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CO NABÍZÍME

 ■ Nabarvení řezů běžnými histologickými barvivy.
 ■ Disekce vybraných buněk z řezu a jejich přenesení do mikroz-

kumavky, následná izolace nukleových kyselin.
 ■ Sterilní disekce živých buněk z tkáňových kultur pro následné 

kultivace.
 ■ Vyhotovení fotodokumentace celého procesu mikrodisekce 

pro každý vzorek.

oDborné zamĚŘení

 ■ Laboratoř se zabývá identifi kací a nálednou izolací jednotli-
vých buněk z tkáňových řezů či buněčných kultur. 

 ■ Používaný systém umožňuje zpracovávat čerstvé vzorky, ale i 
archivní preparáty zalité médiem. 

 ■ Získané vzorky slouží ke studiu genové exprese. Kromě toho 
zařízení laboratoře umožňuje izolaci konkrétních buněk z hete-
rogenních buněčných kultur a jejich následnou kultivaci.
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