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Láká Vás studium ve zcela novém studijním programu?
Chcete pomáhat párům s poruchami plodnosti na cestě k vytouženému dítěti?
Zajímá Vás tajemný mikrosvět, pozorovatelný jen pod mikroskopem?
Chcete blíže proniknout do podstaty a zákonitostí vzniku a vývoje lidského zárodku?
Chcete porozumět tomu, jak geny ovlivňují lidské zdraví?
Bavila by Vás zodpovědná práce zdravotnického pracovníka?
Absolvováním nově akreditovaného programu
„Bioanalytická laboratorní diagnostika ve
zdravotnictví – Embryolog“ se v souladu s
platnou legislativou stanete Odborným
pracovníkem v laboratorních metodách a
přípravě léčivých přípravků (jedná se o
regulované zdravotnické povolání).
Po absolvování specializačního studia a po
složení atestační zkoušky se stanete
klinickými embryology.

Studium integruje předměty z oblasti všeobecného
lékařství, buněčné, molekulární a vývojové biologie,
klinické genetiky a embryologie, společenskovědných
disciplín a odborné praxe.

Budete mít znalosti a dovednosti na úrovni
mezinárodního
certifikátu
Clinical
Embryologist (European Society of Human
Reproduction and Embryology - ESHRE) a po
ukončení výše zmíněného specializačního
studia úrovně Senior Clinical Embryologist
(ESHRE).

V prvních pěti semestrech převažují teoretické a
preklinické předměty v obdobné skladbě a rozsahu,
jako při studiu všeobecného lékařství s rozšířenou
výukou embryologie a genetiky a s praktickým
nácvikem obecné laboratorní práce. V dalších pěti
semestrech proniknete hluboko do specifických
disciplín klinické embryologie, správné laboratorní
praxe
a
základů
reprodukční
medicíny.
Zároveň získáte znalosti v oblastech managementu
kvality, první pomoci, zdravotnické etiky a práva.
Těšit se můžete také na prakticky zaměřenou výuku,
kde si v unikátních specializovaných laboratořích
dokonale natrénujete všechny úkony nezbytné pro
práci s vajíčky, spermiemi a embryi a naučíte se
hodnotit a interpretovat průběh vývojových procesů a
výsledky analýz. Kromě tréninku v laboratořích
získáte znalosti a dovednosti během odborných praxí
ve fakultních nemocnicích a privátních centrech
asistované reprodukce.

www.med.muni.cz
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HISTORIE A VĚDECKÉ DĚDICTVÍ BRNĚNSKÉ EMBRYOLOGIE:
OD PROF. FLORIANA K EMBRYONÁLNÍM KMENOVÝM BUŇKÁM
Svatopluk Čech, Petr Vaňhara
Ústav histologie a embryologie, LF MU, Kamenice 5, 625 00 Brno
e-mail: scech@med.muni.cz
Embryologický výzkum má na ÚHE LF MU dlouholetou tradici,
kterou založil prof. MUDr. Jan Florian (1897-1942) ve 30 letech minulého
století. Florian se cíleně věnoval systematickému studiu lidských zárodků o
stáří 13-18 dnů. Jeho soubor 14 histologicky zpracovaných a vyšetřených
embryí (zárodky "Bi I až Bi XIV") patřil v té době k největším a zajistil mu
evropský věhlas experta na třetí týden vývoje člověka a primátů. Florianovy
zásluhy byly uznány udělením členství v respektovaném International
Institute of Embryology na University College London (1938). V roce 1939
Florian, zastávající funkci děkana, protestoval proti zavření vysokých škol u

Prof. MUDr. Jan Florian
(1897-1942)

německé okupační správy a zapojil se aktivně do odboje.
Na podzim 1941 byl zatčen, odsouzen k trestu smrti a v květnu 1942 popraven v
koncentračním táboře Mauthausen. Nekrolog prof. Florianovi, jako významnému vědci, publikoval po
válce časopis Nature. Florianova embryologická sbírka byla bohužel během válečných let ztracena.
Jeho práce jsou ale pořád dostupné ve Zlatém fondu publikací Masarykovy univerzity.
Po válce k pokračování embryologické tradice založené prof.
Florianem významně přispěl prof. MUDr. Karel Mazanec, DrSc.
(1922–1967), který byl v roce 1953 pověřen vedením ústavu. Na
Florianovu práci už dříve navázal popisy mladých lidských embryí a
monografií Blastogenesa člověka. Mazanec přišel do Brna s nosným

programem, kterým bylo studium savčích preimplantačních zárodků
(fertilizovaných oocytů a rýhujících se vajíček) pomocí nových
technik,

především

elektronové

mikroskopie

a

enzymové

histochemie a zajistil pro jeho uskutečnění v letech 1960-62 potřebné
přístrojové vybavení a personální zázemí. Do předčasné smrti roku
1967 uveřejnil o preimplantačních zárodcích potkana několik
studií,
věnovaných
zmapování
průběhu
Prof. MUDr. Karel Mazanec, DrSc. prioritních
(1922-1967)
submikroskopických diferenciačních procesů a cytochemické detekci
nespecifické esterázy v rýhujících se vajíčkách.
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Mazancův záměr studovat preimplantační embrya savců, cíleně rozvíjený jeho žáky v dalších
letech, byl velmi prozíravý a zúročil se v rámci programu in vitro fertilizace (IVF) a embryotransferu
(ET). Iniciativou a manažerskými aktivitami se o to přičinil prof. MUDr. Milan Dvořák, DrSc. (19302012), který po předčasné smrti prof. Mazance převzal vedení ústavu a s přednosty obou
gynekologicko-porodnických klinik v Brně rozpracoval jeho úspěšnou realizaci. Anglické „baby
Brown“- počaté ve zkumavce jako první na světě, tak získalo o čtyři roky později český protějšek. Na
embryologickém zajištění projektu se s Milanem Dvořákem podíleli prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc.
a MUDr. Jan Tesařík, DrSc., klinickou část garantovali profesoři prof. MUDr. Ladislav Pilka (19332014) a prof. MUDr. Zdeněk Čupr (1927-2019).
Obory se rozvíjejí a jejich nositelé vyrůstají na tom, co vytvořili přechozí generace. V
embryologické tradici úspěšně pokračují i současní pracovníci ústavu, pod vedením doc. MVDr.
Aleše Hampla, CSc. Tým doc. Hampla a prof. Petra Dvořáka v roce 2003 derivoval jako první v ČR
a třetí na světě unikátní linie lidských embryonálních kmenových buněk. Po příchodu doc. Hampla
v roce 2010 na Ústav histologie a embryologie LF MU se tak biologie lidských kmenových buněk,
vývoj tkání in vitro i pokročilé techniky tkáňového inženýrství a mikroskopie staly stěžejními
výzkumnými tématy nejen s cílem porozumění složitosti lidského vývoje, ale zejména s výhledem
reálné klinické aplikace.

1935

Nákres zárodečného terčíku. Florian J., Hill JP.
An early human embryo (no. 1285, Manchester
Collection), with capsular attachment of the
connecting stalk. Journal of Anatomy. 1935.
69(4): 399-411.

2021

Kolonie lidských embryonálních kmenových buněk
snímaná
fluorescenčním
mikroskopem.
Zelená
označuje fosforylovaný histon pH2AX, fialová
zviditelňuje DNA buněčných jáder, světle modře je
zviditelněný cytoskelet (aktin). Orig. V. Porokh, 2021.

BABÁKOVA
MEDAILE

BABÁKOVA MEDAILE

Babákova medaile je nejvýznamnější ocenění Česko-Slovenské
biologické společnosti, z.s. udělované osobnostem biologického výzkumu
za zásadní přínos k rozvoji biologických věd. Medaile je pojmenována po
významném českém fyziologu a lékaři, prof. MUDr. Edwardu Babákovi
(1873-1926).
Prof. Babák stál u zrodu Vysoké školy
zvěrolékařské jako její první rektor, poté se stal
děkanem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
a stal se následně i jejím rektorem. Stál tak u
zrodu hned dvou brněnských univerzit.
V roce 1921 prof. Babák spolu s prof. F. K.
Studničkou a dalšími předními vědeckými a
akademickými osobnostmi založil v Brně
Prof. MUDr. Edward Babák Biologickou společnost, jako první odbornou
(1873-1926)
platformu pro biologické vědy v českých zemích.

V roce 1924 má společnost již celonárodní působnost, což se odráží i v jejím názvu - je
přejmenována na Československou biologickou společnost. I po sto letech a přes existenci dvou
samostatných států je Česko-slovenská biologická společnost stále aktivní a sdružuje české i
slovenské biology plně v duchu tradic profesorů Babáka a Studničky.

Prof. MVDr. JAN MOTLÍK, DrSC.
Ústav živočišné fyziologie a genetiky, Akademie věd ČR v.v.i.
Prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc., (*1946) vystudoval
Veterinární Universitu v Brně, kde se stal také profesorem v oboru
fyziologie zvířat. Avšak svou vědeckou aktivitu realizoval na Ústavu
živočišné fyziologie a genetiky, AVČR v Liběchově. Zabývá se
molekulárními mechanismy zrání savčích oocytů, biologií tkáňově
specifických kmenových buněk a organogenezí. Na UŽFG
vybudoval vědecké Centrum PIGMOD, které se soustřeďuje na
vytváření biomedicínských modelů pro dosud nevyléčitelná lidská
onemocnění, zejména neurodegenerativní. Zásadně také přispěl k
ověření bezpečnosti a účinnosti genové terapie Huntingtonovy
choroby a USHER Syndromu pomocí transgenních miniprasat, která
byla připravena právě v Centru PIGMOD. Díky spolupráci centra
PIGMOD a firmy uniQure tak mohl vektor AMT-130 vyvinutý pro
léčbu Huntingtonovy choroby vstoupit do klinických testů jak v USA,
tak v Evropě.
Profesor Motlík je průkopníkem využívání pokročilých zvířecích modelů, které umožnují
pochopit podstatu závažných, dosud nevyléčitelných lidských onemocnění a vyvíjet moderní a
bezpečná léčiva pro jejich cílenou terapii.
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VYTVÁŘENÍ TRANSGENNÍCH MODELŮ ZÁVAŽNÝCH, DOSUD
NELÉČITELNÝCH LIDSKÝCH ONEMOCNĚNÍ U MINIPRASAT
Jan Motlík
Centrum PIGMOD, Ústav živočišné fyziologie a genetiky, v.v,i. Akademie věd ČR
Rumburská 89 277 21 Liběchov
e-mail: motlik@iapg.cas.cz
Lidská dědičná onemocnění je obtížné studovat i léčit. Pro většinu takových, dosud

neléčitelných, onemocnění navíc neexistuje vhodný model, který by umožnil pochopení detailů
patogeneze i vývoj terapie. Huntingtonova choroba je vzácné, progredující neurodegenerativní
onemocnění s fatálním koncem. Jde o autozomálně dominantní onemocnění; stačí tedy jediná
abnormální alela, aby došlo k projevu onemocnění. V pozadí Huntingtonovy choroby je expanze CAG
nukleotidů v kódující sekvenci genu pro bílkovinu huntingtin. Tvorba abnormálního proteinu vede k
buněčné smrti neuronů v corpus striatum a závažným klinickým projevům nemoci. Ve výzkumu
Huntingtonovy choroby se s úspěchem využily různé modelové organismy, od octomilek a háďátek,
přes hlodavce, ovce a prasata. Všechny přispěly k poznání molekulárního mechanismu onemocnění.
Nicméně, pro vývoj experimentální humánní terapie, jsou nutné pokročilé specifické zvířecí modely,
které jsou blízké člověku svým vývojem, neuroanatomií i fyziologií. Takovým unikátním modelem jsou
miniaturní prasata chovaná v centru PIGMOD (Pig Models of Diseases) UŽFG AV ČR.
Pro studium Huntingtonovy choroby bylo nutné vytvořit transgenní zvíře nesoucí ve svém
genomu poškozený gen pro huntingtin. První takové transgenní miniprase se narodilo v Liběchově již
v roce 2001. Narození Adély předcházelo několik let intenzivní mezinárodní spolupráce, především
s prof. Martinem Marsalou na Univerzitě v San Diegu, USA. Adéla byla transgenní zvíře –její genom
byl tedy geneticky modifikován. Lentivirové vektory, nesoucí genetickou informaci pro N-terminální
část lidského mutovaného huntingtinu, byly deponovány pod zona pellucida jednobuněčného embrya
miniprasate ve stadiu prvojader. Insert se úspěšně integroval. Zatímco gen normálně kódující
huntingtin je lokalizován na čtvrtém chromozomu, nový insert byl detegován na prvním chromozomu a
v jedné kopii. Již v prvním vrhu byli genotypizováni dva kanečci (F1), kteří založili následné generace
F2 až F4. Tato transgenní zvířata představovala první velký zvířecí model Huntingtonovy choroby,
který umožnil detailní charakteristiku na molekulární, morfologické i fyziologické úrovni, včetně
reprodukčních a behaviorálních parametrů a stal se základem úspěšné série primárních publikací.
Úspěch našeho modelu vedl ke spolupráci s farmaceutickou firmou UniQure ve snaze vyvinout
metodiku genové terapie Huntingtonovy choroby, dědičného neurodegenerativního onemocnění,
neléčitelného jiným způsobem. Injekcí vektoru AAV5 (AMT 130) do bazálních ganglií transgenních
miniprasat dojde k produkci mikroRNA (miRNA), komplementární k úseku mRNA pro mutovaný
huntingtin1. Vyšetření cerebrospinání tekutiny a vlastní mozkové tkáně bazálních ganglií potvrdilo
významný pokles hladin mutovaného huntingtinu a potenciál pro klinický efekt. Vypracovaná metodika
genové terapie byla schválena americkým úřadem U.S. Food and Drug Administration (FDA) pro
klinické testování v USA. Pozitivní hodnocení od FDA Safety Board otevřelo cestu pro klinické
testování v Evropě.

BABÁKOVA
PŘEDNÁŠKA

Ve spolupráci s německými kolegy pracujeme na modelech dalších dědičných onemocnění.
V minulém roce se v centru PIGMOD v Liběchově narodila první prasnička, která nese na obou
alelách mutaci v genu USH1C (R31X/R31X), která je zodpovědná za neléčitelné dědičné oční
onemocnění – Usherův syndrom. Toto onemocnění se projevuje ztrátou sluchu, a také abnormální
akumulací pigmentových buněk v sítnici, vedoucí ke slepotě (retinitis pigmentosa). Ve spolupráci
s firmou ODLIA Therapeutics testujeme na transgenních miniprasatech bezpečnost a účinnost
vektorů, které by po depozici do subretinálního prostoru zastavily rozvoj onemocnění, které jinak vede
nevyhnutelně ke ztrátě zraku. Oba příklady tak dokumentují, že transgenní miniprasata představují
jedinečný biomedicínský model na cestě k léčení monogeneticky podmíněných lidských onemocnění.
Literatura:


Evers MM, Miniarikova J, Juhas S, Vallès A, Bohuslavova B, Juhasova J, Skalnikova HK, Vodicka P,
Valekova I, Brouwers C, Blits B, Lubelski J, Kovarova H, Ellederova Z, van Deventer SJ, Petry H, Motlik J,
Konstantinova P. AAV5-miHTT Gene Therapy Demonstrates Broad Distribution and Strong Human
Mutant Huntingtin Lowering in a Huntington’s Disease Minipig Model. Molecular Therapy. 2018.
26(9):2163-2177.
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M, Blits B, Petry H, Ellederova Z, Motlik J, van Deventer S, Konstantinova P. Widespread and sustained
target engagement in Huntington's disease minipigs upon intrastriatal microRNA-based gene
therapy. Science Translational Medicine. 2021. 13(588):eabb8920.

Černobílé sele ve vrhu představuje prvního homozygota narozeného v centru PIGMOD, nesoucího
mutaci v obou alelách pro gen USH1C, kódující protein harmonin. Abnormální harmonin vede k rozvoji
Usherova syndromu u lidí i zvířecího modelu.
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NEJNOVĚJŠÍ TRENDY V 3D SEM/FIB-SEM TOMOGRAFII A
ZPRACOVÁNÍ DAT BIOLOGICKÝCH VZORKŮ
Ondřej Šulák
TESCAN ORSAY HOLDING, Brno, Česká republika
email: ondrej.sulak@tescan.com
Současné trendy v elektronové mikroskopii se zaměřují na analýzu citlivých biologických

vzorků, jako jsou třeba tkáně či buněčné kultury. Moderní design skenovacích elektronových
mikroskopů (SEM) umožňuje pořizovat snímky při velmi nízkých energiích, které jsou klíčové pro
zobrazení nanometrových struktur v těchto velmi citlivých biologických vzorcích. Kombinace skenovací
elektronové mikroskopie s možností velmi přesného odemílání materiálu pomocí fokusovaného
iontového svazku (Focused Ion Beam, FIB) otevírá širokou škálu možností pro studium vnitřních
struktur. Systémy FIB-SEM jsou dnes široce používány nejen pro rutinní přípravu ultratenkých lamel
pro analýzu v transmisních (prozařovacích) elektronových mikroskopech (TEM), ale také pro 3D
strukturní analýzu a objemovou rekonstrukci jak při běžných, laboratorních podmínkách, tak i v
kryogenních podmínkách při teplotě okolo -150°C. 3D FIB-SEM tomografie je velmi vhodná a užitečná
technika ve strukturní biologii umožňující vizualizaci různých buněčných membrán či organel v celém
jejich objemu, což pomáhá vědcům zodpovídat otázky o principech různých biologických procesů.
V rámci přednášky probereme možnosti unikátních řešení FIB-SEM pro detailní strukturální
analýzu včetně nejnovějších trendů s využitím FIB-SEM na bázi plazmy pro detailní analýzu různých
biologických objektů, včetně těch o větších objemech.

3D FIB-SEM rekonstrukce s pokročilou segmentovanou vizualizací buněčných struktur. Žlutá barva
označuje endoplazmatické retikulum, modrá mitochondrie a fialová buněčné jádro
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Čech S.: 50 let od smrti profesora Františka
Karla Studničky. Univerzitas 38 (4), 2005, 55–57
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INOVATIVNÍ DIAGNOSTIKA KVALITY EJAKULÁTU S VYUŽITÍM PRO
SELEKCI NEPOŠKOZENÝCH SPERMIÍ
Kateřina Komrsková1,2, Ondřej Šimoník1, Michaela Frolíková1, P. Postlerová1,3
1Laboratoř

reprodukční biologie, Biotechnologický ústav AV ČR, BIOCEV,
Průmyslová 595, Vestec, 252 50, 2Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta,
Univerzita Karlova, Viničná 7, Praha 2, 128 44, 3Katedra veterinárních disciplín,
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská
univerzita v Praze, Kamýcká 129, Praha 6, 165 00
e-mail: katerina.komrskova@ibt.cas.cz
Asistovaná reprodukce není pouze o zázraku početí, ale o zodpovědnosti, jaký zdravotní
potenciál dáme novému jedinci „do vínku“. Při spojení reprodukční medicíny a aplikovaného
výzkumu můžeme tento potenciál pozitivně ovlivnit selekcí kvalitních spermií. Doposud
neexistuje žádná metoda, která by komplexně zhodnotila fertilizační potenciál spermií a
odrážela současně klíčové parametry kvality spermií, jako je integrita hlavičky, kvalita DNA a
pohyblivost v jednom jediném systému. V rámci aplikovaného výzkumu jsme vyvinuli novou
metodu hodnocení kvality ejakulátu mužů, založenou na specifické detekci poškozených
akrozómů spermie (patenty PV 308864, PV 308863, PCT/CZ2021/050004,
PCT/CZ2021/050005). Metoda umožňuje citlivé zjištění fyziologického stavu spermie, které
lze použít nejen pro diagnostické účely, ale současně pro separaci poškozených spermií od
nepoškozených, s následným využitím kvalitních spermií v dalších postupech asistované
reprodukce. Systém využívá specifický marker, protein CD46, který je detekovatelný pouze
pokud dojde k porušení membrány chránící akrozóm spermie, což v důsledku vede ke
snížení integrity DNA a současně pohyblivosti spermie. Pokud marker poškození integrity
akrozómů je detekován specifickou protilátkou (užitný vzor č. 35085) vázanou na magnetické
nosiče, poškozené spermie mohou být oddělené od zdravých (schéma 1). V případě využití
nového systému v diagnostice dojde k rychlému zhodnocení kvality ejakulátu. Hlavní
výhodnou a zcela unikátním přínosem je, že nový separační systém umožní rychle odstranit
z vyšetřovaného spermatu poškozené spermie a efektivně pročistí vybraný vzorek před
vlastní mikroinjekcí spermie do cytoplazmy oocytu (ICSI).
Schéma 1:

Podporováno grantem
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ČR (NU20-03-00309), IBT AV ČR (RVO: 86652036) a projektem BIOCEV z ERDF
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REGULACE TRANSLACE V SAVČÍM OOCYTU
Andrej Šušor
Ústav Živočišné Fyziologie a Genetiky, AV ČR Rumburská Liběchov
e-mail: susor@iapg.cas.cz
V průběhu růstu oocytů dochází k akumulaci maternálních RNA molekul. Při absenci
transkripce je regulace genové exprese v oocytech výhradně kontrolována na úrovni
transkriptomu, proteomu a syntézy proteinů. Část uložených RNA molekul zůstává
netranslatovaných, zatímco rovněž dochází k načasované translaci specifických mRNA
molekul, které řídí průběh meiotického dělení, přeměnu oocytu v embryo a preimplantační
embryonální vývoj. Tato přednáška se zabývá nejnovějšími poznatky v oblasti distribuce
RNA ve vztahu k prostorové a časové regulaci translace v průběhu meiotického zrání
savčích oocytů. Budou prezentovány nejvýznamnější mechanismy účastnící se organizace a
lokalizace maternálního transkriptomu v oocytech ve vztahu k regulaci translace a průběhu
meiotického dělení.
Grantova podpora: GA ČR 19‐13491S a MŠMT
EXCELLENCECZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000460 OP RDE.
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TRANSLÁCIA REGULOVANÁ mTOR DRÁHOU OVPLYVŇUJE VZNIK
PRVÝCH BUNIEK VNÚTORNEJ BUNKOVEJ MASY U MYŠÍCH
PREIMPLANTAČNÝCH EMBRYÍ
Lenka Gahurová1,2, Pavlína Černá1, Jana Tománková1, Pablo Bora1, Michaela
Kubíčková1, Kristína Kovačicová3, David Potěšil4, Zbyněk Zdráhal4, Andrej Šušor2,
Martin Anger3, Alexander W. Bruce 1
1Jihočeská

Univerzita v Českých Budějovicích, Branišovska 1760, 37005 České
Budějovice, 2 Ústav živočišní fyziologie a genetiky AVČR, v.v.i., Rumburská 89,
27721 Liběchov, 3 Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i, Hudcova 296/70,
62100 Brno, 4 Středoevropský technologický institut, Kamenice 753/5, 62500 Brno
e-mail: lveselovska@prf.jcu.cz
Počas myšieho preimplantačného embryonálneho vývoja sa segregujú tri bunkové línie –
trofoektoderm a primitívny endoderm, z ktorých sa diferencujú extraembryonálne tkanivá,
a pluripotentný epiblast, čo sú progenitorové bunky pre samotné embryo. Z prvých
vnútorných buniek, kompletne obklopených inými bunkami, ktoré vznikajú počas delenia z 8
na 16 buniek, sa prednostne formuje budúci epiblast, zatiaľ čo vnútorné bunky segregované
v ďalších deleniach s väčšou pravdepodobnosťou prispejú k primitívnemu endodermu.
Mechanizmy ovplyvňujúce smer bunkového delenia, určujúce, či z deliacej bunky vzniknú
dve vonkajšie bunky na povrchu embrya, alebo jedna vonkajšia a jedna vnútorná bunka, nie
sú zatiaľ plne objasnené.
mTOR signalizačná dráha reguluje transláciu špecifických mRNA (napr. takých, čo obsahujú
TOP motív v sekvencii 5’UTR), a to pomocou inaktivácie inhibitoru iniciácie translácie
4EBP1. Ukázali sme, že táto translačná regulácia je aktívna počas embryonálnej mitózy z 8
na 16 buniek, a podieľa sa na vzniku vnútorných buniek. Inhibícia mTOR dráhy počas
mitózy, ako aj znemožnenie inaktivácie 4EBP1 a inhibícia zostavenia komplexu iniciácie
translácie viedli k zníženiu počtu vnútorných buniek v 16-bunkovom štádiu. Tento nižší počet
vnútorných buniek je stále detegovateľný v štádiu skorej blastocysty, ale pred implantáciou je
už počet vnútorných buniek vykompenzovaný. Detailnejší výskum mechanizmu vplyvu
mTOR-regulovanej translácie na vznik vnútorných buniek ukazuje, že delenie, ktoré by za
normálnych okolností viedlo k vzniku jednej vonkajšej a jednej vnútornej bunky, pri inhibícii
mTOR dráhy vedie k dvom vonkajším dcérskym bunkám, a úlohu pri tom hrajú
cytoskeletárne proteíny kódované mRNA s TOP motívom vo 5’UTR.

Podporováno grantem MSCA IF 708255 a GA ČR (reg. č. 21-03305S).
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NOVÉ POZNATKY O ÚLOHE AURORA KINÁZ V SEGREGÁCII
CHROMOZÓMOV U CICAVČÍCH OOCYTOV
Dávid Drutovič1, Michaela Vaškovičová1, Cecilia Blengini2, Patricia Ibrahimian2,
Karen Schindler2, Petr Šolc1
1Ústav

živočíšnej fyziológie a genetiky, Akadémia vied Českej republiky, Rumburská
89, 277 21 Liběchov, Česká republika, 2Univerzita Rutgers, New Brunswick, 145
Bevier Road, Piscataway, New Jersey 08854, USA
e-mail: drutovic@iapg.cas.cz

Aurora kinázy patria do rodiny proteínkináz, ktoré regulujú výstavbu deliaceho
vretienka a segregáciu chromozómov v somatických aj zárodočných bunkách. U myších
oocytov je známe, že Aurora kináza A dokáže kompenzovať neprítomnosť ďalších dvoch
homológov, Aurora kinázy B a C, a podporiť tak priebeh meiózy I u oocytov s depletovanou
Aurora kinázou B a zároveň Aurora kinázou C. Nie je však známe, či Aurora kinázy B a C
dokážu kompenzovať neprítomnosť Aurora kinázy A. Pomocou myších oocytov
s depletovanou Aurora kinázou A a pokročilej „light-sheet“ mikroskopie živých oocytov sme
ukázali, že bez prítomnosti Aurora kinázy A nie sú zvyšné dva homológy schopné podporiť
správny priebeh meiózy I, keďže tieto oocyty zostávajú v meióze I. Preukázali sme, že
Aurora kináza A aktivuje kinázu PLK1 na mikrotubuly organizujúcich centrách. Táto aktivácia
indukuje fragmentáciu mikrotubuly organizujúcich centier, čo je dôležitý krok pre výstavbu
bipolárneho deliaceho vretienka. Dokázali sme tiež, že Aurora kináza A reguluje lokalizáciu
proteínu TACC3, ktorý reguluje výstavbu deliaceho vretienka. Aurora kináza A má tak na
rozdiel od ostatných dvoch homológov mnohé unikátne funkcie, ktoré sú potrebné pre vstup
do meiózy II.
Podporováno grantem Interaction MŠMT (reg. č. LTAUSA 17097) a NIH (reg. č.
1R35GM13634-01).
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ZTRÁTA SPROUTY2/4 U MYŠÍ VEDE K CILIOPATICKÉMU
FENOTYPU
Marcela Buchtova1,2, Eva Hruba1,2 Michaela Kavková3, Linda Dalecká4, Miloš
Macholán1, Tomáš Zikmund3, Michaela Bosaková5, Pavel Krejčí5, Mária Hovořáková4
1Ústav
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Sprouty proteiny řídí kontrolní mechanizmy RTK signalizace včetně signální dráhy
fibroblastového růstového faktoru (FGF). Mutace Sprouty genů způsobují celou škálu
vývojových abnormalit u myší, jako jsou například ztráta sluchu, kraniofaciální defekty,
poruchy růstu a ezofageální achalázie. U pacientů, Sprouty2 hraje úlohu u thanatoforické
dysplázie, neuropatie a rakoviny. Překvapivě, syndromy s hyperaktivací FGF signalizace a
syndromy s dysfunkcí primárních cilií vykazují podobné fenotypové projevy, jako jsou
kraniofaciální vady a achondroplazie.
Naším cílem bylo charakterizovat úlohu Sprouty2 a Sprouty4 s využitím myších
modelů a determinovat roli Sprouty proteinů na tkáňové i buněčné úrovni. Vzhledem ke
sdílenému skeletálnímu fenotypu jsme se zejména zaměřili na interakce Sprouty proteinů s
FGF signalizací v průběhu skeletogeneze a jejich vlivu na primární cilie a s nimi spojenou Hh
signalizaci.
Analýzy transgenních myší s deficiencí v Sprouty2 a Sprouty4 odhalily řadu defektů
včetně nedostatečné endochondrální osifikace, abnormalit tvorby prstů či změn vývoje
zubních tkání včetně tvorby nadpočetných zubních základů. Dále jsme pozorovali redukci
denzity kostí či vznik chondromů. Všechny tyto malformace jsou spojovány s řadou ciliopatií.
Fenotypové změny byly doprovázeny prodloužením cilií v růstové ploténce u embryí i
postnatálních stádií Sprouty2-/- a Sprouty2+/-;Sprouty4-/- jedinců při srovnání s odpovídajícími
kontrolami. Hedgehog signalizace byla zvýšena v autopodiu a proximálních tibiích Sprouty2-/;Sprouty4-/- myší. Navíc, zvýšená hladina GLI3 represorové (GLI3R) formy byla detekována v
primárních buněčných linií založených ze Sprouty2/4-deficientních jedinců.
Tyto výsledky ukazují, že deficience v Sprouty proteinech demonstruje fenotypové
projevy odpovídající ciliopatiím v řadě aspektů, a tedy Sprouty-deficientní myši mohou sloužit
jako cenný model pro studium asociací mezi patologickou aktivací RTK a dysfunkcí
primárních cilií během skeletogeneze.
Podporováno grantem GA ČR (reg. č. 21-04178S).
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VÝVOJ VESTIBULUM ORIS A JEHO KLINICKÉ ASPEKTY
Mária Hovořáková1, Linda Dalecká1,2, Barbora Hutečková3,4, Marcela Buchtová3,4,
Abigail S. Tucker1,5
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Vestibulum oris – prostor ohraničený rty, respektive tvářemi, dále zuby a dásněmi – je
část ústní dutiny, která se u člověka vyvíjí v těsné blízkosti vyvíjející se dentice. Vývojovým
základem vestibulum oris je epitelová struktura nazývaná v literatuře jako vestibulární lišta,
která je v embryonálních čelistech lokalizovaná zevně od dentální lišty, jež tvoří jednotlivé
zubní základy. Jak lišta dentální, tak i vývojový základ vestibula postupně invaginují do
přilehlého mezenchymu a interakce epitelu a mezenchymu z tohoto hlediska budou důležitou
souhrou vývojových procesů v této oblasti v obou strukturách. Oblast zevně od vyvíjející se
dentice je v rámci rané embryogeneze morfogeneticky velmi aktivní a u lidských zárodků byly
v této oblasti dokonce popsány struktury připomínající vývojová stádia zubů. V řezákové
oblasti dolní čelisti navíc vzniká zubní i vestibulární lišta nejen u člověka ale i u myšího
modelu ze společného epitelového základu, čímž se oblast anteriorní mandibuly stává
atraktivní také pro studium diferenciace buněk v této oblasti s cílem vyhodnotit klíčové
faktory rozhodující o jejich osudu. Společné rané vývojové mechanizmy probíhající v tkáni
vestibulární a dentální představují rovněž možné vysvětlení výskytu patologií zevně od
dentice s výskytem zubních tkání.
Grantová podpora projektu: GAČR 18-04859S.
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RETINÁLNÍ ORGANOIDY JAKO NÁSTROJ K POCHOPENÍ
MOLEKULÁRNÍ PODSTATY VLIVU SVĚTLA NA CIRKADIÁNNÍ
RYTMY
Kamila Weissová1,2, Jana Šebestíková1,3, Kateřina Konečná1, Tomáš Bárta1,2,3
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Většina

organismů

disponuje

vlastním

endogenním

cirkadiálním

hodinovým

mechanismem, který prostřednictvím regulace genové exprese generuje rytmy v
biologických procesech. Tyto hodiny se každý den resetují, aby se synchronizovaly s
24hodinovými environmentálními cykly světla, tmy a teploty. Geny, které regulují cirkadiální
rytmy, vykazují 24 hodinovou amplitudu exprese a jsou také zapojeny do celé řady
biologických procesů včetně přenosu signálu, dělení buněk, metabolismu a chování. Poruchy
cirkadiánních hodinových mechanismů jsou často spojovány s různými chorobami, jako
například diabetes, rakovina a poruchy spánku.
Světlo je klíčový faktor, který má nesporný vliv na cirkadiánní hodiny, zatím však není zcela
pochopen účinek světla na cirkadiánní hodiny u člověka. V tomto projektu jsme použili
retinální organoidy derivované z lidských pluripotentních kmenových buněk jako model ke
zkoumání vlivu světla na expresi genů zapojených do řízení cirkadiánních hodin. Naše
výsledky ukazují, že expozice světlem vede ke snížení exprese hodinových genů a k jejich
následné synchronizaci.
Podporováno granty: GA ČR (21-05146S, 21-08182S), Grantová agentura Masarykovy
unverzity (GAMU) – MUNI/G/1391
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MŮŽE BÝT EMBRYOLOGICKÝ VÝVOJ TLUSTÉHO STŘEVA
PODSTATOU NÁDOROVÉ HETEROGENITY V TÉTO LOKALIZACI?
Kristýna Tomášová1,2, Anna Šišková1,2,3, Michal Kroupa1,3, Ludmila Vodičková1,2,3,
Joeren Huyghe4, Pavel Vodička1,2,3
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Naše nedávné studie ukazují, že genetická architektura proximálních i distálních
nádorů kolorekta jsou částečně rozdílné a ukázali jsme, že distální kolorektální a rektálních
nádory mají velice podobnou germinální etiologii [1].
Ukázali jsme kratší délku telomer v nádorových tkáních než v okolní mukóze (P <
0.0001). Kratší telomery byly prokázány v nádorech s nižším stádiem než v pokročilejších
stádiích (P = 0.001). Telomery byly kratší v nádorech v proximálních než v distálních částech
střeva (P < 0.0001). Kratší telomery byly asociovány s mikrosatelitní nestabilitou (P = 0.001)
a histologií mucinózních nádorů (P < 0.0001). U pacientů s menším podílem délky telomer
mezi nádorovou tkání a okolní mukózou byla nalezena asociace s celkovým přežitím (P =
0.022). Metastatické nádory měly kratší telomery než okolní nenádorová tkáň v játrech (P =
0.0005; [2]). V našem připravovaném manuskriptu, který je zaměřen na dynamiku telomer
v leukocytech periferní krve, jsme nalezli, během jednoho roku po diagnóze, různé trajektorie
zkracování telomer (repeated measures ANOVA F(4, 90) = 2.83, p = 0.03) u

pacientů

s kolorektálním karcinomem, kteří byli kategorizováni podle místa nádoru. Je to další důkaz,
že kolorektální karcinom je heterogenní choroba.
Je zajímavé, že tyto rozdíly se objevují již v období tranzice z adenomu do
adenokarcinomu.
1. Huyghe et al. Genetic architectures of proximal and distal colorectal cancer are partly
distinct. Gut. 2021 Jul;70(7):1325-1334.
2. Kroupa et al. Relationship of telomere length in colorectal cancer patients with cancer
phenotype and patient prognosis. Br J Cancer. 2019 Aug;121(4):344-350.
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MECHANICKÉ SÍLY FIBROBLASTŮ REGULUJÍ MORFOGENEZI
EPITELU MLÉČNÉ ŽLÁZY
Jakub Sumbal1, Denisa Belisová1, Anas Rabata1, Zuzana Koledová1
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Mlékotvorná část mléčné žlázy je tvořena větvenou strukturou epitelových kanálků.
Tato struktura vzniká procesem větvící morfogeneze, který je systémově regulován hormony
a lokálně pomocí interakcí epitelu s okolním stromatem. Avšak přesné mechanismy
epitelově-stromálních interakcí nejsou zcela známé. V naší laboratoři jsme pomocí
genetických myších modelů, pokročilých kokultur organoidů s fibroblasty a časosběrné a
konfokální mikroskopie zjistili, že fibroblasty stromatu mléčné žlázy regulují větvení epitelu
pomocí mechanických sil. Naše výsledky ukazují, že fyzický kontakt fibroblastů s epitelem je
potřebný pro ohýbání epitelu do větví v ex vivo kokulturách organoidů s fibroblasty a že
genetická ablace fibroblastů nebo knockout myozinového genu Myh9 ve fibroblastech vedou
k poruše růstu a větvení epitelu mléčné žlázy in vivo. Naše studie odhaluje nový
mechanismus morfogeneze epitelu mléčné žlázy prostřednictvím mechanických sil
fibroblastů a novou mechanicky aktivní subpopulaci fibroblastů ve vyvíjející se mléčné žláze,
která může reprezentovat normální protějšek fibroblastů asociovaných s nádory.
Poděkování: MUNI/G/1446/2018 a MUNI/11/SUP/20/2020.
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ENDOPLAZMATICKÉ RETIKULUM JAKO POTENCIÁLNÍ
REGULÁTOR BUNĚČNÉHO CYKLU V LIDSKÝCH
PLURIPOTENTNÍCH KMENOVÝCH BUŇKÁCH
Volodymyr Porokh1, Barbora Vavrušáková1, Kamila Hlavatá1,2, Petr Vaňhara1,2, Aleš
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2Mezinárodní

Rané embryonální období je charakterizováno proliferací buněk unikátní rychlostí.
Vysoká míra proliferace je spojená s robustní proteosyntézou a vyžaduje rigorózní kontrolu
ze strany endoplazmatického retikula. Při dlouhodobé kultivaci v in vitro podmínkách lidské
pluripotentní kmenové buňky čelí množství externích podnětů, jež jsou potenciálně schopny
zasáhnout do jejich životaschopnosti. Vzhledem k unikátnosti lidských pluripotentních
kmenových buněk, jejich schopnosti se diferencovat do všech buněčných typů lidského těla
a v neposlední řadě kvůli jejich potenciálními použití v klinické praxi podrobné porozumění
regulačním mechanismům určujícím biologické chování těchto buněk in vitro je nezbytné.
Cílem této studie tak bylo popsat úlohu endoplazmatického retikula v regulaci proliferace a
udržování genetické integrity lidských pluripotentních kmenových buněk v in vitro
podmínkách. Pro tento účel byly použity linie lidských embryonálních (CCTL12, CCTL14) a
lidských indukovaných kmenových buněk (hiE1.6, hiE3.10, hiB2.10, hiE12). V první řadě
jsme se zaměřili na hlavní regulační molekulu zodpovědnou za odpověď na proteosyntetický
stress – Grp78. Grp78 patři do HSP70 rodiny chaperonů a v podmínkách zvýšeného
množství nesbalených proteinů spouští komplexní odpověď zaměřenou na stabilizaci
proteinů a ustálení homeostázy endoplazmatického retikula. Inhibice Grp78 pomocí vysoce
specifického nízkomolekulárního inhibitoru HA-15 způsobila zvýšený výskyt multipolárních
dělení v lidských pluripotentních kmenových buňkách. Naopak suplementace kultivačního
média syntetickým chaperonem – kyselinou tauroursodeoxycholovou snížilo výskyt
multipolárních dělení jak u embryonálních, tak indukovaných kmenových buněk. Překvapivě
analýza genové exprese ukázala vyšší expresi Grp78 u lidských indukovaných kmenových
buněk ve srovnání s embryonálními. Tato skutečnost poukazuje na odlišnou kapacitu
adaptačních mechanismů indukovaných pluripotentních kmenových buněk v in vitro
podmínkách. Zároveň se jeví, že udržování homeostázy endoplazmatického retikula je
zásadní pro genetickou stabilitu regulací průběhu buněčného dělení.
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Pozoruhodný je také vliv inhibice Grp78 na průběh buněčným cyklem, snížená
aktivita Grp78 vyvolává morfologické změny odpovídající zástavě v S-fázi buněčného cyklu.
Prodloužení S-fáze v podmínkách proteosyntetického stresu tak může vysvětlovat narušení
průběhu bipolárního buněčného dělení v důsledku nekontrolované duplikace centrozomů ke
kterému dochází během S-fáze buněčného cyklu. Přítomnost nadbytečného centrozomu má
destabilizační účinek na výstavbu dělicího vřeténka a kulminuje chybnou segregací
genetického materiálu do dceřiných buněk. Výskyt buněk s abnormálním množstvím
chromozomů vnáší velkou míru genetické heterogenity a představuje hlavní překážku pro
použití buněčné terapie založené na pluripotentních kmenových buňkách v klinické praxi.
Důkladnější porozumění molekulární odpovědi na in vitro podmínky je tak zásadní pro další
rozvoj buněčné terapie a regenerační medicíny.
Realizace projektu je podpořena prostředky Masarykovy Univerzity – MUNI/A/1689/2020,
MUNI/C/1631/2019, a Agenturou pro zdravotnický výzkum – AZV NV18-08-00299.
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BUNĚČNÉ POPULACE NA ROZHRANÍ ZUBNÍ A KOSTNÍ TKÁNĚ A
JEJICH ROLE PŘI DYNAMICKÉM FORMOVÁNÍ AKRODONTNÍ
ANKYLÓZY
Marie Šulcová1,2, Michaela Kavková3, Jana Dumková4, Jan Křivánek4, Josef Kaiser3,
Tomáš Zikmund3, Abigail S. Tucker5, Marcela Buchtová1,2
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Nejvíce prostudovaným typem připojení zubu k čelisti je savčí typ, známý jako
gomphosis, skládající se z úchytného aparátu tvořeného zejména periodontálními ligamenty.
V průběhu embryonálního vývoje je proces formování tohoto připojení precizně řízen tak, aby
se kost a zub do jisté míry vyvíjely zpočátku nezávisle, nicméně stále v dostatečné blízkosti
pro následné vytvoření komplexní struktury parodontu. V rámci živočišné říše je však
gomphosis zastoupena spíše minoritně, i proto přibývá studií zaměřujících se na vývoj
dalších typů připojení. Častými nemodelovými druhy živočichů, kteří se pro tento typ studií
využívají, jsou plazi, u kterých panuje velká diverzita v morfologii dentice. Pro naši studii
jsme využili unikátnosti chameleona jemenského (Chamaeleo calyptratus), který je jako
jeden z mála plazích druhů vybaven zuby, které v průběhu embryogeneze ankyloticky
srůstají s kostí čelisti a představuje tak kontrast pro dobře popsanou gomphosis. Naším
cílem bylo popsat vývojové procesy, které vznik tohoto typu připojení provázejí a zodpovědět
otázku, která populace buněk je zodpovědná za produkci mineralizované tkáně spojující
dentin zubu s podkladovou alveolární kostí.
V průběhu rané embryogeneze jsme na rozhraní prodlužujících se kostních výběžků
a zanořujících se cervikálních smyček zubních základů detekovali buňky osteoklastů, které
indikovaly probíhající přestavbu kosti. V mezenchymu v totožné oblasti pak byly přítomny i
apoptotické buňky. Exprese Runx2 v této oblasti prokázala schopnost buněk na rozhraní
mezi formujícím se zubem a kostí diferencovat do buněk produkujících tvrdé tkáně. Jakmile
v průběhu vývoje došlo k bezprostřednímu kontaktu prodlužujících se kostních výběžků a
dentinu, byla v oblasti budoucího srůstu pozorována populace buněk, která morfologicky
jednoznačně připomínala polarizované buňky odontoblastů. Po vytvoření mineralizované
matrix mezi zubem a kostí tyto buňky podléhaly apoptóze a v jejich blízkosti pak byly
detekovány četné makrofágy.
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Dynamiku formování pevného spojení jsme dále sledovali i u juvenilních jedinců.
Mimo samotné pevné připojení totiž dochází v průběhu života chameleonů i k úbytku pulpy
zubů. Za tímto účelem jsme měsíc starým jedincům aplikovali fluorescenční barvy kalcein a
alizarinovou červeň, které jsou schopny inkorporace do nově tvořených tvrdých tkání. Naše
analýza prokázala, že odontoblasty zůstávají aktivní pouze v samé špičce pulpy, zatímco
zbytek mineralizované matrix, která nahrazuje pulpu a vytvrzuje pevné spojení, je
produkována osteoblasty z postupně se rozšiřujících kostních výběžků.
Projekt byl finančně podpořen AZV (NU20-06-00189).
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ROZDÍLNÉ ROLE SIGNÁLNÍCH DRAH ERK A AKT V MORFOGENEZI
EPITELU
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Větvící morfogeneze je evolučně konzervovaný mechanismus, kterým si vyvíjející se
orgány zvětšují svou funkční plochu, například pro vstřebávání živin, výměnu plynů, nebo
sekreci mléka. Větvící morfogeneze mléčné žlázy je na lokální úrovni úzce regulována
parakrinními signály z okolí, avšak není plně objasněno, jak jsou tyto signály na úrovni
epitelu integrovány a skrze hrstku intracelulárních drah určují tvarování tkáně žlázy. Za
použití primárních organoidů myší mléčné žlázy, kvantitativní časosběrné mikroskopie a
farmakologických inhibitorů, jakožto i konfokální mikroskopie a integrativního výpočetního
modelování jsme rozluštili role dvou hlavních intracelulárních drah vyvíjejícího se epitelu –
dráhy ERK a AKT. Zatímco ERK dráhy podporuje větvení a funguje v přísně definovaných, a
časoprostorově lokalizovaných doménách, AKT dráha indukuje povšechný růst a stratifikaci
epitelu. Naše zjištění jsme dále ověřili in vivo experimentem, kterým jsme demonstrovali
důležitost oněch drah ve vývoji mléčné žlázy. Výsledky našeho bádání pomohou pochopit
vazby a rozdílné role signálních drah ERK a AKT, dvou drah nepostradatelných jak pro
vývoj, tak pro nádorové bujení prsní tkáně a povedou tak ke kvalitnější cílené léčbě
maligního onemocnění.

Poděkování: MUNI/G/1446/2018 a MUNI/G/1775/2020
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ROLE PROTEINU WNT1 VE FORMOVÁNÍ CHOROIDNÍHO PLEXU
Petra Kompanikova1, Karol Kaiser2, Jan Prochazka2, Michaela Prochazkova2, Ivana
Bukova2, Jan Krivanek3, Radislav Sedlacek2, Vitezslav Bryja1
1Ústav

experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
61137, Česká republika, 2České centrum pro fenogenomiku a laboratoř transgenních
modelů nemocí, Ústav molekulární genetiky AV ČR, Praha 142 20, Česká republika
3Ústav histologie a embryologie, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno,
Česká republika
e-mail: petra.kompanikova@mail.muni.cz
Choroidní plexus (ChP) je bohatě prokrvená tkáň vstupující do mozkových dutin
všech savců, do kterých sekretuje mozkomíšní mok. Tato tělní tekutina je nezbytná pro
správný embryonální vývoj a udržovaní homeostázy celé centrální nervové soustavy
v dospělosti. Mimo silně prokrvené stromy jsou tři typy ChP složeny také z polarizovaného
epitelu. Tato vrstva buněk pochází z progenitorových domén označovaných jako „cortical
hem“ v předním mozku a Wnt1+ “rhombic lip“ v zadním mozku. Kromě epitelových buněk
tyto domény produkují také neuronální typ buněk, tzv. Cajal-Retziusovy buňky. Dřívější
experimenty s ptačím štěpem buněk z těchto progenitorových domén ukázaly jejich celkový
potenciál - po jejich transplantaci do různých částí neurální trubice došlo k jejich migraci až
do faryngových oblouků trasami původních Wnt1+ buněk neurální lišty (BNL). V rámci
našeho projektu jsme se zaměřili na výzkum možného sdíleného původu všech ChP v
multipotentních Wnt1+ doménách, které by připomínali BNL. Pomocí reportérového systému
„confetti“ jsme prokázali společný původ epitelových vrstev ChP ve Wnt1+ doménách.
Abychom odlišili progenitori ChP od původní Wnt1+ populace BNL, využili jsme další model Sox10 confetti, používán pro identifikaci derivátu BNL. Negativní výsledky tohoto
experimentu naznačují jiný původ epitelových buněk ChP než v BNL. Navíc jsme
identifikovali doposud nepopsanou Wnt1+ buněčnou doménu v předním mozku, ze které
pravděpodobně pochází epitel ChPv předním mozku.
Celkově tak naše výsledky naznačují konzervovaný program multipotentních progenitorů
závislých na proteinu Wnt1 v nervové trubici. Navíc se tento program zdá být opakovaně
využíván v různých časových bodech během embryogeneze.
Podporováno grantem IGA MU (reg. č. 109830) a prezentující je stipendista programu Brno
Ph.D. Talent – financuje statutární město Brno.
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ROLE TAU-TUBULIN KINÁZY 2 V BIOLOGII PRIMÁRNÍCH CILIÍ
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Primární cilium je významná signální organela přítomná na širokém spektru
eukaryotických buněk. Tato struktura, která svým vzhledem připomíná bičík, hraje zcela
zásadní roli při koordinaci vývojových procesů a podílí se na několika typech mezibuněčné
komunikace, mezi které patří například dráhy Sonic hedgehog, Wnt, nebo TGF-β1. Nicméně,
ačkoliv o významu primárních cilií pro vývoj a homeostázu dnes není pochyb, řada otázek
týkajících se jejich vzniku a vystavení na buněčném povrchu zůstává nezodpovězena.
Hlavním objektem zájmu přednášky bude protein Tau-Tubulin Kináza 2 (TTBK2). Jedná se o
klíčový enzym, který svou aktivitou řídí vznik a růst primárního cilia.2 Význam TTBK2 pro
vývoj živočichů názorně dokládají například pokusy s myšími modely, které po vyřazení
TTBK2 z funkce zcela zastavují svůj embryonální vývoj.3 Mutace v genu kódujícím TTBK2
byly dále identifikovány také u lidských pacientů, kteří trpí spinocereberální ataxií, vzácným
neurodegenerativním onemocněním.4 V rámci prezentovaného výzkumu byly základní
(Western-blot,

fluorescenční

mikroskopie)

i

pokročilé

metody

(MS-MS,

expanzní

mikroskopie) použity k identifikaci nových molekul interagujících s TTBK2. Dále byly pomocí
biochemických a funkčních analýz zkoumány patologické varianty TTBK2, asociované
s rozvojem spinocereberální ataxie. Prezentovaná data umožnila částečné odkrytí sítě
molekul, které řídí vznik cilií v lidských buňkách, a přispěla také k objasnění možného
molekulárního

mechanismu

doprovázejícího

vznik

lidských

neurodegenerativních

onemocnění.
1.

Anvarian, Z., Mykytyn, K., Mukhopadhyay, S., Pedersen, L. B. & Christensen, S. T.
Cellular signalling by primary cilia in development, organ function and disease. Nat.
Rev. Nephrol. 15, 199–219 (2019).

2.

Goetz, S. C., Liem, K. F. & Anderson, K. V. The spinocerebellar ataxia-associated
gene tau tubulin kinase 2 controls the initiation of ciliogenesis. Cell 151, 847–858
(2012).

3.

Bouskila, M. et al. TTBK2 kinase substrate specificity and the impact of
spinocerebellar-ataxia-causing mutations on expression, activity, localization and
development. Biochem. J. 437, 157–167 (2011).

4.
Houlden, H. et al. Mutations in TTBK2, encoding a kinase implicated in tau
phosphorylation, segregate with spinocerebellar ataxia type 11. Nat. Genet. 39, 1434–1436
(2007).
Podporováno grantem GA Masarykovy univerzity, projekt MUNI/C/0026/2020
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ÚLOHA DUÁLNE ŠPECIFICKÝCH FOSFATÁZ V DIFERENCIÁCII
MYŠÍCH EMBRYONÁLNYCH KMEŇOVÝCH BUNIEK
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Rodina duálne špecifických fosfatáz (DUSP) je veľká proteínová rodina zahrňujúca
fosfatázy,

ktoré

z jedného

substrátu

dokážu

odstrániť

fosfátovú

skupinu

z fosfoserínových/fosfotreonínových a zároveň z fosfotyrozínových zvyškov. I keď u
jednotlivých DUSP-ov existujú určité rozdiely v tom, ktorý proteín prednostne defosforylujú,
všeobecne ich substrátmi sú rodina proteínov aktivovaných mitogénami (MAPK). Náš
výskum je zameraný na tri cytosolické DUSPy, ktoré sú si podobné štruktúrou a substrátovou
špecificitou a to DUSP6, DUSP7 a DUSP9. Bunkové línie myších embryonálnych
kmeňových buniek, u ktorých bola potlačená exprésia týchto DUSPov pomocou metódy
CRISPR-Ca9, si síce zachovávajú niektoré svoje základné charakteristiky, ale neprítomnosť
týchto fosfatáz má efekt na ich diferenciáciu in vitro. Pozorovali sme, že u bunkových línii
neexprimujúcich študované DUSPy sa v časných fázach diferenciácie tvorí menej srdcového
mesodermu, čo sa po dlhšej kultivácii odzrkadlí aj v nižšom počte vytvorených
kardiomyocytov. Opačný prípad je tomu pri formácii neuroektodermu a neurónov, ktorých sa
v mutovaných líniách tvorí naopak viac. Ako veľký bude tento posun v diferenciácii záleží na
tom, ktorý z vybraných DUSP-ov je v línii umlčaný. Kým neprítomnosť DUSP6 má na bunky
najmenší dopad, zdá sa že DUSP7 je pre myšie embryonálne kmeňové bunky z vybranej
trojice najpodstatnejšia, lebo pri jej umlčaní je zmena vo fenotype najvýraznejšia a napriek
tomu, že sme vytvorili bukovú líniu, ktorá neexprimovala zároveň DUSP6 a DUSP9, nebolo
možné vytvoriť bunkovú líniu ktorá by neexprimovala DUSP7 zároveň s iným DUSPom.
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EMBRYOLOGICKÉ METODY V ASISTOVANÉ REPRODUKCI
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Klíčovou součásti metod asistované reprodukce jsou techniky realizované v embryologické
a andrologické laboratoři. Současné metodické přístupy jsou neustále optimalizovány. Podstatnou
součástí těchto metod je příprava gamet před in vitro fertilizací (IVF). V tomto směru se
nejintenzivněji rozvíjí techniky separace spermií, které mohou zefektivnit celý proces IVF. Před
vlastním použitím spermií je nutné odseparovat pohyblivé spermie od nepohyblivých. Pro tyto
účely se rutinně používají techniky separace spermií pomocí centrifugy, tedy metodou swim-up či
pomocí hustotního gradientu. V posledních letech se stále častěji objevují techniky lab-on-chip,
které pracují bez centrifugace spermií a využívají důmyslně uspořádaných separačních systémů
založených na systému úzkých kanálků, mikrofluidních komůrek nebo využívají semipermeabilní
membrány. Rozšířená je i technika výběru spermií za pomoci magnetu (MACS) či vazby na
kyselinu hyaluronovou (PICSI). Pro vlastní IVF je možné použít dva základní přístupy: klasické IVF
a metodu mikroinjekční (ICSI – intracytoplasmic sperm injection). V ČR je ve více než 99 % všech
cyklů využívána metoda ICSI a její modifikace. Na metody IVF navazuje vlastní in vitro kultivace
embryí, která je nyní realizována velice často systémem time-laps inkubátorů, vytvářejících
obrazový záznam vývoje embrya a současně regulují hladinu kyslíku na 5 %. Nejčastěji po 5
dnech in vitro kultivace jsou embrya transferována do dělohy. Pokud nejsou embrya transferována,
tak jsou vitrifikována a uskladněna v kapalném dusíku. Podíl cyklů, kde se embrya vitrifikují, se
neustále zvyšuje a stoupá i počet cyklů „freeze all“ (všechna embrya jsou zamrazena a v daném
cyklu není transfer). K této situaci může dojít proto, že je pomocí testu receptivity endometria
plánován termín vlastního transferu, ale častěji z důvodu preimplantačního vyšetření všech embryí.
Metody preimplantačního genetického testování (PGT) se intenzivně rozvíjí a mohou přinést velice
důležité informace pro další terapii. Tyto metody jsou realizovány z různých indikací a jsou buď
zaměřené na detekci aneuploidií (PGT-A), na detekci monogenních chorob (PGT-M) nebo na
chromozomální strukturní vady (PGT-SR). Díky rozvoji metod sekvenování nové generace je jejich
spolehlivost vysoká a lze analyzovat i bioptáty obsahující velice málo buněk. Metodické přístupy
v humánní embryologii se neustále rozvíjí, využívají moderní analytické přístupy a jejich správné
užití pomáhá zefektivnit celý proces léčby lidské neplodnosti.
Podporováno grantem MZ ČR – RVO (FNBr: 65269705), AZV MZ ČR (NV-18-08-00412 a
NV-18-08-00291).

Sekce reprodukční medicíny a aplikované embryologie
Doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.

LIDSKÉ PLURIPOTENTNÍ KMENOVÉ BUŇKY V REGENERATIVNÍ
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Lidské pluripotentní kmenové buňky (hPSC) mají velký potenciál jak ve výzkumu, tak
přímo v léčbě především geneticky či věkem podmíněných nemocí spojených s nefunkčností
buněčného typu nebo celé tkáně. Lidské embryonální kmenové buňky klinického stupně a
lidské indukované pluripotentní kmenové buňky musí však být vytvořeny v souladu se
současnými postupy a předpisy správné výrobní praxe pro zajištění jejich bezpečnosti a
kvality při jejich následném použití. Když jde o lidské životy, musí mít kvalita a bezpečnost
nejvyšší důležitost. S rostoucím počtem preklinických a klinických studií existuje potřeba
shody na charakterizaci hPSC. V této přednášce shrnujeme povinné charakterizační metody
a metody nutné pro certifikaci „vyrobeno v klinickém stupni kvality“ a pro následné uvolnění
těchto buněk do preklinických či klinických aplikací.
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S tím, jak embrya vstupují po oplození do interfáze, dochází k tvorbě dvou
rodičovských prvojader. Celý proces jejich tvorby vyžaduje přesnou koordinaci mnoha
různých pochodů a zapojení různých složek. Přestože některé procesy jsou společné
s tvorbou somatických jader, jiné procesy a komponenty jsou specifické pro embrya a teprve
v posledních letech začínáme detailněji rozumět tomu, jak se prvojádra tvoří a které složky
jsou důležité.
Podle některých autorů již v této fázi embryonálního vývoje možné odhadnout
vývojový potenciál embryí na základě morfologie prvojader. Již v roce 1999 Tesařík a Greco
popsali, že vývojový potenciál lidských embryí je možné korelovat s počtem a rozložení
jadérek v rodičovských prvojádrech. Jejich práce byla založena na jednoduchém statickém
pozorování a retrospektivním vyhodnocení. Molekulární procesy stojící za tímto pozorováním
však nebyly v té době jasné a teprve rozvoj pokročilých zobrazovacích metod a opětovná
analýza dynamiky jadérek o mnoho let později jejich pozorování do značné míry potvrdila.
Přestože vlastní funkce jadérek v zygotách stále není známa, výzkumy přesvědčivě ukázaly,
že u všech zatím zkoumaných druhů jsou tyto subjaderné organely esenciální pro správný
vývoj embrya. Na rozdíl od jejich somatických protějšků však mohou mít specifickou funkci
relevantní pouze v kontextu časného embryonálního vývoje.
V našem příspěvku si detailněji představíme možný mechanismus ustanovení
správné morfologie prvojader, rozebereme základ výše zmíněného pozorování, a nakonec
se zaměříme na možný dopad dysregulace stavby rodičovských prvojader.
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Již Rudolf Virchow v 19. století spatřoval jistou podobnost mezi nádorovou a vyvíjející
se tkání. Revoluce spojená se studiem somatických kmenových buněk a nádorových
kmenových buněk znamenala do jisté míry návrat k těmto představám, protože podoba mezi
oběma typy je značná. Navíc se zdá, že epitelově-mezenchymová interakce není pouze
hnacím motorem normální morfogeneze, ale je nezastupitelná i u nádorů a jejich progrese.
V této přednášce se budeme věnovat nádorově asociovaným fibroblastům a jejich
nádorovým partnerům u dlaždicových karcinomů hlavy a krku a u kožních maligních
melanomů. Zaměříme se na jejich profily genové exprese a vliv jimi produkovaných faktorů
na buněčnou komunikaci. Poukážeme na molekulární heterogenitu a případné podobnosti
s fibroblasty v hojící se ráně. Zároveň budeme demonstrovat naši současnou představu o
jejich vlivu na šíření nádoru organismem.
Závěrem lze konstatovat, že studium interakce mezi nádorově asociovanými
fibroblasty a jejich partnery je nejen paradigmantem hodným zřetele pro experimentální
onkologii, ale přináší aplikovatelné poznatky i pro morfogenezi a regenerační medicínu.

Podpořeno Universitou Karlovou (PROGRES Q28) a Operačním Programem „Research,
Development and Education“ (No. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000785)
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REGULACE MEDIÁTORŮ ZÁNĚTU V NEURONECH A JEJICH
ÚLOHA V NEURONÁLNÍM REGENERAČNÍM PROGRAMU
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Cytokiny a chemokiny jsou mediátory zánětu, které za fyziologických podmínek hrají
významnou roli při hojení poškozené tkáně. Mnohé cytokiny a chemokiny jsou regulovány
také v axotomizovaných neuronech spinálních ganglií (SG) a vzniká tak otázka, do jaké míry
mohou ovlivnit neuronální regenerační program.
Na experimentálním modelu komprese nebo transekce sedacího nervu laboratorního
potkana jsme prokázali zvýšení interleukinu-6 (IL-6) a chemokinu CXCL12 a jeho receptoru
CXCR4 nejen ve SG segmentu L4-L5, ale také ve vzdálených cervikálních SG (C7-C8)1, 2.
Možnou účast IL-6 a CXCL12/CXCR4 v aktivaci regeneračního programu v neuronech
cervikálních SG jsme testovali na modelu poškození sedacího nervu (NI) s následnou
analýzou regenerujících axonů distálně od leze nervus ulnaris (NU).
Po intratekální aplikaci IL-6 došlo k aktivaci a jaderné translokaci STAT3Y705, který
se významně podílí na indukci neuronálního regeneračního programu. K aktivaci
STAT3Y705 došlo v neuronech SG jak lumbálních, tak i cervikálních segmentů stejně jako 7
dnů po lézi NI. Současně byly regenerované axony v NU distálně od leze signifikantně delší
než u kontrolních zvířat. Naopak, aplikace inhibitoru JAK2 (AG490), který blokuje aktivaci
STAT3Y705 vyvolala regeneraci axonů na signifikantně kratší vzdálenost. Účast IL-6 a jeho
signální dráhy v modulaci regeneračního programu axotomizovaných neuronů SG byla
potvrzena na stejném in vivo modelu, který byl proveden u IL-6-/- myší ve srovnání
s kontrolními (wt) zvířaty. Intratekální aplikace inhibitoru CXCR4 (AMD3100) u potkanů
s poškozením NI po dobu 7 dnů a následnou lézi NU redukovala signifikantně délku
regenerujících axonů ve srovnání s kontrolní skupinou. Tento výsledek potvrdil rovněž účast
CXCL12/CXCR4

signálního

systému

na

modulaci

regeneračního

programu

axotomizovaných neuronů SG.
Zda zvýšení IL-6 a CXCL12/CXCR4 v neuronech cervikálních SG vyvolávají produkty
Wallerovy degenerace po lézi NI, např. mitochondriální DAMPs, jsme ověřili analýzou
aktivace TLR9, který je receptorem pro mitochondriální DNA. Získané výsledky ukázaly, že
po lézi NI dochází k aktivací TLR9 s následným zvýšením syntézy IL-6 a CXCL12/CXCR4,
což naznačuje systémovou reakci neuronů SG podél míchy.
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Význam tímto způsobem podmíněného neuronálního regeneračního programu ve SG
cervikálních segmentů po lézi NI zůstává otevřenou otázkou.
1. Dubový, P.; Klusáková I, Svíženská I, Brázda V. Histochem. Cell. Biol. 2010, 133, 323–
337. DOI: 10.1007/s00418-010-0675-0.
2. Dubový, P.; Brázda V, Klusáková I, Hradilová-Svíženská I. J Neuroinflamm. 2013, 10,824.
DOI: 10.1186/1742-2094-10-55.
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MODELOVÁNÍ ALZHEIMEROVY DEMENCE POMOCÍ
CEREBRÁLNÍCH ORGANOIDŮ
Tereza Váňová,1,2 Jan Raška,1 Jiří Sedmík1, Petr Tauš,3 Hana Hříbková,1 Veronika
Pospíšilová,1 Veronika Fedorová,1 Karla Plevová,3,4 Dáša Bohačiaková,1,2
1Ústav
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5, 62500, Brno 2Fakultní nemocnice u sv. Anny-ICRC, Pekařská 53, 65691 Brno
3Centrum molekulární medicíny, CEITEC – Masarykova univerzita, Kamenice 5,
62500, Brno 4Centrum molekulární biologie a genetiky, Interní hematologická a
onkologická klinika, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta, Masarykova
univerzita, Jihlavská 20, 62500, Brno
e-mail: bohaciakova@med.muni.cz
Alzheimerova choroba (AD) je chronické neurodegenerativní onemocnění, při kterém

dochází v mozkové tkáni k patologickým změnám, jakými jsou akumulace β-amyloidových
plaků (Aβ) a hyperfosforylace proteinu Tau (p-Tau). Navzdory velkému počtu studií zůstává
mechanismus patogeneze, a tím i potenciální léčba AD, nejasný. Pokroky v biologii
kmenových buněk a možnost získávání těchto buněk přímo od pacientů představují proto
velký přínos pro modelování komplexních neurodegenerativních onemocnění, včetně AD.
Naše studie se tedy zaměřila na vytvoření in vitro modelu AD přímo z buněk pacientů
a následně na studium vývoje patogeneze AD. Pomocí genetického přeprogramování buněk
jsme úspěšně vytvořili indukované pluripotentní kmenové buňky z buněk pacientů s familiární
formou AD i ze zdravých kontrol. Z těchto buněk jsme následně vytvořili 3D cerebrální
organoidy (miniaturní orgány připomínající lidský mozek) a 2D neuronální kultury s
detekovatelnou patologií AD, tj. akumulací Aβ a p-Tau. Na těchto buněčných systémech v
současné době testujeme několik hypotéz o primární příčině vzniku AD.
Nedávno jsme také provedli sekvenování mRNA jednotlivých buněk a v současné
době analyzujeme výsledky. Věříme, že naše data celkově nejen pomohou objasnit
patogenezi AD, ale také umožní testování látek, které mohou zabránit jejímu vývoji za
podmínek in vitro.
Podporováno grantem GA ČR (reg. č. 21-21510S), AZV (reg. č. NV19-08-00472, NU20-0800314 a NU21-08-00373), z projektu „SORLA-FIX“ č. 8F20009 (JPND/EU-MSMT),
Evropským regionálním rozvojovým fondem INBIO (č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008451),
Grantovou agenturou MU (reg. č. MUNI/G/1131/2017 a MUNI/11/SUP/19/20200. DB
podporuje NF Neuron, Alzheimer NF, a Career Restart Grant (reg. č. MUNI/R/1697/2020).
JR podporuje Lékařská Fakulta MU (reg. č. ROZV/25/LF/2019, ROZV/24/LF/2020). VF a PT
podporuje JCMM – PhD Talent.
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SCHIZOFRENIE JAKO NEUROVÝVOJOVÁ PSYCHICKÁ PORUCHA
Omar Šerý,1,2,3
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fakulta, Masarykova univerzita, Kamenice 5, 63500 Brno, 2Laboratoř neurobiologie a
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1Laboratoř

602 00 Brno, 3Ústav soudního lékařství, FN u Sv. Anny v Brně, Tvrdého 562, 602 00
Brno, ČR
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Schizofrenie je neurovývojová psychická porucha v jejíž etiologii sehrávají úlohu
patologické

procesy

zahrnující

genetické,

epigenetické

a

environmentální

vlivy.

Neurovývojové abnormality vznikají v prvním až druhém trimestru těhotenství a vedou k
aktivaci patologických nervových okruhů v průběhu adolescence nebo časné dospělosti.
Schizofrenie není z genetického hlediska jedno onemocnění, samotný výzkum je velice
složitý, protože soubor pacientů se schizofrenií není ve skutečnosti diagnosticky ujednocený.
Na patogenezi schizofrenie se mohou podílet desítky až stovky genetických polymorfizmů,
které vzájemně interagují mezi sebou i s environmentálními faktory. V průběhu vývoje mozku
dochází k ovlivnění cytoarchitektury vrstev mozkové kůry vlivem odlišné neuronální
proliferace, migrace, dendritického růstu a větvení. Například tělo pyramidových neuronů v
prefrontálním kortexu je menší, dendrity jsou kratší a méně rozvětvené. Častá bývá snížená
hustota oligodendrocytů a tím i myelinizace axonů. Z environmentálních vlivů se na
patogenezi schizofrenie mohou podílet například infekční choroby. Prenatální expozice
chřipkovému viru v prvním trimestru zvyšuje riziko vzniku schizofrenie 7x a ve druhém
trimestru 3x. Přítomnost mateřských protilátek proti T. gondii zvyšuje riziko 2,5x a prenatální
expozice zarděnkám zvyšuje riziko 20x. V rámci patogeneze schizofrenie bývá postižen
dopaminový, serotoninový, glutamátergní, GABAergní systém, jsou popsány poruchy
synaptických funkcí, změny konektivity neuronů, poruchy v síti cytokinů / chemokinů,
poruchy mikroglií, autoimunitní poruchy, oxidativní stres, endokrinní a metabolické poruchy i
poruchy epigenetických regulací.

Podporováno grantem AZV (reg. č. 16-27243A).

Sekce vývojové a regenerativní neurobiologie
Doc. MUDr. Marek Joukal, CSc.

NOVÉ TRENDY V REANIMACI OBLIČEJE PŘI OBRNĚ LÍCNÍHO
NERVU
L. Streit1,2, T. Kubek1,2, N. Dubovská2, Bayezid1,2, M. Joukal3, A. Bajus1,2, J. Vesely1,2,
J. Macek2, M. Bradáčová4, B. Nečasová4, E. Nosavcovová4
1Fakultní

nemocnice u sv. Anny v Brně, Klinika plastické a estetické chirurgie, Brno,
ČR, 2Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Klinika plastické a estetické
chirurgie, Brno, ČR, 3Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Anatomický
ústav, Brno, ČR4, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Klinika
tělovýchovného lékařství a rehabilitace, Brno, ČR
email: tomas.kubek@mou.cz

Obrna lícního nervu tíživým způsobem ovlivňuje kvalitu života nemocných. Cílem
komplexní chirurgické léčby obrny lícního nervu dnes není pouze obnova klidové symetrie
tváře, ale také obnova ochranných funkcí očních víček, obnova spontánního úsměvu a
symetrie při mimice, a v ideálním případě také obnova normální obličejové estetiky. Do
souboru pacientů bylo zařazeno 32 pacientů s periferní nebo vrozenou obrnou lícního nervu
operovaných od roku 2015. Výběr operační strategie byl značně individuální. Výsledků bylo
dosaženo zpravidla kombinací výkonů. Nedílnou součástí léčby byla cílená rehabilitace
včetně elekrostimulací a „mirror therapy“. Výsledky operací byly objektivizovány na základě
standardizované fotodokumentace, videa a House-Brackmann skóre (HB) a také eFACE
skórovacího systému. Kvalita života byla hodnocena pomocí dotazníku (FPD - Facial Palsy
Disability questionnaire). K reanimaci obličeje byla v 21 případech použita temporální
myoplastika, kterou dnes provádíme miniinvazivně bez osteotomie zygomatického oblouku z
přístupu z nasoretní rýhy. Současně s myoplastikou jsme v indikovaných případech provedli
také pasivní závěs dolního víčka a nosního křídla nebo asymetrickou laterální tarsorafii. U 11
pacientů byla indikována reinervační operace s využitím donorských nervů n. massetericus
a/nebo cross-face nervových štěpů kombinovaných s použitím pasivních závěsu nebo
přenosem m. gracilis. Ve druhé době byly realizovány doplňkové výkony jako korekce ptózy
pokleslého obočí, implantace platinových závaží do horního víčka, aplikace botulotoxinu a
další. U všech pacientů bylo dosaženo zlepšení klidové symetrie, symetrie volního pohybu
obličeje a zúžení oční štěrbiny při lagoftalmu. U všech pacientů došlo ke zlepšení HB a
eFACE skóre a ke zlepšení kvality života (FPD skóre).
Chirurgická obnova ztracených funkcí signifikantně zlepšuje kvalitu života nemocným
s obrnou lícního nervu. Požadovaných výsledků lze dosáhnout nejlépe kombinací výkonů v
závislosti na příčině a délce trvání obrny, klinickém nálezu, věku a motivovanosti pacienta.
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MikroRNA u pacientů s atypickým meningeomem – analýza
potenciálních diagnostických biomarkerů
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Meningeomy představují asi třetinu všech primárních intrakraniálních malignit.
I přesto, že je toto nádorové onemocnění charakterizováno převážně
asymptomatickým průběhem a pomalým růstem tumoru, dochází u meningeomů se
stupněm malignity II a III k častému rozvoji invazivního onemocnění a jsou spojeny s
vyšší pravděpodobností rekurence. U atypického meningiomu (AM) dochází k relapsu
do 5 let od zákroku u 40 % pacientů a je komplikované identifikovat pacienty, kteří by
mohli mít benefit z adjuvantní léčby. Z tohoto důvodu je nezbytné najít prognostické
biomarkery, které by byly schopny rozlišit tyto pacienty v klinické praxi. Velmi nadějnou
skupinou biomarkerů představují mikroRNA (miRNA), krátké nekódující RNA regulující
většinu biologických procesů včetně buněčné proliferace, diferenciace a apoptózy. Již
několik retrospektivních studií analyzovalo účinek adjuvantní radioterapie u AM avšak
s nekonzistentními výsledky, také byly popsány významně dysregulované miRNA v
nádorové tkáni meningiomu a jejich účast na procesech spojených s radioresistencí.
Cílem studie je identifikace tkáňových miRNA schopných predikovat pacienty s AM,
kteří by těžili z adjuvantní radioterapie.
Do výzkumu bylo zahrnuto 80 pacientů s AM v explorativní fázi a 400 pacientů
s meningeomem ve validační fázi. Pomocí mirVana miRNA Isolation Kit (Thermo
Fisher Scientific) byla z tkání fixovaných ve formalinu a zalitých v parafinu vyizolována
totální RNA, včetně miRNA. Následná kontrola kvantity a kvality RNA proběhla pomocí
přístrojů NanoDrop ND-1000 (Thermo Fisher Scientific) a Qubit 2.0 (Thermo Fisher
Scientific). Pro globální analýzu exprese miRNA byla použita vysokokapacitní
technologie TaqMan Array Human MicroRNA Cards (Thermo Fisher Scientific), která
funguje na principu PCR a umožňuje detekci až 754 miRNA současně. Data získaná
z vysokokapacitní analýzy byla zpracována a pomocí bioinformatických algoritmů
integrována s klinicko-patologickými daty pacientů s AM.
V rámci studie bylo identifikováno 22 významně dysregulovaných miRNA mezi
pacienty s AM s recidivou a bez recidivy (p < 0,05). Dále byl na základě dosažených
výsledků stanoven prognostický panel miR-142-5p (p = 0,0079, log2FC ≥ 2) a miR338-5p (p = 0,0079, log2FC ≤ -2) schopný predikovat rekurenci u pacientů s AM.
Výsledky pomohou přesněji predikovat prognózu chirurgicky intervenovaných
pacientů.
Podporováno grantem MZ ČR AZV (reg. č. NV19-03-00559).
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MODELLING THE CARDIAC PROGENITOR DEPLETION IN
DUCHENNE MUSCULAR DYSTROPHY USING hiPSC
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University Hospital, Pekařská 53, Brno 65691, Czech Republic
e-mail: deborah@mail.muni.cz

Duchenne muscular dystrophy (DMD) is a rare, X-linked neuromuscular disorder
caused by mutations of the dystrophin gene, which results in a progressive loss of
skeletal muscle mass followed by a later-onset cardiomyopathy. Current available
medical care can help extend patients' life spans, however, it does not treat the cause
nor does it improve muscle function. Our previous results showed that DMD derived
stem cell (DMD PSC) lines show higher DNA damage and increased mutagenesis and
the efficacy of their differentiation into beating embryoid bodies (EBs) is significantly
impaired. The damage in was shown to be caused at least partially by deregulation of
nitric oxide synthase (NOS) and subsequent production of reactive oxygen and
nitrogen species (ROS/RNS). Further, we analysed two Becker muscular dystrophyaffected hearts which showed impared homeostasis and remodelling capability
associated with cardiovasular progenitor (CP) depletion and reduced cardiac fibroblast
ex vivo survival and migration.
The objective of this project is to determine if DNA damage found DMD PSC occurs
also in CPs leading to their depletion and discern molecular mechanisms responsible
for the early depletion of CPs. For that purpose, the developing CP population needs
to be characterised in our cell lines from pluripotent state to cardiomyocyte population
to determine a time window when CPs are present at their highest numbers. CPs then
need to be purified and further analysed for ROS/RNS levels, DNA damage and their
cardiomyogenic potential as well as any changes in proliferation/differentiation fate.
For this purpose, both 3D cultivation in EBs (already established) and monolayer
differentiation (will be optimised) will be utilised. While EBs better represent the natural
environment by providing more cell-to-cell contact and gradients, monolayer cultures
allow for better and more reliable dissociation into single cell suspension which will
then enable FACS analyses and purification of CP population without cell loss due to
imperfect dissociation of spheroids. We have also started employing NOS inhibitors
which seem to alleviate some of the impairments connected to dystrophin deficiency
such as number of beating EBs at the end of the differentiation and DNA damage and
could possibly be a future target for pharmacological intervention preventing or
delaying the onset of the CP loss and resulting cardiomyopathy in DMD patients. NOS
inhibitors will be tested first in vitro and if successful, trial in DMD mouse model, mdx
mice, will be initiated.
This research was supported by the European Regional Development Fund - Project
ENOCH (No. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000868) and by Internal grant agency MU
- Project MUNI/IGA/1428/2020.
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DLOUHÉ NEKÓDUJÍCÍ RNA JAKO DIAGNOSTICKÉ A
PROGNOSTICKÉ BIOMARKERY U RENÁLNÍHO KARCINOMU
Júlia Bohošová2, Kateřina Koželková1, Michal Staník2, Eva Kolariková2, Alexandr
Poprach2, a Ondřej Slabý1,3
Masarykova univerzita, Kamenice 753/5, 62500 Brno, 2Klinika komplexní
onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 543/7, 62500 Brno,
3Biologický ústav, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Kamenice 753/5, 62500
Brno
e-mail: jul.bohosova@gmail.com
1CEITEC

Renální karcinom je nejčastějším typem nádoru ledviny mimo ledvinovou
pánvičku, představujícím víc než 80 % všech nádorů ledviny a 3-5 % nádorů
dospělého věku. Pro RCC je charakteristický asymptomatický průběh až do vysokých
stádií a k nalezení nádoru dochází častokrát pozdě. Vzhledem na heterogenitu a
chemorezistenci nádoru se nejčastěji u nemetastatického RCC volí nefrektomie,
nicméně téměř u třetiny pacientů dojde k relapsu onemocnění, který v současnosti
nelze předpovědět a tyto pacienty předem identifikovat. Navíc je poptávka po přesných
diagnostických biomarkerech schopných odhalit RCC dřív a pomoci identifikovat
podtyp tumoru. Dlouhé nekódující RNA (long non-coding RNA, lncRNA) jsou skupinou
nekódujících RNA, dysregulace jejichž hladin byla popsána u mnoha nemocí. Jako
regulátory buněčných dějů na mnoha úrovních genové exprese představují ideální
kandidáty na nové diagnostické, prognostické a prediktivní biomarkery.
Ze 496 párových vzorků zmražené nádorové a nenádorové tkáně byla
izolována RNA a z 96 párových vzorků byly připraveny sekvenační knihovny pro
analýzu transkriptomu, které byly následně osekvenovány na platformě Nextseq
500/550 (Illumina, San Diego, CA, USA). Na základě výsledků analýzy sekvenačních
dat bylo vybraných 5 kandidátních lncRNA. Validace diagnostických a prognostických
schopností vybraných lncRNA proběhla na 400 párových vzorcích zmražené nádorové
a nenádorové tkáně pomocí kvantitativní polymerázové řetězové reakce a komerčních
sond TaqMan Gene Expression Assay (Applied Biosystems, Waltham, MA, USA).
Pomocí sekvenování nové generace bylo identifikováno více než 2800 lncRNA
dysregulovaných u nádorové tkáně ve srovnání s tkání nenádorovou, a tři lncRNA
dysregulované u pacientů s brzkým relapsem (RFS <25 měsíců) ve srovnání
s pacienty s pozdním nebo žádným relapsem (RFS >50 měsíců). Ve validační fázi byl
potvrzen diagnostický potenciál u všech pěti lncRNA. U tří lncRNA byla prokázána
korelace se stádiem. U dvou lncRNA byl také potvrzen prognostický potenciál. Podařilo
se tedy identifikovat nové biomarkery pro diagnostiku a odhad prognózy u pacientů
s RCC po nefrektomii.
Podpořeno MZ ČR – RVO (RVO (MOÚ, 00209805), dále projektem BBMRI-CZ č.
LM2018125, a z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NV1803-00554. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou
vyhrazena.
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DUSP6, DUSP7, DUSP9 A JEJICH ÚLOHA V RANÉ
KARDIOMYOGENEZI
Martina Bőhmová, Stanislava Sladeček, Katarzyna Anna Radaszkiewicz, Tomáš
Gybeľ, Tomasz Witold Radaszkiewicz, Jiří Pacherník
Oddělení fyziologie a imunologie živočichů, Ústav experimentální biologie,
Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kamenice 5, 625 00 Brno
474557@mail.muni.cz
Vývoj organismu je komplikovaný proces, který je závislý na mnoha signálních
drahách, které jsou různě propletené. Mimo jiné i na signální dráze proteinových kináz
aktivovaných mitogeny (MAPK). Rodinu MAPK tvoří proteiny aktivní ve fosforylovaném
stavu a na jejich inaktivaci a regulaci se podílejí různé fosfatázy, mezi které patří celá
rodina duálně specifických fosfatáz (DUSP). Myší fosfatazóm zahrnuje víc než 20
DUSP, které se mezi sebou liší strukturou, lokalizací v buňce. Všeobecně defosforylují
členy MAPK. Odlišují se tím, který z těchto proteinů defosforylují přednostně, a za
jakých podmínek.
Naši pozornost jsme zaměřili na výzkum třech příbuzných cytozolických
DUSP – DUSP6, DUSP7, DUSP9, které přednostně defosforylují kinázu regulovanou
extracelulárním signálem (ERK). Pozorovali jsme, že myší embryonální kmenové
buňky, které neexprimovaly tyto proteiny, si sice zachovaly některé svoje základní
charakteristiky, ale během in vitro diferenciace dochází ke snížení tvorby srdečního
mezodermu. Toto naznačuje, že DUSP hrají roli během normálního vývoje
kardiomyocytů.
Formování kardiomyocytů je komplexní proces, který vyžaduje střídání aktivace
a inaktivace různých signálních drah včetně MAPK či signální dráhy Wnt v určitých
časových oknech. Naši pozornost jsme proto zaměřili na to, jaký efekt má nedostatek
vybraných DUSP na aktivitu signálních drah, u kterých byl popsaný význam během
formování mezodermu nebo kardiomyogenezi.
Podporováno grantem GA ČR (19-16861S), GA ČR (18-18235S), a prostředky
Masarykovy Univerzity (MUNI/A/1403/2020)
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PROTEOMIKA MALÝCH EXTRACELULÁRNÍCH VÁČKŮ KANČÍ
SEMENNÉ PLAZMY
Jakub Červenka1,2, Jaromír Novák1,2, Božena Bohuslavová1, Petr Vodička1, Helena
Kupcová Skalníková1
1Ústav

živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, Rumburská 89, Liběchov, 277 21
buněčné biologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha,
128 43, Česká republika
e-mail: cervenka@iapg.cas.cz

2Katedra

Prase domácí (Sus scrofa) se v posledních dvou dekádách stalo významným
zvířecím modelem pro studium lidských patologií včetně infekčních, metabolických a
neurodegenerativních nemocí či rakoviny. Mimo to má prase nezastupitelnou roli
v zemědělství jako zdroj lidské potravy. Zajištění fertility a zdravého potomstva prasat
je, zejména s ohledem na široce rozšířenou umělou inseminaci, klíčové.
Semenná plazma, tj. tekutá složka ejakulátu, je sekretována přídatnými
pohlavními žlázami a je nezbytná pro funkci, přežívání a fertilitu spermií. Semenná
plazma je tvořena hlavně proteiny a proteomické studie z posledních let ukazují, že
proteinové složení semenné plazmy přímo ovlivňuje fertilitu jedince. Semenná plazma
je též bohatá na extracelulární váčky, které mají významný pozitivní vliv na motilitu,
kapacitaci a přežívání spermií. Tyto váčky jsou obaleny dvouvrstevnou lipidovou
membránou a mohou obsahovat proteiny, RNA i DNA a přenášet je do recipientních
buněk a tím ovlivňovat jejich stav. Extracelulární váčky izolované z tělních tekutin
(např. krev, semenná plazma nebo mozkomíšní mok) zároveň představují slibný zdroj
biomarkerů pro sledování (pato)fyziologický stavů tkání či celého organismu.
Naším cílem bylo vytvořit metodu pro izolaci malých extracelulárních váčků
(velikostí odpovídajících exosomům, tj. o průměru 30-150 nm) z kančí semenné
plazmy a charakterizovat jejich proteinové složení pomocí hmotnostní spektrometrie.
Váčky jsme izolovali ultracentrifugací a ověřili jejich velikost, čistotu a přítomnost
známých markerů pomocí elektronové mikroskopie, průtokové cytometrie, analýzy
nanočástic (NTA) a western blotu. Optimalizovali jsme metodu extrakce proteinů
z váčků a detekci a kvantifikaci proteinů pomocí hmotnostní spektrometrie.
V malých extracelulárních váčcích jsme identifikovali 1400 proteinů (oproti 300
proteinů v neprocesované semenné plazmě) včetně 80 % nejčastěji identifikovaných
proteinů exosomů (podle databáze Exocarta). Mezi identifikovanými proteiny byly již
dříve popsané markery fertility, např. hlavní glykoproteiny semenné plazmy 1 a 2 (PSPI/II), adhesin spermií (AWN), enzym konvertující angiotensin (ACE), sekretovaná
glutation peroxidáza nadvarlete (GPX5) a další.
Naše metoda izolace a proteomové analýzy extracelulárních váčků pomocí
hmotnostní spektrometrie je aplikovatelná na extracelulární váčky izolované i z jiných
tělních tekutin či ze supernatantů in vitro kultivovaných buněk.
Podporováno grantem GA ČR (reg. č. 19-01747S) a Operačním programem Výzkum,
vývoj a vzdělávání (reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000785).
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TVORBA MODELU PLICNÍ TKÁNĚ S VYUŽITÍM BUNĚK
ODVOZENÝCH Z LIDSKÝCH EMBRYONÁLNÍCH KMENOVÝCH
BUNĚK
Katarína Čimborová1, Hana Kotasová1, 2, Vendula Pelková1, Zuzana Koledová1, Jana
Dumková1, Aleš Hampl1, 2
1Ústav

histologie a embryologie, Lékařská fakulta, Masarykova Univerzita,
Kamenice5, 625 00 Brno, 2Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC), Fakultní
nemocnice u sv. Anny, Pekařská 53, 656 91 Brno, Česká republika
e-mail: katarina.cimborova1@gmail.com
Lidské embryonální kmenové buňky (hESC) jsou díky své unikátní schopnosti
diferencovat se v jakýkoliv typ buňky organizmu vhodným zdrojem pro získávání buněk
použitelných pro vývoj 3D modelů lidské plicní tkáně.
Vytvořili jsme protokol pro diferenciaci hESC do buněk, které lze dlouhodobě
kultivovat v in vitro podmínkách a s největší pravděpodobností představují ekvivalent
raných plicních progenitorů (Early Lung Epithelial Progenitors; ELEP). ELEP exprimují
transkripční faktor NKX2.1 (NK2 homeobox 1) specifický pro epiteliální linie plic a jejich
ultramikroskopická stavba odpovídá buňkám v počátečních fázích produkce plicního
surfaktantu. Tyto buňky mají vysoký proliferační potenciál a jsou schopné diferenciace
do buněk nesoucích znaky zralých epiteliálních buněk. Za podmínek 3D kultivace, in
vitro i in vivo, se ELEP uspořádávají do struktur připomínajících normální plicní tkáň.
Díky těmto vlastnostem jsou ELEP vhodným buněčným typem pro použití k osazení
decelularizované plicní tkáně a tím k vývoji buněčného modelu plic ex vivo.
Zavedli jsme postup decelularizace plicní tkáně při zachování 3D architektury
extracelulární matrix plic. Po osazení řezů decelularizované prasečí plicní tkáně
buňkami ELEP, dochází k jejich migraci dovnitř tkáně a formování epitelové výstelky.
Realizace
projektu
je
podpořena
prostředky
Masarykovy
Univerzity
(MUNI/A/1689/2020), Evropským fondem pro regionální rozvoj - projekt INBIO (reg. č.
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008451) a ministerstvem zdravotnictví České republiky
(grant č. NV18-08-00299).
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TRANSPORT NANOČÁSTIC OLOVA NERVOVOU TKÁNÍ A JEJICH
VLIV NA NEURONY
Jana Dumková1,2, Zuzana Husáková2 ,Hana Kotasová1, Vendula Pelková1, Adriena
Jedličková3, Tomáš Vaculovič2, Pavel Mikuška4, Pavel Coufalík4, Aleš Hampl1,
Marcela Buchtová3,5
1Ústav histologie a embryologie, LF MU, Kamenice 126/3, Brno, 625 00, 2Ústav
chemie, PřF MU, 3Laboratoř molekulární morfogeneze, Ústav živočišné fyziologie a
genetiky, Akademie věd ČR, v.v.i., 4Ústav analytické chemie, Akademie věd ČR,
v.v.i., 5Ústav experimentální biologie, PřF MU.
jdumkova@med.muni.cz
Nanočástice olova (PbONP) jsou stálou součástí okolní atmosféry. Vzhledem
k toxicitě těchto částic je jejich množství konstantně monitorováno, aby průměrná
koncentrace olova ve vzduchu nepřesahovala limit 0.5 µg/m3. Hlavními zdroji jsou
automobilová a letecká doprava, do ovzduší se dostávají také při různých
technologických postupech průmyslové a zemědělské výroby.
Nejčastější formou vstupu částic, popř. nanočástic, do organismu je inhalační
cesta. Nanočástice mohou pronikat nejen hluboko do dýchacích cest, ale přes
alveolární buňky plicní tkáně také do systémové cirkulace, a tak i do dalších
sekundárních orgánů. V tomto projektu jsme se zaměřili na transport PbONP nervovou
tkání po jejich inhalaci v celotělových klecích u myšího modelu, přičemž inhalace
probíhaly po dobu 11 týdnů (sub-chronická inhalace). Použití transmisní elektronové
mikroskopie a laserové ablace spojené s hmotnostní spektrometrií prokázalo výskyt
nanočástic v čichovém epitelu i v mozkové tkáni u exponovaných jedinců, čím potvrdilo
jejich schopnost neuronálního transportu a ukázalo místa s největší akumulací olova
v mozku. K hromadění olova docházelo zejména v čichové dráze mozku (čichové
oblasti – čichový bulbus a čichový hrbol, hypothalamus, thalamus a střední mozek),
zatímco v kůře a mozečku byly obsahy olova nižší. U myší inhalujících PbONP
obsahovala jádra velkých neuronů v oblasti mozkové kůry a hipokampu výrazné
membránou ohraničené vakuoly, Purkyňovy neurony i drobné granulární neurony
mozečku byly beze změn. Následně jsme se zaměřili na detekci změn transportních
mechanizmů u exponovaných buněk, které mohou vést k akumulaci olova v buňkách.
ABC transportéry jsou důležitou skupinou proteinů podílejících se především na
odstraňování cizorodých látek z buněk, včetně těžkých kovů. Dlouhodobá inhalace
PbONP prokázala změny exprese ABC transportérů na úrovni mRNA v mozkové tkáni,
jako i v dalších primárních či sekundárních cílových orgánech. Funkční studie testující
vliv ABC inhibitorů na eflux olova z linie epitelových progenitorových plicních buněk
potvrdila souvislost inhalace PbONP s pozorovanými změnami ABC transportérů ve
tkáních. Na závěr lze shrnout, že inhalované nanočástice olova jsou schopny pronikat
přes senzorický čichový epitel v dutině nosní a touto cestou se dostávat přímo do
mozkové tkáně, kde negativně ovlivňují morfologii i funkci neuronů.
Podporováno grantem GA ČR (reg. č. GA20-02203S).
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GLIOBLASTOM A CEREBRÁLNÍ ORGANOIDY: ZAVEDENÍ A
ANALÝZA IN VITRO MODELU
Veronika Fedorová1, Tereza Váňová1,2, Veronika Pospíšilová1, Jan Raška1, Jiří
Sedmík1, Simona Vochyánová1, Hana Hříbková1, Dáša Bohačiaková1,2
1Ústav

histologie a embryologie, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Kamenice
5, 62500, Brno 2Fakultní nemocnice u sv. Anny-ICRC, Pekařská 53, 65691 Brno
e-mail: bohaciakova@med.muni.cz

Astrocytom IV. stupně (glioblastoma multiforme, GBM) je nejzávažnější formou
rakoviny lidského mozku. Za posledních 30 let se medián přežití 15 měsíců nezměnil.
Základní příčinou tohoto stavu je vysoká rezistence buněk GBM vůči současným
terapeutickým postupům. Je proto nutno vyvinout zcela nové přístupy ke studiu
biologie GBM, zejména pro nalezení nových terapeutických cílů a to vývojem modelů,
které lépe odrážejí vztahy mezi lidskou mozkovou tkání a nádorem, jejich využitím při
studiu mechanismů terapeutické rezistence a skríningu nových léčiv účinných proti
GBM.
Cílem tohoto projektu bylo vytvořit model lidského mozkového organoidu s
transplantovaným GBM. Pomocí indukovaných pluripotentních kmenových buněk
jsme proto vytvořili 3D cerebrální organoidy - miniaturní orgány připomínající lidský
mozek. Následně jsme otestovali několik způsobů ko-kultivace organoidů a
fluorescenčně značených linií GBM a vybrali nejvhodnější podmínky. Současně jsme
optimalizovali protokol pro vizualizaci migrujících buněk v lidských organoidech a také
možnosti kvantitativní analýzy těchto kultur. Vyvinutý postup nám nyní umožní zaměřit
se na studium mechanismů vzniku GBM a také na hodnocení biologické aktivity nově
vyvíjených látek s potenciálními účinky proti GBM.
Podporováno grantem GA ČR (reg. č. 21-21510S, GA20-15728S a GJ18-25429Y),
AZV (reg. č. NV19-08-00472 a NU21-08-00373), Evropským regionálním rozvojovým
fondem INBIO (č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008451), Grantovou agenturou MU
(reg. č. MUNI/G/1131/2017, MUNI/A/1689/2020 a MUNI/11/SUP/19/2020. VF
podporuje JCMM – PhD Talent a INGA. JR podporuje Lékařská Fakulta MU (reg. č.
ROZV/25/LF/2019, ROZV/24/LF/2020). DB podporuje NF Neuron, Alzheimer NF, a
Career Restart Grant (reg. č. MUNI/R/1697/2020). Imaging core facility CELLIM je
podporována MEYS CR (LM2018129 Czech-BioImaging).
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MORFOLOGICKÁ STUDIE DLAŽDICOBUNĚČNÉHO KARCINOMU
HLAVY A KRKU CÍLÍCÍ NA PERINEURALNI INVAZI
Pavel Hurník1,2,3, Vladimír Židlík1, Dušan Žiak1, Marie Sporková1,2, Jan Štembírek4,
Zuzana Čermáková6,7, Barbora Putnová Moldovan5, Marcela Buchtová5
Ústav patologie, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava, Česká republika, 2 Ústav
patologie, LF, Ostravská univerzita, Ostrava, Česká republika, 3 Ústav histologie a
embryologie, LF, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika, 4 Klinika ústní,
čelistní a obličejové chirurgie, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava, Česká republika
5 Ústav živočišné fyziologie a genetiky, AV ČR, Brno, Česká republika, 6 Onkologická
klinika, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava, Česká republika, 7 Ústav epidemiologie
a veřejného zdraví, LF, Ostravská univerzita, Ostrava, Česká republika
email: pavel.hurnik@gmail.com
1

Dlaždicobuněčný karcinom hlavy a krku (HNSCC) je karcinom se skvamózní
diferenciací vycházející z epitelu sliznice dutiny ústní a orofaryngu. Postihuje dutinu
ústní, volný i fixovaný jazyk a orofarynx. Je šestým nejčastějším nádorem celosvětově
s mortalitou 4-6/100000 lidí.
Na našem pracovišti jsme retrospektivně analyzovali případy 487 pacientů
s diagnózou HNSCC, kteří kromě kurativní resekce podstoupili současně
oboustrannou blokovou krční disekci v období let 2006-2016. Jednalo se o pacienty
v rozmezí 29-85 let. U všech pacientů jsme se zaměřili na hodnocení stádia
onemocnění, nodální status, perineurálni propagaci a angioinvazi. Navíc jsme
v hodnocení doplnili nové, běžně nepoužívané parametry: „mode of invasion – MOI“,
„the worst pattern of invasion – WPOI“, „tumor budding - TB“ nádoru a lymfocytární
infiltraci.
Ve většině případů jsme pozorovali MOI 3. stupně (288 případů) a WPOI 4.
stupně (212 případů). Četnost perineurální propagace byla pozorována se stoupajícím
stupněm těchto klasifikací MOI 3: 17 %, MOI 4: 32,6 %, MOI 5: 50 % and WPOI 3:
12,9 %, WPOI 4: 26,9 % WPOI 5: 55,6 %. Hodnocení faktoru TB (nízký stupeň – méně
než 5 čepů, střední stupeň – 6-10 čepů, vysoký stupeň – více než 10 čepů) koreloval
s incidencí perineurální propagace (85 % HNSCC s PNI vykazovalo vysoký stupeň
TB). Zánětlivá odpověď prezentovaná lymfocytární infiltrací byla pozorována u většiny
případů s PNI. Bylo také provedeno hodnocení morfologie perineurální propagace
s výsledkem: typ A (1 %), typ B (58,6 %), typ C (31 %), typ D (6 %), typ E (6 %), typ F
(0 %).
V naší práci jsme se zaměřili na perineurální propagaci a další negativní
morfologické
prognostické
faktory
HNSCC,
včetně
definování
jejich
vzájemných vztahů. Dále se plánujeme zaměřit na odhalení molekulárních markerů,
zejména neurálních chemoatraktantů, pro možnou přesnější predikci chováni buněk
během maligního bujení.
Podporováno grantem Ministerstva zdravotnictví ČR (AZV NV19-08-00383).
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TVORBA PLICNÍCH ORGANOIDŮ A KOKULTIVACE S
ENDOTELOVÝMI BUŇKAMI
Václav Chochola1,2, Ivana Aćimović1,2, Barbora Olivová1, Ariel Szklanny3, Hana
Kotasová1, Anna Golunova4, Vladimír Proks4, Jakub Pospíšil1, Aleš Hampl1,2, Josef
Jaroš1,2
1Department

of Histology and Embryology, Faculty of Medicine, Masaryk University,
Brno, Czech Republic; 2Cell and Tissue Regeneration, International Clinical
Research Center, St. Anne's University Hospital Brno, Czech Republic; 3Department
of Biomedical Engineering, Technion-Israel Institute of Technology, Haifa, Israel;
4Institute of Macromolecular Chemistry AS CR, Prague, Czech Republic
e-mail: chochola.vaclav@gmail.com
Současné metody kultivace organoidů umožňují tvorbu komplexních struktur z
lidských kmenových buněk, skrze aktivaci specifických signalizačních drah a již
existujících vývojových programů. To umožňuje vývoj organoidů semi-fyziologickým
procesem, při kterém vznikají buněčné typy a histologické struktury připomínající
skutečný orgán. U plicní tkáně je nedílnou funkční součástí také vaskulatura.
Naším cílem je kombinace protokolů pro tvrobu plicních organoidů a in vitro
vaskularizace. Kultivací endotelových buněk ve 3D prostředí byla vytvořena kapilární
síť a sledovány její parametry. Byly otestovány různé typy hydrogelů s rozdílnými
vlastnostmi, různé typy podpůrných buněk a efekt iniciální buněčné organizace ve 3D
prostředí (počty a poměry buněk, ...). Toto umožnilo řídit parametry výsledné kapilární
sítě, jako je její hustota, délka a počet propojení mezi jednotlivými větvemi. Zároveň
byly z progenitorových buněk vytvořeny plicní organoidy. Bylo charakterizováno
několik specifických molekul, které u organoidů navozují větvení. Dále bylo sledováno,
jak je větvení ovlivněno dalšími podmínkami - povahou 3D prostředí, fenotypem
populace progenitorových buněk použitých pro tvorbu organoidů, a dalšími.
Zde prezentujeme náš současný pokrok na poli spojení kultivace organoidů a
vaskularizace, ve kterém by oba procesy mohly probíhat zároveň. Takový in vitro
model je zvláště užitečný pro studium interakcí mezi plicním epitelem a endotelem
kapilár, a jejich zapojení do morfogenetických a vývojových procesů lidských plic. Obě
strany jsou totiž přítomny ve vysoce organizované formě, což vylepšuje tento model
oproti jiným, méně organizovaným přístupům ke kokultivaci.
Podpořeno Grantovou agenturou České republiky (GA18-05510S), Grantovou
agenturou Masarykovy univerzity (MUNI/A/1689/2020, MUNI/IGA/1059/2020),
Magistrátem města Brna (Ph.D. Talent 2018).
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ANALÝZA VZTAHU MEZI EXPRESÍ DLOUHÉ NEKODUJÍCÍ RNA
BTN2A3P A MALIGNÍM FENOTYPEM GLIOBLASTOMU
Matej Jasík1, Kamila Součková1, Marek Večeřa1, Martin Smrčka2, Jiří Šána1,3, Ondřej
Slabý1,3
1CEITEC

Masarykova Univerzita, Brno, 2Neurochirurgická klinika FN Brno,
3Klinika komplexní onkologické péče, MOU, Brno
e-mail: jasik.matej@gmail.com

Glioblastom, nejčastější primární nádor mozku, zůstává navzdory pokrokům v
medicíně stále nevyléčitelným onemocněním. Dlouhé nekódující RNA (lncRNA),
jejichž exprese je v organismu vysoce specifická, jsou v současné době považovány
za významné regulátory buněčných procesů. Souvislost mezi jejich dysregulací a
maligním fenotypem je již studována u řady nádorů. LncRNA BTN2A3P, jejíž funkce
dosud nebyla v literatuře popsána, je významně zvýšena v tkáni glioblastomu. Údaje
dostupné v The Cancer Genome Atlas (TGCA) jsme potvrdili na našem pracovišti
pomocí expresní analýzy BTN2A3P u nezávislé kohorty pacientů. Cílem naší studie
bylo vypracovat metodiku přípravy buněčných linií glioblastomu se sníženou expresí
BTN2A3P, které by následně mohly být použity ke studiu funkce této lncRNA. Represe
lncRNA BTN2A3P v buněčné linii U251-MG bylo dosaženo pomocí CRISPR/Cas9 s
použitím lentivirového represorového konstruktu dCas-KRAB (Addgene #71237),
gRNA cílily na pozice -22, +137 a +256 nt od TSS, jako kontrola byla použita “necílící“
gRNA (scramble gRNA). Exprese BTN2A3P byla analyzována pomocí qRT-PCR
(TaqMan), stabilita represe byla sledována po dobu 16 pasáží. Vlastnosti geneticky
upravených linií byly popsány pomocí panelu testů in vitro. Pro zjištění schopnosti
uchycení připravených linií v mozku a charakteru založených nádorových ložisek
posloužil ortotopický myší model.
Exprese BTN2A3P se v generovaných liniích významně lišila v závislosti na
použité gRNA. Pokles účinnosti represe s rostoucím počtem pasáží naznačuje, že
během pasáží mohly získat růstovou výhodu klony s vyšší expresí BTN2A3P. U linie
s nejúčinnější represí BTN2A3P byla pozorována významně nižší schopnost zakládání
kolonií (colony formation assay) ve srovnání s negativní kontrolou. Korelační analýza
mezi expresí BTN2A3P a výsledným počtem založených kolonií odhalila pozitivní
korelaci. U ortotopického myšího modelu se průměrná velikost nádorového ložiska
mezi experimentálními skupinami nelišila, ale pozorovali jsme nižší schopnost
zakládání nádorových ložisek u buněčné linie s nejvyšší úrovní dosažené represe
BTN2A3P (detekovatelné ložisko u 3 z 5 myší; v kontrolní skupině se scramble gRNA
došlo k rozvoji nádoru u všech 6 zvířat). V naší studii poukazujeme na důležitost
kontroly stability represe při práci se systémem dCas, jelikož se její efektivita může
mezi jednotlivými experimenty výrazně lišit. Výsledky experimentů s použitím námi
vytvořených buněčných linií naznačují, že zvýšená exprese BTN2A3P figuruje mezi
faktory maligní progrese glioblastomu. Předmětem dalšího výzkumu zůstává, jakým
způsobem BTN2A3P přispívá k tomuto procesu.
Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NV19-0300501, NV19-03-00559, NV18-03-00398.
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MATERNÁLNÍ KINÁZA CHK1 JE DŮLEŽITÁ PRO RANÝ
EMBRYONÁLNÍ VÝVOJ U MYŠI PŘI OCHRANĚ INTEGRITY
GENOMU
Lucie Knoblochová1,2, Tomáš Ďuríček1, Michaela Vaškovičová1, Dávid Drutovič1 a
Petr Šolc1 (in memoriam)
1 Ústav

ČR,

živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i., Liběchov, Rumburská 89, 2772,
fakulta, Univerzita Karlova, Praha 2, Albertov 6, 128 00, ČR
e-mail: knoblochova@iapg.cas.cz

2 Přírodovědecká

Neplodnost se stává v naší společnosti čím dál tím větším problémem. Jedním z
důvodů neplodnosti se může stát neopravené poškození DNA během raného
embryonálního vývoje. Signalizace odpovědi na poškození DNA a její oprava je
důležitá pro všechny buňky. Její role a role ostatních faktorů opravy DNA v raném
embryonálním vývoji však není dobře prozkoumaná. Dokud nedojde k aktivaci
embryonálního genomu, je raný embryonální vývoj u myši závislý na maternálních
mRNA a proteinech uložených ve vajíčku. Jeden z důležitých faktorů signalizace
odpovědi na poškození DNA je kináza kontrolního bodu 1 (angl. checkpoint kinase 1,
CHK1). Myši s knockoutovaným genem pro tuto kinázu (Chek1-/-) vykazují
periimplantační letalitu. [1,2] Její role z hlediska maternálního efektu však dosud
nebyla popsána. Ukázali jsme, že myši s maternálně knockoutovanou kinázou CHK1
(Chek1mNull) pomocí Cre-loxP systému (Zp3-Cre) jsou neplodné. Chek1mNull embrya
vykazují stejnou míru tvorby zygot jako kontrolní skupina. Oproti tomu je ale jejich vývoj
do blastocysty signifikantně redukovaný. Zároveň také vykazují vážné poškození DNA
a fragmentaci chromozomů ve 4- a 8-buněčném stádiu. Z těchto skutečností vyplývá,
že maternální kináza CHK1 je důležitá pro ochranu integrity genomu v raném
embryonálním vývoji u myši [3].

1.

2.

3.

Takai H, Tominaga K, Motoyama N, et al. Aberrant cell cycle checkpoint function
and early embryonic death in Chk1(-/-) mice. Genes Dev. 2000.14(12):14391447.
Liu Q, Guntuku S, Cui XS, et al. Chk1 is an essential kinase that is regulated by
Atr and required for the G2/M DNA damage checkpoint. Genes Dev.
2000.14(12):1448-1459.
Ruth KS, Day FR, Hussain J, et al. Genetic insights into biological mechanisms
governing human ovarian ageing. Nature. 2021. 596(7872):393-397.

Podporováno grantem GAČR (reg.č.20-27742S) a grantem GA UK (č. 1402217).
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BIOARTEFICIÁLNÍ 3D ŠTĚP PRO MEZIOBRATLOVOU FÚZI PÁTEŘE
Martin Kučírek1, Leoš Benák1, Jan Kocanda1, Milan Filipovič1, Jan Sklenský1, Libor
Streit1, Lenka Veverková1, Irena Koutná1, Daniel Drdlík2, Přemysl Šťastný2, Lenka
Novotná2, Klára Částková2, Jaroslav Cihlář2, Aleš Hampl1, Martin Repko1
1Masarykova

univerzita, Lékařská fakulta, Brno, 2Vysoké učení technické v Brně,
CEITEC, Brno
email: martin.kucirek89@gmail.com

Degenerativní onemocnění páteře jsou u stárnoucí populace vzestupnou
skupinou chorob vedoucí ke snížené mobilitě, bolestem a snížení kvality života. V
České republice je provedeno asi 14 000 operací páteře ročně, z čehož asi polovinu
tvoří fúzní techniky za použití meziobratlových klecí. Základním předpokladem je
pevná kostěná fúze sousedních obratlů. Současné metody zajišťují fúzi pomocí
autologního či alogenního kostního štěpu, anebo materiálů na bázi polymerů,
keramiky, popřípadě směsi kovů. Autologní kostní štěp je pro tyto postupy „zlatým
standardem“, neboť nabízí vysokou míru osteoindukce, osteokondukce a
osteogeneze, ale jeho kvantita a kvalita je omezená v závislosti na věku a
komorbiditách pacienta. Alogenní štěpy jsou další možností s nízkou variabilitou
osteogeneze a omezenou dostupností dle legislativy. Pro navození spinální fúze se
běžně používají také syntetické štěpy vyrobené z titanu, či polymeru PEEK
(polyetereterketonu). Tyto produkty se vyznačují výbornými mechanickými
vlastnostmi, nicméně jsou limitovány suboptimální biologickou kompatibilitou.
Budoucími materiály se jeví tzv. „hybridní porézní materiály“, které pojí míru
individuality jedince na bázi technologické a biologické.
V aktuálně řešeném projektu spojují své odbornosti lékaři, biologové a
materiáloví inženýři v úsilí vyvinout bioarteficiální štěp s optimalizovanými vlastnostmi
podporujícími fúzi obratlových těl. Zvoleným přístupem je kolonizace 3D nosiče na bázi
hydroxyapatitu a fosforečnanu vápenatého lidskými mezenchymálními stromálními
buňkami (MSC) a lidskými mikrovaskulárními fragmenty (MVF), s následným
navozením osteogeneze a vaskularizace. Jak mezenchymální stromální buňky, tak
mikrovaskulární fragmenty jsou izolovány z lidské tukové tkáně. 3D nosiče jsou
připraveny dvěma odlišnými technikami: napěňováním a 3D tiskem. Dosavadní
výsledky naší práce jsou stručně shrnuty na tomto panelu.
Projekt je podpořen grantem Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR (reg. č. NU2008-00402
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VÝVOJ MIKROSTRUKTURY DENTINU JE KONTROLOVÁN TYPEM
PŘILÉHAJÍCÍHO EPITELU
Josef Lavický1 a Magdaléna Kolouškova1, David Procházka2, Vladislav Rakultsev1,
Marcos Gonzalez-Lopez1, Klára Steklíková3,4, Anushree Vijaykumar5, Jozef Kaiser2,
Pavel Pořízka2, Mária Hovořáková3, Mina Mina5, Jan Křivánek1
1Ústav

histologie a embryologie, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno,
Česká republika, 2Skupina Pokročilé instrumentace a metody pro charakterizace
materiálů, CEITEC, Vysoké učení technické, Brno, Česká republika, 3Ústav histologie
a embryologie, První lékařská fakulta, Karlova univerzita, Praha, Česká republika,
4Katedra buněčné biologie, Přírodovědecká fakulta, Karlova univerzita, Praha, Česká
republika, 5Department of Craniofacial Sciences School of Dental Medicine,
University of Connecticut, Farmington, Connecticut
email: 437145@mail.muni.cz
Dentin je živá kalcifikovaná tkáň tvořící většinu zubu. Zodpovídá za tvar zubů a
také zprostředkovává mechanismy udržující jejich homeostázu. Buňky, které dentin
produkují a udržují, se nazývají odontoblasty. Rozdílná role funkčně a prostorově
odlišných typů zubního epitelu na vývoj odontoblastů nebyla zatím popsána. Naše
výsledky ukazují morfologické a funkční rozdíly v korunkovém a kořenovém dentinu
v myším moláru a jejich analogických částí u kontinuálně rostoucích řezáků. Pomocí
myšího reportérového kmene (DSPP-cerulean/DMP1-cherry) a mutantního myšího
kmene s ektopickou sklovinou (Spry2+/-; Spry4-/-) dále potvrzujeme, že odlišná
mikrostruktura dentinu vzniká již na samém počátku jeho produkce a je udržována po
celou dobu jeho růstu. Tento jev je pak regulován odlišnou indukční rolí sousedícího
epitelu. Na základě typu interagujícího epitelu jsme zavedli obecnější termíny pro tyto
dva odlišné typy dentinů: dentin přiléhající k cementu a dentin přiléhající k zubní
sklovině. Na závěr jsme pak zjistili rozdílnou distribuci vápníku a hořčíku v těchto dvou
typech dentinu pomocí prostorové analýzy složení prvků (LIBS). V širším kontextu
naše výsledky objasňují odlišné induktivní působení dvou hlavních typů zubního
epitelu, na přiléhající odontoblasty, které vedou ke vzniku dentinu s odlišnými
vlastnostmi.
Tento výzkum byl finančně podpořen projektem Grantové agentury Masarykovy
univerzity MUNI/H/1615/2018 a Lékařskou fakultou MU v kategorii „Junior researcher“
(JK). JL je držitelem Brno Ph.D. Talent stipendia financovaným magistrátem města
Brna a příjemcem finančních prostředků z Grantové agentury Masarykovy univerzity,
(MUNI/IGA/1532/2020). Děkujeme core facility CELLIM CEITEC podporované
projektem Czech-BioImaging large RI (LM2018129 financovaným z MŠMT ČR) za
jejich podporu při získávání vědeckých dat uvedených v tomto příspěvku.
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Klastry nanozlata jako nosiče antialzheimerika Huperzinu A,
Aum(Hup A)n
Xiaochun Li 1, Lukáš Pečinka1,2, Eladia M. Peña-Méndez 3, Petr Vaňhara2,4, Josef
Havel 1,2
1Ústav chemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 267/2, 611
37, Brno, Česká republika, 2Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Fakultní
nemocnice sv. Anny Brno, Česká republika, 3Ústav chemie, Přírodovědecká fakulta,
Univerzita La Laguna, Tenerife, Spain, 4Ústav histologie a embryologie, Lékařská
fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika.
e-mail: 517716@mail.muni.cz
Huperzine A (Hup A) je v přírodě se vyskytující seskviterpenový alkaloid, který se
nachází v rostlině Huperzia serrata a lze jej použít jako antidotum chemických zbraní.
V tradiční čínské medicíně se po staletí používá k léčbě otoků, horečky a krevních
poruch. V poslední době byly zlaté nanočástice (GNP) považovány za možný lék na
Alzheimerovu chorobu, protože vykazují inhibiční účinky na enzym
acetylcholinesterázy podobně jako galantamin nebo donepezil, které jsou již
používány k léčbě symptomů Alzheimerovy choroby1. Nedávno jsme navrhli citlivé a
rychlé metody pro stanovení Hup A2. V této práci jsme zkoumali tvorbu struktur Hup A
a GNP. Ukázali jsme, že různé klastry Aum(Hup A)n jsou tvořeny laserovou ablační
syntézou ze směsí Hup A a GNP připravených redukcí kyseliny chlorozlatité kyselinou
gallovou ve vodném prostředí. V hmotnostních spektrech jsme detekovali následující
klastry: Aum(Hup A)n, Aum(Hup A) (m = 1-14), Aun(Hup A)2 (n = 5-8).
Tato studie ukazuje pilotní výsledky demonstrující laserovou ablační syntézu
nanočástic Aum(Hup A)n, které poskytují možnost přípravy ve větším měřítku nebo
aplikace in vivo.

Obr. 1 Schéma zlatého nosiče Hup A

Obr. 2 Příklad klastrů Aum(Hup A)n pozorovaných
v hmotnostním spektru

1. El-Ganainy, SO, Gowayed, MA. Nanomedicine. 2021, 16, 1281-1296.
2. Hameda, AB, Táborský P, Peña-Méndez EM, Havel J, Talanta. 2007. 72, 780-784.
Podpořeno Masarykovou univerzitou (project MUNI/A/1689/2020) a Ministry of
Economy and Competitiveness (Spain), project no. MAT2017-89207-R.
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DETEKCE DLOUHÝCH NEKÓDUJÍCÍCH RNA Z EXOZOMŮ
IZOLOVANÝCH Z MALÉHO MNOŽSTVÍ KREVNÍHO SÉRA PACIENTŮ
S KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMEM
Marie Madrzyk1, Tina Catela Ivković1, Petra Vychytilová1, Jan Kotouček2, Josef
Mašek2, Ondřej Slabý1
1CEITEC,

Masarykova univerzita, Kamenice 753/5, Brno 62500, Česká republika,
ústav veterinárního lékařství, Hudcova 296/70, Brno 62100, Česká
republika
e-mail: madrzyk@mail.muni.cz

2Výzkumný

Kolorektální karcinom (KR-CA) je celosvětově třetí nejčastější příčinou úmrtí na
nádorové onemocnění. Jelikož včasná detekce snižuje úmrtnost na toto onemocnění,
vývoj citlivé a neinvazivní detekční metody pro časná stádia KR‑CA představuje
vysokou prioritu. Dlouhé nekódující RNA (lncRNA) se nabízí jako potenciální
diagnostické biomarkery. V krvi lze lncRNA nalézt uvnitř exozomů, které je chrání před
degradací a slouží tak jako cenný zdroj intaktní RNA. Zaměřili jsme se na vývoj
protokolu, který by umožnil detekci lncRNA ve vzorcích s omezeným množstvím
vstupního materiálu, což je často hlavní omezení tohoto přístupu.
Metody: Exozomy byly izolovány z lidského krevního séra (150 μl) od pacientů
s KR‑CA a od zdravých dárců. Pro standardizaci protokolu jsme porovnali různé
techniky izolace exozomů a tři komerčně dostupné sady pro izolaci RNA. Výsledky
byly vyhodnoceny podle doporučení ISEV. lncRNA byly předem amplifikovány a poté
kvantifikovány pomocí qRT-PCR.
Výsledky: Optimalizovali jsme a standardizovali protokol pro izolaci exozomů a
následnou izolaci RNA z velmi malého množství lidského séra. Úspěšně jsme
detekovali nádorově specifické lncRNA v exozomech, které byly izolovány z krevních
sér pacientů s KR‑CA. ZFAS1, MALAT1 a NEAT1 byly detekovány jak v exozomech,
tak v tkáni kolorekta, HOTAIR a CRNDE-h byly nalezeny pouze v tkáni, nikoliv v
exozomech.
Shrnutí: Některé lncRNA přítomné v tkáni KR ‑ CA byly také nalezeny
v exozomech izolovaných z krevního séra, což ukazuje, že lncRNA odvozené
z nádorových buněk lze detekovat neinvazivními metodami. Naše výsledky ukazují, že
exozomální lncRNA by mohly být potenciálně použity pro diagnostické účely i při
omezeném množství vzorku od pacienta. Pro další výzkum je nicméně předpokladem
důkladná optimalizace a standardizace protokolu.
Podporováno projekty GA ČR (reg. č. GA20-18889S), BBMRI-CZ č. LM2018125,
CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000495 a MZE-RO0518.
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ČERNÝ FOSFOR PRO CITLIVÉ KLINICKÉ APLIKACE
V HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRII BIOMOLEKUL
Govinda Mandal1, Lukáš Pečinka1,2, Lukáš Moráň3,4, Petr Vaňhara2,3, Josef Havel1,2
1Ústav

chemie, Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Kotlářská 267/2, 611
37, Brno, Česká republika, 2Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Fakultní
nemocnice sv. Anny Brno, Česká republika, 3Ústav histologie a embryologie,
Lékařská fakulta Masarykova univerzita, Brno, Česká republika, 4Výzkumné centrum
aplikované molekulární onkologie (RECAMO), Masarykův onkologický ústav, Žlutý
kopec 7, 656 53, Brno, Česká republika
e-mail: mandal@mail.muni.cz
Černý fosfor (BP) představuje nejstabilnější alotropickou modifikaci fosforu s
jedinečnými fyzikálně-chemickými vlastnostmi a s vysokým počtem biologických
aplikací1. Běžně používané organické matrice mohou trpět řadou nedostatků, jako je
například nízká ionizační účinnost a reprodukovatelnost při aplikaci na komplexní
biologické vzorky, jako jsou buněčné extrakty.
V současné době je velký zájem o nahrazení/modifikaci organických matric
použitím anorganických materiálů jako jsou kovové nanočástice a kovové vrstvy. Tyto
anorganické materiály poskytují minimální interference v hmotnostních spektrech
(nízká fragmentace) a zlepšují ionizaci biomolekul. Černý fosfor selektivně zvyšuje
ionizaci některých bio-molekul v MALDI TOF MS, avšak tento jev není zatím
dostatečně vysvětlen2,3. V této studii byl BP v kombinaci s běžně používanými
matricemi použit pro systematickou MS analýzu vybraných biomolekul (aminokyselin,
peptidů a proteinů) a intaktních buněk. Cílem této práce je shrnout, jak BP zlepšuje
ionizaci těchto bio-molekul a demonstrovat možnost použití BP pro buněčnou
diskriminaci.
Účinnost ionizace v matricích obohacených BP byla významně zvýšena a
výsledné intenzity analytů v hmotnostních spektrech byly ~4-417krát vyšší než ve
spektrech získaných s použitím běžných matric. Bylo také prokázáno, že organická
matrice (kyselina sinapová) obohacená BP zlepšuje analýzu MALDI TOF MS
intaktních buněk. Analýza hlavních komponent (PCA) ukazuje zlepšení v rozlišení
buněk při použití BP obohacené matrice. BP zvyšuje ionizaci široké skupiny biomolekul
a tím zlepšuje biologické aplikace MALDI TOF MS.
Podpořeno Masarykovou univerzitou (projekt č.
MUNI/A/1689/2020 a
ROZV/28/LF/2020), Ministerstvem zdravotnictví České republiky (grant č. NV18-0800299) a Masarykovým onkologickým ústavem (projekt č 00209805).
1. Lee, HU., Park, SY, Lee SC, Choi S, Seo, S, Kim, H, & Lee, J. Small. 2016. 12, 214219.
2. He, XM, Ding, J, Yu, L, Hussain, D, & Feng, YQ. Anal. Bioanal. Chem. 2016. 408, 62236233.
3. Lu, M, Yang, X, Yang, Y, Qin, P, Wu, X, & Cai, Z. Nanomaterials. 2017. 7, 87-107.
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VLIV STRESU ENDOPLAZMATICKÉHO RETIKULA NA MORFOLOGII
A BUNĚČNÉ FUNKCE POVRCHOVÉHO EPITELU OVARIÁLNÍCH
EXPLANTÁTŮ
Lukáš Moráň1, Veronika Sedláková1, Lenka Krejčí1, Tereza Vesselá1, Petr Vaňhara1,2
Ústav histologie a embryologie, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita
Kamenice 3, 625 00 Brno, ČR, 2 Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Fakultní
nemocnice u svaté Anny, Brno, ČR
e-mail: lukas.moran@gmail.com
1

Ovariální povrchový epitel (OSE) tvoří jednu vrstvu kubických buněk naléhající
na tunica albuginea. Během ovulačního cyklu je OSE vystaven různým biochemickým
i biomechanickým stresovým faktorům, které ovlivňují nejen jeho regeneraci, morfologii
a funkční fenotyp, ale i vznik možných nežádoucích vlastností. Poznání mechanismů,
které ovlivňují morfologickou a funkční plasticitu buněk OSE může objasnit
histopatologické pozadí mj. dysfunkce vaječníků, neplodnosti a nádorových
onemocnění reprodukčního systému.
Endoplazmatické retikulum (ER) je důležitou buněčnou organelou, ve které
probíhá syntéza membránových a secernovaných proteinů a jejich post-translační
modifikace, biosyntéza membrán nebo ukládání s Ca2+. ER je také důležitým
signálním centrem integrujícím různé formy stresu a organizujícím výslednou
buněčnou odpověď. Stres ER může být vyvolán různými faktory. Chronický ER-stress
je také asociovaný s mnoha patologiemi, včetně onemocnění a dysfunkcemi
reprodukčního systému.
V této práci využíváme myší ovariální explantáty kultivované in vitro, a
ukazujeme, že ER-stres významně mění morfologii OSE. Buňky OSE vystavené
chemicky indukovanému stresu ER posouvají svůj epiteliální fenotyp směrem k
mezenchymálnímu, snižují počet mikroklků na povrchu buněk. Zároveň dochází ke
změně hladiny hlavních regulátorů reakce na stres ER a přítomnost nesbalených
proteinů (UPR), a jejich buněčnou a tkáňovou distribuci v rámci ovariálních struktur.
Buňky s deregulovanou molekulární odpovědí na stres ER vykazují změněnou rychlost
proliferace, sklon k buněčné senescenci a také zřetelný molekulární podpis, který je
pozorovatelný použitím hmotnostní spektrometrie. Tyto výsledky doplňují naše
předchozí práce a odkrývají vzájemný vztah mezi stresovou molekulární signalizací a
morfologií ovariálních povrchových struktur. Naše zjištění tak mohou pomoci k
objasnění klíčových aspektů karcinogeneze, regenerace nebo funkce vaječníků.
Kromě toho identifikace biologicky relevantních vazeb mezi molekulárním aparátem
ER a ovariální biologií může rozšířit portfolio molekulárních cílů pro léčbu ovariálních
onemocnění.
Tato studie byla podpořena z prostředků Masarykovy univerzity
(MUNI/A/1689/2020) a Ministerstva zdravotnictví České republiky (NV18-08-00299).
Všechna práva vyhrazena. Podpořeno finančními prostředky Lékařské fakulty MU
projektu Junior Researcher (LM, ROZV/28/LF/2020).
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Sirtuin 1 insufficiency as a cause of infertility in advanced maternal
age
Jan Nevoral1,2, Ladan Monsef1, María Iniesta-Cuerda1, Hedvika Řimnáčová1, Tereza
Žalmanová3, Šárka Prokešová3, Milena Králíčková1,2
1Biomedical

Center, Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University, Pilsen, Czech
Republic,
of Histology and Embryology, Faculty of Medicine in Pilsen,
Charles University, Pilsen, Czech Republic, 3Institute of Animal Sciences, PragueUhříněves, Czech Republic
e-mail: jan.nevoral@lfp.cuni.cz
2Department

Advanced maternal age represents the serious cause of female infertility. 1
Although the wide manifestation of female reproduction decline is known, molecular
changes and genuine causes remain elusive. Whilst the spindle damage and
chromosome misalignment in oocytes accompany ovarian ageing, 2 several upstream
pathways are assumed to be a candidate. Sirtuin 1, a member of NAD+-dependent
histone deacetylase, has been depicted as an age-protective protein.3 Therefore, we
hypothesize that mouse conditional Sirt1 knock-out (Zp3::Sirt1loxPloxP, cKO) is ageprone, and accelerated oocyte decline leads to reproduction failure. Animal conditional
knock-out was used in accordance with Act No. 246/1992 Coll. in authorized animal
facility. Females were hormonally stimulated and matured oocytes were flushed from
the oviduct. Oocytes were subjected to immunocytochemistry using specific antibodies
against α-Tubulin and tri-methylated histone H3 on lysine K9 (H3K9me3). Hormonal
responsiveness and oocyte ability to maturation and ovulation are apparently affected
in Sirt1 cKO whilst oocyte yield was significantly decreased. H3K9me3 was decreased
in oocytes of elder females as a sign of reproductive aging, however, the phenotype
was enforced in Sirt1 cKO oocytes. Based on our findings, Sirtuin 1 seems to be the
relevant factor of female reproductive failure, and further experiments are needed for
knowledge transfer to human assisted reproduction.

1. Baird DT, Collins J, Egozcue J. et al. Fertility and ageing. Hum Reprod
Update. 2005.11,261-76.
2. Solc P; Kitajima TS; Yoshida S. et al. Multiple requirements of PLK1 during mouse
oocyte maturation. PLoS One. 2015. e0116783.
3. Wątroba, M, Dudek I, Skoda M. et al. Sirtuins, epigenetics and longevity. Ageing
Research Reviews 2017. 40, 11–19.
This study was supported by the Czech Health Research Council (NV18-01-00544),
the Charles University Research Fund (Progress Q39), by the MEYS CR, due to
project No. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000787, and the grant SVV–2020-2022 No
260 536.

20
Studentská sekce

BIOANALYTICKÉ NÁSTROJE PRO POROVNÁNÍ KVALITY
DIFERENCIAČNÍCH PROTOKOLŮ LIDSKÝCH EMBRYONÁLNÍCH
KMENOVÝCH BUNĚK
Lukáš Pečinka1,2, Lukáš Moráň3,4, Volodymyr Porokh2,3, Hana Kotasová2,3, Vendula
Pelková2,3, Petr Vaňhara2,3, Aleš Hampl2,3, Josef Havel1,2
1Ústav

chemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 267/2, 611
37, Brno, Česká republika, 2Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Fakultní
nemocnice u sv. Anny, Brno, Česká republika, 3 ústav histologie a embryologie,
Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika, 4Výzkumné centrum
aplikované molekulární onkologie, Masarykův onkologický ústav, Brno, Česká
republika.
e-mail: 436922@mail.muni.cz
Lidské embryonální kmenové buňky (hESC) mají velký potenciál pro použití
v různých klinických aplikací i pro biomedicínský výzkum. Schopnost těchto buněk
diferenciovat do jakéhokoli buněčného typu lze využít i pro přípravu progenitorů, které
lze stabilně a dlouhodobě kultivovat a expandovat. Dosažení správného fenotypu je
postupný proces, který lze sledovat pomocí morfologických, funkčních i molekulárních
markerů.
V této práci demonstrujeme možnost použití hmotnostní spektrometrie s
laserovou desorpcí/ionizací za účasti matrice s průletovým analyzátorem (MALDI TOF
MS) pro monitorování diferenciační trajektorie hESCs směrem k expandovatelným
plicním epiteliím (ELEP).
Kyselina sinapová byla použita jako matrice pro ionizaci intaktních buněk
z MALDI terčíku. Pomocí analytické techniky IC MALDI TOF MS byly stanoveny
specifická hmotnostní spektra (profily) odpovídající jednotlivým klíčovým etapám
diferenciačního protokolu. Byla vymezena informativní oblast zájmu 2-20 kDa která
pokrývá peptidovou oblast spolu s některými proteiny a zároveň je tímto výběrem
eliminována oblast kde signály matrice interferují se signály vzorku. Získaná data byla
vyhodnocena v prostředí programovacího jazyka R a eMSTAT Solution a statisticky
vyhodnocena pomocí vícerozměrné analýzy.
Hmotnostní spektra získaná z hESC, z ELEP a diferenciační řady D1-D10 (den
1-10) poskytují dostatečné informace pro rozlišení jednotlivých stádii diferenciace
buněk. Na základě IC MALDI TOF MS jsme schopni rozlišit plně diferenciované ELEP
buňky od diferencujících se nezralých stádií, anebo od nediferencovaných hESC.
Podporováno
Masarykovou
univerzitou
(projekt
č.
MUNI/A/1390/2020,
ROZV/28/LF/2020), ministerstvem zdravotnictví České republiky (grant č. NV18-0800299) a Masarykovým onkologickým ústavem (projekt č 00209805).
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NOVEL STEM CELL BASED MODEL
FOR THE STUDY OF CARDIAC ARRHYTHMIAS
Roberto Pivato,1,2 Filip Svěrák,2 Vladimír Rotrekl1,2
1International
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Brno, Czech Republic, 2Faculty of Medicine, Masaryk University, Kamenice 5, Brno,
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Cardiac arrhythmias are cardiac rhythm abnormalities having an incidence from
1,5% to 6,5% in adults and it is the cause of about 10% of sudden cardiac deaths. 1
Arrhythmias stem often from conductive defects associated with cardiomyopathies of
various etiology and mechanisms, but they can be also induced by drugs with
arrhythmogenic adverse effects such as caffeine and its derivatives used in clinical
practice .
Beating embryonic bodies (EBs) were differentiated from human pluripotent
stem cells (hPSC) by a previously established protocol in our group.2 Such EBs consist
of various types of cardiomyocytes and other supporting cell types forming functional
beating syncytium similar to that of human heart which enables formation of conductive
communication between EBs in close proximity in vitro. Here we demonstrate that such
novel system of two EBs seeded in close proximity, monitored by live imaging in time
by means of fluorescence of calcium indicator Fluo-4 AM, can serve as novel stem cell
based model to study arrhythmogenic effects of drugs such as caffeine.
In this work we therefore introduce a novel stem cell-based model allowing to
monitor a complex interaction of individual EBs in presence of arrhythmogenic drugs.
When patient specific hPSCs are used to generate this model, the disease-associated
arrhythmogenic effect can be studied and effective drugs can be screened for using
such model.

1. Khurshid, S, Choi, SH, Weng, L-C, Wang, EY, Trinquart, L, Benjamin, EJ, Ellinor, PT, and
Lubitz, SA. Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology, 2018. 7(7).
2. Jelinkova, S, Vilotic, A, Pribyl, J, Aimond, F, Salykin, A, Acimovic, I, Pesl, M, Caluori, G,
Klimovic, S, Urban, T, Dobrovolna, H, Soska, V, Skladal, P, Lacampagne, A, Dvorak, P,
Meli, AC, and Rotrekl, V. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 2020. 8, 535.

Supported by: European Regional Development Fund - Project ENOCH (No.
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000868) and Brno PhD. Talent - Funded by the Brno City
Municipality.
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LIDSKÉ KMENOVÉ BUŇKY S ROZŠÍŘENÝM VÝVOJOVÝM
POTENCIÁLEM JAKO MODEL PRVNÍCH DNŮ LIDSKÉ
EMBRYOGENEZE
Volodymyr Porokh1, Dominika Macháčková1, Petr Vaňhara1,2, Zuzana Holubcová1,3,
Aleš Hampl1,2
Univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 126, 625 00, 2ICRC FN u sv.
Anny, Pekařská 53, 656 91, Brno, Česká republika, 3Reprofit International, Hlinky 48,
603 00, Brno, Česká republika
e-mail: volodymyr.porokh@gmail.com
1Masarykova

Omezené znalosti o biologických základech vývoje lidského embrya
představuje hlavní omezení současné reprodukční medicíny. Nicméně, výzkum
biologické podstaty rané lidské embryogeneze představuje výzvu jak z technického,
tak etického hlediska. Možnost izolace a dlouhodobé kultivace embryonálních buněk
in vitro umožňuje hlubší porozumění biologickým procesům odehrávajícím se krátce
po oplození.
V této studii jsme se zaměřili na modelování prvního diferenciačního kroku
během lidské embryogeneze. Diferenciace blastomer do vnějších buněk trofoblastu a
vnitřních buněk embryoblastu je nezbytnou podmínkou pro další správný vývoj extraembryonálních struktur (zejména placenty) a lidského zárodku samotného. Pro
modelování tohoto kroku lidské embryonální kmenové buňky byly kultivovány v médiu
obsahujícím směs růstových faktorů nutných pro aktivaci signálních drah typických pro
lidské embryo v buněčném stadiu. Pro diferenciaci do extra-embryonálních buněčných
typů lidské kmenové buňky s rozšířeným vývojovým potenciálem byly umístěny do
kultivačního média obsahujícího růstové faktory potřebné pro proliferaci buněk
lidského trofoblastu. Po několika pasážích buňky se zřetelně pozměněnou morfologii
byly dál propagovány a jejich identita byla ověřena pomocí imunofluorescenčního
značení markerů lidského trofoblastu (Cytokeratin7, Cytokeratin8, GATA3). U
získaných buněk byla následně analyzována exprese genů zodpovědných za
udržování genetické stability a proteosyntetické homeostázy. Překvapivě, lidské
embryonální kmenové buňky podobající se blastomerám jsou charakterizovány
sníženou expresí genů pro p53 (regulátor odpovědi na genotoxický stres) a Grp78
(hlavní regulátor odpovědi na proteosyntetický stres). Tato skutečnost poukazuje, že
rozhodování o osudu embryonálních buněk je spojeno s přestavbou molekulárních
mechanismů určujících integritu a přežití buněk.
Další zkoumání základních buněčných mechanismů spojených s ranou
diferenciací má potenciál přiblížit molekulární podstatu získávání vývojové
kompetence lidských embryonálních buněk a následně umožní identifikaci klíčových
bodů omezujících úspěšnost metod asistované reprodukce.
Podporováno grantem MUNI/A/1689/2020.
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MODELOVÁNÍ ALZHEIMEROVY CHODOBY – EFEKTIVNÍ DERIVACE
A CHARAKTERIZACE INDUKOVANÝCH PLURIPOTENTNÍCH
KMENOVÝCH BUNĚK Z PACIENTŮ PRO KULTIVACI 3D
CEREBRÁLNÍCH ORGANOIDŮ
Jan Raška1, Tereza Váňová1,2, Hana Klímová1, Kateřina Sheardová2,
Dáša Bohačiaková1,2
1Ústav histologie a embryologie, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita,
Kamenice 3, Brno, 625 00, Česká republika, 2Fakultní nemocnice u sv. Anny-ICRC,
Pekařská 53, 65691 Brno, Česká republika
e-mail: raska@med.muni.cz
Alzheimerova nemoc (AN) je chronické neurodegenerativní onemocnění
charakterizované dysfunkcí a ztrátou neuronů v mozkové kůře. Z důvodu stárnutí
populace se frekvence AN zvyšuje a stala se nejčastější příčinou demence u starší
populace na celém světě. AN je klasifikována buď jako familiární forma s časným
nástupem (10%), způsobená mutací jednoho genu, nebo jako sporadická forma (90%).
Sporadická AN je pravděpodobně vyvolána souhrou genetických a environmentálních
faktorů, ale přesná etiologie je dosud nejasná. Většina studií AN se opírá buď o zvířecí
modely, nebo o lidské buněčné linie, ale žádný z těchto modelů nedokáže plně
rekapitulovat složité aspekty neurodegenerace. Proto jsme zavedli in vitro model
onemocnění založený na indukovaných pluripotentních kmenových buňkách (iPKB)
odvozených od pacientů se sporadickou formou AN následovaný kultivací 3D
cerebrálních organoidů.
Ve spolupráci s naším klinickým partnerem (Mezinárodní centrum klinického
výzkumu – Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně) jsme vybrali 3 pacienty se
sporadickou formou AN a tři odpovídající zdravé kontroly podle pohlaví, věku a
genotypu hlavního rizikového faktoru AN - apolipoproteinu E (ApoE). Mononukleární
buňky periferní krve získané od 6 subjektů byly použity jako materiál pro reprogramaci
buněk pomocí vektorů Epi5™. Nové linie iPKB byly charakterizovány pro přítomnost
reprogramačního vektoru, přítomnost mykoplazmat, pluripotence, schopnosti
diferenciace, karyotypu, morfologie, stavu ApoE a identifikace buněčné linie. Tyto
dobře charakterizované buněčné linie jsou v současné době používány pro 2D
neurodiferenciační modely (nervové kmenové buňky, přímá diferenciace do neuronů)
a také pro kultivaci 3D cerebrálních organoidů – in vitro orgánových struktur
rekapitulující vývoj lidské CNS se schopností manifestovat patologii AN (β-Amyloidní
plaky; P-tau). Naším cílem je použít tyto pokročilé modely k výzkumu molekulárních
mechanismů onemocnění AN a případně také jako model pro testování potenciálních
léčiv.
Podporováno grantem GA MU (reg. č. MUNI/G/1131/2017), AZV (reg. č. NU21-0800373, NV19-08-00472), LF MU Juniorský výzkumník 2019 a 2020. DB podporuje NF
Neuron, Alzheimer NF, a Career Restart Grant (reg. č. MUNI/R/1697/2020)
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MUES 6 - HUMAN EMBRYONIC STEM CELL LINE
Tereza Souralová1,2, Zuzana Holubcová1,3, Drahomíra Kyjovská3, Irena Koutná1,2,
Aleš Hampl1
1Masaryk University, Faculty of Medicine, Department of Histology and Embryology,
Brno, Czech Republic, 625 00, 2St. Anne‘s University Hospital, International Clinical
Research Center, Cell and Tissue Engineering Facility, Brno, Czech Republic, 656
91, 3Reprofit International, Clinic of Reproductive Medicine, Brno, Czech Republic
e-mail: qkoutna@mail.muni.cz
Human embryonic stem cells are being derived since 1998 when Thomson et
al. described the derivation of H9 and H1 lines1. These are the most published ones
and contributed to 41.5 % papers (H9) and 26.9 % papers (H1) worldwide2. This
enormous usage of the same lines in experiments worldwide can devalue the credibility
of results. As variability is the main feature of biology, various human embryonic stem
cell lines should be used for experiments.
Here, we present MUES 6, a research-grade human embryonic stem cell line
with outstanding release characteristics ready for research. This cell line shows high
percentage of pluripotency markers; normal karyotype and it differentiate into all three
germ layers; therefore, it is excellent cell source for various experiments.
1.
Thomson, JA. Science. 1998, 282, 1145–1147.
2.
Guhr, A, Kobold, S, Seltmann, S, Seiler Wulczyn, AEM, Kurtz, A. Löser, P.
Stem Cell Rep. 2018,11, 485–496.
Supported by Ministry of Health of the Czech Republic, grant nr. NV18-08-00412. All
rights reserved. Tereza Souralova is Brno Ph.D. Talent Scholarship Holder – Funded
by the Brno City Municipality.
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KVANTITATIVNÍ ANALÝZA 3D ROZLOŽENÍ BUNĚK POMOCÍ
RENTGENOVÉ POČÍTAČOVÉ MIKROTOMOGRAFIE JAKO NÁSTROJ
PRO STUDIUM VÝVOJE A REGENERACE OBRATLOVCŮ
Markéta Tesařová1, Markéta Kaucká2, Lucia Mancini3, Tomáš Zikmund1, Igor
Adameyko4, Jozef Kaiser1
1Středoevropský

technologický institut, Vysoké učení technické v Brně, Purkyňova
123, Brno, 61200, Česká republika, 2 Max Planck Institute for Evolutionary Biology,
August-Thienemann-Str. 2, Plön, 24306,Germany, 3Elettra-Sincrotrone Trieste
S.C.p.A., Basovizza, Trieste, Italy, 4Medical University of Vienna, Spitalgasse 23,
Vienna, 1090, Austria
e-mail: Marketa.Tesarova@vutbr.cz
Jedním z cílů moderní vývojové biologie je pochopení formování chrupavčitých
a kosterních struktur během vývoje a regenerace. Vhodná metoda schopná nejen
zobrazení, ale i kvantifikování struktur ve 3D s buněčným rozlišením by mohla vnést
světlo pro vysvětlení teorií zaměřených na vývojovou a srovnávací biologii. Jednou z
takových metod je rentgenová počítačová mikrotomografie (mikroCT). V této práci1
byla použita metoda mikroCT využívající synchrotronového svazku na chemicky
barvených vzorcích zvyšující kontrast měkkých tkání pro kvantitativní analýzu
distribuce 3D buněk v tkáních vyvíjejícího se končetin mloka (Pleurodeles waltl)2, který
je klíčovým modelovým organismem pro studium regenerace u obratlovců. Následná
segmentace měkkých tkání umožnila mapování vývoje a regenerace chrupavky –
velikost, tvar, stejně jako počet a hustota buněk v extracelulární matrix. Pomocí
mikroCT analýz jsme dále zkoumali polaritu buněk ve 3D ve vztahu k strukturám
vyvíjejících se kloubů. Tyto data můžou být následně využita pro počítačové simulace
svalové a kosterní regenerace, které jsou nezbytné pro porozumění tomu, jak
anizotropní růst vede k formování kosterních struktur.
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MOLEKULÁRNÍ MECHANISMY ŘÍDÍCÍ BIOLOGICKÉ VLASTNOSTI
LIDSKÝCH PLURIPOTENTNÍCH KMENOVÝCH BUNĚK
Barbora Vavrušáková1, Volodymyr Porokh1, Libor Streit2, Jan Kocanda3, Petr
Vaňhara1,2Aleš Hampl1,2
1Ústav

histologie a embryologie, Lékařská fakulta, Masarykova Univerzita,
Kamenice 3, 62500 Brno, Česká republika, 2Mezinárodní centrum klinického
výzkumu (ICRC), Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno, Česká republika, 3Fakultní
nemocnice Brno, Česká republika
e-mail: 460884@mail.muni.cz
Unikátní vlastnosti pluripotentních kmenových buněk v podobě schopnosti
neomezené proliferace v nediferencovaném stavu a kapacitě diferencovat se do všech
typů somatických buněk v těle je předurčují k využití v mnoha medicínských aplikacích.
V současné době je hlavní překážkou na cestě k zavedení úspěšné regenerativní
terapie indukovanými pluripotentními kmenovými buňkami heterogenita v jejich
genetické stabilitě a následném možném výskytu aneuploidií v diferencovaných
somatických buňkách. Všeobecným cílem tohoto projektu bylo přispět k objasnění
molekulární podstaty rozdílů v diferenciační kapacitě a genetické stabilitě
indukovaných pluripotentních kmenových buněk, zejména ve vztahu k věku dárce a
lokalitě, z níž jsou zdrojové somatické buňky izolovány.
V současné studii jsme se zaměřili na indukované pluripotentní kmenové buňky
(iPSC) získané reprogramováním somatických buněk (primárních dermálních
fibroblastů). Lidské dermální fibroblasty izolované z 15 zdravých dárců ve věku 6 až
71 let byly reprogramovány pomocí episomálního vektoru nesoucího geny pro
transkripční faktory typické pro pluripotentní kmenové buňky: Oct4, Sox2, Klf4, cMYC,
a Lin28.
Genetická stabilita lidských indukovaných kmenových buněk byla hodnocena
analýzou morfologie dělicího vřeténka pomocí imunofluorescenčního značení
centrozomů. Lidské indukované buňky získané ze somatických buněk mladších dárců
se vyznačují přítomností abnormálních multipolárních buněčných dělení (v 9,30%
buněk). Překvapivě u lidských indukovaných kmenových buněk ze starších dárců
somatických buněk deregulace buněčného dělení se vyskytuje v průměru u 4,10 %
buněk (p < 0,001). Mimo jiné schopnost těchto buněk reagovat na stres se liší ve
srovnání s kmenovými buňkami embryonálního původu. iPSC jsou schopné podstoupit
zvýšenou adaptivní reakci umožňující přežití buněk expresí genů zodpovědných za
přežití a zvýšenou vazbou mitochondrií a endoplazmatického retikula, která poskytuje
zdroje energie pro správné skládání proteinů ve srovnání s embryonálními kmenovými
buňkami. Současně na základě analýzy genové exprese regulátorů a efektorů
apoptózy iPSC se jeví méně náchylné k apoptóze. Tento poznatek naznačuje
potenciální absenci embryonálních kontrolních mechanismů u indukovaných
kmenových buněk a otevírá prostor pro důkladnější kontrolu kvality lidských
indukovaných kmenových buněk a jejich derivátů pro použití v klinické praxi.
Podporováno grantem GA MU (MUNI/A/1382/2019, MUNI/C/1631/2019).
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ANALÝZA MIKRORNA V MOZKOVÝCH METASTÁZÁCH POMOCÍ
SEKVENOVÁNÍ NOVÉ GENERACE
Marek Večeřa,1 Lenka Radová,1 Simona Sidorová,1 František Siegl,1 Martin Smrčka,2
Radim Jančálek,3 Markéta Hermanová,4 Michal Hendrych,4 Leoš Křen,5 Jiří Šána,1,6
Ondřej Slabý1,7
1Středoevropský

technologický institut (CEITEC), Masarykova univerzita, Kamenice
753/5, 625 00 Brno, Česká republika, 2Neurochirurgická klinika, Fakultní nemocnice
Brno, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno, Česká republika, 3Neurochirurgická klinika,
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 664/53, 656 91 Brno, Česká
republika, 4I. ústav patologie, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská
664/53, 656 91 Brno, Česká republika, 5Ústav patologie, Fakultní nemocnice Brno,
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno, Česká republika, 6Klinika komplexní onkologické
péče, Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 543/7, 602 00 Brno, Česká
republika, 7Biologický ústav, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Kamenice
753/5, 625 00 Brno Česká republika
e-mail: marek.vecera@ceitec.muni.cz
Mozkové metastázy (BM) jsou nejčastějšími intrakraniálními nádory
vyskytujícími se u 20-40 % dospělých onkologických pacientů. I když v minulosti byla
obecně indikována symptomatická paliativní péče bez snahy o výrazné prodloužení
celkového přežití (OS), současný přístup k léčbě BM se mění, protože incidence v čase
roste mimo jiné i v důsledku účinnější léčby primárních nádorů prodlužující OS.
Prognóza pacientů s BM je obecně nepříznivá, ale individuálně se výrazně liší. Proto
by bylo užitečné posílit prognostické nástroje novými výkonnými molekulárními
markery, jako jsou mikroRNA (miRNA). Ačkoli jejich dysregulovaná exprese a
diagnostický potenciál byly popsány u nádorů, existuje jen málo studií popisujících
globální expresi miRNA v BM a jejich spojení s OS. V prezentované studii jsme tedy
provedli sekvenování miRNA z čerstvě zmražených histopatologicky potvrzených 71
tkání BM (ca plic – 37 %, melanom – 23 %, ca prsa – 18 %, RCC – 15 %, CRC – 7 %).
Informovaný souhlas schválený etickou komisí byl obdržen od pacientů před
započetím léčby. Příprava knihoven byla provedena pomocí QIAseq miRNA Library
Kit a knihovny byly sekvenovány na přístroji NextSeq 500. Pro mapování čtení na
referenční genom a součet čtení připadajících na cílovou sekvenci byl použit
miraligner. Nástroj limma byl použit pro diferenciální analýzu exprese v 5 skupinách
BM, která objevila 373 miRNA s významně odlišnou expresí v 5 skupinách BM (p <
0,001). Neřízené shlukování založené na expresi 58 miRNA bylo schopné správně
zařadit 42 % BM ca plic, 81 % BM melanomu, 85 % BM ca prsa, 82 % BM RCC a 100
% BM CRC. Porovnání jedné skupiny BM se všemi ostatními BM identifikovalo miRNA
s významně odlišnou expresí, které jsou pro danou skupinu BM specifické. Uvedené
výsledky potvrdily statisticky významnou dysregulovanou expresi miRNA, které mají
potenciál stát se vhodnými diagnostickými markery u BM. Výsledky budou ověřené na
retrospektivním souboru FFPE tkání a statisticky analyzovány v souvislosti s OS a
současnými prognostickými skórovacími systémy.
Tato studie byla vypracována s grantovou podporou Ministerstva zdravotnictví ČR grant č. NV18-03-00398.

MORFOLOGICKÝ
WORKSHOP

© Dr. Jan Křivánek

MIKROSKOPICKÁ STAVBA A VÝVOJ LIDSKÉHO TĚLA
7. 9. 2021, Brno – Univerzitní kampus

MORFOLOGICKÝ WORKSHOP
MIKROSKOPICKÁ STAVBA
A VÝVOJ LIDSKÉHO TĚLA
7. 9. 2021, Brno – Univerzitní kampus

7. 9. 2021

PROGRAM
9:00 Zahájení
Ústav histologie a embryologie LF MU, Mikroskopický sál

9:05 Přednáška
Světelná mikroskopie v současném biologickém výzkumu
(Dr. Milan Ešner, CELLIM CEITEC MU)

9:45 Přednáška
Komplexní 3D analýza biologických vzorků metodou rentgenové počítačové
mikrotomografie
(Mgr. Michaela Kavková, CEITEC VUT Brno)

10:30-13:00 Exkurze
Embryonální vývoj a organogeneze – demonstrace embryologických preparátů
(UHE LF MU)
Mikroskopická stavba lidských tkání a orgánů – hands on ukázka histologických
preparátů (UHE LF MU)
Exkurze do laboratoří elektronové mikroskopie (UHE LF MU)
Demonstrace pokročilé optické mikroskopie (CELLIM CEITEC MU)
Anatomické muzeum – komentovaná exkurze (AU LF MU)
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SVĚTELNÁ MIKROSKOPIE V
SOUČASNÉM BIOLOGICKÉM VÝZKUMU
Milan Ešner
Cellular Imaging Core Facility, CEITEC Masaryk University, Brno
email: milan.esner@ceitec.muni.cz
Světelná mikroskopie během posledních let doznala řadu změn. Difrakční bariéra byla
překonána a rozlišovací schopnosti světelného mikroskopu již nejsou tímto jevem limitovány a
dosahují řádově jednotky nanometrů. Spolu s rozlišovací schopností stoupá také i rychlost a citlivost
jednotlivých mikroskopických systémů a ty nám tak umožňují zachytit velice rychlé a dynamické

procesy, které dříve byly nezachytitelné.
Účastníci workshopu budou seznámeni s nejmodernějšími technologiemi na poli světelné
mikroskopie. Program se skládá z úvodní přednášky, která účastníky seznámí s teoretickými základy
světelné mikroskopie. Po ní bude následovat praktická ukázka několika zobrazovacích modalit, jako
např. super rozlišovací metody - strukturovaná iluminace (SIM) a lokalizační mikroskopie (STORM),
lightsheet a konfokální mikroskopie. Součástí bude i ukázka 3D rekonstrukce nasnímaných dat.
Obrázek myšího fibroblastu. Jaderná
DNA je zviditelněna zeleně, aktinová
cytoskeletální vlákna modrozeleně a
membránový protein paxillin, který je
součástí fokálních adhezních spojů,
jimiž se buňka váže na extracelulární
matrix je označen fialovou.

Superrozlišovací mikroskop Zeiss Elyra7
s modalitami lattice SIM a SMLM. Tento
mikroskop dosahuje rozlišení až 20nm.
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KOMPLEXNÍ 3D ANALÝZA BIOLOGICKÝCH VZORKŮ METODOU
RENTGENOVÉ POČÍTAČOVÉ MIKROTOMOGRAFIE
Michaela Kavková, Markéta Tesařová, Tomáš Zikmund, Marcela Buchtová,

Igor Agameyko, Jozef Kaiser
Laboratory of X-ray micro and nano computed tomography, CEITEC BUT, Brno
email: tomas.zikmund@ceitec.vutbr.cz
Rentgenová počítačová tomografie (CT, X-ray Computed Tomography) se řadí mezi široce
rozšířené zobrazovací metody používané k pokročilé diagnostice v medicíně ale také pro kontrolu

produktů a optimalizaci průmyslové výroby.
Využití této metody však v poslední době nachází stále větší uplatnění také v oblasti primárního
biologického a biomedicínského výzkumu. Pro účely zobrazování biologických vzorků jsou využívány
jak industriální CT zařízení, tak i speciální vědecké CT, které jsou schopné dosáhnout vysokého
voxelového rozlišení. Následovné zpracování dat z těchto přístrojů umožňuje zobrazování
komplexních anatomických struktur v 3D prostoru a jejich posouzení v kontextu ke svému okolí.
Tento způsob zobrazování přináší nový rozměr informace při popisu fenotypových
změn a patologických stavů. Z pohledu vývojové biologie přináší mikro CT analýza možnost srovnání
mutovaného a wt fenotypu. Počínaje přesným měřením objemů a délek sledované struktury,
měřením šířky stěn a orientaci vláken, pokročilá analýza 3D modelu však zachytí i drobnější změny
které by klasické 2D histologické metody neidentifikovaly.
V rámci výzkumu lidských onemocnění za použití modelových organismů pak lze mikro CT
analýzu aplikovat například i při identifikaci a kvantifikaci amyloidních plak v mozcích transgenních
potkanů používaných při výzkumu Alzheimerovy choroby.

Dalším
pak

může

větvení

být

příkladem
analýza

žlučového

a

cévního systému jater myší
používaných při výzkumu
Alagillova

syndromu

u

kterého jsou oba zmiňované
systémy silně zasaženy.

Editor

Autoři fotografií

Petr Vaňhara

Milan Ešner
Zuzana Holubcová
Jan Křivánek
Jan Motlík
Volodymyr Porokh
Tomáš Zikmund

Autoři doplňkových textů
Petr Vaňhara, Svatopluk Čech

© Česko-slovenská biologická společnost, z.s.
Brno 2021

