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ÚVODNÍ SLOVO

A máme nové webové stránky a s nimi snad i jistý příděl elánu do další práce. V novém kabátku se vykračuje vždy veseleji. Problémy, o nichž se lze dočíst v zápisu z posledního jednání
Hlavního výboru na jaře t. r., nechť jsou nám vážným varováním a popudem k tomu, aby se
věci pohnuly správným směrem. Katarze je nutná. Zmiňované problémy se nám daří postupně řešit. Budeme se snažit (snažíme se!) dělat věci jinak, profesionálněji. Máme lepší vzhled
webu, rozjíždíme novou evidenci členů, stlačujeme administrativní náklady. Z těžkopádného
klasického vedení financí přecházíme na elektronické formy.
Hlavní výbor bude zdrojem impulsů pro rozvoj všech možných aktivit, ale nemůže být náhradou za agenturu zajišťující kongresové služby – ani ty finanční, natožpak jiné. Svou hlavní roli
vidíme ve výměně informací v rámci odborné komunity. Proto považujeme za svou prioritu
udržet a kvalitativně posunout k lepšímu tento Zpravodaj. Chceme, aby se přiblížil odbornému časopisu. Proto najdete v jeho obsahu odborný článek shrnující problematiku, která hýbe
současnou biologií. Takovýchto témat je samozřejmě více a my se budeme snažit, aby se ta
nejdůležitější postupně objevila na těchto stránkách. Obrátíme se na některé z vás s žádostí
o pomoc, ale můžete přijít sami se svou aktivitou. A netýká se to jen Zpravodaje!
Vojtěch Mornstein

www.icsbs.cz
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Kmenové buňky na prahu 21. století
Jakub Pospíšil, Josef Jaroš
Ústav histologie a embryologie, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita

Výraz kmenová buňka se objevil již na konci 19. století, když německý biolog Ernst Haeckel
použil „Stammzelle“ k označení předchůdce jednobuněčných organismů, z nichž odvozoval
vývoj organismů mnohobuněčných. Později tímto termínem nazval také oplozené vajíčko.
Theodor Boveri a Valentin Häcker jej posunuli k označení celé zárodečné linie od oplozeného
vajíčka po buňky pohlavní. Současně Artur Pappenheim a další specifikovali kmenovou buňku
při popisu progenitorů hematopoetického systému. V současnosti jsou kmenové buňky definovány jako buňky zodpovědné za buněčnou diferenciaci a regeneraci tkání, čímž nám dávají
možnost studovat mechanismy, které regulují embryonální vývoj a obnovu, příp. udržování
orgánů. Vzhledem k jejich schopnosti proliferace a diferenciace mají velký potenciál pro rozvoj nových buněčných terapií [1, 2]. Navíc nedávné studie naznačují, že deregulace vlastností
kmenové buňky může být příčinou některých druhů rakoviny.
Kmenové buňky jsou generovány na samém počátku ontogeneze a v tkáních přetrvávají i v dospělosti. Vyskytují se ve všech fázích vývoje organismu a vzniká celá hierarchie kmenových
buněk lišících se svým diferenciačním potenciálem. U pohlavně se rozmnožujících mnohobuněčných organismů vznikají všechny buňky těla z jednoho oplozeného vajíčka, tzv. zygoty. Zygota má totipotentní charakter (schopnost buňky vytvořit jakýkoliv typ buňky, který se v organismu vyskytuje), ale nemá schopnost sebeobnovy, proto za kmenovou buňku nemůže být
považována. Kmenová buňka má tedy schopnost se diferencovat, ale také tvořit své identické
kopie (charakter sebeobnovy) [3]. Tyto dvě vlastnosti umožňují kmenovým buňkám vykonávat
jejich hlavní úlohu, v průběhu embryonálního vývoje přispívá proliferační aktivita kmenových
buněk především ke zvětšování celkového počtu buněk, tedy růstu organismu a jeho částí.
Naproti tomu u dospělých tkání se jedná o udržování konstantního počtu diferencovaných
buněk v dané tkáni (tzv. zajištění tkáňové homeostázy). Obvykle rozlišujeme kmenové buňky
embryonální (ESCs – embryonic stem cells), tkáňové kmenové buňky (ASCs – adult stem cells)
a indukované pluripotentní kmenové buňky (iPSCs – induced pluripotent stem cells), viz obr.1.
Embryonální kmenové buňky jsou buněčné linie ustavené explantací embryoblastu do in
vitro kultury (angl. ICM – inner cell mass) přičemž embryoblast je populace buněk přítomná
v preimplantačních nebo periimplantačních embryích ve stádiu blastocysty. V roce 1981 byla
publikována práce popisující odvození linií diploidních embryonálních kmenových (ES – embryonic stem) buněk z myších blastocyst [4]. Linie těchto ES buněk byla pluripotentní, a bylo
tedy možné buňky diferencovat do všech tří zárodečných listů. Tím se ukázaly být ES buňky
jedinečným zdrojem pro funkční analýzu časných vývojových stádií. Tato průkopnická metoda byla modifikována pro pozdější izolaci lidských ES buněk, což se poprvé podařilo Jamesu
Thomsonovi z Wisconsinské univerzity v roce 1998 [3, 5].
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In vitro kultivace lidských ES buněk začíná přenesením buněk embryoblastu na Petriho misku
s vrstvou podpůrných buněk, obvykle mitoticky inaktivovaných myších embryonálních fibroblastů (mEF – mouse embryonic fibroblast), které produkují regulační molekuly (jako např.
fibroblastový růstový faktor, aktivin A, proteiny extracelulární matrix a další) a napomáhají
tak udržení pluripotence ES buněk. Během kultivace se formují kolonie ES buněk [6], přičemž
denní výměna kultivačního média a přenášení ES buněk po několika dnech na novou vrstvu
fibroblastů přispívá k omezení jejich spontánní diferenciace. Alternativním způsobem kultivace je příprava povrchu, který je pokryt směsí proteinů izolovaných z extracelulární matrix
(ECM). Nejčastěji je používán Matrigel, komerčně dostupný extrakt proteinů ECM izolovaný
z myších sarkomů [7]. Současnou snahou při pěstování lidských embryonálních kmenových
buněk je vývoj kultivačních podmínek bez xenogenních faktorů (jako jsou podpůrná vrstva
mEF, některé složky kultivačního média). Pro tento účel byly popsány systémy s využitím rekombinantního vitronektinu, lamininu a také syntetické povrchy na bázi oligopeptidů. Expanze a diferenciace takových buněk je pak velkým příslibem pro regenerativní medicínu a pro
účinnou léčbu nemocí [3].

Blastocysta)

Fibroblasty)
Kůže)

Hematopoetické)
kmenové)buňky)

Embryoblast)

Definované)faktory)

Embryonální)
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Tkáňové)kmenové)buňky)

Obr.1. Původ a rozdělení kmenových buněk (upraveno podle [8]).
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V průběhu diferenciace embryonálních kmenových buněk se snižuje exprese některých
znaků pluripotence (e. g. Oct‑4, Nanog, SSEA4, TRA‑1 – 60, TRA‑1 – 81) [3]. Diferenciace neznamená ztrátu ani ireverzibilní represi genů, což bylo prokázáno také na experimentálních
pracích s transplantací buněčných jader, buněčnou fúzí a transdiferenciací [9]. Namísto toho
dochází k aktivaci malého počtu „hlavních“ genů („master“ genes), které kontrolují regulační kaskádu zodpovědnou za celkový vzor v expresi jednotlivých genů, charakteristický pro
daný buněčný typ [10]. Kupříkladu u ektodermální linie jsou typickými geny Noggin a Otx2,
u entodermální GATA4 a CXCR4, a u mesodermální linie lze uvést Brachyury a MIXL1. Řízená
diferenciace lidských ES buněk může být indukována růstovými faktory, cytokiny, různými
signálními a bioaktivními molekulami a v podmínkách in vitro se již podařilo získat širokou
škálu buněk. Byly například derivovány gliové a nervové buňky, včetně dopamingerních neuronů určených k léčbě Parkinsonovy choroby [11], či buňky produkující inzulín, které by se
mohly stát prostředkem k léčbě diabetu [12]. Dalšími buněčnými typy získanými diferenciací hESC se staly keratinocyty [13], hepatocyty [14], kardiomyocyty [15] a hematopoetické
buňky [16].
Tkáňové kmenové buňky se od embryonálních kmenových buněk liší nejen původem, ale
zejména omezenou schopností diferenciace. Jedná se o multipotentní buňky, které se v různé míře vyskytují ve všech tkáních dospělého jedince. Mají menší aktivitu telomerázy než ES
buňky, což vede k nižšímu replikačnímu potenciálu [17]. Tkáňové kmenové buňky jsou schopné se diferencovat pouze do určitých buněčných typů. Například se jedná o neurální kmenové
buňky (NSC), tkáňově specifické, vyskytující se zvláště v centrálním nervovém systému, ale
také v jiných oblastech organismu. Taková kmenová buňka je multipotentní a diferencuje se
do nervových buněk a buněk podpůrných (gliových). Neurální kmenové buňky lze izolovat
např. z fetálního, ale také z dospělého mozku, nejsnadněji pak z oblastí, kde probíhá aktivní
neurogeneze, jako je např. subependymální zóna nebo hipokampus.
Dalším typem jsou hematopoetické kmenové buňky (HSC), které jsou prekurzory buněk krevní
linie [19]. HSC byly definovány na základě své schopnosti plnohodnotně regenerovat kostní
dřeň po její ablaci a zajistit dlouhodobou tvorbu krevních elementů. HSC byly nalezeny nejen
v dospělé kostní dřeni, ale i v periferní, pupečníkové krvi, či v játrech fetu [20]. Více než 50 let
se k léčbě leukémie a aplastické anémie využívá transplantace kostní dřeně kvůli vysokému
množství hematopoetických kmenových buněk. Tentýž postup lze uplatnit také u některých
vrozených poruch imunity.
Expanzi a diferenciaci hematopoetických buněk podporují stromální kmenové buňky kostní
dřeně, které produkují specifické růstové faktory a cytokiny. Často se označují také termínem mesenchymální kmenové buňky (MSC). Mesenchymální kmenové buňky lze izolovat také
z jiných orgánů a tkání, např. tukové, a mohou se diferencovat do značně rozdílných typů
buněk, od nervových po osteocyty. MSC jsou již několik let zkoumány a byly využity při léčbě
některých poruch, jako jsou kardiovaskulární onemocnění, poranění míchy, poškození kostí
a chrupavek, ale i k léčbě autoimunitních onemocnění [21]. Vlastnosti MSC naznačují, že jsou
vhodné také k léčbě zánětů díky své schopnosti migrovat z místa injekce do ohniska zánětu.
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Vkládají se do nich také naděje pro léčbu neurodegenerativních chorob a jejich potenciál pro
terapeutické využití byl zkoumán například u Alzheimerovy choroby či roztroušené sklerózy
[22, 23]. Velkou výhodou mesenchymálních kmenových buněk je jejich dostupnost (možnost
minimálně invazivní izolace) a absence rizika rejekce štěpu pacientem.
Léčebné použití dospělých kmenových buněk, včetně kmenových buněk získaných z pupečníkové krve, není spojeno se závažnými etickými problémy, narozdíl od využití embryonálních
kmenových buněk. Někteří autoři také poukazují na neúměrně vysoké finanční náklady vynakládané na kultivaci a manipulaci s embryonálními kmenovými buňkami ve srovnání s podstatně nižšími výdaji u tkáňových kmenových buněk [24].
Převratnou kapitolou ve výzkumu kmenových buněk byl objev Shinye Yamanaky a Kazutoshiho Takahashiho, kterým se v roce 2006 podařilo vytvořit první indukované pluripotentní
kmenové buňky (iPSC – induced pluripotent stem cells). Za tuto práci dostal prof. Yamanaka
v roce 2012 Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu. Objevil, že již terminálně diferencované
buňky mohou být reprogramovány k tomu, aby se opět staly pluripotentními buňkami s uchovaným potenciálem k diferenciaci do jakékoli buňky v lidském těle. iPSC jsou generovány tak,
že dospělé somatické buňky jsou „přinuceny“ k expresi specifických genů (Oct3/4, Sox2, c‑Myc
a Klf4). Jsou tak v mnoha aspektech blízké pluripotentním ES buňkám, ať už je to exprese
klíčových genů a proteinů, či diferenciační potenciál [25]. S těmito schopnostmi tedy iPSC poskytují hodnotný prostředek pro pochopení mechanismů mnoha dědičných nemocí. Byly již
využity např. k modelování spinální muskulární atrofie [26], monogenní syndrom fragilního X
[27] a familiární dysautonomie [28].
V zájmu prevence vrozených vývojových vad bylo založeno několik programů zabývajících se
toxickými účinky látek a léčiv, které by mohly působit na lidské embryo. Mezi sledovanými
veličinami jsou např. míra toxicity a tolerovatelná expozice chemickými látkami v životním
prostředí. V současnosti jsou tato data získávána na zvířecích modelech a možnou alternativou by byly in vitro testy na embryonálních kmenových buňkách, zejména myších [29].
Kmenové buňky kultivované za konkrétním účelem jsou označovány jako prostředek moderní
terapie. Používání těchto buněk má celou řadu výhod, například snížené nároky na množství
odebrané tkáně pacienta, navíc jejich nadbytečné množství je možné uchovat pro další aplikace. Nespornou výhodou je možnost diferencovat buňky in vitro směrem k požadovanému
buněčnému typu. V regenerativní medicíně jsou kmenové buňky kombinovány s 3D nosiči
(biopolymery, hydrogely, nanovlákny), které umožňují růst buněk v přirozeném prostorovém
uspořádání. V neposlední řadě jsou příslibem pro testování teratogenních účinků nově vyvíjených léčiv a přispívají k hlubšímu pochopení mechanismů v nádorové biologii. Využití kmenových buněk je tedy velmi široké a jsou tak velkou nadějí současné medicíny.
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Zápis ze schůze Hlavního výboru Čs. biologické
společnosti 23. 5. 2013 v Brně
Členové Hlavního výboru

HL AVNÍ V ÝBOR

MUDr. Lehocká vznesla dotaz, zda je možné zřídit bankovní účet také na Slovensku. Vzhledem ke skutečnosti, že dotace je poskytnuta pro ČR, není zřízení účtu v SR možné.
Z důvodů nastalé finanční situace, která společnost existenčně ohrožuje, je třeba zavést
okamžitá opatření na navýšení rozpočtu:

Přítomni:	prof. V. Mornstein, prof. R. Janisch, doc. O. Slabý, prof. M. Červinka,
prof. A. Svoboda, prof. S. Čech, doc. I. Slaninová, prof. J. Doškař,
doc. M. Sedláčková

Členové předsednictva HV a vedoucí jednotlivých sekcí by měli apelovat na možnost sponzorských darů od komerčních subjektů a mimořádných darů za účelem zlepšení ekonomické situace společnosti,

Omluveni:

HV navrhuje od příštího roku navýšit členské poplatky na 450 Kč, pro studenty a důchodce
na 100 Kč, bude navrženo ke schválení valné hromadě, společně s návrhem na navýšení
členských poplatku by se vedoucí sekcí měli zamyslet nad možnostmi výhod, které může
členství ve společnosti přinášet (např. kolektivní členství v zahraničních odborných společnostech, nižší registrační poplatky na konference pořádané ČsBS, pravidelný informační
servis o dění v oboru na strankách www. icsbs. cz, soutěže pro studenty atd.).

prof. I. Raška, prof. F. Čiampor, prof. J. Krajčovič, J. Rubeš, Ing. J. Hašek

Předsedové poboček a sekcí
Přítomni:

RNDr. P. Vařejka, MUDr. H. Lehocká, doc. F. Záťura

Omluveni: 	prof. K. Smetana, prof. K. Michalová, Ing. J. Topinka, RNDr. P. Šolc,
prof. J. Veselý, prof. O. Vrána
Hosté: 	RNDr. A. Oltová (za prof. K. Michalovou), Dr. R. Héžová (asistentka
doc. Slabého)

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

2. Zpráva předsedy týkající se změny sekretariátu společnosti.
Z důvodu nesrovnalosti v účetnictví byla podána výpověď z pracovního poměru paní Sobkové k 30. 4. 2013. Jednalo se o neproplacenou fakturu z roku 2011 na částku 222 881 Kč
pro Lázně Aurora v Třeboni za pronájem konferenčních prostor pro Cytogenetickou konferenci v termínu 6. 9. 2011 – 9. 9. 2011. Doc. Slabý bude během měsíce června řešit nastalou situaci osobně s ředitelkou hotelu Lázně Aurora a s organizátorem Cytogenetické
konference Mgr. Scheinostem. Administrativní práce pro ČsBS bude dočasně provádět sekretářka prof. Mornsteina, Ing. Marta Vágnerová, účetnictví společnosti povede paní Jitka
Holešovská na DPP.
Z výše uvedených důvodů byla zavedena opatření v hospodaření společnosti ve smyslu změny práv při nakládání s bankovním účtem společnosti: v současnosti mohou být
bankovní transakce prováděny pouze fyzicky předsedou společnosti prof. Mornsteinem
a prof. Janischem. Na schůzi bylo odhlasováno rozšíření práv pro disponování s účtem také
pro vědeckého tajemníka doc. Ondřeje Slabého a hospodářku společnosti doc. Ivu Slaninovou. (17 členů hlasovalo pro, doc. Slaninová a doc. Slabý se zdrželi hlasování).
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	HV schválil následující změny ve spoluúčasti ČsBS na organizaci podporovaných akcí
ČsBS bude poskytovat schválenou dotaci na danou na akci (na uznatelné náklady) a doúčtovávat pouze zbývajících 30% nákladů nutných na vyúčtování dotace poskytovateli.
Žádné jiné služby (sponzorské dary na konkrétní akce, správa konferenčních poplatků
atd.) nebude ČsBS nadále organizátorům poskytovat.
Pokud bude chtít organizátor těchto služeb využívat, budou ČsBS zpoplatněny a je s nimi
potřeba počítat v rozpočtu dané akce.

3. Zpráva vědeckého tajemníka
Vědecký tajemník informoval o přidělení ISSN 1805 – 9619 pro Zpravodaj ČsBS. Počínaje
příštím číslem bude mít zpravodaj novou typografickou úpravu a bude vždy obsahovat
alespoň jedno odborné sdělení.
	Dále demonstroval na nových webových stránkách ČsBS možnost aktualizace informací
jednotlivých sekcí ČsBS vedoucími sekcí.
Pro změnu je nutné se přihlásit do jednotlivé sekce na adrese http://www.icsbs.cz/login.
html, vlevo nahoře je editační ikona, po jejíž aktivaci je možné měnit obsah příslušné stránky a ukládat změny. Tajemník přidělí jednotlivým vedoucím sekcí jejich přístupové kódy.
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HV souhlasí, že je nutné nahlásit změnu sídla společnosti na Ministerstvo vnitra na novou
adresu: ČsBS, Kamenice 3, Brno 625 00.
HV souhlasí, že příští Biologické dny proběhnou v Brně na podzim roku 2014, tematicky
budou zaměřeny na oblast nádorové biologie. Doc. Slabý připraví do příští schůze HV přesný název tématu a složení organizačního i programového výboru.

4. Noví členové
HV schválil přijetí sedmi nových členů společnosti: Mgr. Jana Merhautová, Mgr. Halka
Buryová, Mgr. Helena Líbalová, Ph.D., Ing. Michal Cifra, Ph.D., Bc. Soňa Klusová, Bc. Zuzana
Ožanová, Ondřej Vymazal.

5. Jubilanti v r. 2013 (doc. Viklický)
	Doc. Viklický, spoluzakladatel cytoskeletárního klubu a jeden z průkopníků přípravy monoklonálních protilátek v ČR, požádal o uvolnění ze společnosti. Prof. Janisch navrhuje
jeho čestné členství ve společnosti. HV souhlasí.

6. Různé
Prof Janisch informoval o nutnosti zmodernizovat stanovy ČsBS, které se od založení společnosti dosud neměnily. Změny navrhne doc. Slabý s prof. Janischem a následně je musí
schválit příští valná hromada.
Vystoupil doc. Záťura, předseda České společnosti pro ultrazvuk a informoval o aktivitách
této sekce. Sonografická sekce se zaměřila na technologii kvality výuky a práce: proběhl
kurz sonografie ve Fakultní nemocnici v Motole, kterého se zúčastnilo 16 zahraničních učitelů a 38 účastníků, další akcí bude Teachers for Teachers, na kterou se dostaví kolegové
ze Švýcarska.
	Dr. Oltová všechny pozvala na 46. Cytogenetickou konferenci, která se bude konat 5. a 6.
září v Kampusu MU v Brně.

7. Závěr
Na závěr prof. V. Mornstein, předseda Čs. biologické společnosti poděkoval všem přítomným za účast, o termínu příští schůze Hlavního výboru budou všichni členové výboru včas
informováni.
Zapsala Dr. R. Héžová
Schválil: doc. O. Slabý, prof. R. Janisch, prof. V. Mornstein
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SPOLEČNOST BUNĚČNÉ BIOLOGIE

21. Cytoskeletální klub
Ve dnech 15. – 17. května 2013 proběhlo na již tradičním místě v hotelu Club ve Vranovské Vsi
již 21. setkání Cytoskeletálního klubu. Organizační tým z Přírodovědecké fakulty UK (F. Cvrčková a K. Schwarzerová z Katedry experimentální biologie rostlin a D. Rösel z katedry buněčné biologie) měl – jak je již rovněž zavedenou tradicí – nelehký úkol udržet programovou úroveň konference alespoň tak vysoko, jak ji nasadili organizátoři loňští, a současně se navzdory
nelehké ekonomické situaci ubránit zvyšování účastnických poplatků v míře, která by zájemce
o účast odradila. To druhé se nepochybně podařilo především zásluhou sponzorů, mezi nimiž
na čelním místě byla jako vždy ČSBS, a menšími částkami dále přispělo 10 firem, které na konferenci či v tištěném programu prezentovaly své nabídky přístrojů a materiálů pro buněčně
biologický výzkum. Jak se zdařil úkol první, nepřísluší posuzovat nám organizátorům – doufáme však, že účastníci letošní konference (co do počtu – 49 registrovaných – nevybočující z obvyklého rozsahu minulých ročníků) neodjížděli zklamáni ani vědeckým programem, ani organizačním zajištěním, s nímž nám účinně pomáhala skupina postgraduálních studentů PřF UK.
Tak jako v minulých letech, hlavním lákadlem odborného programu byly přednášky zvaných
řečníků. Konferenci otevřel večer prvního dne prof. František Baluška, působící na univerzitách
v Bonnu a Bratislavě, příspěvkem věnovaným přehledu současného pokroku v chápání úlohy
aktinu v signálních a ontogenetických pochodech v kořenech rostlin. Rostlinné tematice byl
věnován také dopolední blok druhého dne, zahájený přednáškou dalšího hosta – Matthiase
Wielanda z týmu F. Balušky, který dále rozvinul téma úvodního příspěvku, se zaměřením na
glutamátovou signalizaci u rostlin. Následovaly kratší příspěvky K. Schwarzerové o tubulinu
v buněčném jádře, F. Cvrčkové o úloze forminů v dynamice kortikálního cytoskeletu, a L. Kohoutové o nitriláze jakožto nekonvenčním cytoskeletálním proteinu.
První část odpoledne byla věnována sponzorským prezentacím, zaměřeným jednak na
pokročilé mikroskopické techniky (Nikon, Biotech), jednak na metody detekce specifických
buněčných složek (Genetica, Sigma‑Aldrich, Merck). Navazující přednáškový blok byl věnován
signálním drahám, ovlivňujícím houbový a živočišný cytoskelet, a zahrnoval jak témata
kvasinková (přednášky P. Vašicové o aktinu v buňkách stacionární fáze a R. Slabé o stresových
granulích), tak i živočišná (V. Sulimenko a Z. Hájková přednášeli o různých aspektech
organizace mikrotubulů v žírných buňkách, J. Dvořák o primárních ciliích nádorových buněk
a D. Rössel o vinkulinu ve fokálních adhezích). Druhý den pak uzavřela další plenární přednáška zvaného hosta – Prof. Victora Smalla z Vídně, který prezentoval doslova ohromující data
a modely popisující dynamiku polymerace aktinových vláken.
Poslední půlden zahájila přednáška Zdeňka Lánského z Max Planck Institutu v Drážďanech,
věnovaná mikrotubulům jakožto fyzikálnímu systému přenášejícímu síly. I navazující dva
příspěvky M. Cifry a O. Kučery byly zaměřeny na fyzikální pohled na složky cytoskeletu.
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Konferenci pak uzavřel blok přednášek zaměřených na savčí mitotické vřeténko (L. Nováková,
K. Kovačovicová a M. Anger).
K tradici Cytoskeletálního klubu patří i to, že program zdaleka není omezen na přednášky –
jako vždy byl dostatek prostoru na neformální diskusi v malých i větších skupinkách, a to
především (avšak nejen) během čtvrtečního večera, kdy se konala konferenční večeře
doplněná krátkou ochutnávkou moravských vín. Tento prostor byl využit též pro hledání nástupce (či nástupců) letošních organizátorů. Při závěrečném loučení proto letošní organizační
tým mohl v radostném očekávání předat žezlo (pardon, pracovní tričko) Dr. Martinu Angerovi
z CEITECu, pod jehož vedením vkročí Cytoskeletální klub do druhého roku své třetí dekády.
Těšíme se na další ročníky Cytoskeletálního klubu a doufáme, že v příštích letech budou přijíždět nejen pravidelní účastníci, ale že se přidají další týmy jak z České republiky, tak i z širšího
středoevropského prostoru (hlavní řečí konference je již několik let angličtina), a že účast
bude stále hojnější a vědecký program stále bohatší.
Fatima Cvrčková a Kateřina Schwarzerová

CYTOGENETICKÁ SEKCE

46. výroční cytogenetická konference s mezinárodní
účastí
Ve dnech 5. a 6. září se v Brně v aule kampusu Masarykovy univerzity konala již 46. výroční
cytogenetická konference, kterou tradičně pořádá Cytogenetická sekce Čs. biologické společnosti a Společnost lékařské genetiky ČLS JEP. Spolupořadatelem letošního ročníku byla
Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a nadace „Pomoc lidem s leukémií“, organizačně akci zajistila Sekce nádorové cytogenetiky CMBGT IHOK. Celá akce se konala pod
záštitou děkana lékařské fakulty Masarykovy univerzity prof. MUDr. Jiřího Mayera, CSc.
Konference se zúčastnilo 164 cytogenetiků z celé ČR a ze Slovenska a ve 42 zajímavých přednáškách byl promítnut současný stav cytogenetických a molekulárně cytogenetických metod
ze všech oblastí cytogenetiky. Převažovaly přednášky z onkocytogenetiky a klinické cytogenetiky.
V několika přednáškách byly prezentovány nejnovější poznatky z využití metody array CGH,
která se postupně uplatňuje ve všech oblastech klinické cytogenetiky i onkocytogenetiky.
Nicméně zůstává skutečností, že klasické metody mají a stále budou mít své nezastupitelné
místo.
Troufám si tvrdit, že účastníci odjížděli po skončení konference plni nových poznatků i pozitivních společenských zážitků.
Alexandra Oltová
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PEDAGOGICKÁ SEKCE
Podrobnější informace lze nalézt na www: http://www.sci.muni.cz/UEB/OGMB/kurz/

XV. ročník kurzu genetiky a molekulární biologie pro
učitele středních škol
V září letošního roku se v Univerzitním kampusu Bohunice (Masarykova univerzita Brno)
uskutečnil již XV. ročník kurzu genetiky a molekulární biologie pro učitele středních škol.
Tento kurz má v Brně dlouholetou tradici – první se konal v červnu roku 1994. Jeho vznik a trvání souvisí s rozvojem genetiky a molekulární biologie ve 2. polovině 20. století (a následně
v 21. století) a zejména s pronikáním poznatků molekulární biologie do ostatních („tradičních“) biologických oborů. Podstatnou roli sehrálo i to, že během 80. a 90. let se na biologicky
zaměřených fakultách našich univerzit a vysokých škol stále častěji začaly v učebních plánech
objevovat přednášky a cvičení s názvem „molekulární biologie“, případně „cytogenetika“
apod., a že se konstituovaly samostatné směry studia nazvané přímo „molekulární biologie“.

Kurz pořádalo pracoviště Oddělení genetiky a molekulární biologie, ÚEB PřF MU. Mnozí
z těch, kteří kurz připravovali, se podíleli i na realizaci předchozích ročníků, někteří od samého počátku. O to srdečnější atmosféra provázela letošní setkání, neboť i mnozí z účastníků
jsou pravidelnými a dlouholetými „hosty“. Jistě se všichni zúčastnění těší na další taková setkání v příštích letech.
Pavel Vařejka

Posun v chápání základů biologických věd směrem k základům molekulárním a posun v charakteru univerzitního biologického vzdělávání týmž směrem vedl logicky k požadavku zamyslet se nad pojetím a obsahem středoškolského vzdělávání v předmětu biologie. Mají‑li se
i středoškoláci seznámit se základy moderních partií biologie, je nezbytné seznámit s těmito
základy jejich učitele.
Letošní kurz se konal po několikaleté přetržce, kdy se místo něj uskutečnily jiné vzdělávací
akce pro učitele středních škol v rámci šířeji pojatého vzdělávacího projektu přírodovědného
vzdělávání. Středoškolští učitelé biologie, zejména tradiční účastníci kurzů, přivítali letošní
pokračování původního kurzu s velkým nadšením. A zklamaní nebyli. Nejenže je čekal pečlivě připravený program s aktuálními novinkami z oboru, podaný profesionálním způsobem
zkušenými pracovníky univerzity – již tradičními přednášejícími na těchto kurzech – ale našli
i typicky přátelskou atmosféru těchto setkání plnou nadšení a zájmu jak ze strany přednášejících, tak ze strany účastníků.

Program kurzu:
Klinická cytogenetika v postgenomové éře
Úvod do bioinformatiky a využití informačních zdrojů pro molekulární biologii na internetu
Současnost a budoucnost biotechnologických plodin
Možnosti a využití analýzy DNA při studiu historie populací i jednotlivců
Od počátku s DNA – představení české verze webu „DNA from the Beginning“
Nové možnosti praktického využití bakteriofágů
Je chování dědičné?
Nádorový supresor p53: příběh mutace R337H
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Systematická péče o zvyšování odborné kvalifikace
učitelů biologie

Zpráva z krajského kola SOČ 2013, obor Biologie,
které proběhlo v Brně

Rád bych připomněl jména těch, kteří stáli u zrodu brněnských kurzů genetiky a molekulární
biologie pro učitele středních škol: prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc., prof. RNDr. Stanislav
Rosypal, DrSc., prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc., doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc., RNDr. Ing. Karel
Chroust, Ph.D. a prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
Pro úplnost dodejme, že systematická péče o zvyšování odborné kvalifikace učitelů biologie
s cílem dosáhnout moderní biologické vzdělanosti u mladé generace se programově, cíleně
uskutečňuje nejen v moravské metropoli, ale je zcela samozřejmá i v jiných univerzitních centrech naší republiky. Jde především o Prahu, kde odborné vzdělávání učitelů biologie zajišťuje
jednak Univerzita Karlova, jednak AV ČR. Připomenu v této souvislosti ještě Jihočeskou univerzitu, která zásluhou své Biologické fakulty je logicky dalším centrem biologického vzdělávání v naší republice. Jistě by bylo zajímavé, kdyby se organizátoři nebo účastníci odborných
vzdělávacích akcí podělili o své zkušenosti a postřehy se čtenáři našeho Zpravodaje.

Krajské kolo Středoškolské odborné činnosti proběhlo v Brně 15. 5. 2013. Soutěžní přehlídky
se zúčastnilo 11 prací. Kvalita prací i kvalita obhajob – podobně jako v minulých letech – stavěla odbornou porotu do nelehké situace při rozhodování, která z prací postoupí do celostátního kola. Nejlepší jsou totiž svým způsobem téměř všechny; rozdíly mezi nimi bývají velmi
nepatrné. Na rozdíl od minulých let, kdy postupovala pouze jediná práce, letos porota vybírala pro postup práce dvě.
Moje postřehy z letošní krajské přehlídky SOČ jsou podobné jako před rokem či před dvěma
roky, kdy jsem sledoval práce v městském kole SOČ. Tyto postřehy lze najít ve Zpravodaji
2011 č. 1 a ve Zpravodaji 2012 č. 1.
Doplnil bych je o konstatování, že nabídku témat JCMM (Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu) běžně využívají i studenti z odlehlejších částí kraje, než je Brno a jeho bezprostřední okolí, a tak se v krajské přehlídce oproti minulým letům objevuje jiné spektrum prací. I mnohé mimobrněnské soutěžní práce se zabývají laboratorním výzkumem a mají spolu
s pracemi brněnskými již standardizovanou podobu malých vědeckých prací.

Pavel Vařejka

Seznam prací v oboru Biologie v krajském kole SOČ (Brno, 2013)
Není zub jako zub – tři myší moláry
Fyziologické procesy v lidském těle při silově‑vytrvalostním sportu
Biologie původce nekrózy jasanů Chalara fraxinea (teleomorfa Hymenoscyphus pseudoalbidus) na vybrané lokalitě v okolí Brna
Význam možné koexistence hybridního komplexu cejn‑plotice
Interakce proteinů rodiny p53 s triplexy a kvadruplexy DNA
Metody řízené evoluce proteinů v laboratoři
Vliv osvětlení kořenů na vývoj semenáčků Arabidopsis thaliana
Diferenciace lidských embryonálních kmenových buněk do buněk neurální lišty a jejich
charakterizace
Etologie šimpanzů
Ryby jako indikátorové organismy pro hodnocení vlivu čistíren odpadních vod na kvalitu
vybraných vodních toků
Ochranářská genetika vydry říční

Pro postup do celostátního kola porota doporučila tyto dvě práce:
Jakub Janíček: Metody řízené evoluce proteinů v laboratoři
Jana Zemánková: Vliv osvětlení kořenů na vývoj semenáčků Arabidopsis thaliana
Pavel Vařejka
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Obrázek na titulní straně:

Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 3, 625 00 Brno

Kolonie lidských embryonálních kmenových buněk s podpůrnou vrstvou myších embryonálních fibroblastů. Jádra
(DNA) značeny modře - 4‘,6-diamidino-2-fenylindol (DAPI). mikrofilamenta červeně - Faloidin Rhodamin. Autor:
Josef Jaroš, Ústav histologie a embryologie, LF, Masarykova univerzita.
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