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Pracovi"t# v Lib#chov# vzniklo k 1. lis-
topadu 1954 rozhodnutím !eskoslovenské 
akademie zem#d#lsk$ch v#d (!SAZV) 
jako Laborato% biologie rozmno&ování hos-
podá%sk$ch zví%at.

Po zru"ení !SAZV v roce 1960 bylo za-
'len#no pod V$zkumn$ ústav &ivo'i"né v$-
roby v Uh%ín#vsi s tím, &e v"echny zem#-
d#lské ústavy spadaly  pod odbor v$zkumu 
ministerstva zem#d#lství. 

K 1. lednu 1963 z%ídila !SAV Laborato% 
fyziologie a genetiky &ivo'ich( se dv#ma 
pracovi"ti – Odd#lením fyziologie v Uh%í-
n#vsi a Odd#lením genetiky v Lib#chov#. 

V roce 1969 se rozhodnutím prezidia 
!SAV osamostatnilo Odd#lení genetiky 
v Lib#chov# a vznikla Laborato% genetiky &i-
vo'ich( !SAV za vedení Josefa Matou"ka. 

V roce 1972 se toto pracovi"t# z politic-
k$ch d(vod( op#t slou'ilo s Laborato%í fy-
ziologie &ivo'ich( !SAV v Uh%ín#vsi za 
vzniku  Ústavu fyziologie a genetiky hos-
podá%sk$ch zví%at !SAV. 

K 1.2. 1973 byla provedena zm#na názvu 
na Ústav fyziologie a genetiky &ivo'ich( 
!SAV. Úprava názvu na Ústav &ivo'i"né fy-
ziologie a genetiky Akademie v#d !eské re-
publiky byla p%ijata k 1. 1. 1993, sou'asn$ ofi-
ciální název Ústav &ivo'i"né fyziologie a ge-
netiky AV !R, v. v. i. platí od 1. 1. 2007.

P(vodní badatelská témata, zpo'átku 

tém#% pln# orientovaná na aplikovan$ ze-
m#d# lsk$ v $zkum se postupn# m#ni la 
a ztrácela svoji aplika'ní orientaci. 

Po období akcentování otázek insemina-
ce se pozornost soust%edila na sami'í po-
hlavní bu)ku, její oplození, sledování preim-
planta'ního v$voje sav'ího embrya, defino-
vání podmínek pro experimenty s oocyty in 
vitro, genové exprese v pr(b#hu raného v$-
voje a mnoho dal"ích souvisejících témat. 

Vznikla tak celá "kola, která se dosud 
úsp#"n# rozvíjí a její& poznatková základna 
stojí u základ( dne"ních sm#r( klonování 
savc(, asistované reprodukce a studia regu-
lace bun#'ného cyklu.

V sou'asné dob# v ústavu funguje 11 la-
borato%í lokalizovan$ch v Lib#chov#, Pra-
ze a Brn#, pracovi"t# spolupracuje s vyso-
k$mi "kolami i jin$mi v$zkumn$mi ústavy 
v !R a rozvíjí se i rozsáhlá spolupráce me-
zinárodní. 
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S P E C I Á L N Í  S E K C E

Anaerobní mikroorganismy v trávicím 
traktu zví%at a lidí sv$mi po'ty n#kolikrát 
p%evy"ují po'ty eukaryotick$ch bun#k hosti-
tele. !asto rozhodují o vyu&ívání slo&ek po-
travy a chrání hostitele proti patogenním mi-
kroorganism(m. 

Poda%ilo se nám popsat bakteriální chiti-
nolytickou populaci v bachoru p%e&v$kavc( 
i u lidí.

Krom# bakterií se na utilizaci krmiva 
v bachoru podílejí i anaerobní houby. Mnohé 
kmeny vykazovaly aktivity fibrolytick$ch en-
zym(, které by bylo mo&no vyu&ít v biotech-
nologiích.

Zm#ny mikrobiální populace v tomto pro-
st%edí mohou vést nebo jsou p%íznakem n#-
kter$ch zán#tliv$ch onemocn#ní p%ípadn# 
i karcinomu st%eva.
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Analyzovali jsme zm#ny protein( dopro-
vázející rozvoj rezistence k p(sobení inhibi-

toru cyklin-dependentních kináz, bohemi-
nu, kter$ p%edstavuje slibnou alternativu 
v moderní protinádorové lé'b#. Na"e v$sled-
ky ukázaly, &e kritickou úlohu v odolnosti 
v('i p(sobení inhibitor( cyklin-dependent-
ních kináz hrají proteiny Rho GDP-dissoci-
ation inhibitor 2, Y-box binding protein 1 
a HSP70/90 organizing protein. Navíc byla 
prokázána role t#chto protein( v odolnosti 
v('i jin$m typ(m protinádorov$ch lé'iv, jako 
jsou vinkristin nebo daunorubicin.

Pro# jsou n!které nádory odolné proti lék$m?

„Hledáme, vítáme a preferujeme 
spolupráci tuzemskou i zahrani!ní.“ 

Ing. Jan Kope!n", DrSc.“
#editel Ú$FG AV %R, v.v.i.

Hlavním p%edm#tem tohoto v$zkumu 
u nás je odpov#* &ivo'ich( na zm#ny kli-
matu na p%íkladu norníka rudého. Sna&í-
me se identif ikovat klí'ové geny zodpo-
v#dné za ekologické adaptace. 

Na"imi dal"ími v$zkumn$mi tématy 
jsou ochraná%ská genetika, fylogeografie 
a molekulární systematika &ab a had(, fy-
logeografie a interakce historického a an-
tropogenního toku gen( u kaprovit$ch 
ryb, a evolu'ní genetika holarktick$ch 
perloo'ek Daphnia.

Molekulární ekologie

 Náhrada chyb#jícího zubu kopírováním 
v$vojového procesu formování zubu p%ed-
stavuje mnohem p%irozen#j"í alternativu 
k implantát(m. P%itom je nutno vytvo%it 
funk'ní interakce mezi zubem, okolní kos-
tí a periodontem. Aktuální v$zkum v kra-
niofaciální genetice se proto zam#%uje na 
mechanismy zodpov#dné za správné bu-
n#'né a molekulární interakce nejenom 
v rámci specifického orgánu, ale také v kon-
textu s p%ilehl$mi strukturami.

V$sledek na"í studie poskytuje 3D re-
konstrukce prvního my"ího moláru (M1) 
b#hem postnatálního období dopln#né lo-
kalizací proliferace a apoptózy a jejich sou-
vislosti s remodelací okolních struktur 
a formováním alveolární kosti. 3D zobra-
zení spole'n# s 2D histologick$mi daty 

umo&)uje pochopení dynamiky kostní tká-
n# v celé 'elisti a poskytuje komplexní po-
hled na formování kompartment( alveo-
lární kosti.

V$voj náhradní dentice je sledován u zá-
stupc( plaz( i savc(, kte%í mají schopnost 
vym#nit zuby jednou 'i n#kolikrát za &ivot.

Nové biomedicínské centrum 
PIGMOD v Lib'chov'

Z prost#edk& evropsk"ch 
struktuálních fond& v Lib'chov' 
vzniká nové centrum (pi!kov"ch 
laborato#í PIGMOD (Pig Models of 
Diseases), jeho) v"stupy by m'ly 
sm'#ovat p#edev(ím do aplika!ní 
sféry. Plánovan" v"zkum by m'l vést 
k identifikaci nov"ch biomarker& 
a ov'#ování terapeutick"ch postup& 
p#edev(ím v mí(ním po(kození, 
Huntingtonov' chorob' a lidském 
melanomu.

Spolupráce laborato#í centra 
PIGMOD s aplika!ní sférou bude 
vedle základního v"zkumu 
p#edstavovat podstatnou !ást 
objemu v'decké !innosti. Ji) nyní se 
laborato#e budoucího centra podílí 
na #e(ení #ady projekt& 
financovan"ch soukrom"mi firmami 
!i nadacemi, jako je nap#. HighQ, 
Neuralstem !i Synovo.

Znovu úpln% chrup


