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CO NABÍZÍME

 ■ Izolace a kultivace primárních buněk z různých tkání.
 ■ Kultivace komerčně dostupných buněčných linií.
 ■ Měření buněčné proliferace a viability.
 ■ Testování cytotoxicity, imunogenicity a biokompatibility látek 

a mteriálů.  
 ■ Testování buněčné adheze a migrace na bio-materiálech.
 ■ Fluorescenční a konfokální mikroskopie včetně sledování 

buněk v reálném čase.
 ■ Analýza buněk průtokovou cytometrií a sortování buněčných 

populací.
 ■ Sledování proteinové exprese pomocí metody ELISA a Luminex.
 ■ Transformace eukaryotických buněk – transfekce, elektropo-

race.
 ■ Analýza obrazu (měření počtu, délek, ploch, úhlů objektů, 

prahování objektů, skládání do velkého obrazu).
 ■ Konzultace přípravy experimentů od počátku studie po její 

ukončení; statistické vyhodnocení dat (uspořádání dat, testo-
vání hypotéz).

 ■ Spolupráce na biologické interpretaci výsledků.

oDborné zamĚření

Zabýváme se studiem mechanismů řídící regenerativní procesy 
vybraných orgánů a tkání, a to v těchto třech oblastech:

mechanismus působení kmenových buněk v regeneraci obecně 
 ■ Zajímá nás, jak je kmenová buňka stimulována k zahájení repa-

račního procesu, jak je nasměrována do místa poškození, a jak 
probíhá proces samotné regenerace.

využití kmenových buněk v obnově funkce jater
 ■ Zkoumáme, zda extrahepatární kmenové buňky, tj. kmenové 

buňky vyskytující se mimo játra, podporují regeneraci jater, a 
jakým mechanismem tato regenerace probíhá, zda je uplat-
něna hepatodiferenciace, parakrinní efekt nebo buněčná fúze.

zapojení dermálních fi broblastů v procesu hojení rány 
 ■ Studujeme schopnost dermálních fi broblastů zapojit se do 

regulace procesu hojení rány a zajímá nás, zda mohou dermální 
fi broblasty přispívat k persistenci chronického zánětu v ráně.
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přístrojové vybavení

Máme zkušenosti s izolací a kultivací buněčných kultur, imuno-
cytochemií, průtokovou cytometrií, kvantifikací proteinů pomocí 
Luminex a ELISA metody, analýzou buněčné viability a proliferace. 
V každém projektu klademe důraz na perfektní design studie a na 
správné statistické vyhodnocení dat. 

Zavedené metody provádíme v rámci standardních operačních 
protokolů:

 ■ Základní materiál a přístroje pro buněčnou kultivaci;
 ■ FACSAriaTM Fusion buněčný sorter, BD Bioscience;
 ■ FACSVerseTM průtokový cytometr, BD Bioscience;
 ■ Luminex® 200TM, Luminex;
 ■ invertovaný fluorescenční mikroskop IX83, Olympus;
 ■ Synergy HT and Synergy H1 multi-mode reader, Biotek.

členové týmu

 ■ Ing. Lucie Vištejnová, Ph.D. – vedoucí laboratoře
 ■ Dra. Azalia Mariel Carranza-Trejo
 ■ Mgr. Martina Dolejšová
 ■ Mgr. Monika Holubová, Ph.D.
 ■ doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D.
 ■ MUDr. Adam Skalický
 ■ Ing. Anna Stunová
 ■ Bc. Iveta Zímová.

více informací naleznete na našem webu
www.biomedic-plzen.cz
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