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Úvodní slovo
Národ diskutuje na coronavirové téma
Pustil jsem si doma počítač, abych se podíval, co je nového v poště. Mám navíc takový zlozvyk
nebo úchylku, že si pak skoro vždy také otevřu zprávy na Novinkách. Můžete mi na to napsat,
že normální člověk tam nevleze, a budete mít pravdu. Podotýkám, že se pak podívám i jinam.
Těm z vás, kteří si výše zmíněný server nikdy neotevřou, vřele doporučuji, aby tak jednou učinili, což vám pomůže zbavit se případných iluzí o současném světě. Pod každým z článků je
otevřena diskuse. Jen několikrát se stalo, že byla zavřena, protože příspěvky byly společensky
absolutně neúnosné i pro tento server. Otevřeme si článek o coronaviru, který je takříkajíc na
ráně, a podíváme se, co je pod ním. Provedou takto okamžitý náhodný experiment biologicko‑sociologického charakteru. S ohledem na přítomnost dobytka by mohlo jít i experiment
veterinární.
Čerpáno dne 4. prosince L.P. 2021 od článku „V centru Prahy se popíjelo a tančilo i po půlnoci,
policie zjistila desítky porušení nařízení“. Jména i pseudonymy vynechávám, jen zkratky pro
identifikaci reakcí. Ponechávám i původní půvabnou češtinu. Nic jsem nevynechal, nic nepřidal, jen uťal, protože několik tisíc velmi podobných příspěvků by se sem opravdu nevešlo.

A.Š.: A bude hůř Ve jménu Koronismu? Evropou zase obchází nové strašidlo – strašidlo KORONISMU? Ke svaté podpoře tohoto strašidla pod hesly OČIPOVAT, OČKOVAT A OVLÁDAT se spojily
všechny mocnosti staré Evropy a světa – media a jejich chlebodárci, papež, králové i car, oligarchové, generálové, plukovníci i jejich policajti. STANNÉ PRÁVO? NE DNES SE TOMU JEN ŘÍKÁ
LOCKDOWN! Dle hesla rozděl a panuj (divide et impera) Stačí jen náhubek a z lidí je stádo OVCÍ,
co se samo navzájem zase udává a hlídá, uvěřili v KORONISMUS!
M.B. odpovídá A.Š: 👍
L.Š: Kdy uz da nekdo konecne na budku tomu kdo to naridil a rovnou i policajtum. To je v pripade
Ceska asi hloupa otazka ze? Protoze to se asi v Cesku neodehraje. Ovce jdouci bez protestu na
porazku‚ tak by se dala charakterizovat mentalita Cechu
J.Z. odpovídá L.Š: Tak hlavně že kulioko Rakušan vyhrožuje, že je potřeba přitvrdit restrikce a pokutovat!
J.D. odpovídá L.Š.: Zalez
J. T. odpovídá L.Š: Když už chceš někoho urážet, tak si tam dej pořádnou fotku, ať vidíme kdo jsi
ty hrdino na budku.
L. K. odpovídá L. Š: Tak zvedni zadek od PC a běž to udělat. Ale jo,kecat,vyhrožovat od stolu to
tady jde mnohým „bojovnikum“. 😂
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P. odpovídá L.Š.: Koukám hrdina z domova co
L.Š. odpovídá J.T.: No ty to rozhodne nebudes ty brepto
L. G. no. at se to třeba celé pos. . . . . . je to vše – opatření – na hov. . . . . . protože těm, kteří nejsou
očkovaní, to dojde až na kapácích. . . ..
O.H. odpovídá L.G.: Kap kap kap 💦
B.B.: No a co lidí se potřebují odreagovat od nesmyslné pandemie! Již seděli doma dva roky a to
bude nás policie omezovat‚ jak za HITLERA když židé vyšli po 9hod tak ho odstřelili! Copak jsme
Vaší otroci ?A to pandemie rozhoduje jestli půjde v levou stranu nebo pravou nebo vystřelí zrovna
k policií ?Kdyby se policie starala o co má ne terorizovala národ !
S.S. odpovídá B.B. Vždyť se stará.. Mají to v popisu práce.
P.S.: Jaké si to Praha udělám, takové to má. 3/4 hotelů a hospod zkrachují, protože Němci a ostatní zahraniční turisté vás pokládají za nezodpovědnou, nebezpečnou promořenou Covidovou díru.
I.K. odpovídá P.S.: Jelikož bydlíme na trojmezí, tak je tu dost Němcu jak v 1938.
E.Č.: odpovídá P.S.: Prahu za Covidovou díru považují jen ti, kteří si myslí, že je Praha na Moravě
a těch moc není. ☺ Problém je mj. v tom, že Němci sami nevědí co dřív a také v těch zakázaných
vánočních trzích. Prahu nepokládají pražané, ale její magistrát a nyní navíc ministr zdravotnictví
v demisi.
J.D. odpovídá P.S.: Přesně, akorát arogantovi hřibovi to nedochází…
T.T.: Proč jenom nevěřím policejní mluvčí, že to bylo v rámci běžné hlídkové činnosti? Jestli to nebude tím, že fízlům nevěřím tak nějak celkově.
P.T. odpovídá T.T.: Běžná hlídková činnost a na videu regulérní zátah.
T.T. odpovídá P.T.: Prostě takový krásný teplý bonz.
M.P. odpovídá T.T.: Od jakživa jsme národ udavačů
etc., etc.,

Stovky, tisíce reakcí, z nichž polovina jsou jen urážky, pod takovými články. Vzniká otázka, o co
majitelům webu opravdu jde, zda jen o peníze z reklam, či zda se nesnaží o rozval společnosti.
Takže se hlásím k myšlence, že by se mělo propadat nejen z biologie, ale i ze společenských
věd. A taky si myslím, že by na serverech, které nabízejí zpravodajství, měly být blokovány
diskuse, jejichž obsah je na hraně zákona a nepředstavuje žádnou přidanou hodnotu k ničemu.
Přesvědčte se sami, ale nekažte si takovou četbou svátky, po nich to bude úplně stejné, času
dost.
Vojtěch Mornstein
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ABSTRAKT
Štúdium variability ľudskej mitochondriálnej DNA (mtDNA) sa už niekoľko rokov úspešne
využíva v rôznych oblastiach genetiky človeka. S technológiami masívneho paralelného sekvenovania, ktoré pomerne jednoducho umožňujú získať a analyzovať kompletnú sekvenciu
mitochondriálnej DNA, sa informačný potenciál tejto časti ľudského genómu ešte znásobil.
V klinickej genetike analýza kompletnej mtDNA prispieva k identifikovaniu kauzálnych alebo
rizikových DNA variantov niektorých skupín zriedkavých, najmä neurodegeneratívnych a neuromuskulárnych ochorení. V poslednom období publikované štúdie ukazujú, že aj somatická
variabilita mtDNA je asociovaná s potenciálnym patologickým efektom, ktorej poznanie získava klinickú relevanciu. V neposlednom rade, kompletný ľudský mitogenóm, získaný jednak
z recentných vzoriek a jednak z archeologického materiálu, predstavuje veľmi bohatý zdroj informácii pri štúdiu evolúcie človeka, rekonštrukcie migrácií a demografickej histórie ľudských
populácií.

KOMPOZÍCIA A FUNKCIA ĽUDSKÝCH MITOCHONDRIÍ
Ľudské mitochondrie sú unikátne organely lokalizované v cytosole eukaryotických buniek.
Jedinou výnimkou sú erytrocyty, ktorým mitochondrie chýbajú. Počet a veľkosť mitochondrii varíruje od 800 až po 100 000 v závislosti od tkaniva a organu (Attimonelli et al., 2005).
Najväčší počet mitochondrií majú s pravidla energeticky dependentné bunky ako sú bunky
myokardu, nervové bunky, oocyty a myocyty (Garcia‑Rodriguez, 2004).
Tvar a veľkosť mitochondrii je rôznorodý. Môže byť buď tyčinkovitý alebo vláknitý, pričom ich
priemerná šírka sa pohybuje v rozmedzí od 0,1 μm až 3 μm a dĺžka od 1 μm až po 10 μm.
Od vnútorného prostredia bunky – cytosolu sú oddelené dvojitou membránou. Vonkajšia mitochondriálna membrána je z veľkej časti porézna a semipermeabilná pre molekuly do 10 kDa.
Naopak vnútorná membrána tvorí pevnú difúznu bariéru pre všetky molekuly a ióny. Medziorganelový transport proteínov a molekúl z matrixu do cytosolu je intenzívne regulovaný vyše
100 transportérmi lokalizovanými vo vnútornej membráne (Gilkerson et al., 2003). Vnútorná
membrána tvorí invaginácie nazývané kristy, ktoré zväčšujú povrch mitochondrii. Počet kríst
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koreluje s metabolickou aktivitou bunky . Ďalšou štruktúrou je matrix obklopujúca genetickú informáciu a vytvárajúca prostredie pre dôležité biochemické procesy (Baek et al., 2014) .
Takáto kompartmentalizácia umožňuje generovanie membránového potenciálu štyrom komplexom dýchacieho reťazca, ktorý je následne využitý komplexom V pri syntéze ATP v procese
oxidatívnej fosforylácie (Stewart & Chinnery, 2020) .
Mitochondrie nielenže generujú 90 % celkovej energie bunky (Castora, 2019), ale sú súčasťou
mnohých kanonických intracelulárnych signálnych dráh, kde majú kľúčovú úlohu pri intermediárnom metabolizme (Djouadi & Bastin, 2019) . Taktiež sú nevyhnutné pri udržiavaní homeostázy, pri bunkovej proliferácií (Yao et al., 2019), regulujú hladinu intracelulárnych iónov vápnika
a v neposlednom rade regulujú apoptózu (Loo et al ., 2002) .

Obr. 1. Štruktúra mitochondrií. Na hornom obrázku sa nachádza mitochondria zobrazená transmisným elektrónovým mikroskopom v mierke 200 nm. Na dolnom obrázku sa nachádza
schematický obrázok mitochondrie s popisom jednotlivých častí.
Zdroj: (https://cnx.org/contents/GFy_h8cu@9.87:FPF-phhT@13/Eukaryotic-Cells)

GENÓM ĽUDSKÝCH MITOCHONDRIÍ
Mitochondrie sú organely obsahujúce vlastnú genetickú informáciou . Predstavuje zbytok genómu alfa-proteobaktérie, endosymbionta, z ktorého sa mitochondrie v priebehu evolúcie
vyvinuli, čo bolo sprevádzané masívnym presunom genetickej informácie z predka mitochondrií do jadra hostiteľskej bunky (Vesteg & Krajčovič, 2011) . Genetickú informáciu mitochondrii
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tvorí kruhová molekula DNA o veľkosti 16 569 párov báz s molekulovou hmotnosťou 107 kDa.
Mitochondriálna DNA (mtDNA) nie je chránená histónmi, ale je tesne zbalená v nukleoproteínovom komplexe nazývanom nukleoid (Gilkerson et al., 2008). Na rozdiel od jadrového genómu je mtDNA mnohokópiová (100 – 10 000 kópii na bunku) a jej početnosť má veľký vplyv na
zachovanie správnych fyziologických funkcii. Zníženie počtu mitochondrií a zároveň i počtu
kópii mtDNA priamo koreluje so starnutím buniek, čo môže mať negatívny efekt na funkciu
celého organizmu (Picard, 2021).
Genóm ľudských mitochondrii pozostáva z 37 génov, z čoho je 22 génov pre transferové RNA
(tRNA) a 2 gény pre podjednotky ribozómových RNA (rRNA) 23S a 16S. Zvyšných 13 génov
kóduje esenciálne polypeptidy oxidačno‑fosforylačného systému (OXPHOS), ktoré sú nevyhnutné na generovanie ATP v procese oxidatívnej fosforylácie (Anderson et al.,1981; Andrewa
et al., 1999). Na rozdiel od jadrového genómu je ľudská mitochondriálna DNA veľmi kompaktná, až 93 % tejto molekuly predstavuje kódujúcu časť. Gény sú umiestnené tesne za sebou,
neobsahujú intróny a dokonca sa gény ako MT‑ATP6 a MT‑ATP8 prekrývajú (Ware et al., 2009).
Molekula mtDNA má 3 časti: H‑reťazec, L‑reťazec a D‑slučku. Na ťažkom (H) reťazci bohatom
na guanín, je lokalizovaných 28 génov, zatiaľ čo ľahký (L) reťazec je bohatý na cytozín a obsahuje iba 9 génov. Nekódujúcou oblasťou je 3‑vláknová štruktúra D‑slučka ohraničená génmi
pre tRNAPhe a tRNAPro na pozícií referenčnej sekvencie CRS (Cambridge reference sequences) 16024‑576 (Anderson et al., 1981; Andrews et al., 1999). Tento segment je významný pri
regulácií expresie génov, pretože obsahuje počiatok replikáie ťažkého (H) vlákna a promótory
transkripcie HSP1, HSP2. Promótory generujú polycistronické transkripty, ktoré sú následne
spracované do zrelých mRNA, tRNA a rRNA. Súčasťou D segmentu sú 3 hypervariabilné regióny HVR1 (CRS 16024‑16385), HVR2 (CRS 73‑340) a HVR3 (CRS 438– 574) (Amorim et al.,
2019). Mutácie v týchto oblastiach nepodliehajú takmer žiadnej selekcii, čo vedie k ich kumulácií v priebehu času a následnému prenosu do ďalších generácií. Variabilita polymorfných
regiónov HVR1 a HVR2 sa vo veľkej miere využíva v rôznych oblastiach populačnej genetiky
a archeogenetiky pri rekonštrukciách mikroevolúcie človeka ako aj vo forenznej genetike.
Aj keď sú mitochondrie pomerne samostatné jednotky, pre správny chod všetkých biologických procesov sú nevyhnutné proteíny exprimované jadrovými génmi. Väčšina proteínov
komplexu OXPHOS je kódovaná práve jadrovými génmi a syntetizovaná na ribozómoch v cytosole (Pfanner, 2019). Zaujímavými mitochondriálnymi sekvenciami, ktoré boli identifikovane
v jadrových genómoch sú NUMTy (Nuclear Mitochondrial DNA Segments). Inzercie sekvencií
mtDNA do jadrového genómu (NUMTy) sa považujú za špecifický typ mutácií. Najčastejšie sa
jedná o krátke úseky iba niekoľkých desiatok bázových párov báz, ale v posledných rokoch boli
identifikované aj veľké NUMTy, ktoré dosahovali skoro až veľkosť celého mitochondriálneho
genómu (Wei et al., 2020, Lutz‑Bonengel et al., 2021). Pri sekvenovaní kompletného mitochondriálneho genómu často vo veľkej miere prispievajú k nesprávnej interpretácii sekvenačných
dát. Oblasti, ktoré sú v čítaniach považované za mitochondriálne sú v konečnom dôsledku
jadrové (Preste et al., 2019; Ring et al., 2017).
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Obr. 2 Ľudský mitochondriálny genóm s vyznačenými génmi a hypervariabilnými oblasťami (Picard
et al. 2016)

DEDIČNOSŤ A SEGREGÁCIA mtDNA
Mitochondriálna DNA je jedným z dvoch uniparentálnych markerov nepodliehajúcim konvenčným Mendelovým zákonom dedičnosti (Heyningen & Yeyati, 2004) . Do nasledujúcich generácií
sa dedí striktne po materskej línii . Jedným z primárnych dôvodov výlučne uniparentálneho
prenosu mtDNA je jej množstvo v mužských pohlavných bunkách . Spermatické bunky obsahujú v porovnaní s oocytmi 1000-krát menej mitochondrii . Po čiastočnej penetrancii paternitných
mitochondrii do cytosolu vajíčka dochádza k dočasnej koexistencii s maternitnými . Následne
sú v skorom štádiu embryogenézy zo zygoty úplne eliminované (Kaneda et al ., 1995) . Degradačné mechanizmy, ktoré zabezpečujú uniparentálny prenos dodnes nie sú úplne objasnené .
Práve z dôvodu prítomnosti degradačných mechanizmov dlho prevládala domnienka, že prenos mtDNA je možný iba od matky . Uniparentálna dogma bola však prvýkrát čiastočne vyvrátená v roku 2004, kedy bola zaznamenaná penetrancia paternitnej mtDNA u normálnych embryí po oplodnení in vitro . Veľmi významným výskumom, ktorý identifikoval doposiaľ neznámy
vzor variácie mtDNA sa uskutočnil v roku 2018 . Luo a kolektív analyzovali mitochondriálnu
DNA chlapca, ktorý vykazoval neurodegeneratívne ochorenie, avšak masívnym paralelným
sekvenovaním nebol identifikovaný žiadny kauzálny patologicky variant . Aj keď sa neidentifikovala priama príčina ochorenia, vedci objavili nekonvenčné hladiny heteroplazmie ako aj
variácie mtDNA . Na zistenie príčiny atypického vzoru dedičnosti mtDNA, rozšírili svoju ana-
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lýzu mitochondriálnych genómov na všetkých priamych rodinných príslušníkov -- prarodičov,
rodičov a sestry . Výsledkom štúdie bolo zistenie, že atypický vzork vznikol kombináciou dvoch
typov mtDNA . Jeden pochádzal od pramatky a druhý od praotca, pričom bol dedený do ďalších generácií . Najpravdepodobnejším dôvodom takéhoto biparentálneho prenosu je zlyhanie
mechanizmov eliminujúcich paternitnú mtDNA po fertilizácii . (Luo et al ., 2018; Mcwilliams &
Suomalainen Anu, 2019; Schwartz & Vissing, 2003) .
Za bežných podmienok sú všetky kópie mtDNA v bunke geneticky identické . Avšak vzhľadom
na základnú funkciu mitochondrii (generovanie energie), je mtDNA neustále atakovaná reaktívnymi formami kyslíka, čo môže viest k vzniku rôznych mutácií . Pôsobením rôznych externých faktorov a chybovosťou replikácie, ktorú reparačné mechanizmy bunky nie vždy dokážu
korigovať, môže dôjsť k zmene homoplazmického stavu mtDNA na heteroplazmický . V jednej
bunke koexistuje pôvodný ako aj mutovaný mitochondriálny genóm (Jiang et al ., 2017) . Vďaka
polyploidnej povahe mtDNA, je veľmi malá šanca na fixáciu de novo mutácie, hlavne z dôvodu
extrémneho zníženia počtu kópii mtDNA hneď po fertilizácií, tzv . hypotéza úzkeho hrdla . Výsledkom takéhoto rýchleho a extrémneho zníženia počtu mtDNA sú primordiálne zárodočne
bunky obsahujúce iba 100 až 500 kópii mtDNA (Khan et al ., 2015) . Následnou robustnou replikáciou pri maturácii oocytov sa počet mtDNA opäť zvýši na 100 000 molekúl (Mcwilliams &
Suomalainen Anu, 2019) . V určitých prípadoch môže dôjsť ku germinatívnej hereoplazmii – dedičnej, pri ktorej je hladina mutovaných alel medzi potomkami v rámci jeden generácie veľmi
variabilná (Zhang et al ., 2018) .
Vďaka nástupu novej generácie sekvenovania a masívnej paralelizácii analýzy DNA vzoriek
sa z časti vyvracia teória o raritnom výskyte heteroplazmie v ľudských bunkách . Zistilo sa, že
aj keď iba vo veľmi nízkych hladinách (0,5–1 %) je heteroplazmia u ľudí pomerne bežným javom . Najčastejšie sa DNA variatny v heteroplazmickom stave detegujú v regulačnej oblasti
D-slučke, ale môžu byť roztrúsené aj po celom mitochondriálnom genóme (Payne et al ., 2011) .

Tab. 1 Bioinformatické nástroje využívané na analýzu mitochondriálneho genómu (Bris et al.
2018).
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VARIABILITA mtDNA A MITOCHONDRIÁLNE OCHORENIA
Neprítomnosť rekombinácie, uniparentálna dedičnosť a vysoká mutačná rýchlosť sú vlastnosti, ktoré z molekuly mtDNA robia skvelý nástroj predovšetkým pre potreby populačno‑genetických štúdii.
Mutačná rýchlosť mitochondriálnej DNA je 10 až 17- násobne vyššia ako je mutačná rýchlosť
jadrovej DNA, a to z dôvodu prítomnosti len rudimendárnych reparačných mechanizmov, resp.
ich absencie (Naue et al., 2014; Tuppen et al., 2010; Wei et al., 2017). V mitochondriálnom
genóme sa nachádzajú oblasti HVR1, HVR2, HVR3, ktoré majú vyššiu mutačnú rýchlosť ako
zvyšok genómu. Dokonca, niektoré pozície vykazujú až extrémnu mutabilitu tzv. „mutation
hot‑spots“. Takéto bázy mutujú tak rýchlo, že v nich dochádza k spätným mutáciám a môžu byt
prítomné paralelne vo viacerých haploskupinách (Malyarchuk, 2013). Majoritná časť takýchto
variantov je neutrálna a nemajú žiadny patologický efekt. V niektorých prípadoch môžu byť
asociované varianty mtDNA so zvýšeným alebo zníženým rizikom určitých menej závažných
ochorení s multifaktoriálnou etiológiou, ale ich patologický účinok nie je vždy aj klinicky potvrdený. A nakoniec, veľmi zriedkavo ide o kauzálne mutácii spojené s veľmi zriedkavým dedičnými mitochondriálnymi ochoreniami, ktoré sú neurodegeneratívnej a neuromuskulárnej
povahy (Leberova hereditárna optická neuropatia, Myoklonická epilepsia a syndróm MELAS).
Prevažná väčšina variantov mtDNA má tak fylogenetickú relevanciu, na základe ktorej je možné určiť príslušnosť ku konkrétnym haploskupinám.
Úroveň patogenity závisí najme od povahy mutácie a citlivosťou jednotlivých orgánov na fyziologické zmeny asociované s poruchami mitochondrii (Nicholls & Gustafsson, 2018). Ďalším
kritickým parametrom manifestácie ochorenia je hladina heteroplazmie, na ktorú má veľký
vplyv segregácia mutovaných mtDNA variantov pri delení bunky. Na to, aby došlo k fenotypovému prejavu heteroplazmického patologického variantu musí dosiahnuť určitú hladinu tzv.
prahový efekt. Okrem toho, že je prahový efekt v korelácii so závažnosťou syndrómov, fenotypový prejav do veľkej miery ovplyvňuje aj typ mutácie. Pre bodové mutácie bola dávnejšie
stanovená kritická hodnota v génoch pre tRNA na 90 % (Chomyn et al., 1992; Hanna et al.,
1995), zatiaľ čo pri veľkých deléciách je to 60 % (Bourgeron et al., 1993). Avšak efekt prahovej
hodnoty nemusí platiť vždy, čoho je dôkazom variant m.5545C>T v géne MT‑TW, na ktorého
manifestáciu stačí už 25 % mutovanej mtDNA (Zhu et al., 2014).
V roku 1988 bola identifikovaná prvá tranzícia m.8344A>G géne pre tRNALys, ktorá je asociovaná s multisytémovým ochorením Myoklonickou epilepsiou MERRF (Myoclonic epilepsy
with ragged‑red fibers). Ochorenie sa začína prejavovať už v detstve alebo v ranej fáze dospelosti fotosenzitívnymi generalizovanými tonicko‑klonickými záchvatmi, demenciou, hluchotou
a myopatiou s ptózou či oftalmoparézou, cerebelárnou ataxiou (Mc Farland, 2002).
Ďalšie varianty m.3243A>G a m.8993T>G boli identifikovane v génoch pre ATP syntázu podjednotky VI a asociované so závažným syndrómom MELAS (Mitochondrial encephalopathy,
lactic acidosis, and stroke‑like episodes) (Goto et al., 1990; Nesbitt et al., 2013; Sgarbi et al.,
2006; Thyagarajan et al., 1995). Jedná sa o najfrekventovanejšiu mitochondriálnu encefalo-
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myopatiu, pričom prevalencia je odhadovaná na 60/100 000 obyvateľov. Typickým fenotypovým prejavom tohto závažného ochorenia sú „stroke like“ epizódy sprevádzané parciálnou
reverzibilnou amnéziou, hemianopsiou a kortikálnou slepotou. Epizódy sa opakujú, zanechávajúc reziduálne neurologické poškodenie (Žigrai, 2007).
Kauzálne substitúcie m.3460G>A, m.11778G>A a m.14484T>C v géne MT‑ND4 sú asociované
s najčastejšou maternitne dedenou slepotou, neurodegeneratívnym ochorením Leberovou
dedičnou optickou neuropatiou LHON (Leber hereditary optic neuropathy). Syndróm postihuje viac mužov ako ženy a je spojený s postihnutím mozočka- viacpočetné roztrúsené poškodenie bielej hmoty (Lev, 2002). Pri tomto ochorení bola zriedkavo pozorovaná aj demencia,
aritmia a hypertrofická myokardiopatia.
Kauzálne varianty m.8993T> C alebo m.8993T> G v géne MT‑ATP6, ktorého expresiou vzniká
hlavná podjednotka proteínového komplexu OXPHOS V, prispievajú k subakútnej nekrotizujúcej encefalomyopatii LS (Leigh syndrome) (Leigh, 1951). Príznaky tohoto syndrómu je možné
pozorovať už v detstve s letálnou prognózou. Jeho prejavmi sú najme psychomototická retardácia, ataxia, laktacidóza, dystonia a hypertrofická kardiomyopatia (Parikh, 2011).
Okrem bodových mutácii boli zaznamenané aj veľké delécie od 1,8 až 8 kb. Tieto delécie sú
vždy heteroplazmické, pričom incidencia je zvýšená u pacientov s progresívnou supranukleárnou oftalmoplégiou, Kearns‑Sayerovým syndrómom a Pearsonovým syndrómom (Lee et al.,
2007; Young & Copeland, 2016).

MASÍVNE PARALELNÉ SEKVENOVANIE A INTERPRETÁCIA
VÝSLEDKOV
Mitochondriálne ochorenia sú klinicky veľmi heterogénne a môžu sa prejaviť širokým spektrom príznakov. Nesynonymné mutácie majú za následok poruchy alebo zmeny proteínov
nevyhnutných pre oxidatívnu fosforyláciu, čo vedie k dysfunkcii mitochondrii a následne
k vytvoreniu patologického stavu v bunke. Klinická rôznorodosť, multisystémovosť a neúplná
penetrancia mitochondriálnych ochorení v rodinách, do veľkej miery sťažuje presnú diagnostiku.
Vďaka nástupu druhej generácie sekvenovania (Next Generation Sequencing), bolo možné
oveľa komplexnejšie nahliadnuť do variability nie len jadrového genómu, ale aj ľudského mitochondriálneho genómu. Mimoriadna paralelizácia a rýchlosť sekvenovania robí z masívneho
paralelného sekvenovania revolučnú technológiu využívanú v širokom spektre biologických
vied (Bruijns et al., 2018).
Veľké množstvo údajov s rôznou informatívnou hodnotou vygenerovaných pomocou NGS je
nutné spracovať a vyhodnotiť pomocou rôznych bioinformatických algoritmov a nástrojov, čo
kladie vysoké nároky na stupeň kvalifikácie odborníkov v oblasti bioinformatiky (Woerner et
al., 2018).
Najčastejšími problémami, s ktorými sa pri analýze sekvenačných dát kompletného mitochon-
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driálneho genómu odborníci stretávajú sú duplikácie, veľké množstvo artefaktov, cros‑kontaminácia, NUMTy a hĺbka pokrytia (počet čítaní, ktorý pokrýva konkrétny cieľový nukleotit),
ktorá je kritická pri určovaní hladiny heteroplazmie. Prvým krokom pri analýze sekvenačných
dát je priloženie získaných sekvencii k referenčnému genómu tzv. mapovanie. Na tieto účely
boli vyvinuté špecifické bioinformatické nástroje Tab.č.1. Ďalším krokom je identifikácia, anotácia a zistenie klinickej relevancie variantov pomocou databáz ako Vasrome (Kopanos et al.,
2019),

ZÁVER
Mitochondrie ako energetické centrá buniek sú nepostrádateľné pre správny priebeh všetkých biochemických a fyziologických procesov v organizme. Za posledných 25 rokov sa analýza variability ľudského mitochondriálneho genómu stala rutinnou záležitosťou vo vedeckých
ako aj klinických laboratóriách. Pokroky v metodikách a technológiách masívneho paralelného
sekvenovania umožnili relatívne rýchlo a efektívne analyzovať kompletný mitochondriálny genóm a získať tak signifikantné informácie s fylogenetickou ako aj klinickou relevanciou.
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Zápis z online zasedání dne 2.12.2021
1) Členská základna
Ke dni 2.12.2021 bylo registrováno 406 aktivních členů Společnosti (k 31.12.2021 pak 409
aktivních členů), přičemž v roce 2021 se za členy ČsBS přihlásilo 42 osob (k 31.12.2021 pak
celkem 45 osob).
Počet členů registrovaných v jednotlivých sekcích k 2.12.2021 je uveden v tabulce:

Sekce

Předseda

Členové

Sekce buněčné biologie

doc. RNDr. Petr VAŇHARA, Ph.D.

120

Cytogenetická sekce

doc. RNDr. Zuzana ZEMANOVÁ, CSc.

85

Společnost pro mutagenezi zevním prostředím

RNDr. Alena Gábelová, CSc.

60

Sekce nádorové biologie

doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.

65

Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně

MUDr. Milan Kocián

100

Sekce vývojové a reprodukční biologie

Mgr. Helena Kupcová Skalníková, Ph.D.

32

Sekce pro biologii nízkých teplot

Ing. Miloš Faltus, Ph.D.

25

Sekce evoluční biologie

prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.

26

Pedagogická sekce

RNDr. Pavel Vařejka

24

Sekce pro historii biologických věd

Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D.

25

2) Dotace od Rady vědeckých společností na rok 2021
S ohledem na vývoj pandemie COVID jsme museli přistoupit ke změnám v projektu Prezentace
nových výsledků vědeckého výzkumu a jejich popularizace, na které ČsBS, z.s. od RVS obdržela
na r. 2021 dotaci ve výši 270.000 Kč (celková dotace pro ČsBS, z.s. na r. 2021 byla 340.000 Kč).
Vzhledem k nepříznivému vývoji pandemické situace jsme byli nuceni přistoupit ke zrušení odborných akcí. Jedná se o (i) 27. cytosketální klub, na který jsme obdrželi dotaci ve výši
20.000 Kč, dále o (ii) konferenci Genetická toxikologie a prevence rakoviny, na kterou jsme obdrželi dotaci ve výši 40.000 Kč, o (iii) konferenci a workshop Metodologie studia vlivu nízkých
teplot na živé organismy, na kterou jsme obdrželi dotaci ve výši 20.000 Kč, a (iv) SONODEN,
který neproběhl v plánovaném termínu ani v online podobě a na který jsme obdrželi dotaci ve
výši 10.000 Kč. Tyto prostředky byly poukázány zpět Radě vědeckých společností. Po vrácení
nečerpaných prostředků byla tedy finální částka na projekt „ Prezentace nových výsledků vědeckého výzkumu a jejich popularizace“ 180.000 Kč.
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Dále došlo ke změnám u odborné akce The 6th Animal Models of Neurodegenerative Diseases, a to konkrétně ke změně termínu konání (původně 8.-10.11.2021 / nově 31.10. – 2.11.2021)
a názvu na Gene and Cell Therapy of Usher Syndrome and Age related macular degeneration:
Neuroretina degeneration in Animal models s užším tematickým zaměřením.
Projekty Webová stránka ČsBS, z.s. a Zpravodaj ČsBS, z.s. zůstaly nedotčeny s podporou
10.000 Kč pro Webovou stránku a 60.000 Kč pro Zpravodaj ČsBS (2 čísla/rok). Celková dotace
od RVS pro jednotlivé projekty řešené Česko‑slovenskou biologickou společností v r. 2021 tak
byla 250.000 Kč.

3) Dotace od Rady vědeckých společností na rok 2022
Na rok 2022 žádáme o dotaci v celkové výši 450.000 Kč na projekty Prezentace nových výsledků vědeckého výzkumu a jejich popularizace, Webová stránka ČsBS, z.s. a Zpravodaj ČsBS, z.s.

Akce

Požadavek

XXV. Biologické dny: Nádorová biologie – od molekul až po precizní medicínu

150.000 Kč

55. výroční cytogenetická konference

60.000 Kč

2. Morfologický workshop: Mikroskopická analýza buněk a tkání

20.000 Kč

27. ročník cytoskeletálního klubu

20.000 Kč

Nekódující molekuly v onkologii

20.000 Kč

Genetická toxikologie a prevence rakoviny

50.000 Kč

Metodologie studia vlivu nízkých teplot na živé organismy

20.000 Kč

Série 10 webinářů na žádaná UZ témata klinické sonografie

20.000 Kč

SONODEN

10.000 Kč

Sekce pro historii biologických věd, cyklus přednášek

5.000 Kč

Brněnská pobočka: přednáškové schůze, semináře

5.000 Kč

Zpravodaj

60.000 Kč

Webová stránka

10.000 Kč

CELKEM

450.000 Kč

4) Volby do Hlavního výboru 2022 – 2024
Dle Jednacího řádu byla ustanovena pětičlenná volební komise (složení viz tabulka), která
vyzve všechny výbory poboček a sekcí k písemnému podání návrhů na kandidáty příštího Hlavního výboru a revizorů. Z navržených kandidátů pak zařadí volební komise do kandidátky nejčetnější návrhy v počtu, který je dvojnásobkem počtu mandátů do Hlavního výboru.
doc. Mgr. Jiří Šána, Ph.D., Ústav patologie, FN Brno

Předseda

Mgr. Martina Lojová, Ph.D., Masarykův onkologický ústav

Členka, administrátorka voleb
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RNDr. Kamila Součková, Ph.D., CEITEC MU

Členka

Mgr. Daniel Vlk, CSc., Biofyzikální ústav LF MU

Člen

Mgr. Petra Vychytilová, Ph.D., LF MU

členka

Byl představen a odhlasován nástroj pro online volbu do HV na funkční období 2022– 2024 –
ElectionRunner, jehož cena při počtu 409 hlasujících by se měla pohybovat v řádu 49 USD
a který umožní 409 hlasujícím vybírat 1‑12 kandidátů a zajistí, že každý uživatel může hlasovat
pouze 1x.

5) Noví členové za rok 2021
Doc. RNDr. Kateřina KOMRSKOVÁ

Sekce vývojové a reprodukční biologie

Mgr. Andrej JEDLIČKA

S. evoluční biologie, S. buněčné biologie

Johana MAYEROVÁ

S. nádorové biologie

MUDr. Jakub KIPROV

Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně

Mgr. Stanislav MACHAČ, Ph.D.

ČSUM

MUDr. Petr HLAVATÝ

ČSUM

MUDr. Richard VALENT

ČSUM

Mgr. Petr ROUTNER

ČSUM

Mgr. Marta NAVAŘÍKOVÁ

Cytogenetická sekce

MUDr. Karolína PLCHOVÁ

ČSUM

Mgr. Miroslav ŠTOLFA

Cytogenetická sekce

Bc. Pavína ČADOVÁ

Cytogenetická s., S. evoluční biologie, Pedagogická s., S.
vývojové a reprodukční biologie, S. buněčné biologie

MUDr. Lenka DEJDAROVÁ

ČSUM

Mgr. Lucie KNOBLOCHOVÁ

S. vývojové a reprodukční biologie, S. buněčné biologie

Bc. Tereza RŮŽIČKOVÁ

Cytogenetická s., S. vývojové a reprodukční biologie, S.
buněčné biologie, S. nádorové biologie

MUDr. Eva NIESLANIKOVÁ

ČSUM

MUDr. Markéta SVOBODOVÁ

ČSUM

MUDr. Jan FARKAŠ

ČSUM

Doc. MUDr. Ivana KACEROVSKÁ MUSILOVÁ, Ph.D.

ČSUM

MUDr. Soňa KLÍMOVÁ

ČSUM

MUDr. Martin KRÁKORA

ČSUM

MUDr. Martina NOVOBILSKÁ

ČSUM

MUDr. Michaela BALEJOVÁ

ČSUM
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MUDr. Juraj DIVINEC

ČSUM

MUDr. Jaroslav VITÁK

ČSUM

MUDr. Tomáš DOUBEK

Pedagogická s., ČSUM

MUDr. Jiří ŠTĚDRÝ, Ph.D.

ČSUM

MUDr. Andrej UHRIN

ČSUM

MUDr. Vilena ULIAMAEVA

ČSUM

MUDr. Světlana HRICOVÁ

ČSUM

Mgr. David JANOUŠEK, Ph.D.

ČSUM

Ing. Lukáš KURUC

ČSUM

MUDr. Simona PALOUŠOVÁ

ČSUM

MUDr. Ondrej KRIŠKO

ČSUM

MUDr. Michal STODOLA

ČSUM

RNDr. Jan BALVAN, Ph.D.

Společnost pro mutagenezi evním prostředím, S. evoluční
biologie, Pedagogická s., S. buněčné biologie, S. nádorové
biologie, S. pro historii biologických věd

MUDr. Dana KAUTZNEROVÁ

ČSUM

Doc. RNDr. Michal MASAŘÍK, Ph.D.

S. buněčné biologie, S. nádorové biologie

MUDr. Klára VALCHÁŘOVÁ

ČSUM

MUDr. Gabriela CHUDÁRKOVÁ

ČSUM

MUDr. Veronika MARÁČKOVÁ

ČSUM

MUDr. Milan NÁPRSTEK

ČSUM

MUDr. Michaela NEPRAŠOVÁ, Ph.D.

ČSUM

MUDr. Tomáš NOVOTNÝ, Ph.D.

Pedagogická s., ČSUM

MUDr. Pavlína VYHNANOVSKÁ, Ph.D.

ČSUM
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Sekce vývojové a reprodukční biologie
Gene and Cell Therapy of Usher Syndrome and Age Related
Macular Degeneration: Neuroretina Degeneration in Animal
Models
Datum konání:

31. října – 2. listopadu 2021

Místo konání:

Konferenční centrum AV ČR Liblice

Konferenční centrum AV ČR v Liblicích hostilo ve dnech 31. října až 2. listopadu 2021 mezinárodní workshop zaměřený na využití zvířecích modelů ve výzkumu neurodegenerativních
nemocí oční sítnice. Vědecké setkání pořádané Centrem Pigmod Ústavu živočišné fyziologie
a genetiky AV ČR se stalo příležitostí k setkání odborníků, představujících světovou špičku
ve výzkumu dvou závažných lidských onemocnění zraku spolu se zástupci organizací, které
výzkum těchto onemocnění podporují. Workshopu se zúčastnilo 45 odborníků, z toho 18 domácích a 27 zahraničních.
První den workshopu byl věnován věkem podmíněné makulární degeneraci. Jedná se o závažné degenerativní onemocnění sítnice oka, které u většiny pacientů postupně vede až k úplnému oslepnutí. Ve vyspělých zemích jde o nejčastější příčinu slepoty u lidí nad 60 let. Onemocnění nelze zcela vyléčit, při včasném odhalení je však možné vhodnou terapií ztrátu zraku
zbrzdit. Na workshopu byly diskutovány současné novinky ve vývoji buněčných terapií tohoto
onemocnění za využití indukovaných pluripotentních kmenových buněk či buněk pigmentového epitelu sítnice, zejména pak problematika jejich aplikace u zvířecích modelů. Program
dne, vedený předními odborníky a také spolupracovníky Centra Pigmod ÚŽFG AV ČR Goranem
Petrovskim (Oslo University Hospital) a Slavenem Ercegem (Príncipe Felipe Research Center
Foundation, Valencia) zahájil přední světový odborník Kapil Bharti (Ocular and Stem Cell Translational Research Section National Eye Institute NIH) přednáškou „Developing autologous
iPS cell derived therapy for AMD: from bench‑to-bedside“. Následovaly příspěvky obou předsedajících; Goran Petrovski přednesl přednášku na téma „Subretinal implantation of retinal
pigmented epithelium on a bioscaffold in minipigs“, Slaven Erceg pokračoval tématem „Toward cell therapy for RPE related hereditary dystrophies“.
Další blok byl věnován zejména technikám implantací buněk do subretinálního prostoru oka
za využití prasečích modelů. Zde vystoupil Lyubomyr Lytvynchuk (Justus‑Liebig-University
Giessen, University Clinic Giessen and Marburg) s příspěvkem „General information about preparation and postoperative care of minipigs“, následován Zbyňkem Straňákem (3. Lékařská
fakulta UK, Praha) „Surgical technique of subretinal cell carrier implantation in Libechov minipigs – step by step guidelines“ a blok zakončilo shrnutí „Future perspectives of subretinal cell
carrier implantation in Libechov minipigs“, následované příspěvkem Matthiase Maie (Roland
Consult) „Fundus‑controlled functional in vivo Diagnosis of the Retina“ a Hany Hansíkové (1.
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Lékařská fakulta UK Praha) „Mitochondrial parameters in minipig following acute intraocular
pressure elevation“.
Po obědě program pokračoval přednáškami Ireny Koutné a Aleše Hampla (Lékařská fakulta
Masarykovy Univerzity, Brno) „Clinical grade human iPSC‑derived cells: is the right time for
cell therapies?“, Hany Studenovské (Ústav makromolekulární chemie AV ČR) „Nanofibrous
membrane as a substrate for cultivation and transplantation of RPE cells“, Georginy Faury
Muñoz (Oslo University Hospital) „Role of mitochondrial integrity on transepithelial transport
in human retinal pigmentation epithelium“, Knuta Stiegera (Justus‑Liebig-University Giessen,
University Clinic Giessen and Marburg) „Therapeutic genome editing targeting photoreceptors“. Poslední příspěvek dne přednesl Yaroslav Nemesh z ÚŽFG AV ČR, a to na téma „Advantages of nanofibrous membranes for culturing of primary RPE cells compared to commercial
scaffolds“.
Druhý den konference byl věnován dalšímu dosud neléčitelnému degenerativnímu onemocnění kombinujícímu postižení sluchu a zraku. Usherův syndrom je dědičné onemocnění, které
se projevuje formou úplné hluchoty od narození, spolu s problémy s rovnováhou. Již v dětském věku zároveň dochází k postupné degeneraci oční sítnice, která vede do puberty k úplné
ztrátě zraku. Mutace, která způsobuje onemocnění, se dědí recesivně, to znamená, že dítě
musí získat tuto genetickou změnu od obou rodičů, a proto naštěstí není výskyt Usherova
syndromu masivní a postihuje asi 10 % neslyšících dětí. Výzkum Usherova syndromu je podporován společností ODYLIA Therapeutics i soukromými nadacemi USHER 2020 (USA) a FAUN
(Německo).
Program dne vedli Nikolai Klymiuk (Technical University of Munich, School of Medicine) a Uwe
Wolfrum (Johannes‑Gutenberg University Mainz, Institute of Molecular Physiology). Problematika Usherova syndromu byla představena ve 3 přednáškách zaměřených na patogenezi,
charakterizaci molekulární podstaty onemocnění a vývoj léčby, které postupně uvedli Uwe
Wolfrum, Erwin van Wijk (Department of Otorhinolaryngology Radboud University Medical
Centre, Nijmegen) a Aziz El‑Amraoui (Institute Pasteur v Paříži). Výzkum vedoucí k molekulární
charakterizaci podstaty onemocnění byl dále rozveden v přednáškách Uwe Wolfruma „Characterization of USH1C/harmonin in the human retina provides insights into pathophysiology
and therapy options for Usher syndrome“ a Kerstina Nagel‑Wolfruma (Johannes‑Gutenberg
University Mainz, Institute of Molecular Physiology) „Ignore the nonsense: Translational read‑through for the Usher syndrome“.
Následující program se věnoval prasečímu modelu Usherova syndromu pro výzkum molekulární podstaty onemocnění a vývoj léčebných postupů. V této části konference byly představeny příspěvky Nikolaie Klymiuka „Working with large animal models for inherited diseases“
a dalších odbornic z Německa Sophie Grotz (Ludwig‑Maximilian University Munich) a Jessicy
Schäfer (Johannes‑Gutenberg University Mainz) s příspěvkem „Characterization of the USH1C
knock‑in pig, a large animal model for Usher syndrome“. V kratším odpoledním programu
vystoupily Monika Baxa (ÚŽFG AV ČR) s příspěvkem „How to settle a battery of behavioral
assessments for USHER pigs“ a Dunja Lukovic (Príncipe Felipe Research Center Foundation,
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Valencia) - „iPSCs as disease models and resource for therapy of Usher disease“. Program dne
uzavřela diskuze u kulatého stolu.
Odborný workshop umožnil propojit odborníky ze základního a aplikovaného výzkumu, včetně studentů, nejen mezi sebou, ale i spolu se zástupci nadací a sponzorujících společností
a otevírá cestu k další spolupráci a výzkumu. Věříme, že v příštích letech bude epidemická
situace ohledně COVID‑19 příznivá a umožní uspořádat podobně přínosné vědecké setkání
zaměřené na zvířecí modely neurodegenerativních onemocnění.
Za Sekci vývojové a reprodukční biologie
Mgr. Helena Kupcová‑Skalníková, Ph.D.
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ČESKÁ SPOLEČNOST PRO ULTRAZVUK V MEDICÍNĚ
NEWSLETTER č. 1/2022 České společnosti pro ultrazvuk
v medicíně
6 . 1 . 2022

Vážení a milí přátelé ultrazvuku v medicíně!
V úvodu bychom vám chtěli popřát všechno nejlepší do nového roku . Doufáme, že jste prožili
příjemné vánoční svátky s dostatkem odpočinku .
Rádi bychom vám prostřednictvím tohoto čísla newsletteru zprostředkovali změny v naší společnosti spojené s volbou nových členů výboru ČSUM .
První změnou ve výboru je ukončení činnosti úřadujícího tajemníka Ing . Ladislava Doležala, CSc ., který se s koncem volebního období rozhodl do výboru znovu nekandidovat . Na
tomto místě bychom mu chtěli poděkovat za jeho svědomitou
a obětavou práci . Budou nám chybět jeho milé emaily a zprávy,
na které jsme byli léta zvyklí . Přejeme mu pevné zdraví, štěstí,
úspěchy a dostatek času na všechny jeho koníčky . Doufáme,
že i nadále zůstane jak přítelem ultrazvuku, tak přítelem naší
společnosti .
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Na základě voleb, které se uskutečnily na podzim roku 2021,
bylo do výboru společnosti zvoleno 7 členů . Na první schůzi
nového výboru proběhla volba předsedy a tím byl jednohlasně zvolen dosavadní úřadující předseda, MUDr . Milan Kocián .
Krátce po této volbě se rozhodl z osobních důvodů z funkce
předsedy a člena výboru odstoupit . Jako předseda předchozího volebního období MUDr . Milan Kocián věnoval své úsilí
podpoře a organizací kvalitní výuky v sonografii a podpoře
výměny zkušeností mezi sonografisty všech oborů medicíny .
Svojí aktivní prací společnost významně oživil a výrazně posunul . Přejeme mu v tuto chvíli pevné zdraví a hodně úspěchů v oblasti vzdělávací i publikační .

Předseda společnosti
Pod vlivem těchto okolností následovaly začátkem prosince
dvě mimořádné schůze výboru a na základě hlasování byl dne
12 . 12 . 2021 zvolen do uvolněné funkce předsedy jednohlasně
přednosta Ortopedické kliniky Fakulty zdravotnických studií
Univerzity J . E . Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní
a . s . – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o . z ., MUDr . Tomáš Novotný, Ph .D ., dlouholetý muskuloskeletální sonografista v rámci svého oboru a pořadatel Praktických kurzů sonografie pohybového aparátu .

Místopředsedové pro vnitřní a vnější záležitosti
Současně s volbou nového předsedy byly ustanoveny nové funkce výboru, a to místopředseda
pro vnější záležitosti a místopředseda pro vnitřní záležitosti . Do funkce místopředsedy pro
vnější záležitosti, jehož úkolem bude zejména komunikace ČSUM s EFSUMB a dalšími mezinárodními sonografickými asociacemi, byla jednohlasně zvolena vedoucí oddělení hepatologických zobrazovacích metod Kliniky hepatogastroenterologie IKEM a nová členka výboru,
MUDr . Halima Gottfriedová, Ph .D . Ve funkci místopředsedy pro vnitřní záležitosti, jehož úkolem bude zastupování předsedy v komunikaci ČSUM na národní úrovni, zůstává zkušený člen
výboru, pan docent MUDr . Luboš Hrazdira, CSc .

Další členové výboru
Znovu zvolenou členkou výboru je vedoucí oddělení ultrazvukové diagnostiky Kliniky zobrazovacích metod Fakultní nemocnice u sv . Anny v Brně, prim . MUDr . Eva Kotulánová . Novými členy
jsou praktický lékař a garant ordinací praktického lékařství v Karlovarském kraji, MUDr . Zdeněk Hess, Ph .D ., dále radioložka z interní kliniky FN Královské Vinohrady, MUDr . Pavlína Vyhnanovská, Ph .D . a další zkušená pražská radioložka, MUDr . Lenka Mrázková .
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Činnost výboru za rok 2021
V roce 2021 proběhla novelizace Stanoviska k výuce klinické sonografie vycházející z konsenzů
EFSUMB. Byla provedena aktualizace analýzy UZ výukových programů v ČR. Podařilo se zahájit
základní kurz abdominální sonografie, který je plně v souladu s praxí EFSUMB. ČSUM poskytla záštitu nad odbornou akcí „Elastografie jater 2021“, která proběhla v září minulého roku
v Praze. Jinak byl minulý rok, tak jako ve všech oblastech, výrazně ovlivněn pandemií COVID‑19
a s ní spojeným rušením odborných akcí.

Plán výboru společnosti pro nové funkční období – slovo předsedy
Nový výbor ČSUM odhlasoval plán přechodu společnosti pod strukturu České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Tento krok bude spojen s nutností odsouhlasení existence
ČSUM sjezdem delegátů ČLS JEP v roce 2023. Do té doby bude ČSUM fungovat na základě
schválení předsednictva ČLS JEP dočasně. V přechodném období bude potřeba stabilizovat
naši členskou základnu a rozvinout ambice společnosti do podoby navržené novým výborem
pro aktuální volební období. K takto závažnému kroku vedla výbor společnosti snaha o získání
ekonomické a komunikační nezávislosti společnosti, která fungovala doposud pouze jako sekce Česko‑slovenské biologické společnosti.
Již pod novou organizační strukturou bude cílem naší společnosti, abychom jako zástupci EFSUMB pro Českou republiku definovali standard vzdělávání a obsahu jednotlivých sonografických podoborů klinické medicíny. U řady oborů je tohoto stavu již dosaženo a ČSUM nebude k tomuto vytvářet jakoukoliv paralelu. Některé obory o tuto implementaci zájem nemají.
U mnoha oborů však není doposud sonografie, byť je jeho lékaři rutinně prováděna, zatím
obsahově definována – zde budeme chtít ve spolupráci s domovskými společnostmi s touto
definicí obsahu pomoci v konsenzu s EFSUMB standardy, které pro Českou republiku reprezentujeme. Budeme rádi, jestliže se nám podaří pro tyto podobory sonografie získat kapacity svých oborů, nejlépe z řad členů ČSUM tedy Vás, aby byl pohled ČSUM klinicky relevantní
a také aplikovatelný.
ČSUM tedy nadále změní strategii z pozice doposud nepříliš efektivního vyjednavače se
zdravotními pojišťovnami a úřady o postavení sonografie v jednotlivých oborech. Tato práce bude nadále přináležet zastřešujícím společnostem jednotlivých oborů. ČSUM však bude
moci společnostem, které o to budou mít zájem, navrhnout vhodný obsahový a vzdělávací
koncept sonografického podoboru v konsenzu s mezinárodními standardy, které reprezentujeme.
Budeme dále pořádat, spolupořádat a obsahově garantovat různorodé sonografické kurzy.
V tomto ohledu plánujeme nově spolupráci s IPVZ v sonografickém vzdělávání lékařů, s lékařskými fakultami v pregraduálním sonografickém vzdělávání a také možnosti sonografického
vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků – fyzioterapeutů.
V návaznosti na nově získanou ekonomickou samostatnost společnosti se bude ČSUM snažit
o podporu výzkumu v oblasti sonografie ve smyslu hrazení publikačních poplatků perspektiv28
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ních a originálních prací v impaktovaných časopisech pro členy ČSUM.
Na začátku roku 2022 bych vám chtěl popřát pevné zdraví, hodně štěstí a pracovních úspěchů!
Děkuji vám za váš zájem o ultrazvuk a doufám, že nám přízeň zachováte i v letech dalších.
MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.
předseda ČSUM
Autoři: členové výboru ČSUM
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BRNĚNSKÁ POBOČKA
Volby do výboru Brněnské pobočky
Zápis o výsledku voleb výboru pobočky Brno na funkční období
2022 – 2025
Přítomni: doc. Sedláčková, prof. Čech, prof. Doškař

Výsledek voleb
Komise tímto osvědčuje správnost výsledkové listiny volby výboru pobočky Brno, která se
uskutečnila tajným hlasováním prostřednictvím internetu ve dnech 6.12 2021 od 00: 01 h až
15.12.2021 do 23: 59 h. Hlasování se zúčastnilo 56 osob, což představuje 41 % z celkového
počtu osob, které vlastnily oprávnění k elektronické volbě (135 osob).
Pořadí kandidátů podle obdržených hlasů:
Jméno kandidáta

Počet hlasů

doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.
Ústav patologické fyziologie LF MU

42

prof. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D.
Biologický ústav LF MU

38

doc. RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D.
Ústav histologie a embryologie LF MU

37

MVDr. Martin Anger, Ph.D.
VÚVeL Brno, CEITEC Brno, ÚHE LF MU

29

Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.
Oddělení genetiky a molekulární biologie, PřF MU

28

Mgr. Lukáš Moráň
Ústav histologie a embryologie LF MU

22

Členy výboru pobočky Brno jsou nadpoloviční většinou zvoleni kandidáti s umístěním na 1. až
5. místě.

Svolání schůze zvoleného výboru
Předsedkyně volební komise doc. Sedláčková svolá do 15. ledna 2022 ustavující schůzi zvoleného výboru, na které bude provedena volba předsedy.

V Brně 20.12.2021
doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc., předsedkyně volební komise
prof. MUDr. RNDr. Svatopluk Čech, DrSc., člen volební komise
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc., člen volební komise
30

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:
		

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

Členové:
		
		
		

prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
prof. MUDr. et RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D.
doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.

Příspěvky zasílejte elektronicky na adresu sekretariátu společnosti.
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Obrázek na obálce:

Ľudský mitochondriálny genóm s vyznačenými génmi a hypervariabilnými oblasťami (Picard
et al. 2016)
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Discover the Possibilities

with the FLUOVIEWTM FV3000 Confocal Microscope — Starting at around $160,000

Rat hippocampus captured on the Olympus FV3000 microscope with an UPLXAPO10X objective. Data produced using antibodies from EnCor Biotechnology, Inc.

Isn’t it time your confocal microscope grew with your research career? With our starter packages for the FV3000 microscope,
it’s easy to start small and add to your system over time.
Base packages include:
• 3 options for the microscope frame
• A galvanometer-only or hybrid resonant/galvanometer scanner
• A two-channel multi-alkali PMT TruSpectral detector unit
• 4 laser lines (405/488/561/640 nm)
As your research needs grow:
• Add additional multi-alkali, GaAsP, or GaAs PMT detectors for a total of 6 channels
• Add more laser lines — up to 8 diode lasers in total
To learn more, contact your local Olympus representative today or visit

www.olympus-lifescience.com/fv3000 for additional details.
Olympus, the Olympus logo, FLUOVIEW, TruSpectral, and Your Science Matters are trademarks
of Olympus Corporation or its subsidiaries.
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