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XVIII. Biologické dny

Leto‰ní XVIII. Biologické dny uspofiádal Hlavní v˘bor âs. biologické spoleãnosti spo-
leãnû s mezinárodním sympoziem Cells VI, které organizoval doc. J. Berger se Spoleã-
nostní bunûãné biologie. Zasedání se uskuteãnilo 24.–26. fiíjna 2005 v posluchárnû
Jihoãeské univerzity v âesk˘ch Budûjovicích. Podle usnesení Hlavního v˘boru tyto
Biologické dny nebyly monotématicky zamûfiené, ale mûly poskytnout posluchaãÛm pfií-
leÏitost získat pfiehled o stavu poznání ve vybran˘ch atraktivních biologick˘ch oborech,
o postupu v jejich v˘zkumu ve svûtû i u nás. Souãasnû programov˘ v˘bor Biologick˘ch
dnÛ vyzval prostfiednictví poboãek a sekcí spoleãnosti v‰echny své ãleny k prezentaci od-
born˘ch pfiehledn˘ch sdûlení z pfiíslu‰n˘ch oborÛ sekcí i k publikaci v‰ech dílãích nov˘ch
v˘zkumn˘ch poznatkÛ v‰ech ãlenÛ spoleãnosti. V tomto smyslu pfiedseda hlavního v˘-
boru âs. biologické spoleãnosti prof. Neãas poÏádal o pfiednesení pfiehledné pfiedná‰ky
nûkteré na‰e v˘znamné odborníky, ktefií jsou aktivnû ãinní ve speciálních oblastech bio-
logického v˘zkumu. Úãastníci mûli na konferenci postupnû moÏnost vyslechnout nové za-
jímavosti a stav souãasného vûdûní v oblasti systémového pohledu na Ïivé soustavy
(prof. Neãas), chronobiologie (prof. Illnerová), praktického uplatnûní kmenov˘ch bunûk
(prof. Syková), bioonkologie (prof. Îaloudík), o pokrocích v poznávání konformací bílko-
vinn˘ch molekul (prof. Sklenáfi), virologie (RNDr. Závada) a ekologie (prof. Marek).

Ne v‰echny odborné sekce se uvedly pfiehledem své odborné ãinnosti, ale i tak kon-
ference prezentovala dobrou vûdeckou úroveÀ sv˘ch aktivní sekcí a poboãek. Byly to
následující vynikající pfiedná‰ky:

Prof. MUDr. et RNDr. Miroslav âervinka, CSc.: Zobrazení a dlouhodobé pozorování
Ïiv˘ch bunûk – od ãasosbûrné mikrokinematografie k digitálnímu zobrazování.

Prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc.: Nové trendy v konveãní cytogenetice
Ing. J. Topinka, CSc.: Nové pfiístupy v mutagenezi v âR.
Prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc.: Mechanismus protinádorové aktivity komplexÛ kovÛ.

Nové experimentální v˘sledky ãlenÛ spoleãnosti byly pfiedneseny v 18 krátk˘ch sdûle-
ních a vystaveny na 58 posterov˘ch sdûleních. Plenární pfiedná‰ky jsou publikovány
v „Advances in Cell and Molecular Biology“, ed. J. Berger, Kopp Publishing, âeské
Budûjovice, 2005, ISBN 80-7232-263-X. Abstrakta v‰ech pfiedná‰ek a posterov˘ch sdû-
lení vy‰la v Journal of Applied Biomedicine, Vol. 3, Suppl. 1, 2005, ISSN 1214-021X
(http://www.zsf.jcu.cz/jab).

V tomto Zpravodaji pfiiná‰íme souhrny v‰ech v˘znamn˘ch pfiehledn˘ch pfiedná‰ek,
pokud je autofii dodali. Posledním pfiíspûvkem je zhodnocení konference prof. Karlem
Smetanou.

R. Janisch
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Systémový popis živých soustav

Prof. MUDr. Oldfiich Neãas, DrSc.
Biologick˘ ústav LF MU, Tome‰ova 12, Brno 602 00, onecas@med.muni.cz

Pojmov˘ aparát obecné teorie systémÛ umoÏÀuje srovnávat systémy definované na ja-
kékoliv materiálnû existující soustavû. MÛÏeme tedy srovnat i to v ãem se Ïivé soustavy
a soustavy neÏivé shodují a v ãem se li‰í a pfiiblíÏit se tak k poznání podstaty Ïivota. Staãí
kdyÏ systémov˘ popis vztáhneme pouze k buÀce neboÈ hierarchicky vy‰‰í soustavy (napfi.
mnohobunûãné organismy) jsou s buÀkou systémovû izomorfní. Systémov˘ popis buÀky
nelze v‰ak pouÏít na viry (je otevfienou otázkou zda viry jsou vÛbec soustavy Ïivé – nejsou
to systémy kognitivní a systémy s autoreprodukcí).

Ve struãném v˘ãtu mají Ïivé soustavy následující systémové vlastnosti. Jsou to
systémy ohraniãené vÛãi svému okolí, systémy s vysok˘m stupnûm organizovanosti (ne-
gentropie) vzhledem k okolí, systémy dynamické (vztahy mezi prvky se v ãase mûní) ale
míra organizovanosti zÛstává stejná. Ta je urãena jejich vnitfiní pamûtí (není nutná infor-
mace pfiicházející z okolí). UdrÏování tohoto stacionárního stavu je moÏné proto, Ïe jsou
to systémy otevfiené jinak by nutnû entropizovaly (vût‰ina procesÛ v buÀce probíhá po
spádu energie). Probíhá tedy obousmûrn˘ tok energie a tok látek. Îivé soustavy jsou
systémy s cílov˘m chováním nikoli v‰ak ve smyslu teleologickém n˘brÏ teleonomickém
(existují v ãase nikoliv aby, ale protoÏe mají jisté vlastnosti). Stabilita Ïiv˘ch soustav je
dále dána tím, Ïe to jsou systémy se sebeudrÏováním a systémy s autoreprodukcí.
Tendence ke geometrické autoreprodukci je zakotvena ve vnitfiní pamûti soustavy (je
omezována pouze nepermisivitou okolí). Îivé soustavy jsou dále systémy kognitivní
a adaptivní, tj. pfiijímají informace o stavu svého okolí a odpovídají jist˘m chováním ãímÏ
zaji‰Èují svoji kompatibilitu s okolím. Mechanismy této adaptace jsou naprogramovány ve
vnitfiní pamûti systému. Zásadní je dále adaptace evoluãní, jejímÏ mechanismem je se-
lekce fluktuací ve vnitfiní pamûti, které jsou z hlediska pfieÏití v˘hodné (podle Darwinov-
ského principu). Tím zaji‰Èují svoji stabilitu i pfii podstatn˘ch zmûnách okolí. Pfiedpokladem
evoluãní selekce je „nadprodukce potomstva“. Tomu odpovídá ve vnitfiní pamûti zapsaná
tendence k neustávající geometrické autoreprodukci (v realitû je ov‰em vÏdy nûãím ome-
zena, nejãastûji okolím). Pro strukturu Ïiv˘ch systémÛ je zásadnû dÛleÏité jejich hierar-
chické vnitfiní uspofiádání. To umoÏÀuje pouÏití stavebnicového principu. Tento princip
znamená velkou úspornost (z relativnû malého poãtu prvkÛ lze vytvofiit jejich rÛznou kom-
binací velké mnoÏství rÛzn˘ch struktur na vy‰‰ích hladinách organizovanosti), dále umoÏ-
Àuje eliminaci chyb na rÛzn˘ch hladinách a umoÏÀuje existenci relativnû stabilních sub-
systémÛ (znám˘ pfiíklad dvou hodináfiÛ).

V kondenzovaném popisu je tedy Ïiv˘ systém komplexní, hierarchick˘, otevfien˘, kog-
nitivní (adaptivní), se stabilní pamûtí, s reprodukãním automatismem a s evoluãní adap-
tací. V je‰tû úspornûj‰í formulaci je Ïiv˘ systém systémem dynamick˘m s vysokou ne-
gentropií, s autoreprodukcí a s adaptací. 

Îivé organismy mají v‰echny tyto systémové vlastnosti a „díky“ nim existují. Soustavy,
kter˘m nûkterá z tûchto vlastností chybí jsou soustavy neÏivé.

Je zcela otevfiené, zda mohou existovat (ãi b˘t ãlovûkem sestrojeny) soustavy, které
by mûly v‰echny uvedené systémové vlastnosti ale na jiné materiální bázi neÏ jsou slou-
ãeniny uhlíku.
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Nepravděpodobné dědictví Josepha Fouriera
aneb struktura a dynamika biomakromolekul očima nukleární

magnetické rezonance

Prof. RNDr. Vladimír Sklenáfi, DrSc.
Národní centrum pro  v˘zkum biomolekul, Pfiírodovûdecká fakulta MU, Kotláfiská 2,
611 37 Brno, sklenar@chemi.muni.cz

Strukturní biologie se bûhem posledních dvaceti let stala nepostradateln˘m nástrojem
studia vztahÛ mezi prostorov˘m uspofiádáním biologicky v˘znamn˘ch molekul a jejich funkcí
v Ïiv˘ch organismech. Podrobná strukturní data proteinÛ, nukleov˘ch kyselin a jejich kom-
plexÛ jak s mal˘mi ligandy, tak i jin˘mi makromolekulami jsou uloÏena v fiadû databází,
z nichÏ Protein DataBank (PDB) pfiedstavuje tu nejstar‰í a nejrozsáhlej‰í. Od roku 1974
aÏ do dne‰ního dne (fiíjen 2005) do ní bylo uloÏeno více jak 33 000 souborÛ se struktur-
ními údaji. 

Experimentální údaje nutné pro v˘poãet tfiídimenzionální struktury biopolymerÛ se
získávají pfieváÏnû dvûma základními technikami. Difrakce Roentgenova záfiení je meto-
dou, která poloÏila základy strukturní biologie a pomocí níÏ se podafiilo objasnit jak dvou-
‰roubovicové uspofiádání molekul DNA, tak i první struktury globulárních proteinÛ. V˘-
znam tûchto pion˘rsk˘ch prací byl v roce 1962 ocenûn Nobelov˘mi cenami za medicínu
a chemii pro Francise Cricka, Jeamese Watsona a Maurice Wilkinse (DNA) a Max Pe-
rutze and Johna Kendrewa (proteiny). Druhá, podstatnû mlad‰í experimentální metoda,
která dovoluje studium biomakromolekul v roztocích, je zaloÏena na jevu nukleární mag-
netické rezonance (NMR). NMR je dnes jednou z nejpouÏívanûj‰ích metod molekulové
spektroskopie. VyuÏívá skuteãnosti, Ïe atomová jádra nûkter˘ch izotopÛ vystavená pÛso-
bení velmi silného magnetického pole (v souãasnosti aÏ 21.2 T) absorbují radiofrek-
venãní záfiení o kmitoãtech desítek aÏ stovek MHz. Absorpce radiofrekvenãní energie je
vysoce specifická a závisí na fiadû parametrÛ studovaného molekulárního systému. Díky
tomu NMR spektroskopie na‰la ‰iroké uplatnûní v mnoha oborech pfiírodních vûd. Fyzi-
kální metoda, pÛvodnû urãená ke studiu magnetick˘ch vlastností atomov˘ch jader, je dnes
základní spektrální technikou studia struktury látek v kapalné i v pevné fázi. ·irokou pa-
letu aplikací je moÏné najít jak ve fyzice a chemii, tak i v biologii a materiálovém inÏen˘r-
ství, a v neposlední fiadû i v oblasti medicíny (magnetická rezonanãní tomografie).
Podstatou úspûchu NMR jako analytické metody je skuteãnost, Ïe signál magnetické
rezonance nezávisí jen na fyzikálních konstantách atomového jádra, ale odráÏí rovnûÏ
vlastnosti chemického okolí atomÛ v molekulách. 

Historie NMR zaãala na konci 2. svûtové války. Po fiadû neúspû‰n˘ch pokusÛ se na
podzim roku 1945 podafiilo detekovat jev nukleární magnetické rezonance skupinám
Felixe Blocha ve Stanfordu, Kalifornie (USA) a Edwarda Purcella v Cambridgi, Massa-
chusetts (USA), ktefií za tento objev jiÏ o sedm let pozdûji získali Nobelovu cenou. Klíãov˘
rozvoj NMR spektroskopie pfii‰el koncem 60. a poãátkem 70. let minulého století s rych-
l˘m v˘vojem poãítaãov˘ch technologií a supravodiv˘ch materiálÛ. V˘konné poãítaãe
umoÏnily rozvoj pulzní NMR spektroskopie a supravodivé magnety byly schopné vytvofiit
podstatnû silnûj‰í magnetické pole neÏ klasické, málo efektivní elektromagnety. Teoretic-
ké základy pro poãítaãové zpracování takto namûfien˘ch dat poloÏil jeÏ poãátkem 19. sto-
letí francouzsk˘ matematik a velk˘ pfiíznivec Napoleona Bonaparta Joseph Fourier (1768
aÏ 1830). Fourierovu transformaci dnes vyuÏívá fiada oborÛ jak pfiírodních, tak i technic-
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k˘ch vûd. Tímto v˘vojem se v˘raznû zv˘‰ila citlivost mûfiení NMR spekter a rovnûÏ i do-
saÏitelné rozli‰ení. Pfiekryv signálÛ v komplikovan˘ch jednorozmûrn˘ch spektrech po-
mohly odstranit metody, které zaãaly vyuÏívat dvû a více frekvenãních dimenzí. Metody
vícerozmûrné spektroskopie s Fourierovou transformací se zaãaly v˘raznû prosazovat ve
druhé polovinû 70. let. 

Základní principy vyuÏití metod NMR pro studium struktury proteinÛ a nukleov˘ch ky-
selin byly  formulovány poãátkem 80. let. Kurt Wüthrich (Nobelova cena za chemii 2002)
se sv˘mi spolupracovníky popsali zpÛsob jak jednoznaãnû pfiifiadit signály pozorované
v protonovém NMR spektru individuálním vodíkov˘m atomÛm v jednotliv˘ch aminokyse-
linách podél peptidického fietûzce. Metoda, kterou navrhli, je zaloÏena na kombinaci
v˘sledkÛ mûfiení ve dvou typech dvourozmûrn˘ch NMR spekter. COSY (COrrelated
SpectroscopY) spektra poskytují informace o vodíkov˘ch atomech které jsou v primární
struktufie proteinu velmi blízko sebe a jsou oddûleny zpravidla jen dvûma nebo tfiemi me-
ziatomov˘mi vazbami. NOESY spektra, zaloÏená na existenci tzv. Nukleárního Over-
hauserova Efektu (NOE) naproti tomu umoÏÀují identifikaci interakcí mezi vodíkov˘mi
jádry do vzdálenosti 5 Å bez ohledu na poãet chemick˘ch vazeb, kter˘ je dûlí. Tyto inter-
akce tak poskytují základní informace o sekundárních strukturách biopolymerÛ jako jsou
�-‰roubovice nebo skládan˘ list u bílkovin nebo typ helikálního uspofiádání ãi druh vodí-
kov˘ch vazeb v pfiípadû nukleov˘ch kyselin. NOE data dovolují kvantitativní vyhodnocení
informace o vzdálenosti jednotliv˘ch vodíkov˘ch atomÛ. Dal‰ím dÛleÏit˘m parametrem
pro urãování struktury z NMR dat jsou hodnoty spin-spinov˘ch interakãních konstant,
které popisují vzájemné pÛsobení mezi jednotliv˘mi atomy. Tyto interakce zpÛsobují
jemné ‰tûpení NMR signálÛ ve spektrech vysokého rozli‰ení. Z hodnot, které charakte-
rizují skalární interakce mezi atomy separované tfiemi vazbami, je moÏné získat údaje
o velikosti torsních úhlÛ (úhel popisující rotaci kolem chemické vazby). Ze znalosti pfiifia-
zení jednotliv˘ch signálÛ ve spektrech, z mûfiení vzdáleností mezi atomy pomocí NOE
spektroskopie a vyhodnocení torsních úhlÛ je moÏné rekonstruovat prostorov˘, tfiíroz-
mûrn˘ obraz studovaného proteinu. Pro v˘poãet prostorové struktury biomakromolekul
z dat nukleární magnetické rezonance se dnes vyuÏívají pfiedev‰ím metody molekulové
dynamiky. DosaÏitelné rozli‰ení je srovnatelné s rozli‰ením získan˘m pomocí rentgenové
difrakce a pohybuje se v rozmezí 0.3–1.5 Å.  

Dynamick˘ nástup metod strukturní biologie na poãátku 90. let doprovázel i rychl˘
rozvoj NMR spektroskopie a její rozsáhlej‰í pouÏití pro studium struktury biopolymerÛ.
MoÏnosti NMR spektroskopie se v˘raznû roz‰ífiily zavedením metod izotopického zna-
ãení. Vhodné vlastnosti pro NMR mûfiení proteinÛ a nukleov˘ch kyselin mají totiÏ vedle vo-
díku 1H pouze minoritní izotopy uhlíku 13C a dusíku 15N s pfiirozen˘m zastoupením 1.1 %
a 0.37 %. Pro vyuÏití jejich v˘hodn˘ch spektrálních parametrÛ je tfieba metodami moleku-
lární biologie zv˘‰it zastoupení tûchto izotopÛ na úroveÀ 98–99 %. Toho lze dosáhnout
expresí rekombinantních proteinÛ v hostitelsk˘ch bakteriích s pouÏitím rÛstov˘ch médií,
která obsahují napfi. glukózu znaãenou 13C a izotopem 15N obohacen˘ chlorid amonn˘.
Omezené rozli‰ení protonov˘ch NMR spekter je u takto modifikovan˘ch biopolymerÛ
moÏné v˘raznû zlep‰it pouÏitím metod vícerozmûrné spektroskopie, která kombinují
1H spektrální data s informacemi o izotopech 13C a 15N (heteronukleární spektroskopie).
Rozsah rezonanãních frekvencí jader 13C a 15N je ve srovnání s vodíkem 1H totiÏ v˘-
raznû vût‰í. S moÏnostmi, které poskytly nové technologie, se podafiilo roz‰ífiit rozsah stu-
dovateln˘ch molekulov˘ch hmotností proteinÛ z pÛvodních 10 kDa na 30–80 kDa (250  aÏ
730 aminokyselinov˘ch zbytkÛ).

Velkou pfiedností NMR spektroskopie ve srovnání s metodami rentgenové difrakce,
které vyÏadují pfiípravu dobfie definovan˘ch krystalÛ, je skuteãnost, Ïe studium biomakro-
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molekul probíhá v jejich nativním prostfiedí, v roztoku. Mnohé biopolymery vytváfií krystaly
dobfie difraktující Roentgenovo záfiení jen velmi neochotnû, dal‰í pfii krystalizaci mohou
zmûnit své konformaãní uspofiádání. Zcela unikátní je NMR spektroskopie ve schopnosti
poskytnout kromû strukturních dat i detailní informace o vnitfiní dynamice – pohyblivosti
biomakromolekul na ‰iroké ãasové ‰kále (10-12 –104 sec). Dovoluje tak studovat jak velmi
rychlé segmentální pohyby jednotliv˘ch elementÛ sekundárních struktur, tak i rotaãní 
difusi cel˘ch makromolekul, relativnû pomalé konformaãní rovnováhy i zmûny strukturních
uspofiádání doprovázející jejich chemické reakce. Nukleární magnetická rezonance je
dnes schopna „vidût“ biomakromolekuly jako Ïivoucí, dynamicky se chovající soubory
atomÛ a poskytuje tak poznatky, které jsou nezbytné pro správné pochopení souvislostí
mezi jejich prostorovou strukturou, dynamikou a funkcí. 

Vizualizace a dlouhodobé pozorování živých buněk
(od časosběrné mikrokinematografie

k sekvenční digitalizaci obrazů)

Prof MUDr. RNDr. Miroslav âervinka, CSc., doc. Dr. Emil Rudolf, Ph.D.
Lékafiská fakulta UK, ·imkova 870, Hradec Králové 500 38, cervinka@lfhk.cuni.cz

Je zfiejmé, Ïe pro plné pochopení základní bunûãn˘ch procesÛ potfiebujeme infor-
mace o ãasové a prostorové distribuci a dynamice organel a makromolekul v Ïiv˘ch
buÀkách. Vzhledem k velikosti bunûk je základním metodick˘m pfiístupem k dosaÏení
tûchto cílÛ mikroskopie, zejména její nejnovûj‰í metodické moÏnosti. Na‰e pracovi‰tû se
touto oblastí zab˘vá soustavnû od roku 1960 a je zfiejmé, Ïe novinky v posledních 2–3
letech zásadním zpÛsobem posunuly tuto problematiku dopfiedu. Projevuje se to nejen
v renesanci zájmu bunûãn˘ch biologÛ o mikroskopické techniky ale i v nabídce nejvût-
‰ích svûtov˘ch v˘robcÛ mikroskopÛ. ¤ada z nich pfiichází se speciálními systémy pro
anal˘zu Ïiv˘ch bunûk, pfiíkladem je napfi. firma Olympus se sv˘m systémem „Cell R“
(the real-time imaging station for live cell experiments).

Cílem na‰eho sdûlení je seznámit posluchaãe s nov˘mi metodick˘mi moÏnostmi
a upozornit na nûkteré spoleãné metodické problémy a úskalí, které bude muset kaÏd˘
zájemce o studium Ïiv˘ch bunûk pfiekonat. Technicky je zcela zásadní rozdíl v tom, zda
chceme studovat dynamiku bunûãn˘ch dûjÛ, které probíhají v fiádu sekund (napfi. zmûny
koncentrace vápenat˘ch iontÛ v buÀce) nebo na dûje, které probíhají v fiádu desítek minut
a hodin (proliferace bunûk, apoptóza, diferenciace bunûk). My se soustfiedíme na oblast,
která je pûstována na na‰em pracovi‰ti, tedy na dlouhodobé pozorování savãích bunûk
pûstovan˘ch in vitro.

Klasické a prakticky jediné metodické fie‰ení, které dominovalo celé 20. století byla ãaso-
sbûrná mikrokinematografie na 16 mm film ve spojení s mikroskopy vybaven˘mi pro pozo-
rování Ïiv˘ch bunûk – tedy zejména fázov˘m kontrastem. Tento metodick˘ postup slavil
velké úspûchy v 60. a 70. letech a pomohl pochopit fiadu základních dûjÛ jako je mitotické
dûlení a pohyb bunûk. Na sklonku 20. století se touto metodou soustavnû zab˘valo jiÏ jen
nûkolik pracovi‰È a zdálo se, Ïe tento metodick˘ pfiístup je vyãerpán. Opak je pravdou. 

V˘voj nov˘ch mikroskopick˘ch technik, zejména zavedení dokonal˘ch fluorescenãních
mikroskopÛ a roz‰ífiení laserové konfokální fluorescenãní mikroskopie se spojilo s obrovsk˘m
pokrokem v oblasti fluorochromÛ a potencovalo obrovsk˘mi moÏnosti digitalizace a následné
anal˘zy obrazu. Cytologové dostali do rukou nástroje, které otevírají nové moÏnosti.



XVIII. Biologické dny – souhrny pfiedná‰ek

7

V‰echny uvedené nové pfiístupy mají ale nûkteré metodické principy spoleãné s kla-
sickou ãasosbûrnou mikrokinematografií. Musíme zajistit buÀkám na stolku mikroskopu
optimální Ïivotní podmínky, tak abychom analyzovali fyziologické zmûny a nikoli artefakty.

V praxi to znamená zejména pouÏití vhodn˘ch kultivaãnû-pozorovacích komÛrek. Na-
bídka tûchto komÛrek je velmi pestrá a kaÏd˘ experimentátor musí najít tu nejvhodnûj‰í pro
dan˘ úãel. Pfiitom je velmi obtíÏné vyhovût souãasnû tak rozporupln˘m poÏadavkÛm jako je
zaji‰tûní optimálních kultivaãních podmínek a dokonal˘ch optick˘ch podmínek pro pozoro-
vání. K tomu v nûkter˘ch pfiípadech (napfi. mikromanipulace) pfiistupuje nutnost pracovat
s otevfien˘m systémem s velk˘m rizikem kontaminace. Velk˘ problém je moÏnost manipu-
lace s kutivaãním prostfiedím (v˘mûna média, pfiidávání látek, prÛtokov˘ systém). Samo-
statnou kapitolou je i zaji‰tûní dlouhodobé stability systému (teplota, zaostfiení).

Dal‰í obtíÏnû fie‰iteln˘ problém, kter˘ musíme mít vÏdy na pamûti, je toxické pÛsobení
svûtla, a to ve‰kerého svûtla, nikoli jenom UV záfiení. Tento problém je zvlá‰tû citliv˘ pfii
aplikaci metod fluorescenãní mikroskopie. Na‰tûstí moderní vysoce citlivé CCD kamery,
umoÏÀující sníÏit intenzitu osvûtlení a zkrátit expozici na minimum. Moderní motorizované
mikroskopy fiízené poãítaãem umoÏÀují fiídit osvit a omezit neÏádoucí osvûtlení.

Pokrok v oblasti nov˘ch fluorochromÛ je nevídan˘. Nejen Ïe existuje témûfi nepfieberné
mnoÏství rÛzn˘ch fluorochromÛ a komerãnû znaãen˘ch protilátek, DNA sond a dal‰ích v˘-
robkÛ. Objevily se nové moÏnosti v oblasti resonanãního pfienosu energie (metody FRET).
Ale ani v tomto bodû se v˘voj nezastavil. Zcela novû se objevují fluorochomy z oblasti na-
noãástic, tzv. quantum dots. Tento systém je teprve na zaãátku vyuÏívání v cytologii ale
moÏnosti jsou velmi slibné.

Nesmíme zapomenout je‰tû na jeden nov˘ metodick˘ pfiístup a tím jsou fluorescenãní
proteiny z rodiny GFP (green fluorescent protein). Od svého objevu v roce 1998 se do-
stali do stádia, kdy je moÏné vytvofiit témûfi libovoln˘ fúzní protein, kter˘ bude mít navá-
zánu molekulu GFP a umoÏní sledovat osud tohoto proteinu v buÀce. Rodina GFP se roz-
rostla, existuje nûkolik nov˘ch spektrální variant i zcela nové fluorescenãní proteiny. To
v principu umoÏÀuje sledovat v buÀce souãasnû nûkolik proteinÛ. Pfiípadné metodické
problémy spjaté s pfiekr˘váním emisních spekter tûchto proteinÛ fie‰í nov˘m systém záz-
namu obrazu a jeho poãítaãové anal˘zy, tzv. spektrální anal˘za. 

Je zfiejmé, Ïe moderní cytologické zobrazovací metody jiÏ opustili rodinu morfologic-
k˘ch oborÛ  a jsou jednoznaãnû funkãním oborem. Je tûÏké odhadnout, kam bude
smûfiovat dal‰í v˘voj. V souladu s celkov˘m trendem v biologii to bude asi smûrem k apli-
kacím, které umoÏÀují získávat z jedné buÀky velké mnoÏství dat tzv. high-throughput cell
based assays.

Aktuální problémy onkobiologie
v obrazech z mikrosond a makrosond

Prof. MUDr. Jan Îaloudík, CSc.
MasarykÛv onkologick˘ ústav a Univerzitní onkologické centrum, Brno,
zaloudik@med.muni.cz

Onkologie trpí po celá léta redukcionismem, coÏ souvisí s její multidisciplinaritou i se
sloÏitostí problému, kter˘m zhoubné nádorové bujení je jak biologicky, tak i v klinické
praxi. JiÏ sama uãebnicová definice nádoru jako autonomní proliferace transformovan˘ch
bunûk je nesprávná, protoÏe nejde o autonomii a v nádoru neproliferují jen rakovinné
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buÀky, n˘brÏ fiada dal‰ích. Tfieba endotelií, na nichÏ je solidní nádor velmi závisl˘. Jde tedy
spí‰e o alternativní, ãásteãnû koordinovanou formu existence tkánû, která se vymyká
normû, prospû‰né organismu jako celku. Pokrok v klinické onkologii úzce souvisí s no-
v˘mi onkobiologick˘mi poznatky, které v‰ak nemají b˘t pojímány izolovanû, n˘brÏ jako v˘-
sledky sond na rÛzn˘ch úrovních spojitého spektra od mikrosvûta molekulov˘ch variací
aÏ po makrosvût populaãní statistiky. Sondami jsou v‰ak stále více spí‰e koncepãnû uce-
lené postupy neÏ jen dílãí detekãní nebo diagnostické metody. 

Sonda 1 – mechanismy kancerogeneze: PÛvodní model kancerogeneze jako v˘-
sledek pÛsobení zevních kancrogenÛ, kumulace nov˘ch i inherentních mutací, transfor-
mace a zprvu monoklonální, pozdûji diverzifikující expanze s predispozicí nûkter˘ch klonÛ
k metastazování je postupnû nahrazován modelem novûj‰ím. Podle nûj je klíãovou udá-
lostí hyperproliferace vedoucí ke spotfiebû telomer. Pfii jejich extrémním zkrácení se vy-
víjí tzv. telomerická krize, konce jsou hyperreaktivní (sticky ends), dochází na nich k fúzím
a translokacím, které produkují jiÏ primárnû velmi heterogenní soubor moÏn˘ch prekur-
sorÛ budoucího nádoru. Imortalizace ãásti z nich, spojená s deregulací exprese telome-
rázy dává vznik jiÏ primárnû nehomogennímu nádorovému loÏisku. Metastázy jsou na-
opak spí‰e homogenními populacemi, neboÈ jejich genovou expresi ovlivÀují místní
regulátory podle povahy cílové tkánû. Z tohoto modelu vypl˘vají nejen problémy cílené
medikamentosní léãby v ãasn˘ch stádiích choroby, ale také omezená moÏnost usuzovat
na fenotyp metastázy z dfiívûj‰í anal˘zy primárního tumoru, jak se dosud bûÏnû dûje.

Sonda 2 – anal˘zy nádorového genomu a proteomu: Od podrobné anal˘zy funkce
nûkolika genÛ a jejich proteinÛ (napfi. p53, myc, ras), jímÏ Ïe pfiisuzována v kanceroge-
nezi klíãová role, se posouváme k expresním profilÛm genÛ a proteinov˘m spektrÛm o de-
sítkách a stovkách kandidátních genÛ, respektive proteinÛ. Z dosavadních anal˘z zatím
neumíme odvodit pouÏitelnou parametrickou strukturu pro interpretaci rozdílÛ, které vní-
máme pouze v nespecifikované integrované podobû.

Sonda 3 – molekulární klasifikace nádorÛ: AÏ dosud platná morfologická klasifikace
v onkologii vyãerpala své moÏnosti. Molekulární klasifikace se postupnû rodí jen u nûkte-
r˘ch nádorÛ, pfiedev‰ím hemoblastóz. Nevíme dosud, nakolik tyto molekulární charakte-
ristiky odráÏejí prakticky vyuÏitelné funkãní rozdíly.

Sonda 4 – prognostika: Prognostické parametry jsou do znaãné míry nezávislé na
morfologické nebo molekulární klasifikaci. Poãet znakÛ ãi hlavních komponent s nejvût‰í
váhou ve správném prognózování prÛbûhu nebo predikci léãebné odpovûdi je pomûrnû
mal˘ a v praxi se stává základem komerãních makroerejí, respektive diagnostick˘ch panelÛ.

Sonda 5 – monitoring: Monitoring v˘voje znakÛ ãili diagnostika rozloÏená v ãase
je dosud závislá na dostupnosti nádoru pro sekvenãní biopsie. Problém je v‰ak zároveÀ
s histologickou heterogenitou, respektive s rozdíly v nálezech ve vzorcích tkánû odebra-
n˘ch z rÛzn˘ch ãástí nádoru. Eliminace problému víceãetn˘m odbûrem naráÏí nezfiídka na
technické problémy a sama o sobû vná‰í do hodnocení dal‰í parametr míry heterogenity
nádoru.

Sonda 6 – detekce minimální choroby: ZÛstává otázkou na jaké úrovni máme dete-
kovat perzistující nádor jako chorobu, která povede k dal‰í progresi. Aãkoli je moÏná i de-
tekce jednotliv˘ch cirkulujících nádorov˘ch bunûk, nevíme nakolik pfiedstavují skuteãn˘
zárodek mikrometastáz. A to nejen v daném místû, ale i v ãase, neboÈ rozfie‰ena není ani
otázka, kde a jak dlouho pfieÏívají jako nebezpeãí nové progrese takzvané dfiímající ná-
dorové buÀky. 

Sonda 7 – funkãní zobrazování: MoÏnost zobrazit nádor nebo jeho ãásti pomocí
funkãních, nikoli jen morfologick˘ch charakteristik, dává pfiedev‰ím positronová emisní
tomografie, ale i její digitalizované fúze s morfologick˘m zobrazováním. Samotná positro-
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nová emisní tomografie, která dosud v praxi vyuÏívá z radiofarmak jen flurodeoxyglukózu,
má v‰ak znaãn˘ potenciál v nebioptické detekci míry proliferace, vaskularizace, oxyge-
nace, pfiípadnû exprese cílov˘ch struktur pro léãbu, vyuÏije-li radionuklidy s krat‰ím roz-
padem i nová radiofarmaka. Tato cesta molekulárního zobrazování a propojení mikrosvûta
vlastností bunûk a tkání s makrosvûtem zobrazovací diagnostiky je dosud v plenkách,
av‰ak je podmínkou pro dal‰í posun v léãbû pokroãil˘ch nádorÛ, zejména má-li jít o cíle-
nou onkoterapii.

Sonda 8 – statistické trendy: O rozdílech v pfiíãinách i biologickém chování nádorÛ
mohou napovídat statistické makrosondy v populaci. V âR je to moÏné od roku 1977 s vy-
uÏitím povinn˘ch onkologick˘ch hlá‰ení a databáze Národního onkologického registru.
Biologicky nevysvûtleny zÛstávají tfieba stál˘ a v˘znamn˘ pokles incidence rakoviny Ïa-
ludku, prudk˘ vzestup rakoviny ledvin v osmdesát˘ch a devadesát˘ch letech nebo rela-
tivnû stabilní incidence rakoviny plic a nûkteré dal‰í trendy.

Onkobiologie se zkrátka jiÏ neobejde bez spojitého spektra informací o událostech na
molekulární, bunûãné, tkáÀové, ale i orgánové, klinické a epidemiologické úrovni. I velmi pro-
pracované redukcionistické postupy a interpretace jiÏ v onkologii své moÏnosti vyãerpaly.

(Práce prezentuje nûkteré v˘sledky v˘zkumného zámûru MOÚ Funkãní rating zhoub-
n˘ch nádorÛ podpofieného grantem VZ 00205805 MZd âR.) 

Nové přístupy v mutagenezi v České republice

Ing. Jan Topinka, Dsc., MUDr. Pavel Rössner, CSc., MUDr. Radim J. ·rám, DrSc.
Ústav experimentální medicíny AV âR a Zdravotní ústav Stã. Kraje,
jtopinka@biomed.cas.cz

Otázky spojené se studiem úãinku mutagenÛ v Ïivotním prostfiedí na lidskou populaci
jsou jiÏ více neÏ 30 let hlavním pfiedmûtem zájmu âeské a Slovenské spoleãnosti pro mu-
tagenezi zevním prostfiedím pfii âeskoslovenské biologické spoleãnosti. Spoleãnost pro
mutagenezi se soustfiedí na ‰ífiení informací plynoucích z v˘sledkÛ v˘zkumu v oblasti
pÛsobení mutagenÛ a je téÏ velmi aktivní souãástí Evropské spoleãnosti pro mutagenezi
zevním prostfiedím (EEMS). Na‰e spoleãnost dosud pofiádala 3 v˘roãní konference EEMS
a v roce 2006 bude opût ve dnech 2.–6. ãervence hostitelem 36. v˘roãní konference
EEMS v Kongresovém centru v Praze (www.EEMS2006.org).

V mnohastupÀovém procesu chemické karcinogeneze si nové pfiístupy ke studiím v ob-
lasti mutageneze v‰ímají fiady dílãích procesÛ vedoucích od vnûj‰í a vnitfiní expozice muta-
genÛm, pfies biologicky úãinnou dávku aÏ k ãasn˘m biologick˘m úãinkÛm. Pouze takto kom-
plexní pfiístup umoÏÀuje stanovit jasné vztahy mezi expozicí a úãinkem. Experimentální
systémy pouÏívané v genetické toxikologii a mutagenezi zahrnují  modelové systémy – bak-
terie (AmesÛv test), in vitro nebunûãné i bunûãné systémy (savãí modely vãetnû humán-
ních), studie na zvífiatech (napfi. transgenní modely) a populaãní studie zamûfiené jak na
profesionální tak na environmentální expozice, které jsou pfiedmûtem novû vzniklého oboru
– molekulární epidemiologie.

Jedinou plnû validovanou a rutinnû ve velkém rozsahu aplikovanou metodou hodno-
cení profesionální expozice karcinogenÛm s klastogenními úãinky je konvenãní metoda
cytogenetické anal˘zy periferních lymfocytÛ. V 70.–80. letech byla touto metodou hodno-
cena fiada profesionálnû exponovan˘ch skupin a získány v˘sledky, které zejména sv˘m
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rozsahem byly zcela unikátní (·rám et al., 2004, Rössner et al. 2005). Pozitivním pfiíno-
sem bylo zji‰tûní, Ïe se ve studovan˘ch provozech, kde byly zji‰tûny zv˘‰ené hladiny
chromosomov˘ch aberací podafiilo fiadou opatfiení expozici genotoxick˘m látkám v˘raznû
sníÏit a tím i patrnû sníÏit oãekávan˘ v˘skyt nádorov˘ch onemocnûní. ZároveÀ bylo pro-
kázáno, Ïe anal˘za frekvence chromosomov˘ch aberací je vhodná pro kontrolu spolehli-
vosti preventivních opatfiení a správnosti navrÏen˘ch nejvy‰‰ích pfiípustn˘ch koncentrací
(NPK) na rizikov˘ch pracovi‰tích.

Rychl˘ rozvoj v oblasti markerÛ vnûj‰í a vnitfiní expozice, biologicky efektivní dávky,
ãasn˘ch úãinkÛ i markerÛ individuální vnímavosti k úãinku mutagenÛ a karcinogenÛ vedl
k rozvoji molekulární epidemiologie vyuÏívající tûchto biologick˘ch markerÛ (biomarkerÛ)
v oblasti pÛsobení environmentálních faktorÛ na lidské zdraví. Pro zavedení tûchto nov˘ch
metod mûl v 90. letech zásadní v˘znam Program Teplice (·rám, 2001), tj. vûdeck˘ pro-
gram, kter˘ se zab˘val problematikou zdravotních dÛsledkÛ zneãi‰tûného ovzdu‰í v Se-
verních âechách a byl fie‰en ve spoluppráci s fiadou pfiedních svûtov˘ch pracovi‰È, ze-
jména s US Environmental Protection Agency (EPA) a podporou EC. Metodické pfiístupy
pouÏité v rámci Programu Teplice se vyuÏívají dodnes v fiadû mezinárodních studií za-
hrnujících obdobnou problematiku.

Pfiíkladem takové komplexní molekulárnû epidemiologické studie provedené v rámci
Programu Teplice je studium vlivu zneãi‰tûného ovzdu‰í na plod a v˘sledek tûhotenství,
kdy bylo nejprve v rámci modelov˘ch systémÛ zji‰tûno, Ïe hlavní genotoxickou sloÏkou
v ovzdu‰í jsou karcinogenní polycyklické aromatické uhlovodíky (k-PAU), které jsou zá-
roveÀ embryotoxické (Binková et al., 1999). V dal‰í fázi byly pak nalezeny zv˘‰ené hla-
diny DNA aduktÛ v placentách matek  exponovan˘ch k-PAU a to zejména v závislosti na
jejich individuální genetické vnímavosti (Topinka et al., 1997). V rozsáhlé epidemiologické
studii se následnû prokázalo, Ïe expozice k-PAU vázan˘m na jemné respirabilní pra-
chové ãástice v 1. mûsíci tûhotenství zpÛsobuje nitrodûloÏní rÛstovou retardaci plodu
(IUGR), (Dejmek et al., 2000).

V souãasné dobû probíhá molekulárnû epidemiologická studie na kohortû stráÏníkÛ
Mûstské policie v Praze, která má zjistit s pouÏitím fiady biomarkerÛ, zda pobyt stráÏníkÛ
(slouÏících jako modelová populace) ve vnûj‰ím prostfiedí je spojen s vy‰‰ím po‰kozením
genetického materiálu a tím i vy‰‰ím rizikem nádorového onemocnûní. V˘sledky nazna-
ãují, Ïe zejména v zimním období dochází ke zv˘‰ené expozici k-PAU, která zvy‰uje DNA
adukty i chromosomové aberace a sniÏuje schopnost reparovat po‰kození DNA.
Pozorované zmûny jsou v˘znamnû ovlivÀovány polymorfismem metabolick˘ch genÛ.
V této studii byla k anal˘ze ãasn˘ch biologick˘ch úãinkÛ vedle dlouhodobû pouÏívané
konvenãní cytogenetické anal˘zy periferních lymfocytÛ pouÏita i metoda FISH (fluores-
cence in situ hybridisation), která je schopna na základû specifického barvení chromo-
somÛ detekovat translokace ãástí chromosomÛ.

Dosavadní zku‰enosti z fiady studií proveden˘ch na environmentálnû i profesionálnû
exponovan˘ch populacích ukazují, Ïe z pouÏívan˘ch biomarkerÛ by se i nadále mûlo vy-
uÏívat stanovení DNA aduktÛ, které jsou velmi citliv˘m markerem biologicky efektivní
dávky, zejména u látek typu k-PAU a jejich derivátÛ. Studie z poslední doby zároveÀ pro-
kazují stoupající dÛleÏitost anal˘zy oxidaãního po‰kození DNA, RNA, proteinÛ i lipidÛ,
neboÈ oxidaãní po‰kození je spojeno s celou fiadou environmentálních faktorÛ (respirabilní
ãástice, tabákov˘ koufi apod.). Nejvhodnûj‰ím markerem ãasn˘ch biologick˘ch úãinkÛ
jsou chromosomové aberace v periferních lymfocytech a to jak konvenãní tak zejména
metodou FISH. Z hlediska vztahu mezi expozicí a úãinkem se jako vhodn˘ pfiístup pro po-
souzení individuální vnímavosti osvûdãily metody genotypizace pro geny kódující enzymy,
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které se v˘znamn˘m zpÛsobem podílí na metabolismu fiady látek v zevním prostfiedí
(GSTM1, GSTP1, GSTT1, CYP1A, EPHX) a na reparaci po‰kození DNA (XPD, XRCC,
hOGG1). Pfii studiu po‰kození pohlavních bunûk u muÏÛ se ukazuje jako vhodná metoda
stanovení integrity chromatinu ve spermiích (SCSA, fragmentace DNA). Studie z poslední
doby naznaãují dÛleÏitost negenotoxick˘ch mechanismÛ karcinogeneze (mezibunûãná
komunikace, proliferace) a zdá se, Ïe karcinogenní pÛsobení fiady látek v zevním pro-
stfiedí je v˘sledkem souãasného pÛsobení genotoxick˘ch a epigenetick˘ch úãinkÛ.

Zcela nové moÏnosti a otázky vná‰í do oblasti genetické toxikologie a mutageneze
rozvoj nejmodernûj‰ích technologií bioãipÛ. Jde zejména o moÏnost anal˘zy transkripce
z hlediska celého genomu a dále pak moÏnost celogenomové anal˘zy tzv. jednonukleo-
tidov˘ch polymorfismÛ (SNPs). Tyto techniky mohou v˘razn˘m zpÛsobem pfiispût k ob-
jasnûní fiady mechanismÛ mutageneze, které jsou v souãasnosti ve stadiu hypotéz.
ZároveÀ by mohly umoÏnit identifikaci jedincÛ se zv˘‰en˘m rizikem genetického po‰ko-
zení. Postupné zavádûní tûchto metod je nutn˘m pfiedpokladem pro udrÏení mezinárodní
úrovnû v oblasti molekularní epidemiologie.

Literatura: 

B. Binková et al. Mutation Res. 440 (1999) 45–58.
J. Dejmek et al.:  Environ. Health Perspect. 108 (2000) 1159–1164.
P. Rössner et al.: Environ. Health Perspect. 113 (2005) 517–520
R. J. ·rám, P. Rossner, Z. ·merhovsk˘: Mutation Res. 566 (2004) 21–48.
R. J. ·rám: Teplice Program, Impact of air pollution on human health, Academia, Prague

2001. 
J. Topinka et al.: Environ. Env. Mutagen. 30 (1997) 184–195.

Komplikuje etika život buněčným biologům, nebo naopak?
(Etické problémy v souãasné bunûãné biologii)

Doc. RNDr. Josef Berger, CSc.
Zdravotnû sociální fakulta Jihoãeské univerzity v âesk˘ch Budûjovicích,
berger@jcu.cz

Biolog se mÛÏe zamyslet nad etick˘mi otázkami svého oboru z fiady dÛvodÛ, z nichÏ
mnohé nemají mezi biology pfiíli‰ dobrou povûst. Vzhledem k tomu, Ïe etika je filozofick˘m
oborem, kter˘ se vûnuje problematice správného lidského chování, tj. teorii morálky, ne-
b˘vá biolog, pokud se dÛkladnû nerekvalifikuje, k takov˘m úvahám patfiiãnû odbornû vy-
baven. Spoléhání se v˘luãnû na druhou stranu vûdních oborÛ, tj. na filosofy a teology,
také dosud nepfiiná‰í biologÛm mnoho uÏitku: filosofové nezfiídka pracují s nepfiíli‰ kvalit-
ními informace z biologie, nûkdy dokonce s pouh˘mi novinov˘mi ãlánky nebo zastaral˘mi
uãebnicemi. Diskuse mezi obûma tábory, které si navzájem nerozumí, nepfiiná‰í mnoho
uÏitku. 

Biolog se mÛÏe pokusit formulovat okruhy otázek, na které by z jeho pohledu mûla bio-
etika, jakoÏto etika pfiírodních vûd, hledat a nalézat odpovûdi. ProtoÏe mezi nejintenziv-
nûj‰í aplikace v biomedicínû patfií vyuÏívání poznatkÛ souãasné bunûãné biologie, logicky
nejvíce etick˘ch problémÛ je dÛsledkem právû v˘zkumu v této oblasti. Mezi problémy spo-
jené s otázkami, na které v mnoha pfiípadech neznám jednoznaãné správné odpovûdi,
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patfií (i) pouÏívání biologického materiálu, (ii) práce s kmenov˘mi buÀkami, (iii) v˘zkum
stárnutí, (iv) pouÏívání laboratorních zvífiat, (v) genetické inÏen˘rství, (vi) biologické pa-
tenty, (vii) biologické zbranû a (viii) stanovení poãátku lidského Ïivota.

Napfiíklad odpÛrci v˘zkumu stárnutí tvrdí, Ïe chudí budou umírat dfiíve neÏ bohatí, mla-
distv˘ vzhled starcÛ zkomplikuje hledaní partnera, dlouh˘ Ïivot povede k pfielidnûní, ne-
konãící Ïivot pfiestane mít smysl, prohloubí se pfiedsudky star˘ch proti mlad˘m a naopak
atp. Stanovení okamÏiku poãátku lidského Ïivota znamená nalézt vhodn˘ okamÏik na tra-
jektorii mezi splynutím jader v zygotû a narozením dítûte a pfii tom mj. odpovûdût na
otázky, kolik a které buÀky jiÏ lidskou bytost tvofií. Je zjevné, Ïe bunûãná biologie na po-
dobné filosofické otázky nehledá odpovûì a Ïe pokusy filosofÛ a teologÛ podpírat své
dedukce nov˘mi poznatky bunûãn˘ch biologÛ jsou umûlé: právní definice poãátku lid-
ského Ïivota vychází ze socio-kulturních faktorÛ.

Ve spoleãnosti usilující o znalostní ekonomiku mÛÏe bunûãná biologie usnadnit chá-
pání podhoubí v˘‰e zmínûn˘ch etick˘ch konfliktÛ, jestliÏe jsou její základy v didakticky
vhodné podobû souãástí v˘uky. JiÏ na stfiední ‰kole by se studenti mûli dozvídat základy
problematiky klonování savcÛ, v˘znamu kmenov˘ch bunûk a v˘bûru pohlaví. Na fakultách
nebiologického a nelékafiského smûru by mûly b˘t tyto základy probrány podrobnûji
a navíc vysvûtleny reprodukãní technologie a principy genové terapie. Na druhé stranû by
se studenti medicíny a ostatních vûd o Ïivotû mûli seznámit se sociálním a etick˘m kon-
textem soudob˘ch biomedínsk˘ch technologií, jedno zdali ve speciálním kursu, nebo jako
souãást kursÛ laboratorních.

Anglick˘ text této pfiedná‰ky je volnû k dispozici ve formátu pdf na www.zsf.jcu.cz/jab
(J. Appl. Biomed., vol. 3, no. 3).

V diskusi k pfiedná‰ce prof. Smetana zdÛraznil praktické komplikace spojené s biolo-
gick˘mi patenty a potfiebu diskuse o euthanasii. Prof. Neãas zmínil spoleãensk˘ kontext
a perspektivu v˘zkumu stárnutí. Prof. Michalová upozornila na webové stránky evrop-
ské cytogenetické spoleãnosti, na kter˘ch je etika cytogenetiky neustále aktualizována.
Dr. Murín oznaãil prezentovan˘ v˘bûr hlavních otázek za odváÏn˘, ale správn˘.

Závěrečné poznámky prof. Smetany 
ke společnému sympoziu XVIII. Biologické dny a Cells VI

VáÏení pfiítomní! 

Pokládám si za velikou ãest, Ïe jsem byl poÏádán o závûreãné slovo, resp. nûkolik slov
na závûr této vûdecké konference, ze které se budeme vracet se smí‰en˘mi pocity, tj.
s bolestn˘mi pocity, Ïe nûco hezkého konãí a s radostn˘mi pocity, Ïe jsme se zhostili na-
‰ich úkolÛ prezentovat na‰e v˘sledky bez komplikací a s jist˘m úspûchem a to zejména
pokud jsme o nû vzbudili zájem.

Dovolte mi nûkolik poznámek:

Na symposiu bylo prezentováno více neÏ 100 pfiíspûvkÛ vãetnû plakátov˘ch sdûlení.
O tûchto posledních bych se chtûl zmínit. Jejich úroveÀ ukázala, Ïe je nelze podceÀovat,
ba naopak. ¤ada z nich pfiinesla nové pÛvodní poznatky a ukonãení prvních, zahajova-
cích etap nov˘ch programÛ. Potû‰itelné bylo, Ïe prezentovaná sdûlení aÈ jiÏ ústní, ãi pla-
kátová domácích pracovníkÛ svoji kvalitou i úrovní prezentace nezaostávala za úrovní pra-
covníkÛ na zahraniãních vûdeck˘ch institucích. ·Èastné bylo i spojení konference Cells VI
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s tradiãními Biologick˘mi dny. Ostatnû v nedávné dobû jsme také byli svûdky spojení
jin˘ch vûdeck˘ch konferencí a to Sjezdu âeské anatomické spoleãnosti s mezinárodní
konferencí Basic and Diagnostic Histochemistry v Brnû, která byla pofiádaná âeskou his-
tochemickou spoleãností, které rovnûÏ dopadlo úspû‰nû.

Konference Cells VI ukázala, Ïe tato vûdecká setkání „Cells“ se zafiadila do tradiãních
vûdeck˘ch akcí v jednom a témÏe místû, kam se v‰ichni, aÈ jiÏ z na‰í republiky, nebo ze
zahraniãí rádi vracejí a kam se dokonce v‰ichni tû‰í díky pfiátelskému prostfiedí v krásném
jihoãeském mûstû. „Genius loci“ tak tradiãnû pfiispívá ke zdaru opakovan˘ch konferencí
Cells.

Nebudu vyzvedávat a hodnotit prezentované v˘sledky na dÛleÏité a ménû, ãi nedÛle-
Ïité, neboÈ toto zhodnocení provede ãas. Hodnocení v˘sledkÛ vûdecké práce je totiÏ ne-
smírnû obtíÏné. Ostatnû tomu nasvûdãují i diskuze o uÏiteãnosti, ãi neuÏiteãnosti „impakt
faktoru“ ãasopisÛ s publikovan˘mi v˘sledky. Z minulosti jsme se jiÏ v‰ichni pouãili, Ïe
mnohdy podceÀované a tzv. nedÛleÏité v˘sledky se ukázaly v prÛbûhu let nesmírnû zá-
vaÏné a to jak pro teoretické, tak aplikované obory. Ostatnû i toto rozdûlování biologick˘ch
oborÛ mnohdy je úãelové a jejich vzájemné prolínání je více neÏ Ïádoucí. Ono vzájemné
prolínání vûdních oborÛ je nejen dÛleÏité, ale i zajímavé a objevné. Dokonce i pronikání
biologick˘ch oborÛ i do nebiologick˘ch vûd vãetnû spoleãensk˘ch a filozofie zaznûlo na
této konferenci. DÛleÏité je i to, Ïe jsme se na konferenci dozvûdûli o trendech v na‰ich
biologick˘ch disciplinách vãetnû metodick˘ch pfiístupÛ na na‰ich i zahraniãních pracovi‰-
tích. Takové informace jsou mnohdy dÛleÏitûj‰í neÏ si dovedeme bezprostfiednû uvûdo-
mit, ãi pfiedstavit. Je‰tû bych se chtûl zmínit i o tom, Ïe mnohdy i prezentace neúmyslnû
„znovuobjeven˘ch“ fakt mÛÏe mít znaãn˘ v˘znam. Potvrzuje totiÏ jejich pravdivost a nadto
zpravidla jin˘ metodick˘ pfiístup, vãetnû tzv. moderních a ãasto sloÏitûj‰ích metod, otevírá
dosud uzavfiená postranní vrátka k fie‰ení novû vyvstávajících otázek, které dfiíve unikaly
pozornosti a které mohou mít klíãov˘ v˘znam i pro jiné vûdecké programy. Je‰tû je
nezbytné dodat, Ïe i metodická sdûlení aÈ jiÏ samostatná, ãi v jin˘ch prezentacích byla
uÏiteãná.

Co fiíci závûrem. V‰ichni jsme jistû byli rádi, Ïe jsme se mohli konference Cells spolu
s Biologick˘mi dny úãastnit. Proto bych chtûl jménem nás úãastníkÛ podûkovat organizá-
torÛm pod vedením prof. J. Bergra a také v‰em, ktefií pfiispûli ke zdaru konference. Zb˘vá
také dodat, Ïe se v‰ichni na budoucí konference jiÏ nyní tû‰íme.

Karel Smetana (Karel.Smetana@uhkt.cz)
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Zápis ze schůze Hlavního výboru Čs. biologické společnosti
24. října 2005 v Českých Budějovicích

Členové Hlavního výboru

Pfiítomni:
prof. O. Neãas, prof. R. Janisch, doc. J. Reischig, prof. A. Svoboda,
doc. J. Berger, prof. I. Ra‰ka, prof. K. Michalová, prof. M. âervinka

Omluveni:
prof. S. âech, doc. J. Kunert, prof. F. âiampor, prof. M. Hejtmánek,
prof. K. Smetana, prof. V. Mornstein

Předsedové poboček a sekcí

Pfiítomni: Dr. A. Konûtopsk˘ 

Zasedání Hlavního v˘boru âs. Biologické spoleãnosti zahájil a v‰echny pfiivítal pfií-
tomné prof. Neãas.

1. Průběh XVIII. Biologických dnů a mezinárodní konference CELLS VI

Pfiítomní ãlenové Hlavního v˘boru krátce zhodnotili právû probíhající XVIII. Biologické
dny a mezinárodní vûdeckou konferenci CELLS VI. Konstatovali, Ïe obû akce byly dobfie
pfiipraveny a probíhají úspû‰nû. 

2. Zpráva předsedy

Prof. Neãas informoval Hlavní v˘bor o stavu pfiíprav semináfie Hlavního v˘boru s ná-
zvem „Determinace lidské spoleãnosti: nakolik je biologická a nakolik sociální“, kter˘ je
plánován na 4. dubna 2006, v zasedací síni dûkanátu LF MU. Z pozvan˘ch hlavních fieã-
níkÛ pfiislíbili úãast Dr. V. Vanãata, prof. J. Zrzav˘, prof. M. Macek

3. Zpráva vědeckého tajemníka 

Prof. Janisch informoval o nízkém stavu plateb ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ. V souãasné dobû
zaplatilo za leto‰ní rok pouze 54 ãlenÛ. Vûdeck˘ tajemník upozornil v‰echny pfiedsedy
poboãek a sekcí, aby dÛraznû pfiipomnûli sv˘m ãlenÛm povinnost uhradit ãlenské pfií-
spûvky co nejrychleji. V‰ichni pfiedsedové poboãek a sekcí obdrÏí z Hlavního v˘boru pfie-
hled plateb ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ sv˘ch ãlenÛ. 

Vûdeck˘ tajemník informoval o konãícím volebním období a povinnosti Hlavního v˘boru
vypsat volby na období 2006 – 2008. Hlavní v˘bor zvolil pro tyto volby volební komisi ve
sloÏení: prof. âech (pfiedseda), prof. Svoboda, prof. Janisch, Alena Stloukalová.

Vûdeck˘ tajemník roze‰le v‰em pfiedsedÛm poboãek a sekcí v˘zvu k dodání návrhu
jmen do pfií‰tí kandidátky Hlavního v˘boru. Termín pro dodání návrhÛ byl stanoven na
21. listopad 2005. Volební komise z tûchto návrhÛ podle poãetnosti jejich zastoupení se-
staví kandidátku a jak umoÏÀují stanovy zahájí korespondenãní volby Hlavního v˘boru.
V‰ichni ãlenové spoleãnosti budou k volbám vyzváni ve Zpravodaji, kde rovnûÏ obdrÏí
volební lístek a pokyny o provedení volby.
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Dále vûdeck˘ tajemník informoval Hlavní v˘bor o pfiípravû podzimního ãísla Zpravo-
daje. Jeho hlavním obsahem budou ãeské souhrny pozvan˘ch pfiedná‰ek z leto‰ních
XVII. Biologick˘ch dnÛ.

Vûdeck˘ tajemník informoval Hlavní v˘bor o poÏadavcích jednotliv˘ch poboãek a sekcí
na dotaci RVS. Jednotlivé poÏadavky jsou shrnuty v tabulce. Dále vûdeck˘ tajemník upo-
zornil, Ïe v prosinci obe‰le v‰echny pfiedsedy poboãek a sekcí s poÏadavkem na dodání
informací pro závûreãnou v˘roãní zprávu o ãinnosti âs. biologické spoleãnosti.

PoÏadavky na dotaci pro akce v roce 2006 dodaly tyto sloÏky âs. Biologické spoleã-
nosti:

Česká společnost pro ultrazvuk v biologii a medicině
11. roãník Praktické sonografie 30 000.- 
18. konference Evrop. spoleãnosti pro ultrasonografii 23 000.-
(Webová stránka, úpravy)

Cytogenetická sekce
„39. v˘roãní zasedání Cytogenetické sekce“ 30 000.-

Společnost pro buněčnou biologii
„Cytoskeletální klub“ – duben 2006 30 000.-
Semináfie sekce (Praha) 5 000.-

Pedagogická sekce 
2 celostátní semináfie Pedagogické sekce (jaro, podzim) 4 000.-

Společnost pro mutagenezu zevním prostředí
Konference: Genetická toxikologie a prevence rakoviny 15 000.-
Konference: 29. Pracovní dny Sekce pro mutagenezu 5 000.-
Webová stránka (vedení) 2 000.-

Pobočka v Brně
Pfiedná‰kové schÛze poboãky v Brnû v r. 2006 11 000.-

Pobočka v Hradci Králové
Mezinárodní konference: Cytokinematics 2006 100 000.-

Hlavní výbor 
Semináfi na téma sociobiologie v Brnû, 4.4. 2006 15 000.-

Zpravodaj 80 000.-

Celkem 350 000.-

4. Přihlášky nových členů

Do spoleãnosti bylo pfiijato 6 nov˘ch ãlenÛ:
Ing. Eva Bürgerová z Prahy (sekce cytogenetická)
Doc. Dr. ªudovíd âagáji z Ostrovu nad Ohfií (sekce pro ultrazvuk v medicínû a biologii)
RNDr. L’udovíd Hu‰ák z Martina (sekce pro mutagenezi zevním prostfiedím)
RNDr. Andrej Gajdo‰ z Ko‰ic (sekce pro mutagenezi zevním prostfiedím)
Mgr. Eva Horváthová, Ph.D. z Bratislavy (sekce pro mutagenezi zevním prostfiedím)
Ing. Jifií ·míd z Prahy (sekce pro mutagenezi zevním prostfiedím)

Zprávy hlavního v˘boru
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5. Různé

Dr. Konûtopsk˘, pfiedseda pedagogické sekce oznámil, Ïe opou‰tí své pracovi‰tû
v dÛsledku odchodu do dÛchodu a obrátil se Hlavní v˘bor se Ïádostí o uloÏení archivních
materiálÛ pedagogické sekce na sekretariátu HV. S návrhem Hlavní v˘bor souhlasil.

Na závûr byl termín pfií‰tí schÛze Hlavního v˘boru pfiedbûÏnû stanoven na polovinu
ledna pfií‰tího roku.

Zapsal R. Janisch

Zápis ze zasedání
Mimořádného valného shromáždění Čs. biologické společnosti

24. 10. 2005 v Českých Budějovicích

Valné shromáÏdûní se se‰lo v Kongresové hale Jihoãeské univerzity v âesk˘ch Budû-
jovicích v pondûlí 24. fiíjna 2005 ve 14 hod. na zaãátku odpoledního programu spoleãného
sympozia XVIII. Biologické dny a Cells VI. Na programu mimofiádného valného shromáÏ-
dûní byly pouze dva body, schválení ãestného ãlenství a udûlení diplomu ãestného uznání.
ProtoÏe se nedostavila nadpoloviãní vût‰ina ãlenÛ, valné shromáÏdûní mohlo b˘t podle
stanov usná‰eníschopné aÏ po pÛlhodinové ãekací dobû. Hlavní v˘bor zafiadil na tuto
dobu prestiÏní VIII. Babákovou pfiedná‰ku na téma „Biologické a sezónní hodiny savcÛ“,
kterou pfiednesla prof. Helena Illnerová, DrSc. z Fyziologického ústavu AV âR.

Po pfiedná‰ce pfiedseda spoleãnosti prof. Neãas zahájil fiízení o udûlení ãestného
ãlenství MUDr. Radimovi ·rámovi DrSc., pfiedsedovi âeské spoleãnosti pro mutagenezi
zevním prostfiedím. Vûdeck˘ tajemník prof. Janisch seznámil pfiítomné s osobností
MUDr. Radima ·ráma a ve vefiejném hlasování bylo jeho ãestné ãlenství jednomyslnû
schváleno.

V dal‰ím bodu valného shromáÏdûní pfiedal pfiedseda spoleãnosti diplom ãestného
uznání doc. RNDr. ·korpíkové CSc., k pfiíleÏitosti jejího Ïivotního jubilea za dlouholeté
aktivní ãlenství v Biofyzikální sekci a v Brnûnské poboãce âs. biologické spoleãnosti.
Doc. ·korpíková se v leto‰ním roce podílela na organizaci úspû‰n˘ch XXVIII. DnÛ lékafi-
ské biofyziky ve Valticích.

R. Janisch



Zprávy hlavního v˘boru

17

Volby hlavního výboru pro funkční období 2006–2008

Pokyny členům
S koncem roku 2005 konãí i tfiíleté funkãní období hlavního v˘boru na‰í spoleãnosti

a proto na schÛzi hlavního v˘boru 24. 10. 2005 byla zvolena volební komise ve sloÏení
prof. âech (pfiedseda), prof. Svoboda, prof. Janisch, A. Stloukalová (ãlenové) a povûfiena
pfiípravou a uskuteãnûním voleb nového hlavního v˘boru korespondenãním zpÛsobem.
Prostfiednictvím v˘borÛ poboãek a sekcí byli v‰ichni ãlenové vyzváni k podání návrhu na
kandidáty pfií‰tího hlavního v˘boru. Volební komise návrhy shromáÏdila a pfiedkládá je
v níÏe uvedené kandidátní listinû. Volnû vloÏená kandidátka je souãasnû Va‰ím volebním
lístkem.

Vyjádřete své hlasování zakroužkováním těch čísel kandidátů, kterým dáváte svůj
hlas. Protože hlavní výbor může mít podle stanov 11 členů, označte nejvýše
11 jmen ze seznamu volebního lístku. Upravený volební lístek odstřihněte a za-
šlete obratem, nejpozději do 31.1.2006 na sekretariát společnosti:

Čs. biologická společnost
sekretariát
Tomešova 12
602 00 Brno 

Obálku oznaãte v levém rohu „Volby“.
V˘sledky voleb zvefiejní volební komise v nejbliÏ‰ím ãísle Zpravodaje a na pfií‰tím

Valném shromáÏdûní.
Úãast na volbách je právem a morální povinností kaÏdého ãlena.

Prof. MUDr. R. Janisch, DrSc. Prof. MUDr., RNDr. S. âech, DrSc.
vûdeck˘ tajemník pfiedseda volební komise

Kandidátka Hlavního výboru Čs. biologické společnosti
2006–2008

1. Prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc.
2. Prof. RNDr. Vojtûch Mornstein, CSc. 
3. Prof. MUDr. Oldfiich Neãas, DrSc.,
4. Prof. MUDr. RNDr. Svatopluk âech, DrSc.
5. Prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc,
6. Prof. RNDr. Ivan Ra‰ka, DrSc.
7. Doc. MUDr. Fedor âiampor, DrSc.
8. Doc. RNDr. Josef Reischig, CSc.
9. Doc. RNDr. Jifií Kunert, DrSc.

10. Prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc.

11. Ing. Jifií Ha‰ek, CSc.
12. Prof. RNDr. Juraj Krajãoviã CSc. 
13. Doc. RNDr. Gustáv Murín CSc.
14. Prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., 
15. Doc. MVDr. Ivan Mí‰ek, CSc.
16. Doc. MUDr. Jaroslav Mokr˘, Ph.D.
17. Doc. MUDr. Alexandra Oltová, CSc.
18. RNDr. Petr Folk, CSc.
19. RNDr. Renata Veselská, Ph.D.
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MUDr. Radim Šrám, DrSc. čestným členem společnosti

Leto‰ní mimofiádné valné shromáÏdûní udûlilo nejvy‰‰í formu svého ocenûní MUDr.
Radimu ·rámovi, DrSc. titul ãestného ãlenství. Dr. ·rám je ãlenem spoleãnosti od r. 1971.
JiÏ v r. 1972 byla z jeho iniciativy zaloÏena Sekce pro mutagenezi zevním prostfiedím.
Dr. ·rám se tak zaslouÏil o vytvofiení prostfiedí pro ãetná setkání odborníkÛ v genetické
toxikologii, ekologii a molekulární genetice. Sekce od svého zaloÏení pofiádá pravidelnû
celostátní konference pod titulem „Pracovní dny sekce“, ãasto s mezinárodní úãastí. Od
r. 1990 pouÏívá sekce oznaãení Spoleãnost, nyní pfiesnû âeská a slovenská spoleãnost
pro mutagenezi zevním prostfiedím a je ãlenem European Environmental Mutagen Society
(EEMS), kde Dr. ·rám vykonával i funkci viceprezidenta. Z jeho iniciativy se v r. 1991 ko-
nalo v Praze XXIst Annual Meeting of EEMS s úãastí pfies 400 odborníkÛ z 25 zemí svûta.
V souãasné dobû ãinnost spoleãnosti smûfiuje k podpofie studia mutagenÛ a látek s ob-
dobnou biologickou aktivitou v Ïivotním prostfiedí, zvlá‰tû tam, kde se mutageny dot˘kají
problémÛ lidského zdraví. Spoleãnost se soustfieìuje na podporu v˘zkumu a ‰ífiení infor-
mací plynoucích z jeho v˘sledkÛ.

Dr. ·rám je stále aktivním ãlenem spoleãnosti a v roce 2004 mu Hlavní v˘bor âs.
Biologické spoleãnosti navrhl udûlení nejvy‰‰í kategorie ocenûní, titulu ãestného ãlenství.

ProtoÏe podle stanov spoleãnosti tento titul schvaluje Valné shromáÏdûní prosím pfií-
tomné ãleny spoleãnosti, aby se ve vefiejném, hlasování k tomuto návrhu vyjádfiili.

Pfiejeme Dr. ·rámovi do dal‰ích let pevné zdraví a dal‰í úspûchy v jeho odborné a spo-
leãensky vysoce v˘znamné práci. 

R. Janisch

Významné výročí – devadesát let
prof. MUDr. Rudolfa Klena, DrSc.

Lékafiská fakulta a Fakultní nemocnice v Hradci Králové spolu dal‰ími organizacemi
oslavily 9. ãervence 2005 devadesátileté v˘roãní narození svého v˘znaãného pracovníka
prof. Rudolfa Klena.

Prof. Klen byl zakladatelem a dlouhá léta vedoucím tkáÀové banky fakultní nemocnice
v Hradci Králové. U pfiíleÏitosti Klenov˘ch narozenin byl uspofiádán míting, ve kterém tu-
zem‰tí i zahraniãní úãastníci komentovali pion˘rskou organizaãní ãinnost, ‰irok˘ zábûr jeho
zájmÛ, jakoÏ i hojnou publikaãní ãinnost v oboru tkáÀového bankovnictví. Klenovy mono-
grafie a uãebnice v oboru byly hodnoceny zvlá‰tû úãastníky z Velké Britanie, Japonska
a Thajska. Úãastníci mítinku ve spoleãenské ãásti programu nav‰tívili Hospitál v Kuksu,
absolvovali spolu s oslavencem varhaní koncert a veãer pak slavnostní veãefii.

âeskoslovenská biologická spoleãnost téÏ vzpomnûla dlouholeté a prÛkopnické orga-
nizaãní ãinnosti pozdravnou adresou, jeÏ byla v rámci vûdecké ãásti oslav jubilantovi pfie-
dána. âeskoslovenská biologická spoleãnost se pfiipojuje ke v‰em gratulantÛm s pfiáním
pohody a klidu, jakoÏ i trvalého zdraví do dal‰ích let plodného Ïivota.

Prof. F. Barto‰
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Doma – Čs. biologická společnost

Konference Cytoskeletální klubu
Duben 2006, Nové Mûsto na Moravû, 
Spoleãnost pro bunûãnou biologii
hasek@biomed.cas.cz

Seminář „Determinace lidské společnosti: nakolik je biologická a nakolik sociální
4.4.2006, Zasedací mistnostnost Dûkanátu LF MU, Komenského nám. 2, Brno 662 43,
Hlavní v˘bor âs. biologické spoleãnosti
onecas@med.muni.cz

Pracovní dny České a Slovenské společnosti pro mutagenezi zevním prostředím
2.–4. 5. 2006, Pfiedná‰kov˘ sál NCO NZO, Vinafiská 6, 656 02 Brno,
âeská a Slovenská spoleãnost pro mutagenezi zevním prostfiedím
jtopinka@biomed.cas.cz

Functional Organization of the Cell Nucleus
5.–8. kvûtna 2006, Praha,
EMBO Workshop, spolupofiadatelem je Spoleãnost bunûãné biologie
iraska@lf1.cuni.cz

From Genes to Molecular Epidemiology
2.–6. 6. 2006, Praha,
36th Annual Meeting of European Environmental Mutagen Society,
âeská a Slovenská spoleãnost pro mutagenezi zevním prostfiedím
sram@biomed.cas.cz, jtopinka@biomed.cas.cz,
www.ecnis.org

11. ročník Praktické sonografie
ãerven 2006, Olomouc,
âeská spoleãnost pro ultrazvuk v biologii a medicinû
ladol@tunw.upol.cz

Mezinárodní symposium CYTOKINEMATICS 2006
10.–12. 9. 2006, Hradec Králové,
Poboãka v Hradci Králové
cervinka@lfhk.cuni.cz

39. Výroční zasedání Cytogenetické sekce
14.–15. 9. 2006 v âesk˘ch Budûjovicích,
Cytogenetická sekce
kyra@vfn.cz

18. konference Evrop. společnosti pro ultrasonografii
15.–19. 9. 2006 v Bologni,
spolupofiadatelem je âeská spoleãnost pro ultrazvuk v biologii a medicinû
ladol@tunw.upol.cz
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Konference Genetická toxikológia a prevencia rakoviny
23.–25. 10. 2006, Pfiedná‰kov˘ sál Ústavu experimentální onkologie Slovenské aka-
demie vûd, Vlárska 7, 833 91 Bratislava,
âeská a Slovenská spoleãnost pro mutagenezi zevním prostfiedím
jtopinka@biomed.cas.cz

Přednášková odpoledne Pobočky v Brně, 
s prezentací pfiehledov˘ch referátÛ a krat‰ích pfiedná‰ek nebo dílãích sdûlení z rÛzn˘ch
oblastí biologie.
Zpravidla vÏdy druhá stfieda v mûsíci, Velká posluchárna Kongresového centra MU
v Brnû, Lékafiská fakulta, Komenského nám. 2, Brno
scech@med.muni.cz

2 celostátní semináře,
jaro, podzim 2006
Pedagogická sekce âs. biologické spoleãnosti

Doma – ostatní

Biotechnologie 2006
15.–16. 2. 2006, âeské Budûjovice,
Jihoãeská univerzita, Zemûdûlská fakulta v âesk˘ch Budûjovicích, âeská akademie
zemûdûlsk˘ch vûd,
rehout@zf.jcu.cz, zeman@zf.jcu.cz 
http://www.zf.jcu.cz/biotechnologie2006

Mikroskopie 2006
16.–17. 2. 2006, Hotel SKI, Nové Mûsto na Moravû,
âeskoslovenská mikroskopická spoleãnost
hozak@biomed.cas.cz

V cizině

Haploids in Higher Plants III 
12.–15. 2. 2006, Vienna, Austria,
haploids2006@mondial.at
www.mondial.at

Australian Conference on Microscopy and Microanalysis (ACMM 19) 
5.–9. 2. 2006, Sydney, Australia,
Australian Microscopy and Microanalysis Society
c.robins@idaustralia.com
http://www.acmm19.org.au/contact.php

7th Practical Intensive Workshop on 3D Confocal Microscopy
31.1.-3.2.2006, Genoa, Italy,
University of Genoa 
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Microscience 2006
27.–29. 6. 2006, London, UK,
The Royal Microscopical Society,
info@rms.org.uk
http://www.microscience2004.org.uk/contact.shtml

Focus on Microscopy 2006
9.–12. 4. 2006, Perth, Western Australia,
Univ. of Western Australia, Univ. of Amsterdam,
registration@FocusOnMicroscopy.org
http://www.focusonmicroscopy.org/

16th International Microscopy Congress (IMC16)
3.–8. 9. 2006, Sapporo, Japan
Japanese Society of Microscopy
info@imc16.jp
http://www.imc16.jp/

XX. Biochemický zjazd
12.–16. 9. 2006, Pie‰Èany, Hotel Sorea, SæÀava,
Sloveská spoloãnosÈ pre biochémiu a molekulárnu biológiu,
http://www.ssbmb.sav.sk/bz/index.html

UTOPEN¯ ARCHIMEDÉS – POKRAâOVÁNÍ

IRIDODIAGNOSTIKA (IRISDIAGNOSTIKA)

Diagnóza z duhovky. Do poloviny 20. století byla zejména v Nûmecku vypracována
v dokonal˘ diagnostick˘ systém, umoÏÀující rozpoznat podle barevnosti a zejména struk-
tury tkánû duhovky nejrÛznûj‰í onemocnûní a predispozice k nim. Charakteristické útvary
byly v duhovce nacházeny pro nejrÛznûj‰í chorobné stavy, vãetnû stavÛ traumatick˘ch.
Iridodiagnostice se podafiilo témûfi dokonale zakroutit krkem (rovnûÏ pfiedev‰ím v Nû-
mecku), teprve aÏ bylo spolehlivû dokázáno, Ïe rÛzní diagnostikové docházejí u stejn˘ch
pacientÛ ke zcela odli‰n˘m závûrÛm. Tvrdíce, Ïe dovedou na duhovce rozpoznat zlo-
menou nohu, nebyli tito specialisté schopni rozpoznat, Ïe dotyãnému pacientovi chybí
celá noha. Tyto v˘sledky ve‰ly natolik ve známost, Ïe dokonce ani u nás nedo‰lo v po-
sledních letech k masivnûj‰í renesanci iridodiagnostiky, ba i dr. Rejdákem (1992) popula-
rizovan˘ p. páter Ferda se jí zbavil co zbyteãné pfiítûÏe pro své jasnovidectví. Je ov‰em
nutno objektivnû pfiiznat, Ïe z na‰í duhovky je moÏno se dovûdût o stavu tûla neskonale
více neÏ napfiíklad z postavení hvûzd, pohybÛ kyvadélek ãi pochroumané aury. Skoro nic
je totiÏ neskonale vût‰í neÏ úplné nic.



Poznámky

22

KAMENY LÉČIVÉ

V podstatû v‰echny drahokamy a polodrahokamy mohou b˘t povaÏovány za léãivé –
ãím draÏ‰í, tím úãinnûj‰í. PÛvodnû byly drahé kameny pojídány rozdrcené, v podobû
prá‰ku, v souãasnosti je doporuãován spí‰e jejich kontakt s povrchem tûla. Homeopatická
aplikace drah˘ch kamenÛ, jejíÏ zavedení navrhuje autor, spoãívá v tom, Ïe jsou namoãeny
do vody a po odstátí a protfiepání je moÏné se takto získanou léãivou vodou polévat nebo
ji nosit v lahviãce u sebe. Dal‰ím fiedûním této vody vodou destilovanou mÛÏeme získat
léky s takovou mohutností úãinku, Ïe je jiÏ není tfieba ani vyrábût a staãí na nû jen po-
myslet! Zv˘‰ená citlivost nûkter˘ch osob k léãiv˘m drah˘m kamenÛm se projevuje jako
snaha o jejich legální ãi nelegální získání. S ohledem na v˘‰e uvedené by proto nemûla
b˘t posuzována jako mamonûní ãi trestná ãinnost, ale spí‰e jako pfiirozená instinktivní
ãinnost smûfiující ke zlep‰ení vlastního ãi cizího zdraví. V odÛvodnûn˘ch pfiípadech by
léãivé drahé kameny mûly b˘t hrazeny zdravotními poji‰Èovnami. 

KINESIOLOGIE

Je velmi pravdûpodobné, Ïe nezasvûcen˘ klasick˘ vzdûlanec by kinesiologii mohl
snadno povaÏovat za vûdu o pohybech. Ve skuteãnosti se v‰ak jedná o jednu z v˘znam-
n˘ch neinvazivních diagnostick˘ch metod alternativní medicíny. Není jiÏ v˘sadou jen zh˘ã-
kan˘ch AmeriãanÛ a ZápadoevropanÛ, ale má se ãile k svûtu i u nás, jak se lze doãíst
i u jedné z na‰ich autorit (Joná‰ 1997, s. 53). Vy‰etfiovan˘ objekt se chopí nádobky s po-
travinou ãi jin˘m ãinitelem, o kterém se pfiedpokládá, Ïe by mu nemusel ãinit dobfie. âasto
se jedná i o takzvanou NOSODU (viz). Diagnostik poté vyzve vy‰etfiovaného, aby pfied-
paÏil ãi upaÏil a vyvine jist˘ tlak smûrem dolÛ na zdviÏenou paÏi. Podvolí-li se tato paÏe
ochable tlaku diagnostikovu, jedná se o ãinitele ‰kodlivého, jehoÏ je nutno se vystfiíhat.
Vzdoruje-li paÏe tlaku, pak je v‰e v pofiádku a pacient se mÛÏe problematickou potravinou
krmit, respektive uvaÏovanou chorobou netrpí. Tato metoda je nejen elegantní, ale
s ohledem na pfiístrojovou nenároãnost téÏ velmi levná a zajímavá i pro zdravotní poji‰-
Èovny, které se ve vyumûlkovan˘ch pfiístrojov˘ch vy‰etfiovacích metodách oficiální medi-
cíny tak jako tak pfiíli‰ nevyznají. O tom svûdãí bodové ohodnocení nûkter˘ch diagnostic-
k˘ch v˘konÛ.

KRÁČENÍ OHNĚM

Pfiesnûji kráãení po Ïhav˘ch uhlících bosou nohou. âinnost, kterou se zab˘vají témûfi
ve stejné mífie duchovní osobnosti, náboÏen‰tí fanatikové a na‰tvaní skeptikové. Velké
procento lidí, kráãejících rychl˘mi krÛãky po Ïhav˘ch uhlících, vyvázne bez nehody
a zbytku odváÏlivcÛ se vytvofií puch˘fie a spáleniny rÛzného stupnû, a to nezávisle na mífie
skepticismu a duchovní pfiípravy (mystikou opfiedené a v ãetn˘ch pfiípadech velmi dobfie
zaplacené, jak praví Hoggart a Hutchinson [1997, s. 88–101]). Po Ïhav˘ch kamenech
a zejména kovov˘ch plátech se nechodí, ve vafiícím oleji se nikdo nebrouzdá, aã jeho tep-
lota je podstatnû niÏ‰í, neÏ je tomu u Ïhav˘ch uhlíkÛ. NedÛtklivá fyzika pfiispûchala hned
se dvûma vysvûtleními. Ménû pravdûpodobné se t˘ká ochlazování ‰lapek odpafiující se
vodou, pravdûpodobnûj‰í dovozuje, Ïe lidské chodidlo je kompaktní hmota se znaãnou
tepelnou kapacitou, zatímco Ïhavé uhlíky jsou hmota fiídká, s tepelnou kapacitou pomûrnû
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malou, tudíÏ tûlesa neschopná pfiedat pokoÏce pfii krátkodobém kontaktu pfiíli‰ mnoho
tepla. V kaÏdém pfiípadû se v‰ak jedná o ãinnost rizikovou a následování nehodnou.
Sebevûdomí je moÏné si vylep‰it i bez puch˘fiÛ.

KRESBY LÉČITELŮ A PSYCHOTRONIKŮ

TéÏ automatické kresby. Jedná se o umûleck˘ v˘raz senzibilÛ a psychotronikÛ.
Podobnost s plátny vytváfien˘mi opicemi a osly, jejichÏ rÛzné ãásti tûla jsou namoãeny
do barvy, je jen velmi volná. Úãel tûchto imaginací je stejn˘, jako mûly druhdy vnitfinosti
rÛzn˘ch ÏivoãichÛ pro pohanské knûze ãi jako mûla donedávna kávová sedlina v ordi-
nacích vû‰tkyÀ. TvÛrci tûchto kreseb pijí ãaj nebo instantní kávu, takÏe sedlinu nemají
k dispozici a vû‰tûní z ãajov˘ch lístkÛ je zatím jen málo roz‰ífiené. Základním teore-
tick˘m problémem interpretace kreseb je nalezení jejich podobnosti se studovan˘m ob-
jektem. Jsou-li kresby pouÏívány k úãelÛm diagnostick˘m, pak je mnohdy obtíÏné roz-
li‰it, zda chorobné loÏisko je na pravé ãi na levé stranû objektu – nelze totiÏ vût‰inou
poznat, zda objekty jsou zobrazeny v projekci pfiedozadní ãi zadopfiední. V kaÏdém pfií-
padû se v‰ak nûjaká loÏiska nûkde nacházejí. Jsem pfiesvûdãen, Ïe fiada objektÛ má pfii
vytváfiení sv˘ch kreseb nepfiíjemné pocity (jakoby po nich nûkdo kreslil), av‰ak z úcty
k léãitelÛm se to zdráhají pfiiznat.

KYVADLO SIDERICKÉ neboli PENDL

Vedle PROUTKU ãili VIRGULE základní detekãní pomÛcka psychotronická, vhodná
pro univerzální diagnostiku ãehokoliv, a to i velmi daleko za hranicemi medicíny, jak po-
tvrzuje ná‰ pfiední odborník p. Stanislav Brázda (1996). Kyvadlu jsou kladeny nejdfiíve
otázky, na které známe odpovûì. Kladné ãi záporné odpovûdi se projevují odli‰n˘mi po-
hyby kyvadla. Takto se nauãíme poznávat, zda nám kyvadlo odpovídá na na‰i otázku
„Ano„ ãi „Ne„. Potom jiÏ mÛÏeme pfiistoupit ke kladení otázek, na které neznáme odpo-
vûdi. Mimofiádn˘ch úspûchÛ dosahují za pomoci kyvadla zejména léãitelé, hledaãi vody,
vzácn˘ch rud, pokladÛ a ztracen˘ch osob, napfiíklad kojencÛ, ktefií takto mohou b˘t loka-
lizováni aÏ na nûkolika desítkách rÛzn˘ch míst souãasnû. Velkou úãinností se vyznaãují
kyvadla zhotovená ze vzácn˘ch kovÛ a kamenÛ. Skeptikové se snaÏí vysvûtlovat pohyb
kyvadla (k˘ve se dobfie komukoliv) pÛsobením nárazÛ tepov˘ch vln, únavov˘m tfiesem,
takzvan˘mi ideomotorick˘mi pohyby a jin˘mi nesmysly. Zvlá‰È zavilí nepfiátelé kyvadel
tvrdí, Ïe pendlafii pohybují se sv˘mi kyvadélky tak, jak se jim to v dané situaci hodí. Autor
mûl nedávno moÏnost pozorovat pendlafie v jisté vegetariánské prodejnû. K˘val kyva-
délkem a tvrdil konsternované prodavaãce, Ïe tato má zv˘‰enou hladinu glukózy v krvi.

V. Mornstein
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