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ÚVODNÍ SLOVO

Dvojčíslo Zpravodaje, které právě dostáváte do rukou, je názorným dokladem toho, že se
naše společnost zvolna přeměňuje v seskupení s dobře profilovanou vědeckou orientací.
Jako kdyby se tímto vracela ke svým kořenům, což je v době nesmírné konkurence digitálních
médií a exponenciálního rozmachu vědy spíše pozoruhodnou výjimkou než něčím běžným.
Úspěšné XXI. Biologické dny, ozdobené přítomností možná nejvýraznějšího žijícího českého vědce dneška – profesora Bártka – a několik dalších vědeckých akcí, o kterých Zpravodaj
přináší velmi podrobné informace, poskytují plastický obraz české (přinejmenším) medicínsko‑biologické scény, se silnými vazbami na Slovensko a v neformálním mezinárodním kontextu. Mladší vědečtí badatelé mohou být šťastní, že se před nimi doopravdy, nejen formálně,
otevírá svět a že je ještě „nebolí nohy“.
Využívám této příležitosti, abych jménem všech našich členů vyjádřil veliké díky organizátorům všech akcí pod patronací ČsBS. Samozřejmě největší díky patří organizátorům XXI. Biologických dnů, v čele s naším neúnavným vědeckým tajemníkem – doc. Ondřejem Slabým.
Příspěvek české vědy, v tomto případě biologie, vědě světové by měl odpovídat velikosti
a možnostem našeho národa, tj. měl by být srovnatelný s příspěvkem stejně velkých rozvinutých zemí. Stačí se rozhlédnout po Evropě a můžeme srovnávat. Možná ještě stále ne se
zcela dobrým pocitem. Rozhodně jsme však na cestě k vyrovnání bilance. Proto musíme ještě
trochu přidat, další Biologické dny zorganizujme třeba už za dva, nikoliv za tři roky!
Je třeba ale připomenout ještě jednu duležitou věc. Volební období současného Hlavního
výboru prakticky skončilo a musí být zvolen výbor nový. Proto ke Zpravodaji přikládáme kandidátní listinu i informace o tom, jak provést korespondenční volbu. S ohledem na dosud
platné Stanovy (i s nimi budeme muset něco provést, neboť elektronická doba chce své) musí
být členové výboru zvoleni nadpoloviční většinou hlasujících. Nešetřete proto s hlasy a vybírejte plný počet členů výboru – 12 z těch, kteří Vám byli nabídnuti. Jinak se nevyhneme
doplňovacím volbám.
A ještě něco, přeji vám všem krásné prožití nadcházejících svátků a vše nejlepší do Nového
roku!
Vojtěch Mornstein
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Perspektivy molekulární genetiky v onkologii
Jaroslav Juráček, Zuzana Ožanová, Martina Lojová (CEITEC MU)

Úvod
Pro účinnou terapii jakéhokoliv nádorového onemocnění je klíčová nejen jeho přesná lokalizace, ale především podrobná charakterizace. V současné době jsou za tímto účelem stále využívány zobrazovací metody jako výpočetní tomografie nebo magnetická rezonance, jejichž
výsledky jsou následně doplněny histopatologickým vyšetřením. Nevýhodou histologických
technik je nutnost invazivního odběru nádorové tkáně, a kromě toho nemusí být získané informace dostatečně vypovídat o molekulárním charakteru nádoru. Dochází tak k situacím,
kdy pacienti se shodně určenou diagnózou odpovídají na použitou protinádorovou terapii
rozdílně. Důvodem je molekulární diverzita malignit, kvůli které pozorujeme u každého jednotlivce specifický průběh onemocnění a odpověď na léčbu, a proto i diagnostika na molekulárněgenetické úrovni nalézá v rámci onkologie stále větší uplatnění.
O souvislosti genetických mutací s vnímavostí jedince k některým onemocněním se vědělo
již na začátku 20. století. Další mezníky, jako objevení struktury nukleových kyselin nebo prolomení genetického kódu, vedly k hlubšímu poznávání molekulárních mechanismů stojících
za vznikem těchto onemocnění. Největší pozornost je pochopitelně věnována nádorovým
onemocněním, jejichž vznik je přímo podmíněn poškozením genomu. Pro konkrétní nádory
většinou existuje specifická řada genových mutací nebo chromozomových aberací, z čehož
těží molekulární diagnostika a metody, které využívá. Taková diagnostika je v současnosti
spíše doplňková a slouží většinou k upřesnění charakterizace tumoru nebo v některých případech k předpovědi prognózy či odpovědi na léčbu. Předpokládá se však, že v budoucnu bude
tvořit základní kámen nádorové diagnostiky a umožní tak reálné naplnění konceptu individualizované medicíny, dnes někdy označované také jako precizní medicína (precision medicine),
v rámci níž by měla na základě genetického profilu pacienta být indikována terapie, která
bude mít co největší účinek díky specifickému cílení alterované signální dráhy nebo molekuly.
Znamená to také urychlení a zpřesnění diagnostiky a v neposlední řadě i zefektivnění onkologické péče v oblasti farmakoekonomiky. K tomu, aby koncept personalizované medicíny plně
fungoval, je však zapotřebí účinná spolupráce vědecké, medicínské, informační i průmyslové
sféry spojená s nejmodernějšími molekulárněgenetickými metodami.

Technologie
Změny v genomu nádorové tkáně jsou natolik komplexní, že je nelze detekovat jednoduchými metodami schopnými analyzovat malé množství genů. I když obrovský pokrok přinesly
čipové technologie umožňující sériově analyzovat obrovské množství genů, stále hovoříme
o detekci pouze určitých definovaných úseků DNA. Vzhledem k potřebě detailní genetické
charakterizace nádoru se v současnosti staly klíčovými především sekvenční metody schopné
určit sekvenci nádorového i nenádorového genomu. Výsadní postavení zde potom zaujímá
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sekvenování nové (druhé) generace, tzv. next‑gen sequencing (NGS). Metody spadající do
této kategorie byly sice původně vyvinuty pro výzkumné účely, poměrně rychle ale nacházejí uplatnění i v rutinní nádorové diagnostice. Důvodem je kromě rychlosti a jednoduchosti
analýzy rovněž snížení nákladů na vyšetření, neboť cena za vzorek je již čisto nižší nebo srovnatelná s dosud užívanými klasickými metodami.
Vývoj „next‑gen“ technologií těžil především z nových poznatků v oblastech nanotechnologií,
bioinformatiky, snímacích technologií, mikrofluidiky a dalších. Díky posunu v konstrukci sekvenačních zařízení předčily „next‑gen“ technologie již před několika lety cenu za sekvenaci
genomu předpověděnou tzv. Mooreovým zákonem (Obr. 1). Toto pravidlo vyslovené spoluzakladatelem firmy Intel Gordonem Moorem predikuje vývoj ceny v závislosti na zdokonalení
dané technologie. Zatímco ještě v roce 2007 činila cena za osekvenování genomu přibližně
10 milionů dolarů, v roce 2011 už se náklady na sekvenaci genomu dostaly díky vývoji nových
platforem na pouhých 5 tisíc dolarů.

Obr. 1 Graf znázorňující predikci ceny za sekvenaci genomu podle tzv. Mooreova zákona.
Samotný princip NGS se liší podle výrobce. V návaznosti na požadované využití a parametry
analýzy si potom lze vybrat z několika dostupných platforem jako jsou Illumina, 454 (Roche),
SOLiD (Life Technologies) nebo Ion Torrent/ Ion Proton (Life Technologies), přičemž některé
z těchto technologií se dnes již stávají součástí rutinní diagnostiky.
Navzdory tomu, že je dosud znám poměrně malý počet potenciálně důležitých genů, z jejichž charakterizace by onkogenetika těžila, je sekvenace v nádorové diagnostice využívána, a to zejména k analýze rozsáhlých genů. Příkladem mohou být diagnostické assaye
MASTR (Multiplex Amplification of Specific Targets for Resequencing) od společnosti
Multiplicom, které umožňují vyšetření důležitých genů EGFR, NRAS, KRAS, BRAF, KIT a PD5
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GFRA. Poněkud globálnější přístup potom přináší např. diagnostický panel TruSight Cancer
od společnosti Illumina. Tento kit cílí 94 genů a 284 SNPs (single nucleotide polymorphism,
jednonukleotidový polymorfizmus) zodpovědných za predispozici k širokému spektru nádorových onemocnění.
Globální používání celogenomového sekvenování v klinické praxi je však zatím značně omezeno jeho cenou. Proto je již delší dobu jedním z nejdůležitějších cílů vyvinout technologii,
která by snížila náklady na sekvenování genomu pod hranici tisíc dolarů (cena shodná s klasickými diagnostickými metodami). Illumina sice na začátku roku 2014 uvedla systém HiSeqXTM
Ten, který je historicky prvním přístrojem schopným stlačit náklady na sekvenaci genomu pod
zmíněnou hranici 1000 dolarů, ten je však určen spíše pro celopopulačí sekvenování, neboť
tato cena platí prakticky jen při nepřetržitém provozu. Po převedení do reálných podmínek je
tedy zřejmé, že i tady, po započtení různých sekundárních nákladů, výsledná cena tisícidolarovou hranici přesáhne. Řešením by měly být sekvenátory třetí generace (tzv. next‑next sekvenace) umožňující sekvenování z jedné molekuly DNA. Odpadla by tak nutnost amplifikace
původní DNA, což by spolu s využitím nových nanotechnologií (např. světlovody, kvantové
tečky nebo nanopóry) významně snížilo použití reagencií i vstupního materiálu, a tím celkovou cenu sekvenace. V současnosti je již několik takových systému známo (např. SMRT sekvenátory PacBio, sekvenátory Oxford Nanopore Technology) a další jsou ve fázi vývoje. Proto
můžeme čekat, že se sekvenování třetí generace po zavedení na trh stane hlavním nástrojem
v molekulární diagnostice.

Molekulární diagnostika – biomarkery
Od zavedení prvních biomarkerů do rutinních onkologických vyšetření docházelo v návaznosti na nové znalosti genomiky, proteomiky, transkriptomiky nebo epigenetiky k významnému
nárůstu nově identifikovaných molekul, a tím k širšímu využití molekulární diagnostiky. Výhody takové diagnostiky jsou především v rychlosti, jednoduchosti, ceně a v závislosti na daném
biomarkeru i vysoké výpovědní hodnotě. Hladina biomarkerů detekovatelná nejlépe v tělních
tekutinách (krev, moč) může být spojena s velkým množstvím charakteristik nádoru i pacienta, a proto se i samotná molekulární diagnostika zaměřuje na tři hlavní kategorie biomarkerů:
diagnostické, prognostické a prediktivní.
Základní skupinu biomarkerů představují biomarkery diagnostické. Velice atraktivní je potom
především podskupina diagnostických biomarkerů, a to biomarkery screeningové, jejichž
úkolem je časná detekce nádorového onemocnění, a to ideálně ještě před klinickou manifestací vlastního nádoru, kdy je případná léčba vysoce efektivní. Otázkou ovšem zůstává, ve
které fázi vývoje nádoru je daný biomarker již detekovatelný. Je známo, že jakmile nádor
dorůstá do objemu 1–2 mm³, dochází k jeho vaskularizaci, a proto mohou být biomarkery ve
stopových množstvích vyplaveny do oběhového systému. Výzvou tak zůstává vyvinout nejen
biomarkery, ale i technologie schopné je stanovit s co nejvyšší specificitou a senzitivitou. Některé metody se jeví velmi slibně (např. hmotnostní spektrometrie), stále ovšem naráží na
problém se standardizací přístrojů a reprodukovatelností měření.
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V případě, že je nádorové onemocnění diagnostikováno, je vzhledem k další léčebné strategii
(např. rozhodnutí o použití nebo typu adjuvantní terapie) důležité určit prognózu nemoci.
V současnosti používané prognostické systémy založené na určení klinického stádia (TNM
klasifikace), velikosti nádoru a dalších charakteristik bohužel dostatečně nezohledňují biologickou povahu nádoru. Využití těchto prognostických systémů je proto limitované. Přínosné
by proto mohly být molekulární prognostické biomarkery schopné vyhodnotit individuální
riziko onemocnění. V praxi to znamená, že by na základě stanovení určitého biomarkeru bylo
možné identifikovat pacienty například s vyšším rizikem relapsu. Důležité je, že prognostické
markery zobrazují pouze efekt charakteristik nádoru nebo pacienta vzhledem k vývoji onemocnění a nezohledňují případnou terapii. Nejlépe si lze prognostické systémy ukázat na příkladu karcinomu prsu, kde je již k dispozici několik molekulárních testů využívajících technologii qRT‑PCR nebo microarray. Stanovením exprese vybraných genů jsou tyto testy schopné
kvantifikovat pravděpodobnost rekurence pacientek s karcinomem prsu, jako je tomu například u testu OncotypeDxTM společnosti Genomic Health, Endopredict společnosti Myriad
nebo MammaPrint společnosti Agendia. Příklady komerčně dostupných prognostických testů u karcinomu prsu jsou popsány v tabulkách 1 a 2.

Akce

OncoTypeDx

Pam50

EndoPredict

Společnost

Genomic Health

NanoString

Sividon

Komerční dostupnost

2007

2013

2011

Certifikát

CE Marking/ FDA – 2007

CE Marking/ -

CE Marking/ FDA - 2011

Metoda detekce

qRT-PCR

qRT-PCR/nCounter pro
test Prosigna

qRT-PCR

Počet genů

16 genů + 5 genů kontrolních

50 genů + 5 genů
kontrolních

8 genů + 3 geny kontrolní

Startovací materiál

FFPE

FFPE

FFPE

Prognostický index

RS

ROR

EP/EPclin

Indikace

Prognostický/prediktivní

Prognostický/klasifikuje podtypy

Prognostický

Zahrnutá populace

N0–1, ER+

N0–1, ER+, pacientky
po menopause

N0–1, ER+, Her2–

Klinická validace

Ano

Ano

Ano

Prospektivní/
retrospektivní studie

Kaiser
NSABP B-14
NSABP B-20
ECOG 9127

JBCRG
TransATAC
NSABP B-28
SWOG 8814

NCIC MA.12
NCIC MA.5
ABCSG 8/ABSCG 6
TransATAC

Cena

99 000 Kč

2500 až 3000 €

40 000 až 50 000 Kč

Tab. 1 Charakteristika a srovnání nejpoužívanějších qRT‑PCR multiparametrických testů.

7

ODBORNÉ SDĚLENÍ

MammaPrint

MapQuant Dx

Rotterdam signature

Společnost

Agendia

Sividon

Veridex

Komerční dostupnost

2006

2008

2005

Certifikát

CE Marking/ FDA - 2007

CE Marking/ -

Není dostupný/ -

Metoda detekce

microarray

microarray

microarray

Počet genů

70 genů

97 genů

76 genů

Startovací materiál

Čerstvá/zmražená tkáň

FFPE/čerstvá-zmražená

Čerstvá/zmražená tkáň

Prognostický index

MammaPrint index

GGI

-

Indikace

Prognostický/prediktivní

Prognostický/prediktivní*

Prognostický

Zahrnutá populace

N0-1, ER+/ER- < 62 let

N0-1, ER+

N0, ER+

Klinická validace

Ano

Ano

Ano

Cena

2500-3000 €

-

-

Tab. 2 Charakteristika a srovnání multiparametrických testů založených na metodice DNA
mikročipů
Kromě zmíněných tříd jsou uvažovány také biomarkery odrážející vnímavost či predispozice
k rozvoji určitých malignit. Jejich stanovení by v budoucnu mohlo být součástí screeningových
programů, na jejichž základě by mohla být rizikovým skupinám pacientů věnována potřebná
pozornost ať už limitací rizikových faktorů daného tumoru nebo intenzivnější lékařskou péčí.
Skupinou biomarkerů, která nejvíce odpovídá podstatě individualizované léčby, jsou biomarkery prediktivní. Paralelně se zaváděním nových léčebných postupů je totiž třeba vyvíjet
i biomarkery, které predikují léčebnou odpověď, a umožňují tak definovat skupinu pacientů
z dané léčby nejvíce profitujících. Motivací pro hledání vhodných prediktivních biomarkerů
jsou také ekonomické náklady, které během procesu vývoje a klinického hodnocení v současné době dosahují obrovských částek. Bohužel většina z navržených látek neprojde klinickým
hodnocením, a biomarkery se tak mohou stát velmi efektivním nástrojem při řešení tohoto
problému. Jednou z cest je použití biomarkerů i během hodnocení účinnosti léku a celkové optimalizaci terapie, což umožňuje maximálně přizpůsobit léčbu cílové skupině pacientů.
V praxi jsou uvažovány dvě cesty: určit prediktivní biomarker hned na začátku vývoje léčiva,
nebo zkusit takový biomarker nalézt k hotovému léčivu, popřípadě k léčivu, které neuspělo
v některé fázi klinického hodnocení. Vhodným příkladem může být inhibitor receptoru pro
epidermální růstový faktor (EGFR), gefitinib. I přesto, že během druhé fáze klinického hodnocení vykazoval velmi dobré výsledky, ve třetí fázi nevedlo podávání gefitinibu v porovnání
s placebem k významnému prodloužení života nemocných. Dodatečné studie ale poukázaly
na zvýšenou účinnost gefitinibu u asijské populace, konkrétně u žen nekuřaček. Pomocí dalších testů a retrospektivních analýz bylo navíc zjištěno, že odpověď na léčbu je pravděpodobně asociovaná s některými mutacemi EGFR. Na základě toho byl v roce 2010 gefitinib schvá8
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len k léčbě dospělých pacientů s lokálně pokročilým nebo metastazujícím nemalobuněčným
karcinomem plic (NSCLC) s aktivačními mutacemi EGFR.

Vývoj léčiv
Míra dosažené odpovědi na léčbu dosahuje u nádorových onemocnění ve srovnání s ostatními morbiditami velmi nízkých hodnot (Tab. 3). Zároveň je kvůli požadavku individualizovat léčebný postup logické, že vývoj nových léčiv je velmi složitý, nákladný a především zdlouhavý
proces. Podle odhadů dnes náklady na vývoj a zkoušení nového přípravku převyšují 800 mil.
dolarů a přesto je z celkového počtu testovaných terapeutik uvedeno na trh pouze 0,005%
–0,001% z nich. Nejvíce vývoj nádorových léčiv ztroskotává na nedostatečném pochopení
biologického účinku léčiva, mechanismu zapojení a rovněž na komplexním poznání biologických charakteristik nádoru i jeho nositele. Špatně pochopená a zvolená kriteria pro výběr
pacientů v časné fázi vývoje mohou vést k nenaplnění potenciálu léčiva, což je jeden z hlavních důvodů, proč většina z nich selhává v následném klinickém hodnocení. Je tedy zřejmé, že
je třeba zavést vhodné preklinické systémy, které by přesně a rychle předpovídaly účinnost
a toxicitu hodnoceného léčiva, a tím uspíšily transport nových léčiv z vývoje do klinické praxe.
Všeobecně uznávaným řešením tohoto problému jsou opět molekulární biomarkery. Nejen
že jsou snadno a rychle měřitelné, ale bezpečně mohou určit, zda mechanismus účinku léčiva
odpovídá předpokládanému scénáři a také jaká skupina pacientů bude z léčby profitovat.
Tento typ diagnostiky bývá někdy označován jako tzv. přidružená diagnostika (companion
diagnostics). Jejich použití je možné v každé fázi klinického hodnocení, včetně preklinické
fáze nebo klinického testování. Zatímco na začátku vývoje nového léčiva je nutné sledovat
především mechanismus účinku, v dalších fázích je pomocí biomarkerů možné detekovat
farmakokinetiku, farmakodynamiku léčiva nebo toxicitu. Příkladem může být analýza genu
kódujícího enzym UDP‑glukuronyltransferázu ve vztahu k léčbě Camptosarem u pacientů
s kolorektálním karcinomem. Při této terapii byly totiž u homozygotů pro specifickou alelu UGT1A1 pozorovány těžké průjmy a neutropenie a tudíž předchozí stanovení přítomnosti
této alely může pacienta ušetřit nežádoucích a nepříjemných vedlejších účinků léčby.
Teprve v konečných fázích je potom určena cílová skupina pacientů, lépe řečeno biomarker
odrážející účinnost léčiva, který pomáhá vyprofilovat jedince profitující z léčby. Takový přístup je využíván například u metastatického kolorektálního karcinomu léčeného anti‑EGFR
terapií pomocí monoklonálních protilátek cetuximabu a panitumumabu. Obě sice cílí receptor pro epidermální růstový faktor, nicméně účinnost terapie je zcela závislá na mutačním
stavu onkogenu KRAS. Odpověď na léčbu je pravděpodobná jen u nositelů nemutované varianty genu KRAS. Nákladná léčba je tak indikována pouze těm pacientům, pro které bude mít
přínos. I z tohoto důvodu je výhodné určit biomarkery účinnosti na začátku vývoje a tím celý
proces značně zjednodušit a urychlit. S rychlostí stanovení pak také významně souvisí vývoj
diagnostických assayí umožňujících spolehlivou a reprodukovatelnou detekci biomarkeru.
Zároveň taková metoda musí být aplikovatelná v klinické praxi, a to především z ekonomického hlediska. Přínos biomarkerů je tedy v tomto případě v rychlém a efektivním zhodnocení
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účinnosti léčby vedoucímu ke včasnému zastavení testování v případě nežádoucí odezvy, což
může ušetřit značné náklady.
Diagnostická
funkce

Účinnost léčiva

Toxicita léčiva

Přípravek

Typ malignity

Diagnostický cíl
(prediktor)

Typ změny asociovaný s tumorem

Trastuzumab

Karcinom prsu

Her2/neu

Amplifikace genu

Erlotinib,
gefitinib

Nemalobuněčný
karcinom plic

EGFR

Somatická mutace

Cetuximab,
Panitumumab

Kolorektální
karcinom

KRAS, EGFR

Somatická mutace

Glivec

Chronická myeloidní leukémie

Bcr-Abl

Zvýšená exprese

Rituxan

Non-hodgkinský
lymfom

CD20

–

Tamoxifen

Karcinom prsu

CYP450

Polymorfizmus

Cisplatina

Nemalobuněčný
karcinom plic

ERCC1, tymidilát
syntáza

Zvýšená exprese

Tamoxifen

Karcinom prsu

Estrogenový a progesteronový receptor

–

Gemzar

Karcinom prsu, slinivky, močového
měchýře

Ribonukleotid reduktáza

–

Camptosar

Kolorektální
karcinom

UDP-glukuronyltransferáza (gen UGT1A1)

Polymorfizmus

Purinethol

Leukémie

Thiopurin metyltransferáza

Polymorfizmus

5-Fluorouracil,
Xeloda

Kolorektální
karcinom

Dihydropyrimidin
dehydrogenáza

–

Elitek

Podpůrná léčba;
Leukémie, lymfom

Glukóza-6-fosfát dehydrogenáza

–

Tab. 3 Protinádorová léčiva používaná v onkologické praxi a prediktory jejich léčebné odpovědi.

Molekulární zobrazovací metody
Pro účinnou protinádorovou terapii je klíčová co nejdetailnější charakterizace onemocnění,
a to nejlépe v reálném čase. Kromě velkého potenciálu biomarkerů a současných molekulárněgenetických metod leží budoucnost nádorové diagnostiky také v neinvazivním molekulárním zobrazování. Samotné klasické zobrazovací metody jako výpočetní tomografie (CT) nebo
magnetická rezonance (MRI) sice disponují velkým rozlišením, často je ovšem složité pomocí
nich odlišit nádorovou a nenádorovou tkáň. Molekulární zobrazovací metody oproti tomu
umožňují pozorovat změny v nádorové tkáni na buněčné a molekulární úrovni pomocí speci10
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ficky se vázajících molekul, tzv. tracerů (značené monoklonální protilátky, nízkomolekulární
látky, oligonukleotidy). Jsou tak schopné vizualizovat nejen samotný tumor, ale také jeho
metabolickou aktivitu včetně specifických biologických a molekulárních procesů jako proliferace, apoptóza nebo angiogeneze, které ovlivňují chování tumoru a také úspěšnost terapie.
Navázání mezioborové spolupráce mnoha vědních oborů včetně radiologie, nukleární medicíny, farmakologie, chemie, molekulární a buněčné biologie, fyziky, matematiky a inženýrství
vedlo k vývoji nových molekulárně zobrazovacích technologií aplikovatelných v klinické praxi.
Patří mezi ně např. pozitronová emisní tomografie (PET), jednofotonová emisní výpočetní
tomografie (SPECT), výpočetní tomografie (CT), magnetická rezonance (MRI), MR spektroskopie (MRSI) a ultrazvuk, které je navíc možné různě kombinovat.
V současnosti již běžnou metodou je např. PET s analogem glukózy značeným radioaktivním fluorem (18F‑FDG), který je markerem zvýšeného metabolizmu glukózy pozorovatelného
u většiny nádorových onemocnění. Právě pro PET jsou vyvíjeny i nové „tracery“, které mají
přesnost a citlivost metody ještě zvýšit. Příkladem může být 11C‑cholin PET/CT, který vykazuje vysokou senzitivitu a specificitu pro určení stádia karcinomu prostaty. Pro zobrazování
neuroendokrinních tumorů se velmi dobře jeví 68Ga‑DOTATOC, stejně jako 18F‑fluoro-dihydrotestosteron (FDHT), který by mohl být používán pro detekci kostních metastáz u androgen‑senzitivních karcinomů prostaty.

Mezioborová spolupráce
Díky intenzivnějšímu zapojení molekulární genetiky do diagnostiky a především terapie nádorových onemocnění je na poli individualizované medicíny patrný velký zájem jak farmaceutických, tak biotechnologických společností. Žádný z těchto partnerů nebo akademických
institucí však nemá dostatečné zázemí ani finanční kapacitu pro samostatný vývoj biomarkerů nebo nových diagnostických kitů pro jejich stanovení. Právě to je důvod, proč v poslední
době farmaceutický průmysl stále častěji navazuje spolupráci s menšími diagnostickými společnostmi (Tab. 4). Pokud má ale partnerství fungovat, je nutné, aby obě strany sdílely potřebná data, biologické vzorky a stejně tak i duševní vlastnictví. Vzniklá konsorcia by potom
souběžně mohla pracovat na vývoji nových terapeutik doplněných biomarkery detekujícími
průběh testování a určujícími cílovou skupinu pacientů.
Neméně důležitým pilířem individualizovaného přístupu k onkologickým pacientům je globální informační systém přístupný lékařům, ale také výzkumným pracovníkům a samotným
pacientům. Úkolem informačního systému by bylo uchovávat a zpřístupňovat klinická data
jednoznačně spojená s výstupem onemocnění, s jeho prognózou atd. Základní předpoklad
je revize a následná standardizace hodnotících schémat pacientů, jejich klasifikace a také
způsob, jakým budou tyto informace prezentovány v elektronických lékařských zprávách.
Nejobtížnější se zdá právě zavedení jednotné terminologie, protože je potřeba definovat nejen jednotlivé pojmy, ale i jejich provázanost a souvislost. S tím úzce souvisí edukace lékařů
a vědeckých pracovníků v oblasti buněčné a molekulární biologie a onkologie, která je v současnosti nedostatečná.
11
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Terapeutická společnost

Diagnostická společnost

Výzkumná strategie

Source MDx

Farmakodynamické a prediktivní
markery založené na RNA

Asuragen

Biomarkery pro klinické testy
nových léčiv

Wyeth

Singulex

Imunoassaye

GlaxoSmithKline

OncoMethylome Science

Biomarkery pro DNA metylace

Genentech

Dako

Vývoj nových cílených terapeutik

Abbott

Celera

Prediktivní genetické markery

Compandia Bioscience

Využití Oncomine pro analýzu
genové exprese

Dako

Vývoj pharmDx assayí pro identifikaci responderů tzv. pipeline léčiv

Roche

Využití testu cobas KRAS mutation
test jako prediktoru pro Vectibix

Ventana Medical Systems

Tkáňová nádorová diagnostika

Pfizer
Merck

AstraZeneca
Bristol‑Myers Squibb
Amgen
Roche

Tab. 4 Vybrané terapeutické a diagnostické společnosti spolupracující na onkologické diagnostice.
Závěr
S přibývajícími znalostmi o tom, jak složitá a provázaná je regulace biologických procesů, je
jasné, že protinádorová terapie bude stále více cílená na jednotlivé skupiny pacientů. Individualizovaná léčba totiž vychází z detailního poznání jak tumoru, tak jeho nositele a reaguje
na patologické změny, ať už vznikly na jakékoliv úrovni buněčné regulace. Pomocí molekulárněgenetických metod je možné definovat genetický profil jedince a použít léčbu „ušitou na
míru“, což je jednoznačně cesta, kterou by se onkologie měla ubírat.
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Zápis ze schůze Hlavního výboru Čs. biologické
společnosti 14. 7. 2014 v Brně
Členové Hlavního výboru
Přítomni: prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc., prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc.,
prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc., prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., prof. MUDr. RNDr. Svatopluk Čech, DrSc., prof. RNDr. Juraj Krajčovič CSc., prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc., Ing. Jiří Hašek,
CSc., Doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Předsedové poboček a sekcí
Přítomni: RNDr. P. Vařejka, MUDr. H. Lehocká, CSc.

1. Zahájení
Zasedání Hlavního výboru Čs. biologické společnosti zahájil předseda prof. V. Mornstein
a všechny přítomné přivítal a seznámil s programem schůze, který byl odsouhlasen.

2. Schválení zápisu z minulé schůze HV
Byl schválen zápis z minulé schůze HV ČsBs.

3. Zpráva předsedy – příprava voleb HV ČsBS
Vzhledem k nadcházející volbě nových členů do HV společnosti je nutností aktualizovat databázi všech členů ČsBS a ověřit platnost emailových adres. Vzhledem k tomu, že volby do
HV probíhají dle stanov ČsBS korespondenčním způsobem, je možné volby zrealizovat rovněž cestou elektronické korespondence. Přesná forma elektronického hlasování bude ještě
upřesněna a všem členům ČsBs bude tato informace sdělena emailem.
HV navrhl a odsouhlasil, aby se předsedou volební komise stal prof. MUDr. Roman Janisch,
DrSc. Dalším členem volební komise byl za Slovensko navržen prof. MUDr. Fedor Čiampor.
Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. byl vybrán, aby podal návrh kandidáta za Hradec
Králové, prof. Mornstein navrhl za Brno paní doc. Škorpíkovou z Biofyzikálního ústavu LF
MU. Bude navržen ještě člen volební komise zastupující kolegy z Prahy.
Návrhy kandidátů do HV nejsou tajné. Budou osloveni všichni členové výboru, vedoucí sekcí
a vedoucí poboček, aby navrhli seznam vhodných kandidátů.
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4. Zpráva vědeckého tajemníka
Příprava XXI. Biologických dnů
ČsBS pořádá ve dnech 4. – 5. září 2014 konferenci s názvem XXI. Biologické dny s podtitulem
Pokroky a výzvy současné nádorové biologie (www.biologickedny2014.cz).
Předpokládaný rozpočet konference je 390 000 Kč, z rozpočtu ČsBS bude hrazeno 125 000 Kč,
zbývající náklady budou hrazeny ze sponzorských darů a účastnických poplatků.
Vzhledem k počtu přihlášených účastníků a celkem 12 sponzorům lze předpokládat, že rozpočet konference bude vyrovnaný i s ohledem na to, že dojde k navýšení nákladů konference
o náklady spojené se zvanými přednášejícími. Konferenci bude organizačně zajišťovat agentura CBT (pí. Zina Pecková), která má v této oblasti bohaté zkušenosti (např. opakovaná organizace kongresů Biochemických sjezdů pro ČSBMB).
Členové HV ČsBS mají účast na konferenci zdarma. Na konferenci je možné se stále registrovat, registrace spojena s pasivní účastí bude možná až do zahájení konference.
Postgraduální studenti mají zlevněnou registraci. Pro pregraduální studenty je registrace
zdarma. Pregraduální studenti tak mají zajištěn přístup na všechny přednášky v rámci konference, avšak nemají na nárok na občerstvení a konferenční tašku.
Konference se uskuteční v prostorách Univerzitního kampusu Bohunice v Brně.
Z dosud přihlášených 98 účastníků konference je 24 účastníků ze SR a 74 z ČR. Z toho je
82 aktivních účastníků, 42 přednášejících a 40 posterů. Seznam přednášejících má k dispozici
doc. Slabý. Na základě dosud obdržených příspěvků lze konstatovat, že účastníci konference reprezentují přední pracoviště v oblasti výzkumu nádorových onemocnění napříč Českou
a Slovenskou republikou.
Hlavním vyzvaným řečníkem na konferenci bude prof. MUDr. Jiří Bártek, DrSc., který je nejcitovanějším českým vědcem a patří celosvětově k nejvýznamnějším vědcům v oblasti nádorové biologie.
V důsledku komunikačního selhání probíhá paralelně s XXI. Biologickými dny další konference podporovaná ČsBS, a to 47. cytogenetická konference. V budoucnosti je třeba zajistit, aby
k tomuto nedocházelo především časným nahlášením a řádnou evidencí plánovaných akcí
probíhajících pod záštitou ČsBS.
ČsBS požádá o záštitu pro XXI. Biologické dny rektora MU, děkany LF MU, PřF MU, hejtmana
Jihomoravského kraje a předsedu České onkologické společnosti ČLS JEP.
MUDr. H. Lehocká upozornila na skutečnost, že konference Biologické dny zatím nebyla součástí kreditního systému postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a podala návrh o zařazení naší konference do tohoto systému vzdělávání. Pokud to u příštích ročníků Biologických
dnů bude vzhledem k jejich tematickému zaměření smysluplné, HV požádá o zařazení akce
do tohoto systému vzdělávání.
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Nová databáze členů
V současnosti vyvíjíme nový online systém spravující databázi členů ČsBS propojený s online registrací členů na našich webových stránkách www.icsbs.cz. Databáze má pomoci monitorovat řádnou platbu členských příspěvků, ale především umožnit rozesílání hromadné
korespondence všem členům ČsBS, případně členům poboček či sekcí, a umožnit tak aktivní
interakci předsedů poboček a sekcí s členskou základnou. Vzhledem k tomu, že původní dodavatel databázového systému (společnost ILUSIO) ukončil svoji činnost, bylo nutné oslovit
novou společnost zajišťující její vývoj (společnost NEOLOGIC). ČsBS nezrealizovala v souvislosti s tímto projektem žádnou platbu společnosti ILUSIO, takže nedošlo k žádné finanční
ztrátě, nicméně vývoj se tím významně zpomalil. Databáze je aktivní na adrese www.icsbs.cz/
clenove a na příštím zasedání HV obdrží předsedové poboček a sekcí svoje přístupové údaje
a budou zaškoleni do práce s databázovým systémem.
Na konci letošního roku se budou kontrolovat dlužné částky na poplatcích za poslední 4 roky.
Tato informace se bude automaticky generovat v databázi a písemné vyjádření o dlužné částce bude zaslané poštou spolu s druhým zpravodajem.
Členský poplatek lze platit i fakturou. To umožňuje ústavům platit za své zaměstnance členské poplatky. O vystavení faktury je třeba požádat paní účetní Ing. Jitku Holešovskou na
emailové adrese: jitkakac@seznam.cz.

Elektronická přihláška člena
Registrace elektronickou přihláškou neznamená, že se žadatel o členství v ČsBS stává automaticky členem ČsBS. Schválení nových členů probíhá v souladu se stanovami vždy na následující schůzi členů HV ČsBS.

5. Rozhodnutí o přijetí nových členů
Byli přijati tito noví členové ČsBS: Lenka Krůzová, Pavel Hozák, Michaela Mikešová, Michaela
Vincová, Natálie Matiješčková, Jitka Danadová, Martin Anger, Martin Šodek, Lucie Nováková,
Thuraya Awadova, Kristina Kovačovicová, Alena Danylevská, Karla Svobodová

6. Čestné členství a další ocenění ČsBS
HV schválil udělení Babákovy medaile ČsBS prof. MUDr. Jiřímu Bártkovi, DrSc. v rámci jeho
účasti na XXI. Biologických dnech.

7. Různé
1. HV ČsBS jednomyslně odsouhlasil následující stanovisko k žádosti prof. Rašky o transformaci České společnosti buněčné biologie (sekce ČsBS) na společnost s právní subjektivitou:
a) HV jednomyslně konstatoval, že nemá pravomoc, zákonnou ani danou stanovami, udělovat právní subjektivitu jakékoliv ze strukturních složek ČsBS.
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b) HV nevítá osamostatnění jakékoliv ze sekcí ČsBS, avšak nemá kompetence ani žádné
nástroje, kterými by mohl tomuto zabránit.
c) HV vyjádřil lítost, že se prof. Raška nezúčastnil projednávání tohoto důležitého bodu
osobně.
2. HV bude muset projednat změnu aktuálního názvu sekce Česká společnost buněčné biologie např. na Česká a slovenská společnost buněčné biologie tak, aby zohledňoval složení
její členské základny.
3. Nově zvolený HV by měl definovat opatření k zajištění účasti členů HV na jeho pravidelných schůzích probíhajících dvakrát ročně. Jedním z možných důsledků chronické neúčasti
(více něž 50%) je například znemožnění participace na činnosti HV v následujícím volebním období. Jakékoliv opatření by muselo být realizováno formou změny stanov a jejím
následném schválení valnou hromadou ČsBS.
4. Po Mgr. Héžové přebírá administrativní agendu ČsBS dr. Martina Rédová‑Lojová (martina.
redova@gmail.com).

8. Závěr
Na závěr poděkoval prof. V. Mornstein všem přítomným za účast. O termínu příští schůze
Hlavního výboru budou všichni členové včas informováni (opět bude dohodnut pomocí internetového hlasovaní Doodle).
Zapsala Mgr. Elleni Michu
Schválili: doc. O. Slabý, prof. V. Mornstein
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Zápis ze schůze Hlavního výboru Čs. biologické
společnosti 3. 12. 2014 v Brně
Členové Hlavního výboru
Přítomni: prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc., prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc.,
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D., prof. MUDr. Roman
Janisch, DrSc., prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., prof. MUDr. RNDr. Svatopluk Čech, DrSc.,
doc. MUDr. Miroslava Sedláčová, CSc., doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D., Ing. Jiří Hašek, CSc.,

Předsedové poboček a sekcí
Přítomni: RNDr. P. Vařejka, RNDr. Alexandra Oltová (zast. Prof. Ing. Kyru Michalovou, DrSc.)

1. Zahájení
Zasedání Hlavního výboru Čs. biologické společnosti zahájil předseda prof. V. Mornstein
a všechny přítomné přivítal a seznámil s programem schůze, který byl odsouhlasen.

2. Schválení zápisu z minulé schůze HV
Byl schválen zápis z minulé schůze HV ČsBS.

3. Zpráva předsedy – příprava voleb HV ČsBS
Byla diskutována kandidátka:
–
–
–
–

prof. Janisch nebude kandidovat, jelikož byl zvolen předsedou volební komise;
doc. Slabý navrhl do kandidátky doplnit MVDr. Martina Angera, Ph.D. (CEITEC VRI, Brno)
budou kontaktováni nepřítomní kandidáti, zda s kandidaturou souhlasí
kandidátka bude vložena do Zpravodaje (1+2/2014)

Volby proběhnou do konce ledna 2015 elektronicky na webových stránkách www.icsbs.cz,
kde vstupním heslem (pro jednorázový vstup) do volebního rozhraní bude ID každého člena
(tato informace bude rovněž poskytnuta ve Zpravodaji). Členům, kteří nemají emailovou adresu, bude samozřejmě umožněno korespondenční hlasování.
V Úvodníku Zpravodaje bude uvedena informace, že je velmi žádoucí, aby voliči ve své volbě
označili maximální možný počet kandidátů odpovídající počtu členů Hlavního výboru, tj. 12.
Po skončení elektronických voleb bude svoláno Volební valné shromáždění (proběhne v rámci první pravidelné schůze Brněnské pobočky v roce 2015).
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4. Zpráva vědeckého tajemníka
Dotace RVS na rok 2015
Byl odsouhlasen seznam akcí, které budou finančně podpořeny ČsBS v roce 2015.
Akce (sekce)t

Termín

Místo

Požadavek
na dotaci 2015

3rd Conference devoted to Animal Models of
Neurodegenerative Diseases (Reprodukční a
vývojova biologie)

19.–20. 10. 2015

Konferenční
Centrum AVČR,
zámek Liblice

50 000 Kč

38. Pracovné dni Spoločnosti mutageneza
vonkajším prostredím, Genetická toxikológia
a prevencia rakoviny (Mutageneze vnějším
prostředím)

15.–18. 6.2 015

Kongresové centrum
SAV Smolenice,
Smolenice, SR

50 000 Kč

semináře a schůze Brněnské pobočky

2015

Kongresové centrum
MU nebo UKB Brno

10 000 Kč

48. výroční cytogenetická konference +
Konference lékařské genetiky (cytogenetická
sekce)

23.–25. 9. 2015

Brno

44 000 Kč

Workshop - MikroRNA v onkologii III (nádorová biologie)

2015

Brno

Celostátní semináře Pedagogické sekce

2015

Cytoskeletální klub ČR, 23. ročník

50 000 Kč
45 000 Kč
2 000 Kč

Grantová žádost o čerpání dotací pro Československou biologickou společnost na rok 2015
(Prezentace nových výsledků vědeckého výzkumu a jejich popularizace; Webová stránka;
Zpravodaj společnosti, 2 čísla) byla podána v říjnu 2015.
XXI. Biologické dny s podtitulem Pokroky a výzvy současné nádorové biologie
Doc. Slabý referoval o průběhu XXI. Biologických dnů, které proběhly 4. – 5. 9. 2014 v prostorách Univerzitního kampusu v Brně Bohunicích (detailněji níže viz Shrnutí o pořádané akci).
Celkový rozpočet konference byl (704 869,08 Kč) vyrovnaný, z rozpočtu ČsBS bylo uhrazeno
125 000 Kč a celá akce je již vyúčtovaná. Akci podpořilo 20 sponzorů. Konferenci organizačně
zajistila agentura CBT (pí. Zina Pecková).
Doc. Slabý požádal přítomné o zamyšlení se nad možným tématem příštích Biologických dnů,
které by měly proběhnout na jaře 2016, a jejich možném pořádání na Slovensku.
Nová databáze členů
V současnosti je již plně funkční a aktualizovaný nový online systém spravující databázi členů
ČsBS propojený s online registrací členů na našich webových stránkách www.icsbs.cz. Databáze napomůže monitorování řádných plateb členských příspěvků, ale především umožňuje
rozesílání hromadné korespondence všem členům ČsBS, případně členům poboček či sekcí,
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a umožňuje tak aktivní interakci předsedů poboček a sekcí s členskou základnou. Databáze
byla na zasedání předvedena a na požádání bude členům HV a předsedům jednotlivých sekcí
zřízen přístup (www.icsbs.cz/clenove).
Na konci letošního roku se budou kontrolovat dlužné částky na poplatcích za poslední 4 roky.
Tato informace se bude automaticky generovat v databázi a písemné vyjádření o dlužné částce bude zaslané elektronicky, příp. poštou.
Členský poplatek lze platit i fakturou. To umožňuje ústavům platit za své zaměstnance členské poplatky. O vystavení faktury je třeba požádat paní účetní Ing. Jitku Holešovskou na
emailové adrese: jitkakac@seznam.cz.

Zpravodaj
Z technických důvodů bude letos Zpravodaj vydán formou dvojčísla (1+2/2014; schváleno
RVS).
Doc. Slabý požádal přítomné o součinnost při přípravě následujícího Zpravodaje, především
o dodání odborného sdělení, které již několikrát bylo z oblasti biomedicíny.

5. Rozhodnutí o přijetí nových členů
Nebyli přijati žádní noví členové. Je třeba se zamyslet nad novými způsoby propagace ČsBS
na jednotlivých akcích (např. stánek u registrace apod.) a rovněž využitím nové databáze pro
zvýšenou komunikaci s již existující členskou základnou. HV vytvoří propagační balíček, jehož
realizace bude vyžadována od organizátorů jednotlivých akcí podpořených ČsBS.

6. Čestné členství a další ocenění ČsBS
Na XXI. Biologických dnech byla prof. MUDr. Jiřímu Bártkovi, DrSc. udělena Babákova medaile.

7. Různé
a) Prof. Svoboda referoval o zasedání RVS, kde jedním z bodů programu byla nutnost vydání
nových Stanov pro odborné společnosti, které by mimo jiné měly řešit i otázku právní
subjektivity odborných společností.
b) Změna názvu Česká společnost buněčné biologie např. na Česká a slovenská společnost
buněčné biologie tak, aby název zohledňoval složení její členské základny, bude diskutována na příštím zasedání HV.
c) Nově zvolený HV bude na svém prvním zasedání (nejpozději konec února 2015) definovat
opatření k zajištění účasti členů HV na jeho pravidelných schůzích probíhajících dvakrát
ročně. Jedním z možných důsledků chronické neúčasti (více něž 50%) je například znemožnění participace na činnosti HV v následujícím volebním období. Jakékoliv opatření by muselo být realizováno formou změny stanov a jejím následném schválení valnou hromadou
ČsBS.
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d) Na příští zasedání HV bude připraven seznam akcí pořádaných ČsBS, u kterých nastal problém (např. velký skluz) s vyúčtováním – takové akce nebudou napříště podporovány.
e) Po dr. Héžové převzala administrativní agendu ČsBS dr. Martina Rédová‑Lojová (martina.
redova@gmail.com).

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

Zapsala Mgr. Martina Lojová, PhD
Schválili: doc. O. Slabý, prof. V. Mornstein
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SPOLEČNOST BUNĚČNÉ BIOLOGIE

„The Functional Organization of the Cell Nucleus
Symposium“ – Shrnutí
Česká společnost buněčné biologie spolu s projektem excelence GAČR P302/12/G157 a Univerzitním výzkumným centrem UNCE 204022 na 1. lékařské fakultě UK v Praze uspořádala
dne 13. října 2014 již osmé každoročně pořádané sympozium na téma funkční organizace
buněčného jádra. Na sympoziu se sešlo 116 účastníků. Sympozium se konalo v Praze v Purkyňově ústavu na Albertově.
Sympozium začalo slavnostně. Doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., proděkan 1. LF UK v Praze, předal vynikajícímu vědci prof. Ohadu Medaliovi z Univerzity v Curychu medaili 1. LF UK
v Praze. Profesor Medalia přednesl úvodní přednášku, která se zabývala strukturně‑funkční
organizací jaderného póru. Získané výsledky se především opíraly o využití nativní kryoelektronové mikroskopie. Poté následovaly přednášky 5 dalších zahraničích odborníků a 7 našich
odborníků (viz Abstrakty přednášek).
Třem blokům přednášek sympozia předsedali postupně prof. William Earnshaw, prof. Yosef
Gruenbaum a prof. Ohad Medalia.
Úspěchu sympozia napomohla podpora poskytnutá Československou biologickou společností. Velký dík patří současně firmám: Exbio Praha a. s., FEI Czech Republic, s. r. o., Ing. Milena Španělová – SpinChem, Mikro spol. s r.o., Olympus Czech Group, s.r.o., Roche s.r.o. a Sigma – Aldrich spol. s r.o. za laskavou sponzorskou podporu.
Týden po konání sympozia bylo v Karolinu slavnostně předáno ocenění dalšímu z přednášejících sympozia prof. Yosefu Gruenbaumovi z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě. Profesor
Gruenbaum převzal čestný vědecký titul doktor honoris causa lékařských věd, jenž mu udělila
Univerzita Karlova.

Prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.
Předseda České společnosti buněčné biologie ČsBS
Řešitel grantu UNCE 204022
Spoluřešitel grantu GAČR P302/12/G157
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„The Functional Organization of the Cell Nucleus
Symposium“ – Abstrakta přednášek
The scaffold and gating of the nuclear pore complex
Matthias Eibauer1, Mauro Pellanda1 and Ohad Medalia1,2
1 Department of Biochemistry, Zurich University, Switzerland
2 Ben Gurion University, Israel e‑mail: omedalia@bioc.uzh.ch

Nuclear pore complexes (NPCs) embedded in the nuclear membrane and fuse the outer to
the inner nuclear membrane to form an equous translocation channel. The NPC is composed
of 30 different proteins, nucleoporins (Nups), which assemble to form a 60–100 MDa large
complex. The channel mediates the exchange of large macromolecules between the nucleus
and cytoplasm, by an energy‑dependent transport although small molecules may freely diffuse through the NPC. It has been proposed that at molecular level the barrier is composed
by a sieve‑like meshwork, which forbids passage of unassigned macromolecules but permits
transport of cargo‑receptor complexes. Recently, we set to structurally analyse this highly
adaptive molecular sieve‑like complex. Thus, we determined the structure of Xenopus laevis
NPCs to 2.0 nm by cryo‑electron tomography in conjunction with 3D averaging. At this resolution we can clearly identify sub‑domain within individual Nups. Arresting the NPC at two
functional transport states, and reconstruct the structures independently, we unveil the NPC
scaffold conformations changes and the first insight into the gate mechanism, at an unprecedented resolution. This allowed us to localize and detected conformational changes in the
channel which appears to be a cylindrical constructed rather than a disordered structure.

High‑resolution visualization of nuclear and cytoskeletal architecture
Mikhail Eltsov1, Damian Brunner2 and Achilleas S. Frangakis1
1 Cluster of Excellence Macromolecular Complexes, Institute of Biophysics, BLMS, Frankfurt, Germany
2 University of Zurich, Institute of Molecular Life Sciences, Winterthurerstr. 190, 8057 Zurich, Switzerland

e‑mail: eltsov@biophysik.org
Electron tomography enables a high resolution three‑dimensional visualization of the cell architecture. Computational analysis and segmentation of tomograms makes it possible to address the organization of macromolecular complexes directly in the context of the cell. Here
I will present our recent studies to illustrate the power of this approach for the structural
analysis of different biological systems and at different scales. Cryo‑electron tomography is
an essential tool to address the organization of macromolecular assemblies which are very
sensitive to the molecular environment, for example chromatin fibers. On the other hand
electron tomography performed on serial plastic sections enables generation of three‑dimensional maps of cells or even tissues at the electron microscopy resolution. This approach

22

ZPR ÁV Y Z POBOČEK A SEKCÍ

applied to the Drosophila development revealed the unexpected microtubule‑based mechanism of the epithelial tissue sealing.
This work was supported by an EIPOD fellowship for ME, core funding of EMBL, the University of
Zurich, CEF and CEFII, as well as the ERC starting grant to ASF.

Towards the high resolution structure of complete nucleosome by
cryo‑EM
Jan Bednar1, Gabor Papai2, Jeffrey J. Hayes3, Isabel Garcia‑Saez4 and Stefan Dimitrov5
1 Charles University in Prague, First Faculty of Medicine, Institute of Cellular Biology and Pathology,
Albertov 4, 128 01 Prague 2, Czech Republic
2 Integrated Structural Biology Department, Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire (IGBMC), U964 Inserm, UMR7104 CNRS‑Université de Strasbourg, 1 rue Laurent Fries, BP10142,
67404 Illkirch, France
3 Department of Biochemistry and Biophysics, University of Rochester School of Medicine and Dentistry, Rochester NY 14642, USA 4Institut de Biologie Structurale J.-P. Ebel, UMR 5075, Grenoble Cedex 1,
France 5Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, Université Joseph Fourier‑Grenoble
1, Institut Albert Bonniot, U823, Site Santé‑BP 170, 38042, Grenoble Cedex 9, France

e‑mail: jbedn@lf1.cuni.cz
The linker histone plays an important role in chromatin organization, folding and in regulation of chromatin related processes (e.g. transcription, chromatin remodeling). The information about its exact location and orientation within the nuclosome is, however, still incomplete. We approached the determination of the linker histone globular domain (LHGD)
location using a combination of structural (electron cryo‑microscopy (ECM)) and biochemical
techniques (DNA footprinting, DNA‑protein cross‑linking). We succeeded to determine the
structure of the chromatosome with about 11 Å resolution. Our results demonstrate that
the original high dynamics of nucleosoeme without linker histone is strongly restricted upon
its association, however, the entry exit site of the nucleosome still exhibits significant conformational flexibility. We detected at least two different conformations of nucleosome. In
„closed“ conformation, the LHGD establishes three contacts; with both DNA arms and with
the DNA at the nucleosome dyad axis. As the linker histone binding is slightly asymmetric
with respect to the dyad dyad axis, one of the arms is bound weakly and can detach from
the LHGD, forming thus temporary „opened“ structure, leaving only two contacts between
LHGD and DNA. The asymmetric binding of LHGD observed by ECM, however, is not compatible with by us detected OH DNA foot‑printing pattern, which is perfectly symmetric. Using
nucleosomes reconstituted on asymmetrical DNA template (nucleosome having unequally
long linkers) we proved, that linker histone binds to both linkers with equal probability, which
gives rise to the detected apparent symmetric DNA protection pattern at the dyad region.
By the combination of structural and DNA‑protein cross‑linking data we suggest the detailed
orientation of the LHGD within the nucleosome.
This work was supported by grants GAČR P302/12/G157, UNCE 204022 and Prvouk/1LF/1 and
French grant ANR‑12-BSV5‑0017-03 Blanc SVSE 5 „CHROME“.
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FGF signaling network in human pluripotent stem cells
Petr Dvorak
Department of Biology, Faculty of Medicine, Masaryk University, Kamenice 5, 625 00 Brno, Czech Republic

e‑mail: dvorak@muni.cz
Human pluripotent stem cells, both embryonic and induced increasingly represent useful
models of human development and disease and potential source for cell replacement therapy. The first crucial challenge for these applications is to understand how to maintain and
expand stem cells in an undifferentiated state without acquiring genetic abnormalities. The
transcription program that is responsible for self‑renewal and pluripotency of human pluripotent stem cells is co‑maintained by the fibroblast growth factor‑2 (FGF‑2), which activates
FGF receptors and stimulates the mitogen‑activated protein kinase pathway. However, this
mechanism is further complicated by intracrine FGF signals and additive stimulation via
other unrelated growth factor receptors. The complexity of FGF signaling and several key
players that regulate the fundamental stem cell behavior in an undifferentiated state are
discussed.
This work was supported by the project P302/12/G157.

Instability of chromosomes in malignant cells of myeloid origin
Halka Lhotska1, Zuzana Zemanova1, Libuse Lizcova1, Karla Svobodova1, Jana Brezinova2, Kyra
Michalova1,2
1 Center of Oncocytogenetics, Institute of Medical Biochemistry and Laboratory Diagnostics, General
University Hospital and 1st Faculty of Medicine, Charles University, U nemocnice 2, 128 08 Prague 2,
Czech Republic
2 Institute of Hematology and Blood Transfusion, U nemocnice 1, 128 20 Prague 2, Czech Republic

e‑mail: Halka.Lhotska@vfn.cz
Chromosomal instability (CIN) is a hallmark of cancers that induces aberrant expression
of genes leading to the activation of oncogenes or acceleration of cell proliferation. Several mechanisms have been postulated to be responsible for CIN. The conventional model
of gradual accumulation of chromosomal rearrangements was extended by chromothripsis model, centromere aberrations, telomere shortening and acquired uniparental disomy.
Chromothripsis (cth) is defined as single catastrophic event leading to a shattering of one or
more chromosomes. Centromere aberrations represent dicentric chromosomes that emerge
from telomeric fusion or dicentric translocations and neocentromeres that were created as
a result of rescue mechanisms during mitotic nondisjunction. Acquired uniparental disomy is
formed by double strand break repair error or by mitotic recombination.
The typical feature of high chromosomal instability is presence of complex chromosomal aberrations (CCA) which is always associated with unfavourable prognosis. Here we
present several cases of mentioned mechanisms observed in hematological malignancies
derived from cells of myeloid origin with CCA. Exact percentage of cth is not known. Ac24
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cording to literature, chromothripsis can be observed in at least 2% - 3% of all cancers and
is present in approximately 25% of bone cancers. In our cohort of patients with myeloid
malignancies and CCA was cth registered in 49% of cases. None of the mechanisms mentioned above was observed as unique event. The interplay among different CIN mechanisms determines the resulting cell behaviour, its ability to proliferate and to escape from
apoptosis.
This work was supported by GACR P302/12/G157, PRVOUK‑P27/LF1/1, RVO‑VFN64165.

Murine‑adapted strains of prions differ in the amount of infectivity
associated with PrP‑res and PrP‑sen fractions
Barbora Vachova1, Olga Janouskova1, Kristyna Hobzova1, Zdenka Hanusova1, Sebastian Gadiou1, Karel Holada1
1 Institute of Immunology and Microbiology, 1st Faculty of Medicine, Charles University in Prague,
Studnickova 7, 128 20 Prague 2, Czech Republic

e‑mail: karel.holada@lf1.cuni.cz
Misfolded pathological form of prion protein (PrPTSE) is major if not the only component of infectious prion particle. Key feature of PrPTSE is its partial resistance to proteolysis by proteinase K (PK). Recently the existence of PK‑sensitive pool of PrPTSE (PrP‑sen) was demonstrated
and the role of PrP‑sen in pathogenesis of prion diseases is under intense debate. Our study
elucidated the contribution of PK‑resistant PrPTSE (PrP‑res) and PrP‑sen pools towards the infectivity of three murine‑adapted prion strains in „in vitro“ cell model. Brain homogenates of
mice infected with murine scrapie (RML), Gerstmann‑Straussler-Scheinker syndrome (Fukuoka‑1, Fu) or variant Creutzfeldt–Jakob disease (mvCJD) prions were digested by 250 µg/
ml PK for 0, 30, 90 or 270 min at 45° C and used for infection of susceptible CAD5 cells.
The infection of cells was monitored by cell blot and scrapie‑cell assay. Brain homogenates
demonstrated similar level of PrP‑res, but level of total PrP and proportion of PrP‑sen was
higher in mvCJD. The infection of CAD5 cells with PK‑digested brain homogenates demonstrated significant drop of prion infectivity in mvCJD brain homogenate in comparison to
RML and Fu homogenates at all time intervals tested demonstrating higher dependence of
mvCJD infectivity on PrP‑sen. Our study indicates that prion strains may differ not only by
the content of PrP‑res and PrP‑sen, but also by the amount of infectivity associated with
PrP‑res and PrP‑sen fractions.
The study was supported by grant GACR P303/12/1791and projects of Charles University in
Prague PRVOUK‑P24/LF1/3 and UNCE 204022.
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The role of a nuclear body in genome organization
Miroslav Dundr
Rosalind Franklin University of Medicine & Science, Chicago Medical School, Department of Cell Biology,
North Chicago, IL 60064, USA

e‑mail: mirek.dundr@rosalindfranklin.edu
As a complex organelle, the nucleus benefits from a highly ordered consortium of structural domains known as Nuclear Bodies to maintain functional compartmentalization and
energetic conservation. Despite the prevalence and prominence of these domains in a wide
range of nuclear functions, the mechanisms underlying their formation and contribution to
genome function are poorly understood. A prime example of such a nuclear body is the Cajal body (CB), which is present in aneuploid transformed cells, such as HeLa cells, where it
catalyzes the efficient biogenesis of small nuclear RNAs and promotes spliceosomal snRNP
recycling after each round of pre‑mRNA splicing.
We demonstrate that CBs occupy non‑random nuclear positions and are predominantly located outside of chromosome territories at the epicenter of intermingling, transcriptionally
active regions where multiple chromosomes interact. Furthermore, CBs are physically associated with the histone locus body (HLB) which forms around clusters of histone genes and
contains critical factors responsible for the 3’-end of histone pre‑mRNAs. Our data suggests
that CBs are not passive byproducts of specific gene activity but play an active role in organizing the genome in 3D space. Accordingly, we developed a six‑color microscopic detection
system to simultaneously visualize CBs and up to five distinct genes by 3D DNA FISH. Using
combinatorial mapping techniques, we find that CBs simultaneously interact with specific
chromosomes and gene loci to form defined gene clusters in HeLa cells. In contrast, these
gene clusters are not detectable in human primary diploid cells lacking CBs and are impaired
in cancer cells following CB disassembly by RNAi‑mediated knockdown of essential CB components required for integrity. Interestingly, a single CB is exclusively formed on chromosome 1 whose formation is primarily initiated by the U1 snRNA (RNU1) gene array, leading
to the physical rearrangement of higher‑order chromatin fibers and subsequent targeting
of other actively expressed U gene and histone gene loci localized on both arms of chromosome 1 to the highly active transcription zone surrounding the CB.
Taken together, these results strongly suggest that CBs act as genomic organizers which are
able to recruit specific transcriptionally active genes to topologically organized gene clusters, likely to accelerate RNA processing steps. We propose that CBs further contribute to
efficient spliceosomal component production chromosome clustering and may play a role in
shaping the 3D genome landscape and influencing genomic integrity.
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Recruitment of coilin and UBF to UV damaged chromatin
Eva Bártová, Lenka Stixová, Soňa Legartová, Petra Sehnalová, Jana Suchánková, Stanislav
Kozubek
Institute of Biophysics, Academy of Sciences of the Czech Republic, v.v.i., Královopolská 135, 612 65 Brno,
Czech Republic

e‑mail: bartova@ibp.cz
Cajal bodies are important nuclear structures containing proteins that preferentially regulate RNA‑related metabolism. Here, we addressed a question if coilin, a main protein of
Cajal bodies, has ability to recognize locally induced DNA lesions, studied in living cells. We
found that coilin, but not SMN, recognized UVA‑induced DNA lesions which was cell cycle
independent. Treatment with γ‑radiation reduced the localized movement of Cajal bodies in
many cell types and GFP‑coilin fluorescence recovery after photobleaching was very fast in
nucleoplasm in comparison with GFP‑coilin recovery at DNA lesions. By contrast, coilin localized in the nucleolus displayed very slow fluorescence recovery after photobleaching which
indicates very slow rates of protein diffusion in this nuclear compartment.
We also focused on other proteins of nucleolus, such as upstream binding factors (UBF1
and UBF2), a key proteins in regulation of transcription of ribosomal genes. We identified
that UBF, but not other nucleolar proteins such as RPA194, TCOF, or fibrillarin, was recruited to UVA‑irradiated chromatin concurrently with an increase in heterochromatin protein
1β (HP1β) levels. Overexpression of HP1β with deleted chromo shadow domain (CSD) had
a dominant‑negative effect on UBF recruitment to UVA‑damaged chromatin. FRET analysis
showed that UBF interacted directly with HP1β, but not with DNA at lesions in the non‑nucleolar compartment. However, the direct interaction of UBF with DNA occurred in the nucleolus. UBF recognized cyclobutane pyrimidine dimers (CPDs), but not 53BP1‑positive DNA
lesions. This occurrence was cell‑cycle independent. By these experiments we showed the
nucleolus as the nuclear region, characterized by unique DNA damage response.
This work was supported by Grant Agency of the Czech Republic, project Nos.: 13‑07822S and
P302/12/G157.

Imaging replication and transcription processes in the cell nucleus with
super‑resolution microscopy
Zdenek Svindrych, Evgeny Smirnov, Pavel Krizek, Martin Ovesny, Guy M. Hagen
Institute of Cellular Biology and Pathology, First Faculty of Medicine, Charles University in Prague, Albertov 4, 12800 Prague, Czech Republic

e‑mail: zdenek.svindrych@lf1.cuni.cz
Fluorescence microscopy together with the wide availability of antibodies and fluorescent protein constructs allowed major scientific breakthroughs in cell biology. While it can only provide
structural information down to about 200 nm, multicolor experiments can boost the informa-
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tion value of fluorescence images significantly by placing the structure of interest into general
context of the cell or by providing mutual spatial relations between structures of interest.
The leap in cell biology research allowed by (already well established) confocal microscopy
now repeats with the adoption of super‑resolution microscopic techniques. PALM/STORM
and STED methods provide optical resolution down to few tens of nanometers, filling the
gap between confocal colocalization experiments and FRET‑based studies of protein interactions. However, single molecule localization results, being very different from confocal
images in nature, pose new challenges in data processing and interpretation.
We applied STORM super‑resolution microscopy together with pair distance analysis methods to study the interplay between replication and transcription in nucleoli of fixed mammalian cells using immuno‑labeled fibrillarin and incorporated artificial bases ethynyl‑deoxyuridine and fluorouridine.
This work was supported by the Grant Agency of Czech Republic (14‑15272P, P302/12/1885,
13‑12317J, P302/12/G157), by Charles University in Prague (PRVOUK P27/LF1/1and UNCE
204022), by BIOCEV, the Biotechnology and Biomedicine Center of the Academy of Scienc‑
es and Charles University in Vestec, by OPPK (CZ.2.16/3.1.00/24010), by OPVK (CZ.1.07/
2.3.00/30.0030), and by DFG (German Research Council) grant CA 198/9‑1.

Live cell image analysis: Comparison of the cell tracking algorithms
Pavel Matula1, Dmitry V. Sorokin1, Martin Maška1, Eva Bártová2, Michal Kozubek1
1 Center for Biomedical Image Analysis, Faculty of Informatics, Masaryk University, Botanická 68a,
602 00 Brno, Czech Republic
2 Institute of Biophysics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Královopolská 135, 612 65 Brno,
Czech Republic

e‑mail: pam@fi.muni.cz
Image analysis of time‑lapse microscopy recordings enables biologists to study the dynamic
processes at cellular as well as subcellular level. A crucial step for such image analysis is object tracking, i.e. identification of objects in each snapshot and linking the knowledge about
object location in time. There are many algorithms capable of object tracking but none of
them is universal due to diverse character of real input data. Naturally, there is a need for
comparison of the tracking algorithms. To address this issue a novel benchmark for objective evaluation and comparison of cell segmentation and tracking algorithms has been established (http://www.codesolorzano.com/celltrackingchallenge/). It consists of a comprehensive data set repository, with ground truth, and the definition of objective quantitative
measures for scoring and ranking algorithm performance. In addition to that, while analyzing
the intracellular (or intranuclear) motion, it is necessary to compensate the movement of the
cell as a whole. We will present our recent results in this domain.
This work was supported by the Czech Science Foundation P302/12/G157, the European Social
Fund and the Czech Ministry of Education [CZ.1.07/2.3.00/30.0009, CZ.1.07/2.3.00/30.0030].
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The crosstalk between aging, metabolism and lamins
Daniel Z. Bar1, Chayki Charar1, Lionel Tafforeau2, Denis L.J. Lafontaine2, Yosef Gruenbaum1
1 Department of Genetics, The Institute of Life Sciences, The Hebrew University of Jerusalem, Givat
Ram, Jerusalem 91904, Israel
2 Laboratoire du Métabolisme de l’ARN, F.R.S./FNRS – IBMM – CMMI – ULB, Rue Profs Jeener & Brachet,
12, Charleroi‑Gosselies, B‑6041, Belgium

e‑mail: gru@vms.huji.ac.il
Dietary restriction (DR) is a conserved metabolic intervention that extends the lifespan of
multiple species, including yeast, flies, nematodes, rodents and, arguably, rhesus monkeys
and humans. Hallmarks of lifelong DR are reduced body size, fecundity, fat accumulation
and slower development. We have identified lamin and atx‑2, the Caenorhabditis elegans homolog of the human ATAXIN‑2-like and ATAXIN‑2 genes, as regulators of these multiple DR
phenotypes. Downregulation of lamin and atx‑2 increases the body, cell size and fat content
of DR animals and speeds up animal development, while overexpression of atx‑2 is sufficient to reduce the body and brood size of wild‑type animals. We genetically mapped atx‑2
to the mTOR pathway, downstream of AMPK and upstreamof S6K and TORC1. It regulates
TORC1via its direct association with Rab GDP dissociation inhibitor beta (GDI‑1), which probably regulates RHEB shuttling between GDP‑bound and GTP‑bound forms. Taken together,
this work identifies a novel mechanism regulating multiple aspects of dietary restriction, as
well as new mTOR pathway components. It also extends our understanding of diet‑dependent growth retardation, and offers a potential mechanism to treat obesity.
This work was supported by the Israel Science Foundation (Morasha), Muscular Dystrophy Asso‑
ciation (USA), The USA‑Israel Binational Science Foundation, The Niedersachsen‑Israel grant and
by the COST Nanonet program.

Dynamic cellular responses to oncogenic, oxidative and mechanical
stresses
Jiri Bartek
Danish Cancer Society Research Center, Copenhagen, Denmark; Institute of Molecular Genetics, Academy of Sciences., Prague, Czech Republic; and Institute of Molecular and Translational Medicine, Palacky
University, Olomouc, Czech Republic

e‑mail: jb@cancer.dk
Biological responses to genotoxic and other stresses are fundamental mechanisms essential
for cell survival and function. Malfunction of these pathways predisposes, or contributes to
development of life‑threatening pathologies including cancer, neurodegeneration, immunodefficiency and premature aging. The lecture will present recent data from our laboratory on
basic mechanisms of DNA damage response (DDR), insights into the biological barriers against
activated oncogenes and their detrimental impact on DNA replication (replication stress) and
energy metabolism (metabolic/oxidative stress). The latter aspect includes a novel (unpub29
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lished) ARF‑dependent pathway that guards against oxidative stress and connects dynamic
nuclear and mitochondrial events (in response to mitochondrial dysfunction), and whose deregulation predisposes to cancer and might accelerate aging and impair longevity. Furthermore, the lecture will also present a novel concept of convergence of diverse stressful insults,
including mechanical, replicative and osmotic, on the ATR‑Chk1 signaling cascade and its diverse modes of activation. In particular, in collaboration with Marco Foiani’s group we found
that human ATR, ATRIP and Chk1 promptly associate with the nuclear envelope in response
to diverse stimuli such as chromatin condensation, replication or osmotic stress. ATR‑defective cells exhibit aberrant chromatin condensation and nuclear envelope breakdown. We propose that mechanical forces owing to chromosome dynamics or mechanical stress on nuclear
membranes activate ATR that counteracts DNA topological stress and cytoskeleton forces at
perinuclear chromatin by modulating nuclear envelope plasticity and chromatin association.
Thus, ATR is part of an integrated cellular stress response that is critical for genome integrity,
nuclear and cellular plasticity, and prevention of severe pathologies.

From cold white hands to the mitotic chromosome periphery
Daniel G. Booth1, Elisabeth Petfalski1, David Tollervey1, Paola Vagnarelli2 and William
C. Earnshaw1
1 Wellcome Trust Centre for Cell Biology, Institute of Cell Biology, University of Edinburgh, U.K.
2 Division of Biosciences, Brunel University, London UB8 3PH, U.K

e‑mail: bill.earnshaw@ed.ac.uk
When cells divide, it is extremely important that the replicated chromosomes are segregated
to daughter cells accurately. Problems in chromosome segregation can lead to aneuploidy,
which can cause health problems ranging frombirth defects to cancer. Chromosome segregation is regulated by a small, but wonderfully complex, structure known as the kinetochore.
Kinetochores can do everything from attaching the chromosomes to the microtubules that
move them, to correcting errors in those attachments when they occur and sending signals
that can stop the cell cycle if problems are detected. This lecture will discuss how sera from
patients with scleroderma spectrum disease were used to identify the first known components of kinetochores. It will go on to show how a novel proteomic approach was developed
to characterise the extremely complex proteome of vertebrate mitotic chromosomes and
how studies aimed at discovering new kinetochore proteins led us to determine a new function for one of the most famous – and most mysterious – cellular proteins, Ki‑67.
This work was supported by The Wellcome Trust, of which W.C.E. is a Principal Research Fellow
[grant number 073915].
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SEKCE NÁDOROVÉ BIOLOGIE

XXI. Biologické dny
Ve dnech 4. – 5. září 2014 proběhly v prostorách Univerzitního kampusu v Bohunicích v Brně
XXI. Biologické dny s podtitulem Pokroky a výzvy současné nádorové biologie pořádané Československou biologickou společností. Záštitu nad touto akcí převzali: hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek, předseda České onkologické společnosti ČLS JEP
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr. h. c., děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. a děkan Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně
doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.
Při hledání tematického vymezení XXI. Biologických dnů, které oscilovalo mezi úzkou specializací a širokým záběrem všech biologických věd, se nádorová biologie, která má v České
republice i na Slovensku bohatou historii počínaje objasňováním základních patogenetických
procesů v nádorové buňce a vývojem nových diagnostických a léčebných postupů konče, přímo nabízela jako most překlenující oba tyto extrémy.
Program konference byl tvořen osmi přednáškovými bloky, v jejichž rámci zaznělo 34 ústních sdělení. Současně proběhla výstava posterových sdělení, ve které bylo možno shlédnout
celkem 53 příspěvků. Věříme, že 18 tematických okruhů úspěšně pokrylo všechny aspekty
nádorové biologie a současného onkologického výzkumu. Konference přilákala 99 aktivních
účastníků z České republiky, 23 ze Slovenska a 4 účastníky z jiných zemí.
V rámci konference byla za celoživotní přínos pro obor a reprezentaci České republiky v oblasti nádorové biologie předána Babákova medaile ČsBS profesoru Jiřímu Bártkovi, který je
patrně nejcitovanějším vědcem českého původu. Prof. Bártek, který aktuálně působí v Danish
Cancer Society Research Center, v rámci konference přednesl slavnostní Babákovu přednášku s názvem Genome integrity maintenance: Molecular mechanisms and relevance to cancer
development and treatment. Volnou sérii prestižních vědeckých přednášek, tzv. Babákových
přednášek pořádá při výjimečných příležitostech Československá biologická společnost již od
roku 1992. Tyto přednášky jsou vědeckým odkazem jednoho ze zakladatelů Československé
biologické společnosti, profesora Edwarda Babáka (1873 – 1926), fyziologa světového jména.
Byl rovněž vydán sborník abstrakt přednášek a posterových sdělení.
Na konferenci byly rovněž předány ceny za tři nejlepší postery: (i) RNDr. Silvia Tyčiaková, PhD
za posterové sdělení Retrovirally transduced mesenchymal stromal cells producing TNFα have
tumor suppressing effect on human melonoma xenograft, (ii) RNDr. Martina Tyčiaková, PhD za
poster Interplay between ret and HIF‑1 contributes to CA IX expression in medullary thyroid car‑
cinoma a (iii) Mgr. Jana Zemanová za sdělení Is checkpoint kinase 1 a suitable molecular target
for combination with cancer chemotherapeutics? Udělení cen bylo spojeno s finanční prémií.
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Velké poděkování za úspěch této akce patří všem, kteří si v období prázdnin udělali čas na
přípravu vědeckých příspěvků, samozřejmě členům programového výboru a předsedajícím
jednotlivých sekcí, kteří aktivně spolupracovali na přípravě odborného programu, dále pořadatelské agentuře Congress Business Travel, jmenovitě paní Zině Peckové a v neposlední
řadě více než dvaceti sponzorům, především pak generálnímu sponzorovi, firmě Life Technologies (Thermo Fisher Scientific, Inc.).
Doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Slavnostní zahájení konference předsedou ČsBS prof. RNDr. Vojtěchem Mornsteinem, CSc. a vědeckým tajemníkem Hlavního výboru ČsBS doc. RNDr. Ondřejem Slabým, Ph.D.

Pohled do auly Bohunického kampusu Masarykovy univerzity, kde probíhal odborný program XXI. Biologických
dnů.
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Posterová sekce XXI. Biologických dnů.

Předání Babákovy medaile prof. MUDr. Jiřímu Bártkovi, DrSc.
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Babákova mediale ČsBS pro pana prof. MUDr. Jiřího BÁRTKA, DrSc.
Jiří Bártek vystudoval gymnázium v Přerově a Fakultu všeobecného lékařství na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde promoval v roce 1979.
Po tříleté vědecké aspirantuře na Ústavu molekulární genetiky
ČSAV v Praze pak přešel v r. 1983 na Onkologický ústav v Brně
na Žlutém kopci, kde se již plně věnoval výzkumu nádorové
biologie. V 80‑tých letech absolvoval stáže na Imperial Cancer
Research Fund v Londýně a Deutsches Krebsforschungszentrum v Heidelbergu, pak v letech 1990– 91 působil jako vedoucí
laboratoře na Ústavu hematologie a krevní transfúze v Praze,
a od roku 1992 působí v Dánském centru pro výzkum rakoviny
v Kodani, nyní jako vedoucí Genome Integrity Unit. Zároveň vede
laboratoře genomové integrity na Ústavu Molekulární a Translační Medicíny na LF UP v Olomouci, a na Ústavu molekulární genetiky AV ČR v Praze.
Jeho vědecká práce se v 90‑tých letech soustředila na pochopení funkce nádorových supresorů RB a p53, regulaci buněčného cyklu a aberace těchto mechanismů v nádorech. V posledních 10 letech se zabývá zejména výzkumem mechanismů reakce buněk na poškození DNA,
včetně centrálních signálních drah, jejich dopadu na regulaci buněčného cyklu, modulaci
chromatinu, opravy DNA lézí, defekty těchto mechanismů u lidských nádorových onemocnění, a také možnosti využít takových defektů pro nové strategie léčby v onkologii.
Za své kariéry vychoval Jiří Bártek celou řadu mladých vědeckých pracovníků, z nichž někteří
zastávají dnes již významná postavení v biomedicínském výzkumu jak v ČR, tak v zemích Evropy a v USA. Jiří Bártek publikoval více než 350 vědeckých prací, které byly citovány více než
36.000x, a jeho H index je 101. Podle oficiálních zdrojů je nejcitovanějším vědcem českého
původu, a v několika oblastech biomedicíny také v Dánsku, případně v celé Skandinávii.
Pracuje v mnoha vědeckých komisích, edičních radách mezinárodních časopisů a za svou práci obdržel řadu vědeckých ocenění v několika zemích. Jeho současné zájmy směřují také do
oblasti výzkumu stárnutí a koordinace mechanismů genomové integrity s energetickým metabolismem a biologií kmenových buněk nádorů.
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XXI. Biologické dny – Pokroky a výzvy současné
nádorové biologie – Abstrakta přednášek
GENOME INTEGRITY MAINTENANCE: MOLECULAR MECHANISMS AND
RELEVANCE TO CANCER DEVELOPMENT AND TREATMENT
Jiří Bártek
Danish Cancer Society Research Center, Copenhagen, Denmark
Biological response to DNA damage is a fundamental biological mechanism ensured through
a complex network of DNA damage signaling and effector pathways, the latter including
cell‑cycle checkpoints, DNA repair and many other aspects of cell physiology. Malfunction
of this network predisposes, or contributes to development of life‑threatening pathologies
including cancer, neurodegeneration, immunodefficiency and premature aging. The lecture
will present recent data from our laboratory on both the basic mechanisms of DNA damage
response (DDR) and its involvement in cancer pathogenesis and treatments. Highlights from
our multiple high‑throughput siRNA‑based and SILAC‑proteomic screens for novel DDR factors, and their functional role in genome maintenance, will also be presented.
Furthermore, our recent results on the role of the DDR machinery and its relationship with
the ARF‑p53 pathways in protection against oncogenes and loss of tumor suppressors, as well
as the key role of DNA replication stress in oncogenesis and genetic instability, aneuploidy
and hence tumor heterogeneity, will be discussed. In terms of the ARF pathway, our data on
a novel function of this important tumor suppressor in regulation of mitochondrial metabolism and the significance of this function to human melanomagenesis, will be presented.
Last but not least, exploitation of the DDR defects in human tumors as targets for innovative
treatments, and their value as predictive markers to guide individualized cancer therapy, and
potential vulnerabilities of cancer stem cells, will be presented. The DDR‑targeted therapy
will be illustrated by responses of human glioblastoma stem cells, and breast cancer models
to PARP inhibitors. In the latter scenario, we have discovered several factors whose loss causes ‘synthetic viability‘ (enhanced fitness of cancer cells) when occurring in BRCA1‑defective
tumors, thereby also resulting in acquired resistance to PARP inhibitors.
Selected references:
Jackson SP, Bartek J. Nature, 461, 1071‑8 (2009); Bartkova J, et al. Nature, 434: 864 – 70 (2005); Doil
C et al. Cell, 136, 435 – 446 (2009); Lukas C et al. Nature Cell Biol; 13, 243 – 253 (2011); Bartkova J, et al.
Nature, 444: 633‑7 (2006); Halazonetis, T. D., Gorgoulis, V. G., and Bartek, J. Science, 319, 1352 – 1355
(2008); Bouwman P et al. Nature Struct Mol Biol.17, 688 – 95 (2010); Lukas J, Lukas C, Bartek J. Nature
Cell Biol. 13, 1161 – 1169 (2011); Takacova S. et al. Cancer Cell, 21: 517 – 31 (2012); Gudjonsson T et al.,
Cell 150: 697 – 709, (2012), Burrell R. et al. Nature 494: 492 – 496 (2013); Velimezi G. et al. Nature Cell Biol.
15 : 967‑77 (2013), Watanabe S. et al. Nature Struct. Mol. Biol, 20(12):1425‑33 (2013); Toledo L. et al., Cell,
155: 1088 – 103 (2013); Burrell R. et al. Nature (insight review) 501 : 338‑45 (2013). Kumar A. et al. Cell,
in press (2014).
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AKTIVACE STRESOVÉ SIGNALIZACE V NÁDORECH
Petr Müller, Filip Trčka, Michal Ďurech, Eva Růčková, Kateřina Křivánková a Bořivoj Vojtěšek
Masarykův onkologický ústav, RECAMO, Žlutý kopec 7, Brno 65653

e‑mail: muller@mou.cz
Jedním z hlavních regulátorů stresové odpovědi je člen evolučně konzervované proteinové
rodiny transkripčních faktorů – Heat shock factor 1 (HSF1). Tento transkripční faktor je aktivován tím, že proteotoxický stres způsobuje jeho konformační změny a disociaci z komplexu
s proteiny HSP70 a HSP90, což následně vede k jeho oligomerizaci a aktivaci jeho vazby na
DNA. Přestože je aktivita HSF1 za fyziologických podmínek v normálních buňkách utlumena,
v nádorových buňkách dochází k jeho konstitutivní aktivaci. Nádorová buňka je charakterizována zvýšenou proteosyntézou, produkcí řady mutovaných, nestabilních proteinů a přítomností metabolického stresu. Všechny tyto faktory významně přispívají k aktivaci HSF1
v nádorové buňce a způsobují její závislost na indukovaných stresových proteinech, zejména
pak na HSP70 a HSP90. Naše práce ukazují, že právě přítomnost proteotoxického stresu v nádorových buňkách je hlavním důvodem jejich vysoké senzitivity vůči inhibici HSP90. Přestože
řada inhibitorů HSP90 vykazuje významnou protinádorovou aktivitu v klinických testech, jejich aplikace je limitována neschopností predikovat jejich účinek u jednotlivých nádorů. Naše
práce ukazuje, že aktivita HSF1 odráží míru proteotoxického stresu v nádorových buňkách
a současně koreluje se senzitivitou nádorových buněk vůči inhibitorům HSP90. Detekce aktivity HSF1 v nádorech tak představuje důležitý indikátor pro cílenou léčbu nádorů založenou
na inhibici chaperonů.

Práce byla podpořena Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem České re‑
publiky (OP VaVpI – RECAMO, CZ.1.05/2.1.00/03.0101) a grantem IGA NT/13794‑4/2012.
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EPIGENETICKÉ REPROGRAMOVÁNÍ BUNĚK VYBRANÝCH
NEUROEKTODERMÁLNÍCH NÁDORŮ
Georgios Valianatos,1 Vladimír Pekařík,2 Stjepan Uldrijan1
1 Biologický ústav, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Kamenice 5, Brno 625 00
2 Centrum neurověd, CEITEC, Masarykova univerzita, Kamenice 5, Brno 625 00

e‑mail: uldrijan@med.muni.cz
Maligní melanom a glioblastom patří mezi zhoubné nádory neuroektodermálního původu,
které na standardní chemoterapii, radioterapii a na současné možnosti cílené léčby odpovídají velice málo nebo jen přechodně.
V posledních letech bylo získáno značné množství poznatků v oblasti řízené diferenciace embryonálních kmenových (ES) buněk a indukovaných pluripotentních kmenových (iPS) buněk do
různých cílových buněčných typů. Dali jsme si za cíl ověřit možnost cílené transdiferenciace
buněk maligního melanomu a glioblastomu do nemaligních, plně diferencovaných buněk neurální linie, jako doposud netestované alternativy k dosavadním více či méně neúčinným terapeutickým strategiím využívajícím cytotoxického a cytostatického účinku protinádorových
léčiv. Při transdiferenciaci se předpokládá epigenetické reprogramování přímým přechodem
z jednoho buněčného typu do jiného, bez průchodu stadiem pluripotentní buňky. Buňky neurální linie byly zvoleny za cílový buněčný typ vzhledem k neuroektodermálnímu původu melanocytů a glií a také proto, že u nich lze průběh transdiferenciace sledovat nejen na základě
exprese diferenciačních markerů, ale čisto i pozorováním charakteristických změn morfologie.
V našich experimentech vycházíme z metod transdiferenciace normálních terminálně diferencovaných nenádorových buněk jako jsou např. fibroblasty nebo hepatocyty do různých
typů neuronů, a využíváme kombinací neurálních transkripčních faktorů s nízkomolekulárními inhibitory vybraných buněčných signálních drah, jejichž pozitivní účinek na neurodiferenciaci byl popsán v několika posledních letech. Naším konečným cílem je však optimalizovat
transdiferenciaci buněk melanomu a glioblastomu do terminálně diferencovaných buněk
neurální linie tak, aby ektopická exprese transkripčních faktorů nebyla nutná, a účinná trans
diferenciace byla vyvolána pouze působením vhodných kombinací nízkomolekulárních inhibitorů.
Podporováno grantem Interní grantové agentury LF MU (reg. č InGA/2013/27).

APOPTÓZA, NEKROPTÓZA, AUTOFAGIE – VÝZNAMNÍ HRÁČI
V ODPOVĚDI MELANOMOVÝCH BUNĚČNÝCH LINIÍ NA BENZO[C]
FENANTRIDINOVÉ ALKALOIDY
Iva Slaninová1, Jindřiška Hammerová1, Lucie Válková1, Kristýna Šebrlová2, Eva Táborská2,
1 Biologický ústav Lékařské fakulty, Masarykovy Univerzity, Kamenice 5, Pavilon A6, 625 00 Brno,
2 Biochemický ústav Lékařské fakulty, Masarykovy Univerzity, Kamenice 5, Pavilon A16, 625 00 Brno

e‑mail: ipokorna@med.muni.cz
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Apoptóza je významným faktorem v protinádorové terapii. V současnosti se objevilo několik
nových mechanizmů programované buněčné smrti mezi něž patří i nekroptóza a autofagie,
která však může působit i jako faktor zabraňující smrti buňky. Studium mechanizmů buněčných smrtí a hledání látek schopných vyvolat neapoptotickou buněčnou smrt má význam
z hlediska terapie nádorů rezistentních k apoptóze. K takovým látkám patří i benzo[c]fenantridinové alkaloidy (BA).
BA jsou přírodní látky ze skupiny isochinolinových alkaloidů vyskytující se v rostlinách čeledí
Fumariaceae, Papaveraceae, Ranunculaceae a Rutaceae.
Práce se zabývá studiem mechanizmu buněčné smrti indukované BA – sanguinarinem (SA),
chelerythrinem (CHE), sanguilutinem (SL), chelilutinem (CHL), sanguirubinem (SR), chelirubinem (CHR) a chelidoninem (CHLD). Jako modelové objekty byly zvoleny buněčné linie maligního melanomu, včetně linií s nefunkčním proteinem p53.
Výsledky ukazují, že BA jsou látky zajímavé nejen díky své antiproliferační aktivitě jako látky
s perspektivou využití v protinádorové terapii, ale také z obecného hlediska studia mechanizmu buněčné smrti. Přes významnou podobnost molekulární struktury jednotlivých alkaloidů je mechanismus indukce buněčné smrti různý1, 2. Toxicita testovaných alkaloidů byla
snížena jak inhibitorem kaspáz z‑VAD-fmk, tak Nekrostatinem 1, inhibitorem Rip1 kinázy,
která je klíčovým hráčem nekroptózy. Vyjímkou byl SL, jehož účinek je na kaspázách nezávislý
a byl ovlivněn pouze Nekrostatinem 1. Inhibitory autofagie (3‑methyladenin, Bafilomycin‑A1
a LY294002) naopak úmrtnost buněk zvyšovaly, což svědčí pro protektivní efekt autofagie.
Práce byla podpořena projektem Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy (KONTAKTII
LH12176) a projekty Specifického výzkumu MU (MUNI/A/0938/2013 a MUNI/A/0954/2013).
1. Hammerová J., Uldrijan S., Táborská E., Slaninová I. J. Dermatol. Sci. 62, 2011, 22.
2. Hammerová, J., Uldrijan, S., Táborská, E., Hyršlová Vaculová, A., Slaninová, I. Biol. Chem.
393, 2012, 647.

PROTEOMICKÉ PŘÍSTUPY VE VYHLEDÁVÁNÍ BIOMARKERŮ
A MOLEKULÁRNÍ KLASIFIKACI NÁDORŮ PRSU
Pavel Bouchal1, 2, Jakub Faktor1, Josef Maryáš1, Monika Dvořáková1, 2, Iva Struhárová1, Vendula Pernikářová2, Bořivoj Vojtěšek1 a Rudolf Nenutil1
1 Masarykův onkologický ústav, Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, Žlutý kopec 7,
65653 Brno
2 Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav biochemie, Kotlářská 2, 61137 Brno

e‑mail: bouchal@chemi.muni.cz
Nádory prsu jsou nejčastějším typem nádoru u žen. Současné diagnostické přístupy však stále vykazují nedokonalosti při určení rizika metastazování u skupiny luminal A, kdy malá část
pacientek vykazuje v rozporu s teoretickou prognózou časné uzlinové metastáze. V našem
projektu se snažíme identifikovat, validovat a charakterizovat specifické proteiny, mechanismy a metastatické molekulární portréty, které by byly použitelné v identifikaci pacientek
s vyšším rizikem metastazování, a to na bázi proteomiky.
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V první fázi projektu jsme se zaměřili na vyhledávání prometastatických cílů v souboru 96
charakterizovaných nádorů prsu zahrnujícího stratifikaci vzorků podle grade, exprese hormonálních receptorů a stavu lymfatických uzlin. Primární proteomická studie byla založena
na metodice zahrnující štěpení komplexních lyzátů trypsinem, značení peptidů isobarickými
značkami (iTRAQ), separaci peptidů dvourozměrnou kapalinovou chromatografií a identifikaci a kvantifikaci proteinů na bázi vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie (iTRAQ‑2DLC-MS/MS). Soubor 95 vybraných genů pak byl profilován na transkriptové úrovni. Statistika
zahrnující Spearmanovu korelaci odhalila dva klastry související se stavem lymfatických uzlin
u low grade karcinomů. Sada proteinů, změny jejichž exprese byly potvrzeny na proteinové
i transkriptové úrovni, byla dále validována pomocí imunohistochemie.
V další fázi výzkumného programu se zaměřujeme na klinickou validaci a funkční charakterizaci identifikovaných proteinů zejména ve vztahu k buněčné migraci a invazivitě a studiem
prometastatických mechanismů na molekulární úrovni. V rámci přednášky bude rovněž poskytnut přehled o nejnovějších proteomických metodách využitelných v dané oblasti výzkumu.
Naše výsledky potvrzují, že molekulární mechanismy metastazování u low‑grade karcinomů
prsu zahrnují aktivaci proteolýzy, NF‑κB dráhy, změny v cytoskeletálních a adhezních proteinech a liší se od mechanismů známých u high‑grade karcinomů.
Práce je podporována projektem GAČR č 14‑19250S a Evropským fondem pro regionální rozvoj
a státním rozpočtem České republiky (RECAMO, CZ.1.05/2.1.00/03.0101).

NOVÉ TRENDY VE VÝZKUMU mikroRNA U SOLIDNÍCH NÁDORŮ
Ondřej Slabý1, 2
1 Masarykův onkologický ústav, Klinika komplexní onkologické péče, Brno;
2 CEITEC – Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Brno

e‑mail: on.slaby@gmail.com
Východiska: MikroRNA (miRNA) jsou krátké nekódujcí RNA dlouhé 18‑25 nukleotidů, které
post‑transkripčně regulují genovou expresi v průběhu rozličných buněčných procesů jako
jsou apoptóza nebo diferenciace, ale i maligní transformace. Změny v expresních profilech
miRNA již byly pozorovány u většiny solidních nádorů. Mechanistické studie v nádorové buňce prokázaly schopnost jednotlivých miRNA vykazovat funkci nádorových supresorů nebo
onkogenů. Nejnovější pozorování navíc popisují potenciál jedné miRNA vykazovat v závislosti
na kontextu jak funkci nádorového supresoru, tak onkogenu. Tato pozorování zásadním způsobem rozšířila koncept molekulární patogeneze nádorových onemocnění a naznačila potenciál miRNA nejen jako diagnostických biomarkerů, ale také jako potenciálních terapeutických
cílů.
Cíle: Sdělení zahrnuje novinky z oblasti biogeneze a funkce miRNA, izomiRs, koncept kompetujících endogenních RNA (ceRNAs), význam miRNA v nádorové biologii a jejich zapojení do
hlavních znaků maligního nádoru, biologie nádorové kmenové buňky či autofagie. V kontextu
našich výsledků bude diskutována schopnost vybraných miRNA sloužit jako tkáňové biomar39
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kery (prognostické a prediktivní), sérové a močové biomarkery (diagnostické) a potenciální
terapeutické cíle u kolorektálního karcinomu, renálního karcinomu a glioblastomu.
Závěr: Specifické expresní profily miRNA byly u pacientů se solidními nádory úspěšně využity
ke stanovení prognózy, k predikci léčebné odpovědi na vybrané terapeutické režimy nebo
upřesnění diagnostiky u metastáz neznámého původu. Přítomnost miRNA byla prokázána
v krevním séru a plazmě, ale také moči nebo mozkomíšním moku, kde vykazovaly nejen vysokou míru stability, ale u vybraných solidních nádorů rovněž velice dobré analytické vlastnosti.
V současné době je kromě možného diagnostického využití cirkulujících miRNA intenzivně
studován jejich původ a příčiny jejich extrémně vysoké stability. MiRNA jsou také velice slibnými terapeutickými cíli, přičemž první protinádorová terapie na bázi miRNA vstupuje do klinického hodnocení začátkem příštího roku.
Výzkum byl podpořen granty IGA MZ ČR NT13549‑4/2012, NT138604/2012, NT‑13547 – 04/2012,
NT13514‑4/2012 a NT11214‑4/2010.

ADAPTIVE RESPONSES OF CANCER CELLS TO HYPOXIA AND ACIDOSIS
IN TUMOR MICROENVIRONMENT
Silvia Pastoreková, Eliska Svastova, Miriam Zatovicova, Lucia Csaderova, Martina Takacova,
Juraj Kopacek, and Jaromir Pastorek
Department of Molecular Medicine, Institute of Virology, Slovak Academy of Sciences, Dubravska cesta
9, 845 05 Bratislava, Slovakia

e‑mail: silvia.pastorekova@savba.sk
Growth of tumor tissue depends on sufficient delivery of oxygen and nutrients. Proliferating
tumor cells quickly reach distances beyond an oxygen diffusion capacity from the nearest
blood vessel (100 – 150μm) and the aberrant tumor vasculature makes the oxygen supply
even more reduced. This results in the appearance of the hypoxic areas with low extracellular pH (acidosis). Chronic exposure of tumor cells to severe hypoxia or anoxia often results
in their death and development of necrotic areas surrounded by the surviving adaptable
cells. Adaptations to hypoxia have dramatic consequences including acquisition of an oncogenic metabolism, an increased frequency of mutations, a higher propensity to metastasize,
and a resistance to radiotherapy and chemotherapy. Thereby, hypoxia creates the selection
pressure leading to the clonal expansion of the most aggressive tumor cells. Acidosis as an
inherent sequel of hypoxia further supports tumor growth and metastasis by reducing cell
adhesion, increasing migration and invasion, inducing neo‑vascularization, and enhancing
other hypoxia‑induced processes. Thus, hypoxia and acidosis represent clinically relevant
phenomena contributing to cancer progression.
Reduced oxygen delivery can induce a range of molecular responses primarily governed by
the oxygen‑regulated transcriptional complex called HIF (hypoxia‑inducible factor), which
induces a broad palette of genes with effector functions in modulating tumor phenotype.
Therefore, understanding the molecular machinery that regulates and executes tumor cell
adaptations to hypoxia and associated acidosis opens opportunities for development of new
40
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diagnostic and therapeutic strategies against aggressive tumors resistant to conventional
treatment approaches. Several components of this molecular machinery have already entered the clinical practice, while the others are undergoing clinical and/or preclinical development.
Grant support: APVV‑0658-11, 7FP EU project ENGCABRA, CEMAN Centre of excellence, Slovak
Academy of Sciences, ERDF project ITMS 26240220071.

GALEKTIN‑1 VE VÝMĚNĚ INFORMACÍ MEZI NÁDOROVÝMI BUŇKAMI
A NÁDOROVĚ ASOCIOVANÝMI FIBROBLASTY
Karel Smetana, Jr.
Karlova univerzita, 1. Lékařská fakulta, Anatomický ústav. U nemocnice 3, 128 00 Praha 2

e‑mail: karel.smetana@lf1.cuni.z
Nádorové stroma představuje mikroprostředí vytvářející niche pro nádorové kmenové buňky a má významný vliv na růst a šíření nádoru. Přítomnost endogenního lektinu galektinu‑1
(Gal‑1) v nádorovém stromatu je spojena s vysokým výskytem nádorově asociovaných fibroblastů (NAF) a expresí genů v nádorových buňkách spojených s růstem a šířením nádoru. Gal‑1
je schopen stimulovat konverzi fibroblastů na myofibroblasty (MFB) podobné NAF a pozitivní
pro hladký svalový aktin (HSV). Tento mechanismus je nezávislý na TGF‑b1, s nímž má navíc
synergistický účinek. Tyto MFB produkují 3‑D sítě extracelulární matrix bohaté na přítomnost
fibronektinu a Gal‑1. Za účelem blokády tvorby MFB jsme testovali vliv polyaminu BPA‑C8,
který inhiboval vznik MFB. Myoblasty exprimující HSV nebyly k jeho účinku citlivé. NAF a jejich
výměna informací s nádorovými buňkami představují možný cíl pro protinádorovou terapii.
Navíc by jejich manipulace mohla přinést i užitek i při léčbě orgánových fibróz a keloidních
jizev.
Podpořeno Karlovou univerzitou projekt PRVOUK‑27-1, Evropským fondem regionálního rozvoje
BIOCEV (CZ.1.05/1.1.00/02.0109) a EC FP7 programem (smlouva č 317297(GLYCOPHARM).

VPLYV NÁDOROVÉHO MIKROPROSTREDIA NA CHEMOREZISTENCIU
NÁDOROVÝCH BUNIEK
Lucia Kučerová, Svetlana Školeková, Miroslava Matúšková
Laboratórium molekulárnej onkológie, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Vlárska 7, 833 91 Bratislava

e‑mail: lucia.kucerova@savba.sk
Systémové podávanie genotoxických látok indukuje smrť nádorových buniek spustením
apoptotickej signalizačnej kaskády v dôsledku odpovede na poškodenie DNA. Chemoterapia však súčasne mení aj tkanivo, ktoré obklopuje nádor a jeho orgánové prostredie. Genotoxický stres v bunkách nádorového mikroprostredia spúšťa parakrinný sekrečný program,
ktorý fyziologicky slúži na ochranu prekurzorových buniek a napomáha tkanivovej regene-
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rácii v podmienkach bunkového stresu. Tieto proliferačné signály však zneužívajú aj prežívajúce nádorové bunky, a tým prispievajú k liekovej rezistencii a následne aj metastatickému rozsevu. Mezenchýmové stromálne bunky (MSB), ako jeden z komponentov nádorovej
strómy a prekurzor nádorovo‑asociovaných fibroblastov, sú tiež schopné ovplyvniť chemorezistenciu. Experimentálne dáta ukázali, že tento efekt je sprostredkovaný sekretovanými
solubilnými faktormi, a vedie až ku systémovej rezistencii na liečivo. MSB sú významnými
regulátormi rastu nádorov, a preto ich vplyv na liečbu nádorov študujeme s cieľom prispieť
k objasneniu kľúčových signálnych dráh. Z týchto pozorovaní je však už teraz zrejmé, že
efektívna terapia potrebuje kombinovať látky, ktoré súčasne zasahujú nádorové bunky aj
ich mikroprostredie.

PRIMÁRNÍ ŘASINKY STROMÁLNÍCH BUNĚK ADENOKARCINOMU
TENKÉHO STŘEVA A KOLOREKTA
Josef Dvořák1, 2, Dimitar Hadži Nikolov3, Alžběta Filipová4, Aleš Ryška3, Igor Richter5, David
Buka2, Bohuslav Melichar6, Jaroslav Mokrý7, Stanislav Filip2, Tomáš Büchler1, Jitka Abrahámová1
1 Onkologická klinika, 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha, 14059
2 Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN Hradec Králové, 50000
3 Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN Hradec Králové, 50000
4 Ústav lékařské biochemie, LF UK Hradec Králové, 50003
5 Oddělení klinické onkologie, Krajská nemocnice Liberec, a.s., 46001
6 Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc, 77520
7 Ústav histologie a embryologie LF UK Hradec Králové, 50003

e‑mail: dvorak385@seznam.cz
Východiska a cíl: Primární řasinka je senzorická, solitární, nepohyblivá, mikrotubulární struktura, která se v klidové části buněčného cyklu nachází na povrchu většiny lidských buněk,
včetně buněk stromatu nádorů. Na povrchu buněk většiny typů karcinomů se primární řasinky nevyskytují. Nádorová biologie adenokarcinomu tenkého střeva a kolorekta je podrobně
prostudována. Primární řasinky jejich stromálních buněk však zatím nebyly hodnoceny.
Cílem této pilotní studie bylo zjistit, zda se na povrchu stromálních buněk adenokarcinomu
tenkého střeva a kolorekta primární řasinky vyskytují, a pokud ano, tak zmapovat frekvenci
jejich výskytu ve všech anatomických oblastech tenkého, tlustého střeva a rekta.
Pacienti a metodika: Přítomnost primárních řasinek byla retrospektivně hodnocena u 20 pacientů, z toho 8 pacientů s adenokarcinomem tenkého střeva a 12 pacientů s adenokarcinomem kolorekta. Primární řasinky byly detekovány dvoustupňovou imunofluorescencí pomocí
specifické protilátky proti acetylovanému alfa tubulinu; jádra buněk byla dobarvena pomocí
DAPI. Frekvence výskytu primárních řasinek byla hodnocena jako poměr počtu primárních
řasinek a jader stromálních buněk.
Výsledky: Primární řasinky byly prokázány ve všech vyšetřených adenokarcinomech. Byly přítomny interindividuální rozdíly ve frekvenci jejich výskytu. Medián frekvence výskytu primár42
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ních řasinek stromálních buněk adenokarcinomu tenkého střeva činil 0,49 % (0,29–0,71 %) v
případě adenokarcinomu tenkého střeva, a 0,20 % (0,06–0,45 %) v případě adenokarcinomu
kolorekta. To znamená, že se primární řasinka vyskytuje přibližně na povrchu jedné z 204 buněk adenokarcinomu tenkého střeva, a jedné z 500 buněk adenokarcinomu kolorekta.
Závěr: Tato pilotní studie poprvé prokázala přítomnost primárních řasinek na povrchu stromálních buněk adenokarcinomu tenkého střeva a kolorekta a zmapovala frekvenci jejich výskytu. V budoucnu plánujeme rozšířit pilotní soubor na větší počet pacientů ke zhodnocení
případného prognostického významu počtu primárních řasinek.
Poděkování: Práce byla podpořena MZ ČR – RVO (FNHK, 00179906) a projekty PRVOUK P37/01,
PRVOUK P37/06 a PRVOUK P37/11.

ÚLOHA HYPOXIOU REGULOVANEJ KARBONICKEJ ANHYDRÁZY IX
V BUNKOVEJ MIGRÁCII A ADHÉZII
Eliška Švastová1, Lucia Csáderová1, 2, Michaela Debreová1, Peter Radvák1, Juraj Kopáčk1, Jaromír Pastorek1, Silvia Pastoreková1.
1 Virologický ústav, Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta 9, Bratislava, 845 05, Slovenská republika
2 Molekulárno medicínske centrum, Slovenská akadémia vied, Vlárska 7, Bratislava, 845 05, Slovenská
republika

e‑mail: viruelis@savba.sk
Karbonická anhydráza IX patrí medzi proteíny, ktorých expresia je silne regulovaná hypoxiou
a je spojená s nádormi so zlou prognózou.1, 2 Tento transmembránový proteín s extracelulárne exponovanou enzymatickou doménou katalyzuje hydratáciu CO2 na H+ a HCO3–. V nádorovom mikroprostredí, v ktorom v dôsledku aberantnej vaskulatúry nedochádza k dostatočému odvádzaniu metabolitov, tak prispieva k extracelulárnej acidifikácii a zároveň
k dostatočnému intracelulárnej pH homeostázy. Okrem pH regulačnej funkcie zohráva CA IX
úlohu aj v destabilizácii medzibunkových kontaktov. V polarizovaných epitelových bunkách
je CA IX lokalizovaná v bazolaterálnej membráne, kde kolokalizuje s E‑kadherínom, kľúčovým
kľúčovým regulátorom medzibunkovej adhézie. Interakciou s β‑katenínom vypája E‑kadherín
z väzby na aktínový cytoskelet, čím redukuje medzibunkovú adhéziu3. Kyslé extracelulárne
pH ako aj oslabenie intercelulárnych kontaktov zvyšujú migračné schopnosti buniek. Dokázali sme, že počas migrácie dochádza k relokalizácii CA IX do lamelipódií, kde sa pri migrácii
akumulujú pH regulačné proteíny ako NHE1, MCT4, AE24. CA IX v lamelipódiu funkče kooperuje s bikarbonátovými transportérmi NBCe1 a AE2 a napomáha tak tvorbe periculárneho
gradientu, čím zvyšuje rýchlosť bunkovej migrácie4. CA IX, ako jediná karbonická anhydráza,
obsahuje vo svojej extracelulárnej oblasti aj proteoglykánovú doménu. Ukazuje sa, že práve
PG‑doména je dôležitá pri CA IX‑sprostredkovanej fokálnej adhézii5. Hypoxická indukcia CA
IX, jej pH regulačná funkcia ako aj úloha v bunkovej adhézii‑migrácii poukazujú na dôležitosť
tohto proteínu v hypoxických nádoroch a na jej pro‑metastatické vlastnosti.
Podporované grantom VEGA (2/0130/11), APVV‑0658-11, projektu Kompetenčého centra
č. 26240220071.
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1. Pastorekova S, Ratcliffe PJ, Pastorek J. BJU Int 2008.
2. Svastova E, Hulikova A, Rafajova M, Zat’ovicova M, Gibadulinova A, Casini A, Cecchi A, Scozzafava A,
Supuran CT, Pastorek J, Pastorekova S. FEBS Lett 2004; 577 : 439‑45.
3. Svastova E, Zilka N, Zat’ovicova M, Gibadulinova A, Ciampor F, Pastorek J, Pastorekova S. Exp Cell Res
2003 (290): 332 – 345
4. Svastova E, Witarski W, Csaderova L, Kosik I, Skvarkova L, Hulikova A, Zatovicova M, Barathova M,
Kopacek J, Pastorek J, Pastorekova S. J Biol Chem 2012 (287):3392‑402.
5. Csaderova L, Debreova M, Radvak P, Stano M, Vrestiakova M, Kopacek J, Pastorekova S and Svastova
E. Frontiers in Physiology 2013.

EXISTENCIA NÁDOROVÝCH KMEŇOVÝCH BUNIEK A GÉNOVÁ TERAPIA
NASMEROVANÁ NA NÁDOR MEZENCHYMÁLNYMI KMEŇOVÝMI
BUNKAMI
TUMOR STEM CELLS AND MESENCHYMAL STEM CELL MEDIATED SUICIDE
GENE THERAPY FOR CANCERS
Čestmír Altaner
Cancer Research Institute of the Slovak Academy of Sciences and Centre of Cell Therapy and Regenerative
Medicine of the St. Elisabeth Cancer Institute, Bratislava, Slovakia

The tumor‑tropic property of mesenchymal, stromal stem cells (MSCs) is the basis for therapies using MSCs as a vehicle for delivery of the therapeutic agents to the site of neoplasm.
We have shown that human MSCs derived from adipose tissue, bone marrow and other tissues can be transduced with suicide genes such as yeast fusion cytosine deaminase::uracil phosphoribosyltransferase (CDy::UPRT) and/or Herpes simplex virus thymidine kinase
(HSVtk). Both in vitro and in vivo experiments using xenografts of human tumors on nude
mice have shown that administration of CDy::UPRT transduced MSCs (therapeutic stem cells)
caused significant inhibition of tumor growth of human colorectal carcinoma, melanoma,
breast, and bladder carcinoma. In pilot preclinical studies we observed that the therapeutic
stem cells were effective in inhibition of xenografts of the human prostate metastatic tumor
cells on nude mice, but also inhibited growth of autochthonous mouse prostate carcinoma
after intravenous administration.
Intracerebrally grown glioblastoma in rats was treated by resection and subsequently with
therapeutic stem cells followed by a continuous intracerebroventricular delivery of 5‑fluorocytosine thus simulating clinical therapeutic scenario. Kaplan–Meier survival curves revealed
that this therapeutic arrangement is capable of inducing complete permanent tumor regression in a significant number of animals. Contribution of CDy::UPRT vector and stem cells to
the high therapeutic efficacy will be discussed.
Results support the conclusion that the stem cell‑mediated prodrug gene therapy is a promising therapy targeting probably tumor initiating cells.
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AKTIVACE „AKTIVÁTORŮ“ NEBO INHIBICE „INHIBITORŮ“: KLINICKÉ
VÝZVY PŘI VÝVOJI IMUNOMODULAČNÍCH LÁTEK
Marek Šťastný
Bristol‑Myers Squibb Czech Rep., Olivova 4, 110 00 Praha 1

e‑mail: marek.stastny@bms.com
Posledních několik let se v protinádorové terapii hovoří o „imunologické tsunami“. Objevují
se desítky nových studií, které testují molekuly čí přístupy využívající sílu imunitního systému.
Zatímco dříve vyvinuté léky využívaly imunitní systém spíše pasivně (anti‑CD20, anti‑HER2, anti‑EGFR), nové přístupy staví spíše na aktivním využití imunitního systému a jeho schopnosti
dynamicky reagovat.
Na povrchu T‑buněk existuje velké množství aktivačních a inhibičních molekul, které se podílí na optimálním vyladění imunitní odpovědi proti cizorodým agens a zárověň udržují imunitní
rovnováhu a zabraňují napadání vlastních tkání lymfocyty. Mezi aktivační receptory patří např.
receptor CD28, který po vazbě na molekuly CD80/CD86 na povrchu antigen‑prezentujících
buněk poskytuje T‑buňkám druhý, kostimulační signál, nezbytný pro jejich optimální aktivaci
a proliferaci. Na druhé straně stojí inhibiční receptory, kam patří např. CTLA‑4 č PD‑1 molekuly,
ale i další (LAG‑3, TIM‑3). Tyto tzv. „immune checkpoints“ blokují nadměrnou aktivaci T‑buněk
a omezují tak riziko vzniku autoimunitních reakcí v místě zánětu. Aktivovat imunitní systém lze
tedy v zásadě dvěma způsoby – použitím antagonistických protilátek proti inhibičním receptorům (inhibice „inhibitorů“) nebo aktivací stimulačních receptorů (aktivace „aktivátorů“). Ačkoliv
by se mohlo zdát, že si jsou oba přístupy velmi podobné, ukazuje se, že mezi ně rozhodně nelze
dávat rovnítko.
V klinickém zkoušení se ukázal zcela rozdílný výsledek při vývoji protilátky aktivující „aktivační“
(kostimulační) receptor CD28 a protilátky inhibující „inhibiční“ receptor CTLA‑4. V případě protilátky proti CD28 nepředpovídaly preklinické testy a pokusy na zvířecích modelech (včetně primátů) nebezpečí „cytokinová bouře“. První podání této protilátky lidským dobrovolníkům však
vyvolalo život ohrožující reakci u všech 6 dobrovolníků způsobenou uvolněním pro‑zánětlivých
cytokinů. Ukázalo se také, že pravidla regulačních autorit pro vývoj těchto nových biologických
preparátů nebyla možná zcela dobře nastavena a neodpovídala bouřlivému vývoji v této oblasti.
V rámci přednášky budou diskutovány důvody, proč selhala predikční hodnota standardních preklinických testů, proč nebyly vhodně zvoleny zvířecí modely a jak se změnila pravidla pro testování
biologických molekul. V případě anti‑CTLA-4 terapie bude diskutován pozitivní vývoj v léčbě pacientů s pokročilým melanomem, který odstartoval obrovský boom v oblasti imunoterapeutických
přístupů v léčbě nádorů (anti‑PD1, anti‑PD-L1, onkolytické viry, dendritické buňky, TIL’s, CAR’s).
Reference:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hodi, F. S. et al. N Engl J Med 2010; 363: 711 – 723.
Robert, C. et al. N Engl J Med 2011; 364: 2517 – 2526.
Brahmer, J.R. et al. N Engl J Med 2012; 366: 2455 – 2465.
Hamid, O. et al. N Engl J Med 2013; 369: 134 – 144.
Herbst, R.S. et al. J Clin Oncol 2013; 31 (suppl 15; abstr 3000).
Suntharalingam, G. et al. N Engl J Med 2006; 355: 1018 – 28.
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VLIV ŽÍRNÝCH BUNĚK NA ÚČINNOST ADOPTIVNÍ AKTIVNÍ BUNĚČNÉ
IMUNOTERAPIE V LÉČBĚ RAKOVINY
Daniel Smrž
Ústav imunologie 2. LF UK a FN v Motole, V Úvalu 84, 15006, Praha 5,

e‑mail: daniel.smrz@lfmotol.cuni.cz
Aktivní buněčná imunoterapie založena na adoptivním buněčném transferu (ACT‑ACI) je stále více se prosazující léčebnou platformou užívanou při léčbě rakoviny. ACT‑ACI již prokázala
účinnost ex vivo. Její účinnost v klinické praxi je však stále neuspokojivá. Užitím ex vivo buněčného modelu ACT‑ACI na bázi dendritických buněk (DC) a T‑buněk v kombinaci s modelem
žírných buněk jsme zjistili, že navození protinádorové imunity je jak pozitivně, tak i negativně
modulováno žírnými buňkami. Tato modulace je závislá na délce kokultivace žírných buněk
s DC a T‑buňkami a charakteru stimulu, kterým jsou žírné buňky aktivovány. Pochopení mechanizmů zodpovědných za ambivalentním příspěvkem žírných buněk k navození protinádorové imunity umožní využití imunomodulačního potenciálu žírných buněk v kombinované
protinádorové terapii a v designu nové generace ACT‑ACI.

SYNERGICKÝ ÚČINOK KOMBINOVANEJ GÉNOVEJ TERAPIE POMOCOU
MEZENCHÝMOVÝCH STROMÁLNYCH BUNIEK
Miroslava Matúšková, Lenka Baranovičvá, Zuzana Kozovská, Erika Ďuriníková, Lucia Kučerová
Laboratórium molekulárnej onkológie, Ústav experimentálnej onkológie SAV, Vlárka 7, 83391 Bratislava

e‑mail: exonmigu@savba.sk
Génová terapia prostredníctvom mezenchýmových stromálnych buniek (MSC) exprimujúcich
terapeutické gény dosahuje veľmi sľubné výsledky v experimentálnych podmienkach. Počas
dlhodobého štúdia tohto prístupu na rôznych modeloch sme zistili, že odpoveď nádorových
buniek je heterogénna. Identifikovali sme faktory, ktoré ovplyvňujú účinnosť génovej terapie
prostredníctvom MSC1. Na zvýšenie efektivity je možné použiť kombinácie viacerých prístupov.
Ich vzájomné pôsobenie môže mať synergický, aditívny alebo dokonca antagonistický efekt2.
Cieľom tejto štúdie bolo zistiť, či je možné kombináciou dvoch typov geneticky modifikovaných MSC exprimujúcich enzýmy konvertujúce predliečivo (cytozíndeaminázu::fosforibozyltransferázu, CD::UPRT; alebo tymidínkinázu vírusu Herpes simplex, HSVtk) a dvoch netoxických „predliečív“ (5‑fluorocytozínu, 5‑FC a gancikloviru, GCV) zvýšiť cytotoxický „bystander“
efekt na nádorové bunky.
Testováním na bunkových líniách odvodených z rôznych typov nádorov sme zistili, že účinky
oboch systémov sa navzájom nevylučjú. Každý z použitých systémov zasahuje metabolizmus
nukleotidov na inom mieste. Kombinácia CD::UPRT‑MSC/5‑FC a HSVtk‑MSC/GCV má na nádorové bunky synergický účinok. Najvýraznejšie sa tento efekt prejavil na bunkovej línii MDA‑MB-231,
ktorá je nízko citlivá na CD::UPRT‑MSC/5‑FC, pričom systém HSVtk‑MSC/GCV je účinný. Významný synergický účinok sa prejavil iba vtedy, ak boli predliečivá podávané postupne. Prvý v poradí
bol podaný 5‑fluorocytozín a až o 24 hod neskôr bol nasledovaný ganciklovirom.
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Tieto zistenia prispievajú k vysvetleniu veľkej variability výsledkov, ku ktorým prišli viaceré
výskumné skupiny. Vhodným spôsobom kombinovania sa dá dosiahnuť synergia dvoch systémov využívajúcich konverziu netoxického „predliečiva“ pomocou aktivujúceho enzýmu.
Táto práca bola finanče podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja, granty APVV‑005212 a APVV‑0230-11; agentúrou VEGA, granty 2/0171/13, 2/0088/11 a 2/0130/13 a nadáciou
Výskum rakoviny.
1. Matuskova, L. Baranovicova, Z. Kozovska, E. Durinikova, A. Pastorakova, L. Hunakova, I. Waczulikova,
R. Nencka, L. Kucerova. J. Gene Med 14 (2012) 776 – 787.
2. T.C. Chou. Pharmacol Rev 58 (2006) 621 – 681.

STABILIZACE G‑KVADRUPLEXU V PROMOTOROVÉ OBLASTI C‑ MYC
ONKOGENU POMOCÍ HELQUATŮ
Erika Kužmová, Veronika Komárková, Jaroslav Kozák, Markéta Šmídková, Lenka Pohlová, Filip
Teplý, Miroslav Hájek
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Flemingovo nám. 2, Praha.

e‑mail: kuzmova@uochb.cas.cz
Ovlivnění stability sekundárních struktur DNA, jako jsou například G‑kvadruplexy, je obecně považováno za slibný cíl protinádorové terapie. G‑kvadruplexy byly původně objevené
na koncích chromozomů v oblasti telomer. V poslední době vzrůstá počet identifikovaných
sekvencí bohatých na guanin tvořících G‑kvadruplexy v promotorových oblastech mnohých
onkogenů jako je c‑ myc a c‑ kit. Stabilizace promotorových G‑kvadruplexů malomolekulovými
ligandy vede ke snížení exprese odpovídajících onkogenů.
Naše nové G‑kvadruplexové stabilizátory z rodiny helquatů vykazují vysokou selektivitu
ve vazbě na G‑kvadruplexy ve srovnání s vazbou na DNA duplex. Stabilizace G‑kvadruplexu v promotorové oblasti NHEIII1 c‑myc genu pomocí helquatů byla v této studii testována
in vitro metodou FRET a metodou prodlužování primeru. Tento přístup nám umožnil vybrat
z knihovny zhruba 1500 látek vhodné kandidáty pro následné buněčné studie. Výsledky studia biologické aktivity helquatů potvrdily jejich selektivní antiproliferativní účinek vůči nádorovým liniím. Inhibice exprese c‑myc genu těmito novými G‑kvadruplexovými ligandy byla
potvrzena na několika nádorových liniích na úrovni mRNA i proteinu. Specificita jejich vazby
na G‑ kvadruplex c‑myc genu byla následně ověřována duálním luciferázovým reportérovým
testem s použitím konstruktů nesoucích přirozenou (wt) nebo mutovanou formu regulační
oblasti NHE III1 genu c‑myc.
Tato studie validuje novou třídu ligandů G‑kvadruplexu s potenciálním terapeutickým využitím z hlediska jejich schopnosti ovlivnit expresi klíčových genů deregulovaných v procesu
karcinogeneze.
Podporováno ÚOCHB, v.v.i. a AV ČR (RVO: 61388963) a projektem InterBioMed LO1302 od Mini‑
sterstva školství, mládeže a tělovýchovy.
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MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ METODY POUŽÍVANÉ V DIAGNOSTICE
HEREDITÁRNÍCH NÁDOROVÝCH SYNDROMŮ V OEGN LABORATOŘI
V MOÚ
Eva Macháčová, Jana Házová, Petra Vašíčková, Eva Sťahlová Hrabincová a Lenka Foretová
Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů, Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53, Brno

e‑mail: emachack@mou.cz
Během posledních 20 let bylo dosaženo významných pokroků v oblasti odhalování genetické
příčiny dědičné predispozice ke vzniku nádorového onemocnění a bylo již popsáno více než
200 dědičných nádorových syndromů.
Molekulárně genetická diagnostika u jedinců s podezřením na hereditární nádorový syndrom
je v MOÚ prováděna v OEGN laboratoři od roku 1999. Původně byla diagnostika cílena především na frekvenčně nejčetnější dědičný syndrom nádoru prsu a ovaria (geny BRCA1 a BRCA2)
a postupně byla diagnostika rozšiřována na další nádorové syndromy: Lynchův syndrom, Li‑Fraumeni, familiární melanom, hereditární formu difúzního karcinomu žaludku.
Postupná analýza indikovaných genů „klasickými“ metodami molekulární genetiky, která postupuje cestou analýzy krátkých fragmentů genu screeningovými metodami a následně identifikace mutace Sangerovým sekvenováním, je velice přesná, ale časově náročná.
Od roku 2013 je v naší laboratoři testována v rámci výzkumných programů technologie Sekvenování nové generace (NGS – Next‑Generation Sequencing). V současné době jsou testovány 2 alternativní postupy na NGS platformě MiSeq (Illumina). Analýza je prováděna u DNA
pacientů s vysoce rizikovou osobní a rodinnou onkologickou anamnézou bez detekované
mutace v genech TP53, CDKN2A, BRCA nebo HNPCC genech.
1. Vyšetření pomocí komerčně dostupného TruSight Cancer Target Genes panelu (Illumina) – viz. Schema 1. Z hlediska diagnostiky je nevýhodou TruSight Cancer Target Genes panelu nerovnoměrné pokrytí v rámci sekvenovaných úseků, kde v rámci jednoho pacienta
a jednoho genu mohou být sekvence některých oblastí genu zastoupeny více než s 1000x
pokrytí, zatímco v jiných se mohou vyskytnout až výpadky sekvenovaných úseků.
2. Dalším přístupem, který slibuje vyšší uniformitu pokrytí cílových sekvencí, je SeqCap EZ
Choice (NimbleGen, Roche), který umožňuje „zákaznický“ výběr z 578 navolených „nádorových“ genů, kde jsme zvolili panel 54 genů významných pro klinicky podchytitelné nádorové syndromy.
NGS vyšetření odhalilo patogenní mutace v genech BAP1, ATM, ERCC2, PALB2, RAD51C. Detekované mutace zachycené pomocí NGS jsou ověřovány Sangerovým sekvenováním. NGS
umožňuje významné rozšíření spektra analyzovaných genů, což představuje výzvu pro zajištění odpovídajícího preventivního sledování a léčebných postupů u osob v riziku. Umožňuje
identifikovat příčinné mutace nejen ve vysoce rizikových genech, ale také řadu dalších –
středně rizikových mutací, které mohou ve vzájemných kombinacích výrazně navyšovat relativní riziko nádorové predispozice v postižených rodinách. Je zapotřebí úzká spolupráce
onkologů, klinických genetiků, molekulárních biologů a bioinformatiků, aby bylo možné plně

48

ZPR ÁV Y Z POBOČEK A SEKCÍ

využít potenciálu NGS technologií v běžné diagnostické praxi a preventivní personalizované
onkologii.
Podpořeno: MZ ČR – RVO (MOÚ, 00209805); CEITEC – Central European Institute of Technology
CZ.1.05/1.1.00/02.0068; Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem České
republiky (OP VaVpI – RECAMO CZ.1.05/2.1.00/03.0101).
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Schéma 1: Seznam genů v komerčním panelu TruSight Cancer (Illumina). Zvýrazněny jsou
geny, u kterých je v současné době prováděna rutinní molekulární diagnostika v OEGN laboratoři v MOÚ
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PERSPECTIVES OF QUANTITATIVE GLYCAN PROFILING IN DIAGNOSIS
AND PROGNOSTIC EVALUATIONS IN CANCER
Miloš V. Novotný
Department of Chemistry, Indiana University, 800 E. Kirkwood Ave., Bloomington, IN 47405, USA and
RECAMO, Regional Center for Applied Molecular Oncology, Masaryk Memorial Cancer Institute, Zluty
kopec 7, 65653 Brno, Czech Republic

Tumor cells are known to feature altered biosynthesis of complex glycoconjugates such as
glycoproteins, glycolipids and proteoglycans. Different glycosyltransferases contribute to
formation of glycosylated structures on the cellular surfaces that determine cellular adhesity and metastasis. Numerous glycoproteins with aberrant glycosylation and different expression can be measured in physiological fluids at high sensitivity through mass spectrometry.
Alternatively, glycans can be released through either enzymatic or chemical procedures and
measured in minute amounts of biological materials through MALDI‑mass spectrometry or
microchip capillary electrophoresis. The released glycans can be chemically modified (derivatized) to yield quantitative profiles for statistical evaluation of different patient cohorts.
Structural or quantitative alterations due to different cancer conditions can thus be observed, as will be demonstrated with the cancers of ovary, lung and pancreas.

SLEDOVÁNÍ GLYKOSYLAČNÍCH ZMĚN U KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU
S POMOCÍ MICROARRAY
Alena Šedivá1, Olgica Nedić2, Jaroslav Katrlík1
1 Slovenská akadémia vied, Chemický ústav, Oddelenie glykobiotechnológie, Dúbravská cesta 9,
Bratislava, 845 38 ,
2 Institute for the Application of Nuclear Energy, University of Belgrade, Benatska 31b, Zemun, Serbia

e‑mail: a.sediva@savba.sk
Změny v glykosylaci jsou spojeny se změnami fyziologického stavu, které jsou spojeny s různými nemocemi, jako je rakovina, revmatoidní artritida, roztroušená skleróza, AIDS a mnoho
dalších. Cílem této práce bylo studovat změny v glykosylaci proteinů v souvislosti s kolorektálním karcinomem.
Pro studium změn glykosylace byla použita lektinová microarray, která umožňuje měření velkého množství vzorků v relativně krátký čas (celý proces je v řádu několika hodin). Použité
množství vzorků se pohybuje v řádech μl nebo i méně. Sledované vzorky kolorektálního karcinomu byly inkubovány s biotinylovanými lektiny, které byly následně označeny fluorescenční
barvou spolu se streptavidinem a poté skenovány a vyhodnoceny.
Jako vzorky byly použity různé typy humánních vzorků: séra získaná od zdravých lidí a od
pacientů, cytosol, membránové frakce, vzorky ze zdravé části tlustého střeva pacienta, ale
i z postižené tkáně, IGFBP‑3 a α2‑makroglobulinu jako imunoprecipitáty získané ze sér, cytosolu a membránových frakcí. Vzorky sér byly třikrát změřeny a ostatní vzorky byly změřeny až
pětkrát. Celkově bylo změřeno 208 různých vzorků získaných od 20 zdravých lidí a od 30 osob
s diagnostikou kolorektálního karcinomu. U všech vzorků byly sledovány interakce s 16 různý50
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mi lektiny (s různými vazebnými specifikami, př. α‑D-Sia-(2‑3)-Gal, α‑D-Sia-(2‑6)-Gal, α‑D-Man,
α‑L-Fuc-(1‑6)-GlcNAc, GalNAc, atd.). Po statistickém vyhodnocení vzorků byl pozorován určitý
trend při změnách glykosylace spojený s kolorektálním karcinomem.
Tato práce je podporována granty: VEGA 2/0162/14 a APVV SK‑SRB-0041‑11.
Bertók T., Kluková M., Šedivá A., Kasák P., et al., Anal. Chem., 2013, 85 (15), pp 7324 – 7332
Bertók T., Šedivá A., et. al., Talanta, volume 108, 15 April 2103, pages 11‑18
Katrlík J., Švitel J., et al. Medical research reviews 2010, 30, 394

MIKROFLUIDNÁ ANALÝZA APOPTOTICKÝCH GÉNOV A ICH VZŤAH PRI
ROZVOJI REZISTENCIE ENDOMETRIÁLNYCH NÁDOROVÝCH BUNIEK
Jozef Hatok1, Eva Blahovcová1, Tomáš Balhárek2, Veronika Čapláková1, Eva Babušíková1, Peter Račy1
1 Ústav lekárskej biochémie, JLF UK v Martine, Malá Hora 4, 03601 Martin
2 Ústav patologickej anatómie, JLF UK v Martine a UNM, Kollárová 2, 03659 Martin

e‑mail: hatok@jfmed.uniba.sk
Incidencia endometriálneho karcinómu (CaEnd) má stúpajúcu tendenciu vo všetkých ekonomicky rozvinutých štátoch. Presné príčiny vzniku CaEnd nie sú úplne známe, ale dôležitú úlohu
môžeme prikladať zvýšeným hladinám estrogénov v plazme. Dlhodobá elevácia týchto hormónov je považovaná za významný rizikový faktor. Avšak nekontrolovateľný rast endometriálnych
buniek môže byť indukovaný aj dereguláciou apoptotickej dráhy, čo má vplyv na progres nádoru.
Hlavným cieľom tejto štúdie bola kvantifikácia panela apoptotických génov (n=92) pomocou
ViiA7 na fluidných kartách (Applied Biosystems®). Vyšetrovali sme skupinu kontrolných endometrií (hyperplastické a atypické End, n=30) oproti vzorkám s CaEnd (n=30). V druhej časti
sme sa zamerali na determináciu cytotoxického efektu apoptotických inhibítorov (ABT‑737,
BH3I a MIM‑1) na endometriálnych bunkových líniach (MFE‑280 a Ishikawa). Metodicky sme
použili MTT test a Western blot analýzu.
Pri porovnaní hodnôt expresie génov sme v deviatich zistili viac než dvojnásobné zmeny
v skupine karcinómov oproti kontrolám. Bunkové línie individuálne ošetrené inhibítormi
preukazovali zmeny v hladinách až v 60 prípadoch. Na úrovni bielkovín sme však signifikantné zmeny pozorovali iba pri Mcl‑1 a p53. Navyše sme stanovili stupeň citlivosti na používané
cytostatiká pomocou in vitro testu, kde sme zistili všeobecnú rezistenciu. Práve ovplyvnením
buniek hore uvedenými inhibítormi sme dosiahli zvýšenie citlivosti na cytostatiká: karbo‑Pt,
Dox a Pac.
Môžeme povedať, že skríning apoptotických génov na diferenciálnych tkanivách endometria
a endometriálnych bunkách nám môže špecifikovať a objasniť patomechanizmus a tým prispieť k riešeniu problematiky prevencie endometriálneho karcinómu. V konečom dôsledku,
práve individuálny prístup na molekulovej úrovni nám uľahčí možnosti spôsobu terapie.
Táto práca bola podporená Ministerstvom školstva SR grantom VEGA 1/0475/12 a grantom
APVV‑0224-12.
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MOLECULAR PROFILE BASED DECISION SUPPORT IN PRECISION
ONCOLOGY
Istvan Petak
KPS Diagnosztika Zrt., Retek u. 34, 1024 Budapest, Maďarsko

e‑mail: petak@kpsdx.com
This year, Harvard’s Dana Farber Cancer Center started to use a multi gene panel to scan specific regions by Next‑Generation Sequencing in genes known to affect tumor growth in case
of each cancer patients they treat at their clinic. At the same time a survey was conducted
among oncologists about the clinical relevance of molecular profiling:1 25% of the respondering physicians answered that it is necessary to do a molecular diagnostics test for more
than 90% of their patients.
The aim of this study was to analyse the potential clinical relevance of next generation
sequencing of a 58 gene panel in 295 solid tumors. Oncompass expert system was used for
the molecular interpretation.
Driver mutations were detected in 75% of the investigated samples from which 1 driver was
found in 24%, 2 drivers in 19%, 3 drivers 18% and 4+ drivers in 11% of the cases. Targeted
compounds in a positive association with the molecular profile have found in 80%, targeted
drugs that are already in clinical use has found in 45% of the cases. We have found clinically
relevant and molecular matching clinical trials in 86,7% of the cases.

Our conclusion is that if we can link the results of molecular profiling to compounds in clinical trials,
the chance of potential clinical relevance of molecular profiling is close to 90%.

Gray SW et al. J Clin Oncol. 2014 May 1;32(13):1317‑23.
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KDY BUDE DETEKCE CIRKULUJÍCÍCH NÁDOROVÝCH BUNĚK POMÁHAT
ONKOLOGICKÝM PACIENTŮM?
Martin Pešta1, Vlastimil Kulda2, Andrea Ňaršanská3, Jakub Fichtl3
1 Ústav biologie, Lékařská fakulta v Plzni, UK v Praze, Karlovarská 48, Plzeň, 301 66,
2 Ústav lékařské chemie a biochemie, Lékařská fakulta v Plzni, UK v Praze, Karlovarská 48, Plzeň 301 66,
3 Chirurgická klinika, FN Plzeň, E. Beneše 13, 320 24

e‑mail: martin.pesta@lfp.cuni.cz
U onkologických pacientů není úmrtí obvykle způsobeno samotným primárním nádorem, ale
dochází k němu až v důsledku šíření nádorového procesu. Metastazování je bezprostředně
spojeno s uvolněním buněk nádoru, které se dostanou do lymfatického systému a krevního
oběhu. Analýza těchto buněk odpovědných za tvorbu metastáz by měla poskytnout informace užitečné pro léčbu pacientů s nádorovým onemocněním, tj. být „nádorovým markerem“.
Přítomnost buněk v periferní krvi podobných buňkám primárního nádoru rozpoznal již v roce
1869 Thomas R. Ashworth. Ale až výzkum v posledních dvaceti letech přinesl posun ve znalostech, jak genotypu a fenotypu cirkulujících nádorových buněk (CTC), tak metastazování
jako takového. Jsme svědky paradoxní situace. Hlubší znalosti ukazují složitost metastatického procesu, což komplikuje využití nových informací pro léčbu pacientů na jedné straně.
Na druhé straně bude možné tyto znalosti v budoucnu využít pro individualizaci onkologické
léčby.
Chceme poukázat na důvody, proč diagnostická hodnota stanovení CTC není zatím dostačující pro klinické použití. První důvod souvisí s nutností pochopit biologické procesy probíhající v nádoru samotném, máme na mysli intratumorální heterogenitu a její vliv na populace
buněk uvolněných do krevního oběhu. A také nutnost porozumět souvislosti procesu epiteliální‑mezenchymální transformace (EMT) a fenotypu kmenových buněk se schopností CTC
zakládat mikrometastázy.
Druhý důvod je spojen s interdisciplinárním postavením diagnostiky CTC. Přestože původ
CTC je v primárním nádoru nebo jeho metastázách, místem detekce je periferní krev. Snad
proto se této problematiky neujali patologové. Vzhledem k tomu, že původ CTC není v hematopoetických buňkách, nejedná se ani o oblast zájmu hematoonkologů. Je možné říci, že CTC
se staly tématem biochemiků jako potenciální nádorový marker. Na mezioborový charakter
CTC ukazuje i široké spektrum používaných detekčních technik. Důsledkem je nedostatek
vzájemně porovnatelných klinických studií, které by potvrdily nebo vyvrátily přínos pro léčbu
onkologických pacientů na základě rozhodnutí vycházejících ze stanovení CTC, a to i přesto,
že v posledních deseti letech mnohé studie prokázaly prognostický význam CTC i význam pro
sledování průběhu léčby.
Tato práce byla podpořena projektem OPVK CZ1.07./2.3.00/20.0040 a projektem Ministerstva
zdravotnictví (Projekt koncepčního rozvoje výzkumné organizace 00669806 – FN Plzeň).
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MOŽNOSTI VYUŽITÍ CIRKULUJÍCÍ NÁDOROVÉ DNA V KLINICKÉ PRAXI
Tereza Hálková1, Lucie Benešová1, Barbora Belšánová1, Miloš Pešek2, Miroslav Zavoral3,
Vladimír Visokai4, Jan Bureš5, Marek Minárik1, 3
1 Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav Praha, Drnovská
1112/60, 16100
2 Klinika pneumologie a ftizeologie FN Plzeň, E. Beneše 13, 30599
3 Interní klinika 1, LF UK a ÚVN Praha, U Vojenské nemocnice 1200, 16902
4 Chirurgická klinika 1. LF UK a FTNsP Praha, Vídeňská 800, 14059
5 II. interní gastroenterologická klinika LF UK a FN Hradec Králové, Sokolovská 581, 50005

e‑mail: thalkova@genomac.cz
Pojmem cirkulující nádorová DNA (circulating tumor DNA, ctDNA) se rozumí fragmentovaná
DNA pocházející z buněk nádorové tkáně, která je přítomna v krevním řečišti onkologických
pacientů. Tato její dostupnost má vysoký potenciál pro minimálně‑invazivní vyšetřování pro
potřeby diagnostiky, predikce a monitoringu účinnosti léčby solidních nádorů.
V průběhu posledních 5‑ti let jsme se zaměřili na optimalizaci postupu sběru a zpracování
krevních vzorků a vyvinuli jsme systém pro účinnou a cenově dostupnou detekci ctDNA sestávající se z klinické, logistické a laboratorní části. Ve spolupráci s osmi klinickými pracovišti
(5 × Praha, 2 × Plzeň, 1 × Hradec Králové) jsme vyšetřili již celkem 280 pacientů s diagnostikovaným kolorektálním karcinomem, s nemalobuněčným karcinomem plic a s karcinomem
slinivky. U pacientů s pozitivním záchytem ctDNA v době diagnózy jsme přítomnost ctDNA
následně monitorovali ve 2 až 6‑ti měsíčních intervalech. Výsledky jsme korelovali s klinickými parametry (stádium, radikalita resekce, hladiny CEA Ca19‑9, odpověď na léčbu, rekurence
či progrese).
Průměrně byla ctDNA detekována u 26 % pacientů s nádory kolorekta, plic a slinivky, přičemž
nejčastěji (67%) jsme ji detekovali u pacientů s kolorektálním karcinomem ve stádiu IV. Výskyt ctDNA koreloval s radikalitou resekce a následnou rekurencí či progresí onemocnění.
Zaznamenali jsme i několik případů, kdy se progrese onemocnění projevila záchytem ctDNA
s výrazným předstihem před průkazem zobrazovacími technikami.
ctDNA je perspektivním biomarkerem, který lze uplatnit v monitoringu, zejména pro včasnou identifikaci rekurence či progrese onemocnění, ke sledování odpovědi na léčbu a k potvrzení radikality resekce tumoru. Podařilo se nám zavést rutinní postup pro analýzu ctDNA
u častých typů solidních nádorů, který je prakticky využitelný v diagnosticko‑terapeutickém
procesu onkologických pacientů. Celkové finanční náklady jednoho vyšetření jsou přibližně
10x nižší ve srovnání s nově popisovanými komplexními metodami založenými na NGS (next‑
‑generation sequencing).
Podporováno grantem IGA MZČR č NT 14383.
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MOLEKULÁRNÍ CHARAKTERIZACE CIRKULUJÍCÍCH NÁDOROVÝCH
BUNĚK U PACIENTŮ S KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMEM
Michael Pinkas1, Anna Jakabová1, Kristína Trhanová2, Petra Eliášová3
1 Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, Oddělení nádorové biologie, Ruská 87, 100 00
2 Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, Patologické oddělení, Sociální péč 3316/12A, 401 13
3 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Chirurgická klinika, Šrobárova 1150/50, 100 00

e‑mail: michaelpinkas@seznam.cz
Úvod: Cirkulující nádorové buňky (CTC) se uvolňují z primárního nádoru nebo metastáz do
krve a jsou významným prognostickým a prediktivním biomarkerem u pacientů s kolorektálním karcinomem (CRC). Izolace CTC z krve na rozdíl od biopsie nádorové tkáně je méně invazivní vyšetření, které je možné provádět v opakovaných intervalech. To umožňuje sledování
odpovědi pacienta na léčbu v reálném čase a predikci dalšího vývoje onemocnění. Charakterizace markerů ovlivňujících rezistenci k chemoterapii na úrovni CTC může přispět k volbě
terapie také u pacientů, u kterých není možné získat nádorovou tkáň jiným způsobem. V závislosti na vlastnostech CTC je tak umožněno predikovat účinnost neoadjuvantní, adjuvantní
a paliativní léčby.
Metody: Do studie byli zařazeni pacienti s CRC (n = 80), u kterých byl v letech 2013 – 2014
indikován chirurgický zákrok za cílem odstranění nádorové tkáně. Pacientům byla peroperačně odebrána periferní krev (8 ml) a provedena peritoneální laváž, intraoperačně byla pacientům resekována nádorová tkáň a odebrána spádová krev z tumoru (2‑8 ml). CTC byly
následně izolovány z periferní krve a spádové krve z tumoru metodou závislou na velikosti
(MetaCellTM). Přítomnost CTC byla vyhodnocena kombinací nových metodologických postupů. Využitím cytomorfologických kritérií pro stanovení CTC (velikost buňky, jádra, přítomnost
viditelných jadérek, anizonukleóza, nepravidelná jaderná membrána) a stanovením genové
exprese v buňkách z celkové krve a z koncentrované populace CTC na kultivační membráně
u následujících genů: cytokeratin 7, cytokeratin 18, cytokeratin 19, cytokeratin 20, EpCAM,
MUC1, EGFR, chromogranin, CD45 a CD68. V CTC frakci byla dále stanovena exprese genů rezistence vůči chemoterapii MRP1, 2, 4, 5 a 7. Exprese genů v CTC byly porovnány s expresními
profily primárních nádorů a diseminovaných nádorových buněk (DTC) z peritoneální dutiny.
Výsledky a závěry: CTC byly na základě kombinací uvedených metod detekovány přibližně
u poloviny pacientů s CRC. Vyhodnocení přítomnosti CTC/DTC a genových expresí v CTC/DTC
a primárním nádoru bylo dáno do vztahu s klinickými daty (lokalizace nádoru, TNM klasifikace, stage, grade). Referujeme několik zajímavých klinických případů.
Podporováno grantem IGA ČR (reg. č 14439).
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IZOLACE A CHARAKTERIZACE CIRKULUJÍCÍCH NÁDOROVÝCH BUNĚK
KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU
Pavel Pitule1, 2, Pavel Ostašov1, 2, Ondřej Vyčítal2, 3, Jan Brůha2, Vladislav Třeška3, Václav Liška2, 3, Milena Králíčová1, 2
1 Ústav Histologie a embryologie LF UK v Plzni, Karlovarská 48, Plzeň 301 00
2 Biomedicínské centrum LF UK v Plzni, Husova 3, 306 05
3 Chirurgická klinika LF UK a FN v Plzni, Alej Svobody 80, Plzeň 304 06

email: pavel.pitule@lfp.cuni.cz
Cirkulující nádorové buňky (CTC) jsou buňky uvolněné z nádorové tkáně do krevní či lymfatické cirkulace. CTC hrají podstatnou úlohu v metastatické kaskádě, jelikož svým pohybem v cirkulaci jsou schopny zanést nádor do velmi vzdálených orgánů. Během pobytu v cévním řečišti
je možné CTC poměrně neinvazivně detekovat a využít jejich počet či vlastnosti k prognóze
onemocnění či predikci účinnosti použité terapie. V současnosti je jediným testem validovaným pro klinickou praxi systém CellSearch, který je možné použít u metastazujícího nádoru
prsu, prostaty a kolorekta. Tato metodika má však řadu limitací, především pak potřebu pracovat pouze s částí krevních buněk, které splní podmínky počátečního výběru. Tento problém
se některé nové detekční postupy pokoušejí eliminovat.
Cílem naší studie je popsat změny v počtu a vlastnostech CTC u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Každému pacientovi jsou odebírány vzorky krve v definovaných časových bodech, což nám umožňuje sledovat změny v kvantitě i kvalitě CTC v čase a v závislosti
na léčbě. Metodickým postupem pro detekci a charakterizaci CTC je systém HD‑CTC, jehož
výhodou je práce s kompletní populací jaderných buněk krve bez jakékoli selekce. Buněčná
suspenze získaná z periferní krve je nanesena na adhezivní skla, buňky označeny směsí protilátek a následně nasnímány poloautomatickým mikroskopickým systémem. Identifikované
CTC jsou poté sebrány mikromanipulátorem s cílem izolovat jejich DNA a provést celogenomovou sekvenaci na úrovni jednotlivých buněk.
Pro analýzu výsledků budeme mít k dispozici potřebné klinické údaje o každém pacientovi
a experimentálně získaná data z každého krevního náběru. Informace o počtu, morfologii
a genomických změnách CTC poslouží k popisu heterogenity CTC během vývoje nemoci a na
základě těchto dat se pokusíme určit, zda CTC mohou nést prediktivní roli při sledování účinku léčby u jednotlivých pacientů.
Studie je podporována granty IGA MZCR 12025 a 14329, grantem GAUK 1268213, projektem
ED2.1.00/03.0076 Evropského fondu pro regionální rozvoj a projektem P36 Programu rozvoje
vědních oblastí na Univerzitě Karlově.
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NÁDOROVÝ SUPRESOR p53: KLÍČ K POCHOPENÍ KANCEROGENEZE
Jana Šmardová1, 2
1 ÚPA FN Brno, Jihlavská 20, 625 00,
2 ÚEB PřF MU Brno, Kotlářská 2, 611 37

e‑mail: janasmardai@seznam.cz
Kancerogeneze je velmi komplexní proces. Zahrnuje změny, které vedou k deregulaci buněčného dělení, poškození programované buněčné smrti, získání neomezeného replikačního potenciálu, indukci angiogeneze, získání metastatického potenciálu a navýšení genetické
nestability1. Protein p53 hraje menší nebo větší roli téměř v každé z nich. Dokonce i poté,
co byl seznam kritických procesů kancerogeneze rozšířen o další, jako například přítomnost
chronického zánětu a přeprogramování energetického metabolismu2, se ukázalo, že i v těchto procesech je p53 významně zapojen. Protein p53 je proto považován za klíčový nádorový
supresor, jehož inaktivace často doprovází vznik lidských nádorů. Databáze mutací p53 IARC
z listopadu 2013, uvádí více než 1300 odlišných mutací p533. Klíčovým mechanismem nádorově supresivní funkce p53 je regulace transkripce. p53 se ve formě tetrameru váže na specifické oblasti DNA v promotorech svých cílových genů a řídí jejich transkripci. Bylo popsáno více
než 100 cílových genů, jejichž expresi p53 aktivuje. p53 bývá označován za „mistra diverzity“ 4.
Široké spektrum mutací p53, široké spektrum cílových genů a odpovídajících responzivních
elementů, stejně jako rozmanitost fenotypových dopadů mutací p53 dokládají oprávněnost
takového označení. Ale seznam funkcí a vlastností p53 se dál rozšiřuje. Nejenom, že existuje
široké spektrum transaktivovaných cílových genů p53, ale rozšiřuje se i soubor genů, jejichž
transkripci p53 naopak reprimuje. Ukazuje se také, že p53 reguluje expresi řady microRNA5.
Mutace, vedle toho, že typicky způsobují celkovou nebo částečnou ztrátu transaktivačních
schopností mutované varianty p53, jsou často navíc spojeny se ziskem schopností nových,
které mají onkogenní charakter6. Řada mutantů p53 má dominantně negativní charakter,
mnozí interferují s dalšími členy rodiny p53, proteiny p63 a p73. Nádorový supresor p53 je od
svého objevu v roce 1979 intenzivně studován a patří doslova k evergreenům molekulární onkologie. Zatím se zdá, že zájem o p53 nebude polevovat a nové poznatky o p53 nepřestanou
zásadním způsobem formovat naši celkovou představu o vzniku a vývoji nádorů.
Podporováno grantem IGA MZ (reg. čNT/13784‑4/2012.).
1 Hanahan, D.; Weinberg, R.A. Cell 2000, 100, 57. 2. Hanahan, D.; Weinberg, R.A. Cell 2011, 144, 646. 3.
Petitjean, A.; Mathe, E.; Kato, S.; Ishioka, C; Tavtigian, S.V.; Hainaut, P.; Olivier, M. Hum Mutat 2007, 28,
622. Resnick, M.A.; Inga, A. Proc Natl Acad Sci USA 2003, 17, 9934. 5. Menendez, D.; Inga, A.; Resnick,
M.A. Discovery Med 2010, 10, 94. 6. Muller, P.A.J.; Vousden, K.H. Nat Cell Biol 2013, 15, 2.
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IMPORTANCE OF MUTANT P53 INTERACTION WITH G‑QUADRUPLEXES
FOR P53 GAIN OF FUNCTION
Marie Brázdová1, 2, Marek Petr1, Robert Helma1, Matěj Adámik1, Lucie Navrátilová1, Pavla
Bažantová1, Zuzana Dvořáková1, Iva Kejnovská1, Lucie Holanová1, Michaela Vorlíčová1
1 Institute of Biophysics of the AS CR, v.v.i., Královopolská 135, Brno, 612 65
2 Faculty of Pharmacy, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences, Brno, 61242

e‑mail: maruska@ibp.cz
Hot spot mutant p53s (mutp53s) not only lose tumor suppressive functions of wtp53, but
also gain new oncogenic activities. Mutp53s regulate expression of genes connected with
activation of invasion, metastasis, deregulation of cell growth and/or are responsible for resistance to apoptosis and anticancer drug treatment. Several mechanism were proposed for
mutp53 mediated changes in gene expression.
Mutp53 interact with other members of p53 family and other transcription factors. Also direct binding of mutp53 to DNA is assumed to be involved in mutp53‑mediated repression or
activation of several mutp53 target genes (mutp53TGs).
By global expression profiling upon depletion of endogenous mutp53R273H expression in
U251 glioblastoma cells we found that mutp53 preferentially and autonomously binds to
G/C‑rich DNA around transcription start sites and contributes to the plasticity of the transcriptional output as well as to transcriptional competence of genes (1).
We applied bioinformatics approaches for analysis described newly detected mutp53TGs
and well‑known mutp53TG promoters to predict formation of G4 motifs and G‑quadruplexes
were detected by CD spectroscopy (1,2). The binding of mutp53 and wtp53 proteins to
G4‑motifs from different p53 associated promoters was studied by different biophysical
approaches. We found that p53 proteins selectively recognized G‑strand of promoters forming parallel G‑quadruplexes. Using of CD spectroscopy we observed that p53 proteins can
stabilize well‑characterized G‑quadruplex structures in vitro. Furthermore, qRT‑PCR analysis
showed that mutp53s affect transcription of selected p53TGs in U251 and Onda11 cell lines.
Using chromatin immunoprecipitation, mutp53‑G-quadruplex binding to p53TG promoters
was detected in U251, Onda11 and Onda10.
Hence, we assume that binding of mutp53 to DNA G‑quadruplexes associated with a large
set of cancer‑relevant genes is an important step in their regulation by mutp53.
This work was supported by GACR (13‑36108S), IGAVFU67/2014/FaF and SGS34/PrF/2014.
1 Quante T, Otto B, Brázdová M, Kejnovská I, Deppert W, Tolstonog GV. Cell Cycle. 2012 Sep
1;11(17):3290‑303. doi: 10.4161/cc.21646. 2. Brázdová M, Navrátilová L, Tichý V, Němcová K, Lexa M,
Hrstka R, Pečnka P, Adámik M, Vojtesek B, Palečk E, Deppert W, Fojta M. PLoS One. 2013;8(3):e59567.
doi: 10.1371/journal.pone.0059567.
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MUTACE GENU TP53 U PACIENTŮ S MYELOPROLIFERATIVNÍMI
NEOPLASIEMI
Blanka Kubešová1, 2, Šárka Pavlová1, 2, Jitka Kabáthová1, Barbara Kantorová1, 2, Lenka Radová2,
Nikola Tom1, 2, Jitka Malčíková1, 2, Michael Doubek1, 2, Robert Kralovics3, Šárka Pospíšilová1, 2
1 Fakultní nemocnice Brno, Interní hematologická a onkologická klinika, Jihlavská 20, Brno, 625 00
2 Masarykova univerzita, CEITEC, Kamenice 5, Brno, 625 00
3 CeMM – Research Center for Molecular Medicine of the Austrian Academy of Sciences, Lazarettgasse
14, Vídeň, A‑1090, Rakousko

e‑mail: kubesovablanka@gmail.com
Ph‑negativní myeloproliferativní neoplasie mají obvykle chronický charakter, avšak s rizikem
transformace do sekundární akutní myeloidní leukémie (sAML). Mechanismus transformace
stále není zcela objasněn. U pacientů s sAML nově vzniká mimo jiné poškození dráhy genu
TP53 (40 %). Jedna z cytoredukčních látek užívaných dlouhodobě pacienty v chronické fázi
MPN je hydroxyurea. Tato látka byla některými autory označena za leukemogenní, přispívající k transformaci a asociována s defekty v genu TP53. Cílem tohoto projektu je vyhledávání a monitorování pacientů v chronické fázi MPN nesoucích minoritní klony s mutací TP53
a následné zhodnocení frekvence výskytu minoritních mutovaných klonů, vztah mezi jejich
výskytem a progresí onemocnění a typem cytoredukční terapie.
Soubor pacientů byl rozdělen na dvě skupiny – léčení hydroxyureou a léčení jinými cytoredukčními látkami (anagrelid, interferon α). Leukocyty pacientů s dobou od diagnózy delší než
48 měsíců byly analyzovány pomocí metody FASAY (Functional Analysis of Separated Alleles
in Yeast) – funkční analýzy proteinu p53 v upraveném kvasinkovém kmeni. Kolonie nesoucí mutovaný RT‑PCR produkt byly dále sekvenovány. Jako přítomnost mutovaného subklonu byl označen výskyt stejné změny ve více koloniích ověřený sekvenováním gDNA a/nebo
z opakovaného odběru. Jako alternativa metody FASAY byla zavedena analýza pomocí NGS
(next generation sequencing). Vybrané vzorky byly dále podrobeny analýze jednotlivých progenitorů krevních buněk pro zjištění klonality choroby a analýze pomocí NGS s větší citlivostí.
Pomocí metody FASAY bylo vyšetřeno přes 100 pacientů, z nichž u 5 byl nalezen minoritní klon s mutací TP53. Čtyři z těchto pěti pacientů jsou dlouhodobě léčeni hydroxyureou.
Všichni pacienti, u kterých byl nalezen mutovaný klon, jsou vyšetřováni opakovaně. Velikost
mutovaného klonu se pohybuje od 2 do 12 %. U jednoho pacienta došlo k expanzi mutovaného klonu z 10 % téměř na 100 %, což bylo doprovázeno ztrátou wild‑type alely. V přednášce
budou prezentovány také výsledky analýzy NGS, které jsou v současné době zpracovávány.
Podporováno granty MH‑CZ-DRO FNBr65269705, MUNI/A/0830/2013, IGA MZ ČR
NT13493‑5/2012.
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MOZKOVÉ NÁDORY U DĚTÍ – MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE
Tomáš Eckschlager, Aleš Vícha
Klinika dětské hematologie a onkologie, 2.LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha

e‑mail: tomas.eckschlager@fnmotol.cz
Mozkové nádory jsou nejčastější solidní nádory dětského věku, jejich incidence je kolem 5/ 100
000 dětí. Jsou velmi heterogenní, liší se jak histogenetickým původem, tak biologickým chováním. Průkaz nenáhodných chromozomálních aberací, mutací a změn exprese má význam v diagnostice a klasifikaci těchto nádorů. Cílem je podat přehled o významu těchto změn u nejčastějších nádorů CNS dětského věku – nádorů astrocytárních, ependymálních a embryonálních.
Astrocytární nádory. Pilocytický astrocytom /PA/ je dobře ohraničený, pomalu rostoucí nádor většinou vyléčitelný operací. Je pro něj charakteristický fúzní gen KIAA1459/BRAF generovaný tandemovou duplikací v oblasti 7q34, který se vyskytuje u 60 – 80%. Vzácnější je fúze
FAM131B/BRAF. U PA v supratentoriální oblasti bývá mutace BRAF, podle některých údajů je
známkou rizika progrese. PA se mohou vyskytovat i v rámci neurofibromatozy 1. typu. Difuzní
astrocytom odpovídající gradu II mívá mutaci IDH1 nebo 2 a TP53 u mladých dospělých. Mutace BRAF V600E a homozygotická delece CDKN2A se nachází převážně u dětí. Vysoce maligní
gliomy zahrnují u dětí vzácné glioblastomy a častější difuzní gliomy kmene. Pro difuzní gliomy
jsou typické mutace H3F3A, ATRX, DAXX nebo delece PDGFRA či ADAM3A. Ependymomy.
Tyto nádory se u dětí vyskytují častěji v zadní jámě a mají horší prognózu než u dospělých. Na
základě molekulárního profilu je lze rozdělit do 2 podskupin. Skupina A, která se vyskytuje
převážně u velmi malých dětí (průměrný věk 2,5 roku) a má častěji grade III, mívá většinou
+1q. Skupina B má četné změny celých chromozomů nebo ramének nejčastěji –6q a 22q a
+9q, 15q a 18q. Zmnožení 1q a delece CDKN2A je známkou horší a zmnožení 9, 15q a 18
se ztrátou 8. chromozomu naopak lepší prognózy. Embryonální nádory zahrnují meduloblastom, primitivní neuroektodermální nádor /PNET/ a atypický taratoidní/rabdoidní nádor /
ATRT/. Meduloblastom, nejčastější zhoubný nádor CNS u dětí, se dělí do 4 „molekulárních“
skupin – WNT, Shh, skupina 3 a 4. WNT skupina je charakterizovaná upregulací genů WNT dráhy (mutace CTNNB1, MLL2/ MLL3, SMARCA4 nebo DDX3X), nevyskytuje se u kojenců a má
nejlepší prognózu. Shh skupina má upregulaci genů Sonic Hedgehog signální dráhy (mutace
PTCH1, SUFU, amplifikace GLI nebo MYCN), k identifikaci se využívá imunohistochemický průkaz SFRP1 nebo GAB1, postihuje nejmenší děti nebo dospělé a má střední prognózu. Skupiny
3 a 4 jsou hůře definované – skupina 3 mívá SMARCA4 mutaci a/nebo amplifikaci MYCC a vyznačuje se nejhorší prognózou, skupina 4 mutaci KDM6A a obě tyto skupiny mívají iso17q.
V současnosti se uvažuje o využití této klasifikace k vymezení prognostických skupin, podle
kterých bude vybírána terapie. PNET je heterogenní skupina nádorů gradu IV. Bývá u nich
mutace IDH1, delece CDKN2A, amplifikace PDGFRA, zmnožení 1q a 19p. Dosud však nebyla
vytvořena klasifikace na základě molekulárně genetických parametrů. ATRT je většinou charakterizován inaktivací SMARCB1 zpravidla způsobenou kombinací mutace a delece nebo homozygotickou delecí. Negativita SMARCB1 v imunohistochemickém vyšetření je považována
za průkaznou pro tuto diagnózu.
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Pokroky v klinické a molekulární stratifikaci u mnoho typů dětských mozkových nádorů poskytly základ pro individualizaci léčby a v některých případech molekulární charakterizace
také odhalila nové cíle pro terapii.
Ichimura K et al. Neuro Oncol. 2012;14 Suppl 4 : 90‑9
Gajjar A et al.Pediatr Blood Cancer 2013;60 : 1022–1026

EXPERIMENTÁLNÍ MODELY TERAPEUTICKÉ REZISTENCE
UROTHELIÁLNÍHO KARCINOMU
Jiří Hatina1, Michaela Kripnerová1, Jitka Tuková1, Jiří Šrámek1, Pavel Dvořák1, Martin Pešta1,
Jana Dobrá2, Margareta Sobol3, Annemarie Koch4, Wolfgang A. Schulz4
1 Universita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, Karlovarská 48, 30166 Plzeň
2 Ústav biologie Ústav lékařské chemie a biochemie, Karlovarská 48, 30166 Plzeň
3 Ústav molekulární genetiky AV ČR v Praze, Odd. biologie buněčého jádra, Vídeňská 1083, 142 20
Praha 4
4 Heinrich Heine University, Department of Urology, Moorenstr. 5, D‑40225 Düsseldorf, Germany

e‑mail: jiri.hatina@lfp.cuni.cz
Terapeutická rezistence nádorů představuje závažný klinický problém. Rozlišujeme primární
rezistenci, kdy nádor vůbec nereaguje na aplikovanou terapii, a rezistenci získanou neboli
sekundární, kdy po počáteční klinické odpovědi terapie přestává působit a nádor se stává
chemo- či radiorezistentní. Experimentální modely terapeutické rezistence nádorů vychází
často ze vstupního modelu senzitivních nádorových buněčných linií a selekce dceřinné chemo- či radiorezistentní buněčné linie po aplikaci příslušného cytostatika, popř. experimentální radioterapie. V naší laboratoři jsme tímto způsobem odvodili tři unikátní modely chemorezistence urotheliálního karcinomu.
Expozice buněk etablované buněčné linie BFTC‑905 (1) zvyšujícím se koncentracím doxorubicinu (80 nM – 300 nM) vedla k odvození dceřinné linie BFTC‑905-DOXO‑II, která vykazuje
~ 8‑násobnou rezistenci vůči doxorubicinu. Počáteční analýza ukázala, že rezistentní dceřinná linie akumuluje vyšší intracelulární koncentrace doxorubicinu než mateřské buňky, takže
zvýšený eflux cytostatika, jinak častý mechanismus chemorezistence, neposkytuje v tomto
případě vysvětlení. Stanovení specifického expresního profilu genů odhalilo ovšem konstitutivní aktivaci exprese několika enzymů mevalonátové syntetické dráhy, a skutečně inhibice
této dráhy simvastatinem zcela obnovila chemosenzitivitu (obr. 1). Jedná se podle našeho
nejlepšího vědomí o první popsaný případ sekundární chemorezistence založený na tomto
mechanismu.
Druhý model vychází z námi odvozené buněčné linie BC44 (2) a její opět doxorubicinem selektovanou (stejné podmínky jako výše) dceřinou linii BC44DoxoR. Tato dceřinná chemorezistentní linie vykazuje fenotyp multilékové rezistence, s rezistencí vůči čtyřem dalším cytostatikům (cisplatina, metotrexát, vinblastin a gemcitabin). BC44DoxoR vykazuje signifikantně
nižší proliferační aktivitu a nižší kapacitu mitochondriálního metabolismu. Ultrastrukturální
analýza indikovala existenci mitochondriálně cílené autofágie, tzv. mitofágie (obr. 2), a naše
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hypotéza je, že právě tento mechanismus stojí za pozorovanou multilékovou rezistencí.
Jiným mechanismem terapeutické rezistence jsou komplexní procesy v nádorovém mikroprostředí, zejména interakce s nádorovým stromatem. Právě buněčná linie BC44 byla odvozena z karcinomu s nápadně bohatým stromatem (2), z něhož se nám podařilo odvodit buněčnou linii nádorových fibroblastů BC44Fibr. Kokultivace nádorových fibroblastů s nádorovými
buněčnými liniemi senzitivními vůči určitému léčivu poskytuje model této komplexní terapeutické rezistence. Např. etablovaná buněčná linie SW780, která je sama o sobě senzitivní vůči
TRAIL (3), ztrácí svoji senzitivitu v kokultivaci s BC44Fibr. Současně s tím dochází i k aktivaci
fenotypových charakteristik nádorových kmenových buněk, často považovaných za inherentně rezistentní buněčnou subpopulaci.

Obr. 1 Simvastatin ruší chemorezistenci BFTC- Obr. 2 – Ultrastruktura BC44DoxoR buněk
905-DOXO-II buněk

Podporováno grantem studentským vědeckým projektem University Karlovy SVV‑2014-260 050.
1 Tzeng CC, et al. Characterization of two urothelium cancer cell lines derived from a blackfoot disease
endemic area in Taiwan. Anticancer Res 1996,16,1797. 2. Koch A, Hatina J, et al. Discovery of TP53
splice variants in two novel papillary urothelial cancer cell lines. Cell.Oncol. 2012, 35, 243. 3. Szliszka
E et al. TRAIL‑induced apoptosis and expression of death receptor TRAIL‑R1 and TRAIL‑R2 in bladder
cancer cells. Folia Histochem.Cytobiol. 2009, 47, 579.

NOVÉ PATOFYZIOLOGICKÉ CHÁPÁNÍ PŮSOBENÍ STRESU PŘI VZNIKU
NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ
Julie Bienertová‑Vašků, Ivo Nečesánek, Filip Zlámal
Ústav patologické fyziologie LF MU, Kamenice 5, A18, 625 00 Brno

e‑mail: vasku.julie@seznam.cz
Živé organismy neustále interagují s okolním prostředím a jejich inherentní vlastností je
schopnost udržovat stabilitu svých vnitřních systémů. Tento dynamický proces se řídí třemi
zásadními strategiemi (obnova, zkoumání, opouštění procesů), které se vyskytují i v historických konceptech fyziologické adaptace, např. v konceptu homeostázy, alostázy a všeobec62
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ného adaptačního syndromu. Tyto strategie zohledňují základní formy chování biologických
systémů (uspořádané, chaotické a statické) v komplexních adaptačních strukturách a nabízejí
určitá vysvětlení pro řadu pozorovaných patogenetických procesů, ať už na úrovni molekulární, buněčné, tkáňové či orgánové.
Klasické teorie stresu pojímají stres jako reakci na ohrožení homeostázy směřující k obnovení homeostatického nastavení a vyžadující určitou energii, tj. adaptivní odpověď. Zásadním
problémem těchto teorií je ovšem vágní a nespecifická definice adaptivní odpovědi, respektive nemožnost hodnocení působení více rizikových faktorů zároveň či nemožnost hodnotit
jejich kumulativní působení. Jedním z nejvýznamnějších počinů na poli patofyziologie stresu
v posledních letech bylo vyčlenění specifického souboru parametrů, tzv. alostatického loadu, který definuje funkční opotřebení systému způsobené stresovou odpovědí. Při použití
alostatického loadu jako heuristického modelu je možné si představit propojení stresových
mediátorů s vlastními výstupy stresové reakce v nelineárním modelu, který lze využít k vysvětlení patogeneze některých onemocnění, včetně nádorových. Tento příspěvek si klade
za cíl představit nové poznatky na poli systémové biologie stresu a vztah těchto poznatků
k patogenezi možných nádorových onemocnění.

CYKLIN‑DEPENDENTNÍ KINÁZA 12 (CDK12), NOVÝ NÁDOROVÝ
SUPRESOR?
Hana Paculová, Marta Dzimková, David Vrábel, Jiří Kohoutek
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Hudcova 70, BRNO, 621 00

e‑mail: kohoutek@vri.cz
Jedna z hlavních podmínek pro iniciaci a rozvoj nádoru je získání atributu nekontrolovaného
buněčného dělení buňky. Proteinové komplexy zabezpečující průchod jednotlivými fázemi
buněčného dělení jsou složeny z katalytické podjednotky, cyklin‑dependentní kinázy (CDKs)
a jejího vazebného partnera – cyklinu. Kromě dlouho studované a velmi detailně popsané
funkci CDKs v procesu buněčného dělení, CDKs hrají zcela nezastupitelnou úlohu i v dalších
fyziologických procesech buňky, z toho transkripce zaujímá zcela výsadní postavení.
V nedávné době se naší skupině podařilo identifikovat CDK12 jako klíčový faktor v regulaci
transkripce DDR genů zapojených do odpovědi buňky na poškození DNA (z angl. DNA damage response/repair – DDR). Snížená exprese CDK12 neměla za následek pouze aberantní
transkripci DDR genů, např. BRCA1, ATR, FANCI a FANCD2, ale vedla i k aktivaci samotné DDR
dráhy a zvýšené genomové nestabilitě.

Obr. 1
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Závěrem lze konstatovat, že CDK12, v mnoha ohledech, představuje biologicky zajímavý a klinicky slibný cíl dalšího odborného studia (Obr. 1). Pro příklad uvádíme, že CDK12 by mohla
být potencionálně využita jako velmi užitečný diagnostický marker, neboť zvýšená exprese
CDK12 proteinu, společně s amplifikací genu pro CDK12 byla nalezena v celé řadě solidních
nádorů. Obdobně, rekurentní somatické mutace v genu pro CDK12 byly nalezeny v nádoru
vaječníku, prsu, střeva a dalších typů nádorů. Zcela zásadní se ovšem jeví fakt, že mutace
v CDK12 se dají využít pro zjištění citlivosti nádoru k aplikaci PARP inhibitorů.
Z výše uvedeného se domníváme, že objasnění fyziologické versus patologické funkce CDK12
v procesu iniciace a rozvoje nádoru si zaslouží pozornost odborné lékařské komunity.
Podporováno grantem IGA MZ (reg. č NT14599‑3/2013) a institucionálním příspěvkem MZe
(Rozvoj výzkumné organizace reg. č MZE002716202).

GUT MICROBIOME AND COLORECTAL CANCER
Helena Tlaskalová‑Hogenová, Klára Klimešová, Zuzana Zákostelská, Miloslav Kverka, Michaela Hornová, Lucca Vannucci, Renata Štěpánková, Tomáš Hudcovic, Hana Kozáková, Pavel
Rossmann
Institute of Microbiology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Videnska 1083, Prague 4, Czech
Republic

e‑mail: tlaskalo@biomed.cas.cz
Metagenomic approaches are currently being used to decipher the genome of the microbiota (microbiome), and, in parallel, functional studies are being performed to analyze the
effects of the microbiota on the host. Balanced interaction between commensal bacteria
and the host mucosal immune system is a prerequisite for homeostasis in intestinal tract. Numerous chronic diseases may occur as a result of disturbance of intestinal microbiota composition („dysbiosis“), impaired mucosal barrier function and changes in mechanisms regulating
mucosal immunity. Animal models of human diseases are helping to examine the role of genetic and environmental factors in early events during disease development and to elucidate
the pathogenetic mechanisms. An indispensable tool for studying consequences of bacterial
colonisation is represented by the use of gnotobiological models. Models of human diseases
can be maintained in sterile conditions (germ‑free animals) and specifically colonized with
defined microbes (including non‑cultivable commensal bacteria).
Chronic gut inflammation, as seen in patients with inflammatory bowel disease (IBD), is
a strong risk factor for colon cancer. Using inflammation related mouse model of colon
cancer induced by azoxymethane and dextran sodium sulfate we were able to follow the
inflammation‑dysplasia-carcinoma sequence, typical for colorectal cancer under different
microbial conditions. By gnotobiological methods we have shown that gut microbiota promotes colitis‑associated colorectal cancer by increasing the exposure of gut epithelium to
carcinogens. We demonstrated the impact of gut microbiota composition on colon cancer
development and the role of negative regulator IRAK‑M in TLRs activation in this proces.
Supported by projects of the Ministry of Health of the Czech Republic (NT13483‑4/2012), the
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Czech Science Foundation (P303/12/0535 and P304/11/1252), and by the Institutional Rese‑
arch Concept of Institute of Microbiology AS CR (RVO: 61388971).
Tlaskalova‑Hogenova, H.; Vannucci, L.; Klimesova, K.; Stepankova, R.; Krizan, J; Kverka, M. Microbiome and
colorectal carcinoma. The Cancer Journal 2014, 20, 217 – 224. 2. Klimesova, K.; Kverka, M.; Zakostelska,
Z.; Hudcovic, T.; Hrncir, T.; Stepankova, R.; Rossmann, P.; Ridl, J.; Kostovcik, M.; Mrazek, J.; Kopecny, J.;
Kobayashi, KS.; Tlaskalova‑Hogenova, H. Altered gut microbiota promotes colitis‑associated cancer
in IL‑1 receptor‑associated kinase M‑deficient mice. Inflamm. Bowel Dis. 2013, 19, 1266 – 1277. 3.
Vannucci, L.; Stepankova, R.; Kozakova, H.; Fiserova, A.; Rossmann, P.; Tlaskalova‑Hogenova H. Colorectal
carcinogenesis in germ‑free and conventionally reared rats: different intestinal environments affect the
systemic immunity. Int. J. Oncol. 2008, 32, 609 – 617.

PREDICTIVE AND PROGNOSTIC GENETIC FACTORS OF BREAST CARCINOMA
Pavel Souček1, Radka Vaclavíková1, Veronika Brynychová1, 2, Tereza Kunická1, 2, David Vrána1, 3,
Václav Pecha4, Markéta Trnková5, Kateřina Kubáčová6, Soňa Měšťáková7, Ivan Gut1
1 Toxicogenomics Unit, National Institute of Public Health, Prague, 100 42
2 3rd Faculty of Medicine, Charles University, Prague, 100 00
3 Department of Oncology, Teaching Hospital, Olomouc, 77900
4 Institute for the Care for Mother and Child, Prague, 140 00
5 Biolab Praha, Ltd., Prague, 160 00
6 Department of Oncology
7 Department of Surgery, University Hospital Motol, Prague, 150 06, Czech Republic;

e‑mail: psoucek@szu.cz
Metabolism and transport of chemicals affects both carcinogenesis and antitumor effects of
drugs. Over last decade, we have investigated associations of a number of genetic polymorphisms in metabolizing and transporting enzymes with disease onset, therapy response and
survival of breast carcinoma patients.
Single nucleotide polymorphisms (SNPs) were assessed by PCR‑based methods, e.g. RFLP,
allelic discrimination, sequencing, and HRM. Phenotype was followed by quantitative real‑time PCR and immunochemical methods in tumors and paired adjacent non‑neoplastic tissues
of patients.
Knock out SNP rs1800566 in NADPH‑quinone oxidoreductase (NQO1) significantly affected breast carcinoma risk in both Czech and Tirol populations (OR=1.46; 95% CI=1.16‑1.85;
P=0.001). Some other investigated SNPs in metabolizing enzymes modified risk in combination. Interestingly, breast carcinoma risk increased with carriage of 2 or more rare alleles in
NQO1 rs1800566 and TP53 rs1042522 (OR=1.94; 95% CI 1.29‑2.91; P=0.001). In other study,
we have found that the low activity allele Leu in NQO2 (rs1143684) associates with stage
of the disease and Thr allele in superoxide dismutase (SOD3, rs2536512) with expression
of estrogen receptors. Moreover, patients carrying the rare allele in SOD3 rs699473 had
significantly poorer disease‑free survival (DFS) than patients carrying the frequent geno-
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type (P=0.038). Patients carrying the high activity Ala/Ala genotype in SOD2 (rs4880) had
significantly poorer progression‑free survival than Val allele carriers in the group treated by
cyclophosphamide (P=0.004). Patients with rare alleles in ATP‑binding cassette transporter
ABCB1 (rs1128503 and rs1045642) had significantly lower ABCB1 expression levels in their
tumors and these SNPs also associated with the estrogen receptor expression. Analogously, tumors from carriers of the frequent genotype in ABCC1 (rs35623 or rs35628) exhibited significantly lower levels of ABCC1 transcript than those from carriers of the rare allele
(P=0.003 and P=0.004, resp.). Carriage of the frequent genotype in ABCC1 rs4148353 predisposed chemotherapy‑treated patients to poorer DFS. Hormonal therapy‑treated patients
with the rare allele in rs35628 had significantly poorer DFS than carriers of the frequent
genotype (P=0.012).
Our results suggest that NQO2, SOD2, SOD3, ABCB1, and ABCC1 may have predictive and
prognostic significance for breast carcinoma patients and should be further characterized.
Supported by the Czech Science Foundation (grant No.: 13‑25222J) and Internal Grant Agency
of Czech Ministry of Health (No.: NT/14055‑3).

HEREDITÁRNÍ NÁDOROVÁ ONEMOCNĚNÍ A VÝZNAM JEJICH
DIAGNOSTIKY V ONKOLOGII
Lenka Foretová, Marie Navrátilová, Marek Svoboda, Eva Macháčová
Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů, Masarykův onkologický ústav, Brno

e‑mail: foretova@mou.cz
Během posledních 20 let se rozvinul význam genetických vyšetření nádorových onemocnění.
V roce 1992 byly objeveny geny způsobující hereditární nepolypózní kolorektální karcinom
neboli Lynchův syndrom, v roce 1994 a 1995 byly nalezeny geny BRCA1 a BRCA2 pro nejčastější nádorový syndrom, hereditární syndrom nádorů prsu a ovarií. Díky dalšímu výzkumu jsou
postupně odhalovány dědičné příčiny mnoha dalších nádorových onemocnění a syndromů.
Pomocí nové generace sekvenování, studiím s celoexomovým a celogenomovým vyšetřením
lze mnohem lépe poznat možné etiologické faktory nádorových nemocí. Ukazuje se, že velká
část familiárních onemocnění je geneticky heterogenní, že je způsobena nikoliv monogenně
díky vysoce penetrantní mutaci, ale polygenně s kombinací různých variant v středně i nízce
penetrantních genech.
Úloha lékařského genetika jak v indikaci testování, tak v hodnocení výsledků komplexního
testování je velice důležitá. Diagnostika genetické příčiny familiárních onemocnění postupně
přechází od testování jednotlivých genů k testování panelu genů nebo celoexomovému sekvenování. Tato vyšetření mohou zachytit mnohem více kausálních mutací vysokého rizika,
nicméně při každém testování je odhaleno mnoho variant s neznámým klinickým účinkem. Jejich klinická využitelnost je zatím většinou nízká, ale generováním velkého objemu dat bude
možné je postupně vyloučit nebo zařadit do klinického hodnocení. Sety genů jsou standardně vyšetřovány u maligních paragangliomů, u polypóz, ale i u nádorů kolorekta a nádorů prsu
nebo vaječníků.
66

ZPR ÁV Y Z POBOČEK A SEKCÍ

Nové techniky vedou i náhodným zjištěním neočekávaných patogenních mutací a variant pro
jiná onemocnění a je nutné se připravit na tuto skutečnost.
Zjištění hereditární etiologie umožňuje prediktivní testování příbuzných a jejich dispenzarizaci. V sekundární prevenci jsou používány nestandardní postupy a metody. Významnou součástí je magnetická rezonance, v mnoha případech i celotělová MR.
Odhalování molekulární patogenese hereditárních nádorových onemocnění vede i k cíleným
terapiím, které jsou založeny na specifických genetických defektech v individuálních tumorech.
Akutní testování BRCA1/2 u nádorů prsu i ovarií je nyní i součástí indikačního procesu některých léčebných postupů.
V poslední době dochází k implementaci nových technik do diagnostiky nádorových syndromů a k přesunu genetického testování do akutního režimu pro léčbu nádorových onemocnění.
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CYTOGENETICKÁ SEKCE

47. výroční cytogenetická konference
47. výroční cytogenetická konference s mezinárodní účastí se v letošním roce konala
4. a 5. září 2014 v kongresovém centru ČVUT v Praze – Dejvicích. Tradičními pořadateli byly
Cytogenetická sekce Československé biologické společnosti a Společnost lékařské genetiky
ČLS JEP, spolupořadatelem a organizátorem setkání pak Centrum lékařské genetiky a reprodukční medicíny Gennet, s.r.o.
190 účastníků z ČR a ze Slovenska, kteří se na setkání zaregistrovali, mělo možnost ve dvou
dnech vyslechnout (a někteří z nich i proslovit) celkem 42 ústních sdělení dotýkajících se většiny oblastí současné klinické, nádorové i veterinární cytogenetiky i aplikací cytogenetických
metod a postupů v prenatální a preimplantační genetice.
V prvním jednacím dnu byla na programu odborná sdělení v češtině či slovenštině. Vše, na co
ve velmi nabitém programu prvního dne nezbyl čas, mohli účastníci prodiskutovat i během
společenského setkání v historických prostorech Břevnovského kláštera.
Druhý konferenční den byl věnován sdělením v angličtině. Účastníci měli možnost vyslechnout přednášky 5 zvaných zahraničích hostů, z nichž většina je naší cytogenetické obci buď
osobně či prostřednictvím svých prací dobře známa, a porovnat prezentované výsledky s referáty z domácí scény. Jsem přesvědčen, že česká a slovenská cytogenetika z tohoto srovnání
vyšla se ctí.
Jiří Horáček
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ČESKÁ A SLOVENSKÁ SPOLEČNOST PRO MUTAGENEZI ZEVNÍM
PROSTŘEDÍM

37. pracovní dny České a slovenské společnosti pro
mutagenezi zevním prostředím
Ve dnech 5. – 7. 5. 2014 se v Brně v rámci 37. Pracovních dnů České a slovenské společnosti
pro mutagenezi zevním prostředím při Československé biologické společnosti uskutečnilo
tradiční setkání genetických toxikologů pod názvem Genetická toxikologie a prevence rakoviny. Odbornými garanty konference byli Ing. Jan Topinka, DrSc. (předseda společnosti),
RNDr. Alena Gábelová, CSc., MUDr. Hana Lehocká, PhD. a RNDr. Miroslav Machala, CSc. Konference, jíž se zúčastnilo na 60 delegátů ze Slovenské i České republiky, měla šest sekcí pokrývajících témata od lidských a in vitro studií vlivu fyzikálních a chemických faktorů z prostředí
na molekulární buněčné mechanismy, přes toxikologii motorových emisí, molekulární biologii nádorů až po toxikologii nanočástic. Součástí setkání byla též posterová sekce.
V úvodní přednášce prezentovala D. Pelclová data o monitorování vlivu nanočástic na člověka. V sekci věnující se aktuální problematice genetické toxikologie byly diskutovány otázky
metylace DNA (A. Rössnerová), adaptivní odpovědi u člověka (P. Rössner), analýzy mikroRNA
(K. Hoňková) a metody sekvenování nové generace (A. Ambrož). Přednášející se dále věnovali
vlivu přírodních látek na antioxidační status buněk (K. Kozics), působení UV záření na buněčnou signalizaci (M. Šelc) a interakce mezi chemickými látkami a UV zářením (E. Sedlačková).
Byl též prezentován vývoj OECD Test Guidelines on Genotoxicity v průběhu 20. století a na
začátku století nového (R. Čihák).
V rámci sekce o toxikologii motorových emisí v reálném provozu, konané jako workshop k EC
projektu MEDETOX (LIFE+), byly představeny inovativní metody monitorování dieselových
emisí (J. Topinka) a detailně bylo popsáno měření nanočástic ve venkovním prostředí mobilním klasifikátorem (M. Vojtíšek). Další přednáška se věnovala analýze početní koncentrace
submikronových částic v oblasti Praha 4‑Spořilov (J. Štolcpartová).
Sekce Molekulární biologie nádoru zahrnovala prezentace zaměřené na molekulární mechanismy kolorektálního karcinomu (P. Vodička), včetně popisu biomarkerů sloužících k charakterizaci tohoto onemocnění a odpovědi nekódujících RNA, genů kódujících reparační proteiny a genů zodpovědných za rezistenci k cytostatikům při preoperativní chemoradioterapii
(M. Svoboda). Pozornost byla dále věnována signálním drahám asociovaným s karcinogenezí v plicních buněčných modelech po expozici organickým látkám z prostředí (M. Machala),
mechanismům reparace křížových vazeb v DNA (R. Štětina), vlivu vybraných organocínových
sloučenin na buněčné linie odvozené z buněk karcinomu prsu a leukemie (J. Brtko) a fotocytotoxicitě nových derivátů akridinu u lidských ovariálních nádorových buněk (L. Čižeková).
Ľ. Mušák prezentoval výsledky vlivu expozice chromu na chromozomální aberace v souvislosti s polymorfismy v genu CCND1.
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V sekci věnované toxikologii nanočástic uvedl M. Machala projekt CENATOX, patřící mezi Centra excelence. J. Topinka vystoupil se sdělením o toxicitě velikostně segregovaného aerosolu z ovzduší znečištěných lokalit v Ostravě. Následovaly prezentace diskutující předpoklady
pro získání spolehlivých výsledků při inhalačních experimentech s nanočásticemi na myších
(Z. Večeřa), nano‑bio interakce nanočástic magnetitu in vitro (A. Gábelová) a výsledky měření
nanočástic/ultra jemných částic pro zpřesnění expozice polétavým aerosolům v pracovním
prostředí kovoobráběcí dílny (V. Mička). B. Buliaková se věnovala mechanismům transportu nanočástic do buněk a jejich inhibici; T. Brzicová popsala úlohu makrofágů v toxicitě jednostěnných uhlíkatých nanotrubic.
Následující sekce se zabývala ultrajemnými částicemi jako ukazateli znečištění ovzduší. Nejprve byl představen projekt EU UFIREG (M. Senghaas), J. Novák následně diskutoval o vztahu
prachových částic PM a ultrajemných částic, J. Fiala se zabýval vazbami mezi třídami jemných
částic, plynnými polutanty a meteorologickými parametry. M. Dostál popsal dosavadní průběh a současný stav projektu UFIREG, A. Pastorková hovořila o asociaci koncentrací ultrajemných částic s úmrtností a hospitalizacemi. V dalším sdělení představila M. Plachá projekt
Ultraschwartz a E. Rychlíková přednášela o vztahu ultrajemných částic a zdraví v Ústeckém
kraji a v Erzgebirgskreis v Německu.
V závěrečné sekci zazněly přednášky na téma detoxikace kovů u ryb a možnosti jejich stanovení (M. Bušová) a zastavení buněčného cyklu u jaterních nádorových buněk po aktivaci
kinázy ERK1/2 působením rostlinných extraktů ze Salvia officinalis a Thymus vulgaris (A. Srančíková).
Výbor České a slovenské společnosti pro mutagenezi zevním prostředím se nyní ve
spolupráci s Výkonným výborem Evropské společnosti pro mutagenezi zevním prostředí intenzivně věnuje přípravě 44. výročí konference European Environmental Mutagen
Society (EEMS; http://www.eemseu.org/), která se uskuteční 23.-27. srpna 2015 v Praze.
Počátkem prosince 2014 bude k dispozici webová stránka konference s dalšími informacemi
a možností registrace.
RNDr. Pavel Rössner, PhD.
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BRNĚNSKÁ POBOČKA

Přednáškové večery Brněnské pobočky Čs. biologické
společnosti v roce 2014
Pro členy a příznivce pobočky z řad učitelů a studentů bylo uspořádáno 7 vědeckých schůzí
s celkem 17 přednáškami, z nichž 3 byly habilitační. Pobočka se podílela na propagaci a organizačním zajištění jednodenní konference Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2014, jejímž
garantem byla Sekce bioklimatologie zvířat při České bioklimatologické společnosti.

Soupis vědeckých schůzí a jejich program:
22. ledna 2014 – Habilitační přednáška
J. Juřica (Farmakologický ústav Lékařské fakulty a CEITEC – Středoevropský technologický
institut, Masarykova univerzita): Význam stanovení fenotypu a genotypu CYP2D6 u psychiatrických pacientů.
12. února 2014
J. Vaněk, V. Březina (Stomatologické výzkumné centrum LF MU): Výzkumná a vědecká kinematografie – tradiční metoda na Masarykově univerzitě (s prezentací videozáznamů).
9. dubna 2014 – Novinky v reprodukční genetice a embryologii
J. Horák (Sanatorium Repromeda s.r.o., Centrum reprodukční medicíny, Brno): Nové trendy
v preimplantační genetické diagnostice monogenních chorob, translokací a při léčbě neplodnosti.
P. Trávník (Sanatorium Repromeda s.r.o., Centrum reprodukční medicíny, Brno): Kvalita spermií, mužská plodnost a možnosti vyšetření.
E. Oráčová (Sanatorium Repromeda s.r.o., Centrum reprodukční medicíny, Brno): Výběr embryí k transferu – současný stav.
25. dubna 2014 – Habilitační přednáška
P. Beneš (Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta MU): Přírodní látky v terapii
nádorových onemocnění.
8. října 2014 – Habilitační přednáška
L. Fajkusová (Centrum molekulární biologie a genové terapie, Interní hematologická a onkologická klinika, Fakultní nemocnice Brno): Molekulární problematika dědičných neuromuskulárních onemocnění.
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12. listopadu 2014 – Přednáškové odpoledne Ústavu anatomie, histologie a embryologie
FVL VFU Brno
M. Pyszko, V. Páral, L. Pyszková, S. Pícha: Patologické nálezy na kostech dvou zástupců pleistocénní megafauny.
O. Sapožnikov: Různojazyčná veterinární anatomická literatura – vybrané aspekty.
H. Dosedělová: Exprese FZD6 v zubní liště obratlovců.
V. Káňa, M. Roblíčková, M. Pyszko: Fosilní megafauna jeskyně Barová.
S. Hlaváčová, M. Lopatářová: Porovnání klíčových událostí preimplantačního vývoje embryí
při použití metody ICSI a PICSI pomocí time‑lapse monitoringu v klinické embryologii.
20. listopadu 2014 – Vědecká konference Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2014
Pořadatelé: Česká bioklimatologická společnost – Sekce bioklimatologie zvířat, Výzkumný
ústav živočišné výroby, Ministerstvo zemedělství a Brněnská pobočka ČsBS.
10. prosince 2014 – Přednáškové odpoledne Ph.D. studentů centra RECETOX
(Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí, PřF MU)
E. Sychrová: Endogenně disruptivní potenciál sinicových metabolitů
A. Basu: Účinky sinicových toxinů na jaterní progenitorové a kmenové buňky ve 2- a 3‑dimenzionálních in vitro kulturách.
L. Čtveráčková: Charakterizace chemopreventivních a protinádorových účinků fytochemikálií
pomocí normálních a transformovaných potkaních progenitorových buněk.
L. Jaša: Použití pasivních vzorkovačů ke sledování sinicových toxinů ve vodárenství.
Z. Moosová: Imunomodulativní účinky sinicových toxinů.
Prof. MUDr. RNDr. Svatopluk Čech, DrSc.
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In memoriam profesora Ludvíka Nováka (1925 – 2014)
Letos 16. ledna zemřel čestný člen Československé biologické
společnosti lékař, radiobiolog a fyziolog prof. MUDr. Ludvík
Novák, DrSc.
Ludvík Novák byl členem biologické společnosti od roku 1954:
podle tehdy platných stanov nejdříve se statusem mimořádného a po vypršení čekací lhůty posléze řádného člena. S nadšením příznačným pro jeho generaci se záhy aktivně zapojuje do
práce v Brněnské pobočce společnosti, v níž posléze v letech
1976 až 1990 zastával funkci předsedy výboru. Za jeho vedení
pobočka se ctí naplňovala poslání, jež společnosti dali do vínku
její zakladatelé profesoři E. Babák a F. K. Studnička, a to být organizační a vědeckou platformou pro biologicky zaměřené pracovníky v Brně a sloužit jim k prezentaci vědeckých výsledků, efektivní komunikaci a výměně
zkušeností a vytvářet podmínky pro mezioborovou spolupráci. Samozřejmostí se v té době
staly měsíční vědecké schůze (až 12 a víc do roka), na nichž zesnulý opakovaně přednášel
a k vystoupením na fóru pobočky později vedl i své spolupracovníky. Spolkového života se
Ludvík Novák zúčastňoval i po odchodu na odpočinek a patřil do posledních dnů ke stálým
a věrným účastníkům akcí pobočky i společnosti. Na vědeckých schůzích pozorně naslouchal
a kladl zvídavé dotazy, s velkým zaujetím diskutoval a mladé začínající adepty vědecké práce
nabádal, aby se vždy snažili uchopit a řešit studované téma v širších souvislostech, jak to sám
činil po celý svůj život.
Profesor Novák se narodil 23. prosince 1925 v Rakvicích na Břeclavsku. Po maturitě na gymnáziu v Hodoníně (1945) nastoupil na Lékařskou fakultu MU, kterou ukončil roku 1950. Ještě
jako student začal pracovat na biologickém ústavu u Ferdinanda Herčíka a na ústavu zůstal
i po promoci. V lednu 1954 odchází do konstituující se Biofyzikální laboratoře ČSAV, ze které
k 1. 1. 1955 vznikl Biofyzikální ústav ČSAV, do jehož budování se zapojil po organizační a vědecké stránce. Na ústavu zastával post vědeckého tajemníka a zástupce ředitele a v letech
1967 – 1976 vedl Oddělení obecné biofyziky. Počátkem šedesátých let vykonával jeden rok
funkci tajemníka Vědeckého výboru pro studium účinků atomového záření OSN v New Yorku (1961 – 1962). Vědeckou hodnost CSc. obhájil v roce 1956 a DrSc 1978. V roce 1971 byl
prof. Novák pověřen vedením LF v Brně prozatímním řízením katedry fyziologie, kterou na
plný úvazek vedl od roku 1977 až do svého penzionování (1991). Řádným profesorem fyziologie byl jmenován k 1. 10. 1979.
Ludvík Novák byl činorodým a pilným pracovníkem, s mimořádnou šíří odborných zájmů,
který během života odvedl úctyhodný objem pedagogické, vědecké a organizační práce. To
osvědčuje přes 250 vědeckých článků, 1 monografie a 1 učební text, autorství 5 č. patentů
(např. elektrického analyzátoru plynů, elektrického dynamického katatermometru, aj.) publi-
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kované výstupy vědeckých projektů, které vedl nebo garantoval jako odpovědný řešitel a též
jeho zapojení do činnosti národních a mezinárodních odborných společností. 15 let stál v čele
Brněnské pobočky; aktivně pracoval ve výboru Čs. biofyzikální společnosti a vedl Komisi leteckého a kosmického lékařství při fyziologické sekci Čs. lékařské společnosti J. E. Purkyně.
Kromě toho zastával funkci vědeckého tajemníka Bioastronautického výboru Mezinárodní
astronautické federace, aktivně se účastnil projektu mezinárodní spolupráce Interkosmos
a dále aktivit V. pracovní skupiny kosmické radiobiologie COSPAR, jež se zabývala biologickými a lékařskými problémy kosmických letů. V 70. a 80. letech minulého století patřil k čelným
představitelům československé kosmické medicíny.
Vědecké zaměření zesnulého ilustruje bibliografie jeho publikací. Profesor Novák se postupně zabýval studiem průběhu poškození a reparací metabolických pochodů v ozářeném organismu, problematikou radiosensitivity včetně metod jejího hodnocení, biologickými účinky
radioprotektiv v experimentálních podmínkách a i podrobným studiem biofyzikálních a fyziologických mechanismů termoregulace v návaznosti na optimalizaci mikroklimatu podle
požadavků či potřeb organismu. Výstupy poslední etapy zužitkoval při řešení problematiky
tepelné pohody pro práci kosmonautů na sovětské orbitální stanici Saljut‑6 při realizaci mezinárodního projektu Interkosmos (1978) a též při rozpracování metodiky měření tepelného
mikroklimatu v halách zemědělských velkochovů. V posledních letech života se Ludvík Novák
věnoval biologii a fyziologii růstu savců včetně člověka, definoval samoregulační model růstu a popsal jeho matematické modelování na základě parametrického modelu dynamického
fenotypu.
V profesoru Ludvíku Novákovi společnost ztratila pracovitého a talentovaného člověka. Čest
jeho památce.
Prof. MUDr. RNDr. Svatopluk Čech, DrSc.
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Chronická expozice nízkým dávkám ionizujího záření
vede k adaptivní odpovědi u ptáků žijících v oblasti
postižené černobylskou havárií
Biologické účinky ionizujícího záření souvisí kromě jiného s tvorbou reaktivních forem kyslíku (ROS) jako důsledku uvolňování elektronů z atomů a molekul. Při nadměrné tvorbě ROS
nebo při nedostatku antioxidantů dochází k indukci oxidačního poškození. Avšak ROS mají též
schopnost spustit buněčnou signalizaci vedoucí k adaptivní odpovědi. Adaptivní odpovědí se
rozumí jev, při němž opakovaná expozice organismu nízké dávce škodlivého faktoru vyvolá
odolnost vůči následné dávce vyšší. Jev je studován především ve spojitosti s ionizujícím zářením, nicméně byl pozorován i při aplikaci chemických mutagenů. Adaptivní odpověď byla
dosud popsána především na modelových organismech, včetně prokaryot. Avšak práce publikovaná v letošním roce v časopise Functional Ecology se věnuje indukci adaptivní odpovědi
u ptáků volně žijících v oblasti černobylské jaderné havárie (1). Autoři se zaměřili na 16 druhů
ptáků exponovaných radiaci v černobylské oblasti, u nichž studovali hladiny glutathionu, významného buněčného antioxidantu, měřili zlomy v DNA a sledovali celkovou tělesnou kondici. Studie došla k zajímavému závěru: se zvyšující se intenzitou ionizujícího záření měli ptáci
vyšší hladiny glutathionu v erytrocytech, jejich tělesná kondice byla lepší a současně byl zaznamenán pokles poškození DNA. Zajímavý je též poznatek, že ptáci produkující vyšší hladiny
barviva feomelaninu a nižší hladiny eumelaninu mají nižší hladiny glutathionu a s tím související zvýšený oxidační stres a poškození DNA. Autoři uzavírají, že studované druhy ptáků nejsou
chronickou expozicí ionizujícímu záření negativně ovlivněni, naopak dochází k pozitivním hormetickým efektům v souvislosti s adaptivní odpovědí. Studie je první prací potvrzující indukci
adaptivní odpovědi po působení ionizujícího záření u volně žijících živočichů. Při interpretaci
výsledků je však třeba vzít v úvahu, že pozorované pozitivní účinky záření nemusí platit univerzálně, mohou se týkat jen některých druhů, případně jen jedinců, kteří přežili nepříznivou
situaci a u nichž došlo k fyziologické adaptaci.
Galvan, I., Bonisoli‑Alquati, A., Jenkinson, S., Ghanem, G., Wakamatsu, K., Mousseau, T. A., and Møller, A. P.
(2014) Chronic exposure to low‑dose radiation at Chernobyl favors adaptation to oxidative stress in birds.
Funct Ecol, 28, 1387 – 1403.

RNDr. Pavel Rössner, PhD.
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Evolučná biológia
Problematika evolučnej biológie je veľmi široká, takmer všeobjímajúca, skoro každý sa jej
svojimi zisteniami, či úvahami nejakým spôsobom dotýka, či sa k tomu otvorene a s hrdosťou
hlási, či len proste interpretuje svoje výsledky v evolučnom kontexte. V roku 2014 sa objavilo
viacero článkov, ktorých autori boli presvedčení, že ich zistenia, či hypotézy sú z evolučného
pohľadu priam prevratné. Optikou evolučného biológa, ktorý má tiež isté preferované oblasti záujmu a svoje subjektívne priority, dovolím si upozorniť biologickú obec, nie na jeden, ale
celé zoskupenia článkov, ktoré ma v uplynulom roku najviac zaujali.
V rámci novej série publikácií „Cold Spring Harbor Perspectives in Biology“ sa v roku 2014
objavila špeciálna kolekcia 24 článkov venovaných pôvodu a evolúcii eukaryotov (The Origin and Evolution of Eukaryotes; http://cshperspectives.cshlp.org/cgi/collection/), ktorých
autormi sú renomovaní experti, dlhodobo sa zaoberajúci danou problematikou; súčasťou sú
nové fakty, úvahy, hypotézy, perspektívy. Niektoré z článkov sú aj voľne dostupné. Kto by sa
s ponukou neuspokojil, resp. čítanie by navodilo ďalšiu zvedavosť, či inšpiráciu, môže siahnuť
po špeciálnom čísle časopisu Biochimie, venovanom mitochondriám, Mitochondria: An organelle for life. Eds. L. Maréchal-Drouard, M. Sissler, I.Tarassov, Vol. 100, pp. 1-242 (May 2014),
čánky sú voľne dostupné.
Azda každého, a to nielen biológa, zaujmú novinky z oblasti evolúcie človeka; špeciálne ak
má článok názov: „Přepisování evoluční historie lidského rodu, Revoluce v paleoantropologii
v roce 2013“, prehľadový článok od domácich autorov (Pavel Duda a Jan Zrzavý), ktorý je voľne dostupný na web stránke časopisu Vesmír (93, apríl 2014, 208 – 212.) K tomu by sa patrilo
azda len doplniť tohtoročný hit: Genome sequence of a 45,000‑year-old modern human from
western Siberia, Qiaomei Fu et al., Nature 514, 445 – 449 (23 October 2014), doi:10.1038/nature13810.
No a na dôvažok, kto hľadá aj niečo v hlavnom prúde evolučnej biológii stále priam kacírske
(dedičosť získaných vlastností), iste ho zaujme článok od Oded Rechavi: Guest list or black
list: heritable small RNAs as immunogenic memories, Trends in Cell Biology, April 2014, Vol.
24, No. 4, 212 – 220, prípadne komentár k nemu: Xiuju Li et al.: Inherited small RNAs: new
insights into Darwin’s cell theory, Trends in Cell Biology, July 2014, Vol. 24, No. 7, 387 – 388.
Prof. RNDr. Juraj Krajčovič CSc.
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