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Společně k novým cílům

Supermoderní laboratoře
pro vědce i firmy
Řešení komplexních projektů vyžaduje kvalitní základnu technik soustředěných v servisních laboratořích,
tzv. „Core Facilities“. Všechny servisní laboratoře
BIOCEV jsou otevřené pro poskytování výzkumných
služeb vnějším uživatelům z akademického, vědecko-výzkumného i průmyslového sektoru. Kromě již zmíněného Českého centra pro fenogenomiku se jedná o tato
špičková pracoviště:
• Centrum molekulární struktury – krystalografie a hmotnostní spektrometrie
• Zobrazovací metody – mikroskopické techniky
včetně konfokální a elektronové mikroskopie
• Kvantitativní a digitální PCR – přední evropské
pracoviště specializující se na poskytování
real‑time PCR (qPCR) služeb a kurzů
• Laboratoře OMICS – sekvenace DNA a její charakterizace, mikročipové a proteomické analýzy
• Kryotechnolgie – uchovávání biologických vzorků v tekutém dusíku nebo jeho parách

Dvě významné instituce této země, Aka
demie věd České republiky a Univerzita
Karlova v Praze si podaly ruce, aby před bra
nami Prahy vybudovaly jeden z chrámů
vědy. Zní to nadneseně? Možná ano, možná
ne. Věřím však, že se to stane skutečností.
BIOCEV, který je jedním z „velkých projek
tů OP VaVpI“, je připraven plnit roli prvo
třídního vědeckovýzkumného centra a má
pro to všechny předpoklady. Dostal do vín
ku vynikající přístrojové vybavení a pod jed
nou střechou se chystají pracovat týmy nad
šených a dobře připravených vědců z šesti
ústavů Akademie věd ČR a dvou fakult Uni
verzity Karlovy.
Významné objevy jsou dnes velmi často
realizovány na hranicích tradičních vědec
kých disciplín. Současná biomedicína a bio
technologie jsou stále více interdisciplinární
a to nejen ve snaze pochopit molekulární
podstatu nemoci, ale též ve snaze diagnos
tikovat chorobný proces co nejdříve. Toto
vše se odráží v návrzích nových léčebných
postupů a přípravě nových medikamentů.
Pět hlavních vědeckých programů BIO
CEV bylo koncipováno tak, aby byly vý
znamně interdisciplinární a maximálně
komplementární. Věřím, že vzájemná bez

prostřední komunikace mezi jednotlivými
vědci v rámci BIOCEV přinese významnou
přidanou hodnotu.
BIOCEV bude mít rovněž nezastupitel
nou roli ve výchově mladých vědců a vý
zkumných pracovníků, která je nepředstavi
telná bez přímé účasti studentů doktorského
i magisterského programu v kvalitních vý
zkumných projektech.
Jsem přesvědčen, že se vyplatí investovat
nemalé prostředky do kvalitního biomedi
cínského a biotechnologického výzkumu.
BIOCEV je centrem excelence základního
v ýzkumu. Zkušenosti odjinud zřetelně
ukazují, že výzkum základní dříve či poz
ději vede k výstupům, které můžeme nazý
vat aplikované, možná lépe prakticky vyu
žitelné.
Jsem rád, že v bezprostřední blízkosti
centra BIOCEV jsou již etablované biotech
nologické firmy. Podpora vzniku malých
biotechnologických firem, budování vědec
kotechnologických parků spolu s daňovou
podporou výzkumu a vývoje a další možné
podpory nebyly u nás v dostatečné míře
a dost rychle zavedeny a je třeba jejich syste
matické a dlouhodobé kultivace.
Pavel Martásek, ředitel BIOCEV
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Křižovatka vědy v srdci Evropy
Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy
ve Vestci (BIOCEV) vzniklo za významné finanční podpory Evropské unie. Do roku
2020 by zde mělo pracovat až 400 vědeckých pracovníků a 200 magisterských a doktorandských studentů. Již nyní se 56 výzkumných skupin, působících v 5 synergických
programech, zaměřuje na detailní poznání organismů na molekulární úrovni. Jejich
výsledky směřují do aplikovaného výzkumu a vývoje nových léčebných a diagnostických postupů proti závažným zdravotním problémům současné společnosti.
Vědecké zaměření BIOCEV je vystavě
no na pěti programech, které se vzájemně
prolínají a doplňují. Prvním z nich je
Funkční genomika, program založený
na charakterizaci komplexní funkce genů
včetně jejich interakcí, zejména se zaměře
ním na molekulární podstatu chorob. Spolu

Zdroj: BIOCEV

s prvním výzkumných programem rozvíjí
jeho vedoucí, doc. Radislav Sedláček, také
národní výzkumnou infrastrukturu České
centrum pro fenogenomiku (CCP). Jde
o jednu z šesti výzkumných infrastruktur
a servisních laboratoří BIOCEV, a zároveň
největší instituci tohoto druhu v Evropě.
Součástí CCP je také transgenní laboratoř
produkující specializované, geneticky upra
vované myší modely, jež slouží jako nástroje
pro výzkum funkce genů pro českou i pro
mezinárodní vědeckou komunitu. Ve spolu
práci se zahraničními kolegy se doc. Sedlá
ček a jeho týmy podílejí na mezinárodním
programu Encyklopedie funkcí savčích
genů, zaměřeném na primárním popisu
funkcí všech genů během následujících de
seti let. Výsledky jejich bádání mohou pozi
tivně ovlivnit léčbu závažných onemocnění,
jako jsou poruchy reprodukce, kardiovasku
lární onemocnění, metabolické choroby
včetně onemocnění jater, chronické záněty
střev či rakovina tlustého střeva.
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Partneři
Spolupráce s jinými institucemi a aplikační sférou,
na domácím i zahraničním poli, je jednou z klíčových
součástí koncepce i fungování excelentního výzkumného centra. V centru BIOCEV je kladen důraz na integraci do Evropského výzkumného prostoru, na kooperaci s dalšími projekty realizovanými v České republice,
s komerčními subjekty a v neposlední řadě i s regionálními a místními orgány.
Zapojení centra BIOCEV do evropských výzkumných
konsorcií:
• ESFRI – Evropské strategické fórum pro infrastruktury výzkumu
• Infrafrontier – Panevropské konsorcium pro
fenotypizaci a archivaci myších modelů
• Euro-BioImaging – Zobrazování biologických
objektů ve vysokém rozlišení a analýzy jejich
struktury
• Czech-BioImaging – Národní infrastruktura pro
biologické a medicínské zobrazování
• Instruct – Evropská infrastruktura pro integrovanou strukturní biologii
• Elixir – Shromažďování, třídění, archivace
a následné poskytování dat získaných z molekulárně-biologických výzkumných projektů
Na regionální úrovni je BIOCEV členem vědecko-technického klastru STAR (Science and Technology
Advanced Region). Jde o komplexní podporu rozvoje
území v ose Dolní Břežany – Hodkovice – Vestec, kde
jsou koncentrována další vědecko-výzkumná pracoviště jako např. nejmodernější laser ELI Beamlines,
HiLase, ale také několik inovačních firem a center. Více
na www.star-cluster.cz

BIOCEV
Průmyslová 595
252 50 Vestec
Česká republika
tel: +420 325 873 140
e-mail: biocev@biocev.eu
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Transgenní a archivační modul, České centrum pro fenogenomiku. 
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červen 2016, www.sciam.cz 13

Biotechnologické a biomedicínské centrum
Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci

Český vědec poprvé zdokumentoval vývoj zubu.
Objev může pomoci v boji proti rakovině.
Savčí zuby se zakládají již během embryonálního vývoje jedince a pak je jen otázkou času, kdy se u narozených mláďat prořízne první zub. Způsob, jakým dochází k určení budoucího umístění zubů v čelisti, popsali a vůbec poprvé v reálném čase nasnímali vědci z University of California v San Francisku. Hlavní podíl na tomto objevu má mladý český vědec Mgr. Jan Procházka, Ph.D., který se po několika letech postdoktorálního pobytu ve Spojených státech amerických vrátil do České republiky a svou studii dokončil v Českém centru pro fenogenomiku, součásti centra BIOCEV.
Zásadním vědeckým poznatkem této studie je, že buňky sav
čího epitelu, který byl doposud považován za velmi těsnou a ri
gidní strukturu, jsou schopné takto cíleného pohybu. Zuby navíc
představují důležitý model pro studium regulace vývoje ostatních
orgánů, neboť se u nich široce uplatňují univerzální vývojové pro
gramy. Proto lze předpokládat, že popsaná epitelová migrace je
s největší pravděpodobností obecnějším mechanismem tvorby or
gánů v celé živočišné říši. Bylo by pak možné vysvětlit, proč se po
stavení zubů či jiných orgánů tak liší mezi různými živočišnými
druhy, i když jsou jejich rané buněčné prekurzory totožné.
Pro klinickou praxi není bez zajímavosti, že migrace pozoro
vaná u prekurzorů stoliček v mnoha ohledech připomíná chová
ní buněk invazivních nádorů. Hlubší porozumění mechanismu
migrace orgánových prekurzorů během embryonálního vývoje
tak může mít zásadní význam i pro studium tvorby nádorů a je
jich invazivního šíření.

Migrující buňky
Důležitou roli v tom, aby se orgány vyvíjely během zárodeč
ného vývoje na správném místě, hrají morfogeny, signální mole
kuly, které se difuzně šíří tkání. Jak se morfogeny šíří, vytváří
v embryu koncentrační gradienty – v různé vzdálenosti od zdro
je se nachází různá koncentrace těchto látek. Míra koncentrace
pak určuje, jaké druhy specializovaných buněk a následně jaké
orgány se na daném místě vytvoří.
Obecně je přijímána teorie, že signálem pro začátek zubního
vývoje během embryogeneze je interakce epiteliálních buněk

Mgr. Jan Procházka, Ph.D. 
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ústní dutiny, které produkují protein Sonic Hedgehog (SHH),
známý morfogen, s buňkami mezenchymu, který dává základ
horní a dolní čelisti. Vzniká tak dentální lišta, ze které se tvoří
zubní pupeny, v nichž už je základ pro budoucí zuby. Co se ale
děje ještě předtím uvnitř samotného epitelu? Podílejí se ještě ně
jaké další buňky na tvorbě zubního základu? A jak se případně
tyto buňky dostanou na správné místo?
Výzkum ukázal, že prekurzorové epitelové buňky předurčené
k tvorbě stoliček se od počátku nevyvíjí na místě budoucího
zubu, jak se doposud vědecká komunita domnívala, neboť do své
cílové destinace migrují až během vývoje. Jan Procházka spolu
se svými kolegy zachytil pomocí mikroskopu vybaveného kame
rou, jak buňky, ze kterých se později stanou stoličky, změní bě
hem dvou dnů myšího embryonálního vývoje svou pozici. Tyto
buňky se nejdříve seskupí do růžicové struktury v zadní části úst
ní dutiny v oblasti čelistního kloubu, tato růžice se posléze roz
volní a buňky putují směrem k místu, kde z nich později vyroste
zub. Další pozorování ukázala, že v místě konečného usídlení
prekurzorových buněk se během tohoto procesu nachází buňky
produkující morfogen SHH, který buňky budoucích stoliček na
vádí do jejich konečného domova. Když vědci produkci proteinu
SHH u myší zablokovali, cílené putování buněk se narušilo
a stejně tak i vývoj zubů.
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První eukaryot bez mitochondrií
Druhým výzkumným programem BIOCEV je Buněčná biologie a virologie. Oblast vědy, která vychází ze silné tradice ještě
z dob Československa. V tomto programu se vědci zabývají například parazity, kvasinkami, nebo viry jako HIV/AIDS. Vedoucímu výzkumné skupiny Genomika eukaryot a laterální genový přenos, doc. Mgr. Vladimíru Hamplovi, Ph.D. (Katedra parazitologie PřF UK a BIOCEV), se letos podařil nevídaný objev. Spolu se svou kolegyní odhalili historicky první známý organismus, zcela postrádající součást buňky, považované dlouhé roky za zcela nenahraditelnou. „Je velmi pravděpodobné, že mitochondrie chybí u celé skupiny těchto oxymonád,“ říká doc. Hampl.
V čem konkrétně přelomový objev spočívá? Buněčné organely
mitochondrie dávají v eukaryotických buňkách (tj. všech kromě
bakteriálních) do oběhu univerzální buněčné platidlo - molekuly
ATP. Bez nich, resp. bez jejich produktu, by celý složitý systém
života buňky nebyl možný.
Platí ale tato učebnicová
pravda bezvýhradně? Prá
ce vědců z katedry parazi
tologie PřF UK a BIO
CEV, zveřejněná nedávno
v prestižním časopise Cu
rrent Biology, ukazuje, že
eukaryotický organismus
bez mitochondrií existo
Zdroj: archiv doc. Hampla vat může.

Tým doc. Hampla. 

Zdroj: archiv doc. Hampla

Odhalený trik
Mitochondrie mají v buňkách na sta
rosti především tzv. buněčné dýchání,
tedy proces, během něhož s pomocí kyslí
ku dochází ke štěpení organických slou
čenin (např. cukrů). Výsledkem je energie
uložená v molekule ATP, voda a oxid uh
ličitý. „V prostřední chudém na kyslík vlastní eukaryotické organismy často redukovanou
mitochondrii. Jelikož jsou však jisté funkce
mitochondrií zcela zásadní, věřilo se dlouho,

Zdroj: archiv doc. Hampla

že se tyto organizmy bez mitochondrií neobejdou,“ říká Anna Karnkowská, která je
hlavní autorkou studie. Na práci se podí
lela jako pracovnice Přírodovědecké fa
kulty UK, nyní však již působí na univer
zitě ve Vancouveru.
Jaký organismus tedy na Přírodově
decké fakultě UK a v centru BIOCEV
zkoumali? „ Jedno z výzkumných témat
mého doktorátu, na který jsem nastoupil již
v roce 2001, bylo nalézt mitochondrie u oxymonád. Jde o poměrně málo zajímavou skupinu prvoků, kteří žijí ve střevech jak obratlovců, tak především švábů či termitů, kde
zřejmě napomáhají s trávením celulózy.
Konkrétně jsme pracovali se zástupcem rodu
Monocercomonoides, který byl získán ze střeva činčily,“ vzpomíná doc. Mgr. Vladimír
Hampl, Ph.D., který stál u zrodu celého
projektu.
Z literatury vědci věděli, že u oxymo
nád nikdo dosud žádné mitochondrie ne
pozoroval. Pátrání trvalo dlouho a s po
stupujícím časem jim začalo být jasné, že
tam žádné mitochondrie skutečně nejsou.

Pokud však chtěli tvrdit, že organela nee
xistuje, museli si být opravdu jisti, že ji ne
přehlédli. Ani mikroskopické pozorová
ní, ani velmi důkladné prohledávání genů
však opakovaně nevedlo k nalezení jaké
koli stopy po mitochondrii. Dále bylo tře
ba zjistit, jak si tyto buňky poradily s jed
ním důležitým problémem. „I u organismů, které mají mitochondrie pozměněné tak,
že nevyrábí ATP, platí, že tam probíhá
tvorba jistých funkčních součástí (kofaktorů)
bílkovin, a kvůli tomu jsou mitochondrie považovány za nenahraditelné,“ dodává
Hampl.
Bílkoviny, které tyto součásti obsahují,
oxymonády mají. Podrobným propátrává
ním genů se vědcům nakonec podařilo
odhalit fígl, který zkoumaný prvok k je
jich syntéze využívá. Nalezli alternativní
syntetickou dráhu (známou pod zkratkou
SUF), která se vyskytuje také u různých
bakterií a rostlin. Podrobná analýza genů
této dráhy ukázala, že informace pro její
vznik a udržení získaly oxymonády “da
rem” od bakterií v podobě kusů DNA.
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Princip pumpičky na kolo a buněčné dělení
Designu a produkci rekombinantních proteinů s praktickým využitím, včetně enzymů se zlepšenou funkcí, ale také proteinům cíleným proti autoimunitním chorobám a rakovině, se v BIOCEV věnuje třetí výzkumný program Strukturní biologie
a proteinové inženýrství. Jedním z jeho zástupců je také RNDr. Zdeňek Lánský, Ph.D. Čtyři roky působil v drážďanském Institutu Maxe Plancka a nyní vede v BIOCEV skupinu Strukturní proteiny a jejich komplexy.
Minulý rok vyšla v prestižním vědeckém časopisu Cell zpráva
mezinárodního týmu vědců z Česka, Německa a Nizozemska, kte
rý informoval o prvních výsledcích sledování poruch buněčného
dělení. Vědci ukázali, jak buňky využívají neuspořádaný pohyb
proteinových molekul ve svém nitru k tomu, aby vyvinuly mecha
nickou sílu nezbytnou ke správnému průběhu rozdělení buňky.
Důležitou úlohu přitom hrají vláknité proteinové struktury nazý
vané mikrotubuly, jež slouží jako kostra celého dělicího aparátu.
Proteiny, jež se slabě vážou do prostoru mezi tato vlákna, fungují
jako částice plynu uzavřené ve válci s pístem. Tyto proteiny, stejně
jako takto uzavřené částice plynu, reagují na jakékoliv zmenšení
objemu zvýšením tlaku. Podle tohoto jednoduchého principu, kte
rý velmi dobře známe z běžných domácích pumpiček na kolo, pro

dukují tyto proteiny mezi překrývajícími se mikrotubuly tlak, po
dobně, jako kdyby mezi každými dvěma mikrotubuly byl minia
turní píst nebo pružina. Tento systém dohromady vytváří jednu
z mechanických sil nezbytných ke správnému rozdělení buňky.
„Našemu týmu se podařilo přímo změřit tyto miniaturní síly pomocí optické pinzety – aparátu, kterým je možné pomocí světelného paprsku pohybovat miniaturními objekty, jako jsou jednotlivé molekuly. Pomocí této metody jsme byli schopni prokázat tento mechanismus experimentálně i teoreticky,“ říká RNDr. Zdeněk Lánský, PhD., český
zástupce v mezinárodním vědeckém týmu. „Objasnění tohoto mechanismu je jeden z kroků nezbytných k pochopení celého složitého soukolí, jež tvoří základ buněčného dělení a může být v budoucnu využito
k vývoji lépe cílených terapií.“

Zdroj: archiv RNDr. Zdeňka Lánského, PhD.

Unikátní polymerní vakcína
pro léčbu infekčních onemocnění
Součástí čtvrtého výzkumného programu BIOCEV - Biomateriály a tkáňové inženýrství je také skupina Vývoj polymerních terapeutik a diagnostik pro léčbu a diagnostiku nádorových chorob, jíž vede dr. Tomáš Etrych. Ve své vědecké činnosti se
zabývá mimo jiné i účinnou a dlouhodobou obranyschopností organismu vůči infekčním onemocněním. Tu by měl zajistit i nový typ vakcíny, vyvíjený mezinárodním týmem vědců z České republiky, USA a Velké Británie. Originální složení vakcíny významným způsobem zesiluje účinek očkovací látky, zajišťuje její delší setrvání v tělním oběhu a umožňuje efektivnější lokalizaci jejího terapeutického účinku.
O tomto výzkumu informoval v září loňského roku i prestižní časopis Nature Biotechnology.
Koncept vakcinace je v dnešní medicí
ně již zavedeným pojmem. Její princip
spočívá v umělém vnesení tzv. antigenu
(například části určité bakterie či viru)
do organismu za účelem vyvolání obranné
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imunitní reakce. Současně s antigenem
jsou při očkování do těla vpraveny další
pomocné látky zvyšující účinnost vakcíny
(tzv. adjuvancia). Jejich klinické použití
má však jistá omezení. Jedná se především

Tým dr. Etrycha (vlevo na fotografii). Zcela vpravo je
Ing. Richard Laga, Ph.D. 
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relativně vysokou toxicitou, omezenou
rozpustnost v tělních tekutinách a nižší
schopnost aktivace imunitního systému.
Nová generace vakcín syntetizova
ných v laboratořích Ústavu makromole
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kulární chemie AV ČR - BIOCEV se
snaží zmíněné limity překonat. „Naše
originální řešení spočívá ve využití hydrofilního polymerního nosiče, na který jsou
navázány jak antigen, tak molekuly adjuvancií,“ vysvětluje Ing. Richard Laga,
PhD., český zástupce v mezinárodním
vědeckém týmu. „Tento způsob přípravy
vakcín zajistí adjuvanciím lepší rozpustnost, sníží jejich přirozenou toxicitu a zprostředkuje účinnější reakci antigenu s receptory imunitních buněk. Specifický je také
způsob přichycení jednotlivých složek vak-

cíny na polymerní nosič, který nesnižuje
schopnost reakce účinných látek vakcíny
s imunitními buňkami, což bývá častým
problémem při přípravě obdobných konjugátů. Polymerní vakcíny se dále vyznačují
prodlouženou dobou, po kterou vydrží v těle
cirkulovat, což má za následek trvalejší
a efektivnější stimulaci imunitního systému,“ dodává. Navrhované postupy jsou
unikátní a nebyly doposud popsány v od
borné literatuře. Mimo přípravu vakcín
by mohly nalézt uplatnění rovněž při léč
bě nádorových onemocnění.
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Vědci z 1. LF UK objevili gen
způsobující těžkou vadu oční rohovky
Vědci z Ústavu dědičných metabolických poruch 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice
v Praze objevili gen, jehož mutace jsou příčinou závažné dědičné vady oční rohovky (zadní polymorfní dystrofie). Nemoc způsobuje u řady pacientů těžkou poruchu zraku a může vést až k totální slepotě. Tým pracoval pod vedením doc. Ing. Stanislava
Kmocha, CSc. (vedoucí pátého výzkumného programu BIOCEV - Vývoj léčebných a diagnostických postupů a vedoucí skupiny Genetická a molekulární podstata lidských nemocí), doc. MUDr. Petry Liškové, MD, Ph.D., a prof. MUDr. Martina Filipce, CSc., ve spolupráci s britským týmem z University College London.
Objev, který vědci učinili, umožní mimo jiné mnohem jedno
dušší stanovení diagnózy tohoto onemocnění a v budoucnosti mož
ná i jeho cílenou léčbu. Výsledky patnáctiletého výzkumu byly pu
blikovány v první polovině ledna v prestižním časopise The Ame
rican Journal of Human Genetics.
„Je to důkazem toho, že důraz, který klademe na vědeckou práci, přináší své výsledky. Vždyť právě lékařská fakulta se společnými klinickými pracovišti má být místem, kde se medicína nejen vykonává a učí, ale
i rozvíjí. Budoucí prospěch pacientů a inovace v jejich léčbě závisí na nových pokrocích biomedicínské vědy,“ uvedl děkan 1. LF UK
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
„Zadní polymorfní dystrofie rohovky je sice vzácné onemocnění, ale
v České republice jím trpí v přepočtu na celkový počet obyvatel nejvíce
lidí ve světě, nejméně jeden člověk ze 100 000. Pro velkou část postižených přestavuje závažný handicap. Pacient v jeho důsledku špatně vidí,
nezřídka musí podstoupit transplantaci rohovky a zrak se mu časem
může zhoršit až do úplné slepoty,“ vysvětlila doc. Lišková.
Díky objevenému genu lze nemoc poměrně jednoduše zjistit
pouze z krve. U malých dětí tak odpadnou náročná vyšetření oka
v celkové narkóze. Objevení genu přináší postiženým rodinám
i možnost ovlivnění jeho přenosu na další generaci – již ve zkumav
ce lze otestovat embryo a vybrat takové, které mutaci zodpovědnou
za oční vadu neobsahuje.
Tým při bádání zjistil, že všichni postižení jedinci sdílejí stej
nou mutaci, kterou získali od společného předka. Všechny naleze

né rodiny se zadní polymorfní dystrofií rohovky a mutací v nově
objeveném genu pocházejí z okolí Klatov. Průkaz mutací ve stej
ném genu i v dalších třech britských rodinách vedl ke sloučení dvou
onemocnění, dosud považovaných za různá, v jednu klinickou jed
notku se širokou škálou závažnosti projevů.
„Gen se nám podařilo objevit díky novým metodám a technologiím,
které jsme před 15 lety, kdy jsme s naším bádáním započali, neměli k dispozici. Bez nich bychom nemohli objev dotáhnout do konce,“ uvedla
doc. Lišková.
Dvacetičlenný vědecký tým doc. Kmocha odhaluje genetické
a molekulární příčiny vzácných nemocí a charakterizuje úlohu
vzácných genetických variant v rozvoji vybraných komplexních ne
mocí. Na základě získaných poznatků se snaží vyvíjet nové dia
gnostické metody a terapeutické přístupy. „Námi používané postupy
analýzy nemocí jsou vysoce efektivní a univerzálně využitelné ve většině lékařských oborů. K dispozici máme přístroje s velkou kapacitou
a odborníky, kteří je umí obsluhovat a erudovaně interpretovat získané
výsledky,“ uvedl doc. Kmoch.
Tato expertíza je dostupná všem potenciálním zájemcům v nově
ustanovené výzkumné infrastruktuře – Národním centru lékařské
genomiky. Toto centrum sdružuje vybrané výzkumné týmy 1. a 2.
lékařské fakulty UK v Praze, Lékařské fakulty UK v Plzni, Ústavu
molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Pa
lackého v Olomouci a Středoevropského technologického institu
tu Masarykovy Univerzity v Brně. 
Zdroj: 1. LF UK
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