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Vážená paní / Vážený pane,

nově  vytvořené  Centrum  Molekulární  struktury  (CMS),  které  existuje  v rámci  vědeckého  střediska  BIOCEV
(www.biocev.eu),  si  Vám a Vašim kolegům dovoluje představit svoje unikátní  vědecké vybavení a související
služby.

Centrum CMS si klade za cíl nabídnout vědcům v České republice i v zahraničí v rámci akademické i komerční
sféry  (společnostem zabývajícím se  farmaceutickým, biotechnologickým a  zemědělským výzkumem) přístup
k naší  jedinečné  technologické  platformě.  Odborné  zaměření  centra  CMS  pokrývá  širokou  škálu  potřeb
výzkumných  pracovníků  v  oblasti  strukturní  biologie.  Naše  činnost  zahrnuje  následující  oblasti:  biofyzikální
výzkum makromolekul, krystalizace makromolekul, stanovení krystalové struktury pomocí rentgenové difrakce a
strukturní hmotnostní spektrometrie. Centrum svým uživatelům rovněž poskytuje náležitou podporu ve všech
fázích realizace projektu, počínaje přípravou a/nebo kontrolou vzorků, přes vlastní měření až po zpracování a
vyhodnocení dat.

Níže uvádíme několik příkladů nejmodernějšího vybavení a souvisejících služeb, které centrum poskytuje:

 Detailní  biofyzikální  charakterizaci  proteinů  a  nukleových  kyselin,  např.  pomocí  termoforézy  (MST),
izotermické titrační, nebo diferenciální skenovací kalorimetrie, měření vnitřní fluorescence proteinů atd.

 Automatizované nasazování krystalizačních experimentů v destičkách pomocí robota.
 Vzdálenou  kontrolu  krystalizačních  experimentů  (prostřednictvím  internetového  připojení)  v  úložišti

krystalizačních destiček Formulatrix.
 Nejnovější  technologii  produkce a detekce rentgenového záření  s  využitím difraktometru  Bruker  D8

VENTURE, vybaveného rentgenovým zdrojem využívajícím kapalné galium a detektorem Photon II,
umožňujícího i difrakční experimenty in-situ. 

 Výzkum  v  oboru  strukturní  hmotnostní  spektrometrie  s  využitím  nejnovější  technologie  iontové
cyklotronové rezonance s Fourierovou transformací (FTICR) pomocí hmotnostního spektrometru Bruker
Daltonics 15T-Solarix XR FT-ICR používajícího elektrosprej a MALDI jakožto iontové zdroje.

Podrobné  informace  týkající  se  přístrojového vybavení  a  souvisejících  služeb  jsou k  dispozici  na  webových
stránkách  CMS  a  CIISB  (zejména  http://www.biocev.eu/corefacilit/centrum-molekularni-struktury/#groups
a http://www.ciisb.org/media/13837/ciisb-equipment-and-services-2016.pdf).

Centrum CMS je členem České infrastruktury pro integrativní strukturní biologii (CIISB, www.ciisb.org), jejímž
prostřednictvím  lze  k  tomuto  zařízení  získat  přístup.  CMS  je  také  členem  evropské  sítě  Instruct  (pro
integrovanou biologii,  www.structuralbiology.eu) a směřujeme ke spolupráci s dalšími členskými laboratořemi
sítě Instruct.

Velmi bychom ocenili, kdybyste tyto informace předali svým spolupracovníkům. V případě zájmu z Vaší strany
můžeme Vás  a  Vaše  spolupracovníky  pozvat  na  návštěvu  centra  CMS,  nebo  můžeme na  Vašem  pracovišti
uspořádat seminář s krátkou prezentací  zařízení,  kde budete mít  příležitost  podrobně diskutovat o  službách
nabízených v centru CMS.

Těšíme se na Vaši odpověď v této věci.

S úctou,  Frédéric M.D. Vellieux
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