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Medaile Mendelova genetického ústavu v Římě, jehož budovy jsou 

znázorněny na rubu medaile. Autor není uveden, rok vydání 1955. 
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PROGRAM 
 

úterý 19. října 2010 

 

8:30 – 9:00 registrace, zahájení 

 

Sekce: OD FYZIOLOGIE K MEDICÍNĚ 

 

9:00 – 9:20 

Projekt ESF „Od fyziologie k medicíně“  

pro studenty a pedagogy 

(J. Doubek) 

 

9:20 – 9:40 

Reportáž ze seminářů a exkurzí  

projektu v regionu Brno 2010 

(E. Matalová) 

 

9:40 – 10:10 

Zapojte se do projektu  

v regionu Olomouc v roce 2011! 

(I. Fellnerová) 

 

10:10 – 10:30 

Kreativní fyziologické modely  

baví a vzdělávají 

(A. Fellnerová) 

 

10:30 – 11:00 přestávka s občerstvením 
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Sekce: GENETIKA-MENDEL 

 

11:00 - 11:30 

Genetický kód v Nobelových cenách 

(E. Matalová) 

 

11:30 – 12:00 

Mendel – Brno - Olomouc 

(A. Matalová) 

 

S navazující procházkou Mendelovou Olomoucí  

s odborným výkladem 

od 14 do 15 h. 

 

 

středa 20. října 2010 

 

Sekce: AKTUÁLNÍ POZNATKY Z NÁDOROVÉ BIOLOGIE 

 

9:00 – 9:30 

O původu nádorů 

(Z. Koledová) 

 
9:30 – 10:00 

Antabus – nový lék proti rakovině? 

(B. Cvek) 

 

10:00 – 10:30 přestávka s občerstvením 
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Sekce: ZAJÍMAVOSTI Z IMUNOHEMATOLOGIE 

 

10:30 – 11:00 

Genetická variabilita v imunitním systému 

(I. Fellnerová) 

 

11:00 – 11:30 

Molekulární biologie krve 

(V. Horák) 

 

Sekce: EXPERIMENTÁLNÍ MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE 

 

11:30 – 12:00 

COP 1 – buněčný „strážce“ 

(M. Fellner) 

 

S navazující exkurzí do 

Laboratoře molekulární fyziologie rostlin  

a Laboratoře molekulární toxikologie 

a farmakologie  

(PřF UP Olomouc-Holice) 

od 14 do 15 h 
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Seznam přednášejících, kontakty 
 

Mgr. Boris Cvek, Ph.D 

Katedra buněčné biologie a genetiky, Přírodovědecká fakulta UP 

v Olomouci, Šlechtitelů 11, 783 71 Olomouc 

cvekb@seznam.cz, www.upol.cz 

 

prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc. 

Fakulta veterinárního lékařství, VFU Brno, Palackého 1-3, 612 42 

Brno 

doubekj@vfu.cz, www.vfu.cz 

 

doc. RNDr. Martin Fellner, Ph. D. 

Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci, Šlechtitelů 11, 783 71 

Olomouc  

martin.fellner@upol.cz, www.upol.cz 

 

Adéla Fellnerová (student) 

Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci, Šlechtitelů 11, 783 71 

Olomouc  

afo031@hotmail.com 

 

RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. 

Katedra zoologie a ornitologická laboratoř, Přírodovědecká 

fakulta UP v Olomouci, Tř. Svobody 26, 771 46 Olomouc 

fellneri@hotmail.com, www.upol.cz 

 

MUDr. Vladimír HORÁK 

Ústav biologie Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3, 

775 15 Olomouc 

horakv@lf.upol.cz, www.lf.upol.cz 
 

mailto:cvekb@seznam.cz
http://www.upol.cz/
mailto:doubekj@vfu.cz
http://www.vfu.cz/
mailto:Martin.fellner@upol.cz
http://www.upol.cz/
mailto:afo031@hotmail.com
mailto:fellneri@hotmail.com
http://www.upol.cz/
mailto:horakv@lf.upol.cz
http://www.lf.upol.cz/
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Mgr. Zuzana Koledová, Ph.D. 

Ústav biologie Lékařské fakulty UP v Olomouci, Hněvotínská 3, 

775 15 Olomouc 

zkoledova@gmail.com, www.lf.upol.cz 

 

PhDr. Anna Matalová 

Mendelianum, Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37 

Brno 

genetika@mzm.cz, www.mzm.cz 

 

doc. RNDr. Eva Matalová, Ph.D. 

Fakulta veterinárního lékařství, VFU Brno, Palackého 1-3, 612 42 

Brno 

Mendelianum, Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37 

Brno 

matalova@iach.cz, www.vfu.cz, www.mzm.cz 

 

 

 

 

Mendel Forum 2010 

program a organizace 

doc. RNDr. Eva Matalová, Ph.D., matalova@iach.cz 

RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D., fellneri@hotmail.com 

 

 

Projekt „Od fyziologie k medicíně – integrace vědy, výzkumu, 

odborného vzdělávání a praxe“ CZ.1.07/2.3.00/09.0219, jehož 

propagace je součástí konference Mendel Forum 2010, je 

spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním 

rozpočtem České republiky. 

mailto:zkoledova@gmail.com
http://www.lf.upol.cz/
mailto:genetika@mzm.cz
http://www.mzm.cz/
mailto:matalova@iach.cz
http://www.vfu.cz,/
http://www.mzm.cz/
mailto:matalova@iach.cz
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Projekt ESF „Od fyziologie k medicíně“ pro studenty a 

pedagogy 
 

Jaroslav Doubek 
 

Projekt „Od fyziologie k medicíně – integrace vědy, výzkumu, 

odborného vzdělávání a praxe“ byl zahájen v roce 2009. Fyziologie 

je obor velmi dynamický a aktuální. Propojení fyziologie a medicíny, 

které funguje na úrovni udělování Nobelových cen, není mnohdy na 

vysokých školách příliš prezentováno. Tento projekt si proto klade za 

cíl umoţnit nadstandardní vzdělávání zejména v oblasti fyziologie a 

biomedicínských aplikací. 

Projekt „Od fyziologie k medicíně“ je podporován Evropským 

sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, aktivní 

účast na tomto projektu je tedy zcela bezplatná. Projekt je otevřen 

prioritně pro studenty vysokých škol, ale také pro akademické 

pracovníky VŠ, studenty a pedagogy středních škol, zejména pro ty, 

kteří prokazují zájem o vědu a výzkum, např. formou středoškolské 

odborné činnosti. Počet aktivních účastníků je limitován, a to 

zejména z důvodu individuálního přístupu, hands-on experience a 

tím vysoké efektivity vzdělávání. Veškeré aktivity probíhají 

v neformální atmosféře umoţňující bohatou diskusi a integraci 

začínajících a zkušených pracovníků vědy a výzkumu, pedagogů a 

studentů s motivačním prvkem pro potenciální zájemce o tuto oblast 

z řad středoškolské mládeţe. 

Konkrétním přínosem pro účastníky projektu je získání odbornosti 

v oblasti nejnovějších poznatků z oboru fyziologie a jejich 

praktického uplatnění zejména v medicíně. Další přínos pak 

představuje získání nadstandardního vzdělávání a zkušeností 

v oblasti dynamické orientace v aktuálních poznatcích z oboru 
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fyziologie, jejich efektivního zpracování a vyuţití. Udrţení kontaktu 

s aktuálním stavem znalostí je nezbytné pro mezinárodní uplatnění a 

konkurenceschopnost. Projekt tak přispívá k usnadnění integrace 

začínajících pracovníků vědy a výzkumu na mezinárodní úrovni 

cestou získání přehledu o kvalitních odborných prezentacích 

vlastních výsledků, ale také o moţnostech finanční podpory na 

odborné výzkumné pobyty a prezentace výsledků v rámci konferencí. 

Prezentace vlastních výsledků a především jejich diskuse a obhájení 

je základním předpokladem úspěchu ve světovém kontextu.  

Projekt vyuţívá: 

 Komplexní přístup. Vzhledem ke kvantu znalostí a výuky 

v jednotlivých oborech je často opomíjen důleţitý aspekt propojení 

znalostí VŠ studentů z jednotlivých oborů a rychlá orientace 

v aktuálních poznatcích, která je základem mezinárodního úspěchu.  

 Atraktivní přístup. První kontakt s novými odbornými 

informacemi často odrazuje. Pro dynamické zpracování poznatků je 

nutný přístup spočívající v jednoduchém a přehledném seznámení 

cílové skupiny s aktuálními moţnostmi. Tak dochází zpravidla 

k vyšší motivaci. 

 Aktivní přístup. Zapojení samotných účastníků projektu do 

efektivního zpracování dostupných poznatků a moţnost vlastní 

prezentace jednotlivých studentů pro trénink dovedností a 

vystupování na mezinárodním vědeckém fóru je důleţitá součást 

konkurenceschopnosti. 

 Individuální přístup. Studenti VŠ se často setkávají 

s bezradností v oblasti získání mezinárodních kontaktů. 

Prostřednictvím účasti odborníků, diskuse a hands-on experience je 

moţné aplikovat individuální neformální přístup, který bývá vysoce 

efektivní, stimulující a motivující. 

 Internacionální přístup. Věda nezná hranice a výrazné 

úspěchy jsou zaloţeny na mezinárodní spolupráci. Proto je 

v seminářích kladen důraz na práci s aktuálními informacemi 

v anglickém jazyce, která je dominujícím jazykem vědy, exkurze pak 

míří přímo na zahraniční pracoviště pro přímý kontakt. 
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Projekt zajišťuje komunikaci zkušených vědeckých pracovníků, 

začínajících pracovníků vědy a výzkumu a zájemců o vědu a výzkum 

cestou integrace cílové skupiny, řešitelského týmu a externích 

odborníků. 

Partnerský tým tvoří vysokoškolští pedagogové z Veterinární a 

farmaceutické univerzity Brno a Univerzity Palackého Olomouc, 

kteří projektové cíle realizují ve spolupráci s externími odborníky 

z dalších univerzit, Akademie věd ČR a klinických pracovišť. 

 

Projekt je rozdělen do dvou tematických panelů, které jsou v roce 

2010 realizovány v regionu Brno, v roce 2011 v regionu Olomouc. 

 

Tematický panel: Věda-výzkum-vzdělávání 

                             -mezinárodní uplatnění 

Hlavním cílem je vědecké vzdělávání v oblastech fyziologie a 

medicíny na úrovni Nobelových cen, dynamická orientace 

v aktuálních vědeckých informacích, seznámení s moţnostmi 

zahraničních pobytů, diskuse zkušeností ze zahraničních pracovišť, 

zkvalitnění soft-skills při zpracování vlastních výsledků vědecké 

práce formou odborné, ale současně atraktivní prezentace vlastních 

výsledků. 

Jednotlivá témata přednášek, seminářů a exkurzí: 

– Aktuální vědecké poznatky na úrovni Nobelových cen 

– Aktuální výzkum v oblasti fyziologie 

– Prezentace vlastního výzkumu 

– Mezinárodní možnosti pro fyziologii a biomedicínu 

 

Tematický panel: Věda-výzkum-praxe 

Hlavním cílem je zvyšování odbornosti v oblasti uplatnění výsledků 

vědy a výzkumu v medicíně se zaměřením na diagnostiku a aspekty 

humánní a veterinární klinické praxe. 

Jednotlivá témata přednášek, seminářů a exkurzí: 

– Fyziologie – patofyziologie – diagnostika 

– Fyziologie – patofyziologie – humánní medicína 

– Fyziologie – patofyziologie – veterinární medicína 
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V období únor 2010 – květen 2010 proběhl první vzdělávací cyklus 

(panel 1) v regionu Brno. Ze 75 aktivních přijatých účastníků, 

úspěšně absolvovalo 72. Ti od října 2010 pokračují ve druhém 

vzdělávacím cyklu (panel 2), který bude ukončen v prosinci 2010 

udělením certifikátu všem úspěšným absolventům regionu Brno. 

Těšíme se na obdobnou účast a úspěch v Olomouci v roce 2011, 

těšíme se na Vás! 

Díky patří všem aktivním účastníkům a členům řešitelského týmu i 

externím spolupracovníkům za jejich přispění k úspěšnému průběhu 

projektu! 

Bliţší informace, kontakty, reportáţe, fotogalerii a další naleznete na 

projektových stránkách http://cit.vfu.cz/fyziolmed 

 

 

http://cit.vfu.cz/fyziolmed


14 

 

Reportáž ze seminářů a exkurzí projektu v regionu Brno 2010 
 

Eva Matalová 

 
Semináře a exkurze projektu „Od fyziologie k medicíně“ jsou 

koncipovány tak, aby teoretická seminární příprava předcházela 

praktické činnosti. Co se tedy dopoledne dozvíte a naučíte, hned 

odpoledne si vlastníma rukama vyzkoušíte a teorii ověříte v praxi.  

Kaţdé projektové téma je nabízeno ve více termínech a v nabídce je 

vţdy i sobota, aby si kaţdý našel časovou moţnost na účast. Kaţdý 

den je otevřen maximálně pro dvacet účastníků, a to proto, aby si 

opravdu kaţdý mohl na všechny praktické záleţitosti sáhnout a vše si 

sám vyzkoušet. Malá skupinka navíc vytváří neformální prostředí a 

vhodné příleţitosti k diskusi a také individuálnímu přístupu 

odborníků ke kaţdému účastníkovi projektu. 

První projektové téma „Věda na úrovni Nobelových cen“ probíhalo 

v únoru 2010 na Ústavu ţivočišné fyziologie a genetiky, v.v.i. 

Akademie věd ČR, a to v Laboratoři embryologie ţivočichů v Brně. 

Dopolední seminář otevřel hlavní téma dne týkající se tří 

Nobelových cen, se kterými souvisí aktuální výzkum na tomto 

pracovišti.  

Účastníci byli seznámeni s objevy týkajícími se genetické regulace 

časného embryonálního vývoje, které byly oceněny Nobelovou 

cenou za fyziologii/medicínu v roce 1995. Edward B. Lewis, 

Christiane Nűsslein-Volhard a Erich F. Wieschaus objevili klíčové 

geny určující „stavební plán“ organismu v časném embryonálním 

vývoji. Tito odborníci se zabývali otázkami, jak buňky pocházející 

z jediné zygoty (rýhujícího se oplozeného vajíčka) „poznají“, kde se 

ve vyvíjejícím organismu právě nacházejí a co mají vytvořit 

(hlavičku nebo zadeček, nohy, tykadla nebo křídla?). Dále je 

zajímalo, zda jednotlivé buňky spolupracují nebo se chovají zcela 

nezávisle. Také sledovali, kolik genů je určujících pro správný 

průběh časného embryonálního vývoje a jak spolu dané genové 

produkty interagují. Jako modelový organismus byla pouţita 

drozofila, zejména vzhledem ke krátké generační době, snadné 
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manipulaci a znalosti jejího genomu. Na základě studia asi čtyřiceti 

tisíc mutací bylo identifikováno patnáct genů, které řídí časný 

embryonální vývoj drozofily a byly rozděleny do tří skupin: „gap“ 

geny řídící hrubý stavební plán embrya, „pair rule“ geny, které řídí 

utváření kaţdého druhého tělního segmentu a „segment-polarity“ 

geny, které zodpovídají za jemné struktury individuálních segmentů.  

Obdobné principy potvrzené u drozofily platí také u savčích embryí. 

Většina genů studovaných těmito laureáty má tedy velký význam při 

embryonálním vývoji také u člověka. Chybné regulace v  klíčových 

genových sítích mají často fatální následky a jsou příčinou časných 

spontánních potratů. 

V rámci semináře byly představeny také objevy týkající se klíčových 

regulátorů buněčného cyklu, které byly oceněny Nobelovou cenou za 

fyziologii/medicínu v roce 2001. Nobelovskými laureáty se stali 

Leland Hartwell, Paul Nurse a Tim Hunt, kteří objasnili fungování 

kontrolních bodů buněčného cyklu a zajištění správné časové 

souslednosti jednotlivých fází cyklu. Buňky jsou základní stavební a 

funkční jednotkou organismů a procházejí mnohonásobným dělením 

(proliferací). Během buněčného dělení dochází k replikaci DNA 

(zdvojení počtu chromozomů) a její distribuci do dceřiných buněk. 

Časování proliferace a její přesné řízení je zajištěno mechanismy 

buněčného cyklu. V první fázi (G1) buňka zvětšuje svůj objem, pak 

podstupuje syntézu DNA (S), připravuje se na dělení (G2) a projde 

mitózou (M). Tuto časovou souslednost buněčného cyklu zajišťují 

cykliny, cyklin-dependentní kinázy a inhibitory těchto kináz. 

Přirovnáme-li buňku k automobilu, pak cyklin-dependentní kinázy 

jsou nadupaný motor, cykliny řadicí páka a inhibitory kináz 

spolehlivá brzda. Jenom při správném řazení bude vůz bezchybně 

fungovat a jenom vyladěné brzdy zajistí bezpečné dojetí k cíli. 

Klíčové regulátory buněčného cyklu jsou vysoce evolučně 

konzervované (obdobné mechanismy u různých ţivočišných druhů). 

Znalost těchto principů umoţňuje lepší pochopení, diagnostiku a 

terapii procesů souvisejících s deregulacemi buněčného cyklu jako je 

např. nádorový růst (kancerogeneze).  
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Třetím klíčovým tématem semináře byly objevy týkající se genetické 

regulace vývoje orgánů a programované buněčné smrti oceněné 

Nobelovou cenou za fyziologii/medicínu v roce 2002, kterou získali 

Sydney Brenner, Robert Horvitz a John Sulston. Přestoţe pro většinu 

lidí je mnohem přitaţlivější téma ţivota neţ smrti, buněčná smrt 

(apoptóza) ve správný čas na správném místě je pro ţivot nezbytná. 

Proto je kaţdá buňka mnohobuněčného organismu naprogramována 

k sebedestrukci. V případě nadměrné rezistence k apoptóze jsou 

klasickým příkladem nádorové transformace, kdy je buňka 

„nesmrtelnou“. Dalším příkladem chybné regulace apoptózy ve 

smyslu zvýšené rezistence jsou autoimunitní onemocnění v širším 

slova smyslu. Předčasná apoptóza u buněk s dlouhým ţivotním 

cyklem, jako jsou neurony, je příčinou mnoha závaţných 

neurodegenerativních onemocnění. Další poznatky ukazují moţnou 

spojitost apoptózy s řadou patologických procesů či onemocnění 

jako kardiovaskulární dysfunkce, především ischemie (nedokrvení), 

hypertrofie (zvětšení buněk tkání a orgánů), kardiomyopatie 

(degenerativní onemocnění srdce) nebo ateroskleróza. Apoptóza je 

však nezbytná uţ při embryonálním vývoji. Porucha v apoptotickém 

programu při formování končetin je spojena především se 

syndaktyliemi (neoddělenými prsty). Také vývoj nervového systému 

vyţaduje přísnou koordinaci buněčné proliferace a buněčné smrti, 

kdy apoptóze podléhá asi polovina neuronů. Dalšími z mnoha 

příkladů embryonální apoptózy u savců jsou angiogeneze (tvorba 

krevních cév) a vývoj jiných větvených orgánů jako plic, ledvin, 

mléčných a slinných ţláz. Vytvoření těchto soustav závisí na souhře 

proliferačních a apoptotických procesů. Také formování struktur 

pohlavní soustavy a srdce probíhá za účasti přesně řízených 

apoptotických událostí. Apoptóza je proto někdy označována jako 

sochař embryonálního vývoje. 

Poté, co si účastníci ověřili, ţe mají všech pět prstů a interdigitální 

apoptóza u nich tedy proběhla úspěšně, přistoupili k ověřování 

získaných poznatků v praxi a získání praktických zkušeností 

v laboratoři. 
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Nejprve si zkusili manipulaci s kuřecím embryem. Totiţ není vejce 

jako vejce. Kuře slouţí jako modelový organismus pro výzkum 

z celé řady důvodů. Embryo je snadno dostupné manipulacím ve 

skořápce, přičemţ není nezbytné usmrtit matku, jako je tomu u 

laboratorních savců (myš, potkan). I kdyţ tato „snadnost“ můţe být 

relativní, jak si ověřili účastníci projektu v praxi.  

Po manipulaci s embryem je moţné jej ponechat ve skořápce po 

několik dnů a vývoj průběţně kontrolovat. Následně pak lze stanovit 

správnou dobu na ukončení experimentu a vzorky odebírat v přesně 

stanoveném vývojovém stadiu. Díky moderním metodám je jiţ 

moţné sledování exprese velkého souboru genů pomocí microarray 

čipů (30 000 genů současně) a provádění genové manipulace, jelikoţ 

sekvenování kuřecího genomu bylo jiţ dokončeno. V současné době 

se kuřecích embryí vyuţívá i v praxi pro testování toxických látek a 

potenciálních morfogenů (faktory ovlivňující morfologii) či 

teratogenů (faktory narušující vývoj orgánů). Aplikaci morfogenu 

nasáklého do miniaturní kuličky s funkcí houby si účastnící projektu 

vyzkoušeli pod makroskopem a zjistili, ţe trefit se na správné místo 

a nepoškodit přitom embryo vyţaduje velkou zručnost! Nicméně 

řada z nich byla opravdu úspěšná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potom, co se účastníci seznámili s manipulacemi in ovo, tedy ve 

vejci, přešli k náročnějšímu experimentálnímu objektu – myši. Myš 

nás na jedné straně od nepaměti provází jako často nevítaný 

společník, na straně druhé si bez laboratorních myší můţeme jen 
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stěţí představit kterékoli odvětví biomedicínského výzkumu. Její 

embrya však nejsou tak snadno dostupná jako u slepičího vejce, 

proto se často vyuţívají manipulace ex vivo. Tento přístup se 

označuje jako explantátové orgánové kultury a jedná se o kultivaci 

orgánů a tkání mimo organismus. Z etického hlediska pokusů na 

zvířatech jsou tyto metody vítány, protoţe splňují zásady 3R 

(reduction, refinement, replacement) a z nich vycházející legislativy. 

Účastníci projektu si vyzkoušeli přípravu explantátových kultur 

z myšího embrya, kde celý proces mohli sledovat přenosem obrazu 

ze stereoskopického mikroskopu na obrazovku počítače.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Také uplatnili svoji zručnost při sterilní práci v laminárním boxu a 

přenosu explantátu na kultivační misku. Příprava média a umístění 

explanátů do termostatu uţ bylo jen tečkou za úspěšným provedením 

této moderní metody.  
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Ţe lze vybrat jedinou buňku z masy tkáně, si účastníci ověřili při 

aplikaci metody laserové záchytové mikrodisekce (LCM). LCM jako 

modifikovaná mikroskopická technika umoţňuje výběr jednotlivých 

buněk nebo buněčných populací v rámci histologického řezu, který 

je následován bezkontaktním katapultem vzorku do víčka zkumavky 

pro další zpracování. Stručně shrnuto, nejprve je barvený nebo 

nebarvený histologický řez na běţném nebo membránou krytém sklu 

umístěn pod LCM mikroskop. V dalším kroku je vyuţíváno 

zobrazení zorného pole s tkání na obrazovce počítače, kde jsou 

pohybem myši zakresleny buňky pro výběr. Poté je nad řez umístěno 

víčko zkumavky naplněné vodu, pufrem nebo jinou tekutinou. V 

dalším kroku je přesně podle zakreslené linie proveden laserový řez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řez můţe být ihned následován katapultem nebo lze katapult 

nastavit nezávisle později. Tímto způsobem je vybraná oblast tkáně 

vystřelena jako jeden kus. Obdobně mohou být katapultovány 

jednotlivé body. V obou přístupech je vzorek lokalizován ve víčku 

zkumavky, odkud je centifugací přemístěn na její dno pro další 

zpracování. V případě větších barvených vzorků lze pomocí 

kamerového systému snadno ověřit jejich přítomnost ve víčku 

zkumavky. 

Do ţivota buněk nahlédli účastníci projektu při detekci molekul 

souvisejících s buněčným cyklem. Vybrali si buňky s krátkým 

ţivotním cyklem, jako jsou např. enterocyty tenkého střeva. Tyto 

buňky ţijí několik dnů a jsou „doplňovány“ ze zásoby kmenových 
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buněk. Na řezu střevními kryptami tedy najdeme jak buňky 

proliferující (cyklující, dělící se), tak buňky diferencované 

(enterocyty) a buňky umírající (apoptotické), které vypadávají do 

lumen střeva a jsou vylučovány se stolicí. Účastníci projektu se 

zaměřili na cyklující buňky v kryptách tenkého střeva a detekovali 

jejich proliferaci s vyuţitím metody imunohistochemie PCNA 

(Proliferating Cell Nuclear Antigen). Imunohistochemická reakce je 

zaloţena na kompatibilitě antigenu a protilátky. Antigen (antibody 

generating) je kaţdá cizorodá látka, která dokáţe vyvolat specifickou 

imunitní odpověď, na jejímţ konci je tvorba protilátek. Této 

skutečnosti, ţe proti kaţdému tkáňovému antigenu lze vyrobit 

protilátku, se vyuţívá ve výzkumu. Moţných způsobů je několik, a 

to od injekce antigenu do těla králíka, myši, kozy nebo dalšího 

ţivočišného druhu a odběru protilátek z krevního séra, aţ po 

přípravu protilátek v kulturách tzv. hybridomů a jejich odběr 

z kultivačního média. 

PCNA se účastní topologického propojení mezi DNA a DNA 

polymerázou při replikaci (DNA clump). Z toho je zřejmé, ţe tento 

protein je lokalizován v jádře (nuclear), kde dochází k replikaci a 

dosahuje nejvyšší hladiny během S fáze buněčného cyklu. Kromě 

syntézy DNA je PCNA důleţitý i při opravách DNA (DNA repair).  

Vizualizací PCNA proteinu v jádrech buněk lze detekovat, které 

buňky v rámci tkáně právě podstupují proliferaci. Detekce zahrnuje 

dva klíčové kroky: vazbu protilátky na antigen a vizualizaci 

protilátky. Tento postup platí zejména pro fluorescenčně značené 

primární protilátky, pro trvalejší preparáty a hodnocení konvenčním 

světelným mikroskopem se pouţívá vícekrokový systém: vazba 

primární protilátky na antigen, vazba biotinem značené sekundární 

protilátky na primární, vazba enzymu přes biotin a chromogenní 

substrátová reakce. Pro lepší barevný kontrast pozitivních buněk se 

aplikuje tzv. protibarvení, buď fluorescenční, nebo klasické 

histologické.  

Procento proliferujících buněk v dané tkáni charakterizuje její 

proliferační aktivitu, jejíţ hodnocení je důleţitou součástí analýzy 

tkání z hlediska obnovy (a buněčného cyklu) a je součástí vyšetření 
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např. karcinomů. Vysoká celularita (buněčnost), vysoký proliferační 

index, infiltrativní růst a nekrózy jsou obecně povaţovány za znaky 

agresivního chování nádorů.  

Odměnou několikahodinové práce byly účastníkům projektu 

vydařené vzorky. Dobu, kterou potřebují protilátky na reakci, vyuţili 

účastnící projektu na seznámení s postupy, kterými vyšetřovaný 

tkáňový vzorek vlastně získali, tedy postup odběru tkání a orgánů, 

jejich dehydratace, zalití do bločku, krájení a připravení ve formě 

histologického řezu pro mikroskopický náhled na jednotlivé buňky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po náročném, ale úspěšném dni odcházeli účastníci vybaveni 

publikací Matalová E, Buchtová M, Doubek J 2010: Věda na úrovni 

Nobelových cen. ISBN 978-80-7305-093, kterou mohou vyuţít pro 

vzdělávání, ve své výzkumné praxi nebo jen pro připomenutí aktivní 

účasti na projektu. 

V březnu 2010 byl projekt ve znamení atraktivního tématu 

kmenových buněk. Tyto vzdělávací kurzy byly pořádány ve 

spolupráci s Biologickým ústavem Lékařské fakulty Masarykovy 

univerzity Brno a Ústavem experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., a 

to na půdě kampusu Masarykovy univerzity.  

V úvodním semináři se účastníci nejprve seznámili s tím, co jsou 

kmenové buňky, kde jsou a na co jsou. Dospělé mnohobuněčné 

organismy, včetně člověka, jsou tvořeny stovkami typů buněk 

specializovaných pro různé funkce.  Fotoreceptory sítnice zachycují 

světelný signál a předávají jej k dalšímu zpracování buňkám mozku, 
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buňky srdečního svalu se smršťují a uvolňují, a zajišťují tak nasávací 

a vypuzovací funkci tohoto orgánu, spermie spolu s vajíčky 

umoţňují vznik nových jedinců procesem oplození a podobně. Toto 

je jen pár příkladů z nepřeberného mnoţství buněčných typů 

fungujících v lidském těle; jiţ z nich je však zřejmé, ţe buňky 

specializované pro různé funkce se mezi sebou velmi zásadně liší. 

Tato strukturální a funkční různorodost mezi buňkami evokuje velmi 

závaţnou otázku – kdy a jakými procesy vlastně vzniká. Jisté je, ţe 

na začátku vývoje organismu, v časném vývojovém stadiu zárodku, 

tato buněčná různorodost neexistuje. Buňky časného zárodku jsou 

tedy schopné dát postupným vývojem, procesem rozrůzňování či 

diferenciace, vznik jakémukoli specializovanému buněčnému typu 

dospělého organismu – tyto buňky embrya jsou takzvaně toti- či 

alespoň pluripotentní kmenové buňky. Přestoţe kmenové buňky 

odvozené z buněk embrya daly hlavní impuls ke studiu kmenových 

buněk, nejsou jedinými existujícími kmenovými buňkami. 

Pluripotence, jedna z charakteristik kmenových buněk, je vlastností, 

kterou musí mít buňky časného embrya, aby mohly dát procesem 

postupného rozrůzňování (diferenciace) vznik všem specializovaným 

buněčným typům dospělého organismu. Další důleţitá vlastnost 

kmenových buněk je schopnost sebeobnovy – kdy kaţdým dělením 

vzniknou dvě, přičemţ jedna zůstává kmenovou (udrţuje zásobu pro 

další potřebu) a druhá diferencuje. Většina specializovaných buněk 

dospělého organismu však kontinuálně podléhá postupnému 

opotřebení či dokonce rychlé ztrátě v případě zranění a tyto buňky 

musí mít moţnost být nahrazovány. Zdrojem pro náhradu těchto 

specializovaných buněk jsou sebeobnovující se buňky skryté po celý 

ţivot ve tkáních a orgánech, tzn. tkáňové či orgánové kmenové 

buňky (adult stem cells, dospělé kmenové buňky). Tyto buňky jsou 

ve tkáních ve velmi malých počtech a většinou jsou „ukryty“ ve 

speciálních místech, nikách, a jejich odhalení není tedy vůbec 

snadnou záleţitostí. Svoje kmenové buňky ukryté v kostní dřeni mají 

buňky krve, kmenové buňky mají buňky svalů, kmenové buňky mají 

buňky mozku a tento výčet kmenových buněk dospělého organismu 

nelze dnes uzavřít. Lidské kmenové buňky jsou terapeutickým 
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příslibem budoucnosti díky své schopnosti dát vzniknout všem 

buněčným typům, které nacházíme v lidském organismu. Lze si 

proto představit situaci, kdy bude pacientům s poškozenou či 

chybějící tkání moţné nabídnout uměle vypěstovanou funkční 

náhradu z kmenových buněk, či buňky které ji po implantaci znovu 

vytvoří. Při pouţití autologních (vlastních) kmenových buněk 

pacienta je navíc vyloučeno riziko odvrhnutí štěpu a nutnost 

potlačení imunitního systému jako v případě dnes pouţívaných 

allogeních (cizích) transplantátů dárce. Získáním indukovaných 

kmenových buněk z pacientů je moţné zkoumat i molekulární 

podstatu vrozených a degenerativních onemocnění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moţnost terapie za pouţití kmenových buněk je v současné době 

zkoumána na zvířecích modelech, u některých lidských onemocnění 

a poruch jiţ probíhají klinické testy. Jednou z moţných aplikací 

lidských embryonálních kmenových buněk v regenerativní medicíně 

je jejich vyuţití při opravě poškození nervového systému člověka. 

Potenciál léčby v této oblasti je poměrně široký, a to od nahrazení 

odumřelých neuronů při neurodegenerativním onemocnění 

(například Alzheimerova nebo Parkinsonova choroba) aţ po náhradu 

poškozených nervů po přerušení míchy (léčba ochrnutí jedince). 

V této oblasti se jiţ mnoho let experimentuje na laboratorních 

zvířatech a výsledky ve většině případů prokazují zlepšení stavu 
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postiţených zvířat po aplikaci embryonálních kmenových buněk do 

místa poškozených neuronů nebo přerušené míchy. 

Během semináře ale byla kromě optimistického vyuţití kmenových 

buněk zmíněna také úskalí. Potencionální vyuţití lidských 

embryonálních kmenových buněk v buněčné terapii je limitováno 

řadou faktorů. Lidské embryonální kmenové buňky během in vitro 

kultivace akumulují změny ve svém genomu, při transplantaci hrozí 

odmítnutí štěpu imunitním systémem příjemce a také musí být 

zaručena diferencovanost opravdu všech buněk, které se do 

pacientova těla vpravují. Pro bezpečné pouţití lidských 

embryonálních kmenových buněk v buněčné terapii musí být 

všechny tyto limitace eliminovány. 

V praktické části kurzu si účastníci přímo vyzkoušeli sterilní práci 

při kultivaci kmenových buněk a seznámili se s několika moţnostmi 

kultivace. Kultivace v podmínkách bez podpůrných buněk vyţaduje 

ošetření kultivačního povrchu např. matrigelem pro zlepšení adheze 

(přisednutí) buněk, které jsou vyţivovány médiem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na kmenové buňky se pak účastníci podívali také očima 

konfokálního mikroskopu. Konfokální mikroskopie představuje 

metodu zobrazení, která výrazným způsobem rozšířila moţnosti 

pozorování. Pomocí této techniky je moţné detailně studovat 

morfologii či distribuci buněk v tkáňových kulturách či materiálech. 

Laserový skenovací konfokální mikroskop (LSCM) vyuţívá 

laserového paprsku, který je zaostřen do zvolené roviny a vytváří tak 
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optický řez preparátem. Struktury, které se nacházejí nad a pod 

rovinou ostření se pak nepromítají do výsledného obrazu. 

Konfokální znamená, ţe v optické cestě jsou vytvořena dvě 

„společná“ ohniska na dvou clonách. První (zrcadlovou) clonou je 

vytvářeno osvícení preparátu co nejmenším bodem světla a druhá 

(konfokální) clona zajišťuje odstínění zvolené roviny od ostatních, 

nezaostřených. Tak je dosaţen ostrý, vysoce kontrastní obraz s 

velkým rozlišením. Hlavní a zásadní výhodou konfokální 

mikroskopie je pak moţnost prostorové rekonstrukce pozorovaných 

preparátů, která se vytvoří z několika desítek aţ stovek optických 

řezů jedním objektem. 

Další technikou, se kterou se účastnící seznámili a které se hojně 

vyuţívá při studiu jednotlivých buněk, byla průtoková cytometrie. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Cytometrie znamená měření buněk, průtoková značí, ţe buňky 

proudí kapilárou. Principem je průchod jednotlivých buněk tenkou 

skleněnou kapilárou. Při průchodu buněk kapilárou je kaţdá buňka 

ozářená laserem. Pokud je buňka označena fluorescenční barvou, tato 

fluorescenční barva dokáţe emitovat světelný signál, který je měřen 

detektory. Na základě intenzity signálu (tedy mnoţství fluorescenční 

barvy) můţeme určit vlastnosti buněk. Výstupem můţe být 

histogram, kde na ose x je intenzita fluorescence a na ose y počet 

buněk. Lidské embryonální kmenové buňky mají na svém povrchu 

molekuly (markery), které jsou charakteristické jen pro pluripotentní 

buňky. Ztráta těchto povrchových markerů můţe znamenat 
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diferenciaci pluripotentních buněk. Stanovení přítomnosti 

jednotlivých molekul na povrchu buněk můţe napovědět, co se právě 

odehrává v populaci buněk. 

V další části praktického odpoledne byli účastníci seznámeni 

s metodou polymerázové řetězové reakce v reálném čase. Podstatou 

polymerázové řetězové reakce (PCR) je cyklicky probíhající syntéza 

nových řetězců DNA za pomoci enzymu. PCR byla objevena v roce 

1985 Kary B. Mullisem, který za ni v roce 1993 dostal Nobelovu 

cenu. Od roku 1985 vzniklo mnoho desítek modifikací PCR, jednu 

z nich představuje PCR v reálném čase (Real-time PCR nebo také 

kvantitativní PCR). Principem této metody je detekce fluorescence, 

která je přímo úměrná počtu cDNA (tedy počtu mRNA) molekul 

v reakci. To znamená, ţe čím více mRNA buňka exprimuje (tvoří), 

tím více fluorescence je vyzářeno. Tuto fluorescenci je pak moţno 

přesně kvantifikovat. Nedílnou součástí PCR v reálném čase je 

přístroj (termocykler), který je schopen fluorescenci v průběhu celé 

reakce odečítat a zaznamenávat. Je tedy moţné zjistit, jak se liší 

genová exprese např. u buněk před a po indukci diferenciace, nebo u 

pacientů před a po léčbě.  

Další metodou, kterou lze vyuţít k analýze (nejen) genové exprese a 

se kterou se účastníci projektu seznámili, je metoda microarrays 

(DNA čipy). Microarrays představují „vysokokapacitní“ vědecký 

nástroj fungující na principu komplementarity nukleových kyselin. 

Kaţdá nukleová kyselina (označená specifickou barvičkou) je 

schopna párovat se s vysokou pravděpodobností jen s určitou 

(komplementární) sekvencí dalších nukleotidů. Jednotlivé 

komplementární sekvence ke kaţdé mRNA jsou na čipu umístěny 

těsně u sebe – na tzv. spotu. Proto tam, kde se na čipu bude nacházet 

komplementární sekvence k dané mRNA, bude toto místo 

fluorescenčně svítit určitou barvou. Tam, kde se komplementární 

sekvence k mRNA nenachází, zůstane místo prázdné (černé). Platí 

také, ţe čím více mRNA v buňce je, tím víc se jí na spot naváţe a tím 

intenzivnější bude svit konkrétní barvičky.  

Jako příklad uvaţujme gen, který je zodpovědný za proces tvorby 

neuronu (např. transkripční faktor Pax6). V nediferencovaných 
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lidských kmenových buňkách bude Pax6 proteinu málo (buňky ho 

nepotřebují, proto neprobíhá jeho transkripce), naproti tomu 

v diferencovaných neuronech se Pax6 bude exprimovat hodně 

(neurony ho pro svou funkci potřebují). Kdyţ tedy specificky 

označíme RNA izolovanou z nediferencovaných kmenových buněk 

zeleně a RNA izolovanou z neuronů červeně, místo na čipu, které je 

specifické pro Pax6, bude svítit červeně, neboť se tady s větší 

pravděpodobností navázalo více mRNA značené červeně – tj. mRNA 

z neuronů. Místa, která budou na čipu svítit zeleně, reprezentují geny 

potřebné pro udrţení nediferencovaného stavu lidských 

embryonálních kmenových buněk (např. Oct4, Nanog, Sox2 a jiné). 

Také z tohoto projektového kurzu si účastníci odnesli publikaci 

shrnující nejdůleţitější informace a základní přehled metod, které si 

během dne osvojili – Bárta T, Doleţalová D, Hampl A, Holubcová Z, 

Jaroš J, Vinarský V 2010: Aktuální výzkum kmenových buněk: ze 

zkumavky k terapeutickému vyuţití. ISBN 978-80-7305-097-9. 

Dubnové téma zahrnovalo jednak vzdělávání a získávání dovedností 

v oblasti prezentace vlastního výzkumu, ale bylo obohaceno také o 

výzkum funkčních plánů organismů. Kaţdý ţivý organismus při 

svém vzniku získává unikátní plán (genom), který mu umoţňuje 

vybudování funkčního komplexu buněk, tkání a orgánů tvořících 

organismus a také jeho údrţbu. Genom je tedy informační 

genetickou výbavou buňky, resp. organismu. V centru zájmu vědců i 

široké veřejnosti je genom především proto, ţe představuje program 

pro ţivot kaţdého jedince i vývoj daného druhu. Účastníci projektu 

byli seznámeni se základními principy genové exprese a jejího 

cíleného ovlivňování na různých úrovních. Byly představeny 

základní klonovací postupy při molekulárním, embryonálním a 

transnukleárním klonování. V souvislosti s transnukleárním 

klonováním, kdy je jádro „dospělé“ buňky vneseno do cytoplazmy 

oocytu, čímţ dojde k jejímu „přeprogramování“, bylo diskutováno 

také tzv. telomerové stárnutí buněk, téma související s Nobelovou 

cenou za fyziologii/medicínu v loňském roce. Byl představen Projekt 

mapování lidského genomu (HGP, Human Genome Project), jeho 

hlavní cíle, časový průběh, obtíţe, přínosy vědě a lidstvu a uplatnění 
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jeho výstupů. Výsledky projektů sekvenování lidského genomu 

otevírají cestu pro prevenci, diagnostiku a léčbu mnoha závaţných 

geneticky podmíněných chorob. Změny v lidských genech jsou 

zodpovědné za více neţ 5 tisíc dědičných chorob, jako např. 

Huntingtonova choroba, cystická fibróza plic, srpkovitá anémie. 

Genetický vliv je však sledován při vzniku tisíců dalších 

onemocnění.  

Zjištění spojitosti určitého genu s danou chorobou je časově velice 

náročný proces, uváţíme-li, ţe lidský genom tvoří několik desítek 

tisíc genů. Rozvoj vědeckého poznání, technologie a bioinformatiky 

tento proces stále výrazněji zefektivňuje. V roce 1989 nalezli vědci 

po 9 letech práce gen pro cystickou fibrózu. Díky mezinárodnímu 

propojení a koordinaci vědeckých sil v projektech jako HGP byl 

např. gen pro Parkinsonovu chorobu zmapován za pouhých 9 dní.  

HGP představuje třináctileté mezinárodní úsilí zaměřené na odhalení 

všech předpokládaných 20-25 tisíc genů v lidském genomu a jejich 

zpřístupnění pro další studium. Dalším krokem byla sekvence všech 

3 miliard párů chemických bazí (nukleotidů), které tvoří lidskou 

DNA. Nemalá část projektu byla věnována také nehumánním 

organismům vyuţívaným jako modelové druhy, bakterii E. coli, 

drozofile a laboratorní myši, a to z důvodu rozvoje technologií 

vyuţitelných pro výzkum lidského genomu.  

S ohledem na odpolední praktickou činnost v laboratoři zaměřenou 

na práci s DNA byli účastníci podrobněji seznámeni s restrikčními 

enzymy, jejichţ účinek si pak sami vyzkoušeli. Restrikce DNA 

označuje štěpení DNA na menší úseky. Restrikční enzymy 

rozeznávají určité sekvence nukleotidů a ve všech místech genomu, 

kde se tyto sekvence nacházejí, pak dochází ke štěpení DNA. 

Výsledkem jsou tzv. restrikční fragmenty, které se dále analyzují a 

vyuţívají (např. při klonování). Objev restrikčních enzymů otevřel 

mnoho moţností genetických modifikací. Svědčí o tom i reakce 

švédské televize na zveřejnění laureátů Nobelovy ceny za 

fyziologii/medicínu v roce 1978, kterými se stali Werner Arber, 

Daniel Nathans a Hamilton O. Smith právě za objevy restrikčních 

enzymů: „Jejich metody otevírají moţnost kopírování lidských 
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bytostí v laboratořích, vytvářet geniální bytosti, vyrobit spousty 

pracovních sil nebo také vytvořit kriminálníky“. Objev restrikčních 

enzymů bezesporu znamenal počátek nové éry molekulární biologie 

a genetiky. Bylo umoţněno rozčlenění celého genomu na menší 

části, čímţ bylo výrazně usnadněno jeho čtení. Byly vytvořeny 

restrikční mapy jednotlivých organismů. Restrikce umoţnila snadné 

klonování menších úseků DNA a jejích umisťování (ligaci) do 

naštěpených pozic v jakékoli molekule DNA. Účastníci projektu si 

v laboratoři vyizolovali DNA ze vzorku krve (leukocytů), kterou 

poté přečistili (purifikovali). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restrikci prováděli enzymem EcoRI (z bakterie E. coli), a to jednu 

hodinu při teplotě těla (tedy 37 °C). Mezitím si změřili koncentraci 

získané DNA na spektrofotometru, kterému stačí k analýze jediná 

kapička vzorku – nanodrop.  

Dále se účastníci připravili agarózový gel, který byl na závěr pouţit 

pro ověření úspěšného postupu izolace DNA a její restrikce. Vzorek 

krve z potkana pro izolaci DNA byl odebírán přímo v průběhu 

demonstrací, a to zkušeným veterinárním lékařem. Účastníci si 

vyzkoušeli manipulaci se zvířaty a správné zacházení. V dopolední 

seminární přípravě byli seznámeni se zákony a pravidly týkajícími se 

práce s laboratorními zvířaty, a to z různých hledisek. Diskutována 

byla také nezbytnost schválení projektu pokusů před kaţdým 

experimentem na zvířatech, které mohou provádět pouze osoby 

k tomu proškolené a certifikované.  
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Důleţitou částí kurzu bylo zvyšování dovedností v oblasti prezentace 

vlastního výzkumu. Díky celé řadě přehledných databází jsou 

v dnešní době vědecké články publikované v mezinárodních 

časopisech snadno dostupné odborníkům z celého světa. 

Další formou prezentace vědeckých výsledků, především těch 

nejaktuálnějších, které ještě nebyly publikovány v ţádném časopise, 

jsou příspěvky na vědeckých konferencích. Asi nejčastější vyuţití při 

konferenční prezentaci vědeckých výsledků má aktuálně program 

PowerPoint, který je nejrozšířenějším grafickým programem pro 

zpracování přednášek a lze ho vyuţít také pro přípravu posterů 

(plakátových sdělení).  

Vytváření atraktivních a kvalitních prezentací v PowerPointu je 

součástí samostatné publikace projektu „Od fyziologie k medicíně“ 

Fellnerová I, Vinter V 2010: PowerPoint v pohybu – Aplikace ve 

fyziologii, která vyšla pod ISBN 978-80-7305-101-3, kterou si 

účastníci společně s bohatými praktickými zkušenostmi odnesli 

s sebou. Také vzdělávací část týkající se genetických plánů a jejich 

modifikací byla shrnuta do přehledné publikace Matalová E, 

Buchtová M, Doubek J 2010: Prezentace vlastního výzkumu a 

výzkum funkčních plánů organismů. ISBN 978-80-7305-102-0, která 

byla poskytnuta všem účastníkům projektu. 

První vzdělávací cyklus „Věda-výzkum-vzdělávání-mezinárodní 

uplatnění“ byl uzavřen tématem mezinárodních moţností ve 

fyziologii a medicíně. Interaktivní seminář probíhal v květnu na 
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Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno. Účastníci byli 

seznámeni zejména s moţnostmi získávání mezinárodních kontaktů, 

grantových projektů a stipendií. Seminář seznámil s některými 

moţnostmi, které jsou aktuálně nabízeny a kterých vyuţili členové 

řešitelského týmu projektu (zejména v začátcích své kariéry) pro 

navázání řady mezinárodních kontaktů nezbytných pro podávání a 

realizaci mezinárodních grantových projektů a odpovídajících 

publikačních výstupů. Byly představeny moţnosti získání stipendia 

na zahraniční konference s biomedicínským zaměřením, např. 

Keystone Symposia, Gordon Research Conference, European School 

of Haematology, na stáţe a odborné pobyty, např. European 

Molecular Biology Organization, Royal Society, 

Deutscher/Ősterreichischer Akademischer Austauschdienst. Se svým 

příspěvkem do diskuse vystoupili studenti, kteří absolvovali stáţe 

v rámci programu Erasmus a podělili se s účastníky projektu o své 

zkušenosti. Členové projektového týmu referovali o svých 

zahraničních pobytech, zejména ve Velké Británii, Kanadě a USA. 

Vítaným hostem byl také profesor J. Bouda působící na univerzitě 

v Mexiku. V rámci semináře byli účastníci seznámeni také 

s Veterinárně-medicínskou univerzitou ve Vídni, která byla cílem 

navazující exkurze.  

Kromě historie a současnosti univerzity byli účastníci projektu 

seznámeni také s významem vídeňské zvěrolékařské školy pro české 

země. Absolventi vídeňské zvěrolékařské školy působili v českých 

zemích. Našli také uplatnění jako vojenští zvěrolékaři, pečující o 

zdraví koní, či státní zvěrolékaři, jejichţ úkolem bylo především 

zamezit šíření nebezpečných zvířecích nákaz. Zvěrolékaři museli 

řešit širokou paletu onemocnění domácích a hospodářských zvířat. 

Nezbytná byla jejich úloha při zkvalitňování chovu zvířat. Další 

oblastí byla kontrola nezávadnosti potravin ţivočišného původu, 

dozor na jatkách a trţištích, kde se manipulovalo s masem, drůbeţí a 

zvěřinou a dalšími produkty ţivočišného původu. S rozvojem 

chovatelství a výroby potravin se nároky na práci zvěrolékařů 

stupňovaly.  
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Zvěrolékařská vysoká škola ve Vídni sehrála nezastupitelnou roli při 

výuce zvěrolékařství na lékařských fakultách a při vzniku nových 

zvěrolékařských učilišť v Budapešti (vznik v roce 1786), ve Lvově 

(1881) a v Brně (1918). K zajištění výuky zvěrolékařství na praţské 

univerzitě na stolici zvěrolékařství byli ustanoveni profesoři, 

absolventi vídeňské zvěrolékařské školy, např. Jan Nepomuk 

Knobloch, Martin Albert Tögl (*1753-†1830), František Werner 

(*1801-†1853), Simon Struppi (*1813-†1880). Slovanští studenti 

byli z vídeňské zvěrolékařské školy po skončení války v roce 1918 

vyhoštěni. V kurzech v Praze a záhy na to na nově zřízené Vysoké 

škole zvěrolékařské v Brně dokončovali svá studia. Vedle učitelů 

z praţské univerzity v těchto kurzech působili téţ erudovaní a 

zkušení zvěrolékaři, z nichţ většina byla absolventy vídeňské 

zvěrolékařské školy a často ve Vídni působili jako asistenti na 

ústavech a klinikách. 

Prostřednictvím celé řady absolventů vídeňské zvěrolékařské školy, 

později profesorů zvěrolékařské stolice či zvěrolékařského ústavu na 

praţské a olomoucké univerzitě a na Vysoké škole zvěrolékařské 

v Brně byl uplatňován značný vliv vídeňské školy na úroveň 

zvěrolékařské praxe, a na řízení zvěrolékařské činnosti v českých 

zemích.  

Podobně byl z Vídně převzat i zkušební řád z roku 1912 pro dosaţení 

doktorátu veterinárního lékařství. Podle vzoru vídeňské 

zvěrolékařské školy byly organizovány téţ ústavy a kliniky na 

Vysoké škole zvěrolékařské v Brně. Noví učitelé přinesli s sebou 

z Vídně i velmi progresivní metody práce a vědecké poznatky, které 

uplatňovali ve výchově zvěrolékařů v Československu. Pozdější 

reformy studia na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně ještě dlouho 

nesly pečeť vídeňské školy. 

Účastníci projektu byli provedeni celým kampusem s odborným 

výkladem provázeným diskusí. Poté byla exkurze zaměřena na 

tématiku projektu a účastníci byli přivítáni v departmentu 

Biomedicínské vědy, kam patří kromě fyziologie a patofyziologie 

také biofyzika. Aktuální výzkum a vzdělávání v těchto oblastech na 

vídeňské univerzitě prezentovali vedoucí jednotlivých disciplín. Za 
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fyziologii vystoupil s přednáškou profesor J. Aschenbach, po něm 

navázal s tématikou patofyziologie profesor R. Erben. Úvodní 

přednášky uzavřel příspěvek profesorky E. Pohl. Rozdíly v pojetí 

výuky a koncepce propojení fyziologie s medicínou v Brně a Vídni 

byly hlavními body neformální diskuse v příjemné atmosféře.  

Exkurze na vídeňskou Veterinárně-medicínskou univerzitu byla 

příjemnou tečkou prvního vzdělávacího cyklu projektu „Od 

fyziologie k medicíně“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Také k této projektové oblasti obdrţela cílová skupina odbornou 

publikaci: Matalová E, Buchtová M, Dubská L, Doubek J 2010: Od 

fyziologie k medicíně - Mezinárodní moţnosti, ISBN 978-80-7305-

103-7. 

 

Poděkování za spolupráci při prvním vzdělávacím cyklu a této 

reportáži patří zejména prof. J. Doubkovi, dr. M. Buchtové, doc. A. 

Hamplovi a jeho týmu. 
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Zapojte se do projektu v regionu Olomouc v roce 2011! 
 

Ivana Fellnerová 

 
Fyziologie a medicína jsou úzce propojené, dynamicky se vyvíjející 

obory. Jejich prestiţ a zájem o ně jsou dány mimo jiné i tím, ţe 

výsledky vědecko-výzkumné práce mají často přímou návaznost na 

diagnostické a léčebné metody. Význam obou oborů dokazuje i 

kaţdoroční udělování Nobelových cen za fyziologii medicínu.  

Projekt od fyziologie k medicíně - integrace vědy, výzkumu, 

odborného vzdělání a praxe (CZ.1.07/2.3.00/09.0219) je realizován 

v Brně a Olomouci. Hlavním cílem projektu je přispět ke zvyšování 

odbornosti studentů, pedagogů a začínajících vědeckých pracovníků. 

Realizace projektu probíhá formou specializovaných seminářů, 

exkurzí a laboratorních praxí, do kterých se účastnící aktivně 

zapojují (viz str. 9-12). Příprava projektu začala jiţ v roce 2009; byl 

ukončen první cyklus brněnských seminářů (únor-květen 2010; viz 

str. 13-32) a je realizován cyklus druhý (říjen-prosinec 2010). 

V návaznosti na to je připravován na rok 2011 druhý cyklus 

seminářů v Olomouci pod odbornou garancí Univerzity Palackého. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoretické ústavy Lékařské fakulty UP v Olomouci. 

 

Řešitelský tým je tvořen pedagogickými i vědecko - výzkumnými 

pracovníky a lékaři z kateder, ústavů a laboratoří přírodovědecké 
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fakulty (Katedra zoologie, Katedra buněčné a molekulární biologie, 

Laboratoř růstových regulátorů), Lékařské fakulty (např. Ústavy 

biologie, fyziologie, patofyziologie a imunologie) a Fakultní 

nemocnice Olomouc (např. Hemato-onkologická klinika, Ústav 

lékařské genetiky a fetální medicíny). Na spolupráci se bude podílet i 

řada externích odborníků. 

Registrovaným účastníkům projektu bude nabídnuta řada 

atraktivních témat, která představí problematiku fyziologie a 

vzdělávacího, metodického, vědecko-výzkumného i praktických 

aplikací především do zdravotnictví. Pozornost bude věnována 

především tématům, která se v konečném důsledku dotýkají kaţdého 

z nás: hematoonkologie, kardiofyziologie, farmakologie, reprodukční 

biologie, metabolické poruchy a resuscitace.  

Jednodenní semináře a exkurze proběhnou (podobně jako v Brně) ve 

dvou cyklech: jarním (únor - květen 2011) a podzimním (září - 

listopad 2011). Účastníci budou absolvovat v kaţdém měsíci jeden 

seminář a jednu exkurzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracoviště Katedry buněčné biologie a genetiky  

Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. 

 

Konkrétní termín si kaţdý účastník bude moci v předstihu volit ze 

čtyř nabízených moţností. Semináře budou mít část teoretickou a 

část praktickou. Zajímavou změnou bude společná exkurze všech 
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účastníků na zahraniční univerzitu (proběhne v rámci jednoho ze 

seminářů). Kaţdý účastník obdrţí atraktivní textové i obrazové 

materiály nejen k vlastním absolvovaným seminářům, ale také 

materiály vydané k seminářům brněnského cyklu. 

Na závěr projektu (jaro 2012) se uskuteční společná závěrečná 

konference všech aktivních účastníků brněnských i olomouckých 

seminářů, s moţností prezentace vlastních výsledků. Projekt tak 

pomůţe otevřít komunikaci mezi zkušenými vědecko-výzkumnými a 

pedagogickými pracovníky s cílovou skupinou studentů a 

začínajícími odbornými pracovníky. Zároveň umoţní navázat 

kontakt, popř. spolupráci s řadou externích odborníků i mezi 

účastníky navzájem. 

 

 

Registrace do cyklu olomouckých kurzů je otevřena do 31. 12. 

2010 resp. do naplnění kapacity na http://cit.vfu.cz/fyziolmed. 

K zápisu na konkrétní termíny jednotlivých seminářů v daném 

měsíci budou účastníci vyzvání vždy v měsíčním předstihu. 

Projektový tým se těší na vzájemnou spolupráci! 
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Kreativní fyziologické modely baví a vzdělávají 
 

Adéla Fellnerová 

 
V červnu 2009 vyvrcholil populárně vzdělávací projekt Srdce srdcí 

(www.srdcesrdci.upol.cz). Ve spolupráci s olomouckými SŠ a s 

partnery sanofi-aventis, nadací Pro srdce Hané, Olomouckým krajem 

a Statutárním městem Olomouc jej pořádala Univerzita Palackého 

v Olomouci.  

Cílem projektu bylo názorným a divácky atraktivním způsobem 

seznámit širokou veřejnost s funkcí lidského srdce a poukázat na 

příčiny a průběh různých kardiovaskulárních chorob, které jsou 

jednou z hlavních příčin úmrtí. Projekt zároveň umoţnil navázání 

komunikace mezi studenty všech zúčastněných škol a zároveň se stal 

příleţitostí k propagaci všech zapojených subjektů. 

Projekt Srdce srdci probíhal formou tzv. největší hodiny biologie 

(registrováno jako český a světový rekord). Studenti olomouckých 

ZŠ, SŠ a UPOL v počtu 431 vytvořili na olomouckém Horním 

náměstí dynamický model lidského srdce z vlastních těl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamický model srdce na olomouckém Horním náměstí 

25. 6. 2009. 

 

 

http://www.srdcesrdci.upol.cz/
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Projekt byl názorný a hravý díky důmyslné kombinaci barevných 

kostýmů, pomůcek, promyšlené choreografie a originální hudbě 

Davida Spilky. Akce byla nadšeně přijata nejen aktivními účastníky, 

ale i širokou veřejností. 

Vzhledem k nemalému vynaloţenému úsilí se logicky nabízí otázka, 

zda nebyl projekt jen okázalou podívanou bez dalšího efektu. Proto 

se organizátoři rozhodli s odstupem jednoho roku realizovat 

vědomostní průzkum, který má zjistit, zda je mezi aktivními 

účastníky, pasivními diváky a nezúčastněnými nějaký rozdíl ve 

znalostech z oblasti kardiofyziologie. Splnilo Srdce srdcí jeden ze 

svých hlavních cílů, a to atraktivním způsobem zlepšit úroveň 

vědomostí? Zapamatovali si účastnící projektu i po roce něco z jeho 

obsahu?  

Průzkum probíhá anonymně (sledován je pouze věk a pohlaví 

respondentů) formou písemného testu, tvořeného 20 otázkami typu 

ABCD (vţdy jen jedna nabídnutá odpověď je správná). Test 

obsahuje pouze otázky přímo týkající se náplně projektu (anatomie, 

elektrofyziologie, patofyziologie a anglická terminologie). Celý 

průzkum má dvě etapy:  

Schéma vědomostního průzkumu Srdce srdcí, testujícího dopad na 

znalosti jak aktivních účastníků, tak diváků a nezúčastněných. 

 

1. etapa 

Testováni jsou studenti aktivně zapojených SŠ: Gymnázium 

Olomouc-Hejčín, Gymnázium Čajkovského a Střední zdravotnická 

škola. Testování v rámci 1. etapy bylo úspěšně ukončeno; 
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zpracovány jsou zatím výsledky Gymnázia Olomouc-Hejčín a 

Gymnázia Čajkovského.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dílčí výsledky první etapy vědomostního průzkumu na dvou středních 

školách aktivně zapojených do projektu Srdce srdcí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastoupení respondentů v jednotlivých skupinách 1. etapy 

vědomostního průzkumu. 
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2. etapa 

Testováni jsou studenti vysokých škol s biologickým, resp. 

lékařským zaměřením: studenti biologie na Přírodovědecké fakultě 

UP a studenti všeobecného a zubního lékařství na Lékařské fakultě 

UP v Olomouci. Sledovány jsou dvě skupiny: pasivní diváci a ti, 

kteří projekt neviděli. Testování ještě probíhá. 

Přesto, ţe jsou zatím statisticky zpracovány jen výsledky dvou ze tří 

testovaných škol první etapy, trend je jednoznačný: aktivní účastníci 

vykazují z oblasti kardiofyziologie prokazatelně lepší znalosti neţ 

pasivní diváci, a ti jsou zase úspěšnější neţ respondenti ze skupiny 

nezúčastněných. Statistické zpracování výsledků Střední 

zdravotnické školy ještě není ukončeno, ale z průběţných výsledků 

je zcela jednoznačné, ţe trend je zachován i zde. 

 

Výsledky vědomostního průzkumu ukazují, ţe existuje rozdíl ve 

znalostech mezi aktivními účastníci projektu Srdce srdcí, pasivními 

diváky a nezúčastněnými. Testování tedy potvrdilo, ţe projekt 

opravdu nebyl jen zábavou a neobvyklou atrakcí, ale ţe jeho 

realizace prokazatelně přispěla ke zlepšení úrovně znalostí nejen u 

aktivních účastníků, ale také u pasivních diváků.  
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Genetický kód v Nobelových cenách 
 

Eva Matalová 

 
Nobelovu cenu za interpretaci genetického kódu a jeho funkce v 

syntéze proteinů získali v roce 1968 Robert W. Holley (Cornell 

University, New York), Har Gobind Khorana (University of 

Wisconsin in Madison, USA) a Marshall W. Nirenberg (National 

Institutes of Health in Bethesda, USA). Při příleţitosti jejího udělení 

byl zmíněn i počátek genetiky, který se vztahuje k osobnosti J. G. 

Mendela: „Na podzim roku 1868 izoloval mladý švýcarský lékař 

jménem Friedrich Miescher novou složku buněčného jádra. Nazval ji 

nuklein a dnes jí říkáme nukleová kyselina. O dva roky později 

Gregor Mendel (Miescherovi neznámý) ukončil ve městě Brně sérii 

experimentů, jež se nakonec ukázaly úzce propojené s Miescherovým 

objevem. Na základě velmi jednoduchých pokusů s hrachem Mendel 

objevil, že naše dědičnost je obsažena v mnoha nezávislých 

jednotkách (genech). Mendelova práce byla začátkem genetiky jako 

vědy… Během 19. století ještě nebyly Nobelovy ceny zavedeny. 

Pokud by existovaly, je málo pravděpodobné, že by byly uděleny za 

objevy nukleových kyselin a genů. Miescherovy výsledky byly v plném 

znění publikovány až po jeho smrti v roce 1890. Mendel tiskem 

zveřejnil svá pozorování v roce 1866, vzbudilo to však pramálo 

zájmu a brzy bylo zapomenuto…“ (prof. P. Reichard) 

Znovuobjevení Mendelovy práce v roce 1900 bylo zahájením cesty 

k rozluštění genetického kódu. Mezi milníky na této cestě patří 

identifikace DNA jako genetického materiálu (O. T. Avery, C. M. 

MacLeod, M. McCarty), objev struktury DNA (F. H. C. Crick, J. D. 

Watson, M. H. F. Wilkins – Nobelova cena z roku 1962), koncept 

jeden gen = jeden enzym (G. W. Beadle, E. L. Tatum – nositelé 

Nobelovy ceny z roku 1958) a vztah RNA k proteosyntéze (J. 

Brachet, T. Caspersson) v padesátých letech minulého století. 

V dalších studiích byl stanoven koncept RNA jako templátu 

(matrice) pro proteosyntézu, chyběl však přímý biochemický důkaz. 

M. W. Nirenberg a H. Matthaei ukázali, ţe RNA připravená z 
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ribozomů stimuluje inkorporaci aminokyselin do proteinu a ţe 

transferová tRNA nenahrazuje RNA templát. Pro další experimenty 

získali RNA z dalších zdrojů a určovali jejich aktivitu a specificitu 

jako templátu pro syntézu proteinů. Výsledky prokázaly, ţe RNA je 

templátem pro proteiny, ţe uridin (U) v poly-U-sekvenci odpovídá 

fenylalaninu v cílovém proteinu a ţe translace mRNA je ovlivněna 

strukturou RNA.  

Genetický kód byl rozluštěn ve dvou fázích. Nejprve byla určena 

kompozice kodónů a obecný princip genetického kódu. Dále bylo 

odhaleno pořadí bází v kodónu pro určení aminokyseliny. Sekvence 

zaloţené na principu kodónů byly stanoveny vazbou AA-tRNA 

k ribozomům s trinukleotidy známé sekvence a také stimulací in 

vitro proteosyntézy na základě polyribonukleotidů obsahujících 

opakující se dublety, triplety a tetrametry o známé sekvenci.  

Další otázky, které zbývalo zodpovědět, byly spojeny s interpunkcí 

genetického kódu, iniciací a terminací transkripce a translace a také 

s redundancí (nadbytečností) kodónů. Odlišné formy ţivota tedy 

vyuţívají v podstatě tentýţ genetický jazyk. Téměř identickou 

translaci nukleotidových sekvencí prokázali M. W. Nirenberg, R. 

Marshall a T. Caskey v experimentech s bakteriemi, obojţivelníky i 

savci. Byla objevena univerzalita genetického kódu.  

Po rozluštění genetického kódu nastal prudký rozvoj výzkumu v této 

oblasti vedoucí zejména k přečtení genomu člověka a 

biomedicínským aplikacím. Řada úspěchů na této cestě byla oceněna 

Nobelovými cenami. Objev restrikčních enzymů, které jako nůţky 

stříhají DNA ve specifických oblastech, otevřel moţnost cíleného 

odstranění lokusů genů, jejich přenos a vlepení (ligaci) na jiné místo 

genomu, přípravu sond na vyhledávání genových sekvencí, analýzu 

homozygotů a heterozygotů v souvislosti s onemocněními daným 

záměnou genetických písmen v zápisu DNA atd. Z hlediska 

mapování genomu znamenají restrikční enzymy výrazné usnadnění 

čtení, a to rozdělením obrovské „knihy“ DNA o čtyřech miliardách 

písmen na menší kapitoly. Objev restrikčních enzymů, oceněný 

Nobelovou cenou v roce 1978, má velký význam také při 

sekvenování, tedy určování pořadí chemických písmen (bazí) 



43 

 

v molekule DNA. Objevitelé principu sekvenování (P. Berg, W. 

Gilbert, F. Sanger) jsou nositeli Nobelovy ceny za chemii z roku 

1980. Objev polymerázové řetězové reakce vyznamenaný Nobelovou 

cenou za chemii v roce 1993 (K. B. Mullis, M. Smith) znamenal 

revoluci v genetických metodách, protoţe tato reakce umoţňuje 

amplifikaci DNA (genů) a tím výrazně usnadňuje studium. Moţnosti 

cílených zásahů do genetických programů jsou aktuálním tématem, 

coţ se promítá i do recentních Nobelových cen, např. v roce 2006 za 

RNA interference a umlčování genů dvouřetězcovou RNA (A. Z. 

Fire, C. Z. Mello) nebo v roce 2007 za objevy principů zavádění 

specifických genových modifikací u myší s vyuţitím embryonálních 

kmenových buněk (M. R. Capecchi, M. Evans, O. Smithies). Také 

Nobelova cena z roku 2009 se vlastně týká genetického kódu, a sice 

jeho „ochrany“ na chromozomech prostřednictvím telomer (E. H. 

Blackburn, C. W. Greider, J. W. Szostak). Jistě i řada dalších 

Nobelových cen se bude týkat zásadních objevů spojených 

s genetickým kódem, jehoţ úplné pochopení zůstává otevřeným 

horizontem. 

 

 

 

 
Století mezi objevem genetické 

informace (J. G. Mendel) a 

rozluštěním genetického kódu 

(M. W. Nirenberg a spol.) – 

symbolické setkání v Brně 2006. 
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Mendel – Brno - Olomouc 
 

Anna Matalová 

 

Propojení Mendela s Brnem a Olomoucí z hlediska genia loci se 

opírá o Filozofický ústav olomoucké univerzity, odkud Mendel 

odešel do augustiniánského kláštera v Brně, a dále o Biskupský dvůr 

olomouckých arcibiskupů v Brně, který olomoucký arcibiskup 

Trauttmansdorf v roce 1817 dal bezplatně k dispozici Hospodářské 

společnosti, se kterou jsou spjaty všechny Mendelovy vědecké 

aktivity. Z hlediska ideového k propojení Mendel – Brno - Olomouc 

patří zmínka o osobnosti významného fyzika A. Baumgartnera, který 

působil v Olomouci a zaslouţil se o Mendelův pobyt na vídeňské 

univerzitě. 

V roce 1840 Mendel dokončil gymnázium 

v Opavě, na které navazoval dvouletý 

filozofický ústav. Nejbliţším byl pro Mendela 

z Hynčic Filozofický ústav olomoucké 

univerzity.  

Podobně jako v Opavě si chtěl Mendel i 

v Olomouci na ţivobytí přivydělávat 

doučováním. Certifikát o zkoušce pro 

kandidáty učitelství mu umoţnil nabízet 

kvalifikovanou výuku slabším ţákům za 

úplatu. V Opavě měl s doučováním úspěch, 

v univerzitním prostředí Olomouce s nabídkou 

soukromého doučování neuspěl. Ţivot 

studenta pod hranicí chudoby ho vyčerpal 

natolik, ţe v závěru prvního ročníku musel ze 

zdravotních důvodů školu opustit, i kdyţ první půlrok absolvoval 

s nejlepším prospěchem.  

Mendelova fyzická a psychická krize nic nezměnila na jeho 

odhodlání pokračovat ve studiu. Kdyţ se Mendel jako nejstarší a 

jediný selský syn vzdal práva na dědictví otcova statku, uzavřel 

Mendelův otec kupní smlouvu se svým zetěm a převedl zemědělskou 
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usedlost na Leopolda Sturma, manţela Mendelovy sestry Veroniky. 

Ve smlouvě stanovil částečné dědické vyrovnání, které pomohlo 

Mendelovi úspěšné dokončit dvouleté studium na Filozofickém 

ústavu v Olomouci. Všechny čtyři semestry absolvoval s vynikajícím 

prospěchem. Získané vysvědčení mu otevřelo cestu k vyššímu 

vzdělání. Mendel všechny své peníze vloţil do studia v Olomouci a 

ještě mu musela finančně vypomoci mladší sestra Tereza. 

Nakonec se ukázalo, ţe opakování prvního ročníku přineslo 

Mendelovi štěstí, protoţe právě kdyţ končil s jednoročním 

zpoţděním v roce 1843, hledali augustiniáni v Brně nové adepty pro 

svou řeholi. O moţnosti vstupu do kláštera studenty informoval F. 

Franz, Mendelův učitel fyziky, premonstrát, který v augustiniánském 

klášteře na Starém Brně bydlel, kdyţ učil na Filozofickém učilišti 

v Brně. Franz znal mimořádně uvolněné studijní a učitelské prostředí 

augustiniánů pod vedením vědecky erudovaného mladého opata F. 

C. Nappa. Starobrněnští augustiniáni tehdy úspěšně procházeli 

konverzí od řádu kontemplativního k učitelskému v duchu 

josefínských reforem. Doporučující dopis pátera Franze zajistil 

Mendelovi přijetí do Augustiniánského řádu sv. Tomáše. Vstup do 

kláštera ho zbavil starostí o obţivu, zajistil mu moţnost dalšího 

vzdělávání na útraty kláštera a obnovil v něm naději na učitelování, 

kterému se chtěl věnovat jako jeho strýc z matčiny strany Anton 

Schwirtlich. 

Vliv Olomouce na Mendelovu odbornou činnost se týká  prostor 

budov Biskupského dvora v Brně, kam Mendel pravidelně docházel 

jako člen a později funkcionář Hospodářské společnosti. Byla to 

odborná instituce, která soustřeďovala vzdělance a organizátory na 

Moravě. Její název Moravskoslezská společnost pro podporu orby, 

přírodovědy a vlastivědy se někdy také uvádí jako Zemědělská 

společnost, podle německého názvu Ackerbaugesellschaft. Ottův 

slovník naučný říká, ţe Hospodářská společnost v Brně plnila roli 

vědecké akademie pro Moravu. Prováděla vědeckou a osvětovou 

činnost, zaloţila Františkovo (nyní Moravské) zemské muzeum, 

budovala školy a iniciovala celou řadu odborných spolků, mimo jiné 

také Přírodozkumný spolek (1861), ve kterém Mendel zveřejnil svou 
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objevitelskou práci. V Hospodářské společnosti Mendel našel 

motivaci pro svou práci s hybridy rostlin, která pramenila ze snahy 

spolkových zahradníků o vypěstování nových barevných odrůd 

okrasných rostlin. Hospodářská společnost získala pro svou 

vědeckou činnost podporu arcibiskupa olomouckého Marii Tadeáše 

hraběte Trauttmansdorf-Weinsberga, který jí věnoval budovy 

Biskupského dvora pod katedrálou sv. Petra a Pavla v Brně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brněnský Biskupský dvůr. 

 

Třetí opěrný bod propojení Mendel – Brno – Olomouc se vztahuje k 

fyzikovi Andreasi Baumgartnerovi. Mendelův učitel Franz převzal 

vyučování fyziky v Olomouci právě po Baumgartnerovi, kdyţ byl 

povolán do Vídně. Baumgartner předsedal univerzitní komisi pro 

zkoušky z učitelské způsobilosti, kterým se Mendel neúspěšně 

podrobil v roce 1850. Baumgartner vyjádřil s Mendelovým výkonem 

z fyziky uspokojení. Examinátora Rudolfa Knera Mendel svými 

znalostmi z geologie a zoologie neuspokojil. Přestoţe celkově bylo 

hodnocení pro Mendela zdrcující, profesor Baumgartner vyjádřil 

uznání nad jeho výkonem jako autodidakta a doporučil studium na 

univerzitě. Tak bývalý profesor olomouckého Filozofického ústavu 

Baumgartner pohnul opata augustiniánského kláštera, aby Mendela 

vyslal na univerzitní studium do Vídně. Napp písemně informoval 

Baumgartnera, ţe tak činí na jeho doporučení a poţádal ho, aby 
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Mendelovi pomohl při nástupu na univerzitu ve Vídni, protoţe školní 

rok uţ začal. Baumgartner vytvořil Mendelovi na univerzitě takovou 

pozici, ţe mohl poslouchat přednášky, aniţ prošel imatrikulací. 

Baumgartnerova učebnice Fyziky na základě současného stavu 

s ohledem na matematické zdůvodnění (Die Naturlehre nach ihrem 

gegenwaertigen Zustande mit Ruecksicht auf mathematische 

Begruendung) vyšla poprvé v roce 1823. V roce 1843, kdyţ se z ní 

Mendel v Olomouci učil, měla uţ sedm vydání a jejím spoluautorem 

se stal Andreas Ettingshausen, matematik a Mendelův učitel na 

vídeňské univerzitě. Spolupráce fyzika Baumgartnera a matematika 

Ettingshausena ukázala, ţe fyzika není matematika a matematika 

není fyzika. Ve fyzice nesmí termíny ztrácet vazbu s reálným 

světem, zatímco matematika připravuje na abstraktní myšlení a 

zobecnění. Předpokládá se, ţe fyzik se zajímá detailně o speciální 

případy. Tento vynikající soubor myšlenek Baumgartnera a 

Ettingshausena, který původně vznikl v olomouckém prostředí, 

nachází svůj výraz hned v úvodních poznámkách Mendelovy 

objevitelské práce, kde je formulován jediný moţný postup pro 

řešení otázky hybridů pomocí speciálního, detailního, podrobného 

pokusu: „Ke konečnému rozhodnutí dospějeme teprve tehdy, až 

budou provedeny podrobné pokusy s nejrůznějšími čeleděmi rostlin. 

Kdo má přehled o pracích v této oblasti, dojde k přesvědčení, že 

žádný z těch četných pokusů neumožňuje ani rozsahem, ani 

způsobem provedení určit počet různých forem, které se vyskytují 

v potomstvu hybridů, abychom mohli tyto formy v jednotlivých 

generacích s jistotou uspořádat a stanovit jejich vzájemné číselné 

poměry. Patří k tomu ovšem jistá odvaha pustit se do tak dalekosáhlé 

práce; nicméně se zdá, že je to jediná správná cesta, která nás může 

konečně přivést k řešení otázky, která má pro vývoj organických 

forem nezanedbatelný význam.“ 

Ve své práci o hybridech rostlin Mendel postupuje jako fyzik, který 

přesně vymezí výchozí podmínky pokusu a k vyjádření základních 

zákonitostí vyuţívá matematiku. Mnohokrát se o Mendelovi psalo 

jako o matematikovi a hledalo se pro toto tvrzení zevšeobecnění 

experimentálních výsledků. Mendel však opakovaně zdůrazňoval, ţe 
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pracuje jako empirik. Např. (Mendel 1867) „Až sem sahá moje 

zkušenost. Zda se z toho už dají vyvodit závěry o ustálení, o tom 

nemohu vynést definitivní soud, připouštím však, že se kloním k tomu, 

abychom považovali oddělení kmenových znaků u Pisum, jak se 

uskutečňuje mezi potomky hybridů, za úplné a proto také za trvalé.“ 

Na Mendelově objevu je zajímavé, ţe vstoupil do dějin se zpoţděním 

35 let, i kdyţ „jeho práce byly dobře známé, ale přecházely se 

v souvislosti s tehdy výhradně směrodatnými jinými názory“ 

(Mendelův kolega Niessl 1903), vyvolal změnu v přírodovědném 

myšlení. Obecně se má za to, ţe zpoţdění v uvedení díla do 

vědeckého kontextu připravuje dílo o fenomén novosti. U Mendela 

to neplatí. I po 35 letech ignorance jeho objevu se jeho intelektuální 

výkon na začátku 20. století prosadil, otevřel nové obzory, ukázal 

nové cesty, inspiroval celé generace vědců a změnil lidské myšlení. I 

kdyţ Mendel nebyl filozof a nesnaţil se odhadovat důsledky 

zákonitostí, které objevil, hledají dnes v jeho práci oporu 

evolucionisté, kreacionisté i IDesignéři. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Olomoucké Dolní náměstí, kde Mendel bydlel během svých studií na 

Filosofickém ústavu. 
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O původu nádorů 
 

Zuzana Koledová 

 

Nádorová onemocnění představují skupinu chorob, které se 

vyznačují nadměrným, nekontrolovaným dělením a růstem buněk. 

Lidstvo trápí od nepaměti. V současnosti patří mezi nejčastější 

příčiny předčasného úmrtí (aţ 25 %) a výskyt nádorových 

onemocnění (rakoviny) má stoupající tendenci. Navzdory 

dlouholetému a velikému úsilí vědců z celého světa se však doteď 

nepodařilo nalézt definitivní, univerzální, stoprocentně účinnou 

léčbu. Proč tomu tak je? Proč je rakovina pro odborníky tak těţkým 

oříškem – a zároveň velice fascinujícím objektem studia? A proč 

dosud nelze zabránit jejímu vzniku? 

Odpověď na tyto otázky leţí v samotné podstatě vzniku a původu 

nádorů. Ke tvorbě nádoru dochází následkem změny procesů 

a skladby proteinů původně zdravé buňky. V této souvislosti je velice 

zajímavý právě jeden z novějších konceptů vzniku nádorů, a to 

koncept nádorové kmenové buňky. Tato teorie předpokládá, ţe 

nádorové buňky vznikají transformací (přetvářením) kmenových 

buněk. Kmenové buňky jsou speciální buňky organismu, které, na 

rozdíl od jiných buněk tkání, mají schopnost obrovského, moţná aţ 

nekonečného počtu dělení a mohou vytvářet rozličné typy buněk 

(diferenciace). Kmenové buňky poskytují zásobu buněk podle 

organismu – např. kmenové buňky kostní dřeně vytvářejí všechny 

typy buněk krve (červené a bílé krvinky) a podílejí se tak na obnově 

tkání. Nádorová kmenová buňka uniká regulaci okolními tkáněmi, 

zachovává si však  schopnost vysokého počtu dělení a zároveň i 

tvorby různých typů buněk. Tento koncept vysvětluje jednak často 

pozorovanou různorodost (heterogenitu) nádorové tkáně, tedy výskyt 

rozličných typů buněk v nádorové mase, jednak i znovuobjevení 

nádoru po zdánlivém vyléčení. Jediná nádorová kmenová buňka totiţ 

stačí na obnovení nádorového bujení i po letech.  

Rakovina je „onemocnění genů“ – vzniká změnami genetického 

materiálu (mutacemi) buňky, která se v jejich důsledku nadměrně 
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dělí, mění své vlastnosti a můţe expandovat do okolních tkání.  

Mutace přitom vznikají náhodně – v důsledku různých činitelů 

(chemických, fyzikálních a biologických mutagenů). Některé mutace 

zvýhodňují buňku před jinými buňkami – takové, kvůli nimţ se 

buňka více dělí, a tím získává převahu nad ostatními (zdravými či 

mutovanými) buňkami, či takové, které zlepšují její schopnost přeţití 

„vypnutím“ mechanismů programované buněčné smrti nebo únikem 

imunitnímu systému. Lépe přeţívající buňky jsou „vybírány“ a jejich 

podmiňující mutace jsou „fixovány“. Mutace se v buňce postupně 

hromadí a na jejich základě se buňka transformuje na buňku 

nádorovou. Protoţe však nádorová onemocnění výrazně sniţují 

ţivotaschopnost organismu, vyvinuli se mechanismy na ochranu před 

vznikem nádorových buněk, např. tumorsupresorová bariéra. 

Všechny tyto mechanismy, změna (mutace), výběr (selekce) a 

uchování (fixace) jsou vyuţívány evolucí a jsou její hybnou sílou. Ne 

náhodou je proto tato přednáška nazvána O původu nádorů; 

parafrázuje dílo Charlese Darwina O původu druhů či O vzniku 

druhů přírodním výběrem nebo zachováváním úspěšných forem 

v boji o ţivot. Tato paralela poukazuje na podobnost procesů 

uplatňovaných během vývoje nádoru a evoluce ţivých forem a 

zdůrazňuje komplexnost nádorové transformace, jakoţ i úlohu 

náhody při vzniku nádoru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

Antabus – nový lék proti rakovině? 
 

Boris Cvek 

 

Podle vyjádření komisařky pro hospodářskou soutěţ N. Kroesové 

(IP/09/1098 Antimonopolní politika: nedostatky ve farmaceutickém 

odvětví vyžadují další opatření, Brusel 8. 7. 2009) je větší vyuţívání 

léků, jimţ skončila patentová ochrana (tzv. generika), a jsou proto 

levné, zásadní pro evropské pacienty i daňové poplatníky: „Kdyţ se 

jedná o vstup generických léčiv na trh, znamená kaţdý týden a měsíc 

zpoţdění peněţní ztrátu pro pacienty a daňové poplatníky.“ Některá 

generika jsou přitom běţně dostupná a jejich potenciál spočívá 

v tom, ţe mohou léčit i jiné nemoci neţ jenom ty, pro které jsou 

dosud vyuţívána. Příkladem je levný lék antabus (nazývaný také 

disulfiram), pouţívaný jako léčivo proti alkoholismu.  

V roce 2004 byl v odborném tisku publikován případ ţeny 

s metastazujícím melanomem, která byla vyléčena pomocí antabusu. 

Pozoruhodnou podmínkou efektivity takové léčby bylo obohacení 

potravy pacientky o zinek pomocí běţného potravního doplňku. Od 

té doby bylo objasněno, zejména zásluhou laboratoře prof. Doua 

z Barbara Ann Karmanos Cancer Institute v Detroitu a naší 

laboratoře, ţe sloučeniny, které antabus vytváří v krvi člověka 

s kovy, fungují v těle jako tzv. inhibitory proteazomu, a tak zabíjejí 

rakovinné buňky. Přesný způsob, jakým tyto sloučeniny působí, však 

dosud není znám a na jeho objasnění pracujeme ve spolupráci i 

s dalšími zahraničními pracovišti v USA (prof. Deshaies, Caltech 

Pasadena), ve Švýcarku (prof. Driessen, Cantonal Hospital St. 

Gallen) a v Dánsku (prof. Bártek, Danish Cancer Society Kodaň). 

V roce 2008 začaly první klinické testy této léčby v Utahu (místo 

zinku se však pouţívá měď) proti všem nádorům, které nějak 

zasahují (např. metastázemi) játra (na stránkách ClinicalTrials.gov 

lze najít další informace pod kódem NCT00742911). Není však 

vyloučeno, ţe tento typ léčby bude účinný i proti dalším nádorovým 

onemocněním. Předběţné výsledky z testů na myších, které byly 

uskutečněny ve spolupráci s 1. lékařskou fakultou UK a financovány 
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Ligou proti rakovině, ukazují např. silnou protinádorovou aktivitu 

antabusu aplikovaného s mědí in vivo proti nádoru prsu. Vzhledem 

k tomu, ţe antabus je normální humánní léčivo se známými 

vedlejšími účinky a kontraindikacemi, je nutné jeho protinádorovou 

aktivitu testovat přímo na lidských pacientech a potvrdit ji, nebo 

vyvrátit, v regulérních klinických testech. 

Úspěšně zvládnout všechny tři fáze klinických testů je v moderní 

medicíně nezbytným předpokladem toho, aby se protinádorové 

léčivo mohlo běţně pouţívat v klinické onkologii. Náklady na takové 

testy jsou však v desítkách milionů dolarů, čili farmaceutickým 

firmám se vyplatí financovat pouze testy látek, které lze patentovat a 

následně draze prodávat. Je tedy velkou otázkou, z čeho platit 

klinické testy nepatentovatelných látek. Prospěch z takových testů by 

měla mít nakonec celá společnost výrazným zlevněním zdravotní 

péče a její dostupností i pro velmi chudé lidi v rozvojových zemích. 

Ţe něco takového je vskutku moţné, lze vidět z úspěšného prosazení 

léku paromomycinu proti leishmanióze v Indii v roce 2006. Tento 

úspěch byl financován filantropickou společností manţelů 

Gatesových. Pouze v západních, rozvinutých zemích však můţe 

takový přístup přinést výrazné sníţení nákladů na zdravotní péči (v 

rozvojových zemích jsou uţ tak velmi nízké), a proto byl jako pilotní 

projekt takového „neziskového léku“ navrţen antabus jako léčivo 

proti rakovině (Cvek B. International Journal of Cancer 2010). 

Klinické testy antabusu se budou postupně připravovat a 

uskutečňovat v rámci neziskové společnosti GlobalCures 

(http://www.global-cures.org/) v Bostonu, jejímţ je prof. Sukhatme 

spoluzakladatelem.  
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Genetická variabilita v imunitním systému 
 

Ivana Fellnerová 

 

Imunitní systém (IS) patří k základním homeostatickým 

mechanismům v organismu. Nejrůznějšími, důmyslnými 

mechanismy se snaţí obnovit rovnováhu v těle, která byla narušena 

vnějšími patogeny, vlastní produkcí neţádoucích molekul, popř. 

rozpadem vlastních poškozených tkání a buněk. 

Na to, aby mohl IS účinně provádět svoji ochrannou funkci, musí být 

schopen na jedné straně rozpoznat a zasáhnout proti široké škále 

infekčních patogenů a vlastních neţádoucích buněk, a na straně 

druhé musí tolerovat vlastní nepoškozené buňky a molekuly. Je proto 

zřejmé, ţe IS musí disponovat mechanismy, schopnými detekovat 

molekuly nebo jejich části na základě i velmi nepatrných rozdílů. 

Imunitní systém zabezpečuje tento úkol prostřednictvím vysoce 

specifických protilátek a receptorů buněk specifické imunity - 

především B a T lymfocytů. Jak receptory, tak protilátky se 

vyznačují extrémním polymorfismem, tzn. ţe se v těle vyskytují 

v obrovském mnoţství variant. Konkrétní varianta receptoru pak 

rozpoznává a specificky se váţe pouze k jedné konkrétní molekule, 

kterou nazýváme epitop neboli antigenní determinanta. Vazbou 

receptor-epitop (princip zámku a klíče) dochází k aktivaci imunitní 

buňky nesoucí příslušný receptor a k následnému řetězci imunitních 

reakcí, které vedou k eliminaci neţádoucí částice a obnově 

rovnováhy v organismu. Polymorfismus imunitních buněk, resp. 

molekul, je tedy nezbytným předpokladem pro existenci efektivně 

pracujícího a výkonného IS.  

Specifické receptory T a B lymfocytů jsou u člověka kódovány geny 

umístěnými na chromozomech 2, 7, 14 a 22. Z kapacitních důvodů 

však není moţné, aby kaţdá konkrétní varianta receptorů byla 

kódována samostatným genem. Proto se během fylogeneze postupně 

vyvinuly mechanismy, které i při relativně menším počtu genů vedou 

nakonec k mnohonásobně vyššímu počtu proteinových produktů. 

V procesu náhodného formování specifických receptorů B a T 
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lymfocytů se tak uplatňuje např. přeskupování genových segmentů, 

spojovací variabilita, alelická exkluze a u B lymfocytů navíc 

somatická mutace. Těmito procesy můţou být, podle dosavadních 

znalostí, navýšeny počty variant lymfocytárních receptorů, resp. 

protilátek řádově na 10
12

–10
18

.  

Schéma komunikace antigen prezentující buňky s receptorem T 

lymfocytu. V návaznosti na vazbu: MHC-antigen-receptor, produkuje 

T lymfocyt různé typy cytokinů. Jak molekula MHC, tak receptor T 

lymfocytu patří k vysoce variabilním molekulám imunitního systému. 

 

Dalším typem vysoce polymorfních molekul nezbytných pro 

rozpoznání antigenu T lymfocyty jsou membránové MHC proteiny. 

Tyto proteiny jsou opět kódovány vysoce polymorfními geny (u 

člověka leţícími na 6. chromozomu). Doposud je u těchto genů 

známo několik tisíc alel, z nichţ kaţdý jedinec jich má jen několik a 

to v kombinaci, kterou zdědil po obou rodičích. Vysoká variabilita 

MHC genů umoţňuje T lymfocytům rozpoznávat obrovskou škálu 

potencionálně škodlivých endogenně syntetizovaných antigenů 

(např. virových nebo nádorových proteinů). Na druhé straně je 

extrémní variabilita MHC molekul (u člověka označované jako HLA 

antigeny) podstatou odvrţení transplantátu. Unikátní a pro ţivot tak 

výhodná variabilita IS proto můţe např. při transplantacích způsobit 
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značné komplikace. Lékaři spolu s farmaceuty jsou v takovém 

případě naopak nuceni imunitu pacienta částečně potlačit, tedy hledat 

kompromis mezi neţádoucí imunitní reakcí proti transplantátu na 

jedné straně a zachováním nezbytné obranyschopnosti organismu na 

straně druhé. 

 

 

 

Příčina odvržení transplantované tkáně dárce příjemcem spočívá 

v odlišném spektru exprimovaných MHC molekul na povrchu buněk 

transplantované tkáně. Odlišné membránové MHC glykoproteiny 

dárce jsou imunitním systémem příjemce detekovány jako cizorodé 

antigeny, což vede k imunitní reakci v těle příjemce. 
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Molekulární biologie krve 
 

Vladimír Horák 

 

Název molekulární biologie poprvé pouţili nezávisle na sobě v 

třicátých letech dvacátého století Warren Weaver a William Thomas 

Astbury a roce 1958 Francis Crick formuloval tzv. centrální dogma 

molekulární biologie (DNA-RNA-protein) Molekulární biologie se 

věnuje popisu a analýze biologicky významných molekul a jejich 

interakcím. Pozornost je především věnována funkci makromolekul 

podílejících se na dědičnosti organismů, tedy DNA, RNA a 

proteinům. Molekulární biologie tak integruje ve svém přístupu 

hlediska biologická, chemická, fyzikální i genetická. Znalosti a 

poznatky jsou pak široce vyuţívané v medicíně, např. v hematologii, 

onkologii nebo mikrobiologické diagnostice, ale i v nových 

přístupech k léčbě a profylaxi závaţných nemocí. 

Rozvoj molekulární biologie je velmi úzce spojen s výzkumem v 

hematologii. Vrozené poruchy červeného krevního barviva - 

hemoglobinu, jako talasemie a srpkovitá anémie, byly prvními 

monogenními chorobami studovanými na molekulární úrovni. 

Globinové geny, kódující bílkovinnou část hemoglobinu, byly 

prvními naklonovanými a osekvenovanými lidskými geny. Na 

moţnosti exponenciální amplifikace DNA globinového genu byla 

vyvinuta polymerázová řetězová reakce (PCR). Hemoglobin byl také 

první protein, který se podařilo krystalizovat, odhalit jeho strukturu, 

a sehrál tak centrální roli v rozvoji proteinové biochemie. 

Příkladem moderní a hojně uţívané metody v diagnostice 

vycházejíce z molekulární biologie je tedy PCR. Její výhody 

spočívají především ve vysoké specifičnosti, citlivosti, moţnosti 

standardizovaného přístrojového provedení s minimálním mnoţstvím 

biologického materiálu potřebného k vyšetření. V konečné fázi pak 

se tyto výhody projeví včasnou a přesnou diagnostikou.  
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Příklady onemocnění krve: srpkovitá anemie (vlevo); Heinzova 

tělíska degenerovaného hemoglobinu v buňkách barvených 

krystalovou violetí (vpravo). 

 

Dalším příkladem aplikace poznatků molekulární biologie v 

hematologii můţe být detekce minimální reziduální choroby u 

krevních nádorů, jejíţ podstatou je hledání nádorových buněk nebo 

jejich znaků v kostní dřeni, krvi a lymfatickém systému. K detekci 

minimální reziduální choroby u krevních nádorových onemocnění 

lze právě pouţít metody PCR v reálném čase (RT-PCR). Nádorové 

buňky se totiţ od normálních zdravých buněk liší na molekulární 

úrovni svým expresním profilem, to znamená, ţe nádorová buňka 

exprimuje jiné geny ze své výbavy, neţ buňka normální. Izolované 

nádorové buňky lze povaţovat za moţný zdroj návratu choroby. 

Detekci izolovaných nádorových buněk v krvi, kostní dřeni či v 

lymfatickém systému se provádí např. u pacienta, u něhoţ byla 

provedena transplantace kostní dřeně a který je bez známek 

klinického onemocnění. Pomocí real-time RT-PCR je moţno 

detekovat aţ jednu nádorovou buňku mezi deseti miliony buňkami 

nenádorovými.  

Také genová terapie vychází z poznatků molekulárních 

biologů. V indikovaných případech je např. moţné velmi 

zjednodušeně řečeno provést opravu vadného genu tak, ţe se pouţijí 

vlastní geneticky modifikované kmenové buňky z kostní dřeně 
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daného pacienta a pak se transfuzí vrátí zpět do jeho těla. Tyto 

metody jsou však teprve jen na začátku dlouhé cesty k vytčeným 

cílům.  

Znalosti molekulární biologie se tak dnes stávají nepostradatelné pro 

jakoukoli práci s genetickou informací a své uplatnění nachází v 

genetickém inţenýrství počínaje a třeba kriminalistikou a i při honbě 

za sportovními rekordy konče. 

Kolonie progenitorů bílé (vlevo) a červené (vpravo) řady. 
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COP 1 – buněčný strážce 
 

Martin Fellner 

 

Protein COP1 má funkci enzymu, který na základě světelných 

podmínek obklopující rostlinu, určuje, jak se bude rostlina vyvíjet. 

COP1 byl poprvé identifikován u rostlin a první zmínky v odborné 

literatuře se objevují od roku 1991. Rostliny jsou organismy závislé 

na světle, protoţe energii potřebnou k ţivotu získávají přeměnou 

světelné energie na energii chemickou procesem zvaným 

fotosyntéza. Fotosyntéza probíhá v chloroplastech, které obsahují 

zelené barvivo chlorofyl. Rostlina rostoucí ve tmě chlorofyl 

nesyntetizuje a není proto schopna uskutečňovat fotosyntézu. Vývoj 

rostliny musí být proto směřován tak, aby byla schopna 

fotosyntetizovat. Tento proces přeměny rostliny se nazývá 

fotomorfogeneze. Při něm rostlina vyuţívá světlo jako signál, který 

mění vývoj rostliny tak, aby mohla pro svůj další růst vyuţít světlo 

jako energii. Světelný signál přijatý fotoreceptory je přenesen 

signální drahou do jádra, kde je vyuţit ke spuštění fotomorfogenních 

genů. Spouštění genů je zajišťováno proteiny (tzv. transkripčními 

faktory), které se ke genu připojí a zapnou ho. Zapnutí genů pak vede 

ke změně vývoje rostliny – začnou se tvořit chloroplasty, rostlina 

zpomalí svoje prodluţování a na místo toho zvětšuje svoje listy, které 

jsou hlavním orgánem pro příjem světla. Následně je rostlina 

schopna syntetizovat chlorofyl, provádět fotosyntézu a získávat tak 

další energii pro svůj růst. Jaký je však mechanismus, kterým světlo 

spouští expresi fotomorfogenních genů? Dráha přenosu světelného 

signálu od fotoreceptorů ke genům je v prvé řadě sloţitá a ne zcela 

probádaná. Bylo zjištěno, ţe klíčovým hráčem v této signální dráze 

je právě COP1. Tento protein byl objeven díky existenci mutovaných 

rostlin, které se ve tmě podobají rostlinám rostoucím na světle, tedy 

rostlinám, kde proces fotomorfogene probíhá nepřetrţitě i bez 

přítomnosti světla. Mutant byl nazván constitutive 

photomorphogenesis 1 (nepřetrţitá fotomorfogeneze 1) a označen 

cop1. Gen, ve kterém, byla zmíněná mutace nalezena, byl tedy 
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nazván COP1 a příslušný protein COP1. Funkce proteinu COP1 byla 

dále zkoumána a bylo jištěno, ţe patří k proteinům, které mají funkci 

enzymu patřícího do skupiny tzv. E3-ubiquitin ligáz. E3-ubiquitin 

ligázy jsou enzymy, které připojují malé peptidy, tzv. ubiquitiny, k 

jiným proteinům. Protein označený ubiquitiny je následně 

transportován do buněčného odpadkového koše, kde je štěpen aţ na 

jednotlivé aminokyseliny. Tento proces se nazývá ubiquitinace. Je to 

běţný mechanismus v organismech, kterými si buňka reguluje 

mnoţství proteinů. Tak bylo odhaleno, proč COP1 hraje klíčovou roli 

ve fotomorfogenezi rostlin.  

Funkce proteinu COP1 jako centrálního regulátoru procesu 

fotomorfogeneze v rostlinné buňce. HY5, HFR1, LAF1 – transkripční 

faktory zapínající fotomorfogenní geny; 26S proteasome – 

„odpadkový koš“ pro proteiny; PfrA – fotoreceptor fytochrom. 

Převzato z Taiz L, Zeiger E (2006) Plant Physiology, 4th ed., Sinauer 

Associates, Inc. 
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Bylo zjištěno, ţe ve tmě je COP1 lokalizován v jádře, kde procesem 

ubiquitinace likviduje transkripční faktory (např. HY5), které 

zapínají fotomorfogenní geny. Ve tmě proto nemůţe probíhat 

fotomorfogeneze. Naopak na světle je COP1 z jádra transportován do 

cytoplazmy. To dovoluje transkripčním faktorům lokalizovaným 

v jádře se znovu akumulovat a zapínat fotomorfogenní geny. Probíhá 

tedy fotomorfogeneze. Pokud COP1 nefunguje nebo je mutován, 

jako např. u mutanta cop1, tak COP1 nemůţe likvidovat zmíněné 

transkripční faktory a ty proto spouští fotomorfogenezi i u rostlin 

rostoucích ve tmě. 

V roce 1999 byl gen COP1 nalezen u savců a v roce 2002 i u 

člověka. Pozdější výzkumy ukázaly, ţe podobně jakou rostlin COP1 

v savčí buňce likviduje proteiny zapojené např. v tvorbě nádorů nebo 

v apoptóze (buněčné smrti). Mezi proteiny, které v savčí buňce 

COP1 ubiquitinuje, patří např. p53, c-Jun a MVP. Protein p53 je tzv. 

tumor suppressor protein, jehoţ mnoţství je za normálních podmínek 

redukováno pomocí COP1. Při stresu (např. nadměrném UV záření) 

přestává COP1 hladinu p53 sniţovat. Následná akumulace p53 

v buňce pak umoţňuje zastavení buněčného dělení a indukuje smrt 

buněk. Tím zamezuje nekontrolovatelnému dělení buněk - vzniku 

nádorů. Protein c-Jun je naopak protoonkogen, jehoţ akumulace v 

buňce vede k růstu tumoru. Za normálních podmínek je c-Jun 

proteinem COP1 degradován. Za stresových podmínek je COP1 

transportován z jádra do cytoplazmy a tím dochází k dramatické 

akumulaci c-Jun v jádře. Vysoké mnoţství c-Jun umoţňuje 

blokování aktivity genu p53, coţ vede k nekontrolovatelnému 

buněčnému dělení. Podobně jako p53, třetí protein MVP přestává být 

za stresových podmínek ubiquitinován proteinem COP1 a akumuluje 

se v buňce. Experimenty ukázaly, ţe MVP je schopen blokovat 

akumulaci proto-oncogenu c-Jun a tím indukovat smrt buňky místo 

rozvoje tumoru.  

Proces ubiquitinace proteinů prostřednictvím COP1 je tedy důleţitou 

součástí signálních drah organismů. U rostlin protein COP1 hlídá 

proces fotomorfogeneze, u ţivočichů je COP1 jedním z mnoha 
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Funkce proteinu COP1 v živočišné buňce jako regulátoru buněčné 

smrti (apoptózy). V poškozené buňce je komplex COP1-p53 rozdělen. 

Nádorový supresor p53 se akumuluje v buňce a umožňuje zastavení 

buněčného dělení a indukuje smrt buňky. 
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MENDELIANUM 
 

Mendelianum Moravského zemského muzea jako první muzeum na 

světě zařadilo do svého výzkumného programu genetiku. Mendelianum 

provádí historickovědní výzkum Mendelova ţivota a díla kontinuálně od 

roku 1962.  

Archiv Mendeliana uchovává doklady k Mendelově biografii i vědeckému 

kontextu jeho objevu, které shromáţďují mendelovští badatelé od začátku 

20. století. Mendelianum vydává jediný specializovaný historickovědní 

časopis s výsledky výzkumu Mendelova ţivota a díla a vzniku a vývoje 

genetiky s příspěvky od našich i zahraničních spolupracovníků – Folia 

Mendeliana.  

V programu Mendeliana je pořádání výstav a zajišťování lektorské 

činnosti pro účely školní výuky. Konference Mendel Forum jsou 

kaţdoročně pořádány Mendelianem Moravského zemského muzea od roku 

1992 a vytvářejí prostor pro setkání vědců, učitelů, studentů i široké 

veřejnosti. Hlavním cílem je seznámení účastníků s aktuálním vědeckým a 

kulturním odkazem J. G. Mendela, na který navazuje současný výzkum 

v genetice a molekulární biologii a následné aplikace v řadě oblastí od 

šlechtění přes diagnostiku aţ k biomedicíně.  

Mendelianum pro veřejnost dále od roku 1992 

organizuje Mendel Lecture, která je příleţitostí 

pro významné vědce k prezentaci jejich odborné 

práce v rámci převzetí Mendelovy pamětní 

medaile Moravského muzea. Podle stanov 

Hospodářské společnosti a Přírodozkumného 

spolku měly zůstat doklady z činnosti obou 

institucí v zemském muzeu a zemské knihovně, 

které se k Mendelovu odkazu legitimně hlásí.  

Mendelianum aktivně podporuje rekonstrukci Mendelova rodného domu. 

Kaţdým rokem se podílí na vyhodnocování studentské vědecké soutěţe 

Mendelovy Hynčice. Poskytuje informační sluţbu studentům i zájemcům 

z řad široké veřejnosti, z níţ většina probíhá elektronicky, ale také výpůjční 

sluţbou v archivu a knihovně. 

 

www.mzm.cz, www.mendelianum.cz 

genetika@mzm.cz 
 

mailto:genetika@mzm.cz
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Mendel Forum 2009 
 

Dvoudenní konference Mendel Forum 2009 byla organizována 

Mendelianem MZM ve spolupráci s Ústavem fyziologie FVL VFU a 

Ústavem ţivočišné fyziologie a genetiky AV ČR v.v.i. V prvním dnu 

byla konference zaměřena na aktuální poznatky z oblasti genetiky a 

fyziologie. V dopolední sekci hostovali přednášející z Univerzity 

Palackého Olomouc, prof. RNDr. Stanislav Bureš, CSc. (Genetika 

v ptačí říši aneb o čem všem rozhodují samičky lejsků) a RNDr. 

Martin Fellner, Ph.D. (Z kukuřičného pole k molekulární fyziologii a 

genetice). V této sekci byl dán prostor také popularizaci vědy s 

moţností zapojení do vědomostních soutěţí na téma: Fyziologie a 

medicína, Srdce, Mendel-Darwin. Otázky byly zveřejněny ve 

sborníku konference a vylosovaní výherci získali věcné ceny. Sekce 

zaměřená na aktuální poznatky byla uzavřena příspěvky na téma 

Patofyziologie nádorového růstu (prof. MVDr. Jaroslav Doubek, 

CSc.) a Chiméry v biomedicíně (RNDr. Lenka Dubská, Ph.D.). 

Konferenční odpoledne prvního dne bylo vyhrazeno exkurzi na 

Oddělení laboratorní medicíny Masarykova onkologického ústavu, 

kde měli účastníci moţnost nahlédnout do zákulisí moderní 

diagnostiky, především v oblasti hematoonkologie. 

Druhý konferenční den byl zahájen sekcí prezentující atraktivní 

projekty připravené pro studenty a pedagogy, a to s nabídkou 

přímého aktivního zapojení do jejich průběhu. První projekt „Srdce 

srdcí“ představený RNDr. Ivanou Fellnerovou, Ph.D. se řadí ke 

Guinessovým rekordům jako „největší hodina biologie“ 

(www.srdcesrdci.upol.cz). Projekt od „Fyziologie k medicíně“ 

zaměřený na integraci vědy, výzkumu, vzdělávání a praxe je za 

podpory Evropských sociálních fondů a státního rozpočtu ČR 

v letech 2009-2012 bezplatně otevřen pro cílovou skupinu z řad VŠ i 

SŠ studentů a pedagogů (http://cit.vfu.cz/fyziolmed). Představeny 

byly také další pedagogické a studentské projekty a konference v ČR 

i v zahraničí (AMAVET, SOČ; NSTA, USA). Druhá část dopolední 

sekce byla věnována J. G. Mendelovi a Ch. Darwinovi, jehoţ výročí 

(200 let narození a 150 let od publikace jeho nejznámějšího díla) 
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jsme si v  roce 2009 připomněli. Dopolední příspěvky byly doplněny 

odpolední diskusí v rámci návštěvy výstavy Darwin v Anthroposu 

MZM, která Mendel Forum 2009 uzavřela. 

Konferenci navštívilo 160 účastníků z řad VŠ i SŠ studentů, VŠ a SŠ 

pedagogů a odborné veřejnosti. Součástí bezplatné registrace byl 

konferenční sborník vydaný Veterinární a farmaceutickou 

univerzitou v Brně za finanční podpory Evropských sociálních fondů 

a státního rozpočtu ČR (projekt CZ.1.07/2.3.00/09.0219) pod ISBN 

978-80-7305-080-1.  

Konference Mendel Forum 2009 se konala v Dietrichsteinském 

paláci MZM v Brně (Zelný trh 8) ve dnech 20. a 21. října 2009. 

Program konference a sborník ve formátu pdf jsou k dispozici na 

stránkách www.mendelianum.cz nebo http://cit.vfu.cz/fyziolmed. 

 

Mendel Forum 2009: auditorium konferenčního sálu 

Dietrichsteinského paláce – přednáška k ESF projektu – výherci 

vědomostní soutěže – odpolední exkurze (Mendel-Darwin). 

http://www.mendelianum.cz/
http://cit.vfu.cz/fyziolmed
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NOBELOVA CENA ZA FYZIOLOGII/MEDICÍNU 2010 
 

byla vyhlášena 4. října 2010 
 

a udělena za vývoj in vitro fertilizace 

 

Nobelovu cenu získal: 

Robert G. Edwards 

University of Cambridge, Cambridge (Velká Británie) 

 

Letošní Nobelova cena za fyziologii/medicínu byla udělena za 

technologie in vitro fertilizace (IVF), která otevřela cestu k řešení 

mnoha případů neplodnosti. Během padesáti let byly odhaleny 

důleţité principy oplození u člověka a provedena první úspěšná 

oplození „ve zkumavce“. Mnohaletá práce byla věnována výzkumu 

maturace lidských oocytů, principům hormonálních regulací a 

vlastnímu procesu splynutí vajíčka a spermie. Toto úsilí bylo 

korunováno narozením prvního takto počatého dítěte 25. července 

1978. V následujících letech R. G. Edwards a jeho kolegové tuto 

technologii dále zdokonalovali a pomáhali s jejím rozšířením po 

celém světě. Dosud se in vitro počatých dětí narodilo na milion, 

zrodilo se nové odvětví medicíny a objevy R. G. Edwardse se staly 

milníkem v moderní reprodukční medicíně. IVF je povaţována za 

velice bezpečnou a efektivní terapii, s aktuální úspěšností kolem 20-

30 % oplozených implantovaných vajíček vedoucích k narození 

dítěte. 
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Díky za spolupráci a podporu konferencí Mendel Forum! 
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