
roenterologie je karcinoembryonální antigen (CEA), který u nádorů pankreatu sám o sobě nemá 
příliš vysokou výpovědní hodnotu kvůli své nízké specificitě a senzitivitě. Avšak podle některých 
studií by mohl sloužit jako účinný předoperační prognostický marker v kombinaci s CA19-9, ne-
boť zvýšená hladina těchto molekul byla již opakovaně asociována se špatnou prognózou paci-
entů [24, 25]. Jako nadějný biomarker pro určování prognózy se zdá být také cytokin IL-6, jehož 
koncentrace v séru pacientů stoupá se zvyšujícím se stádiem onemocnění. Navíc hladina IL-6 
u pacientů s neresekabilním nádorem slinivky břišní je vyšší než u operabilních pacientů, tudíž 
měření hladiny tohoto cytokinu před chirurgickým zákrokem může pomoci při volbě terapie 
[20]. Početné studie se zaměřily na proteolytické enzymy matrix-metaloproteinázy (MMP), kte-
ré jsou klíčové při invazivitě a zakládání metastáz, což je typickým časným znakem karcinomů 
pankreatu. Bylo zjištěno, že zvýšená exprese MMP koreluje s kratším přežíváním, s přítomností 
lokálních nebo vzdálených metastáz, a s tím související špatnou prognózou [26, 27]. Další studo-
vaná proteáza v souvislosti s prognózou je katepsin, který je nadměrně exprimován u více druhů 
nádorů, včetně karcinomu pankreatu. Konkrétně zvýšená hodnota sérového katepsinu L korelu-
je s výrazně sníženým celkovým přežitím pacientů s malignitou slinivky [28].

Současné terapeutické přístupy
Nádory slinivky břišní patří mezi nejhůře léčitelné nádory a jejich incidence se téměř shoduje 
s mortalitou. Důvodem je skutečnost, že více než 95 % pacientů je v době stanovení diagnózy 
již v pozdním stádiu onemocnění, kdy nemocnému může být poskytována pouze paliativní 
léčba pro mírné prodloužení a zkvalitnění života. Jedinou šanci na vyléčení představuje úplné 
chirurgické odstranění nádoru v  počátečním stádiu bez lokálního šíření a  metastáz, což je 
možné pouze u 10-15 % případů. Navíc je tato operace spojena s relativně vysokou úmrtností 
a  po provedení radikální resekce se u  většiny pacientů po čase objeví metastázy, proto je 
potřebné pečlivě zvážit zdravotní stav nemocného a posoudit, zda je kandidát vhodný pro 
tento chirurgický zákrok [29].

Dalším problémem léčby nádorů slinivky břišní je rezistence ke konvenčním terapeutickým 
přístupům, jakými jsou radioterapie a chemoterapie. Samotná radioterapie nevykazuje velmi 
vysokou účinnost, proto se obvykle aplikuje v  kombinaci s  chemoterapií a  to v  případech, 
kdy má pacient neresekabilní nádor bez metastatických známek. Nejčastěji samostatně vy-
užívaná chemoterapeutika jsou 5-fluorouracil (5-FU) a gemcitabin, pro vyšší účinnost se pak 
kombinuje více cytostatik najednou [30, 31].

MikroRNA
Lidský genom kóduje přibližně 20 000 proteinů, což však tvoří pouze 2 % z celkového počtu 
genů. To značí, že v našem organizmu se nachází velké množství nekódujících RNA molekul, 
které nejsou jenom přebytečným materiálem v buňkách, ale z velké části sehrávají esenciální 
úlohu v řízení mnoha procesů. Mezi nejvýznamnější z nich patří mikroRNA [10].
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MikroRNA (miRNA) jsou endogenní regulátory genové exprese regulující na post-transkripč-
ní úrovni, jejichž délka dosahuje přibližně 21 – 23 nukleotidů. Jedna molekula miRNA může 
mít až stovky cílových mRNA a jedna mRNA může být regulována více miRNA, čímž vytvářejí 
v organizmu složitou regulační síť. Významně ovlivňují jak fyziologické funkce, například dife-
renciaci kmenových buněk, buněčné dělení, signální transdukci a buněčnou smrt, tak i pato-
logické procesy, jako je nádorové bujení. Právě proto jsou v současnosti miRNA významným 
předmětem zájmu mnoha výzkumů usilujících o nalezení nových diagnostických, prognostic-
kých a prediktivních biomarkerů, ale též potenciálních terapeutických cílů, a  to především 
u onkologických onemocnění [32, 33].

Obr. 1: Proces biogeneze miRNA – jednotlivé kroky a zúčastněné enzymy s proteiny [38].
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Biogeneze mikroRNA
V lidském organizmu se nachází více než 1000 genů pro miRNA, které svou délkou výrazně 
přesahují samotné maturované molekuly. Pozice miRNA genů vzhledem ke známým tran-
skripčním jednotkám v genomu jsou rozmanité. Většina se nachází mezigenově mezi kódují-
cími sekvencemi, kde mohou být miRNA transkripty monocistronní s vlastním promotorem, 
nebo vzniknou polycistronní primární transkripty v podobě klastrů, což je případ asi polovi-
ny miRNA. Druhý nejčastější případ je umístnění genů v  intronových oblastech kódujících 
genů nebo genů pro nekódující RNA.  Existují ještě další možné pozice, avšak ty jsou 
výrazně minoritní. MiRNA tedy může být přepisována ze svého genu buď jako samostatná 
transkripční jednotka s vlastním promotorem, nebo – pokud je v těsné blízkosti, popřípadě 
přímo součástí nějakého nějakého protein-kódujícího genu – probíhá přepis miRNA genu za 
pomoci promotoru daného hostitelského genu [10, 34].

Biogeneze může být kanonická, ta výrazně převažuje u většiny miRNA, nebo nekanonická. 
U kanonické dráhy (Obr. 1) má gen pro miRNA svůj vlastní promotor, proto je schopný au-
tonomní transkripce jako nezávislá jednotka [35]. Přepis genu probíhá v jádře buňky pomocí 
RNA polymerázy II, popřípadě RNA polymerázy III, za vzniku primárního transkriptu pri‑miR‑
NA, který může být post-transkripčně upravován přidáním 7-methyl-guanozinu na 5´ konec 
a polyadenylací na 3’konci [33]. Na tento primární transkript následně nasedá mikroproce-
sor, který je tvořen endonukleázou Drosha a regulační vazbovou jednotkou DGSR8, čímž se 
vytvoří 60–70 nukleotidů dlouhý sekundární transkript pre‑miRNA. Ten je následně trans-
portován z jádra do cytoplazmy pomocí Exportinu-5, což je protein asociovaný s kofaktorem 
Ran a GTP. Exportin-5 rozeznává svou cílovou strukturu díky několik nukleotidů dlouhému 
přesahu, který pre-miRNA nese na svém 3’ konci. Export do cytoplazmy je aktivní proces 
a vyžaduje energii, kterou zúčastněné proteiny získávají hydrolýzou GTP v cytoplazmě [36]. 
V dalším kroku je pre-miRNA štěpená pomocí endonukleázy Dicer za vzniku miRNA duplexu 
o délce přibližně 22 nukleotidů, kde jeden řetězec je označovaný jako „guide strand“, který 
později vstupuje do funkčního RISC komplexu, a  druhý řetězec (tzv. „passenger strand“) 
podléhá degradaci neznámou nukleázou. Rozhodujícím kritériem při výběru řetězce do 
RISC komplexu sestaveného z proteinů argonautové rodiny je stabilita párování na 5´ kon-
ci, přičemž funkčním post-transkripčním regulátorem se stane maturovaná miRNA s nižší 
stabilitou [37].

Cílovou strukturou pro miRISC (miRNA‑induced silencing complex) je 3’UTR oblast na 
kódující mRNA, která nese vazebná místa pro mnohé regulační molekuly důležité při řízení 
metabolizmu mRNA, jakými jsou například lokalizace, transport, účinnost translace a stabi-
lita [10]. Stupeň komplementarity mezi miRNA a mRNA rozhoduje, který ze tří regulačních 
mechanizmů komplex miRISC uplatní. Pro živočišné buňky je typická represe translace, kdy 
miRNA není stoprocentně komplementární s 3’UTR oblastí a vazba je nedokonalá. U rostlin-
ných buněk je uplatňována především degradace mRNA způsobená úplnou vazbou miRNA 
na cílovou strukturu. Třetí typ regulace zahrnuje deadenylaci mRNA, což způsobí snížení 
stability a zastavení proteosyntézy, avšak tento mechanizmus je nejméně zastoupený [33].



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

8 9

Ačkoliv mechanizmy biogeneze miRNA byly detailně prostudovány, o degradaci těchto regu-
látorů se to říct nedá. Obecně známým faktem je, že miRNA jsou vysoce stabilní molekuly, 
avšak jejich poločas rozpadu je rozdílný v závislosti na typu molekuly a lokalizaci [39]. Důka-
zem toho jsou pokusy, během kterých bylo zjištěno, že poločasy rozpadu miRNA v orgánech 
jako jsou játra nebo srdce dosahovaly hodiny až dny. Naproti tomu miRNA v neuronech vyka-
zovaly mnohem nižší životnost a rychleji podléhaly degradaci. Pomocí sekvenačních technik 
se ukázalo, že miRNA s delším poločasem rozpadu byly modifikovány přidáním zbytků ade-
nosinů nebo uracilů na svůj 3’konec, čímž byly chráněny před štěpením exonukleázami [40]. 
Zdá se, že miRNA mají velmi flexibilní a  dynamický metabolizmus, který nemá univerzální 
pravidla, ale úzce souvisí s funkcí miRNA a jejich lokalizací.

MiRNA a kancerogeneze
Jak už bylo zmíněno, miRNA se podílí na regulaci esenciálních procesů v buňce, proto změna 
exprese těchto molekul má závažný dopad a může vést ke kancerogenezi. Tuto souvislost 
potvrzuje fakt, že přibližně 50 % známých lidských genů pro miRNA se nachází v nestabilních 
místech genomu, která jsou náchylná na přestavbu a lámání, což přispívá k nádorové trans-
formaci [41].

Obr. 2: Porovnání funkcí miRNA ve zdravé a nádorové buňce, miRNA jako onkogen a nádorový supre-
sor [46]. (a) MiRNA ve zdravé buňce, kde plní svou fyziologickou funkci v komplexu RISC, a to buď 
štěpením, nebo inhibicí translace cílové mRNA. (b) Zvýšená exprese miRNA v nádorové buňce nega-
tivně reguluje nádorové supresory a v procesu kancerogeneze vystupuje jako onkogen. (c) Snížená 
exprese miRNA v  nádorové buňce tlumí méně onkogenů než v  případě fyziologických podmínek, 
tudíž tato miRNA plní funkci nádorového supresoru.
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V procesu kancerogeneze mohou miRNA zastávat dvě funkce a vystupovat buď jako onko-
gen nebo nádorový supresor (Obr. 2). Pokud je exprese v maligních buňkách zvýšená, jedná 
se o onkogenní miRNA, která na růst nádoru působí pozitivně. Její role spočívá v regulaci 
nádorově supresorových genů prostřednictvím snížení jejich exprese, což vede k nadměrné-
mu bujení, poruchám apoptózy a  zvýšení metastatického potenciálu. V  případě nádorově 
supresorových miRNA, jejichž hladina je v maligních buňkách snížená, dochází ke sníženému 
tlumení exprese mnohých onkogenů [42]. Existuje více způsobů, jak k  těmto deregulacím 
dochází. Navýšení hladiny onkogenních miRNA může být výsledkem amplifikace, deregulace 
transkripčních faktorů nebo demethylace CpG ostrůvků na promotorech genů. Naproti tomu 
snížená hladina nádorově supresorových miRNA může být způsobená delecí, hypermethylací 
DNA nebo ztrátou transkripčních faktorů [43]. Například dobře známá onkogenní miR-21 je 
výrazně hypomethylována v epiteliálním nádoru vaječníků, což vysvětluje její zvýšenou ex-
presi [44]. Naopak hypermethylace můžeme pozorovat u nádorově supresorové miR-615-5p 
v nádorech slinivky břišní, která tlumí proliferaci, migraci a invazivitu [45].

V roce 2000 vědci Hanahan a Weinberg definovali šest základních vlastností nádorů, a to 
soběstačnost v produkci růstových signálů, necitlivost k signálům zastavujícím buněčný cyk-
lus, poškození apoptózy, neomezený replikační potenciál, posílení angiogeneze a tvorba me-
tastáz [47]. O rok později tyto znaky doplnili o další čtyři – genomová nestabilita, deregulace 
buněčné energetiky, rezistence k imunitnímu systému a nádorem indukovaný zánět [48]. Po-
četné studie ukazují, že miRNA v procesu maligní transformace zasahuje do všech zmíněných 
vlastností nádorů, čímž se potvrdila nezastupitelná role těchto regulátorů v kancerogenezi. 
Navíc exprese miRNA je tkáňově a nádorově specifická, což umožňuje identifikaci původu 
novotvaru v metastatickém stádiu, kdy je mnohdy náročné určit místo vzniku. Podobný pro-
blém nastává také u málo diferencovaných nádorů s vysokým gradem, kde specifické expres-
ní miRNA profily mohou potenciálně sloužit jako identifikátory tkáně původu [10, 49]. Nedá 
se dnes proto popřít, že miRNA mají své nezastupitelné místo v procesu vzniku a vývoje ná-
dorů, a detailní pochopení funkcí těchto molekul bude vést také k porozumění mechanizmů 
kancerogeneze [41].

Role miRNA u onemocnění slinivky břišní
MiRNA mají mnoho unikátních vlastností, díky kterým se zdají být velice slibnými biomarkery, 
ať už v  oblasti diagnostiky, pro určení prognózy nebo v  predikci léčebné odpovědi. Jejich 
expresní profily jsou vysoce specifické v závislosti na lokalizaci, stádiu a typu onemocnění. 
Navíc se prokázalo, že miRNA se nacházejí téměř ve všech tělních tekutinách, kde jsou mno-
hem stabilnější než jiné druhy RNA. Tyto cirkulující miRNA nabízejí využití jako neinvazivní 
biomarkery při diagnostice onemocnění nebo pro včasné odhalení relapsu u onkologických 
pacientů. Naopak tkáňové miRNA, získané například při biopsii, by mohly sloužit spíše jako 
prognostické a prediktivní ukazatele [10, 50]. Většina prací zabývajících se hledáním nových 
potenciálních biomarkerů z řad miRNA se pohybuje v oblasti onkologie. Avšak zjistilo se, že 
tyto genové regulátory hrají významnou roli také v patogenezi jiných onemocnění, například 
pankreatitidy.
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Diagnostické miRNA u chronické pankreatitidy a nádorů pankreatu
Studie zabývající se hledáním miRNA biomarkerů u chronické pankreatitidy téměř výhradně 
porovnávají expresní profily nejen se zdravou tkání slinivky břišní, ale také s karcinomem pan-
kreatu. Důvodem je, že klinický obraz těchto dvou diagnóz je velmi podobný a ačkoli dnes už 
existují velmi přesné zobrazovací metody, odlišení chronické pankreatitidy od neoplázie je 
pro lékaře stále velkou výzvou. Proto je nezbytné hledat nové diagnostické prostředky, které 
by pomohly spolehlivě rozlišit maligní od benigního poškození pankreatu [51].

Jako účinná kombinace biomarkerů se zdá být miR-217 spolu s miR-196a, které jsou vysoce 
specifické pro slinivku břišní. MiR-217 se v nádorové tkáni téměř nevyskytuje, naopak ve 
zdravé žláze je exprimována ve velké míře a plní roli významného nádorového supresoru. 
Naopak onkogenní miR-196a se vyskytuje v nádorech pankreatu ve velkém množství a ve 
zdravé slinivce ji najdeme jen výjimečně. Tudíž míra exprese miR-217 a miR-196a koreluje 
s  proměnou acinárních buněk v  procesu kancerogeneze. V  budoucnu by expresní profily 
těchto dvou miRNA mohly pomoci stanovit, jestli se jedná o  nádorovou, zánětlivou nebo 
zdravou tkáň [9].

Další vysoce specifickou miRNA pro tuto sekreční žlázu je miR-375 exprimovaná v Langer-
hansových ostrůvcích, která tlumí glukózou podmíněné vylučování inzulinu. Ve zdravém pan-
kreatu se tato miRNA nachází ve výrazně zvýšené míře, než je tomu u chronické pankreatitidy 
nebo u nádoru slinivky, což potvrzuje snížené množství sekrečních buněk v patologické tkáni. 
Přestože by miR-375 mohla být vhodným biomarkerem pro zjištění poškození pankreatu, ne-
prokázalo se, že by tyto dvě diagnózy dokázala rozlišit [9].

Jinými miRNA studovanými v souvislosti s diagnostikou konkrétní patogeneze byly sérové 
miR-21, miR-155 a  miR-196a. Ukázalo se, že dobře známá onkogenní miR-21 dokáže svou 
expresí odlišit maligní od benigního pankreatu, avšak nedokáže určit, jestli se jedná o chro-
nickou pankreatitidu nebo zdravou slinivku. Hladiny miR-155 a miR-196a jsou u pacientů se 
zánětem nebo nádorem pankreatu signifikantně vyšší než u zdravých jedinců, avšak ani tyto 
miRNA nedokážou určit přesně, o kterou diagnózu sekreční žlázy se jedná [52].

Byla provedena i velmi rozsáhlá studie na tuto problematiku, ve které vědci provedli globál-
ní analýzu miRNA odlišujících nádory, chronickou pankreatitidu a zdravé slinivky pomo-
cí čipových technologií. Následná validace, v  rámci které bylo porovnáváno několik skupin 
vzorků, prokázala schopnost sestaveného diagnostického panelu spolehlivě odlišit jednot-
livé skupiny. Největší rozdíly v  expresi byly nalezeny mezi benigními a  maligními tkáněmi, 
menší odlišnosti byly pozorovatelné mezi zdravou tkání slinivky a zánětlivým onemocněním. 
Významné rozdíly byly u miR-21 a miR-155, které byly zvýšené u pacientů s karcinomem pan-
kreatu na rozdíl od ostatních skupin. Obě tyto miRNA jsou prokázanými onkogeny a hrají vý-
znamnou roli v mnoha nádorech. Za zmínku stojí ještě miR-221, která byla také signifikantně 
zvýšená v nádorech pankreatu, a tím byla poprvé spojena s kancerogenezí gastrointestinál-
ního traktu [8].
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Role miRNA v patogenezi nádorů slinivky břišní
Nádory slinivky břišní jsou všeobecně považovány za velmi agresivní s velice špatnou prognó-
zou, což potvrzují hrozivé statistiky úmrtnosti nemocných. Vyhlídky pacientů se odvíjí od stá-
dia neoplázie a přítomnosti metastáz v době stanovení diagnózy, proto je nezbytné hledat 
nové markery s co nejvyšší specificitou a senzitivitou.

Objevení miRNA v  tělních tekutinách byl velký úspěch pro vědce a  rozšířil tím potenciální 
využití miRNA jako neinvazivních diagnostických biomarkerů [50]. Významným sérovým 
biomarkerem by mohla být miR-210, která je signifikantně zvýšená u nemocných s karcinomem 
pankreatu v porovnání se zdravými jedinci. Tato miRNA je indukována hypoxickým faktorem 
HIF-1α, pozitivně ovlivňuje buněčný cyklus regulací inhibitorů onkogenu c‑MYC a negativně 
působí na mechanizmy DNA oprav [53]. Další studie odhalila, že jako účinná kombinace pro 
detekci onemocnění by mohlo být souběžné stanovení plazmových miR-21, miR-210, miR-155 
a  miR-196a [54]. Početné studie naznačují, že budoucnost diagnostiky by mohla spočívat 
jak v měření hladin specifických miRNA pro danou neoplázii, tak proteinových biomarkerů, 
které jsou využívány v současné praxi. Pro nádory slinivky břišní je charakteristický antigen 
CA19-9, který je rutinně stanovován u pacientů s podezřením na toto onkologické onemoc-
nění. Nejnovější studie prokázaly, že souběžné stanovení hladin tohoto proteinu v kombinaci 
s miR-27a-3p [55] nebo miR-16 a miR-196a [56] by zvýšilo specificitu a senzitivitu diagnostiky. 
Existuje velké množství prací odhalujících široký potenciál cirkulujících miRNA rozlišit nádo-
rovou od nenádorové tkáně u slinivky břišní, například miR-155 [54], miR-221 [57], miR-200a, 
miR-200b [58] a miR-18a [59], kdy ve všech případech vykazovaly tyto regulátory onkogenní 
funkci.

Expresní profily miRNA jsou využitelné nejen v diagnostice, ale také v určení prognózy paci-
enta. Jedním z významných prognostických biomarkerů by mohla být onkogenní miR-196a, 
která podle Kaplan-Meierovy analýzy signifikantně koreluje s délkou přežívání. Nemocní se 
zvýšenou hladinou této miRNA mají až o polovinu kratší medián přežívání než pacienti s níz-
kou expresí. Navíc kvantitativní analýza miR-196a dokáže rozlišit resekabilní nádory sliniv-
ky (stádium I a II) od neresekabilních (stádium III a IV) [52]. Již zmíněná studie v souvislosti 
s diagnostikou odhalila také panel šesti miRNA s prognostickým charakterem, a to konkrétně 
miR-452, miR-105, miR-127, miR-518a-2, miR-187 a miR-30a-3p, které vykazovaly nádorově 
supresorovou funkci. Analýza byla provedena na pacientech s diseminovaným nádorem pan-
kreatu v  lymfatických uzlinách rozdělených na dvě skupiny podle délky přežití do 24 měsí-
ců a více než 24 měsíců. Výrazně vyšší hladina těchto miRNA se nacházela u  jedinců, kteří 
vykazovali delší celkové přežívání [8]. Naopak skupinu onkogenních prognostických miRNA 
tvoří miR-155, miR-203, miR-210 a  miR-222, které se u  pacientů s  kratším přežitím nachá-
zejí ve zvýšené míře a představují několikrát vyšší riziko úmrtí na maligní onemocnění [60]. 
Za zmínku stojí také miR-10b, která výrazně podporuje invazivitu, a tím přispívá ke špatné 
prognóze, čímž plní funkci onkogenu [61]. Také miR-200c úzce souvisí s migrací nádorových 
buněk, avšak v opačném smyslu. Její zvýšená hladina potlačuje schopnost zakládat metastá-
zy a podporuje expresi E-kadherinu, čímž přispívá k lepším vyhlídkám pacienta [62]. V souvis-
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losti s určováním prognózy je potřeba zmínit dobře prostudovanou miR-21 s onkogenními 
vlastnostmi [63].

Jak je vidět, aberantní exprese různých miRNA se v  procesu vzniku nádorů slinivky břišní 
vyskytuje velmi často. Tyto regulátory ovlivňují hladinu širokého spektra onkogenů a nádo-
rových supresorů v mnoha signálních dráhách (Obr. 3). Proto není pochyb o tom, že jejich 
deregulace má na vývoj slinivky břišní závažný dopad v podobě maligní transformace nebo 
jiné patologické reakce.

Zapojení vybraných miRNA do patogeneze nádorů slinivky břišní

miR‑21
Jednou z nejznámějších a nejlépe prostudovaných miRNA v kancerogenezi je miR-21, kte-
rá plní roli důležitého onkogenu v  mnoha nádorových onemocněních. Její exprese bývá 
zvýšená u karcinomu prsu [65], plic [66], střeva [67], jícnu [68], žaludku [69], slinivky břišní 
[63] a v mnoha dalších solidních nádorech, ale také u hematologických malignit [70].

Jedním z  mechanizmů navyšování hladiny této onkogenní miRNA je acetylace histonů na 
jejím promotoru pomocí enzymů histon acetyltransferáz, které fungují jako koaktivátory 
transkripce genů. Bylo prokázáno, že stupeň této epigenetické modifikace pozitivně koreluje 
s expresí miR-21 [71]. Nádory slinivky břišní mají však i další mechanizmus indukce miR-21, 
a to prostřednictvím hypoxického faktoru HIF-1α. Toto maligní onemocnění je charakteris-
tické přítomností silně hypoxického mikroprostředí kolem neoplázie, což pozitivně koreluje 
s  navozováním exprese některých onkogenních miRNA, například miR-21 nebo zmíněnou 
miR-210 [53, 72].

Obr. 3: Zapojení širokého spektra miRNA do signálních drah u nádorů pankreatu [64].
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MiR-21 reguluje velké množství nádorových supresorů, čímž pozitivně ovlivňuje početné 
vlastnosti nádoru, zejména zvýšenou buněčnou proliferaci, utlumenou apoptózu, posí-
lenou schopnost migrace a  zakládání vzdálených metastáz (Obr.  4). Různé výpočtové al-
goritmy předpokládají až stovky cílových mRNA pro miR-21, avšak experimentálně bylo 
ověřeno relativně malé množství. Jedním z  nádorových supresorů zapojených v  kance-
rogenezi pankreatu, který je přímo regulovaný miR-21, je gen PDCD4, který kóduje pro-
tein programované buněčné smrti 4 [73]. Tento protein byl původně spojován výhradně 
s apoptózou, protože se zjistilo, že v buňkách podléhajících programované buněčné smrti 
je výrazně ve zvýšené míře. Dnes už víme, že kromě apoptózy významně ovlivňuje tran-
slaci proteinů prostřednictvím interakce s  translačními iniciačními faktory eIF4A a  eIF4G 
[74]. Další cílovou strukturou pro miR-21 je fosfatázový a tenzinový homolog PTEN, kte-
rý je přirozeným inhibitorem PI3K/Akt signální dráhy ve zdravých buňkách, čímž tlumí 
nadměrnou proliferaci, a  brání tak nádorovému bujení. Důležitou funkcí PTEN je také 
blokace několika druhů matrixových metaloproteináz, které jsou nezbytné pro invazivi-
tu nádorových buněk a  zakládání metastáz. Avšak u  nádorů slinivky břišní bývá exprese 
PTEN často potlačována zvýšenou regulací onkogenu miR-21, což má za následek zvýše-
nou proliferaci a invazivitu [89, 90]. V souvislosti se zvýšenou aktivitou matrixových meta-
loproteináz u karcinomů pankreatu je potřeba zmínit gen RECK kódující protein, který ve 
zdravých buňkách potlačuje funkci těchto proteáz, avšak v  nádorových buňkách je často 
snížený nadměrnou regulací prostřednictvím miR-21, což opět pozitivně podporuje migraci 
a invazivitu [75, 76]. Také protein tropomyozin kódovaný genem TPM1 nese na své 3’UTR 
oblasti mRNA vazebné místo pro miR-21 a v nádorech pankreatu je exprimován mnohem 
méně. Tropomyozin je asociovaný s aktinem a stabilizuje mikrofilamenta. Předpokládá se, 
že má schopnost potlačovat buněčný růst a invazivitu [76, 77]. Bylo prokázáno, že miR-21 
výrazně ovlivňuje také apoptózu, a to skrze Fas ligand z rodiny TNF cytokinů. Tento protein 
indukuje vnější cestu programované buněčné smrti u buněk, které exprimují Fas receptor, 
což je častá cesta apoptózy u nádorových buněk při podání protinádorových léčiv. Podle 
experimentálních výsledků může být snížená hladina FasL v důsledku vazby miR-21 jedním 
z důvodů chemorezistence na gemcitabin u nádorů pankreatu [78].

Obr. 4: Vybrané cíle miR‑21 a zapojení této miRNA do kancerogeneze nádorů pankreatu.
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V souvislosti se zapojením miR-21 do kancerogeneze pankreatu byly provedeny mnohé ana-
lýzy, které dospěly k závěru, že tato onkogenní miRNA má velký potenciál fungovat jako bio‑
marker. Většina prací zdůrazňuje spíše prediktivní než prognostický význam, neboť exprese 
miR-21 úzce souvisí s chemosenzitivitou. Například sérová miR-21 by mohla v budoucnosti 
sloužit jako neinvazivní biomarker predikující přínosnost paliativní chemoterapie, protože 
pacienti s výrazně vyšší hladinou miR-21 mají slabší odpověď na tuto terapii v porovnání s pa-
cienty s nižší expresí [78]. To potvrzuje další studie, kde inhibicí miR-21 byla u nemocných 
pozorována vyšší senzitivita na gemcitabin a nádorové buňky podléhaly apoptóze ve zvýšené 
míře [79]. Prediktivní vlastnosti miR-21 by mohly být v budoucnu nápomocné při výběru pa-
cientů vhodných na operační zákrok, protože vyšší hladina miR-21 předpovídá krátké přežití 
nemocných, kteří podstoupili resekci [63].

miR‑217
Jak již bylo zmíněno, exprese miR-217 je tkáňově specifická pro acinární buňky nacházející se 
ve zdravém pankreatu. Naopak u nádorů slinivky břišní se tento typ miRNA nenachází téměř 
vůbec a plní funkci významného nádorového supresoru. Dá se předpokládat, že miR-217 plní 
důležitou roli v procesu transdiferenciace při proměně benigního pankreatu na maligní [9, 80]. 
Potvrzuje to i studie, kde vědci zjišťovali korelaci mezi miR-217 a přechodem ze stádia chronické 
pankreatitidy na karcinom pankreatu. Výsledky ukazují, že potenciální cílová struktura tohoto 
nádorového supresoru je gen pro histon deacetylázu SIRT‑1, jehož exprese je v maligní žláze 
výrazně navýšena. Je známo, že SIRT-1 se podílí na procesu epiteliálně-mezenchymální tranzi-
ce, která hraje důležitou roli při přechodu z chronického zánětu do nádorového bujení [81, 82].

Dalším významným cílem miR-217 je onkogen KRAS, který má esenciální úlohu v  iniciaci 
a  progresi kancerogeneze slinivky břišní. Mutantní forma tohoto onkogenu se nachází až 
u  90  % adenokarcinomů pankreatu a  způsobuje nadměrnou aktivaci mnohých signálních 
drah podporujících růst nádorů. Bylo dokázáno, že navýšení hladiny nádorově supresorové 
miR-217 způsobilo sníženou expresi KRAS, což mělo za následek utlumení buněčného růstu 
a snížení schopnosti zakládat kolonie maligních buněk [83].

Protein β-katenin se ve zdravých pankreatických buňkách nachází v cytoplazmatické mem-
bráně a podílí se na udržování buněčné adheze. Naopak u nádorových buněk slinivky břišní se 
mění lokalizace tohoto proteinu spíše do cytoplazmy nebo jádra a také je možné pozorovat 
viditelný nárůst exprese v porovnání s fyziologickým stavem žlázy. Právě gen pro β-katenin je 
dalším předpokládaným cílem miR-217 a jelikož jsou hladiny této miRNA u nádorů pankreatu 
snížené, exprese β-kateninu bývá často významně zvýšená [9, 84].

Jedním z nadějných využití miR-217 v klinické praxi je aplikace tohoto potenciálního biomar‑
keru v diagnostice patologických stavů slinivky břišní. Početné studie potvrzují, že tato orgá-
nově specifická miRNA má schopnost svou rozdílnou expresí rozlišit zdravou, zánětlivou a ná-
dorovou tkáň pankreatu [9, 80]. Výsledky jiné práce ukazují, že na základě exprese miR-217 
je možné identifikovat pacienty s vysoce rizikovými prekurzorovými lézemi na slinivce břišní 
s invazivním charakterem [85].
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miR‑198
Role miR-198 v kancerogenezi slinivky břišní není zcela jasná a existuje jen málo prací, které 
se touto problematikou zabývají. Podle jedné studie miR-198 funguje jako nádorový supre‑
sor a u karcinomů slinivky břišní se nachází ve snížené míře v porovnání se zdravými tkáněmi. 
Zjistilo se, že jako potenciální cílové struktury této miRNA jsou geny pro MSLN, PBX-1 a VCP, 
které všechny vystupují jako onkogeny a  pozitivně podporují růst nádoru. Navíc navýšení 
hladiny miR-198 způsobilo zpomalení proliferace maligních buněk a  utlumení schopnosti 
metastázovat. Také pacienti s vyšší hladinou této miRNA měli delší celkové přežívání opro-
ti pacientům s  nízkou hladinou. Ukázalo se, že miR-198 by mohla v  budoucnu sloužit jako 
prognostický marker [86].

Jiná studie zabývající se expresní analýzou miRNA v  nádorové, zánětlivé a  zdravé slinivce 
břišní došla k závěru, že miR-198 by v budoucnu mohla sloužit jako diagnostický marker pro 
určení konkrétního onemocnění pankreatu, avšak jejich výsledky vypovídaly o onkogenním 
charakteru miR-198, neboť hladiny této miRNA byly signifikantně vyšší v nádorové tkáni, než 
tomu bylo ve zdravém pankreatu nebo u chronické pankreatitidy [87].

miR‑34a
Funkce miR-34a při nádorovém bujení pankreatu je jasnější a mnohé práce potvrzují její roli 
nádorového supresoru s  antiproliferačním a  proapoptickým účinkem. Ve zdravé žláze se 
tato miRNA přirozeně exprimuje, avšak u nádorů slinivky břišní je častokrát nepřítomná. Bylo 
prokázáno, že miR-34a je přímý transkripční cíl nádorového supresoru p53 při odpovědi na 
poškození DNA nebo na jiné narušení rovnováhy buněčného cyklu. U karcinomů pankreatu 
je mutace a  inaktivace p53 velmi častá, což má za následek utlumení transkripce miR-34a 
[88, 89]. Dalším mechanizmem deaktivace miR-34a je methylace promotorů na částech genů 
bohatých na CpG ostrůvky. Tato epigenetická změna má za následek inhibici transkripce 
a snížení hladiny miR-34a [90].

Jako potenciální cílové struktury této miRNA byly identifikovány proteiny signální dráhy 
Notch a antiapoptické proteiny z rodiny Bcl-2. Navýšením hladiny miR-34a bylo docíleno utlu-
mení exprese těchto proteinů, což vedlo k inhibici buněčného růstu a invazivity, indukci apo-
ptózy a také zvýšení senzivity k chemoterapii a radioterapii [91].

MiRNA jako nové terapeutické cíle pro PDAC
Hlavní funkcí miRNA ve zdravých buňkách je udržet přiměřenou expresi proteinů a zajistit tím 
fyziologický stav. Naproti tomu v nádorech je hladina miRNA deregulovaná, což způsobuje 
ztrátu buněčné homeostázy a navozuje patologický stav. Proto se začalo uvažovat o novém 
způsobu léčby pacientů s využitím miRNA. Všeobecným principem této terapie je buď snížení 
hladiny onkogenních miRNA nebo navýšení hladiny nádorově supresorových miRNA [92].

Mezi přímé inhibiční strategie patří použití antisense oligonukleotidů, jejichž struktura je 
komplementární se sekvencí onkogenní miRNA. Principem této terapie je vyvázání cílených 
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miRNA a následné vyřazení z regulační funkce. Více rozšířené jsou však modifikované vari-
anty jako antagomiRs nebo „locked nucleic acids“ LNA, které mají zvýšenou stabilitu, lepší 
vazebnou afinitu a  specificitu. Naopak při cílení nádorově supresorových miRNA se využí-
vají přímé substituční metodiky, které hladinu dané miRNA navyšují. Existují také nepřímé 
strategie tlumení nebo navyšování miRNA, a to prostřednictvím terapeutických prostředků, 
které zasahují do procesu biogeneze nebo samotné maturace miRNA a tím modifikují hladiny 
těchto regulátorů [10, 92].

Co se týče nádorů slinivky břišní, mnohé výzkumy prokázaly, že nové možnosti medikace pa-
cientů by v budoucnu mohly spočívat v cílení miRNA, které ovlivňují chemosenzitivitu. Jed-
na z kandidátních miRNA je onkogenní miR-21, která významně zasahuje do početných dějů 
v kancerogenezi pankreatu, a tlumení hladiny této miRNA vedlo ke zvýšení senzitivity na ge-
mcitabin, redukci proliferace a zvýšení apoptózy nádorových buněk [93–95]. Také nádorově 
supresorové miR-137 a miR-100 ovlivňují citlivost buněk na chemoterapii a zdá se, že substi-
tucí těchto regulátorů by se zlepšila odpověď pacienta na konvenční léčbu chemoterapeuti-
ky, která je v současné době účinná jen v malé míře [96, 97]. Další potenciální terapeutický cíl 
z řad miRNA je onkogenní miR-27a, která pozitivně podporuje růst nádoru regulací proteinu 
Sprouty2, jenž přímo zasahuje do signální dráhy KRAS. Inhibicí miR-27a v nádorových buněč-
ných liniích během in vitro experimentů bylo docíleno zpomalení buněčné proliferace, zaklá-
dání kolonií a migrace [98]. V souvislosti s terapií a regulací KRAS je potřeba zmínit miR-217, 
která zaujímá naopak nádorově supresorovou funkci, ale navýšením její hladiny v neoplastic-
kých buňkách pankreatu bylo docíleno také utlumení schopnosti zakládat kolonie [83].

Výsledky in vitro experimentů na nádorových buněčných liniích zatím ukazují velice slibné 
výsledky, které naznačují, že tento druh terapie bude v  budoucnosti aplikovatelný. Avšak 
zůstává vyřešit ještě mnoho problémů, zejména vhodné transportní systémy, které zajistí 
udržení stability syntetických oligonukleotidů, ochranu před obrannými mechanizmy imunit-
ního systému a postupné uvolňování terapeutika v místě potřeby [64]. Existují dva základní 
doručovací systémy, a to virové a nevirové. Z hlediska bezpečnosti jsou upřednostňovány ne-
virové varianty, které však také přinášejí značná rizika. Mezi nejznámější patří lipozómy, mo-
difikované oligonukleotidy, polymery, hydrogely a nanočástice. Lipozómy jsou duté sférické 
struktury s kladným nábojem na svém povrchu, který umožňuje interakci se záporně nabitou 
buněčnou membránou a následný vstup do buňky, kde uvolní svůj obsah. Problémem však je 
vysoká toxicita tohoto systému a nedostatečná stabilita transportovaných oligonukleotidů. 
Jednou z variant, která řeší problém předčasného rozpadu terapeutika, je modifikace che‑
mické struktury syntetických oligonukleotidů. Nejčastější metoda obměny struktury spočívá 
v náhradě nevazbového fosfátového kyslíku sírou, čímž se vytvoří pevnější fosforothioátová 
vazba, která zaručí vyšší stabilitu. Avšak jak modifikované oligonukleotidy, tak i lipozómy jsou 
cytotoxické a navíc jim chybí schopnost léčivo postupně uvolňovat v žádaných dávkách. Dal-
ší transportní systém představují polymery, jejichž výhoda spočívá právě v řízené distribuci 
terapeutika do tkání. To je zajištěno postupným odbouráváním polymerů v buňkách, čímž se 
navázané syntetické oligonukleotidy postupně uvolňují [64, 92]. Jiný slibný přístup v terapii 
založené na cílení miRNA je využití nanočástic, které se vyznačují nízkou toxicitou, vysokou 



O D B O R N É  S D Ě L E N Í

18

stabilitou a poměrně jednoduchou přípravou. Navíc pro zlepšení vstřebávání nanočástic do 
buňky se může jejich povrch modifikovat navázáním různých ligandů [99].

Jelikož systémová terapie je velmi zátěžová pro celý organizmus a v mnoha případech není 
ani účinná, stále více se klade důraz na cílenou terapii. Velkou snahou lékařů je personalizovat 
léčbu a nastavit ji přímo na míru nemocnému, čímž se zvyšuje efektivita a eliminuje se podá-
vání zbytečných léků. Právě terapie založená na cílení miRNA by mohla personalizovanou léč-
bu posunout výrazně vpřed a poskytnout nové možnosti v boji se zákeřnými onkologickými 
onemocněními.
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Zápis ze schůze Hlavního výboru Čs. biologické 
společnosti 25. 3. 2015 v Brně

Přítomni:

Členové Hlavního výboru
prof.  RNDr.  Vojtěch Mornstein, CSc., prof.  MUDr.  RNDr.  Miroslav Červinka, CSc., 
prof.  RNDr.  Jiří Doškař, CSc., doc. RNDr.  Ondřej Slabý, Ph.D., doc. MUDr.  Iva Slaninová, 
Ph.D., prof. MUDr. RNDr. Svatopluk Čech, DrSc., prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc., RNDr.  Alexandra 
Oltová (zast. prof. Ing. Kyru Michalovou, DrSc.), doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc.

Předseda volební komise

prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc.

Předsedové poboček a sekcí

MUDr. Hana Lehocká, CSc., 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 (3. 12. 2014).

3. Zpráva předsedy (prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.)
Proběhla diskuse o nutnosti změny statutu Společnosti na Spolek, resp. Zapsaný spolek pod-
le Nového občanského zákoníku do konce roku 2015:

1. bude nutné provést změnu sídla společnosti: Kamenice 5, 625 00, Brno (archiv u prof. Morn-
steina na adrese Kamenice 3, 625 00, Brno)

2. vzorové Stanovy bude možné získat od Rady vědeckých společností AV ČR + prof. Raška 
nabídl k nahlédnutí Stanovy Společnosti pro buněčnou biologii, z. s. dostupné na webo-
vých stránkách

3. pro maxinální efektivitu bude veškerá diskuse o převodu na Spolek mezi členy HV probí-
hat elektronicky
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Prof. Mornstein informoval, že aktuální dlužná částka, kterou má Společnost u Hotelu Lázně 
Aurora, je 132 881 Kč, přičemž ročně je Společnost schopna tuto umořit o cca 50 000 Kč.

Prof. Mornstein poděkoval prof. Janischovi, prof. Čiamporovi a ostatním, kteří skončili v HV.

Ve funkčním období předchozího HV proběhly 2x Biologické dny (Plzeň – doc. Hatina, Brno – 
doc. Slabý), které zaznamenaly velký ohlas u odborné veřejnosti – prof. Mornstein poděkoval 
organizátorům.

Prof. Mornstein informoval, že byl prof. Žaloudíkem a doc. Svobodou požádán o převzetí zá-
štity nad Brněnskými onkologickými dny (8. – 10. 4. 2015) a pozval přítomné k účasti na této 
akci.

4. Zpráva předsedy volební komise (prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc.)
Volby do HV ČsBS na funkční období 2015 – 2017 proběhly poprvé výlučně elektronickou for-
mou prostřednictvím tajného hlasování, celkem bylo odevzdáno 122 platných hlasovacích 
lístků. Nadpoloviční většinou bylo zvoleno všech 12 členů HV, nebyla tedy nutná dovolba. 
V pořadí 12. a 13. uchazeč byli navrženi na pozici revizora.

Pořadí Jméno Počet hlasů

1. Prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. 100

2. Prof. RNDr. MUDr. Miroslav Červinka, CSc. 92

3. Prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc. 81

4. Prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. 81

5. Doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. 78

6. Doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. 78

7. Prof. MUDr. RNDr. Svatopluk Čech, DrSc. 74

8. Prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc. 71

9. Prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc. 69

10. Prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc. 65

11. Prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc. 62

12. Ing. Jiří Hašek, CSc. 62

13. Doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc. 52

Proběhla volba na pozice: předseda, 1. a 2. místopředseda, vědecký tajemník, hospodář, re-
vizor.

Byl jednohlasně odsouhlasen netajný způsob volby výše uvedených pozic.
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· Předsedou HV byl jednohlasně zvolen prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
· Prvním místopředsedou HV byl jednohlasně zvolen prof. RNDr. MUDr. Miroslav Červinka, 

CSc.
· Druhým místopředsedou HV byl jednohlasně zvolen prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc. (byl 

informován emailem a funkci přijímá).
· Vědeckým tajemníkem byl jednohlasně zvolen doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
· Hospodářkou HV byla jednohlasně zvolena doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D.
· Revizory HV byli jednohlasně zvoleni doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc. a ing. Jiří Ha-

šek, CSc. (byl informován emailem a funkci přijímá).

5. Zpráva vědeckého tajemníka (doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.)
Dotace RVS na rok 2015

Doc. Slabý informoval o finální výši dotací RVS pro Společnost na rok 2015, kdy oproti gran-
tové žádosti došlo ke snížení na celkovou částku 275 000 Kč (205 000 Kč Prezentace nových 
výsledků vědeckého výzkumu a jejich popularizace; 60 000 Kč Zpravodaj společnosti, 2 čísla; 
10 000 Kč webová stránka).

Návrh na úpravu dotací pro jednotlivé akce s  ohledem na nový rozpočet byl jednomyslně 
schválen.

Žadatelé o  příspěvek na pořádání konferencí, workshopů a  seminářů budou informováni 
o změněné výši dotace a budou jim připomenuta pravidla čerpání (řádné vyúčtování, dodání 
příspěvku do Zpravodaje  – možno prezentovat nejzajímavější abstrakta z  pořádaných 
konferencí). O řádné čerpání dotací se stará ing. Jitka Holešovská.

Shrnutí funkčního období předchozího HV

Doc. Slabý shrnul, že kromě běžných aktivit minulého HV byla velká pozornost věnována mo-
dernizaci komunikace s členskou základnou, a to především vytvořením nové databáze členů 
a nových internetových stránek Společnosti, které umožnily historicky první online volbu HV 
a členové se na tuto formu evidentně adaptovali.

Doc. Slabý připomněl, že na konci letošního roku se budou kontrolovat dlužné částky na po-
platcích za poslední 4 roky. Tato informace se bude automaticky generovat v databázi a pí-
semné vyjádření o dlužné částce bude zaslané elektronicky, příp. poštou.

Členský poplatek lze platit i fakturou. To umožňuje ústavům platit za své zaměstnance 
členské poplatky. O vystavení faktury je třeba požádat paní účetní Ing. Jitku Holešovskou 
na emailové adrese: jitkakac@seznam.cz.

Zpravodaj

Zpravodaji byla změněna typografie, má nově přidělené ISSN a  je archivován v  Národní 
knihovně.

mailto:jitkakac@seznam.cz
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Doc. Slabý požádal přítomné o součinnost při přípravě následujícího Zpravodaje, především 
při koncepci odborného sdělení, které již několikrát bylo z  oblasti biomedicíny  – prof.  Do-
škař se nabídl, že dodá příspěvek do dalšího čísla (2015/1) + příspěvky do rubriky Novin-
ky v biologii – do posledního čísla (2014/1+2) dodali příspěvky RNDr. Pavel Rössner, Ph.D. 
a prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.

6. Rozhodnutí o přijetí nových členů
Byla přijata žádost Mgr. Lucie Podskalské (Centrum nádorové cytogenetiky, Ústav lékařské 
biochemie a  laboratorní diagnostiky, VFN, Praha) o členství v ČsBS – Mgr. Podskalská byla 
informována o členských poplatcích.

Přihlášky je možno podávat elektronicky, ale rozhodnutí o přijetí člena bude nadále schva-
lovat HV.

7. Čestné členství a další ocenění ČsBS
Prof. Raška navrhl ocenit prof. Mojmíra Petráně, pro něhož byla již dříve odsouhlasena medai-
le. Předání zajistí na některé z nejblíže pořádaných akcí prof. Raška (medaili zajistí prof. Morn-
stein, diplom doc. Slabý).

Doc. Slabý navrhl ocenění pro prof. Janische (čestné členství) a prof. Čiampora (bude nutné 
prodiskutovat, jaké ocenění je možno udělit vzhledem ke skutečnosti, že prof. Čiampor již 
získal jak medaili, tak diplom a je i čestným členem) – oba návrhy byly byly jednohlasně přijaty.

8. Různé
a) Prof. Raška informoval přítomné o připravovaném kongresu „12th International  Congress 

on Cell Biology“ s podtitulem „Exploring cellular structure and function“, který se bude 
konat ve dnech 21. – 25. 7. 2016 v Praze v Kongresovém centru a všechny přítomné na tuto 
akci srdečně pozval.

b) Doc. Slaninová, doc. Sedláčková, dr. Lehocká a prof. Čech požádali doc. Slabého o zřízení 
přítupu do databáze členů – přístup bude neprodleně zřízen.

9. Závěr
Na závěr poděkoval prof.  V.  Mornstein všem přítomným za účast. O  termínu příští schůze 
Hlavního výboru budou všichni členové včas informováni (opět bude dohodnut pomocí inter-
netového hlasovaní Doodle).

Zapsala Mgr. Martina Lojová, Ph. D.

Schválili: doc. O. Slabý, prof. V. Mornstein
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Stanovy Česko‑slovenské biologické společnosti, z.s.
návrh 

V zájmu rozvoje československé vědy byla v roce 1922 v Brně ustavena Československá bio-
logická společnost, která se nyní transformuje na Česko-slovenskou biologickou společnost, 
z. s. (dále Spolek) a která se nyní spravuje těmito stanovami. Vzhledem k historickému vývoji 
a současné provázanosti zájmů o vědecké otázky biologie mezi českými a slovenskými biolo-
gy, zachovává si Spolek původní historický název. Podrobné a konkrétní podmínky a způsoby 
činnosti Spolku určuje jeho organizační a jednací řád.

I. Základní ustanovení
1

(1) Název: Česko-slovenská biologická společnost, z. s. (dále též „Spolek“).
(2) Spolek používá v mezinárodním styku anglický název ve znění „Czech and Slovak Biolo-

gical Sciety, z. s.“
2 Sídlem Spolku je Brno.
3 Česko-slovenská biologická společnost, z.s. – unie českých a slovenských biologů je do-

brovolné výběrové sdružení vědeckých, vědecko-pedagogických a  odborných pracovní-
ků i  jiných vážných zájemců o biologické obory, sdružených ke společné činnosti, jejímž 
účelem je podílet se na všestranném svobodném rozvoji biologických věd, na koncepční 
a prognostické činnosti, jakož i na propagaci a realizaci výsledků vědecko-výzkumné čin-
nosti ve společenské praxi.

4 Spolek je veřejně prospěšnou právnickou osobou ve smyslu § 146 Občanského zákoníku.
5 

(1) Ve své odborné činnosti Spolek přihlíží k cílům celkového rozvoje vzdělané společnosti.
(2) Hlavní zásady činnosti Spolku formuluje jeho Hlavní výbor v dohodě s členskou základ-

nou.

II. Účel Spolku
1 (1)

a) podporuje rozvoj biologických věd, podněcuje vědeckou a  vědecko-popularizační 
činnost a uplatnění nových poznatků v praxi

b) orientuje zájem členů na řešení těch otázek oboru, které jsou obzvláště významné
c) rozvíjí prognostickou činnost, organizuje, prohlubuje a koordinuje spolupráci svých 

členů působících ve vědě a praxi
d) poskytuje ze svých zdrojů členům (především mladým a talentovaným) pomoc při 

jejich odborné práci
e) přispívá ke zvyšování odborné úrovně svých členů
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f) poskytuje možnosti pro podchycení zájmu studentů a začátečníků v oblasti biolo-
gických věd. V této souvislosti provádí i osvětovou činnost.

g) dává příslušným odborným pracovištím a orgánům podněty k opatřením týkající se 
rozvoje oboru a vyslovuje se k návrhům a konání vlád, ministerstev a jejich organiza-
cí (např. vysokých škol) majících vztah k biologickým vědám

h) připravuje na základě obecného zájmu odborné expertízy a posudky v oblasti bio-
logických vědních oborů a podává vlastní návrhy a náměty s biologickou tématikou 
k aktivitám vlád, ministerstev ap.

(2) Spolek spolupracuje s domácími i zahraničními společnostmi a institucemi obdobného 
zaměření.

2 (1) Ke splnění svých úkolů Spolek:
a) pořádá vědecké a pracovní konference, přednášky, diskuse, kurzy, zájezdy, ap.,
b) vyjadřuje se k vědecké a publikační činnosti v oboru a iniciativně se podílí na publi-

kační praxi a na provádění ediční politiky v oboru biologie,
c) vydává pro své potřeby periodické i neperiodické publikace mající vztah k činnosti 

Spolku a k oboru biologie,
d) vypisuje soutěže a oceňuje významné výsledky vědeckého výzkumu.

(2) Orgány Spolku koordinují pořádání jednotlivých akcí uvedených v odst. (1).

III. Členství ve Spolku
1 Členství ve Spolu je individuální, kolektivní nebo čestné.
2 (1) Individuální členství

 O členství ve Spolku se může ucházet odborník, především vědecký, vědecko-peda-
gogický či vědecko-technický pracovník v  oboru biologie a  příbuzných oborů, který 
podá písemnou, příp. elektronikou přihlášku, jejíž náležitosti a formulář jsou uvedeny 
na webových stránkách Spolku. Individuální členství vzniká přijetím za člena a zaplace-
ním individuálního příspěvku na jeden kalendářní rok. Individuální členové jsou řádní 
členové Spolku. O přijetí uchazeče za individuálního člena Spolku a o výši, splatnosti 
a způsobu platby členského příspěvku rozhoduje Hlavní výbor.

(2) Kolektivní členství
 Kolektivním členem Spolku se mohou stát právnické osoby (dále „Firmy“). Přihláška se 

podává písemně, příp. elektronicky, její náležitosti jsou uvedeny na webových strán-
kách Spolku. Kolektivní členství vzniká přijetím za člena a zaplacením kolektivního pří-
spěvku na jeden kalendářní rok. Kolektivní člen má postavení mimořádného člena Spol-
ku. Pro jednání se Spolkem zastupuje Firmu pověřená osoba Firmy. O přijetí uchazeče 
za kolektivního člena Spolku a o výši, splatnosti a způsobu platby členského příspěvku 
rozhoduje Hlavní výbor. Detail činnosti kolektivního člena dojednává předseda Spolku 
spolu s Hlavním výborem.

(3) Čestné členství
 O udělení čestného členství rozhoduje Hlavní výbor Spolku na svém zasedání. Čestní 

členové jsou osvobozeni od platby členských příspěvků.
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IV. Práva a povinnosti členů Spolku
1 Stanovy přiznávají členům Spolku tato práva:

a) zúčastnit se Členské schůze a podílet se na jejím jednání
b) volit a být volen do orgánů Spolku v případě řádných členů; právo volit a být volen 

do orgánů Spolku nemají kolektivní členové
c) být členem komisí, pracovních skupin, delegací ap. vytvářených orgány Spolku
d) podávat návrhy a hlasovat o návrzích podaných na všech schůzích, konferencích a ji-

ných odborných akcích organizovaných Spolkem
e) být informován o pořádání všech akcí Spolku
f) přednostně získávat za stanovených podmínek časopisy a publikace vydávané Spol-

kem
g) využívat výhody členů při odborných akcích pořádaných Spolkem
h) pracovat v jakékoli odborné sféře Spolku

2 Stanovy ukládají členům Spolku tyto povinnosti:
a) zachovávat usnesení stanov, organizačního a jednacího řádu a aktivně se podílet na 

plnění úkolů Spolku
b) plnit usnesení orgánů, kterými se stanoví konkrétní úkoly jednotlivých členů
c) plnit funkce, kterými byli pověřeni
d) platit členské příspěvky
e) řídit se zásadami všeobecně uznávané etiky vědecké práce

V. Zánik členství ve Spolku
1 Individuální členství ve Spolku zaniká:

a) písemným prohlášením člena, že ze Spolku vystupuje (je akceptováno i sdělení elek-
tronickou formou)

b) nezaplacením členského příspěvku po dobu delší než 5 let
c) úmrtím člena
d) vyloučením

2 Kolektivní členství ve Spolku zaniká:
a) písemným prohlášením Firmy, že ze Spolku vystupuje
b) nezaplacením členského příspěvku, ač byl kolektivní člen (firma) o zaplacení dvakrát 

písemně upomenut
c) zánikem Firmy
d) vyloučením

VI. Členění Spolku
1 Spolek se může členit na pobočky, sekce nebo odborné společnosti a odborné skupiny 

nebo komise.
2 (1) Pobočky jsou zřizovány podle územního principu v místech, kde jsou pro jejich činnost 

předpoklady. Sdružují členy Spolku zejména ve významných univerzitních vědeckých, pe-
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dagogických nebo průmyslových centrech.
(2) Pobočky administrativně spadají do působnosti Hlavního výboru Spolku.
(3) Činnost pobočky se řídí organizačním a jednacím řádem, který je v souladu se stano-

vami Spolku.
3 (1)  Sekce nebo odborné společnosti jsou zřizovány podle odborného zaměření členů Spol-

ku. Sdružují členy Spolku podle jejich zájmu nebo podle specializace jejich odborné 
činnosti.

(2) Sekce nebo odborné společnosti mají působnost na území České republiky a Slovenské 
republiky a jsou koordinovány Hlavním výborem Spolku.

(3) Činnost sekce se řídí organizačním a jednacím řádem, který je v souladu se stanovami 
Spolku.

(4) Sekce mohou být zřizovány podle odborného zájmu také při pobočkách.

4 Komise tvoří menší zájmové skupiny (do 10 členů) a mohou být ustaveny při všech orgá-
nech Spolku.

VII. Orgány Spolku
1 (1) Orgány Spolku, které zajišťují a řídí všechny úseky jeho činnosti jsou:

a) valné shromáždění Spolku
b) Hlavní výbor Spolku

(2) V případech vyžadujících urychlené rozhodování zastupují Hlavní výbor Předseda nebo 
některý z místopředsedů, vědecký tajemník a jeden člen Hlavního výboru (nejlépe hos-
podář). Ti o svém rozhodnutí informují Hlavní výbor na jeho nejbližším zasedání.

(3) Kontrolním orgánem Spolku pro činnost hospodářskou jsou revizoři.

2 Valné shromáždění Spolku
(1) Valné shromáždění všech členů Spolku je nejvyšším orgánem Spolku.
(2) Valnému shromáždění přísluší:

a) určovat v  souladu s  přijatými stanovami Spolku hlavní směry činnosti Spolku pro 
období do příštího řádného valného shromáždění

b) schvalovat zprávu Hlavního výboru o činnosti Spolku za období od posledního val-
ného shromáždění

c) schvalovat zprávu revizorů za období od posledního valného shromáždění
d) volit čestné členy a udělovat různé druhy ocenění
e) určovat počet členů Hlavního výboru, počet revizorů a počet náhradníků uvedených 

orgánů s přihlédnutím k celkovému počtu členů
f) usnášet se na zásadních hospodářských opatřeních
g) určovat výši členských příspěvků
h) volit:
 – členy Hlavního výboru a jejich náhradníky

 – revizory a jejich náhradníky
ch) usnášet se na stanovách a organizačním a jednacím řádu a jejich změnách
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i) usnášet se o zrušení Spolku
j) v zásadních otázkách jako je volba členů Hlavního výboru nebo schvalování změn 

ve stanovách nebo organizačním a jednacím řádu je možné provést volební akt či 
schválení korespondenčním (elektronickým) způsobem

3 Hlavní výbor Spolku
(1) Hlavní výbor řídí činnost Spolku v období mezi valnými shromážděními.
(2) Hlavní výbor zabezpečuje v souladu se stanovami realizaci jednotné koncepce činnosti 

celého Spolku.
(3) Hlavnímu výboru přísluší:

a) zajišťovat úkoly týkající se Spolku
b) schvalovat zprávu o činnosti Spolku za běžný rok
c) schvalovat zprávu o hospodaření Spolku za běžný rok
d) připravovat plán činnosti Spolku na následující rok
e) schvalovat finanční plán na následující rok
f) pověřovat členy Hlavního výboru plněním konkrétních úkolů
g) zabezpečovat přípravu valného shromáždění
h) zřizovat sekce nebo odborné společnosti, pobočky a komise
ch) zřizovat komise pověřené plněním konkrétních úkolů a jmenovat jejich členy
i) rozhodovat o odvolání ve věcech členství
j) rozhodovat o přidělení příspěvků na zahraniční stáže, účast na vědeckých akcích, ap.
k) umožňovat mezinárodní kontakty Spolku a zajišťovat jeho reprezentaci v zahraničí

(4) Hlavní výbor je výkonným orgánem Spolku.
(5) Hlavní výbor má nejvýše 11 členů volených. Způsob jejich volby určuje organizační 

a jednací řád. Opakovaná volba členů Hlavního výboru je možná. Dále jsou členy Hlav-
ního výboru z titulu své funkce předsedové poboček, sekcí a komisí zřízených Hlavním 
výborem. Funkční období Hlavního výboru je tříleté.

(6) Hlavní výbor volí ze svého středu Předsedu, který je statutárním orgánem Spolku, dva 
místopředsedy, vědeckého tajemníka a hospodáře.

(7) Jednání Hlavního výboru svolává a řídí Předseda. Hlavní výbor je usnášeníschopný při 
nadpoloviční účasti členů Hlavního výboru Spolku a usnesení je přijato, když pro něj 
hlasuje nadpoloviční většina rozhodování se účastnících členů. V případě rovnosti hlasů 
rozhoduje hlas Předsedy.

(8) Rezignuje-li člen Hlavního výboru na svou funkci, skončí jeho členství v Hlavním výboru 
uplynutím dvou měsíců po doručení rezignace, popř. sdělení rezignace do zápisu jed-
nání Hlavního výboru.

(9) Hlavní výbor může rozhodovat hlasováním per rollam (elektronické korespondenční 
hlasování). Návrh věci k rozhodnutí per rollam zašle Předseda ostatním členům Hlavní-
ho výboru. Rozhodnutí je přijato dnem, kdy je odesílateli doručeno souhlasné stanovis-
ko posledního člena Hlavního výboru, kterým je dosaženo nadpoloviční většiny hlasů 
všech členů Hlavního výboru. Rozhodnutí přijaté per rollam podepisuje Předseda. Na 
nejbližším zasedání Hlavního výboru jsou členové informováni o  rozhodnutích přija-
tých per rollam od posledního zasedání Hlavního výboru.
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(10) Je-li rozhodnutí Hlavního výboru přijato, zaznamená se na žádost člena Hlavního vý-
boru, který návrh odporoval, jeho odchylný názor. Je-li návrh přijat za neúčasti někte-
rého ze členů Hlavního výboru, je tento člen oprávněn dozvědět se obsah rozhodnutí; 
toto právo je naplněno poskytnutím zápisu z jednání Hlavního výboru jeho členům.

4 Revizoři Spolku
(1) Revizor je kontrolním orgánem Spolku voleným na dvouleté funkční období, svoji funk-

ci může plnit maximálně po dobu dvou po sobě jdoucích funkčních období.
(2) Dohled nad hospodářskou činností Spolku vykonávají dva revizoři, kteří z hospodář-

ského hlediska posuzují i plnění úkolů Spolku, to vše v souladu se stanovami a právními 
předpisy.

(3) Revizoři podávají zprávu o hospodaření valnému shromáždění a Hlavnímu výboru, kte-
rý se bez přihlédnutí k jejich návrhům nemůže usnést o účetní uzávěrce ani o úhradě 
ztráty.

(4) Revizoři se mohou účastnit jednání Hlavního výboru, nemají však hlasovací právo.

5 Stálé a dočasné pracovní skupiny
 Pro přípravu a plnění některých úkolů např. organizační nebo hospodářské povahy, mohou 

orgány Spolku ustavit stálé nebo dočasné pracovní skupiny – komise, výbor nebo sekre-
tariát. V těchto pracovních skupinách mohou působit také nečlenové Spolku jako odborní 
nebo placení administrativní pracovníci. Pracovní skupiny jednají podle pokynů orgánů, 
které je zřídily.

VIII. Hmotné prostředky k plnění úkolů Spolku
1 K hospodářskému zajištění plnění úkolů Spolku slouží:

a) členské příspěvky
b) převzatý majetek
c) prostředky poskytované státními orgány popřípadě jinými organizacemi
d) příjmy vyplývající z vlastní činnosti Spolku
e) dary a dědictví

2 Při hospodaření se Spolek řídí obecně platnými předpisy.

IX. Zastupování Spolku
1 Spolek zastupuje a jejím jménem jedná Předseda.
2 Za Spolek se předseda podpisuje tak, že k názvu Spolku připojí svůj podpis s uvedením 

funkce.
3 Hlavní výbor může též zmocnit jiné členy, aby v určeném rozsahu Spolek zastupovali a jed-

nali jeho jménem. Osoby takto zmocněné připojují k  podpisu dodatek vyjadřující jejich 
zmocnění.

X. Informace členstva Spolku
 Usnesení orgánů Spolku, jež se týkají jeho členů a jiné závažné skutečnosti, oznamují se 

přímo členům dopisy, v interním tisku, informacemi v odborném a denním tisku nebo pro-
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střednictvím poboček a sekcí.

XI. Zrušení Spolku
1 Na zrušení Spolku se usnáší valné shromáždění, kterého se musí zúčastnit alespoň dvě 

třetiny řádných členů Spolku.
2 Jestliže Spolek zanikne, připadne jeho majetek, jenž zbude po úhradě závazků, jiné do-

brovolné organizaci, která by se do tří let po zániku Spolku ustavila pro plnění obdobných 
úkolů v příslušném oboru. Nestane-li se tak, rozhodne o majetkovém vypořádání likvidační 
komise jmenovaná valným shromážděním.

3 Spolek zaniká dnem výmazu Spolku ze spolkového rejstříku.

XII. Závěrečná ustanovení
 Tyto Stanovy Spolku se vyhotovují ve třech stejnopisech, z nichž jeden bude předložen 

rejstříkovému soudu a dva budou založeny v dokumentaci Spolku.

V Brně dne ………………. ……………………………………………….
 Prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
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SPOLEČNOST BUNĚČNÉ BIOLOGIE
23. Cytoskeletální klub – Shrnutí
Ve dnech 20. – 22. května 2015 se konal ve Vranovské Vsi u Znojma 23. Cytoskeletální klub or-
ganizovaný Oddělením biologie cytoskeletu Ústavu molekulární genetiky AVČR, v.v.i. a Čes-
koslovenskou biologickou společností, sekce buněčné biologie. Do příjemného prostředí Ho-
telu CLUB se sjelo 55 účastníků letošního Cytoskeletálního klubu a bylo zde prezentováno 22 
odborných příspěvků. Vědecký program byl zahájen přednáškou J. Tuszynského (University 
of Alberta, Edmonton, Canada), který představil nové vysoce účinné anti-tubulární drogy, 
připravené synteticky na základě počítačového modelování, které by mohly najít uplatně-
ní při léčbě některých nádorů. Tímto přístupem je možné připravit látky, které preferenčně 
interagují jen s některými izoformami beta-tubulinu, jejichž exprese se liší u nádorových bu-
něk, případně interagují jen s gama-tubulinem. Byly demonstrovány výsledky in vitro a in vivo 
testů, které je nutné provést před zavedením nových látek do preklinického testování. Po 
úvodní přednášce následovaly dvě další prezentace zvaných hostů. J. Lüders (Institute for Re-
search and Biomedicine, Barcelona) se v přednášce věnoval chorobám neuronálního vývoje 
(Seckle syndrom, microcephaly), které jsou spojeny s defekty v centrozomálních proteinech. 
V nepřítomnosti proteinu Cep63, který napomáhá duplikaci centriol, dochází k mikrocefalii 
způsobené zánikem buněk neuronálních progenitorů. Důležitou roli v  tomto procesu hra-
je protein p53. Dále ukázal, že v postmitotických neuronech jsou mikrotubuly organizovány 
pomocí non-centrozomálních gama-tubulinových komplexů, které ovlivňují tvorbu neuritů, 
hustotu mikrotubulů v  axonech, růst axonů i  axonální transport. Petr Dráber (ÚMG AVČR, 
Praha) se ve svém příspěvku věnoval úloze aktinového cytoskeletu při chemotaxi a degra-
nulaci žírných buněk. Po specifické aktivaci jsou aktinová mikrofilamenta nejprve depolyme-
rována a následně se vytvářejí nové aktinové struktury, které ovlivňují jak buněčnou adhezi, 
kontrakci a degranulaci, tak i chemotaxi. Důležitou roli v přenosu signálů k aktinovému cyto-
skeletu hrají vedle kináz a fosfatáz také specifické transmembránové adaptorové proteiny 
a tetraspaniny.

Další příspěvky byly věnovány evoluci vazebných míst pro mikrotubulární drogy (V. Dostál), 
difúzním mikrotubulárním proteinům, které generují mechanickou sílu v  mikrotubulárních 
sítích (Z. Lánský), signálním drahám SLK kináz, které jsou asociovány s mikrotubuly (A. Bu-
rakov), funkci MAP kináz při organizaci mikrotubulů rostlinných buněk Arabidopsis thaliana 
(L. Kohoutová), úloze signálních proteinů GIT1/βPIX/PAK1 při regulaci nukleace mikrotubulů 
(M. Černohorská), asociaci profilinu s mikrotubuly (M. Nejedlá) a úloze primárních cilií v pato-
fyziologii u lidských nemocí (J. Dvořák). Byly také prezentovány nové poznatky o elektrody-
namických vlastnostech mikrotubulů (O. Kučera), refrakčním indexu tubulinu (O. Krivosudský) 
a ultraslabé fotoemisi tubulinu a mikrotubulů (K. Červinková). Další příspěvky byly věnovány 
aktinovým stresovým vláknům, jejich roli v migrujících buňkách, při relokaci jádra a jeho po-
hybu (M. Maninová), lokalizaci Arp2/3 komplexu, zodpovědného za modulaci mikrofilament 
v buňkách Arabidopsis thaliana (J. Martinek) a počítačovému modelování cytoskeletu v buň-
kách vaskulárního hladkého svalu (Y. Bansod). Zajímavé byly též příspěvky referující o úloze 
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Polo-like kinázy 1 při meiotickém dělení savčích oocytů (P. Šolc), o roli CDC25 fosfatázy při 
meiotickém dělení a zachování integrity meiotického vřeténka (I. Ferencová), o mechanizmu 
který reguluje velikost acentrozomálního savčího vřeténka (K. Kovačovicová) a o funkci SAC 
(spindle assembly checkpoint) signální dráhy v oocytech (J. Šebestová). Byly předneseny také 
příspěvky o nových mutacích Wee 1 kinázy u zelených řas Chlamydomonas reinhardtii, které 
ovlivňují regulaci buněčného cyklu a kontrolní body poškození DNA (M. Hlavová) a o řízené 
syntéze neutrálních lipidů u zelených řas Parachlorella kessleri (I. Ivanov). Přínosné byly i pre-
zentace zúčastněných zástupců firem o novinkách vyžitelných pro výzkum cytoskeletu.

V letošním roce se Cytoskeletálního klubu vedle zvaných zahraničních řečníků zúčastnili 
i  další pracovníci ze zahraničních laboratoří (A.N.  Belozersky Institute Moscow, Stockholm 
University, University of Salzburg). Poprvé byla také předána cena za nejlepší studentskou 
prezentaci, kterou získal Jan Martinek (Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha). 
Letošní setkání bylo úspěšné a představilo nejen nové, často i dosud nepublikované výsledky, 
ale i současné metodické možnosti studia cytoskeletu. Na schůzce vedoucích laboratoří bylo 
jednoznačně doporučeno uspořádat v příštím roce 24. Cytoskeletální klub, tentokrát pod pa-
tronací laboratoře vedené M. Cifrou z Ústavu fotoniky a elektroniky AVČR. Byla diskutována 
i možnost uspořádat v České republice konferenci Evropského Cytoskeletálního Fora (ECF). 
Všichni vedoucí laboratoří se shodli, že taková akce by byla velmi přínosná pro rozvoj studia 
cytoskeletu u  nás a  vedla by k  propagaci současné české biologie v  evropském kontextu. 
Abstrakta z 23. Cytoskeletálního klubu jsou k dispozici na webu Československé biologické 
společnosti, http://www.med.muni.cz/biolspol/ a na webu ÚMG AVČR, http://dbc.img.cas.cz/
conference.html.

V Praze 10. 6. 2015
Pavel Dráber

http://www.med.muni.cz/biolspol/
http://dbc.img.cas.cz/conference.html
http://dbc.img.cas.cz/conference.html
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23. Cytoskeletální klub – Abstrakta přednášek
COMPUTATIONAL DRUG DESING FOR CANCER USING TUBULIN 
AS A TARGET

Jack TUSZYNSKI

Division of Experimental Oncology Cross Cancer Institute and University of Alberta Edmonton, Canada

The significance of microtubules as a molecular target for chemotherapeutic treatments has 
been known for decades. Tubulin, which makes up microtubules binds numerous small mol-
ecule ligands, which result in the alteration of microtubule dynamics leading to cell cycle 
arrest and cell death. Some of these ligands are currently used clinically for the treatment 
of several types of cancer and include the drugs paclitaxel and vinblastine. These drugs bind 
to several distinct binding sites within beta tubulin, which have been identified through 
electron crystallography. The drawback of these drugs is their indiscriminate binding to all 
cells leading to the death of both cancerous and healthy cells. Hence despite the overall 
success of the vinca alkaloid and taxane drug families side effects such as neurodegrada-
tion seriously impair the prognosis for many cancer patients treated with them. Moreover, 
in many cases drug resistance develops in the course of chemotherapy. We have focused on 
computational searches, optimization and testing new and re-purposing old molecules that 
interfere with the formation of mitotic spindles during cell division in tumors. To build the 
molecular models of our target tubulin, we used the program Modeller that uses alignment 
of the sequences with known related structures to obtain spatial restraints that the output 
structure must satisfy. Missing regions are predicted by simulated annealing of a molecular 
mechanics model. The existence and distribution of various tubulin isoforms is the basis for 
novel chemotherapeutic drug design that can differentiate between different cell types to 
reduce side effects. The quality of the resulting models for tubulin isoforms was investigated 
by an analysis of ten human beta tubulin isoforms regarding their differences within ligand 
binding sites. New promising colchicine derivatives have been designed and computationally 
tested for isoform specificity. The stabilities of these derivatives have been computationally 
evaluated using quantum mechanical methods. They have been synthesized and tested in 
vitro and in vivo. Testing of these compounds on a number of tumour cell cultures has pro-
duced promising results for their ability to selectively target specific cancer cells. In collabo-
ration with Dr. A. Ganguly (U of Calgary), we have tested some of our colchicine derivatives 
for their effects on cell migration as an indicator of their effectiveness against metastatic 
cancer cells. Our compounds CH-35 and CR-42-024 have shown nanomolar cytotoxic activity 
in a breast cancer Xenograft model in nude mice. It was found that these compounds exert 
cytotoxicity in tumour cells by blocking them in mitosis. Mitotic abnormalities, such as an im-
paired spindle were also observed in the treated cells and almost all the cells were blocked 
in prometaphase. The cytotoxicity of the colchicine derivatives was further quantitated by 
utilizing clonogenic assays. It allowed us to determine the lowest drug concentration need-
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ed to inhibit proliferation of different tumour cell lines such as HELA, MCF7, MDA-MB231 
etc. We have determined that the colchicine derivatives control the migration of vascular 
endothelial cells for additional therapeutic benefits. We have shown that a class of novel 
colchicine derivatives: (a) can inhibit migration in primary endothelial cells, (b) can selectively 
induce cytotoxicity in rapidly dividing cells, (c) in mouse models can cause anti-angiogenic 
effects. We will also report the results of in vivo studies of our lead compound in xenograft 
mouse tests for efficacy and in healthy rats for toxicity. Finally, with our interest in gamma 
tubulin inhibition, I will discuss our efforts to further derivatize colchicine and combretasta-
tin to achieve the goal of specific and selective inhibition of this important tubulin isoform 
for gliblastoma applications.

MICROTUBULE ORGANIZATION DURING NEURAL DEVELOPMENT: 
THE RISE AND FALL OF THE CENTROSOME

Jens LÜDERS

Institute for Research in Biomedicine (IRB Barcelona), 08028 Barcelona, Spain

The centrosome is the main microtubule organizing center (MTOC) in animal cells. To or-
ganize microtubules, centrosomes recruit the multi-subunit γ-tubulin ring complex (γTuRC), 
which nucleates microtubules. Mutations in genes encoding centrosome proteins including 
subunits of γTuRC have been linked to neurodevelopmental disorders such as microcephaly 
or lissencephaly. While the centrosomal role of γTuRC is well established, its non-centro-
somal functions are poorly understood. In our recent work we have been addressing the 
contribution of both centrosomal and noncentrosomal microtubule organization to neural 
development. We found that mice deficient in the centrosome protein Cep63, a facilitator of 
centriole duplication, recapitulate human Seckel syndrome, exhibiting growth defects and 
microcephaly. Microcephaly is caused by attrition of neural progenitor cells due to p53-de-
pendent cell death, triggered by centrosome-based mitotic errors. Strikingly, brain size is 
completely rescued by the deletion of p53, indicating that cell death is the main cause of 
microcephaly. While these results, together with previous studies, establish that centro-
somal microtubule organization is crucial for the fidelity of neural precursor divisions, our 
additional work indicates that in post-mitotic neurons microtubules are not organized by 
centrosomes but by noncentrosomal γTuRC. In cultured hippocampal neurons depletion of 
non-centrosomal γ-tubulin not only reduces microtubule density but also microtubule bun-
dling.  These microtubular defects impair neurite formation, interfere with axon specifica-
tion and growth, and disrupt axonal trafficking. Thus defective microtubule organization in 
post-mitotic neurons may contribute to the pathologies observed in patients with mutations 
in γTuRC subunits.
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PIVOTAL ROLE OF THE ACTIN CYTOSKELETON IN MAST CELL 
CHEMOTAXIS AND DEGRANULATION

Petr Dráber, Lubica Dráberová

Institute of Molecular Genetics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, Czech Republic

Antigen-mediated activation of mast cells is initiated by enhanced tyrosine phosphorylation 
of the high-affinity IgE receptor (FcεRI) subunits β and γ, which reflects changes in cross-talk 
between protein tyrosine kinases (PTKs) and protein tyrosine phosphatases (PTPs) in the 
vicinity of the receptor. These events are regulated by a  close coordination between the 
dynamics of the FcεRI and the cortical actin network [1]. The actin cytoskeleton is involved 
in regulating the signaling threshold, the kinetics and amplification of the FcεRI signaling 
activities, and the timing and kinetics of signaling down-regulation. Actin exerts its regu-
latory functions by controlling the kinetics, magnitude, subcellular localization, and nature 
of FcεRI clustering and FcεRI signaling complex formation at every stage of signaling. The 
cortical actin network is extensively remodeled by initial disassembly and subsequent reas-
sembly into new actin structures in response to antigenic stimulation. These events involve 
transmembrane adaptor proteins [2, 3] and tetraspanins [4]. Actin regulators translate FcεRI 
stimulatory and inhibitory signals into a series of actin remodeling events, which determine 
the extent of antigen-driven chemotaxis, cell spreading, and degranulation. The mechanistic 
understanding of actinmediated signaling regulation in mast cells is prerequisite for rational 
approaches towards treatment of mast cell-mediated diseases.
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MICROTUBULE DRUGS IN ACTION – EVOLUTIONARY PERSPECTIVE

Vojtěch DOSTÁL, Lenka LIBUSOVÁ

Faculty of Science, Charles University in Prague, Prague, Czech Republic

The list of microtubule-active drugs is enormous and still continues to grow. Despite their 
chemical diversity they all share the ability to change microtubule properties. The profound 
effects of disrupted microtubule systems on cell physiology can be used in research as well 
as anticancer treatment and agricultural weed control. Interestingly, each microtubule drugs 
are often effective only in certain taxonomic groups, while other organisms remain resistant.

We performed sequence data mining, searching for kingdom specific signatures in plant, an-
imal, fungal, and protozoan tubulin sequences. Our findings clearly correlate with known 
microtubule drug resistance determinants and add more amino acid positions with a puta-
tive effect on drug-tubulin interaction. Changes at these positions could lead to altered drug 
sensitivity and thus might provide hints at the problem of drug resistance. However, the 
question of many drug-producing organisms and their unexplained resistance to their own 
toxins remains.
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DORSAL STRESS FIBERS AND TRANSVERSE ACTIN ARCS PROMOTE THE 
FORMATION OF PERINUCLEAR ACTIN CAP

Miloslava MANINOVÁ, Jan RASL, Tomáš VOMASTEK

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

In adherent fibroblasts actin cytoskeleton forms morphologically and functionally distinct 
structures including parallel actin bundles in filopodia, branched polymerizing actin network 
in lamellipodium and ventral contractile stress fibers present at the base of cells. In addition 
to these actin structures that are confined to the cell’s basal side cells also possess dorsal 
stress fibers at the leading edge, curved transverse actin arcs on the cell front and perinucle-
ar actin cap that extends from the ventral side to the dorsal side of cells. Although these 3D 
structures are typical for migrating cells their functions in the cell migration remain largely 
unknown. We found that in the wound healing model of cell polarization dorsal stress fibers 
are interconnected with focal adhesions at the basal side, with actin arcs on the front of the 
cell and with perinuclear actin cap fibers that are arranged above the nucleus in pole – to – 
pole manner. During cell polarization, dorsal stress fibers rise toward the dorsal side of the 
cell where they are crosslinked with transverse arcs. The formation of crosslinked actin arcs – 
dorsal fibers network is necessary for the formation of perinuclear actin cap fibers. Live cell 
fluorescence microscopy revealed probable mechanism involved in the actin cap formation: 
crosslinked dorsal stress fibers and actin arcs hijack the preexisting ventral stress fiber and 
move it to the top of the nucleus. Importantly, the formation of actin cap is required for 
the nucleus movement and reorientation, and it correlates with the increased directional 
migration. We present model of mechanical signaling between focal adhesions and nuclear 
envelope that controls nuclear movement.

Supported by CSF grant 13‑06405S.
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PROFILIN ASSOCIATES WITH MICROTUBULES IN CULTURED CELLS

Michaela NEJEDLA, Sara SADI, Francisca NUNES DE ALMEIDA, Pontus ASPENSTRÖM, Roger 
KARLSSON

Department of Molecular Biosciences, The Wenner‑Gren Institute, Stockholm University, Stockholm, Swe-
den
Department of Microbiology, Tumor and Cell Biology, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden

The microtubule and actin filament systems participate in many cellular processes such as 
intracellular organelle trafficking, cell adhesion, migration and mitosis. The two filament sys-
tems are closely connected, operate in parallel and are essential for proper cell function. 
Profilin is an actin monomer binding protein involved in the control of actin polymerization. 
It is delivering monomeric actin in the form of profilin:actin to free fast polymerizing barbed 
ends of the filaments, while at the same time interfering with actin self-nucleation. In ad-
dition to actin, it binds proline-rich sequences present in actin nucleation and elongation 
promoting factors and thereby contributes to bring polymerization-competent actin to sites 
where filament formation takes place.

Over the years, our laboratory has investigated a potential link between microtubules and 
profilin and this has led to suggestions that profilin and/or profilin:actin operate in close 
connection with microtubules (Grenklo et al., 2004; Johnsson and Karlsson, 2010). This study 
further characterize this interaction by fluorescent microscopy using different techniques 
such as the proximity ligation assay and detergent-dependent partial membrane permeabi-
lization prior to fixation. The observations is combined with more biochemical techniques, 
where polymerized and unpolymerized microtubules are partitioned after drug treatment 
of the cells and analyzed for profilin interaction as well as co-immunoprecipitations with 
different antibodies. We have also used different actin-targeted drugs and suggested that 
the turn-over of the actin microfilament system may balance the association of profilin with 
the microtubules. There are two possible connecting partners, that we have aimed for. One 
of them is the nucleating promoting factor from the WASP family protein WHAMM, which 
is known to bind microtubules. Other possible binding partners are members of the formin 
family.

Together, the results from these studies provide strong evidence that profilin indeed is in-
volved in processes linked to the microtubule system. Currently we are searching the linker 
molecules and the functional implications of this interaction.
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ARP2/3 COMPLEX LOCALIZATION IN PLANT CELLS

Jan MARTINEK, Petra SCHIEBERTOVÁ, Lenka SIKOROVÁ, Jan PETRÁŠEK, Kateřina 
SCHWARZEROVÁ

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

ARP2/3 is heteroheptameric protein complex conserved in almost all eukaryotic organisms. 
ARP2 and ARP3 subunits are structurally similar to actin monomers and thus form a nuclea-
tion centre for actin filaments within the complex. In animal cells, ARP2/3 complex is crucial 
for cell motility through formation of lamelipodia and mutations in its subunits are usually 
lethal. In plants, only mild changes in trichomes and epidermal cells shape were observed. 
ARP2/3 complex is thus considered to play a role in plant cell morphogenesis through mod-
ulation of actin cytoskeleton.

Despite the long-term research on plant ARP2/3 complex, only sparse information is avail-
able about its localization in plant cells. To understand the role of ARP2/3 complex in plant 
cells, we have transformed both wild type Arabidopsis thaliana plants and mutant plants 
lacking subunits of the complex with GFP-fused subunits. GFP-ARPC2 and GFP-ARPC5 fu-
sion proteins complemented the distorted trichomes phenotype of respective mutant back-
ground. Both fusion proteins were localized into similar motile structures which we called 
arposomes. Co-localisation of arposomes with other organelles revealed that they moved 
along actin filaments and were exclusively associated with a subpopulation of peroxisomes. 
Possible roles of arposomes associated with peroxisomes will be discussed.

This work was supported by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic, 
projects NPUI No. LO1417.
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DIFFUSIBLE CROSSLINKERS GENERATE DIRECTED FORCES IN 
MICROTBULE NETWORKS

Zdenek LANSKY1,2,3, Marcus BRAUN2,3, Annemarie LŰDECKE2, Michael SCHLIERF2, Pieter Rein 
TEN WOLDE4, Marcel E. JANSON5, Stefan DIEZ2,3

1 Institute of Biotechnology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, Czech Republic

2 B CUBE – Center for Molecular Bioengineering, TU Dresden, Germany

3 Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics, Dresden, Germany

4 AMOLF, Amsterdam, The Netherlands

5 Department of Cell Biology, Wageningen University, The Netherlands

Mechanical forces driving the remodeling of cytoskeleton are mainly attributed to the activi-
ty of molecular motors and the dynamics of cytoskeletal filaments, whereas passive filament 
crosslinkers are commonly regarded as mere friction-generating entities. Here, we report on 
the generation of directed forces by diffusible microtubule crosslinkers of the Ase1/PRC1/
Map65 family. After confining Ase1 molecules between partially overlapping microtubules, 
we observed overlap expansion through directed microtubule sliding. Notably, the generat-
ed forces were in the piconewton range and were sufficient to reverse the sliding of micro-
tubules driven by multiple kinesin motors. We explain the force generation by the entropic 
expansion of the Ase1 crosslinkers in the microtubule overlap region. The thermal motion of 
confined filament crosslinkers is thus harnessed to generate mechanical work. We argue that 
confinement of proteins undergoing thermal motion constitutes an active, force-producing 
component of selforganizing filamentous networks inside cells.
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DIFFERENT SIGNAL TRANSDUCTION PATHWAYS DOWNSTREAM OF SLK/ 
LOSK

Artem FOKIN1, Elena NADEZHDINA1,2, Anton BURAKOV1

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

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

SLK (LOSK) is a  serine/threonine-protein kinase identified as a  microtubule- and centro-
some-associated protein. We found previously that inhibition of SLK/LOSK kinase activity 
results in disorganization of microtubule array, decreasing of dynactin levels at the centro-
some and failure of Golgi polarization in the cells at the wound edge accompanied with the 
defects of cell motility. In our previous study we also demonstrated that LOSK phosphoryl-
ates the p150Glued subunit of dynactin and thus targets it to the centrosome, where it con-
tributes to anchoring the minus-ends of microtubules and provides its radial organization. 
The impairing of cell motility by SLK/LOSK inhibition can be a direct result of the microtubule 
disordering. However, the existence of other regulatory pathway which is not directly asso-
ciated with microtubules could not be excluded. To date, it has been established that SLK/
LOSK substrata are a series of cytoskeletal proteins, including small GTPase RhoA, so, it can 
be concluded that the cell motility disturbance caused by SLK/LOSK inhibition could come 
from the changes in the RhoA-dependent processes.

In present work we studied both SLK/LOSK-dependent downstream signal transduction 
pathways which potentially could regulate the directed migration of the cells. We demon-
strated that the cell locomotion affected by SLK/LOSK inhibition could be restored with 
phospho-mimic RhoA or with ROCK inhibitor Y27632 though the microtubules remained to 
be disordered. At the same time the phospho-mimic p150Glued successfully restored the 
microtubule order and Golgi polarization but not actually restored the parameters of cell 
motility. So we can conclude that two different LOSK-dependent signaling pathways com-
plement each other, wherein one of them regulates cell motility, and another – the microtu-
bules ordering.
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UNCOVERING OF MICROTUBULE ASSOCIATED INTERACTORS OF 
ARABIDOPSIS MAP KINASE MPK6 PROVIDES A NEW INSIGHT INTO 
REGULATORY ROLE OF MAP KINASES IN MITOSIS

Lucie KOHOUTOVÁ1, Hana KOUROVÁ1, Szilvia K. NAGY2, Jindřich VOLC1, Petr HALADA1, Tamás 
MÉSZÁROS2, Irute MESKIENE3, László BÖGRE4, Pavla BINAROVÁ1

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

2 Semmelweis University, Department of Medical Chemistry, Molecular Biology and Pathobiochemistry, 
Budapest, Hungary

3 Max F. Perutz Laboratories, University of Vienna, Vienna, Austria

4 Royal Holloway, University of London, School of Biological Sciences, Egham, United Kingdom

Mitogen-activated protein (MAP) kinases pathways are involved in stress response and de-
velopmental signalling in eukaryotes and regulate proliferation also through cytoskeleton. 
Protein targets of MAP kinases among cytoskeletal proteins are poorly known and finding of 
new interactors of MAP kinases can help to uncover cell cycle regulation.

We followed localization of MAP kinase MPK6 and of active MAP kinases detected by p-ERK 
antibody in dividing Arabidopsis cells and showed an association of a portion of MPK6 and 
active MAP kinases with microtubules. Furthermore, we found an interaction of MPK6 and 
γ-tubulin in cytoplasm and with microtubules. The signal of the active MAP kinases with γ-tu-
bulin was present on a specific subset of mitotic microtubules. We further showed an inter-
action of MPK6 with microtubule plus-end binding protein EB1c. Protein EB1c, but not EB1a 
and γ-tubulin, was phosphorylated by MKK4-activated MPK6 in vitro. We showed that EB1c 
is phosphorylated also in vivo and that its phosphorylation is reduced after treatment with 
specific MEK1/2 inhibitor U0126.

As KO mutant mpk6‑2 did not show developmental defects, probably because MAP kinases 
could overlap in their functions, we used plants overexpressing phosphatase AP2C3 where 
MPK3, MPK4, and MPK6 were inactivated. Plants overexpressing AP2C3 showed mitotic 
and cytokinetic defects, especially aberrations in chromosome congression and segrega-
tion which were similar to changes observed when activity of MAP kinases was inhibited by 
U0126. Moreover, there were misaligned spindles and phragmoplasts in plants overexpress-
ing AP2C3. We also showed that MPK6 was required to maintain proper spindle orientation 
under nitrosative stress, as KO mutants mpk6‑2 showed misaligned spindles only in response 
to nitrosative stress. Our data confirmed overlapping functions for MPK3, MPK4, and MPK6 
kinases in regulation of plant mitosis. Furthermore, uncovering of novel targets of MAP ki-
nases signalling among cytoskeletal proteins help elucidate molecular basis of MAP kinases 
role in cell division.

Supported by Grant from Grant Agency of the Czech Republic P501‑15‑1657S.
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INVOLVEMENT OF GIT1/βPIX SIGNALING PROTEINS AND PAK1 KINASE 
IN REGULATION OF MICROTUBULE NUCLEATION

Markéta ČERNOHORSKÁ, Vadym SULIMENKO, Tetyana SULIMENKO, Vladimíra SLÁDKOVÁ, 
Zuzana HÁJKOVÁ, Eduarda DRÁBEROVÁ, Pavel DRÁBER

Institute of Molecular Genetics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, Czech Republic

Microtubule nucleation is mediated by γ-tubulin complexes. While essential γ-tubulin inter-
acting proteins have been identified, the regulatory mechanisms of microtubule nucleation 
are not fully understood. Using co-immunoprecipitation experiments followed by mass spec-
trometry we have identified γ-tubulin in association with GIT1 (G-protein-coupled receptor 
kinase-interacting protein) and βPIX (p21-activated kinase interacting exchange factor β) 
in various cell types. GIT1 and βPIX can form GIT1/βPIX signaling cassette that associates 
with PAK1 (p21 protein [Cdc42/Rac]-activated kinase 1). Further experiments also confirmed 
PAK1 in complexes with γ-tubulin. Pull-down experiments revealed interaction domains for 
γ-tubulin on GIT1 and βPIX molecules. Live-cell imaging disclosed that GIT1/βPIX and PAK1 
kinase are associated with centrosomes. Centrosomal localization of GIT1/βPIX was inde-
pendent on the presence of γ-tubulin as revealed experiments with overexpression of C-ter-
minal domain of NEDD1 protein, that binds to γ-tubulin and keeps it away from centrosome.

To elucidate the role of the GIT1/βPIX signaling proteins and PAK1 kinase in microtubule nu-
cleation, we depleted proteins by RNAi and quantified microtubule re-growth in nocodazole 
washout experiments. Microtubule re-growth experiments showed that the depletion of 
GIT1 delayed microtubule nucleation, whereas depletion of βPIX or PAK1 led to the increase 
of nucleation compared with control cells. Phenotypic rescue experiments confirmed that 
GIT1 and βPIX represent positive and negative regulators of microtubule nucleation, respec-
tively. Collectively, the results suggest that GIT1/βPIX signaling proteins and PAK1 kinase are 
important in regulation of microtubule nucleation.

Supported by GACR P302/12/1673.
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MULTIPLE REQUIREMENTS OF PLK1 DURING MOUSE OOCYTE 
MATURATION

SOLC P, KITAJIMA TS, YOSHIDA S, BRZAKOVA A, KAIDO M, BARAN V, MAYER A, SAMALOVA P, 
MOTLIK J, ELLENBERG J.

Institute of Animal Physiology and Genetics, Pigmod Center, Libechov, Czech Republic

Polo-like kinase 1 (PLK1) orchestrates multiple events of cell division. Although PLK1 func-
tion has been intensively studied in centriole-containing and rapidly cycling somatic cells, 
much less is known about its function in the meiotic divisions of mammalian oocytes, which 
arrest for a long period of time in prophase before meiotic resumption and lack centrioles 
for spindle assembly. Here, using specific small molecule inhibition combined with live mouse 
oocyte imaging, we comprehensively characterize meiotic PLK1’s functions. We show that 
PLK1 becomes activated at meiotic resumption on microtubule organizing centers (MTOCs) 
and later at kinetochores. PLK1 is required for efficient meiotic resumption by promoting 
nuclear envelope breakdown. PLK1 is also needed to recruit centrosomal proteins to acen-
triolar MTOCs to promote normal spindle formation, as well as for stable kinetochore-mi-
crotubule attachment. Consequently, PLK1 inhibition leads to metaphase I arrest with mis-
aligned chromosomes activating the spindle assembly checkpoint (SAC). Unlike in mitosis, 
the metaphase I arrest is not bypassed by the inactivation of the SAC. We show that PLK1 is 
required for the full activation of the anaphase promoting complex/cyclosome (APC/C) by 
promoting the degradation of the APC/C inhibitor EMI1 and is therefore essential for entry 
into anaphase I. Moreover, our data suggest that PLK1 is required for proper chromosome 
segregation and the maintenance of chromosome condensation during the meiosis I-II tran-
sition, independently of the APC/C. Thus, our results define the meiotic roles of PLK1 in oo-
cytes and reveal interesting differential requirements of PLK1 between mitosis and oocyte 
meiosis in mammals.
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CDC25B PHOSPHATASE IS ESSENTIAL FOR SPINDLE INTEGRITY IN 
MOUSE OOCYTES

Ivana FERENCOVÁ, Petr ŠOLC

Institute of Animal Physiology and Genetics, Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i. Liběchov, 
Czech Republic

The mammalian oocytes are during their development (oogenesis) physiologicaly arrested 
in prophase of the first meiotic division (prophase I arrest). The reactivation of meiosis is 
called meiosis resumption and is controlled by cyclin-dependent kinase 1  (CDK1). CDC25 
phosphatases represent key activators of CDK1 during this process. In mammals, CDC25 
phosphatases are expressed in three isoforms: CDC25A/B/C and CDC25B phosphatase is 
considered to be essential for meiosis resumption in mouse oocytes. The oocytes of CDC25B 
germ line knock-out (KO) mice are unable to resume meiosis, because of their inability to 
activate CDK1. CDC25B mRNA microinjected into these oocytes leads to activation of CDK1 
and meiosis resumption (Lincoln et al., 2002).

Surprisingly, we obtained contrasting results in the case of our model oocytes of CDC25B 
KO mice (Lincoln et al., 2002) with inbred genetic background, which were created by cross-
ing CDC25B KO with C57BL/6 mice. A small part of oocytes from these mice is capable of 
meiosis resumption. However, they are unable to complete the first meiotic division and we 
repeatedly observed a collapse of the meiotic spindle. For better understanding of the role 
of CDC25B in this process, we focused on analysing the meiotic spindle formation during the 
first meiotic division. The main methodological approach we use for studying this topic is live 
cell imaging by confocal microscopy.

This work was supported by LH12057 and CZ.1.05/2.1.00/03.0124.
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THE POSSIBLE MECHANISM CONTRIBUTING TO THE REGULATION OF 
SPINDLE SIZE IN EARLY CELL DIVISION IN MAMMALIAN EMBRYOS

Kristína KOVAČOVICOVÁ1,2, Lucia NOVÁKOVÁ1, Martin ŠODEK1,2, Martin ANGER1,2

1 Veterinary Research Institute – CEITEC, Brno, Czech Republic
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Mammalian oocytes and embryos are prone to segregation errors, which results in aneuploid 
fetus. An important feature of pre-implantation development is that the cell division takes 
place without cell growth. The cell volume approximately halves with each single division. 
The chromosome segregation is achieved by the complex biomechanical microtubule-based 
structure, the spindle.

In mouse model, during oogenesis and the first few meiotic divisions the acentrosomal spin-
dle assembly takes place. In vertebrates, the microtubules grow from MTOCs (microtubule 
organizing centers) that consist of proteins usually present in centrosomes. The centrosomes 
reappear after fertilization and in many species depends on sperm carried centrosomes. But 
in mouse model, the centrioles originating from sperm are degraded and de novo formed 
centrosomes appear in later pre-implantation developing embryo.

Recently published studies suggest a strong relationship between cell size or diameter and 
spindle length during early development. The spindle length is a function of cell size in later 
preimplantation stage, however, in the first few mitoses, it is not strictly corresponding to 
the cell volume, size or diameter.

To uncover the mechanism which regulates this parameter during the acentrosomal spindle 
assembly period, the 4D live imaging was used. Real-time observation of cell division in live 
cells is crucial for understanding the mechanism of chromosome segregation. To address 
the influence of chromosomal mass and cell volume (as a limited source of components for 
spindle formation and maintenance), the advanced micromanipulation techniques, such as 
microinjection, enucleation and cell fusion, were used.

Work was supported by CEITEC 1.05/1.1.00/02.0068, LH13072 Kontakt II and Czech Science 
Foundation grant P502/12/2201.
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INSUFFICIENCY OF SPINDLE ASSEMBLY CHECKPOINT IN MAMMALIAN 
OOCYTES

Jaroslava ŠEBESTOVÁ, Thuraya AWADOVÁ, Martin ANGER

CEITEC Veterinary Research Institute, Brno, Czech Republic

During cell division chromosomes have to be equally distributed to daughter cells, other-
wise it has severe consequences such as cancer or cell death in somatic cells. In oocytes and 
embryos chromosome missegregation cause aneuploidy, which leads to abortions, stillbirth, 
miscarriages, early embryonic death or mental and congenital disorders in surviving fetuses. 
Control mechanism that monitors whether all chromosomes are correctly attached to spin-
dle microtubules prior to cell division is called spindle assembly checkpoint (SAC).

Components of SAC signaling pathway were first revealed in yeasts and they are evolution-
ary conserved from yeast to human. Crucial molecule of SAC pathway is Mad2 (mitotic-ar-
rest deficient 2) that is recruited by Mad1 to unattached kinetochore and produce „wait-an-
aphase“ signal. Only when all chromosomes are properly attached to spindle microtubules 
SAC is satisfied and switched off, subsequently anaphase-promoting complex (APC) is acti-
vated and anaphase occurs.

In somatic cells, SAC is able to delay chromosome segregation even if one chromosome is 
not properly attached to spindle. However, it is not the case in oocytes. Cells do not lack 
SAC components but tolerate severe chromosomal congression defects and presence of 
misaligned chromosomes during metaphase to anaphase transition. Whether they are not 
able to detect or correct these defects is still not answered. In our study we are focusing 
on behavior of components of SAC signaling pathway on misaligned chromosomes using 
time-lapse confocal video microscopy and experimental models exhibiting high frequency 
of chromosome segregation errors in metaphase to anaphase transition of the first meiotic 
divison.

Work was supported by CEITEC 1.05/1.1.00/02.0068, LH13072 Kontakt II and Czech Science 
Foundation grant p502/12/2201.
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NOVEL MUTANTS AFFECTING CELL CYCLE REGULATION AND DNA 
DAMAGE RESPONSE IN THE GREEN ALGA CHLAMYDOMONAS 
REINHARDTII

Monika HLAVOVÁ, Mária ČIŽKOVÁ, Zoltan TUROCZY, Kateřina BIŠOVÁ

Laboratory of Cell Cycles of Algae, Institute of Microbiology AS CR, Opatovický mlýn, 37981Třeboň, the 
Czech Republic

The eukaryotic cell cycle is controlled by complex of cyclin-dependent kinases and cyclins, 
their activity is controlled by de/phosphorylation mediated by regulatory proteins including 
inhibitory Wee1 kinase. A single homolog of WEE1 kinase was identified in Chlamydomonas 
reinhardtii genome. Our preliminary results suggested it is involved both in the regulation 
of mitosis and in the response to DNA damage. The mechanism responsible for activation of 
CrWEE1 expression either in normal cell cycle or in response to DNA damage is unknown. To 
unravel this mechanism we screened 20,000 insertional mutants to isolate those with altered 
expression of CrWEE1 upon DNA damage. We recovered 14 wer (WEE1 regulation) strains 
with altered WEE1 expression after DNA damage. The mutants fall into different groups 
based on changes in gene expression during the cell cycle and in response to DNA dam-
age. We characterized their cell cycle progression and sensitivity to different DNA damaging 
agents (zeocin, UV, cisplatin). Some of the mutants have altered cell cycle progression with 
either accelerated or prolonged cell division. Furthermore, we isolated mutant both sensi-
tive and resistant to different DNA damage. The sensitivity of the mutants was connected to 
the absence of cell cycle progression delay in the presence of DNA damage suggesting the 
mutants have altered DNA damage checkpoint. The result further support Wee1 is involved 
both in the cell cycle regulation and in the response to DNA damage, particularly double 
strand breaks and UV irradiation.

This work was supported by Program Kontakt II (DNADAM, no. LH12145), AS CR (M200201205) 
and by projects Algatech and Algaman.
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DIRECTED SYNTHESIS OF STORAGE LIPIDS IN THE ALGA 
PARACHLORELLA KESSLERI: FROM LABORATORY TO PILOT SCALE
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KAWANO3,4, Katerina BISOVA1, Vilem ZACHLEDER1

1 Laboratory of Cell Cycle of Algae, Institute of Microbiology, AS CR, Trebon, Czech Republic, e‑mail: iva-
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The green microalga Parachlorella kessleri is known to produce neutral storage lipids when 
cultivated under nutrient stress conditions. Such neutral lipids can then be used for the pro-
duction of biodiesel. Although the synthesis of lipids in this microalga has been well docu-
mented in laboratory environment, there are few studies aiming at large-scale lipid produc-
tion.

Six strains of P. kessleri were cultivated in a laboratory photobioreactor using diluted growth 
medium and high light conditions. As nutrients in the medium decreased, the levels of neu-
tral lipids reached up to 70 % of dry weight (DW) after 15 days.

Based on their high neutral lipids content three of the strains (wild type, Pk-2 and Pk-4) were 
chosen for cultivation in an outdoor pilot-scale photobioreactor using diluted growth medi-
um and natural sunlight. The maximum neutral lipids content during the cultivation varied 
from 10 % to 21 % of DW between the different strains. The maximum neutral lipids produc-
tivity was between 0.241 g L-1 day-1 and 0.372 g L-1 day-1. As a result, the productivity of the 
wild type and strain Pk-2 achieved in the pilot-scale cultivations became at least twice higher 
than that of other conventional biofuel feedstock. In addition to that, the high biomass pro-
ductivity of P. Kessleri contributed to a reduced land use footprint.

In spite of these promising prospects, the extensive use of CO2 as a source of carbon, as well 
as the energy used for mixing of the outdoor cultures, amounted to unrealistically high pro-
duction costs (69 EUR per kg of biomass). Our next task will be to investigate how to reduce 
costs and increase the algal production.
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PRIMARY CILIA IN MEDICINE
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The primary cilium is a sensory, solitary, non-motile microtubule-based structure that in the 
quiescent phase of the cell cycle projects from the surface of the majority of human cells, 
including embryonal, stem and cancer stromal cells. The term „primary cilium“ was first ap-
plied by Sorokin for airway epithelial cells, which start out with a single cilium, thus called 
„primary“, and then, during differentiation, form large numbers of additional motile cilia, 
which are called „secondary“ cilia.

Defects in primary cilia structure and/or function have been shown to have a causal link to 
the development of a broad range of human diseases from rare developmental disorders 
and multisystem syndromes (e.g. primary ciliary dyskinesia, Alström, Bardet-Biedl and Meck-
el-Gruber syndrome) to most often lifestyle diseases including atherosclerosis, arthritis, pol-
ycystic kidney disease, some types of obesity and cancer.

Most cancer cells do not possess the primary cilium. The loss or impairment of the primary 
cilium is a regular feature of neoplastic transformation in the majority of solid tumors, with 
the exception of tumors dependent on amplification of Hedgehog signaling. High Hedgehog 
activity has been associated with poor survival in several cancers (e.g. basal cell carcinoma, 
medulloblastoma). Primary cilia amplify Hedgehog signaling. Inhibitors of Hedgehog signa-
ling are the first group of drugs used in clinical practice that target signal pathway active in 
primary cilia.

The aim of this lecture is to provide a review of the current knowledge on primary cilia in 
medicine.
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TOWARDS PRECISE MODELS OF MICROTUBULE ELECTRODYNAMICS

Ondřej KUČERA, Daniel HAVELKA, Michal CIFRA
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Vibrational and electrostatic properties of protein structures, including microtubules, had 
previously only been researched separately. We have combined these properties and intro-
duced for the first time a model of electrodynamic properties of microtubules. Since the first 
version of our microtubule model (Cifra et al. 2010) and its follow up modifications (Havelka 
et al. 2011, Kucera and Havelka, 2012), it has evolved into a versatile tool which can be used 
for computational predictions of high-frequency electric fields of vibrating microtubules and 
also can be generalized for any biomolecular structure. In our paper (Havelka et al. 2014a), 
we showed in silico that multimode excitation of electrically polar collective vibration modes 
of microtubules forms an ultrafast electromechanical pulse propagating along the microtu-
bule. The biophysical mechanism we described lends support to the argument that microtu-
bules may comprise a substrate for novel ultra-fast electrical signaling in neurons or other 
living cells. Our results indicate that such pulses can mediate ultra-fast intracellular signal-
ing, and furthermore, can be utilized in bio-inspired electronic devices.

References:
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REFRACTIVE INDEX OF TUBULIN

Ondrej KRIVOSUDSKÝ, Michal CIFRA

Institute of Photonics and Electronics, The Czech Academy of Sciences, Prague, Czech Republic

It is widely known that the refractive index is an important biophysical parameter of proteins 
and protein complexes, because it determines strength of long-range interactions between 
molecules (Van der Waals). The nature of refractive index in the visible part of light spectrum 
is given by a complex behavior of local polarizability of the atoms and chemical groups of 
amino acids in protein due to the deformation of electron configuration. In this study, we 
examine tubulin protein in comparison with bovine serum albumin (BSA) and tryptophan, 
phenylalanine amino acids and oppose generally used assumption that protein refractive 
index increment (dn/dC) is based on their amino acid composition as a major determinant. By 
using DSR-λ critical angle refractometer working with Peltier temperature controller sam-
ple holder we also performed direct measurement of liquid protein and amino acid sam-
ples under various temperature conditions (18-30ºC). By performing least-square fit linear 
regression we identified dn/dC=0.256±0.003 ml/g of tryptophan with R factor RTrp=0.9995 
and phenylalanine with dn/dC=0.247±0.004 ml/g (RPhe=0.9997). In case of BSA a very small 
change of protein results in a small change in the index of refraction giving a slope of dn/
dC=0.162±0.003 ml/g (RBSA=0.9957). In contrary, a  very small change in concentration of 
tubulin protein results in a significant change in the index of refraction giving a slope of dn/
dC=2.48±0.4 ml/g with Rtub=0.9997. Given by nonstandard refractive increment and by using 
Tubulin concentration at physiological conditions (Ctub=1.60 mg/ml) we determined refrac-
tive index of tubulin at 671nm to ntub=4.7±0.5. Tubulin displays a huge refractive index com-
pared to other proteins. By taking account that BSA and other amino acids were kept in the 
same environment as tubulin the question of much higher index of refraction is taking place. 
It could be due to unique properties and nature of tubulin dimer, mainly his dipole moment, 
or due to significant solvation effect between environment and protein. Large refractive 
index of tubulin should cause Van der Walls interaction between individual tubulin proteins 
on larger distance than was previously thought. This could have an effect on mechanism how 
microtubules are assembled.
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SPECTRAL CHARACTERISTICS OF THE ULTRA WEAK PHOTON EMISSION 
OF TUBULIN AND MICROTUBULES

Ondrej KRIVOSUDSKÝ1, Kateřina ČERVINKOVÁ1, Michaela NERUDOVÁ1, Tetyana SULIMENKO2, 
Pavel DRÁBER2, Michal CIFRA1

1 Institute of Photonics and Electronics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, Czech Re-
public

2 Institute of Molecular Genetics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, Czech Republic

Ultra weak photon emission from biological samples is generally considered as an endog-
enous chemiluminescence. Low amounts of light are emitted due to chemical reactions of 
reactive oxygen species and biomacromolecules (eg. proteins). This can occur in the whole 
organism as well as on the molecular level.

Here we report our latest experimental demonstration focused on the measurement of ul-
traweak photon emission from tubulin and microtubules. We describe difference in the spec-
tral characteristics of ultra-weak photon emission between unpolymerized and polymerized 
tubulin.
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COMPUTATIONAL MODEL OF VASCULAR SMOOTH MUSCLE CELL

Yogesh D. BANSOD, Jiří BURŠA

Institute of Solid Mechanics, Mechatronics and Biomechanics, Brno University of Technology, Brno, Czech 
Republic

The cytoskeleton plays a vital role in defining the mechanical behavior of cell subjected to 
external mechanical stimuli. The cellular tensegrity model views the cytoskeleton as a retic-
ulated mechanical structure, where the tensile prestress generated by actomyosin filaments 
is balanced internally via compression-supporting structures such as microtubules and exter-
nally via extracellular matrix.

The 3D finite element model of vascular smooth muscle cell (VSMC) presented here is based 
on hybrid modelling approach, where the cytoplasm and the nucleus (violet) are modelled 
using continuum approach and the cytoskeleton is modelled using microstructural approach. 
The structural arrangement and elastic properties of the constituents of the cytoskeletal 
network are based on the experimental observations and measurements respectively and 
are obtained from the literature.

The non-contractile actin cortex underneath the plasma membrane is modelled using shell 
elements, the actin bundles (light blue) located at cell periphery are modelled as prestressed 
link elements, the microtubules (green) in star-like shape originating from the centrosome to 
the cortex are modelled using beam elements, and the dense network of intermediate fila-
ments (red) in perinuclear region are also modelled using link elements in tension but active 
only at large deformations. Thus, the computational model presented here is optimized to 
achieve more reliable results by taking into consideration the inherent nature of individual 
filament type and their structural arrangement in the cell.

a b 

Fig. 1: (a) Complex and (b) Optimised computational model of VSMC’s cyt
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ČESKÁ A SLOVENSKÁ SPOLEČNOST PRO MUTAGENEZI 
ZEVNÍM PROSTŘEDÍM 
Genetická toxikológia a prevencia rakoviny
38. pracovné dni Českej a slovenskej spoločnosti mutagenéza vonkajším prostredím, pri Čes-
koslovenskej biologickej spoločnosti

15. – 18. jún 2015, KC Smolenice SAV

Tohtoročné 38. Pracovné dni Českej a  Slovenskej spoločnosti mutagenéza vonkaším pros-
tredím pri Čsl. biologickej spoločnosti sa konali v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach 
(www.exon.sk/gentox2015/). V malebnom prostredí Malých Karpát sa stretli vedeckí a vý-
skumní pracovníci z Českej a Slovenskej republiky, aby diskutovali o aktuálnych problémoch 
nielen v oblasti genetickej toxikológie a prevencie rakoviny, ale aj bunkovej a molekulárnej 
biológie, nanotoxikológie alebo molekulárnej epidemiológie. Neoddeliteľnou súčasťou tých-
to stretnutí sú zaujímavé príspevky odborných pracovníkov z regionálnych pracovísk.

Nosnými témami tohtoročnej konferencie boli genotoxické a  negenotoxické účinky kom-
plexných zmesí chemických látok v znečistenom životnom prostredí so zameraním najmä na 
výfukové plyny (J. Topinka, M. Machala, A. Rössnerová), synergické pôsobenie chemických 
a fyzikálnych faktov (M. Šelc) ako aj možnosti využitia rastlinných extraktov v ochrane voči 
škodlivému pôsobeniu rôznych chemických, fyzikálnych alebo biologických faktorov (K. Ko-
zics, M.  Bučková, E.  Horváthová, A.  Srančíková), prípadne využitie jednotlivých rastlinných 
zlúčenín v  liečbe (fototerapii) onkologických ochorení (M.  Buríková, P.  Imreová). Dôležité 
postavenie cytogenetických vyšetrení (štrukturálne zmeny chromozómov) ako významného 
biomarkera profesionálnej expozície potvrdili v svojich príspevkoch D. Gajdošová, Ľ. Mušák 
a H. Lehocká. V epidemiologických štúdiách sú chromozomálne aberácie taktiež dôležitým 
biomarkerom v štúdiách zameraných na úlohu genetickéj variability (genetický polymorfiz-
mus) v predispozícii onkologických ochorení (P. Vodička a Ľ. Vodičková). Otázkam bezpečnos-
ti nanomateriálov/nanočastíc pre ľudskej zdravie sa venovali v svojich prednáškach P. Rössner 
a B. Buliaková. Bohatú diskusiu vyvolali prednášky o environmentálnych polutantoch, triorga-
notínových zlúčeninách, ktoré ako veľmi účinné endokrinné disruptory významný spôsom ne-
gatívne ovplyvňujú reprodukciu morských živočíchov (J. Brtko, L. Toporová). Do problematiky 
opravných procesov genetického materiálu, ich interakcií/prepojení s inými dôležitými bun-
kovými procesmi a mechanizmoch ich regulácie na molekulárnej úrovni poslucháčov uviedli 
prednášky M. Piršela, J. Rendekovej a K. Stanovej. Opravné procesy zohrávajú dôležitú úlohu 
taktiež v rastlinách (G. Murín) a vzhľadom na dlhovekosť, rastliny predstavujú zaujímavý vý-
skumný objekt pre štúdium genetickej diverzity a adaptácie na faktory vonkajšieho prostre-
dia (E. Zahradníkova). Rozvoj rôznych „-omics“ technologií zvyšuje nároky aj na zobrazovacie 
techniky, a to nielen v biológii, ale aj klinickej praxi, ako si učastníci konferencie mohli vypo-
čuť v prednáškach I. Čavargu a M. Šramkovej. Pochopenie bunkových a molekulárnych me-
chanizmov v regulácii rôznych bunkových procesov je nevyhnutné pre zlepšenie diagnostiky 
a liečby rôznych civilizačných ochorení, vrátane rakoviny. O komplexnosti týchto biologických 
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procesov, ktorých správne fungovanie závisí od vzájomných proteín-proteín interakcií, nás 
presvedčili prednášky M. Kretovej a A. Bábelovej.

Pozitívnym javom pracovných dní je pomerne vysoká účasť mladých, začínajúcich vedeckých 
pracovníkov, ktorí využívajú na prezentáciu svojich výsledkov najmä krátke prezentácie. 
Okrem záujmu o problematiku je motivačným faktorom taktiež znížený konferenčný popla-
tok pre študentov vysokých škôl a doktorandov vďaka finančnému príspevku Českosloven-
skej biologickej spoločnosti.

Nasledujúce, 39. Pracovné dni Českej a Slovenskej spoločnosti mutagenéza vonkajším pros-
tredím sa budú konať v roku 2016 v Českej republike.

Alena Gábelová
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Genetická toxikológia a prevencia rakoviny – Vybraná 
abstrakta
Triorganotin compounds – environmental contaminants cause their 
endocrine disruption by binding to retinoid X inducible transcription 
factors

Július Brtko, Lucia Toporová, Lucia Bialešová, Dana Macejová

Institute of Experimental Endocrinology, Slovak Academy of Sciences, Vlárska 3, 833 06 Bratislava, Slovak 
Republic

Trialkyltin and triaryltin compounds, representing a  class of organometallic compounds 
function as nuclear retinoid X receptors (RXR) agonists due to their capability to bind to the 
ligand-binding domain of RXR subtypes (RXRalpha, RXRbeta and RXRgamma) and function 
as transcriptional activators. RXRs act predominantly as heterodimers with other nuclear re-
ceptors as i) permissive heterodimers with peroxisome proliferator-activated receptors, liver 
X receptors, farnesoid X receptor, pregnane X receptor and constitutive androstan recep-
tor, or as ii) non-permissive heterodimer with vitamin D receptor, and as iii) conditional het-
erodimers with retinoid receptors, and thyroid hormone receptors. RXR – „partner“ nuclear 
receptor heterodimers are considered to be ligand-activated, DNA-binding, trans-acting, 
transcription-modulating proteins involved in a  general molecular mechanism responsible 
for transcriptional responses in target genes. Tributyltin chloride is known that at even pico- 
or nanomolar concentrations may cause the superimposition of male genitalia on female in 
several aquatic organisms, since they are DNA-targeted, mitotic, and their actions are occur-
ring through target gene(s)-mediated pathways. They may cause molecular interactions with 
reproductive system in mammals, and as potent environmental obesogens, they promote 
adipocyte differentiation. Organotin compounds that belong to a group of endocrine dis-
trupting chemicals are known also for their immunotoxicity, neurotoxicity, for their effects 
on reproduction and/or development.
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Complex UV‑sensitivity of NER‑deficient mutants

Zuzana Šestáková1, Ján Gurský1,2, Dana Cholujová1, Ivan Chalupa1, Miroslav Piršel1

1 Cancer Research Institute, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic

2  Institute of Molecular and Translational Medicine, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University, 
Olomouc, Czech Republic

Previously we have found some differences in UV-sensitivity within a  set of nine Chinese 
hamster ERCC3 mutant cell lines. The ERCC3/XPB DNA helicase is the subunit of transcription 
factor IIH (TFIIH) which is involved in transcription and nucleotide excision repair (NER) and 
via its Cdk-activating kinase (CAK) complex in cell cycle control. The differences in UV-sen-
sitivity were not caused by dissimilar NER capacities (either global or transcription-coupled 
ones), as the repair kinetics of UV-photoproducts was indistinguishable within the mutants. 
However, we have showed that TFIIH is unstable and the degree of this instability was re-
flected in the proportional reduction of cell cycle progression after UV-irradiation. The most 
sensitive mutant had the slowest S-phase transition which probably led to replication fork 
collapse. Actually, we have noticed the higher expression of phosphorylated form of histone 
H2AX (γH2AX) – the marker of DNA double-strand breaks (DSBs). DSBs presence has pre-
sumably created an apoptotic signal contributing to the additional UV-sensitivity of NER-de-
ficient mutant.
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Chromosomal damage as markers of genotoxic effect and carcinogenesis

Pavel Vodička1,2, Ľudovít Mušák4, Ľudmila Vodičková1,2, Mária Dušinská5, Christofer Frank6, 
Soňa Vodenková1,2,3, Veronika Vymetálková1,2, Zdena Polívková3, Hana Demová3, Miloslav 
Ambruš3, Rajiv Kumar6, Kari Hemminki6
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2 First Med. Fac., Charles Univ., Albertov 4, Prague, CR
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Human cancers often arise from cells unable to maintain genomic and chromosomal stability, 
mainly due to altered DNA repair mechanisms. Chromosomal instability (CIN) and alterations 
in the number of chromosomes are consistently observed in virtually all cancers. Non-spe-
cific chromosomal aberrations (CAs) may arise as a result of direct DNA damage by ionizing 
radiation or replication on a damaged DNA template; the former lesions would be detected 
as chromosome-breaks (CSAs), whereas the latter may be CSAs or chromatide-breaks (CTAs). 
These CAs remain in lymphocytes for their lifetime. CAs have been used in monitoring of 
radiation exposure and exposure to genotoxic compounds and, together with sister chroma-
tid exchanges and micronuclei, CAs have offered the only available method for human bio-
monitoring for genotoxic exposures and they represent a sequential consequence of altered 
DNA repair mechanisms (base and nucleotide excision, mismatch, non-homologous DNA end 
joining and nonconservative homologous recombination repair). In a search for intermediary 
cancer biomarker we assayed for CAs in 1028 healthy subjects, exposed to various potential-
ly carcinogenic compounds, in comparison with 751 unexposed healthy subjects; frequencies 
of chromosomal damage were significantly higher in exposed individuals. Interestingly, pol-
ymorphisms in EPHX1 (a gene coding for epoxide hydrolase) and XPD (helicase involved in 
NER) modulated significantly frequencies of CAs. Polymorphisms in genes involved in mitotic 
apparatus (BUB1B, PTTG, ZWINT) further modulated CAs. The results for total CAs showed 
significant effects of occupational exposure (OR 1.68) and CCND1 AA genotype (OR 1.85). In 
the separate analysis of CTAs and CSAs, the only significant effect of OR 1.99 (P=0.003) was 
on CSAs. The G870A genotype differentially influences the splicing of CCND1 mRNA. The 
G870 allele creates an optimal splice donor site at the exon 4/intron 4 boundary, resulting 
in the cyclin D1a transcript, whereas the A870 allele partially hinders splicing and allows 
read-through into intron 4  resulting in the cyclin D1b transcript. Cyclin D1 participates in 
DNA DSB repair by binding to RAD51, the main recombinase involved in homologous recom-
bination. The induction of the DNA damage response is mediated by the cyclin D1a, whereas 
cyclin D1b lacks this activity. Thus, the present findings of the AA genotype preferentially 
inducing CSAs are consistent with these CAs being markers of double-stranded breaks. The 
shortening of telomeres in each cell division may lead to telomere crisis and complex CAs. 
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Relative telomere length (RTL) was determined in 187 individuals based on their CA count 
in peripheral lymphocytes. The median RTL was 1.28 for 48 subjects showing no CAs. The 
median was 1.19 for 47 individuals with a  total of more than 2  CAs (p=0.03). The median 
was 1.12 for 68 individuals with CSAs (p=0.00). The results were confirmed in logistic regres-
sion analysis adjusted for potential confounders. The present results provide strong nov-
el evidence that telomere biology contributes to CA formation. To discern further the link 
between CAs and cancer risk, we have analyzed CAs in peripheral lymphocytes of incident 
breast, colorectal and lung cancer patients. The frequency of CAs was significantly higher 
in all three groups of cancer patients (2.9±1.5 for lung; 2.7±1.6 for breast and 2.3±1.6 for 
colorectal cancer, resp.) compared to both control groups (1.8±1.5 and 1.7±1.2, respectively, 
P<0.001). CAs frequencies were not affected by localization of lung tumor or by grading of 
breast cancer. The study shows interesting elevation in chromosomal damage with the onset 
of cancer and this phenomenon merits further investigation.

Since CIN hallmarks nearly 65–70% of CRC tumors, we assayed for the CIN by aCGH in colon 
tumor tissues and healthy mucosa. The studied group comprised 10 tumors located in the 
right and 10 in the left colon, all samples with TNM I and II. Striking diference in CIN was 
observed between the right and left colon. Additionally, we analysed long deletions in CRC 
tumor suppresor gene MLH1.
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Seminár o univerzitnom vzdelávaní genetiky plný 
inšpirácií (29. máj 2015, Brno)
Lucia Zeiselová

Katedra genetiky, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

V roku 1865 predstavil Gregor Johann Mendel po prvýkrát výsledky svojho výskumu, na 
ktorom pracoval viac než desaťročie v záhradách brnianskeho Augustiniánskeho opátstva. Čle-
novia Prírodovedeckého spolku v Brne tak mali ako prví unikátnu možnosť zoznámiť sa s jeho 
revolučnými myšlienkami. Tie sa neskôr stali základom novej biologickej disciplíny, genetiky.
Od spomínanej prednášky ubehlo 150 rokov. Dnes už nikto nepochybuje o existencii dedič-
ných faktorov – génov, a ani o platnosti pravidiel dedičnosti odvodených z výsledkov prác 
na hrachu siatom. Genetika je platným hráčom 21. storočia, vyučuje sa už na základných 
a  stredných školách, budúci biológovia sa s  ňou detailnejšie stretávajú počas svojho 
vysokoškolského štúdia. Vzrast v objeme odborných publikácií a technologický rozvoj však 
mení pohľad aj na súčasné osnovy výučby genetiky. Ich aktuálnosť, porovnanie študijných 
programov univerzít v Čechách a na Slovensku či možné zmeny do budúcnosti, aj to boli témy 
seminára s názvom „Univerzitné vzdelávanie genetiky 150 rokov po Mendelovi“, ktoré sa ko-
nalo pod záštitou Genetickej spoločnosti Gregora Mendela a Mendlovho múzea v Brne s pod-
porou MGP Zlín 29. mája 2015 v priestoroch brnianskeho Augustiniánskeho opátstva, teda 
v priestoroch, kde sa história tejto disciplíny začala písať.
Akcia sa niesla v neformálnom duchu tzv. „ne-konferencie“, čo podporovalo výmenu infor-
mácii a názorov počas prestávok a v samotných diskusiách. Po otvorení seminára riaditeľom 
Mendlovho múzea dr. Ondřejom Dostálom, zástupcovia českých a slovenských univerzít (Ma-
sarykova univerzita, Brno; Univerzita Karlova, Praha; Ostravská univerzita, Ostrava; Jihočeská 
univerzita, České Budějovice; Univerzita P. J. Šafárika, Košice; Univerzita Komenského, Brati-
slava) predstavili v rámci prvej sekcie formou prezentácií svoje aktuálne študijné programy 
zamerané na vzdelávanie genetiky vrátane ich náplne, cieľov a proporcií prednáškových, se-
minárových a praktických kurzov v oboch stupňoch štúdia.
Náplň základného kurzu genetiky v bakalárskom stupni je viac menej rovnaká naprieč všet-
kými zúčastnenými univerzitami. Študenti sa oboznamujú s históriou genetiky, zákonitosťami 
dedičnosti a premenlivosti, dedičnosťou viazanou na pohlavie, génovými interakciami a gene-
tickou analýzou, mimojadrovou dedičnosťou, genetikou populácií, genetikou kvantitatívnych 
znakov, mutagenézou, štruktúrou chromozómu, bunkovým cyklom či s expresiou genetickej 
informácie a jej reguláciou. Jednotlivé univerzity sa však vo svojich študijných programoch 
líšia pomerom povinných, povinne voliteľných a voliteľných predmetov. V tomto smere je na-
jliberálnejšou Univerzita Karlova v Prahe, kde si každý študent vytvára vlastný študijný plán, 
pričom v magisterskom stupni si povinne zapisuje iba predmety Diplomový projekt I a II a dva 
odborné semináre.
Jednoznačne najpoužívanejšou učebnicou je Genetika  – český preklad anglického origi-
nálu Principles of Genetics od Snustada a  Simmonsa z  roku 2009, za ktorý vďačíme našim 
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brnianskym kolegom. Záujem študentov o históriu genetiky a o príbehy ľudí, podieľajúcich 
sa na odhaľovaní záhad dedičnosti, môže vzbudiť kniha Klasické experimenty v genetike od 
kolektívu autorov z Univerzity Komenského v Bratislave. Knižka bola publikovaná tento rok 
pri príležitosti spomínaného 150. výročia aj vďaka podpore Genetickej spoločnosti Grego-
ra Mendela. Prof. Jiří Doškař z  Masarykovej univerzity účastníkom predstavil elektronické 
skriptá k Praktiku z obecnej genetiky, ktorých autorom je dr. Pavel Lízal. Okrem obvyklého 
študijného materiálu obsahujú odkazy na ďalšie užitočné zdroje na webe či príklady určené 
na otestovanie znalostí. Dr. Lízal zároveň uviedol možnosť ako inovatívne podporiť interakciu 
študentov s učiteľom. Online systémom Socrative môže pedagóg prostredníctvom hlasova-
nia/kvízov monitorovať pozornosť a pokrok študentov v reálnom čase priamo počas výučby.

Univerzity sú otvorené vzájomnej spolupráci, či už pri výmene materiálov na cvičenia alebo 
pri príprave unikátnych kurzov, na ktorých by sa podieľali pedagógovia z viacerých pracovísk. 
Dr. Magda Zrzavá uviedla ako príklad spoluprácu Prírodovedeckej fakulty Jihočeskej univer-
zity s Johannes Kepler University v Linzi pri realizácii študijného odboru Biological Chemistry.

V rámci druhej sekcie predstavil Mgr.  Roman Šolc z  Univerzity Karlovej v  Prahe nevšedný 
výskum zameraný na zistenie spôsobov a efektívnosti vyučovania bunkovej biológie a gene-
tiky na stredných školách. Pilotné výsledky zatiaľ naznačujú, že znalosti študentov sú v rámci 
rokov 2011 – 2014 konštantné a na vlastné znalosti majú skôr realistický pohľad. Mgr. Aneta 
Mikulášová uviedla, že študenti odboru Molekulárna biológia a genetika na Masarykovej uni-
verzite získavajú poznatky uplatniteľné vo výskume aj v praxi.

Kolektív doktorandov z Univerzity Komenského v Bratislave zastúpený Mgr. Katarínou Jurí-
kovou na základe analýzy silných a slabých stránok súčasného genetického kurikula a ana-
lýzy programov vybraných amerických i európskych univerzít navrhol jeho „ideálnu“ verziu. 
V budúcnosti by sa mohol klásť väčší dôraz na prepojenie s praxou (študentom Univerzity 
P. J. Šafárika je už v súčasnosti k dispozícii dvojtýždňová stáž vo farmaceutickej spoločnosti) 
a na predmety rozvíjajúce mimoodborové zručnosti, tzv. soft skills (prezentácie prác, tímo-
vá spolupráca, tvorba posterov, písanie grantov a  vedeckých článkov, kritické myslenie…). 
Všetci prezentujúci doktorandi (Univerzita Komenského, Masarykova univerzita, Univerzita 
Karlova) sa zhodli v nevyhnutnosti podporovať budúcich genetikov v anglickej komunikácii, 
či už jej aktívnym využívaním na vybraných predmetoch alebo prostredníctvom zapájania sa 
do zahraničných mobilít.

Dostupnosť nových metód a zvyšujúci sa objem dát mení nielen prístupy k štúdiu biologic-
kých otázok, ale aj požiadavky na zručnosti, ktoré by mal genetik ovládať. Prezentované 
„ideálne“ kurikulum berie do úvahy aj tento fakt, čomu zodpovedá zaradenie predmetov 
Bioštatistika a Bioinformatika. Doc. Broňa Brejová z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky 
Univerzity Komenského v Bratislave rozdelila informatické schopnosti do piatich základných 
okruhov. Okrem všeobecných pokročilých používateľských zručností (príprava odborných do-
kumentov, práca s odbornou literatúrou, excel, organizácia dát) je nutné, aby budúci genetik 
vedel používať konkrétne bioinformatické nástroje/databázy a vedel si zvoliť správny nástroj 
na riešenie daného problému. Porozumenie matematickým modelom a informatickým metó-
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dam, ktoré stoja za jednotlivými nástrojmi, môže prispieť nielen k pochopeniu obmedzení 
týchto nástrojov, ale aj k správnej interpretácii výsledkov.

Všetkým organizátorom patrí vďaka za poskytnutie priestoru pre hľadanie silných a slabých 
stránok študijných programov zameraných na genetiku vyučovaných v Čechách a na Sloven-
sku, pre hľadanie možnosti medziuniverzitnej spolupráce, a za príjemný deň plný inšpiratív-
nych myšlienok a nápadov, ktoré majú potenciál uplatniť sa pri vzdelávaní budúcej generácie 
genetikov.

Užitočné odkazy:

web stránka seminára s programom a pdf verziami prezentácií:

http://fns.uniba.sk/pracoviska/biologicka‑sekcia/kge/univerzitne‑vzdelavanie‑genetiky/

Informácie o knihe Klasické experimenty v genetike:

http://fns.uniba.sk/klasicke_experimenty/

Elektronické skriptá – Praktikum z obecné genetiky: http://bit.ly/1HwbzS8

Socrative: http://www.socrative.com/index.php
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Recenzní posudek na publikaci: Klasické experimenty 
v genetike – Na ceste k odhaleniu tajomstiev dedičnosti
Autoři: Ĺ. Tomáška a kol. 
Recenzentka: prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc.

Ľubomír Tomáška, Filip Brázdovič, Filip Červenák, Juraj Krajčovič, Andrea Ševčovičová, 
Andrea Cillingová#, Roman Dušinský, Vladimíra Džugasová, Eliška Gálová, Katarína Juríková, 
Eva Miadoková, Jozef Nosek#, Katarína Procházková, Regina Sepšiová, Miroslava Slaninová, 
Miroslav Švec, Július Šubík, Daniel Vlček. 2015.

CreateSpace Independent Publishing Platform, 242 s (14 AH). ISBN 978 – 1511481717.

Katedry genetiky a #biochémie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Předložená publikace si klade za cíl seznámit studenty genetiky a širší okruh zájemců s tajem-
stvím, které je skryto za velkými objevy, v daném případě za objevy v genetice. Je to věc velmi 
záslužná, protože takovýto text shrnující okolnosti těch nejvýznamnějších objevů dosud na 
Slovensku ani v České republice nebyl vydán.

Na knize se podílel kolektiv 18 autorů – předních odborníků pro danou oblast obecné a mo-
lekulární genetiky. Text je poměrně rozsáhlý, má 242 stran. Autoři vybrali celkem 26 „kla-
sických experimentů“, které vhodně uspořádali do šesti spolu souvisejících témat a na sebe 
navazujících okruhů a ne po rocích, jak by se nabízelo. Nejde však jen o pouhý popis experi-
mentů včetně názorných obrázků, autoři u každého seznamují čtenáře s osobnostmi, které 
objevu dosáhli. Přitom poutavým způsobem popisují, co tomu předcházelo, jak postupně 
uzrával čas a kdo tento objev dále vědecky rozvíjel.

Ve všech uvedených příkladech klasických experimentů v genetice je zejména poučný přístup 
k řešení složitých problémů: na počátku byly vždy hypotézy a hledání způsobů jejich testování. 
Dále se vyhledávali a dávali dohromady výzkumníci, kteří by znali nebo našli vhodné postupy 
pro zvládnutí zadaného úkolu. A konečně tu byli osvícení jedinci, kteří se na problém podívali 
„novýma očima“ – a objev byl na světě! Při tom všem na cestě k objevu mnohdy velkou roli 
sehrála i náhoda.

To vše je v knize detailně a čtivě popsáno neboť odborné poznatky doprovází i zajímavé lidské 
osudy protagonistů genetiky.

Text je určen primárně studentům, kteří však v záplavě nových poznatků na historii mnohdy 
zapomínají. A právě ta pro ně může být inspirací, jak dojít k zásadním vědeckým poznatkům. Na-
víc, když se seznámí s mnohdy velmi komplikovanými postupy experimentů, kterými se dospělo 
k výsledku, sami se učí a lépe si uvědomí a zapamatují, jak věci fungují.

Čtenáře, kteří jsou obeznámeni se základními principy obecné a molekulární genetiky tato kniha 
zcela jistě zaujme a dá jim nový ucelenější pohled i na současné problémy v tomto vědním oboru.

V Brně dne 11. března 2015, Jiřina Relichová
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