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# Modelové systémy bezobratlých živočichů
# Editace genomů, molekulární biologie, genomika
# Molekulární patologie

Co nabízíme?
- Detekce a výzkum hormonálně aktivních látek v potravě a v prostředí
- Příprava uměle vytvořených proteinů se speciálními vlastnostmi
- C. elegans – genetika, genomika, editace genomu

Co umíme?
- Modelové systémy bezobratlých živočichů
- Editace genomů, molekulární biologie, genomika
- Evolučně zachovalé mechanismy regulace genové exprese
- Vývoj systémů na produkci uměle vytvořených proteinů
- Bioinformatika a molekulární biologie nádorových onemocnění
- Výzkum hormonálně aktivních látek v potravě a v prostředí

Více o našem týmu:
Laboratoř molekulární patologie se zaměřuje na studium evolučně zachovalých regulačních cest, které určují
základní chování buněk v tkáních. Cílem výzkumu je pochopení mechanismů podmiňujících vznik nádorů a chování
nádorových buněk.Ve svých projektech používá Dr. Kostrouch materiál z lidských nádorů a nádorových linií, ale i
modelové organismy bezobratlých, hlístic, plochých červů a diblastických druhů, především medúz. Na nádor je možno
pohlížet jako na tkáň, ve které jde evoluční selekční proces obráceným směrem. V tomto procesu jsou odbourávány
regulační úrovně, které byly vyvinuty mnohobuněčnými organismy k nastolení buněčné kooperace a specializace.
Poznání porušených regulačních cest může v budoucnu pomoci k rozšíření diagnostiky a terapie.

Výzkum dr. Kostroucha sleduje také regulaci genové exprese jadernými receptory některých hormonů (steroidní
hormony, hormon štítné žlázy a retinoidy). Jako hormony však působí také další látky, např. cholesterol a další steroly a
z nich odvozené molekuly, tuky a jejich metabolity, ale i cizorodé látky vyskytující se v prostředí. Tyto látky mohou jednak
ovlivňovat normální regulaci jadernými receptory, zároveň však mohou být také použity k jejich cílenému ovlivnění v
průběhu nemoci. Ukazuje se, že základní mechanismy regulace jadernými receptory zahrnují evolučně konzervovanou
proteinovou strukturu receptorů, vzájemné proteinové interakce a regulační místa v genech, které jsou jimi regulované.

Cílem výzkumu laboratoře dr. Kostroucha je poznat mechanismy, kterými jaderné receptory regulují diferenciaci
buněčných typů, obměnu a regeneraci tkání, a které mění základní funkce jaderných receptorů z funkcí aktivačních
na inhibiční.
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