Československé biologické společnosti
Ročník 23, číslo 2, 2013

ODBORNÉ SDĚLENÍ:

Nanočástice v současné biologii
a medicíně

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

60,000 antibodies,
100% Bioguaranteed.
Sigma® Life Science has the antibody
for your research needs.

Find your antibody:

sigma.com/antibodyexplorer
To order, contact:
Sigma-Aldrich Česká republika
Phone: +420 246 003 200
czeorders@sial.com
Sigma-Aldrich Slovensko
Phone: +421 02/555 71 562
svkorders@sial.com

*Experimental results must be submitted via the Antibody Bioguarantee Form within 12
months of the date of purchase. All required fields of the Antibody Bioguarantee Form must be
completed. Refunds and replacements contingent to claim review by technical service team.
Credit covers the cost of antibody. Product replacements depend on product availability.
©2013 Sigma-Aldrich Co. LLC. All rights reserved. SIGMA and SIGMA-ALDRICH are trademarks of
Sigma-Aldrich Co. LLC, registered in the US and other countries. Where bio begins is a trademark
of Sigma-Aldrich Co. LLC.

sh6314

prodej a servis
lékařské ultrazvukové techniky

GE ultrazvukové systémy
– více než ultrazvuk

Přenosné černobílé
a barevné ultrazvuky

Stacionární černobílé
ultrazvuky

Barevné ultrazvuky
střední třídy

• digitální technologie
• kvalitní 2D obraz
• možnost barevného a PW, CW
dopplera
• harmonické zobrazení
• jednoduchá obsluha
• velmi kontrastní LCD displej
• bateriový provoz
• odolný proti prachu a vlhku
• celotělový systém včetně kardio
a TCD

• digitální technologie
• velmi dobrý 2D obraz
• snadná obsluha – Switch & Scan
technologie
• měření a kalkulace
• uživatelská přednastavení
• široká škála multifrekvenčních
ultrazvukových sond

• digitální technologie TRUESCAN
• kvalitní 2D obraz
• možnost barevného a PW, CW
dopplera
• harmonické zobrazení
• jednoduchá obsluha
• velmi kontrastní CRT-LCD displej
• celotělový systém včetně kardio
a TCD
• RAW data

www.ultrazvuky.cz
Electric Medical Service, s.r.o.
Výstavní 17/19, 603 00 Brno
tel.: 543 184 179, fax: 543 184 180, info@emsbrno.com

Hlavní výbor Československé biologické společnosti

Prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc., předseda HV, Biofyzikální ústav LF MU, Kamenice 3,
625 00 Brno
Prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc., I. místopředseda HV, Virologický ústav SAV,
Dúbravská cesta 9, 842 46 Bratislava
Prof. MUDr. et RNDr. Miroslav Červinka, CSc., II. místopředseda HV, Biologický ústav
LF UK, Šimkova 870, 500 00 Hradec Králové
Doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D., vědecký tajemník hlavního výboru, předseda Sekce
nádorové biologie, Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
Prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc., Biologický ústav LF MU, Kamenice 5, 625 00 Brno
Doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D., hospodář HV, Biologický ústav LF MU, Kamenice 5, 625 00
Brno
Prof. MUDr. RNDr. Svatopluk Čech, DrSc., člen HV a předseda Brněnské pobočky, Ústav
histologie a embryologie, LF MU, Kamenice 3, 625 00 Brno
Prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc., člen HV, Ústav experimentální biologie PřF MU, Tvrdého
450/14, 602 00 Brno
Ing. Jiří Hašek, CSc., člen HV, Laboratoř reprodukce buňky, MBÚ AVČR, Vídeňská 1083,
142 20 Praha 4-Krč
Prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc., člen HV a předseda Sekce evoluční biologie, Ústav
bunkovej biológie, PF UK, 842 15 Bratislava 4
Prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc., člen HV a předseda Společnosti buněčné biologie, Ústav
buněčné biologie a patologie, 1. LF UK, Albertov 4, 128 01 Praha 2
Prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc., člen HV, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Hudcova 70,
612 00 Brno
Doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc., revizor HV, Ústav histologie a embryologie,
LF MU, Kamenice 3, 625 00 Brno
Prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc. revizor HV, Biologický ústav LF MU, Kamenice 5,
625 00 Brno

Předsedové poboček a sekcí
RNDr. Petr Šolc, Ph.D., předseda Sekce vývojové a reprodukční biologie, Ústav živočišné
fyziologie a genetiky AV ČR, Laboratoř buněčné regenerace a plasticity, Rumburská
89, 277 21 Liběchov
MUDr. Hana Lehocká, CSc., předsedkyně Ostravské pobočky, Zdravotně sociální fakulta
Ostravské univerzity, Syllabova 19, 700 30 Ostrava
Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc., předseda pražské pobočky, Anatomický ústav 1. LF UK,
U nemocnice 3, 128 00 Praha
Ing. Jan Topinka, DrSc., předseda Česká a Slovenská společnosti pro mutagenezi zevním
prostředím, odd. genetické ekotoxikologie, Ústav experimentální medicíny AV ČR,
Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
RNDr. Pavel Vařejka, předseda Pedagogické sekce, Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše 14,
658 70 Brno
Prof. MUDr. Jaroslav Veselý, CSc., předseda Olomoucké pobočky, Ústav patologické
fyziologie LF UP, Hněvotínská 3, 775 00 Olomouc
Doc. RNDr. Oldřich Vrána, CSc., předseda Biofyzikální sekce, BFÚ AV ČR,
Královopolská 135, 612 65 Brno
Doc. MUDr. František Záťura, Ph.D., předseda České společnosti pro ultrazvuk, Urologická
klinika FN, I. P. Pavlova 6, 775 15 Olomouc
Prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc., předsedkyně Cytogenetické sekce, III. interní klinika, I. LF
UK, U nemocnice 1, 120 00 Praha

d

6

Československé biologické společnosti
Ročník 23, číslo 2, 2013

Obsah:
ÚVODNÍ SLOVO
Vojtěch Mornstein . .......................................................................................................................... 1
ODBORNÉ SDĚLENÍ
 Nanočástice v současné biologii a medicíně – Josef Skopalík, Kateřina Poláková,
Vratislav Čmiel, Markéta Havrdová .............................................................................................. 2
HLAVNÍ VÝBOR
Zápis ze schůze Hlavního výboru Čs. biologické společnosti 2. 10. 2013 v Brně . ............. 11
ČESKÁ SPOLEČNOST BUNĚČNÉ BIOLOGIE
„The Functional Organization of the Cell Nucleus Symposium“
Shrnutí – Ivan Raška . ..................................................................................................................... 16
Abstrakta přednášek ..................................................................................................................... 17
CYTOGENETICKÁ SEKCE
Mezinárodní systém pro lidskou cytogenetickou nomenklaturu 2013 – Kyra Michalová .29
SEKCE VÝVOJOVÉ A REPRODUKČNÍ BIOLOGIE
 Konference „The 2nd Large Animal Models of Neurodegenerative
Diseases“ – Jan Motlík .................................................................................................................... 31
PEDAGOGICKÁ SEKCE
Setkání vědců a pedagogů ve Studenci - Monika Šugerková ................................................ 32
Bioskop zahájil svou činnost - Pavel Vařejka . ........................................................................... 34
Bioskop – vědecké výukové centrum MU – Petra Matulová .................................................. 35
Otevřená věda III – pro učitele biologie – Pavel Vařejka ........................................................ 36
BRNĚNSKÁ POBOČKA
 Vědecké schůze Brněnské pobočky Čs. biologické společnosti
v roce 2013 – Svatopluk Čech ...................................................................................................... 38
Sekretariát hlavního výboru Československé biologické společnosti ..................................... 41

d

8

ÚVODNÍ SLOVO

Někdy bývá taková tak trochu okurková sezóna ve světě vědy, právě se nemění žádné paradigma, žádná překvapení nepřináší udělování Nobelových cen. Věci jdou kupředu sice ne
samy od sebe, ale jejich posunování se daří. Nabízí se ovšem jedno specifické úvodníkové
téma, které bude záhy snad rozuzleno v rámci mimořádného valného shromáždění naší společnosti. Předpokládám a doufám, že bude vyřešeno kladně. Jsme totiž nuceni zvednout
poněkud členské příspěvky. Bez ohledu na velkou nepříjemnost s neproplacenou fakturou,
která nás potkala v nedávné minulosti, ČsBS jevila tendenci směřovat k bankrotu. Výdaje
mírně převyšovaly příjmy a naši kolektivní členové čili sponzoři to také nezachraňovali. Nejde
o tučné prebendy funkcionářů HV – ty nikdy neexistovaly, neexistují a ani nebudou existovat.
Nevím, že by někdy v posledních letech byla některému z členů HV vyplacena jakákoliv odměna. Maximálně jednou za rok se proplatil cestovní příkaz na schůzi Rady vědeckých společností v Praze, což za odměnu asi označit nelze. Placené sekretářky jsme se museli vzdát, potažmo
rádi vzdali. Uvažované navýšení o 200 Kč přichází po řadě let, během kterých se pohnula inflace a snad se i poněkud zvýšily finanční možnosti našich členů. U studentů a důchodců jsou
změny samozřejmě nepodstatné. Co za své členské příspěvky vlastně náš člen dostane? Pro
entuziasty je to pocit sounáležitosti se staroslavnou organizací, která podporuje ročně organizaci více než deseti odborných akcí z různých oblastí biologie. Pro některé členy možnost
získat slevu na akce pořádané Společností nebo možnost kolektivního členství v zahraničních
odborných společnostech. Jistým přínosem jsou snad i nové internetové stránky přinášející
aktuální informace o dění v oboru a zkvalitňující se Zpravodaj. A co z toho bude mít Společnost? Možnost pokrýt neustále narůstající náklady, které jsou pro chod společnosti nezbytné,
ale nelze je hradit z dotace, kterou dostáváme skrze Radu vědeckých společností z rozpočtu
AV ČR. Snad tedy vše dopadne dobře a členové na nás nezanevřou. Děkuji jim za to předem
a z celého srdce.
Vojtěch Mornstein
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Nanočástice v současné biologii a medicíně
Josef Skopalík (Farmakologický ústav, LF MU, Brno),
Kateřina Poláková (RCPTM, PřF UP Olomouc)
Vratislav Čmiel (UBI, VUT Brno)
Markéta Havrdová (RCPTM, PřF UP Olomouc)
Dana Hrušková (Farmakologický ústav, LF MU, Brno)
Slovo „nanočástice“ zaznívá na odborných fórech biologů i lékařů v posledních letech stále
častěji. V odborných publikacích se „nanočástice“ a další slůvka s předponou „nano“ stala
široce rozšířená a nezřídka jsou nanočástice prezentovány jako převratný pomocník v široké škále laboratorních a léčebných metod. Co je ale vlastně biochemickou nebo biofyzikální
podstatou nanočástic? Proč nanočástice začaly vytlačovat klasické přípravky na poli léčiv, desinfekce, fluorescenčních značek i diagnostických markerů? Jak je to s bezpečností jejich použití? A z jaké palety nanočástic dnes může biolog nebo lékař vybírat? Odpovědi se pokusíme
společně nalézt na následujících stranách.
Nanočásticemi dnes rozumíme kovové nebo nekovové částice vystavěné z jednotlivých atomů
nebo molekul dle přesného výstavbového principu, jejichž velikost se pohybuje v intervalu od
několika nanometrů do několika stovek nanometrů (Obr. 1). Mezi nanočástice se však obvykle
nezařazují přírodní makromolekuly (proteiny, RNA, DNA, lipidy) ani viry či enzymy, které by
teoreticky mohly interval velikosti splňovat. Nanočástice mohou být tvořeny jedním typem
atomu nebo molekuly (například Fe2O3, TiO2) nebo několika typy molekul (například jádro, tzv.
„core“, z kovu; obal, tzv. „shell, ze škrobu, dextranu, albumin aj.). Nanočástice mají nejčastěji
kulovitý tvar, ale není neobvyklý ani tvar trubičky (nanorod), disku nebo hvězdice. Klíčovou
vlastností nanočástic je schopnost neagregovat a nevytvořit tak větší mikročástice (shluky

A

B

Obr. 1 /A/ Vysoká uniformita kulovitých zlatých nanočástic. Snímek z elektronového mikroskopu. /B/ Strukturní model typické uhlíkové nanorod částice.
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větší jak mikrometr) nebo souvislou makroskopickou krystalickou nebo amorfní hmotu.
Klasifikovat nanočástice je patrně nejpřehlednější podle použitého materiálu. Laboratoře
dnes produkují hlavně nanočástice zlaté, stříbrné, železité, uhlíkové, zinkové a nanočástice
na bázi dalších kovů:

Zlaté nanočástice
Zlaté nanočástice můžeme považovat za nejstarší nanočástice, jaké kdy člověk vyrobil – zlaté
70 nanometrové nanočástice jsou obsaženy ve skleněné vrstvě antických Lykurgových pohárů ze 4. století našeho letopočtu. Tehdejší nanočástice vznikly pravděpodobně náhodou díky
atypické krystalizací roztoku ve sklářské dílně, dnešní zlaté nanočástice jsou syntetizovány
obdobně pomoci řízené redukce solí v roztoku nebo metodou electrospray. Kulaté, válcovité (rod‑shaped) i jiné zlaté nanočástice jsou dnes produkovány s velkou uniformitou tvaru
(Obr. 1‑A). Chemici umí vnějšími podmínkami (jako pH reakčního roztoku, teplota, čas reakce)
poměrně dobře regulovat velikost a tvar těchto nanočástic.
Základní využití již před několika desítkami let našli zlaté nanočástice jako nosiče DNA fragmentů při transfekčníh metodách [1]. Následovalo využití jako nosiče při transferu biologicky
aktivních a farmakologických látek dovnitř buňky [2] a dále využití jako značka svázaná s protilátkou pro histologické analýzy nebo RTG snímkování [3].
Dalším vyžitím zlatých nanočástic je v současnosti foto‑termální terapie, zlaté nanočástice
jsou opatřeny protilátkou, která je selektivně adheruje k buňkám nádoru (například protilátka
k markeru CD20) a při pulzu infračerveného záření absorbují nanočástice energii, velmi rychle
se zahřívají a destruují okolní nádorovou tkáň. Detailně popsaná je i vlastnost zlatých nanočástic dosahovat vysokofrekvenčních vibrací a generovat akustické vlny po absorpci vysokoenergetického pulzu laseru. Tohoto jevu se používá k tzv. optoakustickému skenování [4 ].
Pro biologa je základní vlastností zlatých nanočástic jejich inertnost, samotné zlaté nanočástice nejsou toxické ani při přímém kontaktu s buňkou nebo vnitřními strukturami. Inertnost
ale znamená také omezenou biodegrabilitu, určitým nedořešeným problémem zlatých nanočástic je tedy akumulace v organismu. Pro bezpečnou eliminaci z těla prostřednictvím ledvin
a vylučovací soustavy je zmiňována často hranice velikosti 5.5 nm.

Stříbrné nanočástice
Stříbrné nanočástice vyrábíme nejčastěji redukcí nitrátu stříbra. Objevili se ale i metody biosyntézy, založené na kontrolované syntéze v houbách Fusarium oxysporum a dalších nižších
organismech [5]. Obecně je již delší dobu známý fakt, že stříbro (zejména v iontové formě)
je toxické jak pro vyšší, tak i pro nižší organismy. Důležité však je, že toxicita klesá s rostoucí
složitostí organismu. Z důvodu bezpečnosti tedy stříbrné nanočástice – na rozdíl od zlatých
nebo železitých – prakticky nejsou využívány jako transportní systém léčiv ani jako značky
pro zobrazovací techniky in vivo. O to více se začínají stříbrné nanočástice využívat jako antibakteriální přípravek [6] a komponenta ve vodivostních biosenzorech. Velmi slibný je také
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výzkum vlivu navázání stříbrných nanočástic na viry HIV vedoucí k snížení jejich infekčního
potenciálu [7].

Nanočástice tvořené oxidy železa
Laboratorní výroba nanočástic na bázi oxidů železa (Fe‑NP) se datuje od poloviny 20. století. Zajímavé ale je, že stovky tun železitých nanočástic doslova poletovaly kolem člověka
od nepaměti – vznikají přírodním procesem při sopečné činnosti. Komerční Fe‑NP se dnes
připravují nejčastěji precipitací železnatých a železitých solí, teplotní dekompozicí železoobsahujícího prekurzoru, elektrochemickou syntézou, sol‑gel metodami nebo mikro‑emulsní
technikou [8].
Fe‑NP mají, obdobně jako zlaté nanočástice, většinou kovové jádro a okolo povrchovou vrstvu z dextranu, citrátu nebo PEG. Na tyto vrstvy se pak často umísťují protilátky, enzymy
nebo další biologicky aktivní látky. Prvními aplikacemi železitých nanočástic in vitro bylo jejich využití jako nosiče enzymů. Hlavní výhodou je, že po skončení požadované reakce lze
enzymy (amylasy, lipasy, proteasy aj.) z reakčního prostředí odstranit působením vhodného magnetického separátoru [9]. Další aplikcí Fe‑NP in vitro jsou magnetické separace. Je
to nejčastěji dvoukrokový proces vyžadující označení požadovaných biologických struktur
(např. buněk) magnetickými částicemi a poté separaci této označené entity magnetickým
polem pomocí magnetického separačního zařízení. V bioaplikacích se často využívá této
metody k separaci buněk nebo mezibuněčné hmoty z jejího nativního prostředí, například
z krve. Je užívána pro selekci vzácných nádorových buněk nebo například detekci a separaci
parazitů z krve [10].
Velmi široké aplikace našly Fe‑NP (zejména tzv. superparamagnetické železité nanočástice)
in vivo. Existují zde čtyři základní metodiky použití:
a) Nanočástice nepronikají do buněk a pouze vyplní určitý orgán nebo tělní dutinu. Tato
oblast je pak kontrastní pro MRi scanner. Například pro zobrazení střev byly vyvinuty
speciální superparamagnetické částice maghemitu či magnetitu obalené nerozpustnou látkou či matricí (siloxan, polystyren atd.), je vytvořena suspenze takto obalených
částic ve viskózní kapalině založené obvykle na běžných potravinových přísadách jako
jsou škrob a celulóza [11, 12]. Takové preparáty zabraňují absorpci železa střevní stěnou, brání agregaci částic a vylepšují homogenní distribuci nanočástic v celém střevním
traktu.
b) Nanočástice mají takovou povrchovou úpravu, aby nepronikaly do zdravých buněk a ani
se na zdravé buňky neadherovaly. Nanočástice po injekci do těla volně proplouvají například krevním řečištěm nebo jinou orgánovou soustavou a selektivně se zachytí až na
buňky, které mají specifické markery (například nádorové buňky). Rychlost pohybu k těmto cílovým buňkám a záchyt buněk lze zvýšit magnetem nebo elektromagnetem, který
umístíme k oblasti výskytu nádoru (Obr. 2). Po selektivním záchytu mohou nanočástice
přes určitý receptor nastartovat apoptózu, omezit dělení buňky, či ovlivnit jiné metabolické procesy buňky.
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c) Nanočástice mají takovou povrchovou úpravu, aby selektivně pronikaly do určitých typů
buněk (nejčastěji do makrofágů, lymfocytů, dendritických buněk), tyto buňky jsou pak
v těle kontrastní a lze mapovat jejich lokalizaci na MRi scaneru [13].
d) Nanočástice naakumulujeme (v laboratorních podmínkách ex vivo) do buněk, které jsou
určeny k transplantaci (například kmenové buňky, mesenchymální stromální buňky, chondrocyty) a u těchto buněk pak lze po injekci do těla minimálně několik dnů detailně mapovat jejich lokalizaci pomoci MRI [14].
Pro celkový kontext ještě poznamenejme, že metoda (a) je již poměrně rutinní, metody (b), (c),
(d) jsou ve fázích experimentálního testování. Metoda (a) má v klinice i alternativu využívající
gadoliniové nebo manganaté kontrastní roztoky a také alternativu ve SPECT vyšetření využívající radioaktivní roztoky. Metoda (d) má také svou určitou alternativu ve SPECT metodách,
jejímu rozvoji je v rámci tzv. celulární medicíny věnována velká pozornost – testován je zejména mechanismus fagocytózy, setrvání a shlukování částic uvnitř buňky, jejich redistribuce
a možná interakce s DNA v jádře, generace kyslíkových radikálů. Z praxe materiálových laboratoří i publikovaných informací lze říci, že jako netoxické a nemutagenní a zároveň dostatečně
kontrastní se ukáže jen malé procento ze stovek experimentálně vyrobených typů železitých
nanočástic. A jen malá část z nich v navazujících testech vykazuje i bezpečnost z pohledu nežádoucích klinických komplikací (tvorby agragátu – nebezpečí ucpávání kapilár, alergické reakce
organismu, patologické akumulace v ledvinách nebo jiných orgánech a další). Jestliže vyladění
syntézy a fyzikální charakterizace nové železité nanočástice trvá zhruba několik měsíců, pak
její biologické testování na buněčné a následně klinické úrovni trvá i několik let.

Obr. 2 Magnetickou silou směrované nanočástice nesoucí léčivo.
5
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Obr. 3 Kmenová buňka naplněná váčky s vysokou koncentrací železitých nanočástic (černé
plochy). Snímek z elektronového mikroskopu.
Fe‑NP jsou dále používány také jako kontrastní látka zvýrazňující biologické struktury (například transplantované buňky, Obr. 3) v histologických řezech zobrazovaných světelným
mikroskopem (často kombinovanou s barvivem zvýrazňujícím přítomnost železa) nebo elektronovým mikroskopem. Abychom ve vzorcích mohli zobrazit výskyt těchto kovových nanočástic bez jakéhokoli dodatečného barvení, je možné k těmto nanočásticím připojit organický
fluorochrom (například rhodamin). Místo fluorochromu je také možno připojit tzv. kvantové
tečky – to jsou další typy kovových nanočástic, o kterých se zmíníme.

Nanočástice tvořené dalšími oxidy kovů a sulfidy kovů
Dalších kovové nanočástice (tvořené například TiO2, ZnO, ZnS, CdS a dalšími oxidy) a sulfidy
jsou dnes z velké části využívány buď jako pigmenty (například krémy na ochranu pokožky
před UV), katalyzátory pro celou řadu biochemických procesů in vitro a in vivo (včetně katalyzátorů tvorby kyslíkových radikálů – pro antibakteriální účinek), nebo jako nanosenzory.
Do skupiny nanosenzorů lze zařadit i zmíněné fluorescenční kvantové tečky neboli nanodots
(Obr. 4), dalšími nanosenzory jsou například ZnS:Mn (struktury, které emitují luminiscenční
signál úměrný mechanickému tlaku v místě jejich výskytu [15]. Kvantové tečky pomalu, ale
6
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Obr. 4 Nanodots vizualizující mitochondriální struktury dvou buněk. Snímek z fluorescenčního
mikroskopu.
jistě začínají nahrazovat klasické fluorochromy používané v různých oblastech molekulární
biologie a histologie. Výhodou kvantových teček je totiž vyšší svítivost, menší photobleaching, časová stabilita a v neposlední řadě menší spektrální překryvy jednotlivých kvantových
teček.
Některé typy nejnovějších kovových nanočástic by se daly označit jako energii transdukční
nebo signál transdukční nanočástice. Princip jejich účinku je založen na absorpci akustického
pulsu (nejčastěji ultrazvukového), který způsobí vznik elektrického napětí mezi určitými protilehlými stranami nanočástic, nebo na inverzním jevu, čili na absorpci elektromagnetického
pulsu, který způsobí mechanické rozvibrování částice [16]. Tento jev vyskytující se u některých oxidů kovů je ve fyzice znám již víc než jedno století jako tzv. piezoelektrický jev. V biologických studiích by se dala první varianta jevu použít pro dálkově neinvazivně spouštěné
generování elektrických pulsů uvnitř biologického objektů, popsaná inverzní varianta by se
v budoucnu dala využít jako rádiově spínaný „mechanický klíč“, který ve správná okamžik (definovaný lékařem) otvírá určitou nano‑strukturu a uvolňuje například růstové faktory nebo
cytotstatika.
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Jistou obdobou těchto nových dálkových piezoelektrických „spínačů“ jsou také tzv. „nanobots“, což jsou dnes testované struktury nanometrických rozměrů z různých stavebních materiálů [17]. Tyto struktury ještě nejsou roboty v pravém slova smyslu, které by po vyhodnocení programu nebo povelu operátora provedly určitý reparativní zásah v buňce, ale umí
například jednoduše změnit svou konformaci na základě souhrnné informace o pH, teplotě
a přítomnosti dané bílkoviny v okolí (a tak například uvolnit farmakum, když jsou v přesně
definovaném místě organismu a fázi onemocnění).

Nanočástice na bázi uhlíku
Tyto nanočástice lze rozdělit na dvě velké skupiny: polymerní a nepolymerní. Základním stavebním kamenem polymerních jsou poly(d,l‑lactide-co‑glycolide) (PLG), poly(d,l‑lactic-coglycolic acid) (PLGA), nebo poly(g‑glutamic acid) (g‑PGA), intenzivně se testuje zejména jejich
možnost využití jako přenašeče vakcinačních agens. Syntéza nepolymerních nanočástic je
novějším přístupem, jedná se nejčastěji o syntézu trubicovitých struktur o šířce několik nm
a délce až několik desítek nm (Obr. 1‑B), na jejichž povrch mohou být umístěny jak protilátky,
tak specifické bioatkivní molekuly. Uhlíkové nepolymerní struktury mohou být navíc potažené i typickými povrchy jako kovové nanočástice (PEG, dextran).
Uhlíkové nanočástice nejsou kontrastní na histologických řezech zobrazovaných elektronovou mikroskopií ani na skenech MRi, nicméně modifikované uhlíkové nanočástice vykazují
fluorescenci a byly úspěšně otestovány jako fluorescenční značky zobrazitelné v klasickém
fluorescenčním mikroskopu [18] i detekovatelné metodou fotoakustického snímkování [4].
Tyto uhlíkové fluorescenční značky mají na rozdíl od klasických kvantových teček na bázi kovů
výhodu vyšší biokompatibility a nižší toxicity.
Zajímavým moderním typem uhlíkových nanočástic jsou tzv. černé nanočástice, které jsou
vyvíjeny jako dopravní prostředek farmakologických látek [19]. Vlivem laserového pulsu dojde k zahřátí nanočástice a permeabilizaci buněčné membrány v nejbližším okolí nanočástice
a následně k přesunu obsahu farmakologických látek dovnitř buňky.

Atypické a hraniční nano‑struktury
Existuje také řada hybridních nano‑struktur (Fe‑Au, Au v kombinaci s fulerenovými nanorods,
nukleové kyseliny v kombinaci s kovy), které zatím nejsou velmi rozšířeny a nebyly v našem
stručném přehledu uvedeny. Strukturou na pomyslné hranici definice nanočástic jsou například virus‑like particles (VLP) [20]. Zmiňme také, že mezi nanočástice se někdy řadí i tzv.
liposomy. Jsou to lipidové struktury umožňující cílený transport léčiv. Tato početná a heterogenní skupina lipidových nano- a mikro- váčků by si však zasloužila samostatný přehledový
článek.

Závěr
Z uvedeného přehledu vyplývá, že samotné nanočástic nejsou zcela novým nebo přírodě
cizím konceptem, řada z nich se v živé i neživé přírodě vyskytuje tisíce let. Avšak vysoce
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invenční myšlenkou posledních desetiletí je jejich povrchová modifikace a cílená aplikace nanočástic do organismu v koncentrované formě a jejich spojení s elektromagnetickými nebo
jinými stimuly.
Vidíme, že rozličné typy nanočástic jsou vhodné na různé aplikace. Nanočástice se liší fyzikálními vlastnostmi (magnetismus, superparamagnetismus, fluorescence, specifická absorbce)
a liší se i v řadě chemických aspektů (navazování dalších molekulárních struktur, reaktivita, degradovatelnost). Samotné nanočástice jsou jen výjimečně používány přímo jako léčivo, v medicíně a biologii se ale osvědčují jako miniaturní dopravní prostředek pro efektivní
nasměrování léčiv a jiných biologicky aktivních látek, nebo prostředek pro cílené působení
cytostatických zásahů. Samotné nanočástice také nepřinesly do biologických laboratoří revoluční změnu zobrazovacích a detekčních technik, umožnily ale zvýšit rozlišení a přesnost
světelné, elektronové i akustické mikroskopie, magneticko‑rezonančních metod a biosenzorů.
S nárůstem používání nanočástic jde dnes naštěstí ruku v ruce pečlivé testování toxicity a jiných negativních účinků na životní prostředí a lidské zdraví. Doufejme tedy, že nanočástice
budou do budoucna jen dobrým sluhou a nikoli zlým pánem.
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Zápis ze schůze Hlavního výboru Čs. biologické
společnosti 2. 10. 2013 v Brně
Členové Hlavního výboru
Přítomni:	prof. R. Janisch, prof. V. Mornstein, doc. O. Slabý, prof. I. Raška,
prof. A. Svoboda, prof. S. Čech, doc. I. Slaninová, prof. J. Doškař,
doc. M. Sedláčková, prof. F. Čiampor, prof. J. Krajčovič
Omluveni:

prof. J. Rubeš, Ing. J. Hašek, prof. M. Červinka

Předsedové poboček a sekcí
Přítomni:

RNDr. P. Vařejka, RNDr. Petr Šolc

Omluveni: 	prof. K. Smetana, prof. K. Michalová, Ing. J. Topinka, prof. J. Veselý,
prof. O. Vrána, MUDr. H. Lehocká, doc. F. Záťura
Hosté: 	MUDr. A. Oltová (za prof. K. Michalovou), Mgr. R. Héžová (za sekretariát ČsBS)

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

2. Zpráva předsedy
Seznámení se současným stavem řešení finanční situace ČsBS
V souladu s postupem schváleným HV dne 23. 5. provedlo předsednictvo potřebné kroky vedoucí ke stabilizaci finanční situace ČsBS. Exekutoři obracející se na ČsBS ohledně exekučního
výměru na mzdu bývalé sekretářky společnosti, paní Sobkové, byli informování doporučeným
dopisem o rozvázání pracovního poměru s paní Sobkovou k 30. 4. 2013.
Doc. Slabý s prof. Mornsteinem navštívili obchodní ředitelku Lázní Aurora Ing. Kodlovou, kde
jednali o nesplacené faktuře ČsBS z roku 2011 na 222 881 Kč pro Lázně Aurora za pronájem konferenčních prostor a catering pro Cytogenetickou konferenci v termínu 6. 9. 2011– 9. 9. 2011.
(pozn. potřebná částka byla v roce 2011 cytogenetickou sekcí ČsBS řádně zajištěna, faktura
nebyla proplacena bývalou sekretářkou, viz zápis z jednaní HV ze dne 23. 5. 2013). S paní ředitelkou bylo dohodnuto postupné umořování faktury dle možností ČsBS bez sankcí ze strany
věřitele. Byla realizována první splátka ve výši 50 000 Kč. Protože ČsBS nemá pravidelný zdroj
příjmů, se souhlasem věřitele nebyl naplánován splátkový kalendář.
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Předsednictvo ČsBS konzultovalo možnost případného vymáhání dlužné částky od paní Sobkové s právničkou Masarykovy univerzity dr. Horynovou. Dle jejího názoru, na základě pracovní smlouvy uzavřené s paní Sobkovou, lze náhradu případné škody považovat za nedobytnou.

Opatření na zvýšení rozpočtu ČsBS:
–
–

–
–

–

ze strany předsedů poboček a sekcí je třeba opakovaně žádat o sponzorské dary
ČsBS nabízí celostránkovou barevnou reklamu ve Zpravodaji (2x ročně, náklad 600 ks),
stánky pro firmy zdarma nebo se slevou (dle výše daru) na akcích ČsBS (cca 10 akcí ročně),
reklamu na internetových stránkách www.icsbs.cz s propojením na internetové stránky
sponzora
byl zrušen sekretariát ČsBS, na dohodu zaměstnaná pouze účetní ing. Holešovská.
od příštího roku dojde k navýšení členských poplatků na 450Kč (100Kč student, důchodce) – nejpozději na prosinec 2013 bude svoláno mimořádné Valné shromáždění za účelem
schválení nové výše členských poplatků
nábor nových firem pro kolektivní členství

Požadavky na rozdělení dotace RVS pro jednotlivé akce v roce 2014
prof. K.Smetana, prof. M. Červinka a RNDr. P. Šolc se zřekli dotace na příští rok.
Priorita pro rok 2014: Pořádání biologických dnů v Brně na téma nádorové biologie.
Akce
ČsBS
XXI. Biologické dny
podzim 2014, Brno
Cytogenetická sekce
47. výroční konference Cytogenetické sekce
s mezinárodní účastí v Praze
Česká a Slovenská společnost pro mutagenezi zevním
prostředím
„37. Pracovní dny Společnosti pro mutagenezi zevním
prostředím ” , 5. – 7.5. 2014, Brno
Společnost pro buněčnou biologii
Struktura a funkce buněčného jádra
Workshop s mezinárodní účastí, podzim 2014,
Rektorát UK, Praha
Společnost pro buněčnou biologii
Týdenní praktický kurz „Advanced methods in fluores‑
cence microscopy“
Podzim 2014, Purkyňův ústav, Albertov 4, Praha
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Požadavek

návrh HV

Schváleno HV

200 000

150 000

150 000

30 000

20 000

20 000

25 000

20 000

20 000

295 000

30 000

30 000

50 000

0

0

HL AVNÍ V ÝBOR

Společnost pro buněčnou biologii
Týdenní praktický kurz „Advanced methods in electron
microscopy“
Podzim 2014, Purkyňův ústav, Albertov 4, Praha

50 000

0

0

Společnost pro buněčnou biologii
Konference „22. Cytoskeletální klub“
květen 2014

30 000

20 000

20 000

Pedagogická sekce
Celostátní seminář Pedagogické sekce
Podzim 2014, Brno

2 000

2 000

2 000

30 000

10 000

10 000

9 000

9 000

9 000

721 000,-

261 000,-

261 000,-

Zpravodaj

60 000

60 000

60 000

Webová stránka ČsBS

10 000

10 000

10 000

791 000,-

331 000,-

331 000,-

Sekce nádorové biologie
Workshop – MikroRNA v onkologii
Říjen 2014, Brno
Pobočka v Brně
Přednáškové schůze pobočky v Brně
Celkem za Akce

C e l k e m Zpravodaj + Webová stránka +Akce – rok
2013

Tabulka požadavků dotace pro jednotlivé akce: požadavky pořadatelů, návrh HV, částka schválená HV (hlasování: 13 hlasů pro, 1 hlas proti).

Prof. Raška vznesl námitku proti návrhu HV snížit dotaci na každoročně pořádaný Workshop
s mezinárodní účastí „Struktura a funkce buněčného jádra“ a dále nepodpořit Týdenní praktický kurz „Advanced methods in fluorescence microscopy“ a Týdenní praktický kurz „Advanced methods in electron microscopy“ společně s obavou o možnosti organizovat tyto akce za
těchto podmínek. HV se usnesl, že do budoucna nebudou ČsBS podporovány žádné kurzy,
neboť ty by měly být plně hrazeny jejich účastníky. HV velice oceňuje organizační schopnosti
prof. Rašky a jeho prestižní workshop „Struktura a funkce buněčného jádra“ s významnou
mezinárodní účasti. Pro snížení výše dotace na tuto akci na rok 2014 se výbor rozhodl z důvodu priority Biologických dnů v roce 2014, která je akcí celé ČsBS nikoliv pouze jedné ze sekcí.

Schválené změny v organizaci akcí podporovaných ČsBS
ČsBS bude poskytovat schválenou dotaci 70% a dále vyúčtuje pouze zbývajících 30% nákladů
na akci poskytnutých organizátorem. Pokud bude chtít pořadatel konference využívat účtu
ČsBS k jiným finančním aktivitám spojeným s organizací akce (např. příjem sponzorských darů
13
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nebo zpracování registračních poplatků), HV výbor je přípraven tyto služby poskytnout, ale
budou po domluvě s paní účetní zpoplatněny.

3. Zpráva vědeckého tajemníka
Zpravodaj
Doc. Slabý informoval o nové grafické podobě zpravodaje, který je momentálně v tisku.
Zpravodaj ČsBS má nyní přiděleno ISSN 1805‑9619, je archivován v národní knihovně a stal
se tak plnohodnotným periodikem. Odborné sdělení v čísle 1/2013 se zaměřuje na oblast
kmenových buněk a pochází od autorského týmu doc. Hampla. Do čísla 2/2013, které vyjde
v prosinci, je plánováno sdělení na téma Moderní nanočástice v současné biologii a medicíně.
Doc. Slabý vyzval všechny členy HV, aby se zamysleli nad možným odborným sdělením z příslušné oblasti biologie do dalších čísel Zpravodaje v roce 2014.
Prof. Janisch navrhl a HV schválil novou rubriku do zpravodaje s názvem Novinky z biologie,
která by měla mít charakter krátkých souhrnů (půl strany textu plus citační údaj) těch nejzajímavějších výsledků dosažených v různých oblastech biologie dle charakteru jednotlivých
sekci ČsBS. Do každého čísla Zpravodaje by měl vždy zajistit předseda sekce.
Internetové stránky
Doc. Slabý informoval o možnosti administrace webových stránek vedoucími jednotlivých
sekcí ČsBS. Pro změnu je nutné se přihlásit do jednotlivé sekce (např. uživatelské jméno:
mutageneze, heslo****) vlevo nahoře ikona editace, po jejíž aktivaci je možné měnit obsah
příslušné stránky a ukládat změny. V současné době je aktivní pouze pilotní režim pro sekci
mutageneze. Předsedové jiných sekcí dostanou přístupové údaje na základě vyžádání od tajemníka HV. Prozatím posílejte požadavky o aktualizaci na info@icsbs.cz.
Doc. Slabý dále informoval o vývoji databáze členské základny ČsBS, který je nyní ve fázi testování pilotní verze. Tato databáze bude umožňovat přehledný monitoring plateb členských
poplatků, rozesílání hromadných emailů, a především budou administrace členů jednotlivých
sekcí zpřístupněna předsedům sekcí.

Příprava XXI. Biologických dnů v Brně
XXI. Biologické dny zaměřené na téma nádorové biologie se uskuteční ve druhém týdnu v září
2014 v univerzitním Kampusu v Brně.
HV schválil organizační výbor ve složení
Předseda: doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
Členové organizačního výboru: MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. (Masarykův onkologický ústav,
předseda organizačního výboru Brněnských onkologických dnů), Mgr. Renata Héžová, Ph.D.,
Mgr. Jitka Mlčochová, Mgr. Jaroslav Juráček.
HV souhlasí s návrhem programového výboru o následujícím složení: doc. O. Slabý, dr. M. Svo-
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boda, prof. A. Šedo, prof. S. Pospíšilová, prof. M. Červinka, prof. Z. Kolář, prof. J. Ehrmann,
doc. M. Hajdúch, prof. K. Michalová, prof. A. Kozubík, prof. S. Pastoreková, prof. V. Mornstein,
prof. R. Janisch.
Členové programového výboru budou oslovení předsedou organizačního výboru.

4. Noví členové
Hlavní výbor odsouhlasil přijetí čtyř nových členů z Ústavu buněčné biologie, 1.LF, UK v Praze:
Mgr. Silvie Svidenská, MUDr. Pavel Jůda, Mgr. Jana Šmigová, Ph.D., Doc. RNDr. Dušan Cmarko,
Ph.D.

5. Různé
HV navrhuje čestné členství pro prof. Janische, který působil v ČsBS více něž 25 let. Jako
vědecký tajemník HV představoval osobnost, na které byl založen nejen vlastní chod společnosti, ale jehož osobní angažovanost vedla k tomu, že společnost s takovou tradicí jako má
ČsBS je také společností moderní a živoucí.
Prof. Raška navrhuje udělit ocenění pro pana prof. Petráně. HV navrhuje ocenění Babákovou medailí, která by byla slavnostně předaná na mezinárodním workshopu pořádaném
prof. Raškou.
Prof. Raška informoval o podání kandidatury na pořádání Mezinárodního kongresu buněčné
biologie v Praze. Je nutné doložit přibližně 45 podpůrných dopisů odborných biologických
společností z celého světa. Podpůrný dopis již dostal z Polska, Ukrajiny, Maďarska, Slovenska.
Přislíbený dopis z Německa, Itálie, Francie, Španělska, Švýcarska a USA. HV schválil podporu
ČsBS pro pořádání tohoto kongresu v Praze. Předseda společnosti za tímto účelem vytvoří
podpůrný dopis adresovaný prof. Raškovi.

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

„The Functional Organization of the Cell Nucleus
Symposium“ – Shrnutí
Česká společnost buněčné biologie ČsBS spolu s projektem excelence GAČR P302/12/
G157 a Univerzitním výzkumným centrem UNCE 20422 na 1. lékařské fakultě UK v Praze uspořádaly 18. listopadu 2013 již sedmé každoročně pořádané sympozium o funkční organizaci
buněčného jádra. Počet účastníků sympozia konaného v Purkyňově ústavu na Albertově činil
(včetně řečníků) 193.
Ne všechny přednášky sympozia se zabývaly základním výzkumem struktury a funkce
buněčného jádra a chromatinu (viz přiložená abstrakta přednášek). Posluchači si vyslechli
vynikající strukturně‑biologickou přednášku o adhezi buněk a aktivaci integrinů, v níž bylo využito „nativní“ kryo‑elektronové mikroskopie. Jedna přednáška zabývající se chromozomálními aberacemi spadala do klinického výzkumu. Všemi přednáškami se však prolínalo využití
nejmodernějších mikroskopických přístupů.
Sympozium mělo slavnostní úvod, ve kterém děkan 1. LF UK, prof. Aleksi Šedo, předal vynikajícímu americkému vědci prof. Robertu Goldmanovi medaili 1. LF UK v Praze. Po úvodní přednášce prof. Goldmana věnované problematice intermediárních filament a především jaderné
lamině následovaly přednášky 9 zahraničních a 6 našich odborníků.
Třem blokům přednášek úspěšného sympozia předsedali postupně prof. Yosef Gruenbaum,
prof. Ueli Aebi a prof. Harald Herrmann.
Úspěchu sympozia napomohla podpora poskytnutá Československou biologickou společností. Velký dík patří současně těmto sponzorujícím firmám: Biotech, a.s., Edlin s.r.o., Exbio Praha
a.s., Ing. Milena Španělová – SpinChem, KRD – obchodní společnost s. r. o., Lineq s. r. o., Mikro
spol. s r. o., Olympus Czech Group, s. r. o., Roche s. r. o., Sigma‑Aldrich spol. s r. o. a Vakuum
servis s. r. o.

Ivan Raška
Předseda České společnosti buněčné biologie ČsBS
1. LF UK v Praze
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„The Functional Organization of the Cell Nucleus
Symposium“ – Abstrakta přednášek
New insights into the regulation and functions of the A and B type nuclear
lamins
Robert Goldman, Stephen Adam, Veronika Butin‑Israeli, Anne E. Goldman, and Takeshi Shimi.
Department of Cell and Molecular Biology, Northwestern University, Feinberg School of
Medicine, Chicago, Illinois 60611, USA e‑mail: r‑goldman@northwestern.edu
The A and B‑type nuclear lamins (LA/C, LB1 and LB2) assemble into complex networks within
the nuclear envelope/lamina and the nucleoplasm. These lamin networks provide structural
support for the nuclear envelope/pore complex; they regulate nuclear assembly, disassembly, size, shape, and mechanical properties; and they are involved in chromatin anchorage
and organization, cell growth, senescence, DNA synthesis, DNA damage repair and transcription. Remarkably, hundreds of mutations in the LMNA gene cause numerous different
diseases including lipodystrophies, cardiomyopathies and Hutchinson‑Gilford Progeria Syndrome (HGPS). In HGPS patients‘ cells, nuclei exhibit a wide range of abnormalities. These
include a greatly thickened lamina due to the accumulation of progerin, the permanently
farnesylated mutant LA expressed in HGPS; and the formation of LA/C rich nuclear envelope
blebs devoid of LB1/2. These changes in lamin organization are coincident with the loss of
peripheral heterochromatin and alterations in the epigenetic modifications of chromatin. In
addition, as progerin accumulates, HGPS cells become prematurely senescent and this is accompanied by the selective loss of LB1. Importantly, when normal human diploid cells enter
senescence there is a loss of LB1, but not LB2 or LA/C. These findings have led us to study
differences in the structure and function of the A and B type lamins in normal human cells.
With respect to structure, super‑resolution microscopy has revealed that the A and B type
lamins form mainly different structures with some regions of overlap both in the lamina and
the nucleoplasm. In order to understand the mechanisms responsible for assembly of these
different structures, we have initiated studies of the regulation of the assembly and targeting of the different lamin subtypes by post‑translational modifications such as farnesylation
and phosphorylation. Based upon our results to date, it is now obvious that the A and B‑type
nuclear lamins not only form different structures, but that these structures have different
functions. Supported by the NCI and the Progeria Research Foundation.
ABSTRACT = 6th MECHANOBIOLOGY CONFERENCE: MECHANOBIOLOGY OF CHROMATIN AND TRANSCRIPTION, Mechanobiology Institute of Singapore, Shaw Foundation House, National University of Singapore,
11.12.12 – 11.14.12
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The molecular mechanism of intermediate filament assembly
Harald Herrmann,
German Cancer Research Center (DKFZ), Heidelberg, Germany
e‑mail: H.Herrmann@dkfz‑heidelberg.de
Vimentin is an intermediate filament (IF) protein that is characteristically expressed in mesenchymal cells of higher vertebrates. Its amino acid sequence has been highly conserved during evolution from shark to man (M. Schaffeld et al. (2001) EJCB 80, 692 – 702: Vimentin and
desmin from a cartilaginous fish, the shark Scyliorhinus stellaris: Sequence, expression patterns
and in vitro assembly). In particular, sequence identity is very high in the alpha‑helical rod domain, however, within the non‑alpha-helical amino‑terminal „head“ domain it is much lower,
although the principal basic character as mediated by the 12 arginine residues, is retained. In
addition, a swop of the head domains of frog and human vimentin still permits proper filament formation indicating the principal properties of the domain with respect to its function
in assembly has been conserved during evolution despite sequence variation. As it is well
established that the „head“ domain is essential for assembly of vimentin into filaments, we
investigated the role of the „head“ and in particular that the various arginine residues at
the molecular level. Therefore, we generated a set of „head“ mutations that carried either
truncations from its amino‑terminal end or within the „head“ domain. By analytical ultracentrifugation we determined which part of the head is needed for the formation of tetrameric
complexes, i.e. the principal units active in assembly. By transmission electron microscopy we
followed the assembly over time and quantitatively scored it by determining the length distribution of filaments. Using atomic force microscopy, we furthermore investigated the mechanical properties of some of these mutant vimentins. Clear‑cut differences in the ability of
the mutants to assemble into larger structures were obtained by sedimentation experiments
following assembly. Notably, we found that both the mutants with larger internal truncation,
(delta 45 – 70) and (delta 41 – 96), did not assemble at all into extended filaments. Moreover,
they severely inhibited assembly of wild‑type vimentin when co‑assembled with it in equal
amounts. Interestingly, these in vitro data were explicitly reflected in results obtained with
transfection studies of the mutated vimentins in vimentin (–/–) mouse fibroblasts.
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Actin: From structural plasticity to functional diversity
Unai Silvan1, 4, Hans Georg Mannherz2, Brigitte M. Jockusch3, Cora‑Ann Schoenenberger1 and
Ueli Aebi1
1

Biozentrum, University of Basel, Switzerland;

2

Department of Anatomy and Embryology, Ruhr University, Bochum, Germany;

3

Cell Biology, Zoological Institute, TU Braunschweig, Germany;

4

present address: Orthopedic Biomechanics ETH Zürich, Switzerland e‑mail: ueli.aebi@unibas.ch

Actin‑based assemblies govern many vital processes in the cytoplasm and nucleus of eukaryotic cells. To understand how functional diversity is achieved, we need to gain insight into the
spatial and temporal organization of actin into diverse supramolecular assemblies at specific
cellular sites, such as filament networks and bundles in the cytoplasm. In the nucleus, antibodies have revealed distinct forms of actin but their molecular arrangement and how they
function in gene expression and nuclear architecture remains largely unknown. In vitro, actin
exhibits a remarkable polymorphism and can form a variety of supramolecular assemblies with
distinct actin contacts. We examined the role of such an assembly, i.e. an antiparallel actin
arrangement also known as ‚lower dimer‘ (LD), in actin patterning. LD is formed at the onset of
polymerization in vitro and transiently incorporated into growing filaments, thus giving rise to
a ragged morphology. LD‑like contacts are also implemented in the formation of experimentally induced actin assemblies such as crystalline sheets and paracrystalline filament bundles.
Although an antiparallel orientation of subunits appears to be inconsistent with the F‑actin filament geometry, filaments represent an ensemble of different states with quite some flexibility in terms of subunit interactions. In particular, the conformation of subunits at the filament
ends or at branching sites remains an openquestion. The transient nature of LD has hampered
studying its functional significance in a complex cellular environment. By means of LD‑specific
antibodies, we now show an association of an antiparallel actin arrangement with the endocytic compartment and the leading edge of migratory cells. In addition, LD can form complexes
with several actinbinding proteins (ABPs) in vitro, and it differentially modulates the activity of
the actin nucleators Arp2/3, formin and gelsolin. In conclusion, our data provide evidence for
a functional significance of LD in the patterning of actin assemblies in mammalian cells.

Fibroblast growth factor signaling in human pluripotent stem cells
Petr Dvorak
Department of Biology, Faculty of Medicine, Masaryk University, Kamenice 5, 625 00 Brno
e‑mail: dvorak@muni.cz
Human pluripotent stem cells, both embryonic (hESCs) and induced (hiPSCs), are potential
models of human development and disease and an unlimited source of cell replacement
therapies. The crucial challenge for these challenging 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 believed to be partially maintained by the fibroblast growth
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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 role of FGF signaling
that regulates the fundamental stem cell behavior in an undifferentiated state is discussed.
This work was supported by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic
(MSM0021622430)and Grant Agency of the Czech Republic (Grant No. P302/12/G157).

Is clonal evolution or chromothripsis responsible for complex karyotype of
malignant cells?
Kyra Michalová, Zuzana Zemanová
Center of Oncocytogenetics, Institute of Medical Biochemistry and Laboratory Diagnostics,
General Faculty Hospital and 1st Medical Faculty of Charles University, Prague, Czech Republic
e‑mail: kyra@vfn.cz
The impact of structural genomic changes and their contribution to the development of
cancer have recently received considerable attention. Many tumor genomes carry genomic
rearrangements which can lead to the progression of malignancy by different mechanisms as
for example is disruption of tumor suppressor genes, amplification of oncogenes, formation
of fusion proteins, activation of enzymes etc. Rearrangements can be complex and involve
complete chromosomes or chromosome arms and result in so called chromosome shattering
termed chromothripsis. In this phenomenon, one or more chromosomes or chromosomal
regions shatter into tens to hundreds of pieces in a single catastrophic event. Some of these
pieces are then stitched haphazardly together by the DNA repair machinery, and some of
them are lost. This process results in severe genomic damage and rapid disease progression.
The other possibility is progressive rearrangement model, when the complex karyotypes occur with the sequential accumulation of different chromosomal aberrations over many cell
cycles, leading to an increasingly disordered genomic state (clonal evolution) and very fast
evolution of the illness. The mechanisms responsible for the origin remain unclear in both
eventualities and each one has its own supporters.
In this study we examined 157 patients with complex karyotype identified with conventional G‑banding techniques at the time of diagnosis of myelodysplastic syndromes (MDS- 80
males, 77 females; median age 67 years). We observed signs of chromothripsis in 74 MDS patients whereas the findings in the other 83 patients corresponded to clonal evolution, Chromosome shattering the most frequently affected chromosomes 5, 7, 17, and 12. Although
initial studies have suggested that patients displaying a chromothripsis signature have more
aggressive tumors and poor outcomes, in this cohort, we found no significant difference in
the overall survival of patients with and without chromothripsis. We assume that in MDS,
complex karyotype can occur by either mechanism, i.e., as the result of chromothripsis or
with gradual clonal evolution, however, the prognosis in both is very poor.
Supported by grants GACR P302/12/G157/1 and MZCR RVO‑VFN 64165.
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Nuclear pattern and kinetics of HP1 protein
Eva Bártová, Soňa Legartová, Petra Sehnalová, 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
Heterochromatin protein 1 (HP1) sub‑types are versatile proteins preferentially involved in
gene silencing and heterochromatinization. Moreover, HP1α, HP1β, and HP1γ were found to
be recruited to UV‑damaged chromatin, which is independent on methylation of histone H3
at the position of lysine 9 (H3K9me) that otherwise represents a binding site for HP11.
Here, we focused on nuclear pattern and function of HP1β and we determined how deficiency of histone methyltransferases (HMTs) SUV39h and inhibition of histone deacetylases (HDACi) influence the status of this heterochromatin‑related protein HP1 at clusters of
centromeric heterochromatin and in compartment of nucleoli. We observed association of
HP1β with both the chromocenters and fibrillarin‑positive regions of nucleoli. Deficiency of
SUV39h and/or HDACi decreased the level of HP1β and H3K9me3 at chromocenters, but
not in fibrillarin‑positive regions of nucleoli. Based on these results, we suggested that the
occurrence of HP1β in nucleoli is likely connected with transcription activity of ribosomal
genes2. Moreover, in locally induced double strand breaks, HDACi abrogated recruitment
of HP1β to DNA lesions3. Our work was supported by the Czech Science Foundation grants
P302/10/1022, P302/12/G157, and 13 – 07822S.
1

Luijsterburg M., et al. (2009) J Cell Biol, 185, 577 – 586.

2

Horáková A., et al. (2010) Chromosoma, 119, 227 – 241.

3

Šustáková G., et al. (2012) J Cell Physiol, 227, 1838 – 1850.

Cajal bodies act as genome organizers
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
The nucleus is a complex organelle containing a myriad of highly dynamic, structured domains, whose functions have started to be defined. However, the molecular mechanisms of
how these physical structures contribute to genome function are still relatively poorly understood. It has been observed that several of the nuclear bodies are associated with specific
gene loci and form at sites of active transcription. A prominent gene‑associated nuclear body
is the Cajal body (CB). CBs are major subnuclear bodies involved in biogenesis and recycling
of several classes of small ribonucleoproteins (snRNPs). CBs are also physically associated
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with the histone locus body (HLB), which forms around two clusters of histone genes located
on different chromosomes, and contain critical factors responsible for the 3’-end of histone
pre‑mRNAs.
We demonstrate here that CBs are not passive byproducts of specific gene activity but
play an active role in organizing the genome in 3D space. To this end, we have developed
a six‑color microscopic detection system to simultaneously visualize CBs and up to five individual genes by 3D DNA FISH. Using combinatorial mapping techniques, we find that
CBs simultaneously interact with multiple specific chromosomes and gene loci to form
defined gene clusters. We have identified several human CB‑associated genes located
on distinct chromosomes. In contrast to cancer aneuploid cells these gene clusters are
not detectable in human primary diploid cells lacking CBs and are impaired in cancer
cells when CBs are specifically disassembled by knockdown of essential components
for CB integrity by RNAi. CB‑associated gene clusters can contain genes located on the
same chromosome leading to higher order folding of the chromosome fiber or they can
be assembled from genes (up to five or even more) on distinct chromosomes leading
to formation of chromosome clusters.The most frequent CB‑associated gene cluster is
present on chromosome 1 which brings together several distinct loci located separately
on both arms of chromosome 1.
These data strongly suggest that CBs act as genome 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 contribute to chromosome clustering and play a role in shaping the 3D genome landscape and influence genomic integrity.

Structural analysis of cell adhesion and integrin activation
Adi Tamir2, Tanuj Sapra1, Simona Sorrentino1, Melanie Bokstad2 and Ohad Medalia1, 2
1

Department of Biochemistry, University of Zurich, Winterthurerstrasse 190, 8057 Zurich, Switzerland

2

Department of Life Sciences and the National Institute for Biotechnology in the Negev, Ben‑Gurion
University, Beer‑Sheva, 84105 Israel

Email: omedalia@bioc.uzh.ch
Cell adhesions play an important role in the organization, growth, maturation, and function
of living cells. Interaction of cells with the extracellular matrix (ECM) is curtail for a variety
of disease states including tumour formation and metastasis, inflammation and repair of
wounded tissues At the cellular level, many of the biological responses to external stimuli
originate at adhesion loci, such as focal adhesions (FAs), which link cells, to the ECM or to
their neighbors. Cell adhesion is mediated by receptor proteins such as cadherins and integrins. The accurate molecular composition, dynamics and signaling activity of these adhesion
assemblies determine the specificity of adhesion‑induced signals and their effects on the
cell. However, despite the wealth of information on dynamics and components of this system
high‑resolution structural analysis of this machinery is still elusive. We employed cryo‑electron tomography to fibroblasts cells and activated platelets grown directly on EM grids.
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Next, we have analyzed the cytoskeleton structures and macromolecular assemblies at adhesion sites and compared the two types of cells. Finally, this analysis revealed unprecedented
view on the organization of filamentous actin, and integrin receptors, in both systems.

Structural basis of the Polycomb body established by correlative microscopies
Jana Šmigová, Pavel Jůda, Eva Bártová, Ivan Raška
Charles University in Prague, First Faculty of Medicine, Institute of Cellular Biology and Pathology, Albertov 4, 128 01 Praha 2, Czech Republic
e‑mail: jsmig@lf1.cuni.cz
A Polycomb (PcG) body is an orphan nuclear subcompartment characterized by accumulations of Polycomb repressive complex 1 (PRC1) proteins. Even though the PcG bodies were
described 15 years ago, the structural basis of the PcG body is still under debate. To directly
establish the fine structure of the PcG body in human U‑2 OS cells stably expressing recombinant polycomb BMI1‑GFP protein, we used correlative light electron microscopy combining
live cell imaging and high‑pressure freezing. At the ultrastructural level, we observed that
the essence of the fluorescent PcG foci is associated with the local accumulation of heterochromatin fascicles with the same labeling density against polycomb BMI1 protein per
area of dense chromatin throughout the nucleus. However, seemingly contradictory reports
have appeared that describe the PcG bodies either as protein‑based bodies in the interchromatin compartment or chromatin domains. In order to settle this contradiction, crowding
experiments, that represent a convenient model distinguishing between interchromatin and
chromatin compartments, were carried out. By crowding approach, we observed that the
behaviour of the fluorescent PcG foci in cells grown under changed molecular crowding conditions vastly differs from the behaviour of nucleoplasmic bodies. We detected that, in cells
grown in hypertonic medium, PcG foci disappeared, whereas typical nuclear bodies were
maintained. Importantly, „PcG bodies“ as nuclear domains characterized by accumulations
of DNA persisted. Our findings clearly indicate that the PcG body is a chromosomal domain,
rather than a nucleoplasmic body. This work was funded by the Czech Science Foundation
[P302/12/G157], the Charles University in Prague [UNCE 204022] and [Prvouk/1LF/1], and
OPVK [CZ.1.07/2.3.00/30.0030].
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Super‑resolution microscopy of the cell nucleus
Guy M. Hagen, Pavel Křížek, Zdeněk Švindrych, Josef Borkovec, Evgeny Smirnov, and Martin
Ovesný
Institute of Cellular Biology and Pathology, First Faculty of Medicine, Charles University in
Prague, Albertov 4, 128 01 Prague 2, Czech Republic
e‑mail: guy.hagen@lf1.cuni.cz
Our group is developing both 3D structured illumination (SIM) and 3D stochastic optical reconstruction (STORM) super‑resolution microscopy approaches. Here I will discuss earlier efforts at super‑resolution imaging of the cell nucleus, as well as our own recent experiments.
We use a click chemistry reaction to label incorporated EDU nucleotides to visualize DNA
replication. Transcription of active ribosomal genes is visualized using incorporated fluorouridine and detected with an antibody. Our initial findings indicate a little or no colocalization
of these signals, in agreement with our analysis of confocal images of similarly prepared
samples.
This work was supported by the Grant Agency of the Czech Republic [P304/09/1047, P205/12/
P392, P302/12/G157], and by Charles University in Prague [Prvouk/1LF/1 and UNCE 204022].

Higher order chromatin organization by lamins
Kevin Gesson, Thomas Dechat and Roland Foisner
Max F. Perutz Laboratories, Medical University of Vienna, Dr. Bohr‑Gasse 9, 1030 Vienna, Austria e‑mail: roland.foisner@meduniwien.ac.at
Lamins form a scaffold structure, the lamina, underneath the inner nuclear membrane in
metazoan cells. The lamina has been shown to provide mechanical stability for the nucleus and to anchor heterochromatic chromatin regions to the nuclear envelope. There is increasing evidence that the lamina associated domains (LADs) in chromatin mediate cell‑type
specific gene silencing during development and differentiation. A‑type lamins are part of
the lamina scaffold, at the nuclear envelope but are also found in the nuclear interior in a dynamic and highly regulated pool. We found that lamina‑associated polypeptide 2alpha (LAP2alpha), which specifically binds A‑type lamins, is essential for stabilizing the nucleoplasmic
pool of A‑type lamins. Deletion of LAP2alpha in mice leads to loss of A‑type lamins in the
nuclear interior and to mis‑regulation of tissue progenitor cells in regenerating tissues. In
LAP2alpha‑deficient cells cell cycle exit pathways are impaired due to a mis‑regulation of the
retinoblastoma pathway, leading to a mis‑balance between proliferation and differentiation
of tissue progenitor cells. Using chromatin‑immunoprecipitation and deep sequencing, we
find that the nucleoplasmic complex of LAP2alpha and A‑type lamins associates with chromatin in a highly dynamic manner. The chromatin association sites of A‑type lamins and LAP2alpha cover regions of a few kilobases in length and are localized outside of LADs. Loss of
LAP2alpha significantly affects the association of A‑type lamins with chromatin. We propose
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that A‑type lamin – LAP2alpha complexes in the nuclear interior are involved in chromatin
organization, thereby contributing to the regulation of gene expression in a tissue specific
manner. Work was supported by the Austrian Science Fund (FWF P22043‑B12 and doctoral
program DK W1220).

Live imaging of transcription across the nuclear landscape
Viola Hausnerová and Christian Lanctôt
Institute of Cellular Biology and Pathology, First Faculty of Medicine, Charles University in
Prague, Albertov 4, Praha 128 00, Czech Republic
e‑mail: viola.hausnerova@lf1.cuni.cz
Genetic information is stored in the cell nucleus in the form of higher order structure which
impacts nuclear functions in space and time. Despite recent advances in microscopy techniques, it remains unclear if there are any reproducible spatial and temporal patterns in
transcriptional activity across the living cell nucleus. We have therefore devised a new cell
biology method to probe transcriptional activity across the nuclear landscape. This method
involves setting up a spatial „network“ of transcription units in the nucleus through microinjection of fluorescent nanobeads coated with vectors expressing mRNAs which can be detected using the GFP‑based MS2 reporter system. After injection, the beads (n=10 – 25) distribute throughout the nucleus. Their positioning and the activity of the bound expression
vectors can be followed in living cells in real time, thereby allowing us to image transcription
in space and time. Proof‑of-principle experiments and initial results will be presented.
Supported by grants from the Czech Science Foundation (P305/12/1246 and P302/12/G157)
and from Charles University in Prague (PRVOUK/1LF/1, UNCE 204022 and GA UK 466213).

3D visualization and in situ quantification of single replicons throughout
S‑phase of mammalian cells
Chagin VO 1,2, Casas‑Delucchi CS 1, Reinhart M 1, Löb D 1, Maiser A 3, Fillies M 4, Domaing P 4,
Schermelleh L 3, Rozanov YM 2, Bolius JJ 1, Bensimon A 5, Leonhardt H 3, Drossel B 1, Cardoso
MC 1
1

Technische Universitaet Darmstadt, 64287 Darmstadt, Germany

2

Institute of Cytology, 194064, St. Petersburg, Russia

3

Ludwig Maximilians University Munich, 82152 Planegg‑Martinsried, Germany

4

Max Delbruck Center for Molecular Medicine, 13125 Berlin, Germany

5

Genomic Vision, Paris, France

e‑mail: cardoso@bio.tu‑darmstadt.de
Half a century ago the elucidation of the DNA structure was quickly followed by the visualization of replicons in DNA fibers. These very high‑resolution analyses were followed by
a painstaking effort to catalog the regulatory and enzymatic machinery required for the
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precise and complete duplication of cellular DNA. Translation of these molecular findings
onto the context of intact cells have been hindered by the inherent cellular complexicity and
the inability to resolve individual structural and functional replication units by conventional
labeling/imaging technology.
To connect 1D DNA replication information with whole cell 3D data over the entire S‑phase in
mammalian cells, we combined super‑resolution 3D structured illumination microscopy and
quantitative time‑lapse analysis of S‑phase dynamics with DNA replication fiber and genome
size analyses.
We found that the subnuclear replication structures can be optically resolved down to single
replicons during all S‑phase stages, which sets aside the conventional view of replication
foci as complex entities corresponding to clustered replicons. Further, our data suggest that
S‑phase dynamics is primarily dictated by chromatin folding and synthetic replisome complexes assemble on template DNA. Accordingly, individual replicons within the chromatin
context and not replicon clusters represent the basic unit of DNA replication. Combining experimental data and theoretical modeling we developed a minimal comprehensive model for
DNA replication in mammalian cells that can reproduce the observed temporal progression
of genome replication and its spatial dynamics in cells.

Role and regulation of DNA modifications in development and disease
Heinrich Leonhardt
Department of Biology, Ludwig Maximilians University Munich, Germany
e‑mail: h.leonhardt@lmu.de
DNA methylation plays a central role in the regulation of gene expression, chromatin condensation and genome stability. Downregulation of DNA methyltransferase1 (Dnmt1) causes hypomethylation and induces tumors (Gaudet et al., Science, 300, 489 – 492). Dnmt1 shows
a complex and cell cycle dependent distribution, it associates with the replication machinery
during S phase and with constitutive heterochromatin from late S till M phase (Easwaran et
al., EMBO Reports 5, 1181 – 1186). Interestingly, Dnmt1 is also recruited to DNA repair site
likely contributing to the restoration of epigenetic information (Mortusewicz et al., PNAS,
102, 8905 – 9). We are now analyzing the cell cycle specific dynamics of Dnmt1 and mutants
thereof with photodynamic techniques in living cells (Schermelleh et al., Nature Methods, 2,
751 – 756). Recently, we could demonstrate that DNMT1 is also essential for proliferation
and survival of human cancer cells (Spada et al., J. Cell Biol., 176, 565 – 71). We have identified
several interacting factors and functional domains and are now systematically mutagenizing
them to study their function in vivo.
Genomic 5methylcytosine can be further modified to 5hydroxymethylcytosine (hmC) formylcytosine (fC) and carboxycytosine (caC) by Tet dioxygenases. We developed two methods
based on purified enzymes for fast and accurate quantification and mapping of hmC in
genomic DNA samples (Szwagierczak et al. NAR 38, e181 and 39, 5149 – 56). We determined
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hmC levels in various mouse tissues and differentiating embryonic stem cells and show a correlation with differential expression of tet genes. We used our enzymatic assay to measure hmC levels in genomic DNA in a series of sAML patients and found that TET2 and IDH2
mutations correlated with low hmC levels. Gene expression profiling revealed that patients
with low hmC levels had a distinct gene expression profile (Konstandin et al., Leukemia, 25,
1649 – 52). These results suggest that changes of hmC affect epigenetic gene regulation and
correlate with distinct changes in gene expression. We are currently investigating the regulation and biochemical properties of Tet enzymes and determine the effect of the new DNA
modifications on chromatin structure and gene expression. In collaboration with the Vermeulen and Carell groups we identified dynamic readers for the modified cytosines (Spruijt
et al., Cell 152, 1146 – 1159.) and now started to characterize the biochemical binding properties of selected binders and are currently studying their role in regulating the dynamics of
DNA modifications.

Functional insights into genome integrity network and its cancer relevance
Jiri Bartek
Danish Cancer Society Research Center, Copenhagen, Denmark; IMG, Czech Acad. Sci., Praha;
& IMTM, Palacky University, Olomouc, Czech Republic
e‑mail: jb@cancer.dk
Genome integrity maintenance 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 laboratories on both the basic mechanisms of DNA damage
response (DDR) and its involvement in cancer pathogenesis and treatments. Emphasis will
be on the dynamics of nuclear events (including live‑cell imaging studies) such as histone
re‑arrangement, and cooperation of cascades of various protein modifications (including the
unpublished data on (de)methylation) in signaling and repair of DNA breaks. 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 snd genetic instability, aneuploidy and hence tumor heterogeneity, will be discussed. Finally, 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 latter topic extends our concept of DDR as a biological anti‑cancer barrier and selection for DDR defects that allow the nascent tumor cells to escape from
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the DDR‑imposed checkpoints, thereby facilitating tumor progression and also affecting
responses to standard‑of-care genotoxic therapies as well as the emerging DDR‑targeted
drugs such as PARP inhibitors.
Jackson SP, Bartek J. Nature, 461, 1071 – 8 (2009); Bartkova J, et al. Nature, 434: 864 – 70
(2005); Bartek J, Mistrik M, Bartkova J. Nature Struct.Mol. Biol., 19: 5 – 7 (2012); 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, in press (2013); Toledo L. et al., Cell, in press (2013); Burrell R. et al. Nature (insight
review) 501 : 338 – 45 (2013).

What determines the size of an animal?
Daniel Z. Bar1, 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 is a conserved metabolic intervention that extends lifespan, but also reduces body size, fecundity and fat content. While lifespan extension by DR has been thoroughly investigated, less is known about the mechanisms leading to the reduction in body
size and fat content. Here, we identified lamin and atx‑2, the Caenorhabditis elegans homolog
of the mammalian ataxin‑2-like and ataxin‑2, as regulators of multiple dietary restriction
phenotypes. Down‑regulation of lamin or atx‑2 increases the body size and fat content of dietary restricted animals. Down‑regulation of atx‑2 alaso speeds up their development, while
overexpression of atx‑2 was sufficient to reduce the body size of wild type animals. We genetically mapped atx‑2 to the TOR pathway, downstream of AMPK and upstream of S6K and
TORC1. It regulates TORC1 via its association with Rab GDP dissociation inhibitor beta, which
is probably involved in RHEB shuttling between GDP‑bound and GTP‑bound forms. This work
identifies a major regulator of body size that acts through a novel mechanism regulating
multiple aspects of dietary restriction, as well as a new TOR pathway component.
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CYTOGENETICKÁ SEKCE

Mezinárodní systém pro lidskou cytogenetickou
nomenklaturu 2013
(ISCN – An International System for Human Cytogenetic Nomenclature 2013)
Editors: L.G.Shaffer, J. McGowan‑Jordan, M.Schmid
ISBN 978‑3‑318‑02253‑7

Koncem roku 2012 byla publikována nová závazná cytogenetická nomenklatura, která je
mezinárodně používaná a slouží cytogenetikům k tomu, aby mohli správně popsat nálezy
získané všemi v současné době dostupnými metodami. Jde především o to, aby se cytogenetici snadno domluvili mezi sebou a v klinické genetice i se svými specialisty (pediatry, gynekology, endokrinology, hematology, onkology a dalšími), kteří posílají pacienty na vyšetření
chromosomů. První taková nomenklatura byla vydaná v Denveru, Colorado, v r. 1960, vytvořila základ řazení lidských chromosomů do karyotypu a zamezila řadě nedorozumění, která
se občas objevila v jiných odvětvích lidské genetiky. A následovaly další schůze v Londýně,
(1983), Chicagu (1966), v Paříži (1971). V Paříži a pak na dalších schůzích bylo jmenováno tzv.
Standing Committee, neboli výbor, který zaváděl nové prvky do ISCN podle metodického vývoje. Vedoucí i členové těchto výborů se střídali pravidelně po několika letech. Systém stále
vzkvétal, a to především při rutinním zavedení nových metod, které se v průběhu let objevovaly a z původně výzkumného využití byly poměrně rychle používány nejen v klinické praxi,
ale i ve výzkumu živočišných a rostlinných chromosomů.
Je pravda, že se vstupem molekulární biologie do cytogenetiky se klasická ISCN nomenklatura poměrně hodně zkomplikovala. Proto kliničtí cytogenetici, většinou u všech svých nálezů,
píší závěr vyšetření s komentářem co nalezená chromosomová odchylka, ať vrozená nebo
získaná, znamená. Je to důležité zvláště u strukturních přestaveb a početních změnách v nádorových buňkách, kde nemocný často přichází na první vyšetření s komplexním karyotypem
v nádorech a to jak krevních (leukémie) nebo solidních. V současné době se snaží jak cytogenetici tak i molekulární biologové zjistit, zda tyto komplexní změny vznikají postupně tzv.
klonálním vývojem nebo jevem zvaným chromothripsis neboli buněčnou katastrofou.
Na podzim roku 2011 byly nové volby Standing Committee a počet jeho členů byl zredukován
na osm tj. tři z Ameriky, tři z Evropy jeden z Asie a jeden z Afriky/Austrálie/Nového Zélandu
a Oceánie. Předsedou se stal Jean McGowan‑Jordan. Nový výbor se usnesl, že hlavním cílem
nomenklatury je zajištění komunikace mezi cytogenetiky a standardní nomenklatura, která může sloužit při popisu jakékoliv přestavby určené buďto konvenčním karyotypováním
nebo molekulárními cytogenetickými metodami. V novém vydání ISCN jsou uvedeny příklady
včetně chromothripsis a duplikací, případně i popisy výsledků analýz pomocí mikročipů. Byly
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zrušeny všechny nepoužívané symboly, zrušena sekce MLPA a vložena nová kapitola pro rsa
(region specific array), kterou lze využít při kvantifikaci počtu kopií chromosomu nebo chromosomové oblasti.
Doporučuji všem cytogenetikům zakoupení brožury ISCN 2013. A samozřejmě je nezbytné
novou nomenklaturu používat. V poslední době začala ESHG (Evropská společnost lidské
genetiky) pořádat školení jak bezchybně zavést toto zmodernizované názvosloví především
v klinické praxi. Doufejme, že další vydaní až bude jednodušší a pro uživatele ať už cytogenetiky či kliniky přátelštější.

Prof. Ing Kyra Michalová, DrSc
Předsedkyně Cytogenetické sekce
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SEKCE VÝVOJOVÉ A REPRODUKČNÍ BIOLOGIE

Konference „The 2nd Large Animal Models of
Neurodegenerative Diseases“
Když se mezinárodní organizační výbor rozhodoval, kde uspořádat konferenci „The 2nd
Large Animal Models of Neurodegenerative Diseases“ nikdo ani chvíli nepochyboval o tom,
že se chce vrátit na místo konference první, na zámek Liblice. Vysoký standard všech služeb
v Konferenčním Centru AVČR, prostředí zámku, které tvoří jedinečný rámec jak pro vědecká
jednání, tak pro všechna osobní setkání, to vše představuje pro naši vědeckou komunitu jedinečnou devizu.
Pod záštitou předsedy AVČR, prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc., se konalo ve dnech 18. a 19.
listopadu druhé setkání vědců, kteří se věnují studiu Huntingtonovy choroby na modelech
prasat, ovcí a opic. Hlavními organizátory této akce byla americká nadace CHDI Foundation
a Centrum PIGMOD. Jednání konference bylo rozděleno do šesti sekcí, které začínaly metodicky náročnými, teoretickými studiemi a gradovaly celou paletou metodik, které umožňují
testovat na biomedicínských modelech jak nové farmakologické, tak molekulárně biologické
přístupy k budoucímu účinnému a bezpečnému léčení Huntingtonovy choroby.
Velmi zajímavý, ale také důležitý program byl stanoven na středu 20. listopadu, kdy se účastníci konference rozdělili. Na zámku Liblice zůstalo vědecké mládí, jak Ph.D. studenti, tak mladí
vědečtí pracovníci. V otevřené sekci, kterou si sami řídili, se diskuse soustředila především
na vytypování „horkých témat“ pro spolupráci napříč modely Huntingtonovy choroby. Velmi užitečné byly všechny metodické diskuse, které budou nepochybně pokračovat výměnou
e‑mailů mezi Novým Zélandem, Austrálií, Amerikou a Evropou.
Na Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AVČR v Liběchově se sešli zástupci CHDI Foundation, včetně prezidenta této nadace, Robi Blumensteina, s deseti vědci, aby prodiskutovali
ze všech možných úhlů, vědeckých i organizačních, založení nové pracovní skupiny „Working
group for large animal model s of Huntington’s disease“. Při této příležitosti se naší hosté
také seznámili s chovem transgenních miniprasat a s klíčovými metodikami, které tvoří základ
pro vědeckou práci v Centru PIGMOD.
Druhé setkání vědců v oblasti neurodegenerativních chorob v Konferenčním Centru AVČR
nepochybně přispělo k začlenění českých týmů, akademických i universitních, do proudu světové vědy v této oblasti. Jedinečné prostředí zámku Liblice, velmi pozorný, vskutku profesionální personál, to vše vedlo vědce z celého světa k přesvědčení, že i třetí setkání by mělo být
právě na tomto místě, které přeje vědeckému pokroku .
Prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc.
Ředitel Centra PIGMOD

31

ZPR ÁV Y Z POBOČEK A SEKCÍ

PEDAGOGICKÁ SEKCE

Setkání vědců a pedagogů ve Studenci
Už druhým rokem uspořádal na začátku října (4. – 5. 10. 2013) Ústav biologie obratlovců AV
ČR, v. v. i. na svém detašovaném pracovišti ve Studenci vzdělávací akci pro pedagogy středních a základních škol kraje Vysočina a Jihomoravského kraje nazvanou „Novinky v biologii“.
Dvoudenní seminář byl realizován v rámci projektu „Věda všemi smysly“ (ESF OPVK, reg. č.
CZ1.07/2.3.00/35.0026), který je zaměřen mimo jiné na přiblížení základního výzkumu studentům a pedagogům a na zpestření a zkvalitnění výuky biologie na SŠ a ZŠ. Hlavní program říjnového semináře tvořily populárněnaučné přednášky vědeckých pracovníků, které
byly obohaceny terénní exkurzí, předpremiérou dokumentárního filmu natáčeného v rámci
výše uvedeného projektu a pro zájemce také komentovanou prohlídkou studeneckého
výzkumného pracoviště.
V úvodní přednášce „Je nutné studovat možná rizika nanomateriálů pro lidské zdraví?“ představil Ing. Jan Topinka, DrSc., z Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. posluchačům
problematiku nanotechnologií z té „méně populární“ stránky. Svou prezentaci o potenciálních či známých toxických účincích nanočástic na živé organismy a úskalích studia v oboru
naotoxikologie obohatil přednášející o jeden případ z praxe ze školního prostředí, týkající se
komerčního využití nanotechnologie v praxi. Další přednášce zaměřené na současný systém
hub Mgr. Petra Hroudy, Ph.D., (Přírodovědecká fakulta, MU Brno) předcházela mykologická
exkurze v okolí studeneckého pracoviště obklopeného lesy a rybníky. Exkurze měla u účastníků příznivý ohlas, a to nejenom díky odborným znalostem lektora, ale také díky množství
nalezených hub. Jedlé druhy si účastníci z velké míry rozebrali, ty ostatní posloužily k vytvoření výstavky. První den semináře byl ukončen spíše popularizační než vzdělávací přednáškou.
Ve svém poutavém a často zábavném vyprávění o „Radostech a strastech výzkumu v Africe“
seznámil Mgr. Radim Šumbera, Ph.D., (Přírodovědecká fakulta, JU České Budějovice) posluchače se zoologickým výzkumem, který tam provádí se svými kolegy již více než 10 let.
Také druhý den semináře byl odstartován přednáškami. V té první prezentoval doc. Josef
Bryja, Ph.D., (Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.) propojení metod molekulární biologie
se zoologickým výzkumem v oboru zvaném ochranářská genetika. Spoustu nových informací
si posluchači jistě odnesli i z přednášky o všeobecně známé kukačce „Takoví normální zabijáci“ od doc. Tomáše Grima, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. Detailní a často
překvapující informace o hnízdním parazitismu a životě kukačky jako modelu pro studium
evoluce i o tzv. závodech ve zbrojení si, jak doufáme, také najdou prostřednictvím zúčastněných pedagogů cestu ke studentům.
Součástí výše zmíněného projektu „Věda všemi smysly“ je také realizace přednášek pro
studenty základních a středních škol, které probíhají na příslušných školách. V nich se snaží
mladí vědečtí pracovníci či vysokoškolští studenti představit studentům poutavou formou
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různá témata z oblasti biologie/zoologie. Jednu z připravených přednášek nazvanou „Lidský
genom aktuálně“ předvedla Mgr. Alena Fornůsková. Program semináře byl dále obohacen
o dokumentární film „Neviditelná rozmanitost a hrozba Afriky“, z cyklu „Příběhy zvídavých
přírodovědců aneb Jak se dělá věda“, který je natáčen v rámci projektu „Věda všemi smysly“
spolu s dalšími devíti dokumenty. Režisér Jan Hošek a kameraman Marián Polák v nich představí veřejnosti atraktivní formou jednak základní výzkum v oblasti zoologie, jednak osobnosti vědeckých pracovníků. Po dokončení filmů je budou moci pedagogové využít např. pro
zpestření výuky biologie na školách. Informace, jak tyto filmy získat, budou zveřejněny na
webových stránkách projektu (www.zivaveda.ivb.cz).
Na závěr semináře byly pro účastníky připraveny komentované prohlídky výzkumného pracoviště ve Studenci. Zájemci si mohli prohlédnout moderní molekulární laboratoře, chovy
čolků, myší domácích a zebřiček pestrých a zároveň se dozvědět řadu zajímavostí a informací
o výzkumu, který se na pracovišti v současné době provádí.
Věříme, že byl seminář pro zúčastněné pedagogy zajímavý a že si každý z nich odnesl alespoň
„nějakou tu novinku z biologie“, která mu bude užitečná či inspirující při jeho výukové činnosti. Organizátoři by tímto chtěli poděkovat všem přednášejícím a zejména všem zúčastněným
pedagogům, kteří naší vzdělávací akci věnovali svůj čas. Jako rodiče si vážíme všech pedagogů, kteří jsou ochotní věnovat svůj volný čas svému dalšímu vzdělávání. Pro naše vědecké
kolegy pak byla tato akce možností, jak šířit výsledky svého bádání mezi laickou a odbornou
veřejnost.

Monika Šugerková
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PEDAGOGICKÁ SEKCE

Bioskop zahájil svou činnost
23. 9. 2013 v bohunickém Kampusu MU Brno proběhlo slavnostní otevření Vědeckého výukového centra MU – Bioskop. Na webových stránkách www.bioskop.cz najdeme nejen mnoho
informací o tomto projektu, ale i aktuální nabídku programů pro jednotlivé stupně základních
a středních škol. Z uvedených stránek vybírám několik základních informací:
Cílem Bioskopu je seznamovat žáky a studenty různých věkových kategorií s laboratorním
prostředím a s pokusy, které není možné vzhledem k jejich materiální a přístrojové náročnosti
provést v běžných školních laboratořích. V Bioskopu pracují dva instruktoři se zkušenostmi
s prací v moderní laboratoři a také s prací s dětmi. Instruktoři mají na starost výuku, přípravu a vylepšování kurzů. Jednotlivé úlohy mají zhruba dvouhodinový rozsah a hravou formou
jednak předávají nové poznatky, jednak rozšiřují informace získané při školní výuce. Rozsah
a délka úloh jsou přizpůsobeny věkovým kategoriím 6 – 10 let, 11 – 14 let, 15 a více let. Zájemci
o kurzy si mohou na internetu najít a zarezervovat zvolený kurz ve vybraném termínu.
Projekt získal podporu z tzv. „EU strukturálních fondů“. Není bez zajímavosti, že návštěvnické centrum Bioskop je umístěno do sousedství nejlepších výzkumných pracovišť Masarykovy
univerzity.
Závěrem ocituji vlastní zápis do pamětní knihy Bioskopu shrnující příznivé dojmy nejen ze
slavnostního otevření Vědeckého výukového centra, ale i z praktického fungování této laboratoře, které lektoři a instruktoři spolu s žáky – účastníky programu – pro návštěvníky zahájení připravili.
„Jsem rád, že přírodní vědy – a moderní biologie zvlášť – si nalézají tak atraktivní cestu ke
studentům a žákům každého věku. A nejen k nim, ale – jak je v plánu – ke všem zájemcům bez
ohledu na věk.
Je to důležité tím spíš, že samy školy se jen těžko vyplétají z vlastních sítí školních vzdělávacích programů a letitých tradic, v nichž se jen těžko hledá místo pro výuku toho, co v posledních desetiletích přináší moderní biologie.
A navíc: konečně se daří realizovat sen mnoha nadšených učitelů. Žádná škola si nemůže
dovolit provozovat moderní (náročnou) laboratoř. Je proto důležité, že taková laboratoř –
společná pro všechny školy – začala fungovat a zve žáky, studenty, učitele a jiné dospěláky
na mimořádně atraktivní programy.“

Pavel Vařejka
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Bioskop – vědecké výukové centrum MU
Přitáhnout děti a mladé lidi ke studiu přírodovědných oborů je jedním z cílů projektu Bioskop, vědeckého výukového centra Masarykovy univerzity, které zahájilo svou činnost 23. září
2013. Centrum nabízí základním a středním školám kurzy zaměřené na různá témata z oblasti
biologie a chemie s praktickou prací v laboratoři. Bioskop je v současnosti financován z tzv.
„EU strukturálních fondů“ a vstup na kurzy je zdarma.
Inspirací pro centrum je rakouská Vienna Open Lab (viennaopenlab.at), od níž převzalo také
většinu (9) v současnosti nabízených kurzů. Tři kurzy byly vytvořeny týmem Bioskopu.
Kurzy jsou rozdělené do tří věkových kategorií od šesti, deseti a patnácti let. Pro nejmenší
jsou v současnosti přichystané tři s názvy „Věda v prostoru“, „Voda v pohybu“ a „Buněční detektivové“. Děti starší deseti let si zahrají na DNA detektivy a v kurzu „podivuHodná pH“ se
dozvědí, že Coca‑cola je ve skutečnosti kyselá. Izolovat vlastní DNA si pak mohou studenti
starší patnáct let v kurzu „DNA ateliér“. Do budoucna centrum plánuje rozšíření kurzů minimálně na 3 – 4 pro každou věkovou skupinu.
K dnešnímu dni bylo uspořádáno 36 kurzů, které navštívilo 750 žáků základních škol. Školy
a všichni zájemci si mohou kurzy rezervovat na webových stránkách www.bioskop.muni.cz.
Kurzy jsou určené pro třídy o dvaceti až třiceti žácích. Jejich délka je přizpůsobená věku
účastníků, nejkratší má hodinu a půl a nejdelší trvají pět hodin. Třídě se věnují vždy dva lektoři
a kurzy mohou studenti absolvovat i v anglickém jazyce. Do budoucna bude nabídka rozšířena o letní školu, příměstský tábor a kurzy specificky zaměřené na seniory.

Petra Matulová
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Otevřená věda III – pro učitele biologie
Ve dnech 12.–15. 11. 2013 se v Zámeckém hotelu Třešť uskutečnila vzdělávací akce pro učitele biologie v rámci projektu „Otevřená věda III“, který je zaměřen na podporu přírodovědného vzdělávání. Zúčastnila se jí dvacítka pedagogů středních a základních škol z různých míst
naší republiky. (Obdobné kurzy pro učitele fyziky a chemie proběhly v Třešti v jiných listopadových termínech.)
Kurzy tohoto typu pořádá AV ČR v. v. i. už několik let. Kurzy zahrnují teoretickou i praktickou
přípravu učitelů a jejich součástí je i návazný blok, který je zaměřen jen prakticky. Probíhá
v laboratořích ústavů Akademie věd a na pracovištích vysokých škol v Praze.
„Cílem kurzů chemie, fyziky a biologie pro pedagogy je možnost obohatit jejich výuku o nejnovější trendy ve vědě a výzkumu, zatraktivnit výuku o poutavé a nevšední informace ze
zákulisí špičkové vědy a přiblížit práci předních českých vědců. Praktické kurzy zase mohou
nabídnout pedagogům obohacení výuky o nevšední a mladou generací vyhledávané experimenty, které jsou mnohdy motivačním faktorem pro další zájem o studium přírodních věd.“
(http://www.otevrenaveda.cz)
Program, materiální zajištění, zaujetí přednášejících i těch, kdo vedli praktická cvičení, ale
i zájem a nadšení účastníků jednoznačně naznačují dobře zvolenou cestu k vytčenému cíli.
Jakékoliv aktivity vedoucí k podpoře přírodovědného vzdělávání naší mladé generace jsou
mimořádně důležité nejen proto, že přírodní vědy jsou prostředkem pokroku lidské společnosti a nástrojem k dosažení šťastné nebo aspoň uspokojivé budoucnosti následujících
generací, ale i proto, že naše školství v několika minulých letech odsunulo přírodovědně zaměřené předměty (F, Ch, Bi) na „vedlejší kolej“, mj. značnou redukcí hodinových dotací včetně omezení rozsahu praktických cvičení. Věřím, že dobře a moderně připravení učitelé, kteří
se seznámí s trendy a souvislostmi současných přírodních věd, budou jednou z podstatných
podmínek změn našeho základního a středního školství v duchu potřeb lidské společnosti
21. století.
Součástí programu Otevřené vědy III pro učitele biologie byly následující přednášky a praktická cvičení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Viry kolem nás a v nás
Teorie mysli
Motivace studentů ke studiu přírodních věd a popularizace věd mezi žáky
Forenzní antropologie (praktické cvičení)
Cesta od laboratorního stolu do lékárny: synergie úsilí, peněz a štěstí
Parazitolog detektivem – rozplétání životních cyklů
Život v akvarijním filtru (praktické cvičení)
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8.
9.
10.
11.

Pozorování a pokusy s nezmary (praktické cvičení)
Co vše obnáší vědní obor jménem geologie
Vznik a vývoj života na Zemi
Odborná exkurze do arboreta a zimní zahrady SOŠ Třešť

Přednášející a vedoucí praktických cvičení byli pracovníci ústavů Akademie věd a Přírodovědecké fakulty UK, většinou relativně mladí lidé, ale bez ohledu na věk všichni byli zaujatí pro
svůj obor, vysoce odborně fundovaní, uměli navázat skvělý kontakt s učiteli v roli posluchačů,
uměli zaujmout a své téma připravili a podali pečlivě, poutavě a v duchu cíle projektu: aby se
informace a hlavně novinky a nová pojetí dostala srozumitelně prostřednictvím učitelů do
škol – k žákům a studentům.
Důležitou stránkou čtyřdenního setkání učitelů biologie v Třešti byly i diskuse, výměna zkušeností a tříbení názorů – a to jak mezi účastníky navzájem, tak mezi účastníky a přednášejícími, ať už v závěru přednášek, nebo při neformálních posezeních. Všichni si více či méně
uvědomují, že moderní biologie daleko předběhla to, co přežívá v osnovách či vzdělávacích
programech našich základních a středních škol, ale ne každý nalézá odvahu k ráznému řešení,
anebo k tomu prostě nemá příležitost. Zatím jedinou podporou jsou akce a projekty, jako je
„Otevřená věda“ či podobné vzdělávací aktivity.
Za zmínku jistě stojí i to, že většina programu kurzu vyzněla ve smyslu nutnosti postavit výuku
biologie a přírodopisu na školách (a to i na základních – ovšem v přiměřené míře) na výrazně
obecnější základ (obecná biologie, biologie buněk, genetika, molekulární biologie, moderní
evoluční hlediska). Tyto myšlenky byly i otevřeně řečeny.
Věřím, že vzdělávací kurzy pro učitele věnované novinkám v biologii i celkovému pojetí tohoto oboru se stanou pravidelnou součástí profesního růstu učitelů a budou příležitostí
k častějšímu setkávání a výměně názorů s kolegy z Akademie věd i z přírodovědeckých fakult
našich univerzit.

Pavel Vařejka
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BRNĚNSKÁ POBOČKA

Vědecké schůze Brněnské pobočky Čs. biologické
společnosti v roce 2013
V roce 2013 výbor pobočky uspořádal 8 vědeckých schůzí, na kterých bylo předneseno19 původních vědeckých sdělení, 2 habilitační přednášky a 1 populárně vědecká přednáška (R. Janisch: Mizející krása motýlích křídel) při průměrné účasti 29 posluchačů. Kromě uvedeného
se někteří členové výboru zapojili do přípravy jednodenní konference Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2013, jejímž odborným a organizačním garantem byla Sekce bioklimatologie
zvířat při České bioklimatologické společnosti. Při sestavování odborné náplně schůzí výbor
pobočky spolupracoval s biologickými a biomedicínskými pracovišti některých brněnských
vysokých škol (např. na Lékařské a Přírodovědecké fakultě MU nebo na Fakultě veterinárního
lékařství VaFU) a své aktivity koordinoval se sekcemi působícími při hlavním výboru ČsBS anebo jinými vědeckými společnostmi (např. Českou anatomickou společností nebo Genetickou
společností Gregora Mendela). Zmínit je třeba, že na 2 schůzích se představili po delší době
opět uchazeči o habilitační řízení na LF nebo PřF MU, což bývalo v minulosti naprosto běžné.
V organizování habilitačních přednášek hodlá výbor pobočky pokračovat i v příštích letech.
Informace o schůzích pobočky byla rozšiřována elektronicky nebo písemně (členům, kteří
e‑mailové schránky nemají zřízeny), dále prostřednictvím internetových stránek Čs. biologické společnosti nebo zpráv na vývěsce ISu Masarykovy univerzity (http://is.muni.cz), příp.na
serverech jiných VŠ v Brně.

Přehled pořádaných schůzí s programem:

16. ledna 2013 – Odpoledne Ústavu histologie a embryologie LF MU
M. Sedláčková, A. Hampl, T. Bárta: Embryonální kmenové buňky očima morfologa.
V. Vinarský, J. Křivánek, L. Anděra, A. Hampl: Lidské embryonální kmenové buňky exprimují
receptory smrti, ale jsou odolné vůči indukci programované buněčné smrti jejich ligandem
TRAIL.
P. Vaňhara, J. Souček1, P. Horák2: Velká hra malých hráčů – molekulární podstata nových biomarkerů karcinomu prostaty a ovarií.
1

Biofyzikální ústav AV ČR v Brně;

2

Medical University of Vienna)
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20. února 2013 – Odpoledne Laboratoře molekulární diagnostiky mikroorganismů ÚEB
PřF MU
J. Doškař: Terapeutické využití bakteriofágů.
M. Benešík: Možnosti využití fágových lytických enzymů v terapii stafylokokových infekcí.
I. Mašlaňová: Horizontální přenos genů u stafylokoků zprostředkovaný bakteriofágy.
V. Růžičková: Molekulární diagnostika toxinogenních kmenů stafylokoků.
R. Pantůček: Nové druhy stafylokoků.

6. března 2013 – Habilitační přednáška
O. Slabý, Ph.D. (věd. tajemník OVVaV, Masarykův onkologický ústav): MikroRNA u solidních
nádorů.

6. března 2013
R. Janisch (Biologický ústav LF MU): Mizející krása motýlích křídel.

13. března 2013
A. Máchalová1, 2, K. Šlais1, D. Vršková4, A. Šulcová1: Ověření vlivu psychostimulancií a nootropik na chování myších samců v preklinických experimentech.
M. Sabová1, 2, O. Zendulka1, 2, J. Juřica1, 2, M. Machalíček3, P. Švéda3, M. Farková3, A. Šulcová1:
Metamfetamín ovplyvňuje biotransformáciu perorálne podávaného etanolu.
1

CEITEC – Středoevropský technologický institut, Brno;

2

Farmakologický ústav Lékařské fakulty, Masarykova univerzita;

3

Ústav biochemie Přírodovědecké fakulty, Masarykova univerzita;

4

Farmakologický ústav Fakulty veterinární medicíny, Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno)

13. listopadu 2013 – Přednáškové odpoledne Ústavu anatomie, histologie a embryologie
FVL VFU Brno
B. Doškářová, M. Kyllar: Biomechanika kolenního kloubu u psa.
R. Buentempo, M. Kyllar: Position of Patella in Dogs.
L. Pyszková, M. Pyszko, M. Kyllar, V. Páral, B. Doškářová: Calcar craniale kasuára přilbového
a jeho struktura.
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H. Dosedělová, K. Proxová, M. Buchtová: Analýza akrodontní ankylózy chameleona metodou
LIBS.
I. Veselá, P. Krejčí, M. Buchtová: Vliv stability FGF proteinů na embryonální vývoj.

28. listopadu 2013 – vědecká konference Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2013 (organizátoři Česká bioklimatologická společnost – Sekce bioklimatologie zvířat, Výzkumný ústav
živočišné výroby, Ministerstvo zemedělství a Brněnská pobočka ČsBS). Účast 63 pracovníků, 15
ústních a 20 plakátových sdělení.

2. prosince 2013 – Habilitační přednáška
M. Svoboda (Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ Brno): Karcinom prsu – možnosti individualizace léčby a prevence.

11. prosince 2013
J. Hofman (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí – RECETOX, PřF MU): Představení
půdní ekotoxikologie a její význam v ochraně půd.
L. Škulcová (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí – RECETOX, PřF MU): Osud a biodostupnost kontaminantů – klíč k pochopení expozice a efektů v půdním prostředí.
J. Vašíčková (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí – RECETOX, PřF MU): Biotesty
a jejich využití v hodnocení ekotoxicity půd.
L. Šindelářová (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí – RECETOX, PřF MU): Půdní
mikroorganismy v ekotoxikologii.

Svatopluk Čech
předseda Brněnské pobočky
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Obrázek na titulní straně:
Kmenová buňky naplněná váčky s vysokou koncentrací železitých nanočástic (černé plochy).
Snímek z elektronového mikroskopu.

You recognize good microscope systems
by their quality today. Better ones by how
they perform in the future.
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Carl Zeiss spol. s r.o.
Radlická 14/3201, 150 00 Praha 5
tel.: +420 233 101 221, fax: +420 233 101 223
e-mail: zeiss@zeiss.cz, internet: www.zeiss.cz

Novinka: Muse™
Chytrá analýza buněk v miniaturním formátu
Vskutku revoluční řešení analýzy buněk, které díky patentované miniaturní průtokové cele nezabere více
než 20 x 22 x 28 cm Vašeho pracovního prostoru, ale umožní Vám analyzovat buňky ve velkém stylu.
Nabídka kitů se stále rozšiřuje:
Buněčný cyklus a apoptóza:
Muse Count & Viability Assay Kit
Muse Cell Cycle Assay Kit
Muse Annexin V & Dead Cell Assay Kit
Muse Caspase-3/7 Assay Kit
Muse Mitopotential Assay Kit
Muse MultiCaspase Assay Kit
Buněčná signalizace:
Muse H2A.X Activation Dual Detection Kit
Muse EGFR-RTK Activation Dual Detection Kit
Muse PI3K Activation Dual Detection Assay Kit
Muse MAPK Activation Dual Detection Assay Kit
Muse Bcl-2 Activation Dual Detection Assay Kit
Imunologie:
Muse Human CD4 T Cell Kit
Muse Human CD8 T Cell Kit
Muse Human B Cell Kit
Muse Human Lymphocyte CD69 Kit
Muse Human Lymphocyte CD25 Kit
Zaujal Vás nový analyzátor buněk Muse™?
Máte zájem o uspořádání mini semináře na toto
téma nebo o předvedení přístroje přímo u Vás
v laboratoři? Potom neváhejte a kontaktujte nás!
www.millipore.com/muse
www.merckmillipore.cz

