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Úvodní slovo
Milí členové a členky Čs. Biologické společnosti! Vážení ostatní čtenáři!
Přibližně před půl rokem jsem tu psal o prožitku coronavirové krize a s ohledem na okolnosti
nemohu nyní (koncem listopadu L. P. 2020, v bezpečí domova, při stonásobných číslech oproti
jaru) psát o ničem jiném. A mám temné tušení, že zhruba po dalším půlroce to téma bude
ještě stále aktuální.
Hned úvodem se sebekriticky přiznám, že v době evropského minima pandemie jsem s manželkou odletěl nezodpovědně na Krétu, kde jsem se nechal obsluhovat zarouškovaným hotelovým personálem, který navíc jevil známky nostalgické radosti, že alespoň na zhruba dva
měsíce jsou některé hotely skoro plné. Ano, měl jsem jet do Jižních Čech a brodit se tam v
rybničním bahně. Jak jsem ale slyšel, byli tam jiní. A nakazili se tam s větší pravděpodobností,
než jsme mohli my v tom řeckém hotelu, z jehož areálu jsme téměř nevystrčili nos. Jednou
jsem tedy byl v místní lékárně, to je takový můj dovolenkový zvyk, jednou pro olivový olej a
jednou s manželkou pro klobouk z papírových provázků, který jsme si ani neodvezli domů. V
srpnu vás z řeckého obchodu vyhodili, když nebyla nasazena rouška. Případně zavolali policii.
Při směšných počtech nakažených konkrétně na Krétě.
K čemu vlastně došlo? Tedy mimo to, že brněnská lékařská fakulta obsadila mj. funkci ministra zdravotnictví, přičemž my zaměstnanci lékařské fakulty z toho máme radost. Nahlédněme
do jednoho z internetových médií, které slouží k informování prostého lidu a které též umožňuje psychopatům, grafomanům a různým naivkům vyjadřovat se k problematice v diskusích
pod články. Můžeme tomu médiu říkat třeba Holínky, sprosťáci to říkají ještě trochu jinak.
Na fejsbúk, twitter či Instagram zásadně nechodím, podotýkám, ani nechci vědět, co to je.
Pokusím se sumarizovat své dojmy z této poměrně náročné četby pod čarou, ze které někdy
naskakují větší pupínky než z nošení obličejové masky (toho „mokrého špinavého hadru, co
musíme mít na ksichtě“, aby tomu rozuměli úplně všichni):
a) Národ se dělí do skupin. Například popírači žádný covid-19 neuznávají. Před pár stovkami let by jistě neuznávali, že je země kulatá a že žáby nevznikají z bláta. Další skupinou
jsou promořovači, kteří zaujímají k pandémii zcela defétistický marginalizující postoj. Je
to prostě taková chřipečka, špatné čenichání, takové ty bolavé klouby a únava. Dva tři
dny odpočnout a šup do práce, třeba dělat barmana, kdyby to šlo. Umírněnější variantou
promořovačů jsou rozvolňovači. Další skupina jsou ti, kterým je to šumafuk, jen se občas
diví, že někde musí mít roušku a že si ji musí dokonce sami sehnat – ti ovšem do diskusí pod
články většinou nepíšou. Pak jsou tu alarmisté, pro které nastal konec světa. Několik málo
jednotlivců se snaží o rozumný přístup a o nějakou vyváženou argumentaci. Výsledkem je
sprosté nadávání ze všech stran.
b) Všichni vědí lépe než ti druzí, co se mělo udělat. Jediní, kdo to vůbec neví, jsou ti, kdo mají
moc něco udělat a něco občas udělají. Snažím se být apolitický, ale naše výkonná moc a
zastupitelské sbory jsou toho věrným obrazem. Úplně nejchytřejší jsou ti, kdo nemají absolutně žádnou odpovědnost, ani tu, jakou má ředitel nějaké malé školičky za rozepsání
distanční výuky. Postupně se u nás urodilo zhruba půl milionu kovaných infekcionistů (epi-
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demiologů, virologů…), milion krizových manažerů, podobný počet statistiků a nepřeberný počet zastánců všech možných konspiračních teorií. Nemohou klapat ústy u piva, tak
se rozepisují na sítích. Je přece jasné, že za vše mohou Číňani, Rusové, Trump, Johnson,
Putin, Orbán, Soros, Bill Gates, Babiš, Prymula, sluníčkáři, luskouni a netopýři, muslimové
a pravděpodobně také třeba Karel IV., abychom nechodili daleko. A pomalu znovu i židé.
Kostlivci začínají povážlivě rachotit ve skříních. Taky sítě 5G - a teď si představte, že Číňani
ohlásili zkoušení sítí 6G!
c) Vidíme, jak žalostný zbytek školských znalostí přírodních věd přežívá ve většinové populaci. Rozdíl mezi viry a bakteriemi patrně vůbec není tušen. Tvrzení, že kapénky a aerosol
je totéž, je překvapující i pro ty vzdělanější – alespoň dle rozmanitých novinářských úvah
soudě. Narazil jsem na jinak inteligentního člověka, technika a podnikatele, který proti
covidu patrně preventivně užívá nanostříbro, což se již blíží k trumpovské léčbě pomocí
vnitřního užívání dezinfekce (já vím, že to byl jen takový ten konverzační nápad dosluhujícího prezidenta). A do toho všeho zpráva, která s covidem nemá nic společného, ale
je obrazem této doby: ministerstvo zemědělství autorizuje proutkaře a dozoruje jejich
přezkušování. Vážené přítelkyně a vážení přátelé, proč se nějakými přírodními vědami vůbec zabýváme?!
Nechci být hyperkritický. Všichni především musíme dělat něco užitečného, pokud nám v tom
nebrání nemoci a věk, a já se považuji jen za součást malé armády učitelů, která připravuje
pro praxi mj. naše budoucí lékaře. Jsou v ní lidé exponovanější, stačí mi jen pohled na mladší
kolegy, kteří téměř každý den vysvětlují v praktikách, jak se co dělá, a přitom dost dobře
nelze udržovat onu pověstnou dvoumetrovou vzdálenost. Nemohu se sice ubránit fascinující
představě aerosolové částice, jak si tak letí po své parabolické dráze a dopadá poslušně maximálně dva metry daleko od svého chrliče na zem – jenomže ono je to o něčem jiném, ono se to
nějak nastavit musí. Každý si prostě sám nerozebere, co je a co není rozumné. Kdo není schopen používat svůj rozum ve věci, které nemůže pořádně rozumět, musí holt dodržovat pravidla. Je těžké se s tím smířit, ale snad to nějak proklepeme a doklepeme ke zdárnému konci.
Krásné neinfekční prožití všech blížících se svátků, (pokud již není po nich), zdraví a pohodu
především, Vám přeje
Vojtěch Mornstein
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ODBORNÉ SDĚLENÍ
Funkce CDK12 a CDK13 v buňce a organismu
Monika Nováková1, Marta Dzimková1 a Jiří Kohoutek2
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Abstrakt
Rodina cyklin‑dependentních kináz (CDK) se podílí na řízení celé řady buněčných pochodů a fyziologických procesů v rámci celého organismu. Historicky byly CDK poprvé popsány v souvislosti s jejich úlohou v regulaci buněčného cyklu. Kromě funkce v buněčném cyklu CDK hrají nezastupitelnou úlohu v translaci, replikaci, apoptóze a transkripci. A právě CDK12 a CDK13 jsou
kinázy, jejichž kinázová aktivita je nezbytná pro správný průběh transkripce. CDK12 i CDK13
fosforylují RNA polymerázu II a tím řídí průběh jednotlivými fázemi transkripce. Ztráta funkce
CDK12 nebo CDK13 je pro organismus kritická a vede k indukci nádorového onemocnění nebo
k vývojový poruchám. Předkládané sdělení shrnuje současné poznatky o funkci těchto kináz
v buněčných pochodech, fyziologických a patofyziologických procesech a ve vývoji organismu.

Struktura CDK12 a CDK13
Dříve byla v literatuře CDK12 označována jako CRKRS nebo také CRK7, naproti tomu v souvislosti s CDK13 se setkáme s označením CDC2L5, CDC2L nebo CHED [1]. CDK12 a CDK13
jsou proteiny o molekulární hmotnosti 164 kDa a 165 kDa a délkou 1490 a 1512 aminokyselin
(Obr. 1). Obě kinázy obsahují konzervovanou kinázovou doménu, která sdílí 43% homologii ve
svých sekvencích s kinázovou doménou CDK zapojených v buněčném cyklu [1–3]. Struktura
komplexu CDK12/CYCK se podobá otevřené konformaci komplexu CDK9/cyklin T, nicméně
se značně liší od kináz buněčného cyklu [4]. U člověka se nachází jen jeden gen pro CDK12
a CDK13, oba geny shodně obsahují 14 exonů, které jsou sestřihovány do více různých transkriptů a translatovány do jednoho proteinu [5, 6].
U obou kináz se v centrální oblasti nachází CTD kinázová doména dlouhá přibližně 300 aminokyselin, jejichž sekvence mají více než 90% homologii [7]. Pro úplnou aktivaci obou kináz je nutná fosforylace treoninů v T‑smyčce CDK‑aktivující kinázou [4]. Na svém N‑konci obsahují CDK12
a CDK13, na rozdíl od ostatních transkripčně aktivních kináz, doménu bohatou na arginin a serin,
která je pravděpodobně předurčuje k zapojení v post‑transkripčních procesech [5]. Orientace
αC‑helixu, známého také jako PITAIRE doména, zprostředkovává vazbu s cyklinem K (CYCK) [3].
Dále se v C- a N‑terminálních oblastech rovněž nachází místa bohatá na prolin, která mohou potenciálně sloužit pro vazbu proteinů obsahujících domény SH3, WW nebo profilin [8]. Na rozdíl
od CDK12 obsahuje CDK13 alaninové motivy s neznámou funkcí (Obr. 1).
11
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Obr. 1: Složení domén CYCK, CDK12 a CDK13. A) Schéma uspořádání domén CYCK, které obsahují
dva cyklinové boxy (CB1, CB2) následované oblastí bohatou na prolin (PM), která je dlouhá
přes 220 aminokyselin. B) Schéma uspořádání domén CDK12 a CDK13. V centrální části molekuly je umístěna kinázová doména (KD). Na N‑konci se u CDK12 nachází doména bohatá
na serinové a argininové zbytky (RS), u CDK13 navíc RS oblast obklopuje motiv bohatý na
alanin (A). U CDK12 je oblast bohatá na prolin (PRM) blíže kinázové doméně, u CDK13 se
jedna z PRM oblastí nachází na distálním N‑konci molekuly. Druhá z PRM oblastí je u obou
kináz sitována na C‑konci, nicméně u CDK13 je navíc doplněna sousední oblastí bohatou na
serin (SR). Hvězdičky značí místa umístění jaderného lokalizačního signálu. Aminokyselinová
pozice dané domény je znázorněna pod schématem (upraveno dle [7]).

Zpočátku byl jako vazebný partner CDK12 a CDK13 označován cyklin L [5,9], nicméně další studie prokázaly jako jediného vazebného partnera CYCK [4,7]. Cyklin K byl velmi dlouho považován za asociujícího partnera CDK9 společně s cykliny T1 a T2 [10], avšak pozdější studie prokázaly jeho schopnost vazby na CDK12 a CDK13 a tvorbu funkčních komplexů v buňce [7,11,12].
Cyklin K je protein o velikosti 70 kDa s délkou sekvence 580 aminokyselin. Cyklin K se svou
N‑terminální části podobá struktuře cyklinům buněčného cyklu, které obsahují dva cyklinové
boxy složené z patnácti helixů určujících vazebnou schopnost k CDKs (Obr. 1). Co je pro něj ale
typické, je přítomnost C‑terminální oblasti bohaté především na prolin s nejasnou funkcí [13].

Regulace genové exprese
Vysoce komplexní buněčné procesy se skládají z mnoha dílčích kroků, jejichž správný průchod
je nezbytný pro bezchybný průběh. Mezi takové procesy patří i buněčné dělení, které je možné
rozdělit na několik jasně definovaných fází. A právě průchod mezi jednotlivými fázemi je řízen aktivitou cyklin‑dependentních kináz (CDKs) a jejich regulačních podjednotek cyklinů. Právě časově
specifická exprese cyklinů v průběhu jednotlivých fází nebo mezi jejich přechody byla základem
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pro jejich označení. Kromě funkce CDK v buněčném cyklu hrají CDK nezastupitelnou úlohu i v dalších buněčných pochodech a to například v transkripci. Proces transkripce se skládá z několika fází
zahrnujících vytvoření pre‑iniciačního komplexu, uvolnění promotorů, pozastavení transkripce,
produktivní elongaci a terminaci [14]. Eukaryotická RNA polymeráza II (RNAPII) katalyzuje transkripci genů s pomocí transkripčně asociovaných kináz, které fosforylují její C‑terminální doménu
(CTD) a tím regulují konkrétní fáze transkripce[15]. Tato CTD, umístěná na Rpb1 podjednotce
RNAPII, je u savců složena z 52 tandemových aminokyselinových repetic (Tyr1–Ser2–Pro3–Thr4–
Ser5–Pro6–Ser7), jejichž seriny, tyrosiny a treoniny podléhají fosforylaci CDKs [16,17].
A právě fosforylace tří serinových zbytků v CTD určuje přechod mezi jednotlivými fázemi transkripce řízené RNAPII. Z toho seriny v pozici 7 a 5 (Ser7 a Ser5) jsou fosforylovány na počátku
transkripce působením cyklin‑dependentní kinázy 7 (CDK7 v komplexu s TFIIH), kdy dochází
k sestavení transkripčního komplexu v promotoru genu [14]. Při přechodu z iniciační do elongační fáze dochází dále k fosforylaci serinu v pozici 2 (Ser2) kinázovou aktivitou cyklin‑dependentní kinázy 9 (CDK9). Nicméně na konci první dekády nového milénia byly u modelového
organismu octomilky (Drosophila melanogaster) identifikovány dvě kinázy, CDK12 a CDK13,
které byly evolučně příbuzné ke kvasinkové kináze Ctk1. Následné experimenty posléze potvrdily přítomnost těchto kináz v transkripčně aktivních oblastech genů. Tímto objevem byly
CDK12 a CDK13 zařazeny mezi transkripčně asociované kinázy, které se podílí na regulaci
elongační fáze transkripce [18]. V současnosti je u savců známo 21 různých CDKs a 29 cyklinů,
které se podílejí v řízení důležitých buněčných pochodů, a to v regulaci buněčného cyklu, transkripce, translaci, replikaci a apoptóze [19].

Obr. 2: Post‑translační modifikace CTD v průběhu transkripce, vizualizované za využití ChIP experimentu u Saccharomyces cerevisiae. Výsledky nejsou normalizovány na hladinu RNAPII. Zvýšená hodnota fosforylace Ser5‑P od místa počátku transkripce (TSS) a Ser2‑P v polyadenylačním místě (pA) a místě konce transkripce (TTS) alespoň z části reflektuje zvýšenou hladinu
RNAPII (upraveno dle [15]).
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CDK12 a CDK13 v transkripci
Z analýzy buněčných kultur vyplývá, že ztráta CDK12 nebo CYCK vede k více než 50% poklesu
Ser2 fosforylace v lidských buňkách [13,18]. Nicméně snížené množství CDK13 v nádorových
liniích buněk má pouze malý účinek na globální hladinu fosforylace Ser2 v CTD RNAPII [3,13].
Ze studie autorů Blazek et al. je zřejmé, že ztráta aktivity CDK12/CYCK vede k ovlivnění transkripce pouze malé skupiny genů, nečítající více než 5 % všech transkribovaných genů, mezi
jejichž nejvýznamnější zástupce patří geny zodpovědné za reparaci poškozené DNA jako jsou
BRCA1, ATR, FANCI nebo FANCD2. V následné publikaci autoři rozšiřují svá pozorování a ukazují, že geny zapojené v iniciaci replikace, jakými jsou například ORC6, TOPBP1, CDC6, CDT1,
MTBP nebo CCNE2, jsou také řízeny aktivitou CDK12 [20]. Obecně se převážně jedná o dlouhé
geny s velkým množstvím exonů. V souladu s těmito výsledky bylo u buněk deficientních na
přítomnost komplexu CDK12/CYCK pozorováno navýšení spontánních poškození DNA a citlivosti k působení DNA poškozujících činitelů [13].
Dalším způsobem, jak CDK12 reguluje transkripci specifických genů je skrze kontrolu polyadenylace na 3‘ konci genu. Kinázová aktivita CDK12 je nutná pro připojení polyadenylačního faktoru CSTF77 a terminaci transkripce genu MYC [21]. Podobně deplece CDK12 vedla ke ztrátě
terminace transkripce u genu c‑FOS [22]. U myších embryonálních buněk vedlo snížení aktivity
CDK12 ke globálnímu snížení polyadenylace intronů, vedoucí ke tvorbě produktů neúplné délky především u genů účastnících se homologní rekombinace [23]. Z dostupných dat lze usoudit, že CDK12 ovlivňuje post‑transkripční modifikace RNA dvěma různými mechanismy, buď
nepřímo podporou tvorby fosfo‑epitopů vázajících faktory procesování, nebo přímou vazbou
těchto faktorů [24].
Nedávno vyvstala otázka, zdali CTD RNAPII je jediným substrátem CDK12 a CDK13. Získané
výsledky naznačují zapojení CDK12 i do jiných buněčných procesů, jako je například jaderný
transport mRNA, buněčná diferenciace a mitóza [24]. Mezi substráty CDK12/CYCK byly nedávno zařazeny také cyklin E1, translační faktor 4E‑BP1 anebo různé faktory RNA procesování
[25–27]. Specifická role CDK12 se uplatňuje rovněž při aktivaci genů buněčného stresu, kde
vystupuje CDK12 jako aktivátor transkripčního faktoru NRF2, který slouží jako centrální regulátor adaptivní buněčné odpovědi na oxidativní stres [28].

CDK12 a CDK13 v sestřihu pre‑mRNA
Jak již bylo zmíněno, CDK12 i CDK13 obsahují specifickou RS doménu, charakteristickou pro
proteiny reagující s RNA nebo účastnící se sestřihu pre‑mRNA. RS doména zajištuje interakce
s jinými proteiny, které jsou nezbytné při tvorbě proteinové sítě zprostředkující rozpoznání
místa sestřihu a složení spliceozomu [7]. CDK12 i CDK13 byly obě detekovány v jádře, nicméně
jejich vyšší koncentrace se soustřeďuje na specifických místech v nukleoplazmě, která slouží
i jako zásobárna faktorů sestřihu [1]. Navíc je tato lokalizace závislá na přítomnosti N‑terminální sekvence zahrnující právě zmíněnou RS doménu [29]. Nedávná studie ukázala, jak CDK12
reguluje alternativní sestřih posledního exonu (ALE). ALE sestřih je genově i buněčně specifický typ sestřihu, který vyžaduje neobvyklé vlastnosti regulačních faktorů spliceozomu, které
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přirozeně ovlivňují mnoho forem alternativního sestřihu v globálním měřítku [30]. Zapojení
CDK12 do procesů sestřihu pre‑mRNA bylo navrženo i v několika dalších studiích, nicméně
přesný mechanismus působení není zatím objasněn [1,5,31]. Naproti tomu CDK13 přímo interaguje s ASF/SF2 asociujícím proteinem p32, regulátor sestřihu, a ovlivňuje alternativní sestřih
HIV‑1 a tím i jeho expresi [29,32]. Obdobně jako u HIV inaktivace CDK13 snižuje replikaci viru
chřipky [33].

CDK12 a CDK13 v buněčném cyklu
Příkladem, jak komplex CDK12/CYCK kontroluje průběh buněčného cyklu, je schopnost tohoto komplexu regulovat transkripci klíčových genů buněčného cyklu, konkrétně dlouhých
genů důležitých pro G1/S fázi a bohatých na polyadenylační sekvenci na 3‘ konci. Při analýze
množství CDK12, CDK13 a CYCK proteinů během buněčného cyklu bylo zjištěno, že nejvyšších
hodnot těchto proteinů bylo dosaženo během G1 fáze a s postupem ke G2 fázi se jejich hladina snižovala. V G2 fázi potom došlo k částečné obnově [20]. Již dříve byla popsána akumulace
buněk v G2/M fázi buněčného cyklu při dlouhodobé depleci CDK12, která odpovídala ztrátě
transkripce DDR genů a aktivaci kontrolních bodů buněčného cyklu [13,34].
Cyklin K se přímo podílí na řízení buněčného cyklu tím, že iniciuje vytvoření pre‑replikačního
komplexu v G1 fázi. Konkrétně komplex CDK12/CYCK fosforyluje specifické místo na cyklinu E1 a tím zabrání jeho interakci s CDK2, což má za následek nesestavení pre‑replikačního
komplexu a pozastavení replikace DNA. Dané pozorování je podpořeno i zjištěním, že exprese
CYCK pozitivně koreluje s rychlostí proliferace [25].

CDK12 a CDK13 v regulaci buněčné signalizaci
V návaznosti na získaná pozorování je obecně přijímán názor, že CDK13 se podílí na řízení signálních drah zodpovědných za vývoj různých tkání organismu. A skutečně, nedávné výsledky
naznačují, že CDK13 může být zapojena do signalizace malých Rho GTPáz, což jsou klíčové
signální molekuly v transkripční kontrole RNAPII [35]. Rovněž CDK12 byla nalezena coby aktivátor drah zodpovědných za regulaci imunitní odpovědi skrze modifikaci kanonické signální
dráhy NFκB [36].
Další příklad zapojení CDK13 v regulaci signálních drah pochází z pokusů na buněčné linii
HCT116, kdy ztráta CDK13 nebo CDK12 vedla ke snížení exprese celé řady genů, přičemž skupiny, do kterých se jednotlivé geny řadily, byly od sebe funkčně velmi odlišné [3]. Ztráta CDK12
byla spojena s deregulací exprese genů účastnících se replikace a reparace DNA, dále buněčné
migrace, stresové odpovědi nebo délky telomer, zatímco ztráta CDK13 vedla k odlišné expresi genů spojených s různými extracelulárními a růstovými signálními dráhami. Tyto výsledky
jasně dokazují, že se CDK12 a CDK13 podílejí na regulaci odlišných buněčných procesů a signálních drah [3].
Dále je také znám vliv těchto kináz na neurální diferenciaci. Po odstranění CDK12 a CDK13
z buněčné linie P19 byl pozorován podstatný pokles počtu neuronů s dlouhými neurity spo-
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jený s poklesem hladiny CDK5 na úrovni mRNA a proteinů. Průměrná délka axonů byla také
zkrácena po CDK12 a CDK13 depleci v primárně kultivovaných kortikálních neuronech[37].
Tyto výsledky naznačují, že je vývoj axonů závislý na přítomnosti CDK12 a CDK13 skrze expresi CDK5.

CDK12 a CDK13 v nádorovém onemocnění
Ztráta funkce CDK12 je častým jevem, ke kterému dochází v různých typech solidní nádorů.
Z pohledu frekvence u vybraných typů nádorů byla prevalence ztráty funkce alespoň jedné
alely CDK12 nalezena u nádorů močového měchýře (3,7 %), prostaty (3,4 %), jícnu a žaludku
(2,1 %) a ledvin (2,1 %) [38]. Inaktivace obou alel CDK12 byla pozorována v nádorech prostaty
(1,8 %), vaječníku (1,0 %) a močového měchýře (0,5 %). Specifické mutace asociované s rozvojem nádoru byly popsány pro nemalobuněčný karcinom plic, adenokarcinom plic, folikulární
lymfom a pro nádor jícnu [39].
Některé z těchto mutací se nacházejí v kinázové doméně CDK12, čímž je omezena její aktivita
nebo interakce s CYCK [40]. Významnou roli ve vývoji nádoru hraje v tomto případě snížená exprese DDR genů a s tím spojené zvýšení genomové nestability [24]. Inaktivace CDK12 kinázové aktivity byla nedávno spojena také s genomovou nestabilitou u některých typů karcinomů,
kde se tvoří časté tandemové duplikace [41,42]. Navíc nedávné studie přesvědčivě prokázaly,
že genomové přestavby, které jsou hojně pozorované v metastazujících nádorech prostaty
rezistentních na kastraci (mCRPC), přímo souvisí s inaktivací funkce CDK12 [39].
Naproti tomu u HER pozitivních nádorů prsu je CDK12 často amplifikovaná, právě s ERBB2
onkogenem. Genová fúze CDK12 a ERBB2 byla detekována také v nádorech žaludku [43]. Amplifikace genu CDK13 byla popsána u hepatocelulárních karcinomů, kde byl CDK13 navržen
jako možný onkogen [44]. Zároveň byla CDK13 nedávno identifikována jako cílový protein působení nekódují RNA miR‑215, přičemž snížení exprese miR‑215 a současné zvýšení exprese
CDK13 vedlo k progresi hepatocelulárního karcinomu [45]. Zda‑li je amplifikace CDK12 nebo
CDK13 skutečně hnací silou onkogenního procesu, nebo je pouze jeho výsledným projevem,
zůstává zatím nejasné.
CDK12 se stává také čím dál častěji cílem protinádorové terapie. Několik studií, včetně naší
pracovní skupiny, poukázalo na to, že mutace nebo deficience CDK12 může vézt ke zvýšené
citlivosti nádorových buněk na terapii za využití cis‑platiny, PARP inhibitorů nebo CHK1 inhibitorů [46–48]. Různé strategie léčby, které cílí na aktivitu CDK12 jsou v současnosti ve fázi
klinických studií, zejména u pokročilého stádia rakoviny prostaty.

Funkce CDK12 a CDK13 v embryogenezi
Ačkoliv jsou CDK12, CDK13 i CYCK exprimovány ve všech částech organismu dospělého jedince, jejich exprese v jednotlivých tkáních a také během embryogeneze se může podstatně lišit.
Všechny tři uvedené proteiny jsou vysoce exprimovány v pluripotentních embryonálních kmenových buňkách a jejich snížení vede k diferenciaci do daného buněčného typu [11]. Z daného
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zjištění také vychází předpoklad, že se jejich zvýšená exprese vyskytuje v dospělých tkáních,
které obsahují větší množství kmenových buněk, jako jsou například reprodukční orgány [6].
Ztráta CDK12 v myším modelu vedla k embryonální letalitě krátce po implantaci díky indukci
apoptózy buněk vnitřní buněčné masy zapříčiněné sníženou expresi genů DDR [49]. Růstovou
retardaci po implantaci, zapříčiněnou poškozeným růstem ICM, vykazovaly rovněž knock‑out
myši pro Atr a Brca1 embrya [50,51]. Embryonální letalitou v podobné fázi vývoje jako Cdk12
knock‑out myši trpěly také myši s nefunkčním CYCK [13].
Pouze několik CDKs je spojeno se vznikem vývojových vad u lidí. Mezi tyto kinázy se řadí
CDK10 regulující ciliogenezi [52], CDK5 způsobující lisencefalii [53], CDK6 způsobující mikrocefalii [54] a CDK13, která bude detailněji popsána v následující textové části. U CDK12 nebyla
zjištěna žádná konstituční mutace způsobující specifický fenotyp u lidí.

Porucha funkce CDK13 u člověka
První přesvědčivé důkazy o vlivu CDK13 na vznik vývojových poruch pochází z genomových
studií mapujících de novo mutace různých genů u pacientů z Velké Británie a Irska [55]. V té
době bylo také popsáno spojení mezi vznikem nových missense mutací v genu pro CDK13
a pacienty majícími vrozené srdeční vady. Tito pacienti měli charakteristické poruchy sept síní
a komor, doprovázené abnormalitami plicních chlopní, a rovněž specifický tvar obličeje. Dvěma pacientům byla diagnostikována ageneze kalózního tělesa (Corpus callosum), což jsou nevyvinutá nervová vlákna spojující obě hemisféry mozku [56]. Další studie doplňovaly seznam
klinických příznaků spojených s nově objevenými heterozygotními mutacemi v CDK13 genu
[6]. Prevalence tohoto onemocnění v populaci není zatím známá.
Tento nový syndrom dostal název CHDFIDD (Congenital heart defects, facial dysmorphism
and intellectual developmental disorder), což jsou ve zkratce charakteristické symptomy tohoto onemocnění, tj. syndrom vrozených srdečních vad, dysmorfních rysů obličeje a poruch
intelektuálního vývoje [56,57]. Poškození mentálního vývoje bylo spojeno především s poruchami autistického spektra. Obličejové malformace se projevovaly jako kraniofaciální dysmorfismus spojený se specifickými znaky obličeje. Pacienti měli krátké a šikmé oční štěrbiny,
hypertelorismus nebo telekantus (poruchy vzdálenosti očí), epikantus (oční kožní řasa), nízko
posazené uši s posteriorní rotací a malá ústa s tenkým horním rtem. Mezi méně časté klinické
projevy onemocnění patřily různé skeletární malformace a poškození páteře [6]. Z dostupných
údajů lze vyvodit, že klíčovým projevem onemocnění vyskytujícím se u všech pacientů je mentální postižení spojené se zpožděným vývojem různého rozsahu a závažnosti [58].

Ztráta funkce CDK13 u myši
V nedávné době se naší skupině podařilo připravit knock‑out myši s nefunkční genem Cdk13
[59]. Na daném modelu jsme pozorovali embryonální letalitu Cdk13 knock‑out myší do 16,5
dne po oplození spojenou s nesprávným nebo opožděným vývojem celé řady orgánů, a to
jmenovitě srdce, ledvin, mozku anebo vývoje obličeje, projevujícím se rozštěpem patra až

17

ODBORNÉ SDĚLENÍ

frontonazální dysplázií. Příčinou letality v tomto stádiu bylo pravděpodobně srdeční selhání
doprovázené nedostatečným krevním zásobením poškozených orgánů [59]. Pozorovaný fenotyp Cdk13 knock‑out myší odpovídal částečně defektům pozorovaným u pacientů s heterozygotními mutacemi CDK13 genu, CHDFIDD syndrom.
Současně se nám podařilo identifikovat CDK13‑dependentní geny, a to například Reln, Rnf157,
Slc2a13, Gpr137c, Bend6 a Zmat1. Pokles proteinové hladiny RELN a RNF157 byl rovněž detekován společně s poklesem p35a pSAPK/JNK v embryonálním mozku Cdk13 knock‑out
myší. Navíc migrační analýza prokázala zvýšenou rychlost migrace a sníženou rychlost adheze
a proliferace Cdk13 knock‑out myších embryonálních fibroblastů. Uvedené výsledky naznačují
zapojení CDK13 v procesech vývoje mozkové kůry a její důležitost pro migraci buněk při formování embryonálních orgánů.
Jsme přesvědčeni, že námi vyvinutý model Cdk13 knock‑out myši je vhodným experimentálním systémem pro studium vývojových procesů a molekulárních mechanismů, které jsou poškozeny v důsledku mutace genu pro CDK13 u pacientů s CHDFIDD syndromem.
Práce vznikla za podpory HR projektu MŠMT (CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014650).
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MikroRNA představují početnou skupinu krátkých endogenních RNA netranslatovaných do
proteinů, které byly zprvu považovány za genetický odpad nahromaděný během evoluce. Až
když v roce 1993 Victor Ambros a Gary Ruvkun popsali u hlístice Caenorhabditis elegans nový
mechanismus regulace genové exprese transkriptem lin‑4, začaly být miRNA chápány jako
funkční molekuly schopné tlumit translaci navázáním na mediátorovou RNA. Od té doby byl
této skupině krátkých RNA věnován značný zájem, díky čemuž mohl být detailně popsán jak
jejich původ a biogeneze, tak biologická funkce. V současnosti je již známo, že mají potenciál
regulovat expresi více než poloviny lidských protein‑kódujících genů a proces interference,
prostřednictvím kterého miRNA vykonávají svou biologickou funkci, se tak řadí mezi důležité
epigenetické mechanismy. Proto není překvapením, že hrají klíčové role ve fyziologických procesech, ale souvisí i s rozvojem patologických stavů. Právě zde je často pozorována deregulace
miRNA, a to jak v důsledku genetických aberací, tak činnosti epigenetických faktorů.

Biogeneze mikroRNA
Stejně jako jiné transkripty jsou i miRNA přepisovány z genů. Ty se nachází na všech lidských
chromozomech, kromě chromozomu Y, přičemž téměř polovina těchto genů je organizována
do klastrů, které nejčastěji sdružují sekvenčně příbuzné miRNA. Jsou však známy i klastry obsahující miRNA bez sekvenční homologie. Takto klastrované miRNA mohou regulovat stejné
geny nebo geny zapojené do určité signální dráhy, což demonstruje funkční spřízněnost. Samotná lokalizace genů v rámci lidského genomu se potom liší u jednotlivých miRNA. Přibližně
50 % známých miRNA se vyskytuje v mezigenových oblastech a transkribuje se buď pomocí
vlastních promotorů (monocistronické miRNA) nebo sdílejí promotory s dalšími transkripty
v rámci klastru (polycistronické miRNA). Velká část genů pro miRNA se také nachází v intronech transkripčních jednotek, z toho téměř tři čtvrtiny v intronech kódujících genů a zbytek
v intronech nekódujících transkripčních jednotek. Málo početnou skupinu tvoří miRNA, jejichž
geny se nachází v exonových oblastech.
V rámci kanonického modelu biogeneze miRNA (Obr. 1) dochází v jádře k přepisu genů do primárních transkriptů, tzv. pri‑miRNA. Ve většině případů probíhá transkripce za účasti RNA polymerázy II, nicméně geny miRNA asociovaných s Alu‑repeticemi mohou být transkribovány RNA
polymerázou III (např. geny v největším lidském miRNA klastru C19MC). Primární transkript je
dále zpracován proteinovým komplexem zvaným mikroprocesor. Součástí komplexu je ribonukleáza Drosha a její kofaktor DGCR8 (známý také jako Pasha), jehož funkcí je především rozpoznání a vazba na cílovou sekvenci dsRNA. Drosha asymetricky odštěpuje z pri‑miRNA 60–70
nukleotidů dlouhé vlásenkové struktury, zvané pre‑miRNA. Typickým strukturním motivem
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u pre‑miRNA je fosfátová skupina na 5‘ konci a dvounukleotidový přesah na 3‘ konci, který
má význam při transportu do cytoplazmy. Ten zajišťuje transportní protein Exportin 5 (XPO5)
a jeho kofaktor Ran‑GTP. Komplex Exp5/Ran‑GTP se váže na strukturu pre‑miRNA, kde kromě
transportu plní i ochranou funkci, a to až do chvíle, kdy v cytoplazmě dojde k hydrolýze GTP na
GDP a tím k uvolnění vzájemné vazby. V cytoplazmě je pre‑miRNA štěpena další ribonukleázou Dicer, která interaguje s dsRNA vazebným proteinem TRBP a proteinem PACT. Výsledkem
štěpení je přibližně 22 nukleotidů dlouhý miRNA‑miRNA* duplex s dvounukleotidovými přesahy na 3‘ koncích. Pravděpodobně na základě relativní termodynamické stability 5‘ konců se
potom rozlišuje guide strand (tzv. vedoucí řetězec) a passenger strand (označován také jako
miRNA*). Vedoucí řetězec je začleněn do proteinového komplexu miRISC, druhý řetězec je
degradován. Vzhledem k tomu, že stabilita řetězců velmi závisí na štěpení prekurzorů, které
není vždy identické, mohou u některých duplexů vznikat miRNA z obou řetězců, a to v různé
frekvenci. V současnosti
jsou známy i případy, kdy
jsou do komplexu miRISC
zabudovávány oba řetězce z duplexu. Kromě miRNA tvoří multiproteinový
komplex miRISC také zmíněné proteiny Dicer, TRBP
i PACT spolu s proteiny
Argonautové rodiny (Ago
1‑4), proteiny Gemin3, Gemin4, Mov10, a Imp8.

Obr. 1 Kanonický model biogeneze a biologická funkce miRNA
v závislosti na míře komplementarity s cílovou mRNA.
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MikroRNA jako mechanismus epigenetické kontroly
Proces RNA interference, jehož jsou miRNA součástí, je klíčový epigenetický mechanismus
pro regulaci post‑transkripční aktivity genů. Inhibice genové exprese je zprostředkována komplexem miRISC, v rámci něhož mají molekuly miRNA rekogniční funkci, tj. váží se na neúplně
komplementární místa v rámci 3‘ nepřekládaných oblastí (3’UTR) cílových mRNA. 3’UTR oblasti
kontrolují mnoho aspektů metabolismu mRNA, jako jsou transport, lokalizace, účinnost translace a stabilitu. Tyto oblasti mohou dosahovat délky až několik kb a obsahují vazebná místa
pro různé regulační proteiny a miRNA. Samotná represe mRNA probíhá podle dvou scénářů
závislých na míře komplementarity sekvence miRNA a cílových mRNA. V případě úplné komplementarity je působením miRISC komplexu (se zainkorporovaným proteinem Ago2) mRNA
štěpena a degradována. Tento jev je velmi častý u rostlin, u živočichů je naopak upřednostňována represe translace. Nastává při neúplné komplementaritě vazby miRNA na 3‘ UTR oblast
cílové mRNA a probíhá několika možnými mechanismy, jako je blokace cirkularizace mRNA,
odstranění nebo navázání helikáz eIF4A1 či eIF4A2 nebo předčasné oddělení od ribozomů.
Kromě toho může varianta neúplné komplementarity vést např. i k deadenylaci (odstranění
polyadenylového konce) a tím k destabilizaci mRNA.
Vazba na mRNA však může mít i jiné důsledky a ovlivňovat další epigenetické mechanismy
řídící naopak transkripční aktivitu genů. Příkladem je gen PHABULOSA (PHB) přítomný u rostliny Arabidopsis thaliana, který pro úspěšnou metylaci vyžaduje součinnost miR‑165 a miR‑166.
Tyto miRNA se váží na vznikající transkript PHB, čímž zprostředkovávají nábor komplexu
modifikujícího chromatin (miRNA je buď přímo součástí takového komplexu nebo štěpením
mRNA umožní komplexu vázat cílovou strukturu), a tím změnu v chromatinu templátového
genu. MiRNA mohou ovlivňovat metylaci DNA také inhibicí enzymů metyl‑transferáz DNMT1
3a a 3b. Příkladem je miR‑30a-3p, která cílí DNMT3A a tím reguluje p38 MAPK signální dráhu
a potažmo progresi karcinomu plic. U karcinomu prsu byla pro změnu popsána regulace ER‑α
receptoru prostřednictvím interakce miR‑148a a DNMT1 naznačující novou perspektivní strategii léčby tohoto onemocnění.
Analogicky mohou miRNA ovlivňovat i strukturu chromatinu, a to regulací klíčových modifikátorů histonů – histon deacetyláz. Za všechny lze uvést HDAC4, významný efektor v rozvoji
mnoha nádorových onemocnění, která byla identifikována jako přímý cíl miR‑1, miR‑22 a miR‑200a. Epigenetická aktivita je řízena také u chronické obstrukční plicní nemoci, kde miR‑223
kontroluje expresi a aktivitu HDAC2. Některé práce naznačují, že by miRNA mohly být zapojeny také do meiotického umlčení asynapsovaného chromatinu.

Jak genetika ovlivňuje expresi mikroRNA
Vhledem k širokému spektru buněčných procesů regulovaných miRNA může každá genetická
alterace způsobit změny v hladinách cílových mRNA a tím vést k rozvoji patologických stavů.
Změněná hladina miRNA je velmi často pozorována u řady onemocnění, přičemž nejvyšší stupeň deregulace byl popsán u nádorových onemocnění charakteristických genetickou nestabilitou. Nejčastějšími příčinami změny exprese miRNA jsou chromozomální aberace. Velkou roli
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ovšem hrají i bodové mutace, a to nejen v sekvencích samotných miRNA nebo jejich prekurzorů, ale také molekul zapojených do procesu biogeneze.
Téměř polovina genů kódujících miRNA je lokalizována na fragilních částech chromozomů, které jsou u nádorových onemocnění amplifikovány nebo deletovány. Prvními popsanými nádorově supresorovými miRNA, jejichž hladina je významně snížená u chronické lymfocytární leukémie, jsou miR‑15a a miR‑16-1. Jejich geny jsou totiž umístěny v genomické oblasti 13q14, která
je deletována u více než poloviny CLL pacientů. Dalším typickým příkladem je miR‑125b, u které
byla v souvislosti s karcinomem prsu pozorována snížená exprese. Její gen se nachází na chromozomu 11q23‑24, který představuje jeden z nejčastěji deletovaných regionů u dané diagnózy.
Z hlediska změny sekvence miRNA jsou klíčové jednonukleotidové polymorfismy (SNP), které
mohou v důsledku ovlivňovat biogenezi miRNA tím, že mění vznikající vlásenkovou strukturu,
a tím přístupnost pro ribonukleázy důležité pro maturaci. V roce 2007 již bylo popsáno více
než 300 polymorfismů spojených s 227 lidskými geny pro miRNA. Dvanáct z těchto SNP bylo
lokalizováno v sekvencích pre‑miRNA, jeden byl popsán přímo v „seed“ sekvenci (miR‑125a).
Na buněčném modelu bylo ukázáno, že maturaci zmíněné miR‑125a umožňuje pouze jedna
alelická varianta genu, a to na úrovni přechodu pri‑miRNA na pre‑miRNA. Přítomnost SNP
ovlivňuje účinnost vazby komplexu Drosha/DGCR8, která je kritická pro tento krok biogeneze.
Jiným příkladem je SNP T/G v genu pro miR‑934, který vede jak ke změně v účinnosti zpracování prekurzorové struktury, tak ke změně preference řetězců zakomponovaných do komplexu
miRISC. Z řetězce označovaného jako „passenger strand“ se stává vedoucí řetězec, čímž dochází k regulací naprosto odlišných cílových mRNA. Přítomnost SNP v oblasti prekurzorových
vlásenkových struktur může tedy ovlivňovat nejen biogenetickou dráhu a následně hladiny
miRNA, ale také jejich biologickou funkci.
Dalšími genetickými změnami ovlivňujícími hladiny miRNA jsou bodové mutace genů kódujících molekuly zapojené do jejich biogeneze. U některých typů solidních nádorů, jako např.
Wilmsova tumoru, byly pozorovány alterace v genech pro ribonukleázu Drosha. U stejné malignity byly prokázány i missence mutace dalších genů ovlivňujících procesování a transport
miRNA (DGCR8, DICER1, XPO5 a TARBP2).

Jak epigenetika ovlivňuje expresi mikroRNA
Exprese miRNA není však ovlivňována jen na genetické úrovni, ale logicky i na úrovni epigenetické. S rozvojem technik umožňujících detekci metylací DNA bylo zjištěno, že hladina řady
miRNA je modulována tímto mechanismem. K umlčení dochází zejména hypermetylací CpG
oblastí, s kterými je asociováno až 50 % genů pro miRNA a které jsou typické pro nádorová onemocnění. Metylace byly popsány např. u miR‑9, miR‑148, miR‑124, miR‑137, miR‑34,
miR‑127 a miR‑512. Zajímavým příkladem je právě miR‑127, jejíž významně zvýšená hladina
byla pozorována u nádorových buněčných linií ovlivněných inhibitorem DNA metylace 5‑Aza-CdR a inhibitorem histon deacetyláz kyselinou 4‑fenylmáselnou. V důsledku těchto činidel
došlo u buněk ke snížení DNA metylace a otevření chromatinových struktur a tím k obnovení
exprese epigeneticky umlčených genů.
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Poněkud méně informací je v současnosti známo o mechanismu závislosti miRNA na modifikaci histonů. Popsán byl například vliv inhibitoru deacetyláz histonů LAQ824, po jehož podání
došlo u buněčné linie karcinomu prsu ke změně exprese téměř poloviny detekovaných miRNA. Mnohem častěji se setkáváme s případy, kdy metylace DNA i modifikace histonů regulují
expresi miRNA za vzájemné spolupráce. Souběžné podání 5‑Aza-CdR a kyseliny 4‑fenylmáselné globálně zvyšuje expresi miRNA u linií karcinomu močového měchýře, mezi takto upregulovanými miRNA byly popsány např. miR‑126, miR‑342 nebo miR‑1-1.
V neposlední řadě podléhá exprese miRNA regulaci ze strany transkripčních faktorů, popřípadě jejich regulátorů. Onkogen c‑Myc aktivuje transkripci klastru miR‑17-92, který je mimo jiné
zapojený do neovaskularizace tumoru. Transkripční faktor NF‑κB pro změnu indukuje expresi
miR‑146a, díky čemuž dochází k regulaci IRAK1 a TRAF6 a tím vytvoření negativní zpětnovazebné smyčky kontrolující TLR signalizaci. Vznik zpětnovazebné interakce je ostatně velmi
častý, protože umožňuje navýšit robustnost genetické regulační sítě. Mezi nejznámějšími interakčními partnery lze nalézt miR‑34/p53, miR‑200/ZEB1‑SIP1 nebo zmíněný c‑Myc a let‑7.

Závěr
MikroRNA představují důležitý mechanismus epigenetické regulace, a to jak přímo na post‑transkripční úrovni, tak nepřímo na úrovni transkripce cílením genů zodpovědných za metylaci DNA nebo modifikací histonů. Přesto, že se řadí mezi nekódující RNA, jsou i miRNA přepisovány z genů, a proto mohou podléhat genetickým alteracím ovlivňujícím jejich expresi.
Zejména u nádorových onemocnění dochází k chromosomálním aberacím a bodovým mutacím genů kódujících miRNA nebo proteinů zapojených do jejich biogeneze. Za deregulaci miRNA jsou však zodpovědné i epigenetické mechanismy, jejichž porozumění by mohlo vést ke
komplexnějšímu pochopení biologie miRNA a v neposlední řadě k identifikaci nových léčiv.
Práce byla podpořena grantem MZ ČR AZV ČR NV18-03-00360.
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Zpráva o činnosti ČsBS ve druhém pololetí 2020
Dovolba předsedy výboru Cytogenetické sekce
V rámci 53. výroční cytogenetické konference se 10. 9. 2020 sešel nový výbor Cytogenetické
sekce a potvrdil doc. RNDr. Zuzanu Zemanovou, CSc. ve funkci předsedkyně sekce.

Nová sekce: Sekce pro historii biologických věd
Ke dni 13. 8. 2020 byla jednomyslným schválením Hlavního výboru ustanovena Sekce pro historii biologických věd, jejímž vedením byl do doby konání řádných voleb pověřen Mgr. Ondřej
Dostál, Ph.D. z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Zájemci o členství mohou
vyplnit online přihlášku na webových stránkách ČsBS, z.s. (icsbs.cz), případně kontaktovat
Mgr. O. Dostála, Ph.D. nebo Mgr. Martina Lojovou, Ph.D. (kontakty uvedeny opět na webu Společnosti). Na začátku r. 2021 proběhnou volby výboru a předsedy této sekce.

Dotace od Rady vědeckých společností ČR
S ohledem na druhou vlnu pandemie COVID muselo dojít k dalším změnám v pořádání některých odborných akcí. Na základě změnových rozhodnutí o poskytnutí dotace od Rady vědeckých společností na r. 2020 bylo vráceno celkem 108 000 Kč.
AKCE

ZMĚNA

53. výroční cytogenetická konference

Konference proběhla:
Olomouc, 10. – 11.9.2020

Genetická toxikologie a prevence rakoviny

Neproběhla, příspěvek vrácen.

27. Cytoskeletální klub

Neproběhl, příspěvek vrácen.

43. dny lékařské biofyziky

Proběhnou až v r. 2021:
Bořetice, jaro 2021

Nekódující molekuly v onkologii

Workshop proběhl:
Brno, 2.10.2020

3. SONODEN 2020

Neproběhl, příspěvek vrácen.

Metodologie studia vlivu nízkých teplot na živé
organismy

Konference i workshop proběhl:
Hradec Králové, 14. – 15.9.2020

Přednáškové schůze Brněnské pobočky

Schůze neproběhly, příspěvek čerpán na provoz
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Noví členové
Ve druhém pololetí 2020 se za členy ČsBS přihlásili a Hlavním výborem byli schváleni:
Sabina ADAMOVÁ

Cytogenetická sekce, Sekce nádorové biologie, S. buněčné biologie,
S. vývojové a reprodukční biologie, S. pro historii biologických věd,
Společnost pro mutagenezi

Klára BAĎUROVÁ

Sekce nádorové biologie, Sekce pro historii biologických věd

MUDr. Alen BLAŽEKOVÁ

Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně

Monika BRYCHTOVÁ

Sekce nádorové biologie, Sekce pro historii biologických věd

prof. Ing. Jaroslav DOLEŽEL, DrSc.

Cytogenetická sekce, Sekce evoluční biologie, Sekce buněčné biologie,
Sekce pro historii biologických věd

Mgr. Ondřej DOSTÁL, Ph.D.

Sekce pro historii biologických věd

Adéle DOSTÁLOVÁ

Sekce nádorové biologie, Sekce pro historii biologických věd

MUDr. Přemysl GOGELA

Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně

Bc. Veronika CHLADOVÁ

Cytogenetická sekce, Sekce nádorové biologie, Sekce pro historii
biologických věd

MUDr. Gabriela CHUDÁRKOVÁ

Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně

Mgr. Jiří KOHOUTEK, Ph.D.

Sekce evoluční biologie, Sekce nádorové biologie, Sekce buněčné
biologie, Sekce pro historii biologických věd

MUDr. Miroslav KULÍK

Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně

MVDr. Lucie LANGEROVÁ

Sekce evoluční biologie, Sekce nádorové biologie, Sekce reprodukční
a vývojové biologie

MUDr. František POSPÍŠIL

Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně

Anna PURGATOVÁ

Sekce nádorové biologie, Sekce buněčné biologie

MUDr. Aneta STAROVÁ

Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně

MUDr. Soňa SURKOVÁ

Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně

MUDr. Jiří ŠOUPAL

Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně

MUDr. Miroslav ŠULY

Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně

MUDr. Václav TRMAČ

Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně

Mgr. Marie VALERIÁNOVÁ

Cytogenetická sekce

Bc. Tereza VALTEROVÁ

Cytogenetická sekce, Sekce nádorové biologie, Sekce pro historii
biologických věd

Barbora VEČEŘOVÁ

Cytogenetická sekce, Sekce nádorové biologie, Sekce reprodukční
a vývojové biologie, Sekce buněčné biologie, Sekce pro historii
biologických věd

Magdaléna VODIČKOVÁ

neuvedeno

Bc. Lenka VOJTKOVÁ

Sekce nádorové biologie, Sekce pro historii biologických věd

Bc. Michal ZÁŠKODA

Sekce buněčné biologie, Pedagogická sekce

Zapsala: Mgr. Martina Lojová, Ph.D.
Schválil: Hlavní výbor dne 14.12.2020

SEKCE PRO BIOLOGII NÍZKÝCH TEPLOT
2. konference sekce pro biologii nízkých teplot ČsBS, z.s.
„Metodologie studia živých organismů při teplotách pod
bodem mrazu“ a workshop „Kryokonzervace tkání a buněk“
Datum konání:

14. – 15. září 2020

Místo konání:

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

Zpráva z konference a workshopu
Konference se konala v přednáškovém sále Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Navzdory epidemiologické situaci se účastnilo celkem 28 účastníků, z toho 8 aktivních členů ČsBS
a 20 nečlenů ČsBS. Akce byla sponzorována Česko‑slovenskou biologickou společností, z. s.,
firmou Aquachemie, s. r. o., firmou Bioinova, s.r.o. a firmou Siad, s.r.o.
Konference byla zahájena úvodní přednáškou, ve které byla zmíněna historie Sekce pro biologii nízkých teplot, její zánik i znovuobnovení v r. 2018. Byly představeni přednášející a byl zahájen workshop na téma „Kryokonzervace tkání a buněk“. Worshop byl koncipován do 2 částí.
V úvodu části I vystoupili zástupci firmy Aquachemie, kteří posluchačům představili současné
trendy ve skladování biologických vzorků na příkladech světových výrobců PLANER plc., CRYO
BIO SYSTEM a MVE CHART. Na tuto přednášku navázal pan Ing. Bělobrádek z firmy Siad, s.r.o.,
který posluchače seznámil s novými trendy a inovací v metodách identifikace vzorku. Poté
započala odborná část worshopu přednáškou MUDr. P. Měřičky, Ph.D. o významu legislativních
požadavků s důrazem na jakost a bezpečnost tkání a buněk při použití u člověka.
Následovala posterová sekce, po které pokračoval v přednášce MUDr. T. Soukup, Ph.D., který
posluchače seznámil s výsledky svého výzkumu v oblasti kryokonzervace kmenových buněk
zubní dřeně. Dále navázala Ing. J. Kvízová, která představila roztok vyvinutý firmou Bioinova,
vhodný k uchovávání a kryokonzervaci lidských kmenových mezenchymálních buněk. V další
přednášce prof. MUDr. S. Filip, Ph.D, DrSc. pojednal o současných přístupech pro kryokonzervaci buněk pro 3D tisk. Pan profesor dále v zastoupení přednesl přednášku Mgr. A. Filipové,
Ph.D. na téma „Klonogenní analýza mesenchymálních kmenových buněk pro klinickou praxi“.
Po všech přednáškách následovala bohatá diskuse.
Druhá část worshopu započala prohlídkou kryoskladu v prostorách Tkáňové ústředny Fakultní
nemocnice Hradec Králové, kde byla nachystána praktická ukázka dřívějších i současně používaných kryovaků a kryokonzervačních činidel, ukázka lyofilizovaných štěpů. Návštěvníci si
mohli prohlédnout skladovací kontejnery pro skladování v parách tekutého dusíku a uskladněné tkáňové a buněčné štěpy. Po skončení exkurze opět pokračoval odborný program, kde

29

SEKCE PRO BIOLOGII NÍZKÝCH TEPLOT

v prvních dvou přednáškách MUDr. M. Špaček, Ph.D. a MUDr. P. Měřička, Ph.D. představili závěry výzkumného grantu, jehož cílem bylo ověřit funkčnost a vitalitu cévních štěpů po určité
době skladování v parách tekutého dusíku pro různé rozmrazovací protokoly. Následovala
přednáška Pharm.Dr. J. Gregora, Ph.D. na téma „Postavení kryokonzervačních metod v hematologických programech“. Dále Mgr. K. Jankovičová, Ph.D. seznámila posluchače s metodami
průtokové cytometrie při stanovení počtu a životnosti krvetvorných buněk v leukaferetických
vzorcích. Na tuto přednášku volně navázal MUDr. P. Měřička, Ph.D. s konkrétními daty pro
koncentráty nemobilizovaných mononukleárních buněk. Worshop uzavřela Mgr. M. Jandová,
která na konkrétní kazuistice představila nejčastější indikace k odmytí DMSO u onkologických
pacientů.
V úterý 15. 9. 2020 se konala schůze členů ČsBS, kde se shrnuly poznatky z organizace z letošní
konference a možnosti pořádání konference pro příští rok. Po skončení schůze byla otevřena Entomologická sekce, ve které nás prof. Ing. V. Košťál, CSc. seznámil s výsledky výzkumné anylýzy kryoprotektivních látek u hmyzu, který přežívá v kapalném dusíku. Navázal pan
prof. M. Barták a Mgr. M. Bednaříková v rámci Rostlinné sekce přednáškou, ve které shrnuli výsledky výzkumu procesů autotrofů z polárních oblastí Země ve vztahu k teplotě. Následovala
přednáška pana Mgr. P. Vítámváse, Ph.D. o akumulaci dehydrinů v pletivech genotypů obilnin
s různou odolností vůči mrazu. Ing. Zámečník pokračoval přednáškou o optimalizaci obsahu
vody sušením pro kryokonzervaci jakonu. Následovalo sdělení RNDr. A. Bilavčíka, Ph.D o využití infračervené termografie ve studiu nízkoteplotního uchování rostlin. Závěrečné slovo
patřilo předsedovi sekce panu Ing. M. Faltusovi, Ph.D., který nás seznámil s výsledky termické
analýzy vegetativních a generativních částí rostlin bramboru a chmele a uzavřel tak konferenci
poděkováním za organizaci a účast.
Mgr. Miroslava Jandová
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ABSTRAKTA
Současné a nové trendy skladování biologických vzorků na příkladech
světových výrobců PLANER plc, CRYO BIO SYSTEM a MVE CHART.
Kolektiv firmy AQUA‑CHEMIE, spol. s.r.o, Praha
Naše prezentace představí technologie firem zastupovaných společností AQUA‑CHEMIE, spol.
s.r.o. V prezentaci budou představena zařízení pro řízené zmrazování vzorků a kontejnery pro
jejich dlouhodobé skladování při teplotách kapalného dusíku. Společnost PLANER plc je tradiční
výrobce, jako první na světě vyvinul technologii programovatelného zmrazování a dodnes drží
v tomto oboru řadu prvenství. Společnost CRYO BIO SYSTEM se mimo jiné zaměřuje na zatavovací kryoampule (CBS High Security Tubes), což je alternativa k běžným kryoampulím určeným pro
skladování vzorků. Kryoampule disponují rovněž certifikátem 93/42 CE (Class IIa). V neposlední
řadě představýme společnost MVE CHART – největšího světového výrobce kontejnerů pro skladování vzorků v kapalném dusíku a jeho parách. Věnovat se budeme jednotlivým typům kontejnerů navržených pro „suché skladování“ (dry storage) a aktuálním trendům, které tento výrobce
udává.

Trendy a inovace v metodách identifikace vzorku
Bělobrádek, R., Vall, O.
SIAD, spol. s.r.o., Praha
Bluechiip has developed an ecosystem of readers, consumables and sample management software that significantly improves productivity and provides data points to control integrity at
the sample level. These factors are of paramount importance when dealing with very valuable and sensitive samples in cryogenic biobanks. Bluechiip enabled consumables contain an
embedded smart wireless chip which enables a complete Audit Trail: ID, temperature, user,
timestamps and location. This represents a generational change vs barcodes or human‑readable labels in terms of productivity and quality. The technology can operate even in LN2 temperatures, it can be scanned through frost and can withstand any sterilisation method. The
Bluechiip system provides complete sample traceability through critical processes prior, during
and post storage in ultra‑low conditions. The system is developed around a highly miniaturized
smart chip that is attached to or moulded into a storage container such as a cryovial or blood
bag. The chip combines unique ID with revolutionary sample temperature sensing capabilities
and enables the Bluechiip system to record who, when, where and at what temperature a sample is handled. The smart chips are analogous to RFID but are mechanical in nature rather than
electronic. This allows them to survive and operate in temperatures as low as –196 °C, and also
withstand autoclaving, gamma and e‑beam radiation.
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Význam dokumentu Rady Evropy: „Guide to the quality and safety
of tissues and cells for human application“ pro praxi tkáňových
zařízení zabývajících se kryokonzervací buněk a tkání pro klinické
transplantace
1

Měřička P., 1,2Jandová M.

1

Tkáňová ústředna Fakultní nemocnice Hradec Králové

2

Katedra anatomie, histologie a embryologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci
Králové

Pro procesy opatřování, zpracování, skladování a distribuci buněk a tkání lidského původu určených pro klinické transplantace platí ve státech Evropské Unie Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/23/EC a jejich harmonizované národní normy, kterými jsou v ČR zákon
č. 296/2008 Sb. a vyhláška MZ ČR č. 422/2008 Sb. v platném znění. Tyto normy stanovují minimální požadavky na jakost a bezpečnost buněk a tkání, jejichž plnění ze strany tkáňových
zařízení je pravidelně kontrolováno národní kompetentní autoritou, v ČR Státním ústavem pro
kontrolu léčiv. V roce 2019, v rámci evaluace plnění Směrnice (1), zdůraznila Evropská komise
i význam doporučení vypracovaných mezinárodní skupinou expertů a vydávaných pravidelně
Radou Evropy. Tento dokument (2) obsahuje konkrétní doporučení pro zajištění jakosti a bezpečnosti jednotlivých typů tkání a buněk, včetně vzorových specifikací, např. pro kryokonzervovanou kostní dřeň, periferní kmenové buňky a pupečníkovou krev. Jako kryoprotektivum
je pro kryokonzervaci krvetvorných buněk doporučeno DMSO v 5 – 10% koncentraci při zachování maximální denní dávky 1g/kg hmotnosti příjemce. Odmývání DMSO před podáním
rozmrazených koncentrátů krvetvorných buněk se nedoporučuje provádět rutinně, ale pouze
v přesně definovaných indikacích. Součástí dokumentu (2) je i obsáhlý návod pro správnou
praxi tkáňových zařízení.
(1)

European Commission: Evaluation of the Union legislation on blood, tissues and cells. Commission
Staff Working Document, SWD (2019) 376 final, Brussels, 2019, 217 p.

(2)

European Council: Guide to the Quality and Safety of Tissues and Cells for human Application 4 th
Edition. European Directoriate for the Quality of Medicines/ Heatlth Care, Strasbourg, France,
2019, 663 p.

Kryokonzervace kmenových buněk zubní dřeně
1

Soukup T., 2Pilbauerová N., 2Schmidt J., 2Suchánek, J.

1

Ústav histologie a embryologie, LF UK v Hradci Králové

2

Stomatologická klinika, LF UK v Hradci Králové a FN Hradec Králové

Kmenové buňky zubní dřeně (KBZD) patří mezi adultní kmenové buňky, které mají schopnost
diferencovat ve zralé mezenchymální a neuroektodermální buněčné typy. Jsou odebírány ze
zubní dřeně stálých zubů a výhodou oproti jiným zdrojům kmenových buněk v lidském těle je
tak jejich relativně snadná dostupnost. Jsou známy dva postupy uchovávání KBZD. První je
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zamražení celých zubů/zamražení zubní dřeně, druhý je zamražení již izolovaných linií KBZD.
U prvního postupu je úspěšnost izolace kmenových buněk z takto ošetřených zubů/zubní dřeně velmi malá a nevýhodná, kvůli obtížnému pronikání kryoprotektiva přes tvrdé zubní tkáně
až do středu tkáně zubní dřeně. Metodou volby je tedy metoda druhá, kdy je působení kroprotektiva vystavena celá populace KBZD v počtu okolo 106 buněk.
V přednášce představíme kombinace DMSO s vysokomolekulárními látkami v kryoprotektivních médiích pro KBZD a spolu s vámi prodiskutujeme naše inovativní strategie při kryokonzervacích kmenových buněk.

Metoda pro klinicky relevantní kryokonzervaci přípravků na bázi
mesenchymálních kmenových buněk
Kvízová J., Braniš J., Lyková D., Bauer P. O.
Bioinova, s.r.o., Praha
Léčivé přípravky moderní terapie (LPMT) na bázi mesenchymálních kmenových buněk (MSC)
mají velký potenciál v regenerativní medicíně a tkáňovém inženýrství. Jejich používání se vývojem nových technologií a získáváním dalších znalostí dostává do mnoha medicínských oborů. Jednou z hlavních výzev, týkající se jejich aplikace, je vývoj skladovacích (i dlouhodobých)
a transportních metod a podmínek, které by zaručovaly klinicky relevantní kvalitu LPMT. Dostupnost účinné zmrazovací metody, díky které by bylo možné podávat buňky pacientům
opakovaně a také v akutních případech bez nutnosti další manipulace, je proto v současnosti
jednou ze zásadních výzev.
Většina zmrazovacích roztoků obsahuje toxické koncentrace DMSO vyžadující promývání buněk před podáním pacientovi, čímž se zvyšuje riziko porušení sterility přípravku, což může
znemožnit následnou přímou aplikaci. Proto je snaha snížit koncentraci DMSO ale i jiných
toxických kryokonzervačních přísad tak, aby promytí buněk nebylo nutné a buňky mohly být
okamžitě po rozmražení vyhovující ke klinickému použití.
Námi vyvíjený zmrazovací roztok obsahuje velmi nízkou koncentrací DMSO, která je pro MSC
netoxická a zároveň splňuje požadavky Správné výrobní praxe. Je založen na kombinaci penetrujícího a nepenetrujícího kryoprotektantu a krátké preinkubaci buněk v tomto roztoku.
K zmrazení a rozmražení není třeba žádného speciálního laboratorního vybavení a je tak možné ho provést například až na sále před aplikací. Po rozmražení se viabilita buněk pohybuje
mezi 83‑90 % a buňky si v tomto roztoku i po 24 h od rozmražení zachovávají viabilitu nejméně
80 %.
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Kryokozervace buněk pro 3D biotisk – představa a současné možnosti
1

Filip S., 2,5Jandová M., 2Měřička P., 3Filipová A., 4Kopeček M.

1

Klinika onkologie a radioterapie, Fakultní nemocnice Hradec Králové

2

Tkáňová ústředna, Fakultní nemocnice Hradec Králové

3

Univerzita obrany Brno, Fakulta vojenského zdravotnictví, Katedra radiobiologie

4

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Ústav lékařské biofyziky

5

Katedra anatomie, histologie a embryologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci
Králové

Zvládání kostních defektů kritické velikosti zůstává hlavní klinickou ortopedickou výzvou.
Kostní defekty s omezeným regeneračním potenciálem představují vhodnou indikaci pro
aplikaci autologních mezenchymálních stromálních kmenových buněk (MSCs) na resorbovatelný nosič. Ortotopická aplikace MSCs odvozených z kostní dřeně na kostní defekty je terapeutickou alternativou kostních štěpů. Technika rychlého prototypování umožňuje přípravu
porézních nosičů s odpovídajícími biomechanickými vlastnostmi, tvarem, velikostí a složením
asistovanými konkrétním pacientům podle jeho požadavků. V naších podmínkách byl zahájen
vývoj 3D vytištěných biologických rozložitelných nosičů obsahující osteoinduktivní složky, jako
je hydroxyapatit, fosforečnan vápenatý a osteogenní peptidy. Další otázkou je, zda lze pro 3D
biotisk použít kryokonzervované MSCs tak aby byly zachovány potřebné vlastnosti a zachován
biologický potenciál pro léčbu kostních defektů. Z naších dosavadních výsledků se ukazuje, že
technologicky lze dosáhnout potřebné kvality a kvantity MSCs, ale za specifických podmínek,
jako jsou kryoprotektivní média bez přítomnosti DMSO, specifické postupy kryokonzervace,
specifické metody spojené s testováním použitých buněk pro 3D biotisk na úrovni molekulárně‑biologických analýz. Příprava a kryokonzervace MSCs pro 3D biotisk je náročným metodických postupem a zároveň výzvou.

Klonogenní analýza mesenchymálních kmenových buněk pro klinickou
praxi
1

Filipová Alžběta, 2Jandová Miroslava, 3Filip Stanislav, 1Šinkorová Zuzana

1

Katedra Radiobiologie, Fakulta Vojenského Zdravotnictví v Hradci Králové, Univerzita Obrany
v Brně

2

Tkáňová ústředna FN Hradec Králové a Katedra anatomie, histologie a embryologie LF UK
Hradec Králové

3

Klinika onkologie a radioterapie, FN Hradec Králové

Lidské mezenchymální stromální kmenové buňky (hMSC) byly v naších podmínkách studování v indikacích, kdy úkolem byla léčba velkých kostních defektů. Vedle syntetických
biomateriálů sloužících jako osteokondukční scaffold jsou testovány jejich kombinace s osteoindukčními prvky, kterými mohou být jak proteiny, tak i MSCs. Tato metoda se postupně
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stává alternativou transplantace autologních i alogenních kostních štěpů jako prostředku
ke zkvalitnění osteointegrace implantátu. Klinické uplatnění autologních MSCs směřuje
k vytvoření kompozitního biomateriálu, který obsahuje buňky, osteokonduktivní složku
(například ve formě makroporézního nebo nanogranulovaného hydroxyapatitu) a pomocné látky sloužící ke stabilizaci implantátu a k vytvoření vhodného prostředí pro buňky uvnitř
implantátu. Na základě výsledků naší klinické studie EudraCT number 2012 – 005599‑33
provedené v rámci klinického hodnocnení u souboru devatenácti pacientů. V této klinické
studii byla ověřena vhodnost použití biomateriálu Vitoss® (Orthovita, Inc. Europe, Leuven,
Belgie) sloužícího jako nosič suspenze kultivovaných MSCs pro ošetření defektů femuru
při revizních operacích kloubních náhrad. Limitem této klinické studie byla skutečnost, že
kultivované MSCs a jejich implantace musela být načasována přesně v termínu. V případě,
že by došlo k nutnosti odložení termínu implantace z důvodu náhle vzniklé situace (jiné
onemocnění, úraz atd.) tyto buňky nemohly být použity. To vedlo k nutnosti vypracovat
vhodnou metodu kryokonzervace těchto buněk s možností jejich aplikace v daleko širším
časovém intervalu. Pro tento účel musela být připravená také metodika, která by in vitro
testovala specifické parametry kryokonzervovaných hMSC a jejich proliferaci po rozmrazení a zajistila tak bezpečnost klinického použití. Jednou běžně používanou technikou je test
klonogenity pro zkoumání schopnosti jediné buňky růst v kolonii prostřednictvím klonální
expanze in vitro. V naších experimentech bylo potvrzeno, že klonogenní aktivita je citlivým
indikátorem proliferace a přežití buněk a testuje každou buňku v populaci na schopnost
procházet „neomezeným“ dělením. Bylo potvrzeno, že tato metoda je součástí panelu dalších metod, které jsou podmínkou pro předání léčivého přípravku moderní terapie z výroby
do klinické aplikace.

Porovnání rozmrazovacích protokolů u humánních
kryokonzervovaných safén – experimentální studie
1

Špaček M., 2Měřička P., 3Janoušek L, 4Benda A.,4Dalecká M., 1Špunda R.,1Hrubý J., 2Honegrová
B., 2Jandová M., 5Slížová D., 5Krs O., 1Lindner J.

1

II.chirurgická klinika‑kardiovaskulární chirurgie, 1. LF UK a Všeobecná Fakultní nemocnice
v Praze

2

Tkáňová ústředna FN Hradec Králové

3

Klinika transplantační chirurgie, Institut klinické a experimentální medicíny v Praze

4

Servisní laboratoř Zobrazovací metody, BIOCEV, PřF UK, Vestec u Prahy

5

Anatomický ústav, LF UK, Hradec Králové

Cíl: Cílem naší studie bylo posoudit vliv různých protokolů rozmrazení na morfologické změny
vznikající ve stěně kryokonzervovaných lidských safén.
Metody: Studie byla provedena na 12 štěpech vena safena magna, které byly odebrány pro
kryoprezervaci v rámci multiorgánových odběrů. Následně byly skladovány v parách kapalného dusíku po dobu 3–5 let a vyřazeny z klinického užití pro pozitivní kultivační nález nebo
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překročení maximální povolené doby skladování. Byly testovány dva protokoly rozmrazování,
které jsou nejčastěji v klinické praxi používány: pomalé – v lednici při teplotě +4° C po dobu
2 hodin a rychlé – ve vodní lázni při +37° C. Změny byly následně vyhodnoceny pomocí elektronové skenovací mikroskopie. Porovnání zkoumaných kontinuálních parametrů mezi experimentálními skupinami bylo provedeno pomocí t‑testu (věk, doba studené ischemie, expozice kryoprotektantu, doba skladování, celková doba rozmrazování, morfologické hodnocení
HSVG). Kategorické parametry (pohlaví a krevní skupina) byly formálně testovány pomocí
chí‑kvadrát testu.
Výsledky: Všechny vzorky byly hodnoceny podle morfologických změn (stupnice poškození:
morfologicky intaktní endotel, endotel se strukturální nehomogenitou, narušení mezibuněčných kontaktů, separace endoteliálních buněk, úplné ztráty endotelu a poškození subendoteliálních vrstev). Mezi porovnávanými skupinami nebyl nalezen významný rozdíl v závislosti na
použitém protokolu rozmrazení, při hladině významnosti 0,05.
Závěr: Použitý protokol rozmrazení humánních štěpů vena safena magna v uvedené experimentální práci nepřinesl odlišný výsledek ve smyslu poškození morfologie štěpu, na rozdíl od
dříve publikovaných výsledků u štěpů tepenných.
Podpořeno MZ ČR – RVO („Všeobecná fakultní nemocnice v Praze – VFN, 00064165“).

Stanovení vitality buněk cévní stěny kryokonzervovaných cévních
štěpů pomocí vitálních barviv a konfokální mikroskopie
1

Měřička P., 2Špaček M., 3Janoušek L., 4Benda A., 4Sabó J., 4Dalecká M., 2Špunda R., 2Hrubý J.,
Honegrová B., 1Gregor J., 1,5Jandová M., 1Štěrba L.,2Lindner J.

1
1

Tkáňová ústředna FN Hradec Králové

2

II. Chirurgická klinika – kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a Všeobecné Fakultní nemocnice
Praha

3

Klinika transplantační chirurgie Institutu klinické a experimentální medicíny Praha

4

Servisní laboratoř Zobrazovací metody, BIOCEV, PřF UK, Praha

5

Katedra anatomie, histologie a embryologie LF UK v Hradci Králové

Studie byla provedena na 8 štěpech vena saphena magna odebraných u zemřelých dárců při
multiorgánových odběrech. Řízené zmrazování za přítomnosti 10% DMSO bylo provedeno
v tkáňovém zařízení do 24 hodin (1,2). Následovalo skladování v parách kapalného dusíku po
dobu 3 let (2 štěpy) nebo 5 let (6 štěpů). Po rozmrazení následovalo vyšetření viability pomocí konfokální mikroskopie za použití fluorescenčních barviv (3) v Servisní laboratoři zobrazovacích metod BIOCEV. Po rozdělení na 3 segmenty, byla viabilita stanovena okamžitě, po 24
a 48 hodinách kultivace v Dulbeccově médiu v CO₂ inkubátoru při teplotě +37 °C. Bezprostředně po rozmrazení byla zjištěna průměrná viabilita v kolmých řezech (KR): 81 %, SD 6,5, medián
87,5 %, v podélných řezech (PR): 73,5 %, SD 4,8, medián 76,5 %. Po 48 hodinách kultivace
viabilita klesla v KR na 60,6 %, SD 6,8, medián 66, 5 %, v PR byla viabilita 74,8 %, SD 5,9, medián
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79 %. Výsledky ukázaly velmi dobré zachování viability buněk a dobrou stabilitu výsledků po
krátkodobé kultivaci při teplotě +37 °C.
Podpořeno MZ ČR‑RVO („Všeobecná fakultní nemocnice v Praze‑VFN,00064165“), Progres Q38
a grantem SVV‑2019-260 372.

Postavení kryokonzervačních metod v hematologických
transplantačních programech
1

Gregor J., 1Měřička P., 1,3Jandová M., 2Lánská M., 2Radocha J., 4Kacerovský M., 4Štěpán. M.

1

Tkáňová ústředna FN Hradec Králové

2

IV. Interní hematologická klinika LF UK v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové

3

Katedra anatomie, histologie a embryologie LF UK v Hradci Králové

4

Porodnická a gynekologická klinika LF UK v Hradci Králové a FN Hradec Králové

Kryokonzervační metody jsou od samého počátku spojeny především s programem autologních transplantací při léčbě nádorových onemocnění, i když již v 60. letech minulého století
existovaly plány na vytvoření bank alogenní kostní dřeně či kmenových buněk fetálních jater.
Tyto vize však zůstaly nerealizovány a naprostá většina alogenních transplantací kostní dřeně
nebo periferních krvetvorných buněk se do února 2020 realizovala bez nutnosti kryokonzervace, která byla využívána jen v ojedinělých případech, kdy se nepodařilo sladit proces odběru
krvetvorných buněk (KB) u dárce s přípravou příjemce na transplantaci. Kryokonzervace však
byla dlouhodobě využívána pro dárcovské lymfocyty, které jsou aplikovány ve stoupajících
dávkách v rámci řízené GvHD. Od počátku roku 2020 se na doporučení EBMT provádí krátkodobá kryokonzervace všech odběrů alogenních KB v rámci preventivních opatření proti šíření
onemocnění COVID 19. Dlouhodobé, tj. mnohaleté skladování kryokonzervovaných alogenních KB je nezbytné u pupečníkové krve, která je doplňkovým zdrojem krvetvorných buněk
využitelným především v dětské hematologii, kde se uplatňuje i při léčbě vrozených defektů
imunity. Rovněž autologní transplantační programy krvetvorných buněk, které se v současné
době úspěšně uplatňují zejména při léčbě mnohočetného myelomu a maligních lymfomů, se
v současné době neobejdou bez skladování kryokonzervovaných koncentrátů na léta až desetiletí. Značný potenciál mají do budoucna kryokonzervační metody při výrobě a distribuci
geneticky manipulovaných léčivých přípravků moderní terapie získaných z koncentrátů autologních mononukleárních buněk.
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Stanovení počtu a životnosti kmenových krvetvorných buněk v leukaferetických vzorcích metodou průtokové cytometrie
1

Jankovičová K., 1Vokurková D., 2Jandová M.

1

Ústav klinické imunologie a alergologie, FN Hradec Králové

2

Tkáňová ústředna, FN Hradec Králové

Analýza kmenových krvetvorných buněk je již řadu let rutinní praxí v laboratořích spolupracujících s transplantačními centry. Transplantace kmenových krvetvorných buněk je velmi rozšířenou metodou léčby ve vymezených indikacích, jako jsou nádorová onemocnění nebo vážné
vrozené poruchy imunitního systému. Pacient nebo zdravý dárce je podroben terapeutické
mobilizaci kmenových krvetvorných buněk, které jsou následně vyplavovány z kostní dřeně do
periferní krve. Účinnost mobilizace odpovídá podílu kmenových krvetvorných buněk v periferní krvi. Separací pomocí leukaferézy vzniká frakce s vyšším podílem kmenových krvetvorných
buněk (leukaferetický vzorek – „vak“), který tvoří základ pro transplantaci periferních kmenových krvetvorných buněk.
Stanovení periferních kmenových krvetvorných buněk je založeno na značení těchto buněk
pomocí monoklonálních protilátek a jejich analýze pomocí průtokové cytometrie. Ta umožňuje multiparametrickou analýzu velkého počtu buněk a s výhodou je používána pro stanovení minoritních populací buněk. Kmenové krvetvorné buňky jsou charakterizovány určitými
povrchovými antigeny, které se dají využít k jejich stanovení. Jedná se především o antigen
o molekulové hmotnosti 115 kDa – CD34. Je popsána metoda průkazu antigenu CD34 v kombinaci s panleukocytárním antigenem CD45 a s fluorochromem 7‑AAD vhodným ke stanovení
životnosti buněk (tzv. ISHAGE protokol). Tento protokol je založen na postupném gatování
buněčných populací až k vyselektování kmenových krvetvorných buněk (CD34+, CD45+low,
SSClow a FSClow). Součásti výsledku je procento všech živých buněk (TNC) a životnost mononukleární frakce (MNC), ve které se kmenové buňky vyskytují.
Posouzení životnosti leukaferetického vzorku je důležité z hlediska kvality materiálu určeného k transplantaci. Počet a životnost kmenových krvetvorných buněk proto stanovujeme jak
v čerstvých leukaferetických vzorcích, tak ve vzorcích, které byly kryoprezervovány a uchovány k transplantaci v krátkém i delším časovém horizontu. V tomto ohledu dlouhodobě spolupracujeme s Tkáňovou ústřednou, kde se procesem kryoprezervace kmenových krvetvorných
buněk intenzívně zabývají. Jednotlivé frakce kryoprezervovaných leukaferetických vzorků
jsou podrobeny analýze počtu kmenových krvetvorných buněk a zároveň stanovení životnosti,
která je procesem kryoprezervace ovlivněna.
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Základní parametry kryokonzervovaných koncentrátů nemobilizovaných
mononukleárních buněk určených k infuzi dárcovských lymfocytů u pacientů po alogenní transplantaci a koncentrátů mobilizovaných krvetvorných buněk určených k alogenní transplantaci v naší praxi
1

Měřička P., 1Gregor1 J., 1,3Jandová M., 1Honegrová B., 2Lánská M., 4Vokurková D., 2Fátorová I.,
Radocha, J.

2
1

Tkáňová ústředna FN Hradec Králové

2

IV. Interní hematologická klinika LF UK v Hradci Králové a FN Hradec Králové

3

Katedra anatomie, histologie a embryologie LF UK v Hradci Králové

4

Ústav klinické imunologie a alergologie LF UK v Hradci Králové a FN Hradec Králové

Autoři uvádějí výsledky analýzy parametrů odebraných a kryokonzervovaných nemobilizovaných mononukleárních buněk (DL) získaných u 15 dárců a určených k frakcionovanému podání
ve vzestupných dávkách v rámci řízené GvHD u pacientů po alogenní transplantaci. Dále analyzují data získaná kryokonzervací odběrů mobilizovaných alogenních periferních progenitorových buněk (PKB) u 6 dárců, které již byly nebo v krátké době budou použity k alogenní
nepříbuzenské transplantaci. U obou skupin uvádíme pouze hodnoty mediánu před kryokonzervací/ hodnotou mediánu po kryokonzervaci: 1. Skupina DL: Objem 152 ml/300ml. Celkový
počet vitálních jaderných buněk (TNC): 144,2 × 108/111,3 × 108, koncentrace jaderných buněk
(NC): 75,2 × 109/l/34,0 × 109/l (po ředění kryoprotektivním roztokem v poměru 1:1). Procento
mononukleárních buněk (MNC): 96, 4 %/95,7 %. Celková vitalita NC: 100 %/98 %, MNC 100 % /
99 %. Medián recovery byl u TNC: 88,2 %, u MNC 87,9 %, u CD 3+ buněk: 88,6 %. 2. Skupina alogenních PKB: Objem 377 ml/700ml, celkový počet vitálních jaderných buněk (TNC): 623,4 × 108/
548,4 × 108, koncentrace jaderných buněk (NC): 191,4 × 109/l/86,7 × 109/l (po ředění kryoprotektivním roztokem v poměru 1:1). Procento mononukleárních buněk (MNC): 67,6/74,4. Celková vitalita NC: 100 %/85 %, vitalita MNC 100 %/95 %. Celkové množství vitálních CD 34+ buněk
na kg hmotnosti příjemce: 6,86 × 106/ 5,17 × 106, Medián recovery byl u TNC: 80,7 %, u MNC
94,1 %, u CD 34+ buněk: 86,5 %. První výsledky jsou slibné, studie pokračuje.

Kazuistika: Odmytí DMSO u pacienta s primární amyloidózou ledvin
pro autologní transplantaci periferních kmenových buněk
1,2

Miroslava Jandová, 1Pavel Měřička, 3Miriam Lánská

1

Tkáňová ústředna, FN Hradec Králové

2

Katedra anatomie, histologie a embryologie, LF UK v Hradci Králové

3

IV. interní hematologická klinika FN Hradec Králové

Dimethyl sulfoxid (DMSO) patří mezi nejpoužívanější kryoprotektiva pro zmarazování a dlouhodobé skladování hematopoetických buněk. Obecně je DMSO považováno za netoxické v koncentracích pod 10 %. Toxicita DMSO při podání kryokonzervovaných PBSCs představuje nejčastější
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komplikaci. Závažné nežádoucí účinky byly popsány u pacientů s kardiovaskulárními, respiračními a renálními obtížemi. Toxicita DMSO závisí na podané dávce, přičemž maximální denní dávka
činí 1 g DMSO / kg hmotnosti pacienta. Speciální pozornost je třeba věnovat pacientům s renální
či jaterní insuficiencí. Nejčastější indikací k odmytí DMSO je renální insuficience u sekundární
amyloidózy u myelomu nebo u amyloidózy srdce. Formou kazuistiky představujeme parametry
po odmytí DMSO u pacienta s primární renální amyloidózou před autologní transplantací PBSCs.

Jaké faktory ovlivňují úspěšnost přezimování komára pisklavého
(Culex pipiens)?
Rozsypal J. et al.
Biologické centrum AV ČR, Entomologický ústav, České Budějovice
Komár pisklavý (Culex pipiens) je významným přenašečem různých nemocí a parazitů, včetně viru západonilské horečky, či hlístic způsobujících např. elefantiázu. Životní cyklus komárů,
stejně jako většiny temperátních druhů hmyzu, sestává ze dvou fází – letní aktivní a zimní dormantní. Především překonání zimního období je pro mnoho druhů hmyzu kritickou fází životního cyklu. V této práci jsme se zaměřili na studium přezimování komára pisklavého v podmínkách sklepa v oblasti jižní Moravy. Zaměřili jsme se na míru přežití během zimy, dále na různé
parametry chladové odolnosti, na spotřebu energetických rezerv a na změny metabolomu.
Naše výsledky ukazují, že komár pisklavý nedisponuje nijak významnou mírou chladové odolnosti. Přežití zimy zřejmě závisí především na nalezení úkrytu s vhodnými a relativně stabilními
teplotními podmínkami a na množství a spotřebě energetických rezerv.

Analýza kryoprotektivních látek u hmyzu, který přežívá v kapalném
dusíku
Košťál V. et al.
Biologické centrum AVČR, České Budějovice
Larva mušky Chymomyza costata z čeledi octomilkovitých je jedním z nejkomplexnějších organismů, u kterého byla prokázána schopnost přežít kryoprezervaci v kapalném dusíku.
V příspěvku budou shrnuty dosavadní výsledky analýz kryoprotektivních látek, které tyto larvy
syntetizují a akumulují v průběhu své fenotypické proměny spojené se vstupem do dormantního
stavu (diapauzy) a následné chladové aklimace. Globální analytické postupy umožnily vytipovat
jak nízkomolekulární (HILIC, ESI‑MS) tak i vysokomolekulární (Illumina RNAseq, qPCR) kandidátní látky s možným kryoprotektivním účinkem. Probíhá série funkčních analýz s cílem ověřit vliv
kandidátních látek, jednotlivě i ve směsích, na schopnost larev přežít kryoprezervaci. Funkční
analýzy se zaměřují na různé úrovně biologické organizace, kde může vzniknout poškození a kde
se tedy může uplatnit kryoprotektivní funkce kandidátních látek: úroveň DNA, proteinů, biologických membrán, molekulárních komplexů, organel, buněk, tkání a celého systému.
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Výzkum fyziologických procesů autotrofů z polárních oblastí Země ve
vztahu k teplotě: Terénní a laboratorní studie využívající biofyzikální
metody měření
Barták M., Váczi P., Hájek J., Orekhova A., Bednaříková M., Trnková K., Dufková K.
Oddělení experimentální biologie rostlin ÚEB, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
Brno
Výzkum fyziologických procesů řas, sinic, mechů a lišejníků v polárních oblastí Země je na
půdě Masarykovy univerzity uskutečňován od roku 2000. Jde zejména o studium fotosyntézy
těchto organismů a její limitace extrémními faktory prostředí: (i) období polární noci, (ii) nízká
a mrazová teplota, (iii) opakované vysychání, (iv) PAR a UV‑B indukovaná fotoinhibice fotosyntézy. Terénní výzkumy se uskutečňují zejména na odledněných územích ostrova Jamese Rosse
v Antarktidě v blízkosti české stanice Mendel (vegetační oázy, podmáčená místa, jezera poloostova Ulu) a na Svalbardu v oblasti zátoky Petunia. Laboratorní měření jsou uskutečňována
na půdě Laboratoře pro výzkum života v extrémních prostředích (EEL, MU Brno).
Účinek nízkých a mrazových teplot na primární fotochemické procesy fotosyntézy je studován pomocí biofyzikálních metod, a to zejména pomocí indukované fluorescence chlorofylu a spektrální reflektance. Na zástupcích řas (Trebouxia sp.), sinic (Nostoc sp.), mechů
(Sanionia uncinata) a lišejníků (Umbilicaria sp., Usnea sp., Rhizoplaca melanophthalma,
Xanthoria elegans) bylo prokázáno, že fotosystém II (PSII) je teplotně limitován v teplotách
pod bodem mrazu, avšak zostává aktivní typicky až do –25 °C, a že fotosyntetický aparát
chloroplasto je schopen lineárního (fotosyntetického) toku elektronů – testováno pomocí
potenciálního (Fv/Fm) a efektivního (FPSII) kvantového výtžku PSII. Výše zmínění polární
autotrofové přežívají období mrazu v suchém, metabolicky neaktivním, stavu. Studované
druhy však vykazovaly velkou míru tolerance vůči zmrznutí in vivo, neboť šokové zmrazení autotrofů v plně hydrovaném stavu v teplotě –198 °C nevedlo ke smrti všech buněk.
Část buněk přežila a byla schopna následného růstu, byla-li kultivována ve fyziologické
teplotě.
Poděkování projektům: CzechPolar, CzechPolar2, ECOPOLARIS, ARCTOS MU

Vliv nízké teploty na parametry fotosyntézy antarktických/polárních
řas a lišejníků
Bednaříková M., Orekhova A.
Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Oddělení experimentální biologie rostlin
Na nízkou teplotu jsou velmi dobře přizpůsobené řasy i lišejníky, ve kterých je zelená řasa
fotosyntetizujícím partnerem. V této práci jsme zkoumali vliv nízké teploty na fotosyntetické procesy antarktického lišejníku Dermatocarpon polyphyllizum, a současně jsme hodnotili
účinky šokového zmrazení tekutým dusíkem na fyziologické vlastnosti a následný růst řas Di41
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plosphaera chodatii (pravděpodobný fotobiont D. polyphyllizum) a Stigeoclonium sp. Byly použity metody měření fluorescence chlorofylu (ChlF), a to rychlá indukční kinetika ChlF (OJIP)
a měření efektivního kvantového výtěžku fotochemických procesů PSII (ΦPSII).
Parametry ChlF určující funkci PSII reagovaly na změny způsobené vlivem působícího stresu.
Kritická teplota pro primární procesy fotosyntézy u D. polyphyllizum byla stanovena na –12 °C,
fotosystém symbiotické řasy je tedy přizpůsoben fotosyntéze i pod 0 °C. V teplotách pod
-0,5 °C byl poprvé u lišejníků zaznamenán nárůst toku vyzářené energie (tepelné disipace absorbované radiační energie: DI0/RC). V těchto teplotách byla rovněž zaznamenána snížená
konektivita mezi světlosběrnými komplexy a PSII. Výsledky naznačují, že nízká teplota inhibuje
také odolnost lišejníků vůči dalším stresům, jako je například vysychání stélky.
Přímé negativní účinky zmrazení byly zřejmé u ΦPSII a dalších ChlF parametrů bezprostředně
po rozmrazení vzorků. Následná kultivace na agarech vedla ze zjištění, že navzdory skutečnosti,
že většina buněk byla zničena šokovým zmrazením, hodnota fotochemického zhášení PSII (qP)
u přeživších buněk D. chodatii a Stigeoclonium sp. byla zvýšena. To může znamenat vysokou
odolnost druhů vůči zmrazovacím/rozmrazovacím cyklům. Během kultivace řas na pevném médiu po šokovému zmrazení vzorku bylo prokázáno časové závislé zvýšení ChlF parametrů (FV/
FM, FS) až do původních hodnot, indikující plné obnovení fotosyntetických procesů (20d).
Autoři děkují za financování projektům ECOPOLARIS a CzechPolar2, které umožnily sběr vzorků
a provedení experimentů.

Akumulace dehydrinů v pletivech genotypů obilnin s různou odolností
vůči mrazu
Vítámvás P., Kosová K., Prášil I.T.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha
Úroveň mrazuvzdornosti ozimých plodin určuje jejich míru přežití během zimy (zimuvzdornost). I přes poslední roky, kdy byly mírné zimy, je důležité udržet dostatečnou úroveň mrazuvzdornosti uznaných odrůd obilnin pro zmírnění možných škod porostů v případě náhlého
ochlazení či příchodu studené zimy. Dehydriny patří mezi proteiny akumulované v pletivech
rostlin během abiotických stresů, jsou vysoce hydrofilní, rozpustné po varu, patří mezi osmolyty a chaperony a podílí se na ochraně membrán před poškozením. Dehydriny jsme úspěšně detekovali a kvantifikovali u různých plodin (pšenice, ječmen, řepka, hrách, meloun) a za
různých stresů (sucho, salinita, chlad). U rostlin pěstovaných v kontrolovaných podmínkách
signifikantně koreluje mrazuvzdornost a zimuvzdornost rostlin s mírou akumulace dehydrinů.
U vzorků z polních podmínek je tato korelace vyšší na začátku zimy a postupně se snižuje
s dobou přezimování a postupujícím vývojem ozimých obilnin. V příspěvku budou shrnuty naše
nejvýznamnější výsledky studia akumulace dehydrinů v pletivech obilnin vystavených nízkým
teplotám.
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Optimalizace obsahu vody sušením pro kryoprezervaci jakonu
[Smallanthus sonchifolius (Poepp. and Endl.) H. Rob.]
Zámečník J., Hammond Hammond S.D., Faltus M.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha
Pro optimalizaci regenerace rostlin po kryoprotektivní proceduře je potřeba snížit objem
vody, která je v rostlinách v přebytku a v případě tvorby ledu je letální. Je nutné, aby se
splnily dvě podmínky optimalizace: odebrat co největší objem vody před zahájením kryoprezervace a zároveň s tím minimalizovat poškození vzrostných vrcholů. Pro experimenty byl
použit způsob snížení objemu vody ve vzrostných vrcholech rostlin jakonu vysušením nad
silikagelem. Bylo zjištěno, že objem vody při dehydrataci nad silikagelem se snižoval velmi
rychle z výchozího 10,6 g H₂O g sušiny‑1, až po 1,5 hodině dehydratace dosáhl 0,80 g H₂O g
sušiny‑1. Nezmrznutelné vody bylo v pletivu přibližně 1,18 g H₂O g sušiny‑1. Objem nezmrznutelné vody byl zjištěn pomocí diferenčního skenovacího kalorimetru extrapolací do nulového objemu krystalické vody. Při odejmutí vody vysušením pod objemem nezmrznutelné
vody výrazně klesala i regenerační schopnost vzrostných vrcholů. Při poklesu z 80 % na 15 %
regenerace po vysušení bylo v rostlinách 0,68 a 0,4 g H₂O g sušiny‑1 respektive. To znamená,
že při odnětí 0,28 g H₂O g sušiny‑1 se snížila regenerační schopnost o 65 %. Tyto experimentálně získané hodnoty svědčí, že k výraznému poškození a následné nízké regeneraci rostlin
vlivem vysušení dochází při relativně malé ztrátě vody po předchozí hluboké dehydrataci.
Poděkování: Práce vznikla za finanční podpory projektů MZe RO0418 a QK1910476.

Využití infračervené termografie ve studiu nízkoteplotního chování
rostlin
Bilavčík A., Zámečník J., Faltus M.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha
Infračervená termografie jako vědní obor zabývající se bezkontaktním sledováním teploty na
povrchu těles je v poslední době rychle se rozvíjející obor. Nabízí možnosti vizualizace teplotních změn u těles v teplotách od –40 °C výše v reálném čase. Pomocí softwarového vybavení
je možné získané termogramy vyhodnotit v časové ose. Pokud je sledovaný materiál vystaven
v čase změně teploty, tak je možné u něj vizualizovat teplotní odezvu v rámci snižování, či
zvyšování teploty prostředí, ve kterém se nachází. Díky tomu je možné vizualizovat krystalizaci
a tání. V příspěvku jsou prezentovány možnosti využití infračervené termografie při studiu
rostlinného materiálu vystaveného poklesu teploty pod bod tání. Cílem bylo zjistit, zda a do
jakých detailů je možné sledovat pomocí infratechniky krystalizaci vodných roztoků, ke které
dochází v rostlinných orgánech a pletivech vystavených podnulovým teplotám. Byly testovány
různé rostlinné materiály, např. generativní dormantní pupeny meruňky a celé rostliny česneku, pomocí kamery WORKSWELL WIC 640. U sledovaných rostlinných matriálů byly vizuali-
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zovány oblasti, ve kterých dochází ke krystalizaci vodných roztoků v průběhu jejich vystavení
podnulovým teplotám včetně dynamiky krystalizace. Pomocí výše uvedené termografické
metody je možné vizualizovat a následně vyhodnotit termické procesy probíhající v rostlinách
na úrovni jednotlivých orgánů a využít tím tuto techniku při studiu mrazové odolnosti rostlin.
Tato práce vznikla za podpory MZe ČR, projektu NAZV QK1920124 a Institucionálního projektu
VÚRV, v.v.i. RO0418.

Termická analýza vegetativních a generativních částí rostlin bramboru
a chmele
Faltus M., Zámečník J., Hammond Hammond S.D., Bilavčík A.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha
Kryoprezervace je metodou, která umožňuje jednak bezpečné uchování cenných genetických
zdrojů rostlin, před jejich náhodnou ztrátou, genetickou erozí a ohrožením vlivem biotických
a abiotických stresorů. Cílem této práce bylo ověření využití této metody i pro šlechtění rostlin, tedy rozšiřovaní biodiverzity rostlinného materiálu. Metoda byla použita jednak pro ověření možnosti uchovávat rodičovský materiál nebo hybridy ve vegetativním stavu klonového
materiálu a dále pro uchování pohlavních buněk – pylu. Termická analýza umožnuje stanovení
fázových přechodů prvního a druhého řádu, spojených se změnou skupenství hmoty. Krystalizace a následné tání je symptomem nevhodné přípravy rostlinného materiálu pro jeho
kryoprezervaci, kdy dochází k mrznutí vody a poškození buněk. Naproti tomu přítomnost skelného přechodu je důkazem dostatečné dehydratace rostlinného materiálu, které umožňuje
kryoprezervaci rostlinného materiálu bez jeho poškození krystaly vody. U vybraných genotypů bramboru a chmele byly stanoveny termické charakteristiky u vegetativních částí rostlin
a pylu. Termické charakteristiky byly závislé především na použité metodě kryoprezervace
a typu rostlinného materiálu, méně na genotypu. U vegetativních částí rostlin byly identifikovány dvě endotermy, z nichž jedna koresponduje s táním volné vody a druhá může souviset
s táním eutektické směsi. U pylu obou druhů rostlin byly zjištěny široké skelné přechody s průměrnou teplotou skelného přechodu přibližně –25 °C.
Poděkování: Příspěvek byl zpracován v rámci řešení výzkumného projektu Ministerstva zeměděl‑
ství ČR QK1910277 a institucionálního projektu MZE – RO0418.
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Vliv šokového zmrazení na anatomické charakteristiky antarktických
lišejníků rodu Usnea a jejich fotobiontů
Hájek J., Hojdová A.
Oddělení experimentální biologie rostlin ÚEB, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity,
Brno
V naší Laboratoři pro výzkum života v extrémních prostředích (EEL, MU Brno) se již řadu let věnujeme studiu kryoresistence stélek lišejníků a jejich fotobiontů a to ve vztahu k nízkým a mrazovým
teplotám. Aktuálně jsme se zaměřili na studium vlivu šokového zmrazení na anatomické a morfologické charakteristiky dvou antarktických keříčkovitých druhů lišejníků Usnea aurantiaco‑atra
(původ: Ostrov krále Jiřího) a Usnea antarctica (původ: Ostrov James Rosse). Šokové zmrazení
imitovalo situaci, která je běžná v oblasti přímořské (maritimní) Antarktidy, a to náhlé zmrznutí plně nebo částečně hydrované stélky v důsledku náhlého poklesu teploty okolního vzduchu.
Vyhodnocovány byly biometrické parametry z příčných řezů v bazální, střední a apikální části jednotlivých větví stélek obou druhů lišejníků, a to před (kontrola) a po vystavení šokovému zmrazení (ponoření do kapalného dusíku). Byly měřeny tloušťky horního kortexu, meduly, střední části
s mechanickým pletivem (kord) a celé stélky, a provedeno mezidruhové srovnání. Většina vyhodnocovaných biometrických parametrů byla citlivá na šokové zmrazení v kapalném dusíku. Ledové
krystaly vytvořené díky šokovému zmrazení v mokrých stélkách zvětšily průměr stélky, tloušťku
horní kůry a průměr kordu u obou studovaných druhů lišejníků. Tloušťka meduly nebyla šokovým
zmrazením ovlivněna ani u jednoho druhu. Současně byla pomocí gradientového kultivátoru nalezena optimální růstová teplota fotobionta obou druhů lišejníků Trebouxia sp. (+15 °C). Pomocí
metody lineárního ochlazování (z +20 na –40 °C, pokles o 2 °C/min) doplněné o souběžné měření parametrů fluorescence chlorofylu (FV/FM, FPSII) byla nalezena kritická teplota pro primární
fotosyntetické procesy, a byly odlišeny 3 fáze teplotně‑indukovaného poklesu obou parametrů.
Poděkování projektům: CzechPolar, CzechPolar2, ECOPOLARIS, ARCTOS MU.

Vliv předkultivačních podmínek na změny metabolismu explantátů
topolu šedého
1

Pokorná E., 1Komárková M., 1Máchová P., 2Faltus M.

1

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Jíloviště

2

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

Metodický postup je cílen na charakterizaci změn metabolismu in vitro rostlin topolu šedého (Populus ×canescens Aiton Sm.) kultivovaného v odlišných předkultivačních podmínkách. Explantátové kultury byly pěstovány A) v podmínkách s pravidelným světelným režimem (16 h / 8 h světelná
fotoperioda s intenzitou osvětlení 30 µmol.m‑2.s‑1) a konstantní teplotou 20 °C, B) v podmínkách
s pravidelným světelným režimem a konstantní teplotou 4 °C a C) v podmínkách s pravidelným
světelným režimem, konstantní teplotou 4 °C a s aplikací sacharózy (0,7 M) týden před ukončením
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předkultivace. Stanovením relativní exprese genů pomocí analýzy qRT‑PCR byly zjištěny významné rozdíly metabolických procesů mezi explantáty topolu šedého. V kontrolních podmínkách (A)
byly naměřeny nejvyšší relativní hladiny exprese u genů „Cell division cycle“ a „Photosystem II“
potvrzující, že fyziologické děje nejsou u kontrolních rostlin zásadně omezeny. U explantátů pěstovaných v předkultivačních podmínkách B a C byl naopak zaznamenán významný pokles exprese
obou těchto genů. Relativní hladiny exprese genů „Glutathione S‑transferase“ a „Endochitinase
2“, které jsou považovány za markery spojené se stresem rostlin, byly u explantátů kultivovaných
v podmínkách B a C jednoznačně zvýšené ve srovnání s kontrolou (A). Získané výsledky budou doplněny o kompletní profil hladin fytohormonů, které úzce souvisejí s fyziologickým stavem rostlin
a budou prezentovány na pořádané konferenci. Námi vytvořená metodika kombinující studium
metabolismu rostlin s testováním předkultivačních podmínek u explantátových kultur topolu
šedého prohlubuje znalosti z oblasti fyziologie rostlin, s možností dalšího využití pro bezpečné
a dlouhodobé uchování rostlin při ultranízkých teplotách.
Poděkování: Příspěvek byl zpracován v rámci řešení výzkumného projektu NAZV QK1910277 a za
podpory Ministerstva zemědělství, institucionálních podpor MZE – RO0118 a MZE – RO0418.

Kryobanka vegetativně množených rostlin – uchování genetického
materiálu rostlin v kapalném dusíku
Faltus M., Zámečník J., Hammond Hammond SD, Bilavčík A.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha
Kryobanka vegetativně množených rostlin ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v. v. i.
v Praze slouží pro uchování genetických zdrojů vegetativně množených plodin od roku 2003.
Uchovává více než 450 položek nejvýznamnějších genetických zdrojů významných vegetativně množených plodin: česnek, chmel, vinná réva, brambory a ovocné dřeviny. Kryobanka
je vybavena zařízením pro programovatelné zmrazování rostlinného materiálu i pro aplikaci
moderních metod ultrarychlého mrznutí. Uchování vegetativních částí rostlin probíhá přímo
v kapalném dusíku, který zabezpečuje vyšší jistotu uchování konstantní skladovací teploty
(–196 °C). Pro snížení obsahu vody ve vzorcích jsou využívány jednak přirozené postupy dehydratace prostřednictvím otužování rostlin vůči nízké teplotě a nedostatku vody, a dále metody
dehydratace suchým vzduchem nebo působením osmoticky aktivních roztoků. Standardním
kryoprotektivním roztokem využívaným v kryobance je kryoprotektivní roztok PVS3 (Plant
Vitrification Solution 3), který tvoří směs glycerolu a sacharózy ve vodě a naopak využívání
kryoprotektivních roztoků na bázi DMSO je omezeno, pro snížení potenciálních rizik jeho působení. Kryobanka rostlin spolupracuje s Národním programem konzervace a využívání genetických zdrojů mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu a dále s Národním programem ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin.
Poděkování: Příspěvek byl zpracován v rámci řešení Národního programu konzervace a využívání
genetických zdrojů rostlin a agro‑biodiversity (č.j.: 51834/2017‑MZE-17253) a institucionální
podpory MZE – RO0418.
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Dlouhodobé zkušenosti s použitím kryoprotektiva DMSO při
kryokonzervaci buněk a tkání
1

Měřička P., 1,3Jandová M., 1Honegrová B., 2Lánská M., 2Radocha J., 1Štěrba L.

1

Tkáňová ústředna FN Hradec Králové

2

IV. Interní hematologická klinika LF UK v Hradci Králové a FN Hradec Králové

3

Katedra anatomie, histologie a embryologie LF UK v Hradci Králové

DMSO se od svého objevu v roce 1959 stal vzhledem ke své účinnosti dominantním kryoprotektivem pro různé typy tkání a buněk. Od počátku jeho použití však panovaly obavy z jeho
toxických účinků. Zatímco při transplantaci solidních tkání lze lokálnímu dráždění způsobenému uvolńováním DMSO z rozmrazené tkáně zabránit jejím ponořením do vhodného roztoku,
je odstraňování. DMSO z rozmrazených buněčných koncentrátů před infuzí technicky obtížné
a vede ke ztrátám buněk. To vyvolává na jedné straně úsilí o jeho nahrazení tzv. „DMSO‑free
medii“, na druhé straně hledání postupů, snižujících zátěž pacienta infundovaným množstvím
DMSO. Do této kategorie patří získání koncentrované suspenze krvetvorných buněk samotným procesem separace nebo sekundární redukcí odebraného objemu, minimalizace příměsi
červených krvinek a zábrana jejich hemolýzy při kryokonzervaci kombinací DMSO s extracelulárním kryoprotektivem, či rozdělení transplantační dávky do 2 či více dnů tak, aby nebyla
překročena maximální denní dávka 1g/kg hmotnosti příjemce.
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53. výroční cytogenetická konference
Datum konání:

10.-11. září 2020

Místo konání:

NH Collection Olomouc Congress

PROGRAM
Cytogenetika rostlin a živočichů
Analýza a třídění mitotických
chromozómů rostlin pomocí
průtokové cytometrie

Ústav experimentální botaniky AV ČR, Centrum strukturní a funkční genomiky, Olomouc

Po stopách evoluce
mnohočetných pohlavních
chromosomů bělásků rodu
Leptidea

Biologické Centrum AV ČR, Entomologický ústav, České Budějovice

Vznik a evoluce chromozomů
spojených s apomixií v rodu
Boechera
Mazama červený (Mazama
americana) – karyotypová
evoluce a speciace v přímém
přenosu?
3D organizace chromozomů
v buněčném jádře obilovin
Studium struktury chromozómů
banánovníku (Musa spp.)

Doležel J

Marec F

Mandáková T1, Windham MD2, Mitchell‑Olds T2, Lysak MA1
1

CEITEC Masarykova univerzita, Brno; 2Department of Biology, Duke University, Durham,
NC, USA

Vozdová M. Galindo Huamán DJ, Kubíčková S, Černohorská H, Bernegossi
AM, Kadlčíková D, Barbanti Duarte JM, Rubeš J.
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Brno; NUPECCE – UNESP, Jaboticabal,
Brazílie

Němečková A, Hřibová E
Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin, Ústav experimentální botaniky Akademie
věd, Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Olomouc

Šimoníková D, Hřibová E, Doležel J
Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin, Ústav experimentální botaniky Akademie
věd, Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Olomouc

Nádorová cytogenetika I
Cytogenomická diagnostika
mozkových gliomů

Zemanová Z1, Lizcová L1, Lhotská H1, Svobodová K1, Veselá D1, Ransdorfová
Š2, Vítovská K1, Němcová J1, Michalová K1, Kramář F2, Netuka D3
1

Centrum nádorové cytogenomiky, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky,
VFN a 1. LF UK v Praze; 2Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha; 3Neurochirurgická
a neuroonkologická klinika, ÚVN a 1. LF UK v Praze
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Cytogenomické nálezy
u nemocných s koincidencí
mnohočetného myelomu
(MM) a myelodysplastických
syndromů (MDS)

Pavlištová L1, Berková A1, Lizcová L1, Svobodová K1, Hodaňová L1, Veselá D1,
Izáková S1, Ticháčková V1, Jonášová A2, Špička I2, Michalová K1, Zemanová Z1
1
Centrum nádorové cytogenomiky, ÚLBLD, VFN a 1. LF UK v Praze; 2I. interní klinika –
klinika hematologie, VFN a 1. LF UK v Praze

Význam klonálního
Svobodová K1, Lhotská H1, Hodaňová L1, Pavlištová L1, Veselá D1, Beličková
vývoje u nemocných
M2, Veselá J2, Lizcová L1, Izáková S1, Březinová J2, Mendlíková I2, Ticháčková
s myelodysplastickými syndromy V1, Michalová K1, Šišková M3, Stopka T3, Čermák J2, Jonášová A3, Zemanová Z1
1
Centrum nádorové cytogenomiky, ÚLBLD, VFN a 1. LF UK v Praze; 2Ústav hematologie
a krevní transfuze, Praha; 3I. interní klinika – klinika hematologie, VFN a 1. LF UK v Praze

Ransdorfová Š1, Valeriánová M1, Onderková M1, Mendlíková I1, Svobodová
K2, Izáková S2, Marková J1, Šálek C1, Mertová J1, Michalová K2, Zemanová Z2,
Březinová J1

Vzácné chromosomové
přestavby u tří nemocných
s akutní myeloidní leukémií
(AML)

1

Akutní megakaryoblastická
leukémie u dětí s Downovým
syndromem

Čábelová K1, Šmuhařová P1, Šejnohová M1, Ondroušková E1, Šmejkal J1,
Oltová A1, Brzobohatá A1, Bryjová L1, Brhelová E1, Domanský J2, Štěrba J2,
Jarošová M1

Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha; 2Centrum nádorové cytogenomiky, ÚLBLD,
VFN a 1. LF UK v Praze

1

CMBGT, IHOK, FN Brno; 2KDO FN Brno

Nádorová cytogenetika II
Komplexní karyotyp jako
rizikový faktor u pacientů
s lymfomem z buněk plášťové
zóny

Urbánková H1, Obr A1, Jirkuvová A1, Čudová B1, Kasalová N1, Krůzová L1,
Holzerová M1, Balcárková J1, Procházka V1, Petráčková A2, Sedlaříková L2,
Kriegová E2, Papajík T1

Vzácné případy vysoce rizikové
chronické lymfocytární
leukémie: současný výskyt
delecí 11q a 17p

Krůzová L, Holzerová M, Balcárková J, Kasalová N, Čudová B, Divoká M,
Turcsányi P, Urbanová R, Papajík T, Urbánková H.

Delece 11q u pacientů
s chronickou lymfocytární
leukémií

1
Hemato‑onkologická klinika FN Olomouc a LF UP v Olomouci; 2Ústav imunologie FN
Olomouc a LF UP v Olomouci

Hemato‑onkologická klinika FN Olomouc a LF UP v Olomouci

Kasalová N1, Krůzová L1, Petráčková A2, Libigerová T2, Krchová Z3, Peter
L3, Turcsányi P1, Urbanová R1, Holzerová M1, Hvalčáková T1, Divoká M1,
Kriegová E2, Papajík T1, Urbánková H1
1
Hemato‑onkologická klinika FN Olomouc a LF UP v Olomouci; 2Ústav imunologie FN
Olomouc a LF UP v Olomouci; 3VŠB – Technická univerzita Ostrava

Molekulárně‑cytogenetická
analýza genomové nestability
derivátů buněčné linie HEK293

Bryjová L1, Ondroušková E1, Gybel T2, Nastoupilová L1, Jarošová M1
1

Sekce cytogenomiky, CMBGT, FN Brno, Brno; 2Ústav experimentální biologie, PřF MU,
Brno

Prenatální cytogenetika a preimplantační diagnostika
Význam vyšetření integrity
chromatinu ve spermiích
v preimplantační genetické
diagnostice

Rubeš J, Šípek J, Musilová P, Kadlčíková D, Kopecká V, Vozdová M
CEITEC – Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno
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Prenatální diagnostika
chromozomových aberací
v České republice: Aktuální data

Početní odchylky chromozomů
u narozených dětí v České
republice

Extrémně nízká hladina
proteinu PAPP‑A v séru matky
v prvním trimestru těhotenství:
vyloučením trisomie
chromosomu 21 prenatální
diagnostika chromosomových
aberací nekončí

Gregor V1,2, Šípek A1,2,3,4, Klaschka J5,6, Malý M5,7, Jírová J8, Šípek A Jr1,4,9
1

Oddělení lékařské genetiky, Thomayerova nemocnice, Praha; 2Oddělení lékařské
genetiky, Sanatorium Pronatal, Praha; 3Oddělení lékařské genetiky, GENNET, Praha;
4
Ústav lékařské genetiky 3. LF UK, Praha; 5Ústav informatiky AV ČR, Praha; 6Ústav
biofyziky a informatiky 1. LF UK, Praha; 7Státní zdravotní ústav, Praha; 8Ústav
zdravotnických informací ČR, Praha; 9Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN
v Praze

Šípek A Jr1,2,3, Gregor V2,4, Klaschka J5,6, Malý M5,7, Šípek A2,3,4,8
1

Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN v Praze; 2Thomayerova nemocnice,
Oddělení lékařské genetiky, Praha; 3Ústav lékařské genetiky 3. LF UK, Praha; 4Oddělení
lékařské genetiky, Sanatorium Pronatal, Praha; 5Ústav informatiky AV ČR, Praha; 6Ústav
biofyziky a informatiky 1. LF UK, Praha; 7Státní zdravotní ústav, Praha; 8GENNET s. r. o.,
Praha

Vohradská P1, Jaklová R1, Hasch M2, Bečvářová V3, Zavoral T1, Jedličková N1,
Kovářová Sládková K1, Tesařová K1, Kopřivová M1, Kulová V1, Šubrt I1
1
3

Ústav lékařské genetiky LF UK a FN Plzeň; 2Gynekologicko‑porodnická klinika FN Plzeň;
Gennet s.r.o., Praha

Postnatální cytogenetika
Je delece 5p aberací
s nenápadnými fenotypovými
projevy?
Delece a duplikace u zdravých
jedinců, aneb když velká
neznamená patogenní
Úskalí interpretace X‑vázaných
„copy‑number“ variant u dětí
s neurovývojovými onemocněními
Dva unikátní případy
invertované duplikace s delecí
dlouhých ramen chromozomu 11
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Novotná D, Palánová M, Malíková M, Schwarz M, Holubová A, Havlovicová
M, Štolfa M, Rašpličková T, Zůnová H, Drábová J, Nekolová M, Slámová Z
ÚBLG 2. LF UK a FN Motol, Praha

Trková M, Bečvářová V, Peková H, Mansfeldová R, Bradová M, Zvolská A,
Prokopcová L, Bakardjieva‑Mihaylova V, Marková K, Koudová M, Horáček J
GENNET, s.r.o., Praha

Wayhelová M, Vallová V, Hladílková E, Smetana J, Filková H, Gaillyová R,
Kuglík P
Oddělení lékařské genetiky, FN Brno; Ústav experimentální biologie, PřF MU, Brno

Štolfa M1, Rašpličková T1, Zůnová H1, Slámová Z1, Žmolíková J2, Balaščaková
M1, Všetička J3, Novotná D1
1
Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol, Praha; 2CGB laboratoř a.s.,
Ostrava; 3Genetika Ostrava s.r.o., Ostrava

Sekce nádorové biologie
Nekódující molekuly v onkologii
Datum konání:

2. října 2020

Místo konání:

Univerzitní kampus Masarykovy univerzity, Brno Bohunice

ZPRÁVA Z WORKHOPU A PROGRAM
Dne 2.10.2020 proběhl workshop Sekce nádorové biologie s tématem Nekódující molekuly
RNA v onkologii. Úvodní slovo pronesl prof. RNDr. Ondřej Slabý, PhD. Dopolední program byl
zaměřen na nekódující molekuly RNA, zejména mikroRNA, u solidních nádorů jako např. u
glioblastomů, urologických nádorů, nádorů pankreatu nebo kolorektálních nádorů. Odpolední
program zahájila přednáškou doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D. a shrnula problematiku nekódujících molekul RNA u hematologických malignit. Další přednášky byly zaměřeny na význam
těchto molekul u monoklonálních gamapatií. Ve studentské sekci přednášeli mladí studenti,
zejména diplomanti, krátká sdělení týkající se jejich diplomových prací.
MikroRNA jako nástroje prediktivní medicíny

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

Nekódující RNA u glioblastomu

Mgr. Jiří ŠÁNA, Ph.D.
CEITEC MU, Brno

Studium cirkulujících nekódujících RNA u urologických nádorů

Mgr. Jaroslav JURÁČEK, Ph.D.
CEITEC MU, Brno

Studium nekódujících RNA jako biomarkerů a terapeutických cílů
u kolorektálního karcinomu

CEITEC MU, Brno

Význam dlouhých nekódujících RNA pro molekulární patologii
a klinických průběh multiformního glioblastomu

CEITEC MU, Brno

Zapojení nekódujících RNA do patogeneze renálního karcinomu

Mgr. Táňa MACHÁČKOVÁ
Mgr. Marek VEČEŘA
Mgr. Júlia BOHOŠOVÁ
CEITEC MU, Brno

Cirkulující mikroRNA jako prognostické nástroje u pacientů
s karcinomem pankreatu
Nekódující molekuly RNA u hematologických malignit

Mgr. Natalia Anna Gabło
CEITEC MU, Brno

doc. RNDr. Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Ph.D.
Babákova myelomová skupina, Ústav
patologické fyziologie LF MU, Brno
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MikroRNA a extramedulární onemocnění mnohočetného myelomu

Mgr. Jana GREGOROVÁ
Babákova myelomová skupina, Ústav
patologické fyziologie LF MU, Brno

Dlouhé nekódující molekuly RNA u plazmocelulární leukemie

Mgr. Romana BÚTOVÁ
Babákova myelomová skupina, Ústav
patologické fyziologie LF MU, Brno

MikroRNA u plazmocelulární leukemie

Mgr. Markéta ŽĎÁRSKÁ
Babákova myelomová skupina, Ústav
patologické fyziologie LF MU, Brno

Exozomy u nádorových onemocnění

Bc. Magdalena VODIČKOVÁ
Babákova myelomová skupina, Ústav
patologické fyziologie LF MU, Brno

Sekvenční varianty mikroRNA

Bc. Lucie PIFKOVÁ
Babákova myelomová skupina, Ústav
patologické fyziologie LF MU, Brno

Nekódující molekuly RNA v mikroprostředí kostní dřeně

Bc. Denisa BLAHÚTOVÁ
Babákova myelomová skupina, Ústav
patologické fyziologie LF MU, Brno
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Sekce pro historii biologických věd
Vznik nové Sekce pro historii biologických věd
Nejmladší sekcí Česko-slovenské biologické společnosti se stala v letošním roce Sekce pro historii biologických věd. Každý vědní obor si nese svoji aktuální vědeckou část a také svoji část
historickou. Obě dvě roviny jsou propleteny skrze osobnosti oboru. Na první pohled se může
zdát historická část zbytná a nedůležitá. Především pro vědce v produktivním věku. Nicméně
dobře víme, jak důležité je uchovávat informace o významných osobnostech a také o procesech vedoucích k významným objevům.
Na území naší vlasti byla historicky biologie velmi silná a zanechala světovou stopu. Nemusíme si připomínat roli Gregora Mendela a v mnoha ohledech i logický vznik České biologické
společnosti v Brně. Osobností na poli biologie bylo mnohem více, přestože jen několika z nich
se podařilo překonat hranice zemí Českých, Moravských a Slezských. Role výzkumu historie
jednotlivých vědních oborů nese důležitost i pro pochopení širších souvislostí. Typickým příkladem je role J. A. Komenského, který jako kněz formuloval ve své knize Cesta světla i směry
pro vědecké bádání v technických a přírodovědných oborech. Jeho práce pak ovlivnila i řadu
přírodovědců, a to nejen z 18. či 19. století.
Vývoj biologického bádání celého 20. století je nesmírně zajímavý. Zásadně do něj vstupují
celospolečenské děje, především změny státních systémů, války, či epidemie. Můžeme tak sledovat velmi zajímavé jevy, kdy dochází k politickému ovlivnění vědy, a to negativně i pozitivně.
Dochází k tendenčním výkladům a věda přestává být čistou vědou prahnoucí po objevování
zákonitostí přírody, ale nástrojem pro mocenské hrátky. Do těchto historických jevů vstupuje
personální rovina a s tím práce jednotlivých vědců. Životopisy řady význačných biologů naštěstí byly již zpracovány, či se objevují v rámci různých připomenutí v rámci životních jubileí. Takto
široký rámec informací je nutné nejen evidovat, ale i dále kriticky zkoumat.
Z výše uvedeného si historická sekce klade pět cílů, které vycházejí z potřeby detailněji mapovat historii celé společnosti a jejich osobností.
Cíle jsou následující:
1.	 objektivní zhodnocení a popis historie Česko-slovenské biologické společnosti
2.	 výzkum osobností spojených s ČsBS a jejich společenská role při rozvoji biologického
bádání v tehdejším Československu
3.	 archivace historických dokumentů ČsBS
4.	 práce se členy ČsBS a zpracování orální historie
5.	 výzkum vývoje biologických věd na území České i Slovenské republiky
Všech pět cílů bude sledováno současně, nicméně prioritní je cíl číslo 4. Každý z členů ČsBS
nese jedinečný příběh. Dobrou šancí, jak objektivně popsat historii, je skrze komparaci subjek53
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tivních příběhů zúčastněných. Cíl je to ambiciózní a bude vyžadovat zájem zúčastněných i kvalitní technické zázemí. Snad všechny požadavky budou splněny a již v první polovině roku 2021
se objeví zvukové záznamy, které budou přítupny nejen členům ČsBS, ale i široké veřejnosti.
Historie by neměla být zapomenuta, a to ať již byla jakákoliv
Ondřej Dostál
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Nekrolog
Odešel prof. MVDr. Antonín Holub, DrSc.
Dne 15. ledna 2020 skončila
životní pouť prof. MVDr. A. Holuba, DrSc., významného představitele české a slovenské veterinární fyziologie a člena ČsBS
od roku 1961. Byla to pouť velmi
plodná a cele naplněná pečlivým
pozorováním světa, neutuchající
zvídavostí a mimořádnou empatií k spolubližním.
Narozen 1. června 1922, Antonín
Holub vyrůstal a školní docházku
absolvoval v Chrtníkách a Lipolticích, reálné gymnázium pak
v Pardubicích. Maturoval v době
heydrichiády, kdy na příkaz nacistů musela třetina třídy propadnout. V říjnu 1942 je totálně
nasazen do Hamburku, odkud
byl pak přesouván do továren v Kuřimi, Prostějově a v Přelouči. Od září 1944 spolupracoval
s Partyzánským plukem Ludvíka Svobody.
Po ukončení války, v červnu 1945 začal studovat na Přírodovědecké fakultě UK, ale již v listopadu téhož roku přestoupil na Vysokou školu veterinární v Brně, na níž byl 15. 7. 1950 promován doktorem veterinární medicíny. Alma mater věnoval nejplodnější tvůrčí léta svého života,
během kterých inspirován myšlenkami prof. Edwarda Babáka, zakladatele Biologické společnosti a prvního přednosty fyziologického ústavu VŠV a jeho nástupce prof. Tomáše Vacka,
cílevědomě rozvíjel fyziologii hospodářských zvířat se zvláštním zřetelem na období časné
ontogeneze.
Na fyziologickém ústavu VŠV A. Holub začal pracovat jako demonstrátor již během studia
a pro výuku vypracoval řadu pomůcek a materiálů, včetně příručky Návod ke cvičení z fyziologie (1954). Roku 1964 vydává Cvičení z fyziologie hospodářských zvířat, která byla posléze
MŠK schválena jako vysokoškolská učebnice pro posluchače veterinárních fakult a zootechnických směrů fakult agronomických; roku 1969 pak pod Holubovým vedením a gescí vychází
celostátní učebnice Fyziologie hospodářských zvířat. V rozmezí let 1952 – 1983 kromě uvedeného nadto 48krát přispěl různými kapitolami do skript a monografií též pro jiné obory.
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V roce 1950 a znovu v roce 1951 byl MVDr. Holub navrhován do aspirantury v oboru fyziologie
hospodářských zvířat, která se však neuskutečnila, neboť obor neměl školitele. Jmenovaný
nerezignoval, a i bez školitele vypracoval a předložil kandidátskou disertační práci na téma Vývoj teploty těla selat, kterou obhájil v září 1959. O dva roky později se prací Vývoj termoregulace selat habilituje pro obor fyziologie hospodářských zvířat, je ustanoven docentem a v září
1961 také vedoucím nově zřízené katedry fyziologie hospodářských zvířat Veterinární fakulty, která byla tehdy součástí VŠZ (Vysoká škola zemědělská). Roku 1962 byl zvolen členem
Vědeckého kolegia biologických základů zemědělství ČSAV a současně schválen jako školitel
aspirantů pro obor fyziologie hospodářských zvířat. V roce 1966 byl ustanoven mimořádným
profesorem, o rok později předkládá doktorskou disertaci na téma Funkční periodizace časného postnatálního údobí u selat a získává vědeckou hodnost DrSc. Roku 1972 byl jmenován
řádným profesorem.
V letech 1963 až 1969 prof. Holub vykonával na fakultě funkci proděkana pro vědecko‑výzkumnou činnost. Z jejího titulu se v roce 1966 stal zároveň vědeckým redaktorem časopisu
Acta veterinaria Brno a díky své vizi o potřebě české časopisy internacionalizovat se velmi
zasloužil o jeho zviditelnění v zahraničí, neboť v politicky nelehké době dokázal prosadit, aby
časopis vycházel od roku 1969 v angličtině.
Prof. Holub jako školitel vedl více než 40 kandidátských disertací, diplomových, a doktorských
disertací domácích a zahraničních studentů. Při výběru a zadávání témat vycházel z výzkumného programu katedry, který v duchu Babákova a Vackova odkazu směroval na komplexní
výzkum časné ontogeneze hospodářských zvířat, zejména růst a vývoj mláďat. Předmětem
zájmu bylo zpočátku studium vývoje různých fyziologických funkcí u selat: jako termoregulace, řízení krevního oběhu, růstu srdce, změn krevního obrazu po narození, růstu a vývoje
gastrointestinálního traktu či změn složení těla. Se spolupracovníky paralelně rozvíjel výzkum
vývojových změn u telat, kuřat, krůťat a kachňat. Završením výzkumného programu týkajícího
se selat bylo navržení semisyntetické diety pro jejich časný odstav a studie o příjmu a regulaci
potravy, jakož i studie věnované vztahům v rámci biologické jednotky matka‑vrh. Součástí výzkumného programu byl i prenatální vývoj fétů prasat.
Profesor Holub byl aktivním členem řady vědeckých společností. Patřil k pravidelným účastníkům schůzí Brněnské pobočky ČsBs, na nichž opakovaně přednášel a s velkým zaujetím diskutoval. Svoji stopu zanechal i jako člen vědeckých rad výzkumných ústavů a institucí a koordinátor výzkumných úkolů či člen výzkumných rad úkolů, týkajících se vývoje mláďat a též jako
člen redakčních rad domácích a zahraničních časopisů. V letech 1970 až 1974 byl předsedou
Československé akademie zemědělské. Od roku 1967 do roku 1982 ve vedlejším pracovním
poměru zastával post ředitele Výzkumného ústavu veterinárního lékařství. Roku 1983 byl ve
spojitosti se slibným výzkumným programem ústavu na základě obvinění vykonstruovaného
StB na 2 roky uvězněn, čímž vzaly za své Holubovy vědecké plány a také jeho práce na veterinární fakultě. Od školy, jíž se tato záležitost ani v nejmenším netýkala, dostal nezákonnou
výpověď ze zaměstnání a zůstal několik let bez prostředků. Přestože rozsudek z roku 1984 byl
Nejvyšším soudem v roce 1992 zrušen, nikdy z této skutečnosti nebyly pro prof. Holuba vyvo-
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zeny důsledky, ani odškodnění. I tentokrát se představitelé školy k němu otočili zády.
Vzdor tomu Antonín Holub nezatrpkl a v badatelské práci pokračoval. V letech 1989– 1990
působil v Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košicích a od roku 1995 do roku 2012
jako Adjunct Professor na School of Veterinary Medicine, Purdue University v Indianě, USA.
V tomto období se věnoval především globální strategii a propracování koncepce péče o zdraví zvířat a historii veterinární medicíny. Nezištně se jako externí poradce spolupodílel také na
vypracování koncepce oboru o chování zvířat na Fakultě hygieny a ekologie VFU.
Prof. Holub za svůj dlouhý život přednesl více než 450 odborných sdělení a uveřejnil doma
a v zahraničí několik set vědeckých prací a mimořádným způsobem se zasloužil o rozvoj veterinární a evoluční fyziologie. U příležitosti jeho 95. narozenin v roce 2017 bylo jeho celoživotní
dílo oceněno Českou akademií zemědělských věd udělením Zlaté medaile za mimořádný přínos k rozvoji vědy a výzkumu v agrárním sektoru a Zlatou pamětní medailí Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.
Přes všechno, co mu život dal i vzal, zůstal skromným a noblesním člověkem. Čest jeho památce!
Eva Baranyiová

57

Sekretariát Hlavního výboru Česko‑slovenské
biologické společnosti, z.s.
Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 5 (A35), 625 00 Brno
Mgr. Martina Lojová, Ph.D.
Tel: +420 604 178 156
e‑mail: info@icsbs.cz
https://www.icsbs.cz

Redakční rada Zpravodaje
Předseda:
Redaktor:
Technický redaktor:

Členové:

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
e‑mail: on.slaby@gmail.com
Mgr. Martina Lojová, Ph.D.
e‑mail: martina.redova@gmail.com
Miroslav Švejda
e‑mail: svejda@typograf.org
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
prof. MUDr. et RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D.
doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.

Příspěvky zasílejte elektronicky na adresu sekretariátu společnosti.

59

Obrázek na obálce:

Cdk13 mutD1 - MicroCT zobrazení myšího embrya ve stádiu 13,5 dne po oplození s nefunkčním genem pro Cdk13. Transverzální (levý horní čtverec), frontální (pravý horní čtverec) a sagitální (levý spodní čtverec) řez embryem obarveným v PTA. 3D pohled na celé embryo (pravý
spodní čtverec), kde je opět patrný neúplný vývoj středových struktur obličeje.
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