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Pacienti trpící Aicardi-Goutièresovým syndro-
mem mají závažné mozkové poruchy a většina 
z nich se nedožívá více než deseti let. Navíc vy-
kazují zvýšenou autoimunitní odpověď způso-
benou tvorbou antivirových látek, interferonů, 
i přesto, že v těle infekce ve skutečnosti vůbec 
není.

„Interferony jsou aktivovány při rozpozná-
ní DNA v cytosolu buňky, tedy vnitrobuněčné 
tekutině. To je typické při virových infekcích,“ 
přiblížila zaměření studie publikované v Nature 
Karina Zadorozhny.

Vědci z univerzity ve francouzském Montpel- 
lier zjistili, že při absenci SAMHD1 dochází ke 
hromadění DNA, která má genomický původ, 
právě v cytosolu. K uvolňování úseků DNA do-
chází při její replikaci během dělení buňky.

„Při procesu, ve kterém se vytvářejí kopie 
původní genetické informace, je velmi důležitá 
stabilita. Pokud při replikaci nastanou problémy 
nebo se úplně zastaví, začnou se vytvářet různě 
dlouhé úseky jednořetězcové DNA, které proni-
kají mimo jádro a vyvolávají tak reakci interfe-

ronů,“ popsal zkoumaný jev vedoucí laboratoře 
Lumír Krejčí.

Výzkumníci z  Brna chtěli zjistit, jak přes-
ně funguje mechanismus, s  jehož pomocí gen 
SAMHD1 ovlivňuje replikaci. „Sledovaný gen je 
důležitý pro stabilizaci takzvané replikační vidli-
ce, což je stav DNA, který vzniká ve chvíli, kdy se 
dvoušroubovice DNA v buňce rozdělí na jedno-
řetězcové úseky sloužící jako vzor pro vytvoření 
jejích kopií, které pak přechází do nově vznik-
lých buněk. Pokud dojde k mutaci genu SAMHD1, 
může být replikace nestabilní, a celý proces se 
tak zpomalí nebo zastaví. Zároveň jsme zjistili, 
že studovaný gen se podílí na tvorbě a uvolňová-
ní částí DNA z jádra ve chvíli, kdy problémy při 
replikaci nastanou,“ doplnil Krejčí.

Podle jeho slov jde o velmi zásadní zjištění, 
protože se ukazuje, že mutace genů zodpověd-
ných za stabilizaci procesu replikace DNA se ob-
jevují také například u nádorových onemocnění. 
Takzvaný replikační stres tak představuje jednu 
ze zásadních příčin vzniku rakoviny.

Brněnští odborníci studují i další geny a bílko-
viny kvůli jejich roli při opravách poškozené DNA 

a také při stabilizaci replikačního procesu. „Úloha 
SAMHD1 při stabilizaci replikační vidlice osvět-
luje možný původ cytosolické DNA u pacientů 
s Aicardi-Goutièresovým syndromem, kteří mají 
mutace v SAMHD1. Je pravděpodobné, že podob-
né propojení mohou mít i další bílkoviny,“ popsa-
la další směřování výzkumu Zadorozhny.

Ema Wiesnerová

Sledovaný gen 
je důležitý pro 
stabilizaci takzvané 
replikační vidlice.

Na cestě ke světovému prvenství

jsou zároveň velmi tvrdé a je těžké v nich vytvořit 
trhlinu. Na přípravě vrstev s žádoucí nanolami-
nátní strukturou intenzivně pracujeme a nejno-
vější výsledky naznačují, že jsme našli žádoucí 
podmínky pro jejich růst,“ uvedl Vašina.

Obě strany si spolupráci pochvalují, firma 
se díky ní dostane ke kvalitním výzkumníkům 
a  šetří také náklady na vývoj, vědci zase mají 
možnost propojit základní a aplikovaný výzkum. 

„Časté je, že se myšlenky ověří v laboratorních 
podmínkách a následně se výsledky publiku-
jí s tím, k čemu by se daly potenciálně využít. 
Vzhledem k tomu, že náš výzkum probíhá přímo 
na průmyslové aparatuře, můžeme naše povlaky 
rovnou ověřit v reálných podmínkách,“ dodal 
Vašina.

Ema Wiesnerová

dřívější spolupráci jsme zjistili, že na Masarykově 
univerzitě pracují na nápadech, které bychom 
mohli využít pro moderní aplikace,“ doplnil ve-
doucí výzkumu firmy Vjačeslav Sochora.

V projektu se tak výzkumníci pod vedením 
Vašiny snaží syntetizovat nový typ povlaku na 
základě předchozích teoretických poznatků. 
Vytvářejí ho nejen v laboratorních podmínkách, 
ale také na průmyslovém zařízení, které dodala 
firma. Pokud se vědcům podaří vytvořit povlak 
s předpovězenou krystalickou strukturou a po-
kud bude mít požadované vlastnosti, půjde o svě-
tový unikát.

První výsledky už naznačují, že by mohli být 
úspěšní. „Vrstvy svou vnitřní strukturou za-
tím přesně neodpovídají teoretickému modelu. 
Přesto ale mají očekávané dobré vlastnosti, tedy 

Spolupracují na vytvoření nového průmyslo-
vého povlaku zlepšujícího funkční vlastnosti 
řezných a  tvářecích nástrojů, který může být 
světovým unikátem. 

Firma SHM už od poloviny 90. let spolupra-
covala s Janem Jančou z Masarykovy univerzity. 
Z garáže, kde se jejím zakladatelům podařilo 
získat první kontrakt a vydělat peníze i na roz-
voj vlastního výzkumu a vývoje, vyrostli na 110 
zaměstnanců a vytváří dnes průmyslové PVD 
povlaky o  tloušťce tisícin milimetru na řezné, 
tvářecí a  jiné nástroje. Ty významně zlepšují 
chemickou odolnost či tvrdost nástrojů, a tím 
zvyšují jejich životnost nebo produktivitu prů-
myslových procesů. 

V posledních letech se vzájemné kontakty 
mezi firmou SHM a Masarykovou univerzitou 
prohloubily a letos získali společný výzkumný 
projekt od ministerstva průmyslu. „Jeho cílem 
je ověřit, zda je možné připravit s využitím prů-
myslového zařízení od SHM nový typ povlaků 
s takzvanou nanolaminátní strukturou, který 
byl zatím předpovězen jen teoreticky. Jde o vrst-
vy, v nichž se střídají na atomární úrovni roviny 
s borem a uhlíkem. Podle výpočtů by tyto vrstvy 
měly kombinovat houževnatost a tvrdost. Jejich 
unikátní struktura zabrání šíření trhlin a výraz-
ně prodlouží životnost povlakovaných nástrojů,“ 
přiblížil aktuální projekt Petr Vašina, který vý-
zkum v Ceplantu vede. 

Zapojení firmy do výzkumu ve chvíli, kdy 
výsledek není jistý, není příliš obvyklé. Ředitel 
firmy SHM Pavel Holubář to vysvětluje tím, že 
musí hledat nové možnosti, aby byli stále konku-
renceschopní. „I když naše současná produkce 
má ještě stále velkou perspektivu dalšího rozvo-
je, musíme se dívat víc dopředu, protože chceme 
na trhu konkurovat kvalitou.“

Společnost se soustředí především na vytvá-
ření velmi tvrdých povlaků pro obrábění, tvá-
ření a tlakové lití hliníku. „Trh se ale proměňuje 
a v současnosti se materiály opracovávají a tváří 
jinak a my tedy potřebujeme hledat povlaky, kte-
ré budou odpovídat novým požadavkům. Díky 

Nové vrstvy by 
měly kombinovat 
houževnatost 
a tvrdost. 
Jejich struktura 
zabrání šíření 
trhlin a pro-
dlouží životnost 
povlakovaných 
nástrojů.
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Jak dobře se dá propojit základní a aplikovaný výzkum 
a také univerzitní prostředí s firemním ukazují fyzici 
z výzkumného centra Ceplant z přírodovědecké 
fakulty a šumperská společnost SHM. 
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