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ÚVODNÍ SLOVO
V tomto článečku nebudu hovořit o tom, co důležitého se přihodilo naší Společnosti, totiž
hlavně o Biologických dnech. O nich píší v tomto čísle jiní. Řízením osudu jsem se na ně nedostal, a proto jsem začal lovit nějaké jiné nosné téma. Čirou náhodou jsem narazil na termín
„replikační krize“.
Na základě nálezu učiněného naším společným přítelem Googlem jsem si tento termín spojil
především s experimentální psychologií, nicméně aplikovatelnost na vědy biomedicínské se
vyklubala velmi záhy. Termín je poněkud zavádějící, nejde zcela určitě o nějaké problémy například s replikací DNA. Jde o reprodukovatelnost výsledků vědeckých bádání. Vážený čtenář
si může na internetu vyhledat relevantní zdroje (stačí i Vesmír), neboť tato jediná stránka neposkytuje prostor k obvyklému citačnímu aparátu. Řečeno velmi zjednodušeně, v některých
oblastech experimentální vědy se prostě nedaří zopakovat, reprodukovat, tedy replikovat publikované výsledky u často více než poloviny prací (sic!). Příčin je zajisté mnoho. Bez nároku na
správnost pořadí dle nějakého definovaného parametru se je pokusím zde uvést:
– Použitý biologický materiál, respektive kohorta klinické studie, nemají dostatečnou shodu
s tím, co bylo použito v předchozích studiích. Buněčné kultury jsou geneticky nestabilní,
poškozené mykoplazmaty apod.
– Negativní výsledky se prakticky nepublikují. K čemu by byly, že?
– Záměrně jsou zpracována špatná data! Stačí malá úprava spektra a důležitý výsledek je na
světě. Recenzent to přeměřovat nebude.
– Personální problémy. Ve vědě dnes nepracují téměř výlučně jednotliví géniové jako ještě
před sto lety, nýbrž zástupy „řemeslníků“, kterým jde především o obživu. Radost z poznání není prioritou, prioritou je třeba včas vyzvednout potomka ze školky nebo kroužku.
– Nekompetence. Přístrojové metody jsou stále složitější a je otázka, zda například molekulární biolog má dostatečné znalosti k eliminaci systematických chyb, třebas při mikroskopii atomárních sil (AFM). A chybí‑li v týmu odborník, který by to nějak vyřešil, neštěstí je
hotové.
Společným jmenovatelem výše uvedeného jsou (nikoliv výhradně) peníze. Někdy jejich absolutní nedostatek, spíš ale boj o ně a následně jejich rozdělování. Velké peníze znamenají velkou kompetici. Zákulisní jednání, kamarádi v grantových agenturách, propletence politických
zájmů, mnohdy velmi lokálních. Potřeba vykazovat okamžité výsledky, pokud možno předem
naplánované. Ono pověstné „publish or perish“ je nejen motorem, ale také hrozbou. Naučili
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jsme se identifikovat predátorské časopisy, ale zatím nemáme uspokojivé mechanismy pro
eliminaci predátorů mezi námi. A také kolegů, kteří mají příliš velké oči a slovo udržitelnost
jim nic neříká.
Otočme list. Vánoce a Nový rok jsou před námi. Za výbor Společnosti si dovoluji popřát všem
čtenářům tohoto textu vše nejlepší v životě osobním i vědeckém. Aby všechno správně biologicky (biochemicky, biofyzikálně a vůbec) šlapalo, aby nás netrápily choroby, které neumíme
pořádně léčit, aby nás neštvali lidé, kteří nic kloudně neumí, a přitom rozhodují o našich osudech. Abychom se nezadusili ve zplodinách vlastní civilizace. Nechť nás nebolí hlava z číše,
kterou ke stvrzení novoročních předsevzetí vypijeme.
Vojtěch Mornstein
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ODBORNÉ SDĚLENÍ
CAM model pre experimentálnu onkológiu
Monika Buríková
Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV

Nádorové ochorenia predstavujú celosvetový problém a hlavnú príčinu mortality, preto sa im
venuje veľká pozornosť. Prebieha intenzívny výskum procesov vzniku nádorov a rôznych protinádorových terapeutických stratégií. Perspektívnym exprimentálnym modelom pre výskum
nádorových ochorení je chorioalantoická membrána (CAM) aviárneho embrya. CAM je extraembryonálna membrána, ktorá tvorí primárny respiračný a exkrečný orgán embrya. I keď je
tenká a priehľadná, je tvorená hustou vaskulárnou sieťou, ktorá ponúka množstvo možností
pre výskum. V porovnaní s cicavčím experimentálnym modelom CAM model ponúka viacero
výhod. Sú to najmä etické a technické výhody, ale dôležité sú aj priaznivé ekonomické aspekty
experimentov a kratší čas ich realizácie. Vďaka ľahkej prístupnosti vaskulárneho systému CAM
umožňuje dobré a rýchle posúdenie dráždivosti toxicity látok (1). CAM je výborným experimentálnym modelom pre štúdium nádorovej angiogenézy (2). V štúdiách sa často vyskytuje
kurací CAM model, avšak pomaly sa do popredia dostáva aj model prepelice japonskej (Coturnix japonica).

Chorioalantoická membrána vtáčieho embrya
Chorioalantoická membrána (CAM) je extraembryonálna membrána vtáčieho embrya (obr. 1),
ktorá má počas prenatálneho vývoja viacero funkcií. CAM je tenká a priehľadná membrána
s hustou vaskulárnou sieťou (obr. 2). Tvorí primárny respiračný orgán vtáčieho embrya. Prostredníctvom pórov vo vajcovej škrupine dochádza k výmene plynov a následne prostredníctvom hustej kapilárnej siete sú rozvádzané ďalej do vyvíjajúceho sa embrya (3). CAM zohráva
úlohu pri udržiavaní acidobázickej rovnováhy. Z alantoickej dutiny reabsorbuje vodu a elektrolyty, kde sú vypúšťané močovinové produkty embrya (4). Taktiež sa zúčastňuje transportu
vápnika z vaječnej škrupiny do embrya a jeho následný metabolizmus, napríklad pri mineralizácii kostí embrya (5).
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Obr. 1: Schéma kuracieho embrya vo vajci (http://www.blc.arizona.edu/courses/schaffer/182/
AmnioteEgg.htm)

Obr. 2: CAM kuracieho embrya
A – Kuracie embryo na 4. embryonálny deň (ED4). V pozadí embrya je membrána žĺtkového
vaku (MŽV). CAM rastie spolu s embryom a rozpína sa nad ním. B – Embryo na ED12. CAM sa
rozprestiera nad celým povrchom embrya, MŽV je spojená so žĺtkom (6).

Histologicky sa CAM skladá z troch vrstiev: choria, mezenchýmu a alantoisu (obr. 3). CAM sa
formuje na 4. deň inkubácie fúziou choria a alantoisu. Epitelium choria je v priamom kontakte
s vnútornou membránou vajcovej škrupiny. Chorium je tvorené vo vrstvách, navzájom poprepájaných množstvom dezmozómov. V 10. deň vývinu sa CAM skladá z plne vyvinutej kapilárnej
siete, ktorá postupne prechádza aj do roviny vonkajšej membrány choria čo spôsobuje ústup
6
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choriového epitelu a redukuje ho až na cytoplazmatické výbežky nachádzajúce sa medzi cievami. Prostredná mezenchýmová vrstva sa skladá z buniek zväčša hviezdicovitého tvaru, komunikujúcich prostredníctvom dlhých výbežkov. Mezenchým obsahuje veľké cievy, alantoické vény
a artérie. Pod touto vrstvou je alantoický epitel tvorený dvomi až štyrmi vrstvami epitelových
buniek, táto vrstva lemuje alantoickú dutinu (4).

Obr. 3: Histologický preparát priečneho rezu CAM
Imunohistologická analýza aktínu (hnedé sfarbenie) v CAM (6).

CAM ako experimentálny model
Etický, ekonomický a legislatívny tlak núti hľadať alternatívne modely pre experimentálne
testovanie vo vede a výskume, vo farmaceutickom priemysle pri testovaní aktivity, toxicity,
mechanizmov pôsobenia liečiv a ich vývoja. Ideálny experimentálny in vivo model by mal byť
citlivý, lacný, schopný zvládnuť vysokú priepustnosť veľkého množstva vzoriek. CAM ako model spĺňa 3R koncept: Reduction – zníženie počtu, Refinement – zlepšenie/zmiernenie, Replacement – nahradenie (7). Vo väčšine krajín nie je potrebné schválenie etickej komisie pre
povolenie práce na CAM kuracieho embrya až do ED17. V tomto embryonálnom dni kuracie
embryo nie je považované za žijúce zviera. CAM nie je inervovaná a mozgové centrá, ktoré
sú spájané s vnímaním bolesti, nie sú ešte celkom vyvinuté, čo robí systém CAM nevyžadujúcu oprávnenia pre pokusy na zvieratách (8). Na Slovensku i v Českej republike požiadavky na
ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely upravuje zákon, v ktorom nie sú definové kuracie a ani prepeličie embryá ako model potrebný mať povolenia pre
prácu (SR: Zz č.: 334/2012, ČR: Sb č. 419/2012).
CAM disponuje niekoľkými vlastnosťami a mechanizmami ako napríklad sekrécia protónov,
vápnikový transport, hydrogénuhličitanová resorpcia, ktoré sú analógmi rôznych tkanív
zvierat, kde sa práve tieto funkcie sledujú. Kuracia CAM je jednou zo štyroch testovacích
metód uznávaných regulačnými orgánmi v USA a Európe, ktoré sa používajú na posúdenie
a klasifikáciu podráždenia prípadne poškodenia spojivkového vaku a rohovky očí. Donedávna
boli tieto testy prevádzané na králikoch. Momentálne sa využíva tzv. HET‑CAM test (henn egg
NA OBSAH
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test on the chorioallantoic membrane), ktorý sa používa aj pri testovaní bezpečnosti kozmetických výrobkov (9). Avšak najväčšie využitie CAM modelu je v oblasti výskumu angiogenézy,
nepochybne vďaka jej hustému cievnemu riečisku a ľahkej vizuálnej dostupnosti. Monitorovaním angiogenézy pri hojení rán a zápalových ochoreniach sa zaoberal (10). Ďalej je CAM
častým modelom pre štúdium angiogénnych (11,12) ako aj antiangiogénnych látok (13,14).
CAM je obľúbený model pre štúdium nádorovej angiogenézy, pretože imunitný systém vtáčieho embrya nie je dostatočne vyvinutý, prijatie a rast tumoru nie je také problematické ako
u iných modelov a zároveň je tumor výborne pozorovateľný (15). Veľkou výhodou CAM v porovanní s cicavčim modelom je najmä ľahšie pozorovanie nádorov a metastáz (16). Tento model
nevyžaduje použitie anestézie. Čo je dôležité, CAM je štrukturálne podobná sietnici, sliznici,
pľúcam, placente (9). Náklady na experimenty sú výrazne nižšie v porovnaní s cicavčím modelom a dôležitú úlohu zohráva tiež kratší čas experimentov.
Štúdium metastázovania nádorových buniek je obmedzené z dôvodu nedostatku vhodných
in vivo modelov na sledovanie dynamického procesu od invázie po intravázacie. V experimentálnej onkológii sa pre sledovanie intravazácie nádorových buniek využívajú rôzne substráty
napr.: kolagén (hlavná zložka ECM), matrigel (zmes ECM, podobá sa bazálnej membráne), komponenty ktoré musia nádorové bunky prestúpiť pri intravazácii. Práve CAM assay ponúka lacnú a efektívnu alternatívu, vďaka ktorej vieme reálne sledovať intravazáciu (vstup do lumenu
krvných ciev) a extravazáciu (výstup z ciev do intersticiálneho priestoru) nádorových buniek
(obr. 4) (17).

Obr. 4: Simulácia vs. reálne sledovanie intravazácie a extravazácie buniek v cievnom systéme CAM (17).

CAM kuracieho embrya ako modelového systému sa ukázalo ako neoceniteľné v in vivo štúdiách vývoja nádoru, angiogenézy a šírenie nádorových buniek. Aviárne embryo poskytuje
8
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v kratšom čase model na štúdium buď spontánnych alebo experimentálnych metastáz 7‑8 dní
v porovnaní so 4–10 týždňami v myšacom modeli. CAM model bol úspešne použitý v experimentálnych štúdiách nádorových metastáz, vďaka čomu poskytuje komplexné informácie
o kritických krokoch metastatického procesu ako je prežitie bunky v krvnom obehu, migrácia
do cieľových orgánov, väzba rakovinových buniek do intersticiálneho priestoru (extravázacia)
a proliferácia rakovinových buniek v cieľových orgánoch (kolonizácia) (5). Implantácia nádorov
na CAM je prevažne aplikovaná topicky vo forme suspenzie buniek ako model pre sledovanie
spontánnych metastáz. Poskytuje cenné informácie o kľúčových procesoch zapojených do progresie nádoru, ako je napríklad vznik nádorov, angiogenéza vyvolaná nádorom a intravazácia
nádorových buniek. Aplikácia nádorových buniek môže prebiehať aj intravenóznym podaním
suspenzie buniek do alantoickej vény embrya (sledovanie experimentálnych metastáz) alebo
sa aplikuje na CAM vzorka nádorového tkaniva od pacienta (18,19).

CAM prepelice japonskej
Experimentálne výsledky zo štúdií na kuracích a prepeličích embryách preukázali, že parametre testovania na oboch CAM sú veľmi podobné (20,21). Výhodou prepeličieho modelu je napríklad kratší embryonálny vývin, rýchlejšie sexuálne dozrievanie a veľká produkcia vajíčok.
Ďalšie výhody spočívajú v menších priestorových nárokoch prepelíc, nižších nákladoch na
chov a podstatne kratšej dobe experimentov v porovnaní s kurčatami. Manipulácia s prepeličími vajíčkami a príprava na ex ovo techniku kultivácie je taktiež jednoduchšia. Aj keď výhody
prevažujú nad obmedzeniami tohto modelu,
predsa len menšia plocha na aplikáciu testovaných vzoriek by mohla byť problémom pri
plánovaní experimentov. Krehká konštitúcia
prepeličieho embrya a taktiež škvrnité sfarbenie škrupiny sťažuje presvecovanie vajec
za účelom lokalizácie embrya a prípadného
určenia jeho vitality. Limitáciou môže byť
rýchly embryonálny vývin ktorý neumožňuje
dlhodobé experimenty. Implantované nádory môžu byť zachované približne 7 dní, vývin
embrya prepelice trvá 16‑17 dní. Nádorové
bunky vo forme suspenzií alebo sferoidov sú
zvyčajne aplikované medzi 7 a 8 embryonálny
deň (obr. 5). Avšak výhody tohto modelu vo
vysokej miere prevažujú nad limitáciami. Obr. 5: Embryo prepelice japonskej na
8. embryonálny deň
V niektorých prípadoch aj v porovnaní
Fotografia znázorňuje celkový pohľad
s cicavčím modelom.
Doposiaľ tento model nebol využitý pre experimentálnu onkológiu, pričom predstavuje
vhodný model pre štúdium migračno‑invazívNA OBSAH

na štruktúru embrya s aplikovaným silikónovým krúžkom (označený šípkou)
do stredu ktorého boli aplikované analyzované bunky.
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nych vlastností nádorovej populácie buniek.
Vďaka tomuto modelu dokonca vieme zachytiť aj jednu invadujúcu bunku do zdravého
tkaniva (obr. 6). Celkovo dostupnosť CAM na
povrchu embrya umožňuje ľahšie pozorovanie nádorov a metastáz. Model CAM simuluje
klinické príznaky rastu karcinómov, progresiu
a metastázy, čo by mohlo pomôcť objasniť
biologické mechanizmy rastu a invázie nádorových buniek a bunkovej intravazácie.

CAM model pre štúdium
nádorovej hypoxie
Viaceré experimentálne i klinické štúdie
preukázali spojitosť nádorovej hypoxie
s metastatickým potenciálom tumoru. Je
množstvo štúdií zameraných na marker nádorovej hypoxie – karbonickej anhydrázy IX (CA
IX) (23). Avšak ešte žiadna nevyužila model
CAM prepelice japonskej pre štúdium invadujúcich hypoxických buniek do tkaniva CAM
s cieľom sledovania CA IX ako potencionálneho regulátora a markera metastázovania.

Obr. 6: Imunohistochemická analýza CA IX
Šipkou je označená jedna invadujúca
nádorová bunka do zdravého tkaniva
CAM, mierka 50 µm. (22)

Invazívnosť hypoxicky predinkubovaných TE1 nádorových buniek (karcinóm pažeráka) sme
porovnávali s normoxicky kultivovanými bunkami aplikovaných na CAM. Už po troch dňoch
inkubácie sme zaznamenali inváziu nádorových hypoxických buniek do CAM (obr. 7), pričom
u normoxických až po 5 dňoch. Predpokladáme, že za invazívnosť a metastatický potenciál
je zodpovedná CA IX. In vitro štúdie preukázali zapojenie PG domény do bunkovej adhézie
a invázie nádoru prostredníctvom svojej interakcie s β‑katenínom, čo vedie k zníženiu E‑kadherínom sprostredkovanej medzibunkovej adhézie, a tak podporuje motilitu buniek a invazívnosť (24). Histologická analýza hypoxického tumoru na CAM preukázala rôzne fenotypy
buniek tumoru. V oblasti tumoru naadherovanej na CAM, sme zaznamanali vysokú expresiu
CA IX, pričom nádorové bunky mali zmenený fenotyp a boli usporiadané do lamelipódií (obr.4).
V predchadzajúcich štúdiach sme preukázali, že CA IX je relokalizovaná do lamelipódií migrujúcich buniek, kde v spolupráci s bikarbonátovými transportérmi zapojených do procesu regulácie pH vykonáva intenzívny ionový transport potrebný pre migráciu bunie (25).
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Obr. 7: Imunohistochemická analýza CA IX v nádorových bunkách implantovaných na CAM
prepelice japonskej.
Početné mikrometastázy v mezoderme CAM sú označené v kruhu. (22)

Prevažná časť molekuly CA IX transmembránového proteínu sa nachádza v extracelulárnom
priestore. Tento segment pozostáva z proteoglykánom podobnej oblasti (PG) a katalytickej
domény (CA). V našej štúdii sme modulovali invazívnosť hypoxických nádorových buniek blokovaním týchto jednotlivých špecifických domén CA IX. Anti‑PG protilátkou M75 sme potlačili
invazívnu schopnosť buniek TE1, pri takomto ovplyvnení boli bunky schopné invadovať do ektodermu CAM ale iba v 30 % študovaných prípadov (obr. 8A). Avšak pri blokovaní CA domény protilátkou Ab10 sa nám podarilo celkom inhibovať metastatické vlastnosti sledovaných
nádorových buniek (obr. 8B). Imunohistochemická analýza preukázala bunky naadherované
na CAM v kľudovej fáze, bunky majú okruhlý tvar pričom pri skupine vzoriek kde boli bunky
ovplyvnené anti‑PG protilátkou mali nádorové bunky naadherované na CAM predlžený tvar
usporiadané bunky kolmo na CAM, pripravené na invadovanie do zdravého tkaniva CAM tak
ako v prípade kontrolných skupín (neovplyvné bunky protilatkami). Z toho vyplýva, že pri blokovaní PG domény je proces invázie spomalený avšak pri blokovaní CA domény bol cekom
zastavený. Predpokladáme, že väzba Ab10 na CA doménu buď inhibuje enzymatickú aktivitu
CA IX alebo narúša funkcie CA IX v bikarbonátovom transportnom metabolone, čím sa znižuje
tvorba kyslých pH nanodomén, ktoré sú rozhodujúce pre aktivitu MMP a inváziu buniek (22).
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A

B

Obr. 8: Účinok anti‑CA IX protilátok na schopnosť invázie TE1 buniek
A: blokovanie anti‑PG protilátkou CA IX, v kružku je označená invadujúca bunka do tkaniva
CAM. B: blokovanie anti‑CA protilátkou CA IX úplne inhibovala metastatické vlastnosti buniek TE 1. (22)

Modulovanie CA IX blokovaním jednotlivých domén najmä CA domény sa ukázalo ako efektívny spôsob na potlačenie invazívnosti nádorových buniek TE1 do zdravého tkaniva. A práve
vďaka modelu CAM prepelice japonskej sa nám podarilo zachytiť jednotlivé fazy invadujúcich
buniek a môžeme konštatovať, že je vhodným modelom pri sledovaní migračno‑invazívnych
vlastností hypoxickej nádorovej populácie.

Model CAM pre fotodynamickú diagnostiku (PDD)
Včasná diagnostika a presné určenie štádia nádoru má zásadný prognostický význam v onkológii. Zvlášť problematická je detekcia ložísk carcinoma in situ alebo dysplázií, ktoré sú subtílné
a preto ťažko viditeľné (26). Jednou z progresívnych diagnostických metód v klinickej praxi
vyvíjaných v posledných rokoch je fotodynamická diagnostika (PDD). Pomocou PDD hodnotíme integritu tkaniva na základe intenzity fluorescencie látok tzv. fotosenzibilizátorov (PS) se-
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lektívne akumulovaných v nádorovom tkanive. Čo umožňuje určiť presnú resekčnú líniu pred
operáciou poprípade zrealizovať fotodynamickú terapiu. PDD ponúka vizualizáciu v reálnom
čase s vysokou citlivosť v porovnaní s ďalšími diagnostickými nástrojmi. Je tu však potrebný ďalší technický vývoj a štúdium nových vhodných PS. A práve CAM model ponúka rýchly
a efektívny prístup pre vývoj nových PS.
V našej štúdii sme využili ako fotosenzibilizátor hypericín (Hyp), prírodný extrakt z rastliny
Hypericum perforatum. Hyp vďaka vysokému kvantovému výťažku fluorescencie je vhodnou
molekulou pre PDD (27). Za účelom zvýšenia selektivity a efektivity PDD sú študované
transportné nosiče PS, ktoré môžu stabilizovať PS v krvi, chrániť ich pred redistribúciou
počas transportu a podporiť tak akumuláciu PS v cieľovom tkanive (28). Zdôvodu zvýšenej
expresie špecifických LDL receptorov na povrchu mnohých nádorových buniek, sa zdá byť
vhodný transportný systém LDL. Mnohé in vitro štúdie transportného systému Hyp‑LDL na
nádorových bunkách, zaznamenali významne zvýšenie bunečného záchytu Hyp pomocou
tohto transportného systému (29). Predsa len sú potrebné ďalšie študie in vivo, ako vhodným
experimentálnym modelom sa preukázala CAM prepelice japonskej, kde sme dokázali nasimulovať skutočnosť prebiehajúcu v organizme. S cieľom čiastočne priblížiť klinickú situáciu
na CAM štruktúru sme naniesli súbor TE1 sferoidov (3D útvary nádorových buniek karcinómu pažeráka), ktorý vytvoril nádorový útvar s rozmermi porovnateľnými s výskytom skvamocelulárneho karcinómu in situ. Zistili sme, že jednoznačne Hyp dovoľuje presne lokalizovať
nádorovú štruktúru dokonca na úrovni jedného sferoidu, ktorý predstavuje útvar 5–10   ·  103
buniek. Pričom lokalizácia sferoidov na povrchu CAM v bielom svetle bola problematická až
nemožná (obr. 9). Podobným spôsobom sme pripravili a analyzovali CAM štruktúru, na ktorú
sme aplikovali väčší počet sferoidov, tak aby výsledná nádorová štruktúra predstavovala 106
buniek prípadne viac (obr. 10). Výsledky preukázali, že rozdiel fluorescenčných intenzít tumor/normálne tkanivo CAM je vyššia pre komplex Hyp:LDL a predstavuje vhodnú formuláciu
pre optimalizáciu PDD nádorov (30).

Obr. 9: Vizualizácia nádorových sferoidov v bielom svetle a pomocou Hyp:LDL
Formulácia Hyp:LDL 200 : 1 bola nanesená na CAM obsahujúcej nádorové sferoidy TE1 buniek a štruktúry následne sledované pomocou viditeného svetla a pod modrým excitačným
svetlom λ = 405nm. Pozícia nádorových sferoidov je označená šípkou (30).
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Obr. 10: Vizualizácia súboru nádoru na CAM, v bielom svetle a pomocou Hyp
Vizualizácia pod modrým excitačným svetlom λ = 405nm (30).

Histologická analýza nádorových nodulov vzniknutých na báze aplikovaných sferoidov preukázala prítomnosť vitálnych kompaktných štruktúr. Celkovo vaskulatúra CAM podliehala nárokom nádorového ložiska, cievy boli kľukaté a menili smer, radiálne mierili k nádorovému
tkanivu. Navyše v tejto štruktúre sme identifikovali mikroinvazívne ložiská, ktoré sa manifestovali vo forme tzv. keratínových perál, typické práve pre skvamocelulárny karcinóm pažeráka.
Súbor výsledkov ukázal, že CAM model je relevantný biologický systém pre sledovanie fotodynamických zlúčenín. Ďalej je možné konštatovať, že nádorové ložisko vytvorené na báze mnohobunkových sferoidov na CAM modeli pomerne dobre mimikuje karcinóm in situ pacienta
a preto je možne považovať túto štruktúru za vhodný modelový systém pre sledovanie PDD.

Záver
Daný prehľad o CAM modeli poukazuje o množstve možností jeho využiteľnosti pre výskum.
Prínosom CAM assay v experimentálnej onkológii je najmä poskytnutí komplexných informácií
o kritických krokoch metastatického procesu (ktoré nie je možné uskutočniť na bunkových
kultúrach alebo komplikovane, často nereálne v myšacom modeli). Následne získané výsledky
vďaka CAM assay prispievajú k výskumu v experimentálnej onkológii čo následne môže mať
veľký prínos v klinickej praxi.
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Zápis ze schůze Hlavního výboru Česko‑slovenské
biologické společnosti, z.s.
dne 25. 11. 2019 v Brně
Přítomni:
Členové Hlavního výboru
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc., prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc., doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D., doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D.,
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc., prof. MUDr. RNDr. Svatopluk Čech, DrSc., prof. MVDr. Jiří Rubeš,
CSc., Ing. Ladislav Doležal, CSc.

Předsedové poboček a sekcí
RNDr. Pavel Vařejka, Ing. Miloš Faltus, Ph.D., MUDr. Milan Kocián

1. Zahájení
Zasedání Hlavního výboru Česko‑slovenské biologické společnosti, z.s. zahájil prof. 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, z.s. (15. 4. 2019).

3. Funkčnost odborných sekcí (zpráva místopředsedy prof. Mornsteina)
Sekce evoluční biologie
Ve dnech 11. 11.– 27. 11. 2019 probíhají volby do výboru Sekce evoluční biologie elektronickou formou. Systém je dvoukolový, kdy v prvním kole vybírají členové sekce (oprávnění volit)
kandidáty pro druhé kolo, ze kterého již vzejde nový výbor sekce. Vítěz voleb se automaticky
stává předsedou a svolává výbor, na kterém proběhne rozhodování o postech místopředsedy
a tajemníka (lze i emailovou komunikací). Osobou pověřenou za oragnizaci voleb do Sekce
evoluční biologie je prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.
Cytogenetická sekce
Již proběhlo první kolo, ze kterého vzešlo 10 kandidátů pro druhé kolo voleb, ze kterého vzejde, vzhledem k velikosti sekce, sedmičlenný výbor. Členové nového výboru se dohodnou na
postech předsedy, místopředsedy, případně tajemníka. Osobou pověřenou za oragnizaci voleb do Cytogenetické sekce je prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc.
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Sekce reprodukční biologie
Do 25. 11. 2019 prodloužen termín pro online výběr kandidátů. K 25.11. odvolilo 11 z 18 oprávněných voličů, tím se první kolo voleb stává platným. Následně bude připravena kandidátka
(dle velikosti sekce bude vybráno cca 10 osob), kandidáti budou osloveni, zda souhlasí a poté
bude spuštěna online volba členů výboru. Ten bude dle Jednacího řádu 3- až 5ti‑členný. Vítěz
voleb se automaticky stává předsedou, svolává výbor, kde se rozhodne o postech místopředsedy a tajemníka (lze i emailovou komunikací). Osobou pověřenou volbami je: Mgr. Helena
Skalníková‑Kupcová, Ph.D.
Sekce nádorové biologie
Do 25. 11. 2019 prodloužen termín pro online výběr kandidátů. K 25.11. 9 : 00 odvolilo 22 ze
42 oprávněných voličů, tím se první kolo voleb stává platným. Následně bude připravena kandidátka (dle velikosti sekce bude vybráno 10‑15 osob), kandidáti budou osloveni, zda souhlasí
a poté bude spuštěna online volba členů výboru. Vítěz voleb se automaticky stává předsedou,
svolává výbor, kde se rozhodne o postech místopředsedy a tajemníka (lze i emailovou komunikací). Osobou pověřenou volbami je: doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.
Sekce buněčné biologie
Výběr kandidátů a následná volba členů výboru bude spuštěna po ukončení voleb do Sekce,
evoluční biologie, Sekce reprodukční biologie a Sekce nádorové biologie. Osobou pověřenou
volbami je: RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D.

4.	Dotace od Rady vědeckých společností (RVS) (zpráva místopředsedy
prof. Mornsteina)
RVS má od r. 2019 nový dvoukolový systém hodnocení přijatých grantových žádostí o podporu v daném roce. V termínu stanoveném Radou vědeckých společností byla podána žádost
o podporu ČsBS na rok 2020 v kategoriích Prezentace nových výsledků vědeckého výzkumu
a jejich popularizace, Webová stránka společnosti, Zpravodaj společnosti.
Pokud bude chtít jakákoli složka ČsBS hradit členské příspěvky do zahraniční odborné společnosti, nejdříve po schválení HV proplatíme z vlastního rozpočtu a následně budeme RVS žádat
o dotaci.
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Požadovaný
příspěvek

AKCE

SEKCE

53. výroční cytogenetická konference
Olomouc, 10. – 11. 9. 2020
prof. Rubeš

Cytogenetická
sekce

50 000 Kč

Genetická toxikologie a prevence rakoviny
Třeboň, 8. – 11. 6. 2020
Dr. Rössner

Společnost pro
mutagenezi
zevním
prostředím

50 000 Kč

27. Cytoskeletální klub
Vranovská Nová Ves, 15. – 17. 4. 2020
doc. Binarová, Ing. Hašek

Sekce buněčné
biologie

40 000 Kč

43. dny lékařské biofyziky
Bořetice, 27. – 29. 5. 2020
prof. Mornstein

Hlavní výbor

50 000 Kč

Nekódující molekuly v onkologii
Brno, UKB, říjen 2020
prof. Slabý, doc. Ševčíková

Sekce nádorové
biologie

20 000 Kč

3. SONODEN 2020
Pardubice, 7. 11. 2020
MUDr. Kocián

Česká společnost
pro ultrazvuk
v medicíně

8 000 Kč

Metodologie studia vlivu nízkých teplot na
živé organismy
Sekce pro biologii
VÚRV Praha, podzim 2020
nízkých teplot
Ing. Faltus

25 000 Kč

Přednáškové schůze Brněnské pobočky
Brno, 2020
doc. Sedláčková

Brněnská
pobočka

CELKEM za konference

3 000 Kč
246 000 Kč

Web

/

10 000 Kč

Zpravodaj

/

60 000 Kč

CELKEM

NA OBSAH
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5. Cestovní grant (zpráva místopředsedy prof. Mornsteina)
Cestovní grant a příspěvek na aktivní účast na mezinárodní konferenci v zahraničí v roce 2019
obdrželi po splnění všech podmínek uvedených v dokumentaci ke grantové soutěži zveřejněné na webových stránkách ČsBS tito aplikanti:
I. Aplikant:
MUDr. Martin Sněhota
Afiliace:
Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Ústav biofyziky
Konference:	19th International symposium of ISTU / 5th European Symposium of EUFUS“, 12. – 15. 6. 2019, Barcelona, Španělsko
Abstrakt:	How do culture containers influence ultrasound field during in vitro sonication experiments?
			Factors influencing results and reproducibility of in vitro sonication experiments
Příspěvek:
15 000 Kč
II. Aplikant:
Mgr. Martina Kešeľáková
Afiliace:	Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied, Trnava,
SR
Konference:
7th European Phycological Congress, Zagreb 2019
Abstrakt:
Hydrolases involved in metabolism of paramylon in euglenoid flagellates
Příspěvek:
12 500 Kč
III. Aplikant:
Mgr. Dominika Vešelényiová
Afiliace:	Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied, Trnava, SR
Konference:
7th European Phycological Congress, Zagreb 2019
Abstrakt:	Impact of antibiotics on microscopic phototrophs in water environment
			
Calpain proteases in the flagellate Euglena gracilis and Euglena longa
Příspěvek:
12 500 Kč
Sběr žádostí je pro rok 2019 ukončen. Podmínky pro čerpání cestovního grantu v r. 2020 budou definovány na začátku r. 2020. Vedoucí jednotlivých sekcí mohou již nyní doporučovat
osoby, pro které by tato soutěž mohla být přínosem.

6. Zpravodaj
Vzhledem k vysoké ceně za distribuci, především na Slovensko, byla otevřena a diskutována
otázka vydávat Zpravodaj pouze v elektronické podobě.
•
•
•
•
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Předseda připraví zprávu o záměru vydávat Zpravodaj pouze v elektronické podobě.
Dr. Lojová zjistí nákladovost sazby, tisku a distribuce jednoho čísla Zpravodaje.
Ve Zpravodaji 2/2019 bude vložen odpovědní anketní lístek.
Závěrečné stanovisko vydá Hlavní výbor na svém jarním zasedání.
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7. Biologické dny 2019 (zpráva vědecké tajemnice doc. Ševčíkové)
Doc. Ševčíková podala zprávu o XXIII. Biologických dnech, které proběhly ve dnech
9. – 10. 9. 2019 v prostorách Univerzitního kampusu Bohunice v Brně (blíže viz Zpráva doc. Ševčíkové a Dr. Vaňhary níže) a poděkovala dr. Vaňharovi a dr. Lojové za pomoc při organizaci této
konference.
Doc. Ševčíková přítomné informovala o přednášce prof. Neužila „Why do cancer cells with damaged mitochondrial DNA steal mitochondria from the stroma?“, která proběhla 18. 10. 2019
rovněž v prostorách UKB Brno.

8. Noví členové
V období od 15. 4. 2019 do 25. 11. 2019 se za členy ČsBS přihlásily a HV byly schváleny tyto
osoby:
MUDr. Azzat AL‑REDOUAN

Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně

MUDr. Katarína ANDREJČÁKOVÁ

Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně

Miroslav BELBL

Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně

MUDr. Naděžda MACHKOVÁ

Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně

MUDr. Tomáš VESELÝ

Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně

MUDr. Radovan VRÁNA

Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně

Mgr. Júlia Bohošová

Sekce nádorové biologie

Zuzana MRKVOVÁ

Sekce nádorové biologie

prof. Ing. Jiří NEUŽIL, CSc.

Sekce nádorové biologie

Mgr. Petra VESELÁ

Sekce nádorové biologie

Bc. Lenka VOJTKOVÁ

Sekce nádorové biologie

MUDr. Peter BAUER, Ph.D.

Sekce pro biologii nízkých teplot

Vladimír FOGAŠ

Sekce pro biologii nízkých teplot

PharmDr. Jiří GREGOR, Ph.D.

Sekce pro biologii nízkých teplot

Ing. Jana KVÍZOVÁ

Sekce pro biologii nízkých teplot

Prof. MUDr. Jaromír ASTL, CSc.

Pedagogická sekce, Česká společnost pro ultrazvuk
v medicíně, Sekce nádorové biologie

9. Různé
• Prof. Mornstein informoval, že ve dnech 27. – 29. 5. 2020 se v Bořeticích uskuteční 43. dny
lékařské biofyziky, což dříve bývala akce organizovaná Hlavním výborem. Brno a tedy
ČsBS, z.s. pořádá tuto odbornou akci v průměru jednou za 8 let. Organizační výbor konference podal žádost o dotaci na RVS (viz Dotace) a požádal HV o spolupráci při zajištění
této odborné akce ve smyslu vytvoření subkonta pod účtem Společnosti pro správu fi-
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nančních prostředků alokovaných na tuto akci. HV souhlasí a dr. Lojová zjistí možnosti
vytvoření subkonta a nastavení práv u České spořitelny, a.s., u které je vedený účet Společnosti.
• Byla diskutována otázka zahraničních plateb, které předstabují značnou zátěž. Dr. Kocián
se nabídl pomoci při hledání optimální alternativy (např. zavedení eurového účtu v rámci
standardního účtu vedeného u České spořitelny, a.s.). Prof. Krajčovič připomenul možnost
posílat hromadné platby členských příspěvků z účtů vedených u slovenské varianty Spořitelny, protože pouze u bankovních institucí skupiny Erste odpadají nákladné poplatky za
zahraniční platby.
• Prof. Krajčovič požádal o úpravu ve Zpravodaji 1/2019 v online verzi vystavené na webových stránkách ve smyslu umístění barevných obrázků v odborném sdělení Mgr. Vešelényiové a poděkoval dr. Lojové za pomoc při organizaci voleb do výboru Sekce evoluční
biologie.
• Doc. Ševčíková informovala, že společnost Celgene, která je kolektivním členem ČsBS, z.s.,
přechází pod společnost Bristol‑Myers Squibb a bude nutno je oslovit, zda bude pokračovat spolupráce.

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

Zapsala: Mgr. Martina Lojová, Ph.D.
Schválil: prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
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XXIII. BIOLOGICKÉ DNY:
MODERNÍ TRENDY BIOMEDICÍNSKÉHO VÝZKUMU
Univerzitní kampus Bohunice, Brno
9.–10. září 2019

ZPRÁVA O KONFERENCI
XXIII. Biologické dny s podtitulem „Moderní trendy biomedicínského výzkumu“ hostil ve
dnech 9. – 10. září 2019 neméně moderní areál brněnského bohunického kampusu. Volba
tématu konference nebyla náhodná, základní biologický výzkum stojí za úspěchy moderní medicíny směřující k pochopení individuální podstaty onemocnění a individualizované
léčbě.
Záštitu nad tradičním setkáním přijali děkani Přírodovědecké a Lékařské fakulty doc. Tomáš
Kašparovský a prof. Martin Bareš, primátorka města Brna JUDr. Markéta Vaňková a hejtman
Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek.
Celou konferenci zahájila prof. Tlaskalová‑Hogenová přednáškou shrnující současný stav
poznání lidského mikrobiomu z pohledu klinického lékaře i mikrobiologa, a otevřela tak
první sekci, ve které v podobném integrujícím duchu navázali svými přednáškami kolegové
Juraj Bosák (mikrobiom u primárního imunodeficitu), Filip Vrbacký (bioinformatické analýzy
mikrobiomu) a Jakub Radocha (transplantační medicína). Následující sekce (Pokročilé buněčné terapie) zahrnovala výzkumné směry s jasným translačním potenciálem, od modelování dystrofií a neurodegenerativních onemocnění pomocí kmenových buněk (Vladimír
Rotrekl, Dáša Bohačiaková), po imunoterapii solidních nádorů (Michal Šmída) a výzkum alternativních signálních drah pro léčbu leukemií (Pavlína Janovská). Na jejich příspěvky tematicky navázala sekce zaměřená na molekulární farmakologii, jejímž společným tématem je
pochopení individuální metabolické variability, farmakokinetiky a specifity léčiv, od využití
kanabinoidních receptorů a jejich nových modulátorů (Jaroslav Blahoš), po současné trendy
v pochopení molekulární farmakokinetiky (Alena Špičáková) a vývoji specifických léčiv (Jana
Merhautová).
Vrcholem prvního dne bylo udělení Babákovy medaile prof. Jiřímu Neužilovi. Vědecká činnost
prof. Neužila se soustřeďuje na studium role mitochondrií a zejména jejich respiračních komplexů v rozvoji nádorových onemocnění a jejich využití pro specifickou protinádorovou léčbu.
Látka vytvořená a charakterizovaná týmem prof. Neužila, MitoTam, cílí na mitochondriální
respirační komplex I (CI) a vyřazuje jej z funkce. Následně způsobuje selhání mitochondriálního metabolismu a zánik nádorových buněk jak v tkáňových kulturách, tak i u experimentálních nádorů ve zvířecích modelech. Zároveň má MitoTam nízkou toxicitu vůči normálním
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tkáním, což z něj činí slibnou látku a splněný sen nejen pacientů, ale také lékařů a výzkumníků
v biomedicíně. MitoTam nyní prochází prvními fázemi klinických studií a doufejme, že brzy
završí svoji cestu „from bench to bedside“.
Druhý den konference byl zahájen sekcí věnovanou molekulární diagnostice, která neodmyslitelně spojuje různá odborná zaměření, od biologických mechanismů přes fyzikálně‑chemické přístupy po klinické aplikace. Prof. Jarošová představila vývoj cytogenetických metod
u leukémií od konvenčního pruhování po převratné metody zahrnující celogenomové sekvenování, umožňující zpřesnit diagnostiku a individualizovat léčbu. Na tuto přednášku navázaly
příspěvky ukazující elektrochemii jako vysoce specifickou metodu pro detekci onkogenních
virů (Martin Bartošík), experimentální přístupy ke studiu nádorové chemorezistence (Tomáš
Eckschlager) a výzkum molekulárních mechanismů, které stojí v pozadí nových potenciálních
protinádorových léčiv (Silvia Tyčiaková).
Tematicky velmi příbuznou sekci (Pokročilé metody v biomedicíně) otevřel talentovaný student Lukáš Moráň přednáškou na téma umělé inteligence v analýze fenotypu kmenových
buněk. Spektrum sofistikovaných metod doplnila Ramanovská spektrometrie pro biologické
anlaýzy (Anna Týčová), pokročilá fluorescenční mikroskopie s vysokým rozlišením (Milan Ešner) a multikanálová průtoková cytometrie umožňující odhalit plasticitu a intratumorální heterogenitu nádorových buněk (Karel Souček).
Sekce věnovaná novým biomarkerům, zejména nádorových a neurodegenrativních onemocnění, zahrnovala příspěvky na téma mikroRNA v regulaci BCR signalizace u leukemických
pacientů a jejich zásadní dopad na diagnostiku a léčbu (Marek Mráz), moderní neurozobrazovací metody (Irena Rektorová), mikroRNA v diagnostice a predikci rozvoje mozkových nádorů
(Jiří Šána). Sekce byla korunována přednáškou na téma poškození DNA a chromozomů u nádorů prsu, které představuje jeden ze zásadních molekulárních mechanismů určující malignitu
onemocnění (Pavel Vodička).
Následující sekce patřila mladým vědeckým nadějím a talentovaným studentům biomedicínských a lékařských oborů. Témata byla věnována epigenetické regulaci ve vývoji nádorové chemorezistence (Natália Podhorská), etiopatogenezi leukemií (Dhwani Radhakrishnan),
opravám DNA u embryonálních kmenových buněk (Dita Münzová), signální ose p53‑MD2/
MDMX (Zuzana Mrkvová) a paramylonovému metabolismu u krásnooček jako velmi zajímavém
a přínosném modelovém organismu.
Závěrečná sekce patřila modelovým organismům, které tvoří neodmyslitelnou součást moderního biologického i klinického výzkumu. Sekci otevřel Dr. Jiří Kouhoutek přednáškou
na téma vývojových poruch způsobených molekulárním deficitem CDK13. Halančíky jako
nový modelový organismus umožňující sledovat spontánní karcinogenezi přestavila Kamila
Součková. Sekci uzavřel Petr Vodička přednáškou o unikátním modelu patogeneze Huntigtonovy choroby s využitím miniprasat.
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Konference byla uzavřena slavnostním předáním ocenění vítězce studentské přednáškové
a posterové sekce, Petře Veselé, s posterovým sdělením „Identifikace krátkých nekódujících
RNA v moči jako biomarkerů karcinomu močového měchýře“, a Zuzaně Mrkvové s přednáškou
„Benzimidazoles downregulate MDM2 and MDMX and activate p53 in MDMX overexpressiong
tumor cells“.
Petr Vaňahara
Sabina Ševčíková
Statistika konference
Z ČR / SR / zahraničí:
Přednášek / posterů:
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Účastníků celkem / aktivních: 92 / 53
74 / 8 / 4
32 / 24
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XXIII. BIOLOGICKÉ DNY:
MODERNÍ TRENDY BIOMEDICÍNSKÉHO VÝZKUMU
Univerzitní kampus Bohunice, Brno
9.–10. září 2019

BABÁKOVA PŘEDNÁŠKA
MITOCHONDRIALLY TARGETED TAMOXIFEN AS AN ANTI‑CANCER
AGENT: FROM THE BENCH TO THE BEDSIDE
Jiri Neuzil 1,2, Lanfeng Dong 2, Katerina Prokopova1, Jan Stursa1, Sona Hubackova1, Lukas
Werner 1, Jakub Rohlena1, Lubos Petruzelka 3, Zuzana Bielcikova3
1 Institute of Biotechnology, Prague‑West, CZ
2 School of Medical Science, Griffith University, Southport, Qld, Australia
3 1st Faculty of Medicine and General Faculty Hospital, Charles University, Prague, CZ

j.neuzil@griffith.edu.au
Cancer is still on the rise, with the number of deaths offset by improving diagnosis. However,
there is little progress in innovative therapeutic approaches. One of the reasons is the high
level of plasticity of cancer cells, with which they can switch off and on alternative pathways
as well as utilise various sources of energy. Another highly complicating aspect is that cancers of the same type feature different mutational signatures in individual patients, and, even
worse, in primary tumours and proximal and distal metastases within the same patient. This
makes it unlikely that cancer can be cured by agents targeting a single pathway or a single
gene. Therefore, a target is needed that would be preferentially affected in cancer cells and
that is indispensable for the progression of tumours.
Such a target seem to be mitochondria, in particular the mitochondrial respiratory system. In
a quest for improved cancer therapy, we decided to study a new family of anti‑cancer agents
that are tagged by the mitochondria‑targeting vector triphenylphosphonium. Of the various
agents we have synthetized, the mitochondrial respiratory complex I (CI) affecting mitochondria‑targeted tamoxifen (MitoTam) shows a considerable promise. This agent blocks the flow
of electrons from the catalytic subunit of CI in the matrix to its akceptor ubiquinone in the
inner mitochondrial membrane. These electrons react with molecular oxygen to form superoxide that triggers the cascade of reactions culminating in apoptotic death selectively in cancer cells. MitoTam also very efficiently suppresses cancer in several mouse models, including
Her2‑high breast cancer and triple‑negative breast cancer.1
We have recently launched a clinical trial of MitoTam, i.e. phase 1A (short‑term toxicity) and 1B
phase (long‑term toxicity). All patients entering the Phase 1 trial were terminal with progres-

26

NA OBSAH

BIOLOGICKÉ DNY

sive metastatic disease. Of the patients that finished 1B, more than 50% had stable disease.
Several of them re‑entered 1B and showed a very good response to MitoTam with no or low
toxicity.
We believe that this is the first ever report on an anti‑cancer effect of a mitochondria‑targeted anti‑cancer agent showing efficacy against tumour in patients, pointing to this type of
therapy as showing high promise for the clinic.
1 Rohlenova K et al (2016) Selective disruption of respiratory supercomplexes as a new strategy to
suppress Her2high breast cancer. Antiox Redox Signal 26, 84‑103.
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XXIII. BIOLOGICKÉ DNY:
MODERNÍ TRENDY BIOMEDICÍNSKÉHO VÝZKUMU
Univerzitní kampus Bohunice, Brno
9.–10. září 2019

PROGRAM
Význam mikrobiomu pro biomedicínu
předsedající: prof. MUDr. Helena Tlaskalová‑Hogenová, DrSc.
Střevní mikrobiota ve zdraví i nemoci

Helena Tlaskalová‑Hogenová
Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha

Střevní mikrobiom u pacientů s primárním Juraj Bosák
imunodeficitem
Biologický ústav, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Možnosti a úskalí bioinformatické analýzy Filip Vrbacký
mikrobiomu pomocí cíleného sekvenování IV. interní hematologická klinika, Fakultní nemocnivybraných oblastí 16S rRNA
ce Hradec Králové, Hradec Králové
Změny střevního mikrobiomu při alogenní Jakub Radocha
transplantaci kmenových buněk
IV. interní hematologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové

Pokročilé buněčné terapie
předsedající: Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D.
Contribution of failing stem cells to heart Vladimír Rotrekl
failure in Duchenne muscular dystrophy
Biologický ústav, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Studium patogeneze Alzheimerovy choro- Dáša Bohačiaková
by in vitro pomocí lidských pluripotentních Ústav histologie a embryologie LF MU, Brno
kmenových buněk
Cílená inhibice kasein kinázy 1 v léčbě chro- Pavlína Janovská
nické lymfoidní leukémie
Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Molekulární farmakologie
předsedající: doc. MUDr. Jaroslav Blahoš, Ph.D.
SGIP1 as a novel modulator of Cannabinoid Jaroslav Blahoš
receptor1
Dept. of Molecular Pharmacology, Institute of Molecular Genetics of the Czech Academy of Sciences,
Prague, CZ
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Metabolismus léčiv: příklady porozumě- Alena Špičáková
ní některým zákonitostem na molekulární Ústav farmakologie LF UP Olomouc, Olomouc
úrovni
Spektrum cílených léčiv v onkologii optikou Jana Merhautová
molekulární farmakologie
Farmakologický ústav, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Babákova přednáška
Mitochondrially targeted tamoxifen as an Jiří Neužil
anti‑cancer agent: From the bench to the Institute of Biotechnology, Prague, CZ; School of Mebedside
dical Science, Griffith University, Southport, Qld, Australia

Molekulární diagnostika
předsedající: prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.
Nádorová cytogenetika 20. a 21. století: od Marie Jarošová
konvenční cytogenetiky k next generation CMBGT Interní hematologická a onkologická klinika
cytogenetice hematologických malignit
FN a LF MU Brno; CEITEC MU Brno
Bioelektrochemie jako nový nástroj v bio- Martin Bartošík
medicínském výzkumu: využití v detekci lid- RECAMO, Masarykův onkologický ústav, Brno
ských papilomavirů
Experimentální studium některých mecha- Tomáš Eckschlager
nismů chemoresistencí nádorových buněk
Klinika dětské hematologie a onkologie, 2. LF UK
a FN Motol, Praha

Expression of CA1 gene affects cellular/ex- Silvia Tyčiaková
tracellular structures, exosome formation Biomedical Research Center, SAS, Bratislava, SR
and cargo and is probably linked to (favorable) prognosis in patients with malignant
disease
Pokročilé metody v biomedicíně
předsedající: RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D.
Umělá inteligence pro biotypizaci kmeno- Lukáš Moráň
vých buněk
International Clinical Research Center, St. Anne’s
University Hospital Brno; Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno

Ramanova spektrometrie: od analýzy nízko- Anna Týčová
molekulárních látek po profilování buněk
Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i., Brno; Institut analytické chemie, Univerzita Lipsko, Lipsko,
Německo
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Moderní zobrazovací metody v biomedicín- Milan Ešner
ském výzkumu
Cellular Imaging Core Facility – CELLIM, CEITEC MU,
Brno

Plasticity and intratumoral heterogeneity Karel Souček
of cell surface antigen expression in breast Institute of Biophysics of the Czech Acadecancer
my of Sciences, Brno; Center of Biomolecular and Cellular Engineering, International
Clinical Research Center, St. Anne’s University Hospital Brno
Nové biomarkery v biomedicíně
předsedající: doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D.
MicroRNA a regulace BCR signalizace u B bu- Marek Mráz
něčných malignit: biomarkery a terapeutické CEITEC MU, Brno; Interní hematologická a onkoloimplikace
gická klinika FN Brno a LF MU, Brno
Zobrazovací biomarkery degenerativních Irena Rektorová
demencí
1. neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny, Brno;
CEITEC MU, Brno

MikroRNA v mozkomíšním moku jako dia- Jiří Šána
gnostické markery mozkových nádorů
CEITEC MU, Brno; Klinika komplexní onkologické
péče, Masarykův onkologický ústav, Brno; Neurochirurgická klinika, LF a FN Brno

Chromosomal damage, relative telomere Pavel Vodička
length and DNA repair in colorectal and bre- Ústav experimentální medicíny, AV Čr, Praha; 1. LF
ast carcinogenesis
UK, Praha; Biomedicínské centrum Lékařské fakulty
UK v Plzni

Studentská sekce
předsedající: prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D., doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D., RNDr. Petr
Vaňhara, Ph.D.
Histon demethylázy KDM5 a jejich vztah Natália Podhorská
k chemorezistenci buněk neuroblastomu
Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK
a FN Motol, Praha

The roles of deubiquitinases in blood ca- Dhwani Radhakrishnan
ncer‑related functions: a comprehensive Dept. of Biology and Ecology, Faculty of Science,
approach
University of Ostrava, CZ; Dept. of Haematooncology, University Hospital Ostrava

Exploring DNA repair mechanisms in naive Dita Münzová
human embryonic stem cells
Biologický ústav, LF MU, Brno
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Benzimidazoles downregulate MDM2 and Zuzana Mrkvová
MDMX and activate p53 in MDMX overex- Biologický ústav, LF MU, Brno
pressing tumor cells
Enzymes of paramylon metabolism in eugle- Martina Kešeľáková
nozoan flagellates
Dept. of Biology, Faculty of Natural Sciences, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, SR

Modelové organismy v biomedicíně
předsedající: Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.
Mouse model of congenital heart defects, Jiří Kohoutek
dysmorphic facial features and intellectual Dept. of Chemistry and Toxicology, Veterinary Resedevelopmental disorders as a result of non- arch Institute, Brno
functional CDK13
Halančíci – věkem podmíněná spontánní Kamila Součková
karcinogeneze u nového modelového orga- CEITEC MU, Brno
nismu
Využití transgenního miniprasečího mode- Petr Vodička
lu pro preklinické testování genové terapie Výzkumné centrum PIGMOD, Ústav živočišné fyzioloHuntingtonovy nemoci
gie a genetiky v.v.i., AV ČR, Liběchov
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SEKCE PRO BIOLOGII NÍZKÝCH TEPLOT
METODOLOGIE STUDIA ŽIVÝCH ORGANISMŮ
PŘI TEPLOTÁCH POD BODEM MRAZU a METODY
TERMICKÉ ANALÝZY
1. konference Sekce pro biologii nízkých teplot a workshop
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha 6
15. – 16. října 2019

ZPRÁVA O KONFERENCI A WORKSHOPU
První konference Sekce pro biologii nízkých teplot Česko‑Slovenské biologické společnosti,
z.s. s názvem „Metodologie stuadia živých organismů při teplotách pod bodem mrazu“ umožnila vzájemné setkání výzkumných týmů z různých oborů, které se spolu běžně nesetkávají, ale
které se zabývají společnou problematikou působení nízkých teplot pod bodem mrazu na živé
organismy či jejich části. Cílem tohoto setkání byla vzájemná výměna informací s důrazem na
používané metody studia vlivu nízkých teplot na živé organismy včetně člověka. Sekce pro biologii nízkých teplot, která je součástí ČsBS, z.s., byla obnovena 7. 9. 2018 u příležitosti pořádání
54. ročníku mezinárodní konference „Society for Low Temperature Biology“ ve Výzkumném
ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Praze Ruzyni, a proto se v tomto roce jednalo o první setkání
této odborné sekce.

Workshop
Metodologické zaměření konference bylo podpořeno organizací samostatného workshopu
„Metody termické analýzy“ s cílem demonstrovat možnosti metod a metodických přístupů
používaných na pracovišti organizátora – Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v.v.i. Samotný
workshop byl rozdělen do tří okruhů metod využívaných na pracovišti organizátorů: 1) diferenční skenovací kalorimetrie, 2) metody řízeného mrznutí, 3) výroba a využití termočlánků.
Každý z odborných okruhů byl uveden teoreticky a následně proběhla část praktická. V případě diferenční skenovací kalorimetrie proběhla ukázka měření vzorků s různými vlastnostmi,
které ovlivňují způsob přípravy vzorků i jeho vhodnou velikost pro měření. Měření probíhalo
na diferenčním skenovacím kalorimetru DSC TA Q2000 od firmy TA Instruments. Bylo provedeno měření čerstvého rostlinného vzorku, téhož vzorku po dehydrataci nad silikagelem,
měření zředěného roztoku, měření koncentrovaného kryoprotektivního roztoku a nakonec
měření pylu (silně dehydratovaný vzorek). Naměřená data byla následně vyhodnocena pomocí softwaru Universal Analysis 2000 od firmy TA Instruments. V případě druhého odborného
okruhu byly představeny různé možnosti a přístroje pro řízené (programovatelné) mnrazení
vzorků. Byla provedena ukázka řízeného mrznutí rostlinného vzorku pomocí programovatel-
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ného zmrazovače IceCube 14S od firmy SY‑LAB. V posledním okruhu workshopu byla činnost
zaměřena na výrobu a použití termočlánků. Každý účastník workshopu měl možnost si vyrobit
(a odnést) svůj vlastní termočlánek a vyzkoušet si s ním vlastní měření. Praktické zaměření
workshopu mělo velmi pozitivní ohlas a předpokládá se zařazení workshopu i do dalších ročníků setkání.

Konference
Odborný program konference byl členěn do čtyř sekcí, tří sekcí přednášek a jedné posterové
sekce: 1) Od ekofyziologie po termickou analýzu, 2) Posterová sekce, 3) Otužování a odolnost
vůči mrazu a kryogenním teplotám, 4) Metody kryoprezervace – aplikace a výzvy. První sekce
zahrnovala okruh přednášek týajících se výzkumu autotrofních organismů v Arktidě a Antarktidě a výzkumu mechanismů překonávání nízkých teplot u hmyzu. V posterové sekci proběhla
prezentace výzkumných prací z pořádající instituce se společnou prezentací posteru zaměřeného na kyrokonzervaci mikroorganismů. Třetí sekce byla zaměřena na metody hodnocení
mrazuvzdornosti, možnosti využití různých markerů, stanovení teploty nukleace, tání a skelných přechodů a způsobů otužování rostlin vůči kryogenním teplotám. Čtvrtá sekce byla věnována praktickým aspektům kryokonzervace rostlinných pletiv a lidských tkání a buněk.

Schůze členů a zájemců o práci v Sekci pro biologii nízkých teplot
Druhý den programu proběhla Schůze členů a zájemců o práci v Sekci pro biologii nízkých teplot. Do výboru byl zvolen další člen: prof. RNDr. Vladimír Košťál, CSc., který reprezentuje další
oblst studia v oblasti biologie nízkých teplot – hmyzu. Byla řešena problematika neaktivních
členů a organizace dalšího ročníku této akce, která proběhne v podzimním termínu roku 2020
ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové a bude opět zahrnovat workshop a konferenci.
Miloš Faltus
Statistika účasti
Počet účastníků celkem:		
– počet pasivních/aktivních:
– z ČR/SR/zahraničí:		
Počet přednášek/posterů:		
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SEKCE PRO BIOLOGII NÍZKÝCH TEPLOT
METODOLOGIE STUDIA ŽIVÝCH ORGANISMŮ
PŘI TEPLOTÁCH POD BODEM MRAZU a METODY
TERMICKÉ ANALÝZY
1. konference Sekce pro biologii nízkých teplot a workshop
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha 6
15. – 16. října 2019

PROGRAM
Workshop METODY TERMICKÉ ANALÝZY
Úvod – seznámení s metodami termické analýzy
Diferenční skenovací kalorimetrie – metody a jejich použití
Metody řízeného mrznutí – princip a příklad
Termočlánky – jednoduchý způsob měření termických jevů
DSC I
Příprava vzorků – vliv hmotnosti, homogenity, obsahu vody
Metoda standardní DSC – programování DSC
Metody řízeného mrznutí I
Příprava na měření, možnosti programovacích zařízení
Řízené zamrazování – programování přístroje
Termočlánky – výroba a použití
Ukázka výroby termočlánku
Nácvik výroby termočlánku
Praktické ukázky měření
Metody řízeného mrznutí II
Výstupy ze zařízení, záznam průběhu teplot
Typy programovatelných zařízení a jejich využití
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DSC II
Vyhodnocování termogramů
Shrnutí dosažených výsledků měření
Konference
METODOLOGIE STUDIA ŽIVÝCH ORGANISMŮ PŘI TEPLOTÁCH POD BODEM MRAZU
1. SEKCE: „OD EKOFYZIOLOGIE K TERMICKÉ ANALÝZE“
Ekofyziologie polárních sinic a řas, co se Josef Elster
můžeme naučit o jejich adaptaci na níz- Centrum polární ekologie, Přírodovědecká fakulta Jiké teploty a vysychání
hočeské univerzity v Českých Budějovicích Laboratoř
kryoprezervace, Algologické centrum Botanického ústavu
AV ČR v Třeboni

Hodně EKO- a málo -fyziologické studie Oldřich Nedvěd
chladové odolnosti hmyzu
Jihočeská univerzita, PřF, České Budějovice; Biologické
centrum AV ČR, Entomologický ústav, České Budějovice

Metody studia resistence antarktických
autotrofních organismů vůči mrazu:
Přehled poznatků z fotosyntetických
studií v terénu a laboratoři

Alla Orekhova
Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav
experimentální biologie, Oddělení fyziologie a anatomie
rostlin, Brno

Termální biologie a kryobiologie hmyzu: Vladimír Košťál
Od ekologických otázek k aplikačnímu Biologické centrum AVČR, Entomologický ústav, České
potenciálu
Budějovice

2. SEKCE: prezentace plakátových sdělení
3. SEKCE: „OTUŽOVÁNÍ A ODOLNOST VŮČI MRAZU A KRYOGENNÍM TEPLOTÁM“
Metody
rostlin

stanovení

mrazuvzdornosti Ilja Tom Prášil
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha Ruzyně

Dehydriny jako markery odolnosti ozi- Klára Kosová
mů k nízkým teplotám v průběhu zimy
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha Ruzyně
Termické metody studia odolnosti rost- Alois Bilavčík
lin k nízkým teplotám
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha Ruzyně
Vliv kultivačních podmínek na úspěš- Eva Pokorná
nost vitrifikace explantátů topolu še- Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.,
dého
Jíloviště
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4. SEKCE: „METODY KRYOPREZERVACE – APLIKACE A VÝZVY“
Tkáňová ústředna fakultní nemocnice Miroslava Jandová
Hradec Králové – představení pracovi- Katedra Anatomie, histologie a embryologie LF UK, Hradec
ště
Králové; Tkáňová ústředna FN Hradec Králové
Zlepšení regenerace po kryokonzervaci Jiří Zámečník
vegetativně množených rostlin pomocí Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha Ruzyně
DSC
Umenie vitrifikácie ľudských oocytov

Martina Filová
FutureLife, s.r.o., Praha

Metody termické analýzy jako nástroj Miloš Faltus
pro tvorbu efektivních kryoprotokolů
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha Ruzyně
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Správa z konferencie „7th European Phycological
congress“ v Záhrebe
Úvod
V dňoch 25.– 30. augusta 2019 sa v chorvátskom Záhrebe uskutočnil siedmy ročník Európskeho fykologického kongresu (7EPC), na ktorom sme sa vďaka grantu Česko‑slovenskej biologickej spoločnosti mali možnosť zúčastniť aj my.
Na konferenciu sme sa prihlásili celkovo s tromi príspevkami Dominika Vešelényiová: „Impact
of antibiotics on microscopic phototrophs in water environment“ a „Calpain proteases in the
flagellate Euglena gracilis and Euglena longa“, a Martina Kešeľáková s príspevkom „Hydrolases
involved in metabolism of paramylon in euglenoid flagellates“. Všetky tri abstrakty boli odbornou komisiou prijaté pre prezentáciu vo forme posterov.

Cesta
Do Záhrebu sme sa po dlhšom rozhodovaní
rozhodli cestovať letecky. Odlietali sme z letiska vo Viedni v nedeľu, 25.8. doobedu, keďže registrácia a program konferencie začínali
až popoludní. Na naše prekvapenie sme leteli
Bombardierom Q400, čo je malé lietadlo s vrtuľami umiestnenými v zadnej časti lietadla,
pod nimi sú na dlhých konštrukciách upevnené kolesá, takže lietadlo pripomína veľkého
komára (obr. 1). Po prílete do Chorvátska sme
sa z letiska do miesta konania konferencie
presunuli taxíkom.
Obr. 1 Lietadlo Bombardier Q 400

Ubytovanie
Konferencia sa konala v Esplanade Zagreb Hotel, no keďže ubytovanie v tomto hoteli je pomerne drahé, rozhodli sme sa nájsť si ubytovanie sami. Podarilo sa nám nájsť byt priamo v centre mesta, iba približne 10 minút od miesta konania kongresu.

Konferencia
Konferencia sa konala v Esplanade Zagreb Hotel (obr. 2). Priestory hotela boli skutočne
nádherné, keďže hotel bol pôvodne vybudovaný pre pasažierov známeho vlaku Orient Expres,
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ktorý premával od roku 1883 medzi Istanbulom a Parížom. Konferencie sa celkovo zúčastnilo
432 účastníkov z celej Európy (viď. kolektívne foto zrealizované podvečer). Na konferencii odznelo 167 prednášok, ktoré boli doplnené prezentáciou až 243 posterov. Vďaka veľkému počtu
prednášajúcich boli prednášky rozdelené na 18 sympózií na rôzne témy medzi inými napríklad
„Phylogeny in the ‚omics‘ era“, „Biodiversity and biogeography of algae“, „Omics and genetic
tools for algal model organisms“ a mnohé iné, ktoré prebiehali paralelne v trochkongresových
halách (dve s veľkou kapacitou – Obr. 2a, b). Okrem odborných a vysoko špecializovaných prednášok bola súčasťou kongresu aj prednáška pre širokú verejnosť doktora Mirka Orlić na tému
„Change of climate and occurrence of extremes“. Klimatické zmeny sú aktuálnou a intenzívne
diskutovanou témou a na 7EPC boli podtextom mnohých prednášok.

Obr. 2a Esplanade Zagreb Hotel

Vzhľadom k zameranie nášho výskumu boli pre nás najviac zaujímavé sekcie týkajúce sa využitia „omických“ prístupov a nových metód v bioinformatike. Jednu z prednášok, ktorá nás
zaujala predniesol Heroen Verbruggen na tému „Diversification trends in the Archaeplastida inferred from chloroplast genome data“ a taktiež prednáška „Automated bioinformatics
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Obr. 2b Esplanade Zagreb Hotel, Kongresová sála Oleander (vlavo) a Emerald (vpravo)

approaches to evaluate the relative contribution of endosymbiosis and kleptoplasty in the
evolution of complex red algae“ s ktorou vystúpil Mick Van Vlierberghe.
Keďže na konferencii bolo prezentovaných viac ako 200 posterov, posterové sekcie boli rozdelené na menšie skupiny počas celých piatich dní trvania kongresu. Naše postery (obr. 3) vzbudili u účastníkov záujem a s mnohými z nich sme mali možnosť o našom výskume diskutovať,
dostali sme cenné rady a odporúčania.
Okrem bohatého odborného programu sa počas trvania konferencie konali aj viaceré spoločenské aktivity, vrátane dvoch exkurzií, tichej aukcie a výstavy vedeckých fotografií s témati-

Obr. 3 Hore Dominika Vešelényiová, dole Martina Kešeľáková so svojími postermi
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kou krásy a pozoruhodností rias až v troch galériách v Záhrebe. Súčasťou kongresu tiež bola
otváracia recepcia a záverečný pomerne veľkoryso organizovaný spoločenský „gala“ večer, na
ktorom sa udeľovali ocenenia najlepších študentských prednášok a posterov (obr. 4).
Nakoľko program každý večer trval do 19 : 00 mali sme večer čas pozrieť si aj krásy Záhrebu
a ochutnať aj miestne chorvátske kulinárske špeciality, z ktorých nám najviac chutili „ligne na
žaru“.
Záverom možno konštatovať, že účasť na „7th European Phycological congress“ v Záhrebe
hodnotíme vysoko pozitívne. Získali sme neoceniteľné skúsenosti spojené s atmosférou a organizáciou tzv. veľkých kongresov, dozvedeli sme sa veľa nových, pre našu prácu a štúdium
významných poznatkov, podiskutovali sme so záujemcami o naše prezentácie, nadviazali
nové kontakty. Na záver by sme sa preto chceli poďakovať Česko‑slovenskej biologickej spoločnosti, vďaka ktorej sme sa mohli tejto konferencie zúčastniť!
Viac informácií o konferencii, program a abstrakty sú dostupné na adrese: http://epcseven.
biol.pmf.hr/

Obr. 4 Spoločná fotografia účastníkov kongresu

Mgr. Martina Kešeľáková
Mgr. Dominika Vešelényiová
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied, Katedra biológie
Trnava, Slovensko
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Obrázek na obálce:
A Embryo prepelice japonskej na 8 embryonálny deň. Fotografia znázorňuje celkový pohľad
z vrchu na štruktúru embrya.
B Imunohistochemická analýza CA IX. Šipkou je označená jedna invadujúca nádorová bunka
do zdravého tkaniva CAM.
C Nádorové bunky (naznačené prerušovanou čiarou) vnikli do CAM a vytvorili metastatické ložiská (označené hviezdičkou) v mezoderme (M) CAM. Farbenie hematoxylínom
a eozínom.

Zpravodaj Česko-slovenské biologické společnosti, z. s. v Brně 2019/02
ISSN 1805-9619
Vydal: Hlavní výbor Česko-slovenské biologické společnosti, z. s.
Kamenice 3, Brno, 625 00
Redaktoři: Prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D., Mgr. Martina Lojová, Ph.D.
Technický redaktor: Miroslav Švejda
Stran: 44
Brno 2019

NA OBSAH

tradiční dodavatel
špičkové ultrazvukové techniky

KOMPLEXNÍ NABÍDKA ULTRAZVUKOVÝCH SYSTÉMŮ VŠECH KATEGORIÍ

Voluson E10

Vivid S6

Logiq P9

Logiq e

Vscan with Dual Probe

Electric Medical Service, s.r.o.
tel.: +420 543 524 381, info@emsbrno.com
Kancelář Brno: Vídeňská 546/55, 639 00 Brno
Kancelář Praha: Žirovnická 3124/1, 106 00 Praha 10

Odhalte nejrychlejší
biologické procesy v
superrozlišení.

Expanded, Excellent,
Exceptional
X Line – High-Performance Objectives
Olympus´ new X Line series objectives and the UPLAPO-HR objectives for super
resolution and TIRF microscopy break optical barriers to deliver outstanding image
quality.

ZEISS Elyra 7 s Lattice SIM 7

Flatness
Expanded flatness with consistent sharpness, from the center to the edge
Numerical Aperture
Improved brightness, resolution, and signal-to-noise ratio resulting in excellent image
quality
Chromatic Aberration
Exceptional color accuracy during brightfield and multicolor fluorescence imaging

// INNOVATION
MADE BY ZEISS

Nejflexibilnější mikroskopický systém s Lattice SIM pro rychlé a šetrné
3D superrozlišení.

TSUBASA Logo
OCAP

www.olympus-lifescience.com/en/landing/objectives

Evropská 176, 160 41, Praha 6, Česká republika | Telefon : +420 221 985 211 | www.olympus.cz

Využijte novou technologii Lattice SIM na systému Elyra 7 pro šetrné objevování a pozorování
nejjemnějších detailů v biologických procesech. Průlomová citlivost Elyra 7 umožňuje citlivé
snímání v superrozlišení s unikátní rychlostí až 255 obrázků za vteřinu. Nový Apotome režim
poskytuje superrychlé optické řezy. Elyra 7 může také snímat pomocí technologie single molecule
localization microscopy (SMLM). ZEISS Elyra 7 je nejflexibilnější mikroskopický systém pro rychlé a
šetrné snímání ve vysokém rozlišení.
www.zeiss.com/elyra

Pouč se ze včerejška,
žij pro dnešek,
doufej v zítřek.
Důležité je nepřestat
se ptát.
E i n s t e i n

CZ/MKT/CORP/2016/002

A l b e r t

Česko-slovenské biologické společnosti, z. s.
Ročník 29
číslo 2, 2019

XXIII. BIOLOGICKÉ DNY

A

B

C
Odborné sdělení:

Skutečných pokroků ve vědě nelze dosáhnout bez posunování hranic a riskování. Nenaplněné potřeby vyžadují
nová řešení starých problémů, a proto se na výzvy díváme z různých pohledů, neustále zpochybňujeme a budujeme
True breakthroughs
in science
medicines,
and our pioneering
nové
cesty k dosažení
řešení, jak v laboratoři, tak mezi lidmi. Máme
odpovědnost
zajistit, aby pacienti měli přístup
achieved without pushing
ethos drives our commitment
and forging new paths
kcannot
těm be
nejlepším
lékům, a k jejichquestioning
získání nás
pohání náš průkopnický
duch.
boundaries and taking risks. Unmet
needs require new solutions to old
problems, which is why we push
ourselves to see challenges from

toward solutions, both in the lab
and in our communities. We have
a responsibility to ensure that
patients have access to the best

Monika Buríková:
CAM model pre experimentálnu onkológiu

to making this happen.

Committed to improving the ®
Jsme odhodláni zkvalitňovat život pacientů
na celém světě.
lives of patients worldwide
®

Vydává ČsBS, z. s., ISSN 1805-9619, on-line přístup www.icsbs.cz.

