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Posílejte přihlášky
Vyhlášení soutěže

Termíny 
 Do 31.1. 2007 zaslat na adresu: 

ddornero@europe.sial.com (nebo na 
poštovní adresu Sigma-Aldrich s.r.o., Daniela 
Dornerová, Pobřežní 46, 186 00 Praha 8) 
přihlášku obsahující jméno, pracoviště, 
e-mailovou adresu, telefon a fax 
a především jednostránkový abstrakt, 
který je třeba dodat v elektronické formě 
(formát MS Word document). Velmi preferuje-
me komunikaci e-mailem. Přihlášku je možno 
zaslat on-line na www.sigma-aldrich.com/czech, 
link - Konference mladých 2007.

 Do 1.3. 2007 vybere odborná komise 
účastníky a bude je informovat.

 Konference proběhne ve dnech 12.6. - 15.6. 
2007 v hotelu Devět skal v CHKO Ždárské 
vrchy.

Požadavky 
Podmínky účasti jsou stejné jako v předchozích 
letech:

 Konference se mohou zúčastnit vědečtí 
a výzkumní pracovníci do 35 let (ročník 
narození 1972 a mladší), jejichž domovské 

pracoviště je na území České republiky, 
a kteří do uvedeného data zašlou přihlášku 
a abstrakt. 

 Formát abstraktu nesmí přesáhnout 
jednu stranu. Abstrakta přijatých prací 
(přednášející, postery a náhradníci) budou 
otištěna v Chemických Listech, a proto 
formát musí odpovídat požadavkům 
publikace v Chemických Listech (http://
chemickel isty.vscht.cz/cz/authors.html)
Abstrakta, která nebudou odpovídat 
uvedenému zadání, nebudou zařazena 
do výběru.

Odměna nejlepším
Na závěr konference budou uděleny dva granty 
(jeden v oboru organická chemie a příbuzné 
a druhý v oboru biochemie, molekulární 
biologie a příbuzné) v hodnotě 50 000 Kč na 
volný nákup zboží od firmy Sigma-Aldrich.  

Financování
Ubytování a stravování hradí firma
Sigma-Aldrich s.r.o., účastníci si hradí nápoje. 
Bude zajištěna doprava autobusem z Prahy 
a zpět.

Dotazy
Jakékoliv dotazy zasílejte na: 
ddornero@europe.sial.com

Ostatní
V roce 2006 proběhla již šestá konference. 
Ohlasy na konferenci byly zatím vždy velmi pozi-
tivní, a to jak ze strany soutěžících, tak porotců. 
V roce 2006 se osvědčila změna začátku před-
nášek. Namísto čtvrtku byl začátek přesunut již 
na středu odpoledne, čímž se získal čas  také na 
aktivní odpočinek. Z důvodu obsazenosti hotelu 
je však letošní konference termínově posunuta 
tak, že začíná již v úterý odpoledne a končí 
v pátek snídaní. Druhou změnou, která vycháze-
la z přání účastníků, bylo větší promíchání témat 
jednotlivých přednášek v blocích. Základní prin-
cipy konference však zůstávají v platnosti: snaha 
umožnit mladým vědcům konfrontaci vlastní 
práce s tím, co se dělá na jiných pracovištích 
v České republice, zkusit si přednášet většímu 
plénu, poznat se s ostatními vědci i při nefor-
málních diskusích a mít možnost se konference 
zúčastnit bez nutnosti platit poplatek.

Jako již tradičně, i v roce 2007 bude firma Sigma-Aldrich spol. s r.o., ve spolupráci 
s ČSBMB a ČSCH, pořádat mezioborové setkání mladých vědeckých a výzkumných 
pracovníků z oboru chemie, biochemie, molekulární biologie a oborů příbuzných 
s vyhlášením a odměněním nejlepších prací.

www.sigma-aldrich.com/czech

Sigma-Aldrich s.r.o.
Pobřežní 46, 186 00  Praha 8

Tel : 246 003 200, Fax : 246 003 291
email: czecustsv@europe.sial.com
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Interfázová buÀka nádoru moãového mûch˘fie s aneuploidiemi chromosomÛ 3, 7 a 17. Zpra-
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ÚVODNÍ SLOVO

Mezioborová komunikace?

Jedním ze zaklínadel moderní vûdy, oblast biologick˘ch vûd nevyjímaje, je potfieba mezi-
oborové spolupráce. Není pochyby, Ïe jde o potfiebu naprosto reálnou. Staãí se trochu po-
ohlédnout po historii zásadních objevÛ biologick˘ch a medicínsk˘ch a zjistíme, Ïe u zrodu
vût‰iny z nich stáli lidé, ktefií buì vÛbec nebyli biology, nebo byli hluboce vzdûláni v jin˘ch,
zpravidla exaktních vûdách. Gregor Mendel byl zdatn˘ matematik, Watson byl ovlivnûn
mj. biofyzikem Delbrückem, Crick studoval pfied biologií fyziku a Franklinová byla pfiede-
v‰ím fyzik. V‰ichni tfii pak urãitû byli pod vlivem práce fyzika Schrödingera, jenÏ na zá-
kladû ryze fyzikálních úvah dospûl k poznání, Ïe nositelkou genetické informace musí b˘t
lineární molekula (krystal) s nûkolika málo stfiídajícími se podjednotkami. Prigogine, kter˘
rozvinul termodynamiku Ïiv˘ch systémÛ, byl fyzikální chemik – abych uvedl alespoÀ nû-
jaké pfiíklady. Pro mezioborovou spolupráci v‰ak musí b˘t vytvofieny pfiedpoklady, a to
pfiedev‰ím v oblasti vzdûlávání adeptÛ biologick˘ch vûd.

Je souãasn˘ vysoko‰kolsk˘ systém nastaven tak, by mezioborové komunikaci po-
máhal? Mám o tom váÏné pochybnosti. Nahlédneme-li do sylabÛ biologick˘ch studij-
ních programÛ, pak v nich sotva najdeme matematiku ãi fyziku, i chemie je znaãnû osla-
bena. Biolog se sice nûco dovídá o statistice, ale s v˘jimkou nûkolika nejjednodu‰‰ích
testÛ ji pouÏívat stejnû nemÛÏe, protoÏe jí nerozumí na dostateãné úrovni (já také ne,
abych se pfiiznal). Vûdomostní „pool“ fyziky zÛstává u biologa na stfiedo‰kolské úrovni
a rychle slábne – pfiirozen˘m zvûtráváním i v dÛsledku stále men‰ích dávek fyziky na
stfiedních ‰kolách.

Nepochybnû by jistá vstfiícnost k ménû exaktním vûdám byla na místû i u fyzikÛ ãi che-
mikÛ (biochemiky z tûchto úvah zatím vyjímám). Pokud mi je známo, matematikové dostá-
vají v rámci své studijní diety také jistou dávku fyziky, stejnû tak fyzikové obãas zabrousí
do nûkter˘ch oblastí chemie. Nezb˘vá neÏ si pfiát, aby obãas zabrousili i do biologie (bio-
fyziky), která je konec koncÛ v˘znamnou aplikaãní oblastí fyziky.

Biochemik byl pro mû vÏdy tak trochu zakuklen˘m biofyzikem – ãlovûkem, kter˘ ví
hodnû nejen o chemii a biochemii jako takové, ale má solidní fundament matematick˘ i fy-
zikální, ba i z biologie nûco zná. Byl jsem nedávno vyveden z omylu, kdyÏ dne‰ní témûfi
absolvent biochemie mûl nepfiekonateln˘ problém s povrchov˘m napûtím a prvním termo-
dynamick˘m zákonem (obojí bylo vyÏadováno na úrovni víceménû stfiedo‰kolské). Kdysi
byla fyzikální chemie pro biochemiky tûÏkou a zásadní zkou‰kou – Ïel, byla.

Dne‰ní spoleãenské procesy jsou fiízeny zejména nástroji ekonomick˘mi. Zkusme tedy
najít vedle pfiíãin jin˘ch (potfieba rychlé specializace, konkurence jin˘ch oborÛ, kvalita
uchazeãÛ o studium aj.) onoho zakopaného „ekonomického“ psa. O jednom bych vûdûl,
ale pfiedstavím jej zakuklenû, aby mi nikdo nemohl pfiíli‰ nadávat. JestliÏe napfiíklad obor
„v‰eobecná tancologie“ potfiebuje v˘uku „biomechaniky tance“ a musí-li za ni kolegÛm bi-
omechanikÛm zaplatit (penûz není nikdy dost), pak je fie‰ení nasnadû. Prohlásí se, Ïe tan-
cologÛm hlubok˘ch znalostí z biomechaniky tance vlastnû netfieba, Ïe to je podivínsk˘
pfieÏitek, na kter˘ není stejnû ãas a Ïe pan Mgr. Kvasniãka, odborn˘ asistent tancologic-
kého ústavu, kter˘ si o biomechanice tance kdysi cosi pfieãetl, mÛÏe v‰e zvládnout
v malém nepovinném semináfii. Nepfiipomíná vám to nûco? Pokud ano, poraìte prosím,
co by se s tím dalo dûlat.

Vojtûch Mornstein
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29. Pracovní dny âeské a slovenské spoleãnosti
pro mutagenezi zevním prostfiedím

2.– 4. 5. 2006 Brno

Pracovní dny âeské a slovenské spoleãnosti pro mutagenezi zevním prostfiedím, které
se jiÏ tradiãnû konaly na zaãátku kvûtna v Národním centru o‰etfiovatelství a nelékafisk˘ch
zdravotních oborÛ v Brnû probûhly ve znamení pfiíprav na ãervencovou konferenci
Evropské spoleãnosti pro mutagenezi v Praze, kdy fiada úãastníkÛ vyuÏila moÏnosti pre-
zentovat svá sdûlení pro následnou evropskou konferenci v Praze na „domácím“ fóru
a svá sdûlení po diskusi s ãesk˘mi a slovensk˘mi kolegy je‰tû upravit. 

V první ãásti konference byly pfiedneseny vyÏádané pfiedná‰ky k aktuálním problémÛm
genetické toxikologie. Jedním z tûchto problémÛ byla dlouho diskutovaná otázka zafiazení
cytogenetické anal˘zy periferních lymfocytÛ do preventivních lékafisk˘ch prohlídek pfii expo-
zici mutagenÛm a karcinogenÛm. Na toto téma pfiednesly zásadní pfiedná‰ky Dr. Pavel
Rössner st., Dr. Radim ·rám z Ústavu experimentální medicíny AV âR a Dr. Hana Le-
hocká ze Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravû. V následné diskusi se v˘bor spoleã-
nosti rozhodl vytvofiit pracovní skupinu vedenou Dr. Rössnerem, která pfiipraví podklady
pro spoleãné jednání v˘boru na‰í spoleãnosti se Spoleãností pracovního lékafiství âLS
JEP. Tato pracovní skupina následnû vytipovala profesionální expozice pfii nichÏ by mûla
b˘t cytogenetická anal˘za studována.

Dal‰í blok vyÏádan˘ch pfiedná‰ek se zab˘val v˘sledky fiady zajímav˘ch experimentál-
ních studií. Jednou z centrálních otázek mechanismu vzniku nádorového bujení je otázka
úlohy genotoxick˘ch a negenotoxick˘ch karcinogenÛ. Ukazuje se, Ïe napfi. látky ze sku-
piny polycyklick˘ch aromatick˘ch uhlovodíkÛ (PAU) mohou pÛsobit jak genotoxicky, tj. in-
teragovat s DNA za tvorby tzv. DNA aduktÛ, tak ovlivÀovat bunûãn˘ cyklus, proliferaci,
apoptózu a mezibunûãnou komunikaci, tj. pÛsobit jako negenotoxické karcinogeny. Velmi
zajímavou pfiedná‰ku na toto téma pfiednesl dr. Machala z V˘zkumného ústavu veteri-
nárního lékafiství v Brnû. 

Dále bylo pfiedneseno nûkolik vyÏádan˘ch pfiedná‰ek na téma vlivu genetick˘ch poly-
morfismÛ. Ing. Topinka poukázal na moÏnou souvislost polymorfismu v DNA reparaãním
genu XPD s frekvencí respiraãních onemocnûní (specificky bronchitid) u dûtí v ranném
vûku. Dr. Gurská z Ústavu experimentální onkologie SAV v Bratislavû upozornila na úlohu
genu hOGG1 v reparaci oxidaãního po‰kození DNA. Zajímavé pfiíspûvky na téma gene-
tick˘ch polymorfismÛ pfiednesli Dr. DÏupinková (Slovenská zdravotnická universita
v Bratislavû). VyuÏití metod molekulární epidemiologie v oblasti studia rakoviny prsu pre-
zentoval Dr. Souãek (Státní zdravotní ústav), kter˘ poukázal na zmûny exprese cyto-
chromÛ P450 pfii tomto onemocnûní. Dr. Vodiãka (Ústav experimentální medicíny AV âR)
demonstroval zv˘‰en˘ v˘skyt nûkter˘ch metabolick˘ch a DNA reparaãních polymorfismÛ
u pacientÛ s nádory tlustého stfieva a koneãníku.

MoÏnosti vyuÏití anal˘zy DNA aduktÛ pfii studiu mechanismu pÛsobení nûkter˘ch ge-
notoxick˘ch látek pfiednesla doc. Stiborová (Pfiírodovûdecká fakulta UK v Praze).
Komplexní pfiístup pfii hodnocení oxidaãního stresu demonstroval ve své pfiedná‰ce
Dr. Rössner ml. (Ústav experimentální medicíny AV âR), kter˘ ve své metodické pfied-
ná‰ce seznámil pfiítomné s nov˘mi metodami studia oxidaãního po‰kození DNA, pro-
teinÛ a lipidÛ.
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Jedním ze závaÏn˘ch problémÛ genetické toxikologie je kvalita spermií u mlad˘ch
muÏÛ. Prof. Rube‰ (V˘zkumn˘ ústav veterinárního lékafiství v Brnû), pfiednesl na toto
téma velmi zdafiilou didaktickou pfiedná‰ku, která jednak rozebrala sloÏitost procesu
oplodnûní z teoretického hlediska a jednak ukázala nûkteré v˘sledky studie provádûné na
populaci mlad˘ch muÏÛ v Praze a v Brnû. 

Z pfiihlá‰en˘ch sdûlení zaujala zejména pfiedná‰ka Dr. Novotné (Ústav experimentální
medicíny AV âR), která prezentovala data o po‰kození DNA u praÏsk˘ch policistÛ trávi-
cích vût‰inu pracovního ãasu ve vnûj‰ím prostfiedí s vy‰‰ím obsahem genotoxick˘ch látek
v ovzdu‰í. Z hlediska interpretace dat o chromozomálních aberacích studovan˘ch me-
todou FISH bylo zajímavé sdûlení Dr. Rössnerové (Ústav experimentální medicíny AV âR)
o stabilitû detegovan˘ch chromozomálních zmûn.

Celkovû lze hodnotit setkání genetick˘ch toxikologÛ v Brnû velmi pozitivnû, neboÈ se
v jeho rámci prolínají ãistû teoretické studie s otázkami praktického vyuÏití pouÏit˘ch
metod v lékafiské praxi. 

Jan Topinka 

Pfiedná‰kové odpoledne Spoleãnosti bunûãné biologie âsBS
„Funkãní organizace bunûãného jádra“

4. kvûtna 2006 PurkyÀÛv ústav 1. LF UK, v Praze

V návaznosti na EMBO workshop jsem poÏádal ‰est vynikajících zvan˘ch vûdcÛ,
o kter˘ch jsem vûdûl, Ïe jsou zároveÀ vynikající pfiedna‰eãi, zda by byli ochotni pro
ãeskou badatelskou vefiejnost pfiednést pfiedná‰ku. PoÏádal jsem je rovnûÏ, aby jejich
pfiedná‰ka mûla pfiím˘ nebo nepfiím˘ dopad na humánní medicínu. V‰em fieãníkÛm patfií
obrovsk˘ dík, neboÈ na úkor svého ãasu se nejen uvolili se úãastnit této akce, ale jejich
pfiedná‰ky mûly, jak jsem ostatnû oãekával, vynikající úroveÀ.

Program pfiedná‰kového odpoledne byl následující: 

„How chromosomal passenger proteins help us avoid aneuploidy
and cancer“

Prof. William Earnshaw
(Wellcome Trust Centre for Cell Biology, University of Edinburgh, Edinburgh, 
United Kingdom)

Many cancer cells are characterised by a range of chromosomal abnormalities which
can be explained, in part, by defects in chromosomal segregation during mitosis. One of
the key determinants regulating the segregation is the chromosomal passenger complex,
a highly dynamic protein kinase composed of Aurora B (the catalytic subunit), INCENP
(a scaffold and activating subunit), Survivin and Borealin/Dasra B. Survivin overexpres-
sion is common in cancer cells, and is widely thought to be a useful prognostic marker for
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predicting the clinical outcome of the disease. This lecture will briefly introduce mecha-
nisms that give rise to aneuploidy. It will then discuss the organisation of the chromosomal
passenger complex and the roles of chromosomal passenger proteins in regulating chro-
mosome attachment to the spindle, structure of the spindle itself, and regulation of the
spindle checkpoint. This protein complex is involved in nearly every aspect of mitosis, and
by studying its functions, we are developing a much clearer picture of the communication
between chromosomes and the cytoskeleton that is essential for the coordination of
successful cell division.

„Cell fusion and cancer“

Prof. Yuri Lazebnik 
(Cold Spring Harbor Laboratory, Cold Spring Harbor, USA)

This lecture will discuss the model that cell fusion may contribute to carcinogenesis and
tumor progression. I will review what is known about physiological and illicit cell fusion,
how cell fusion is caused, and will focus on evidence that links cell fusion to cancer. 

„Understanding spinal muscular atrophy: How small RNAs
can cause big problems“

Prof. A. Greg Matera
(Case Western Reverse University, School of Medicine, Cleveland, USA)

Spinal Muscular Atrophy (SMA) is a common genetic disease that strikes young
children; most SMA patients die before reaching the age of two years. The gene res-
ponsible for this disease is called SMN (Survival of Motor Neurons), and the protein pro-
duct of this gene is involved in biogenesis of macromolecular complexes that contain
small RNAs. Despite our increasing knowledge of SMN's role in small RNA metabolism,
the underlying basis for how loss of SMN function causes SMA is not known. This
lecture will focus on the use of animal models to help understand the molecular etiology
of SMA. 

„Analysing the spatial organisation of chromatin"

Prof. Wendy Bickmore
(MRC Human Genetics Unit, Western General Hospital, Edinburgh, United Kingdom)

The lecture will cover the ways in which the spatial organisation of mammalian ge-
nomes and high-order chromatin structures can be assayed. I will describe how a combi-
nation of cell biology (fluorescence in situ hybridisation), molecular biology (chromosome
conformation capture) and biochemical (sucrose gradient sedimentation) assays can be
employed to investigate these complex levels of chromatin structure and how they are
regulated during development. I will explore how this level of genome organisation relates
to gene expression and how it may be altered in disease and cancer.
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„Time-lapse approaches to studying protein dynamics“

Prof. Angus Lamond
(Wellcome Trust Biocentre, University of Dundee, Dundee, United Kingdom) 

The lecture will describe the principles and application behind new methods allowing
the measurement of dynamic changes in protein levels in subcellular organelles and multi-
protein complexes in vivo. I will describe how a combination of time-lapse fluorescence
microscopy and "time-lapse proteomics" can be used in parallel to visualize and quanti-
tate the levels of proteins in specific organelles and to record these levels change at diffe-
rent stages of cell cycle progression and under different growth conditions. The proteomic
approach uses metabolic labeling of cells grown in the presence of basic amino acids
substituted with 13C and 15N heavy isotopes to facilitate the high throughput analysis of
changes in protein levels detected by mass spectrometry.

„Functions of Lamin-LAP complexes in adult stem cell activity
and their potential involvement in lamin-linked diseases“

Prof. Roland Foisner 
(Max F. Perutz Laboratories, Medical University, Vienna, Austria) 

Beside their structural role, lamins are increasingly recognized as major components
involved in functional chromatin organization and in gene expression. We are studying
Lamina-associated polypeptide (LAP) 2alpha, which forms complexes with A-type lamins
and retinoblastoma (pRb) protein in the nucleoplasm. LAP2alpha and lamin A associate
with E2F/pRb-dependent promotor regions and repress the expression of E2F target
genes by unknown mechanisms. Overexpression of LAP2alpha favours cell cycle exit and
initiates differentiation, while downregulation of the protein impaired cell cycle withdrawel
after serum starvation. We suggest that LAP2alpha-lamin A complexes regulate the
balance between proliferation and differentiation, a mechanism particularly important for
adult stem cell function in tissue turnover in regeneration.

In accordance with this model, we see defects in cell cycle control and didfferentiation
in muscle and epidermal stem cells derived from LAP2alpha-deficient mice. Based on our
studies we propose a new model for molecular mechanisms of lamin-linked diseases, in
which mutations of lamin A or in lamin A-binding proteins disrupt the cell cycle control
functions of these proteins in adult stem cells, leading to defects in tisuue turnover or to
accelerated aging in patients. 

Na pfiedná‰kové odpoledne pfii‰lo bezmála 160 úãastníkÛ. Navíc t˘m z âeské televize
udûlal s fieãníky rozhovory, které byly zpracovány do pofiadu Planeta Vûda. V nûm také
vystoupili dal‰í dva pozvaní fieãníci EMBO workshopu, prof. Y. Gruenbaum z Izraele a ná‰
svûtovû proslul˘ vûdec, prof. J. Bártek z Dánska. 

Ivan Ra‰ka
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Functional Organization of the Cell Nucleus
EMBO Workshop

Hotel ILF, Praha 5.– 8. kvûtna 2006

Po dvou EMBO workshopech, konan˘ch v letech 1999 a 2002, byl leto‰ní jiÏ tfietím
workshopem o bunûãném jádfie, kter˘ se uskuteãnil v Praze. EMBO workshopy jsou
prestiÏní akce a není jednoduché do Prahy jeden takov˘ workshop dostat. Kromû toho je
poãet úãastníkÛ striktnû omezen, coÏ v pfiípadû leto‰ního workshopu znamenalo úspûs-
nost ménû neÏ 40 % aplikací. 

Vûdeck˘ program obsahoval osm pfiedná‰kov˘ch sekcí (viz. rovnûÏ http://lge.lf1.cuni.
cz/embo06.html): Chromatin a struktura chromozomÛ, Organizace jaderného prostoru,
Architektura jádra a genová exprese, Dynamika a plasticita jádra, Vyzrávání RNA a pohyb
RNA v jádfie, Jadérko a jaderné organely, Jadern˘ obal a nukleocytoplazmatick˘ trans-
port, Jádro v apoptóze a nemoci. V˘tah z vûdeckého programu byl nedávno zvefiejnûn
v EMBO Reports (advanced online publication, 27. 10. 2006).

Vedle pfiedem stanoveného vûdeckého programu byla díky evaluaãní komisi (ãlenové:
Y. Gruenbaum, T. Cremer a H. Herrmann) uspofiádána devátá pfiedná‰ková sekce za-
hrnující krat‰í pfiedná‰ky vybran˘ch plakátov˘ch sdûlení. Zb˘vající úãastníci mûli v této
sekci moÏnost „one slide“ sdûlení. Mimoto vybrala evaluaãní komise tfii nejlep‰í postery,
které získaly ceny Journal of Cell Biology a Trends in Cell Biology. 

Pokud nepoãítám pracovníky z na‰eho pracovi‰tû, workshopu se zúãastnilo 115 pra-
covníkÛ z celého svûta. Z toho bylo 30 pozvan˘ch fieãníkÛ a 31 fieãníkÛ vybran˘ch na zá-
kladû zaslaného abstraktu. 

Workshop dopadnul skvûle, neboÈ byl na základû anonymních EMBO formuláfiÛ vy-
hodnocen ve více neÏ 90 % jako v˘teãn˘ nebo velmi dobr˘. Chtûl bych proto podûkovat
spoluorganizátorÛm workshopu (prof. U. Aebi z Bazileje a prof. W. Earnshaw z Edinburku)
a pfiedev‰ím v‰em spolupracovníkÛm z Ústavu bunûãné biologie a patologie 1. LF UK
v Praze a Oddûlení bunûãné biologie FgÚ AV âR. Dík patfií téÏ pracovníkÛm hotelu ILF
a samozfiejmû zastfie‰ujícím organizacím, 1. lékafiské fakultû UK v Praze, Fyziologickému
ústavu AV âR, Institutu postgraduálního vzdûlávání ve zdravotnictví a Spoleãnosti bu-
nûãné biologie âeskoslovenské biologické spoleãnosti. DÛleÏitá byla i sponzorská pomoc,
která umoÏnila pro nûkolik desítkek úãastníkÛ hradit konferenãní poplatek, místní v˘daje
a nûkdy i cestovní v˘daje.

Ivan Ra‰ka
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XXIX. Dni Lekárskej Biofyziky

16.– 18. 5. 2006 Bratislava

Ve dnech 16.– 18. 5. 2006 se v Bratislavû, v areálu v˘stavi‰tû Incheba, konaly jiÏ
XXIX. Dny lékafiské biofyziky. Tentokrát jako souãást druhého roãníku mezinárodní spe-
cializované v˘stavy  XPO Bratislava SR, Infarmed, Interlab, Non-handicap. Konference
se zúãastnilo více neÏ sto pfiedních odborníkÛ i studentÛ nejen z 10 lékafisk˘ch fakult
âeské a Slovenské republiky ale i jin˘ch vysok˘ch ‰kol pfiípadnû vûdeck˘ch ústavÛ a také
z lékafiské praxe. 

Na setkání, které probûhlo v tradiãnû v˘borné a pfiátelské atmosféfie, bylo pfiihlá‰eno
83 pfiíspûvkÛ [jejich abstrakty jsou uvefiejnûny v Bratislavsk˘ch lekársk˘ch listech 2006
107(4)]. Diskutována byla hlavnû témata související s postavením lékafiské fyziky a biofy-
ziky v základním a aplikovaném lékafiském v˘zkumu, v diagnostick˘ch a terapeutick˘ch
procesech v rámci lékafiské péãe a ve v˘uce biofyziky a lékafiské informatiky na lékafi-
sk˘ch fakultách.

Pfii slavnostním zahájení byla také pfiedána Pamûtní medaile LF UK za celoÏivotní zá-
sluhy o rozvoj lékafiské biofyziky prof. MUDr. Ivu Hrazdirovi, DrSc.

Patronát nad konferencí laskavû pfievzali dûkan LF KU prof. MUDr. Pavel Traubner, CSc.
a prof. MUDr. Elena Kukurová, CSc., prezidentka leto‰ní konference. 

Daniel Vlk

From Genes to Molecular Epidemiology
36. V˘roãní zasedání Evropské spoleãnosti

pro mutagenezi zevním prostfiedím

2.– 6. ãervence 2006, Kongresové centrum Praha

Poãátkem ãervence se Praha stala místem konání 36. V˘roãního zasedání Evropské
spoleãnosti pro mutagenezi zevním prostfiedím. Hlavním pofiadatelem akce byl Ústav expe-
rimentální medicíny AV âR ve spolupráci se Spoleãností pro mutagenezi zevním pro-
stfiedím âeskoslovenské biologické spoleãnosti. Konference se zúãastnil rekordní poãet
cca 450 delegátÛ ze 40 zemí nejen z Evropy, ale i z fiady mimoevropsk˘ch státÛ, zejména
USA a Japonska. Velmi rozsáhl˘ vûdeck˘ program zahrnoval nejaktuálnûj‰í témata ge-
netické toxikologie, environmentální mutageneze i molekulární epidemiologie. Jednání
probíhala ve 3 paralelních sekcích, ve kter˘ch se uskuteãnilo 17 symposií a 4 workshopy.
Prezentováno bylo pfies 200 posterÛ. Zásadními body programu byly 3 plenární pfied-
ná‰ky pfiednesené pfiedními svûtov˘mi odborníky v oblasti mutageneze a karcinogeneze:
Pierre Hainaut z Mezinárodní agentury pro v˘zkum rakoviny v Lyonu, kter˘ hovofiil o v˘-
znamu mutací v supresorovém genu TP53k, Fred Kadlubar z Národního centra pro toxi-
kologick˘ v˘zkum v Jeffersonu (USA), kter˘ hovofiil o nutrigenomice, a David DeMarini,
president Mezinárodní asociace spoleãností pro mutagenezi zevním prostfiedím (IAEMS),
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kter˘ hovofiil o nov˘ch aspektech vyuÏití Amesova testu pfii hodnocení mutagenního úãinku
chemick˘ch látek. Odborn˘ program konference byl ve znamení nástupu nov˘ch metod
genomiky, kter˘m byl vûnován nejen speciální workshop, ale i nûkterá symposia. PouÏití
genomiky v toxikologii vytvofiilo zcela nov˘ obor – toxikogenomiku, jejíÏ souãastí je i stu-
dium mechanismÛ karcinogeneze s vyuÏitím anal˘zy genové exprese. K pochopení indi-
viduální vnímavosti k pÛsobení karcinogenÛ by mûly vést nové techniky studia jednonuk-
leotidov˘ch polymorfismÛ (SNPs) v nûkter˘ch genech. 

Na konferenci pfiedná‰ela i fiada odborníkÛ z âeské republiky, zejména z Ústavu expe-
rimentální medicíny AV âR (R. ·rám, P. Rössner, J. Topinka, P. Vodiãka, B. Novotná),
V˘zkumného ústavu veterinárního lékafiství (J. Rube‰, M. Machala), Pfiírodovûdecké fa-
kulty UK v Praze (M. Stiborová), Biofyzikálního ústavu AV âR (J. Vondráãek). Dal‰í úãast-
níci z âR prezentovali své v˘sledky formou posterÛ. Celkovû je moÏno konstatovat, Ïe
konference pfiispûla k dal‰ímu zapojení ãesk˘ch vûdeck˘ch pracovi‰È do mezinárodní
spolupráce a byla iniciována fiada podnûtÛ pro budoucí spoleãné projekty. 

S materiály konference vãetnû knihy abstrakt je moÏno se seznámit na Ústavu experi-
mentální medicíny AV âR, VídeÀská 1083, 142 20 Praha 4, tel. 241062675 (J.Topinka),
mail: jtopinka@biomed.cas.cz. 

BliÏ‰í informace o kongresu jsou na www.med.muni.cz/biolspol. 

Jan Topinka

Mezinárodní symposium CYTOKINEMATICS 2006 

10.–12. 9. 2006, Hradec Králové,

V tradiãním záfiijovém termínu (10.–12. záfií 2006) se v prostorách lékafiské fakulty
konalo mezinárodní sympozium Cytokinematics 2006 vûnované otázkám dynamiky bu-
nûãn˘ch dûjÛ v ‰ir‰ím kontextu biomedicínsk˘ch vûd. Jde skuteãnû o tradiãní akci, jejíÏ
historie sahá aÏ do roku 1969 a je pevnû spojena s Ústavem lékafiské biologie a genetiky
v Hradci Králové. V roce 1969 probûhlo historicky první setkání ãesk˘ch a zahraniãních
odborníkÛ zab˘vajících se mikrokinematografií, jako v˘zkumnou metodou v oboru cyto-
logie. Dal‰í setkání probíhala v Hradci Králové pravidelnû ve tfií aÏ ãtyfilet˘ch intervalech,
celkem se jich uskuteãnilo jiÏ deset. Celou 37 let trvající historii tûchto vûdeck˘ch setkání
shrnul ve své úvodní pfiedná‰ce prof. âervinka pfii zahájení sympozia. V následné diskusi
zaznûl jednoznaãn˘ názor, Ïe tak dlouhou, nepfieru‰enou tradicí se mÛÏe pochlubit jen
nûkolik svûtov˘ch sympozií.

Velikostí zÛstalo sympozium vûrno své tradici men‰ích, ale o to intenzivnûj‰ích setkání
(poãet úãastníkÛ byl 55, z toho 8 ze zahraniãí). Tento fakt byl ocenûn zejména studenty
a zaãínajícími vûdeck˘mi pracovníky, ktefií mûli daleko vût‰í prostor a moÏnost diskutovat
o vûdeck˘ch problémech a navazovat kontakty.

Vûdeck˘ program byl zahájen pfiedná‰kou, kterou za‰títila The Royal Microscopical
Society. Sdûlení pfiednesl prof. Juergen Bereiter-Hahn na téma What relates mitochon-
drial dynamics to aging? Byla to brilantní prezentace s vynikající dokumentací vãetnû
unikátních video sekvencí. Prof. Bereiter-Hahn je v Nûmecku velmi známá osobnost,
dlouhou fiadu let je víceprezidentem jedné z nejvût‰ích nûmeck˘ch univerzit, Univerzity
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J. W. Goetha ve Frankfurtu nad Mohanem. První sekci moderoval druh˘ v˘znamn˘ host
konference prof. Alan Boyde z Lond˘na, kter˘ je pfiedstavitelem The Royal Microscopical
Society. Prof. Boyde je jedním z nejvût‰ích odborníkÛ v oblasti svûtelné mikroskopie a je
nositelem fiady vûdeck˘ch ocenûní. Mimo jiné v roce 1996 získal titul Doctor honoris
causa Univerzity Karlovy, jako ocení jeho mimofiádn˘ch zásluh o rozvoj mikroskopie
v âeské republice.

Následovala pfiedná‰ka prof. âervinky, ve které upozornil na základní principy vnímání
pohybu, demonstroval nûkteré iluze pohybu a hovofiil o metodick˘ch problémech dlouho-
dobého sledování bunûk. Film je bûÏnou souãástí na‰eho kaÏdodenního Ïivota, a pfiesto
pfiesné vysvûtlení toho, proã vnímáme sekvenci statick˘ch obrázkÛ jako kontinuální pohyb
stále chybí. Anal˘za dynamiky bunûãn˘ch dûjÛ na základû snímání ãasov˘ch sekvecí digi-
tálních obrázkÛ je dnes standardní metodick˘ pfiístup v bunûãné biologii. Metody umoÏ-
Àující zachycení dynamiky a prezentaci dynamiky by mûly patfiit do základního metodic-
kého vybavení doktorandÛ v oblasti bunûãné biologie. 

V dal‰ích sekcích zaznûly pfiedná‰ky vûnované dynamice bunûk, dynamice jednotliv˘ch
organel a interakcím molekul v Ïiv˘ch buÀkách. Posluchaãe zaujala pfiedná‰ka P. Toman-
ãáka o hodnocení dynamiky genové exprese v reálném ãase. Velmi zajímavá byla pfied-
ná‰ka A. Boyde o stereoskopické 3D fiádkovací elektronové mikroskopii.

Z technick˘ch novinek zaujala demonstrace speciálního holografického mikroskopu,
kter˘ vyuÏívá zcela nov˘ zobrazovací princip (A. Kolman se spolupracovníky z Vysokého
úãení technického v Brnû). Velmi zajímavá byla i demonstrace laserové pinzety autorÛ
z Ústavu pfiístrojové techniky v Brnû. Toto kompaktní zafiízení umoÏÀuje cílenou manipu-
laci s jednotliv˘mi buÀkami i bunûãn˘mi organelami.

Zajímav˘m momentem sympozia byla i organizace plakátové sekce, kdy pfiedseda-
jící sekce doc. Rudolf provádûl v‰echny úãastníky mezi jednotliv˘mi postery a jejich
autofii poskytli v‰em krátk˘ v˘klad t˘kající se prezentované problematiky a odpovídali na
dotazy. 

Kromû pfiedná‰ek a posterÛ byla ãást jednacího ãasu vyhrazena panelové diskusi,
která se t˘kala manipulací s digitální obrazovou dokumentací, a to zejména technick˘mi,
vûdeck˘mi a etick˘mi hranicemi tûchto manipulací. V názorov˘ch v˘mûnách se projevily
rozdíly v pfiístupu k této problematice. ·iroká diskuse nakonec vyústila v konsensuální
stanovisko, Ïe digitální zpracování je ve vûdecké fotografii pfiípustné (dokonce ãasto
vhodné), ale je tfieba vÏdy prezentovat v práci originální nezpracovan˘ snímek. Zcela ne-
pfiípustné jsou manipulace t˘kající se jenom ãástí snímku (vná‰ení nebo vyjímání ãástí
snímku, lokální ovlivÀování kontrastu nebo intenzity). Nûkteré vûdecké ãasopisy (zejména
Nature) jiÏ pfiijaly pfiísná pravidla pro digitální manipulace s obrazovou dokumentací
ãlánkÛ.

V‰ichni úãastníci sympozia obdrÏeli sborník pfiíspûvkÛ z konference. Program sym-
pozia a abstrakta pfiíspûvkÛ prezentovan˘ch na Cytokinematics 2006 jsou k dispozici také
na http://www.cytokinematics.eu.

Jako kaÏdé setkání vûdcÛ mûlo i leto‰ní sympozium svoji neformální ãást. Tu pfiedsta-
voval nejenom úvodní raut v prostorách budovy Lékafiské fakulty v Hradci Králové, ale
hlavnû slavnostní veãefie, která probûhla v prostorách populární restaurace Inflagranti.
Zde v‰ichni v pfiíjemném prostfiedí mohli pokraãovat v diskusích. Právû pfii tûchto pfiíleÏi-
tostech ãasto zazníval názor úãastníkÛ, ktefií povaÏují Cytokinematics za úspû‰né a sv˘m
zpÛsobem i modelové, protoÏe jednoznaãnû ukázalo, Ïe i v pfiípadû nízkého rozpoãtu
(úãastnick˘ poplatek 50 EUR za osobu) a za minimálního pfiispûní firem, lze úspû‰nû zor-
ganizovat takovouto akci. 
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Ná‰ dík za to, Ïe rozpoãet sympozia nebyl neúmûrnû napjat˘ patfií pfiedev‰ím âesko-
slovenské biologické spoleãnosti, která toto setkání podpofiila velmi v˘znamnou finanãní
ãástkou a Lékafiské fakultû v Hradci Králové za poskytnutí prostor pro konání sympozia.
V neposlední fiadû patfií podûkování pracovníkÛm Ústavu lékafiské biologie a genetiky, bez
jejich aktivního pfiístupu by realizace tohoto sympozia nebyla moÏná.

V závûru sympozia se úãastníci dohodli, Ïe dal‰í pokraãování Cytokinematics bude
v roce 2009, tedy v roce, kdy budeme slavit 40. v˘roãí od konání prvního setkání.

Miroslav âervinka

39. V˘roãní konference Cytogenetické sekce

14.–15. 9. 2006 âeské Budûjovice

Soutok Mal‰e a Vltavy si letos cytogenetici vybrali k pofiádání dal‰í v˘roãní konference.
V jihoãeské metropoli se 14. a 15. záfií se‰lo témûfi 150 odborníkÛ v rámci 39. V˘roãní kon-
ference Cytogenetické sekce, kterou pofiádala Cytogenetická sekce âs. biologické spo-
leãnosti ve spolupráci se Spoleãností lékafiské genetiky âLS JEP a Nemocnicí âeské
Budûjovice, a.s.

Akce byla akreditována pro lékafie (âeská lékafiská spoleãnost JEP), pro ostatní vyso-
ko‰koláky (Komora vysoko‰kolsky vzdûlan˘ch odborn˘ch pracovníkÛ ve zdravotnictví âR)
i pro laborantky a zdravotní sestry (Profesní a odborová unie zdravotnick˘ch pracovníkÛ
âech, Moravy a Slezska), takÏe v‰ichni, ktefií se rozhodli tohoto setkání zúãastnit, se
mohli tû‰it nejen na spoustu nov˘ch odborn˘ch informací, ale i na bodov˘ pfiírÛstek do
systému celoÏivotního vzdûlávání.

Prezentace probíhala v novém pfiedná‰kovém sále Biologického centra Akademie vûd
âeské republiky. První den patfiil nádorové cytogenetice – v samostatn˘ch blocích byly
prezentovány pfiedná‰ky z hematoonkologickou tématikou, diagnostikou solidních tumorÛ,
tradiãnû silnû byl obsazen blok vûnovan˘ mnohoãetnému myelomu, do kterého pfiispûla
vût‰ina laboratofií sdruÏen˘ch v âeské myelomové skupinû. Odborn˘ program tohoto dne
byl uzavfien tfiemi pfiedná‰kami z oblasti genetiky ÏivoãichÛ – aãkoliv tyto pfiíspûvky pÛ-
sobily v jinak humánnû orientovaném programu exoticky, fylogenetická studie antilop
Tragelapinae nebo evoluce pohlavních chromozomÛ mot˘lÛ byla pfiíjemnou zmûnou a pro
klinicky orientované úãastníky nov˘m pohledem na cytogenetické anal˘zy. Na závûr pro-
bûhla plenární schÛze Cytogenetické sekce âs. biologické spoleãnosti, kterou vedla prof.
Michalová.

Jak to tak b˘vá, mnoho metodick˘ch i jin˘ch problémÛ se vyfie‰í v kuloárech. Proã tedy
nevyuÏít prostory vyhlá‰eného zámku ve stylu windsorské novogotiky, kter˘ leÏí v krás-
n˘ch zahradách uprostfied rozsáhlého anglického parku. Právû na Zámku Hluboká se
v zimní zahradû a v zámecké jízdárnû uskuteãnil slavnostní veãer v latinsko-americk˘ch
rytmech. V b˘valé jízdárnû dnes sídlí Al‰ova jihoãeská galerie s expozicí gotick˘ch maleb
a soch. Obdiv cytogenetikÛ shledala i expozice holandského a vlámského malífiství 17.
a 18. století. A co by to bylo za náv‰tûvu bez prohlídky zámku. Pofiadatelé pfiipravili noãní
prohlídku interiérÛ i s prÛvodkynûmi, aÈ má kaÏd˘ na co vzpomínat... 
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Druh˘ den byl vûnován klinické a prenatální diagnostice. Kdo se cítil unaven, mohl si
spravit chuÈ ranní polévkou ãi toãen˘m Budvarem, pak se v‰ak jiÏ v‰ichni plni sil, pustili
do odborné ãásti programu. Jednotlivé pfiedná‰ky vûnované preimplantaãní, prenatální
a klinické genetice, byly stfiídány bohat˘mi diskusemi. V této Ïivé a pracovní atmosféfie se
úãastníci dobrali konce programu, kdy ãeskobudûjoviãtí pofiadatelé pfiedali ‰tafetu prof.
Michalové, která byla za Centrum nádorové cytogenetiky 1. LF UK a VFN Praha povû-
fiena pofiádáním 40. v˘roãní konference Cytogenetické sekce v roce 2007. 

Ondfiej Scheinost

EUROSON
18. konference Evrop. spoleãnosti pro ultrasonografii

15.–19. 9. 2006 Bologna

Jako jediní dva zástupci âeské republiky jsme se s doc. MUDr. F. ZáÈurou zúãastnili
18. Evropského kongresu ultrasonografie, konaného letos v italské Bologni. KaÏdoroãní
nejvût‰í evropsk˘ sonografick˘ kongres je vÏdy spojen i se schÛzí v˘boru Evropské fede-
race národních spoleãností pro ultrazvuk v medicínû a biologii (EFSUMB).

Federace v této chvíli sdruÏuje 28 národních spoleãností a to pfiedev‰ím ze zemí Evrop-
ské unie, ãlenem je ale napfiíklad i Izrael. Spoleãnû takto zastfie‰uje EFSUMB celkem
19 568 ãlenÛ-lékafiÛ sonografistÛ – napfiíã v‰emi klinick˘mi obory. Nejpoãetnûji jsou zde
zastoupeni lékafii Nûmecka a ·v˘carska, nejmen‰í poãet ãlenÛ má âeská republika,
Slovensko a Maìarsko. 

SchÛze v˘boru EFSUMB se zúãastnilo celkem 22 presidentÛ národních spoleãností.
Byla projednána závûreãná zpráva vyúãtování za uplynulé období, pfiedstavily se kandi-
dátské zemû soutûÏící o uspofiádání evropské konference v r. 2010 vyhrála KodaÀ. Byly
projednány a odsouhlaseny principy evropsk˘ch ‰kolících akcí, zásady pro teoretickou
a praktickou v˘uku diagnostického UZ pro jednotlivé stupnû odbornosti (od minimálních
znalostí aÏ po certifikát ‰kolitele). Byla téÏ odsouhlasena prÛbûÏná zpráva stanovující do-
poruãení vyuÏití UZ kontrastních látek v klinické praxi. V‰echny tyto dokumenty jsou k na-
hlédnutí na oficielních webov˘ch stránkách EFSUMB .

âeská republika zatím bohuÏel (ve srovnání s ostatními evropsk˘mi zemûmi) tyto prin-
cipy a doporuãení nijak nerespektuje, neexistuje u nás ucelen˘ systém vzdûlávání, není
shoda na podmínkách pro získání osvûdãení pro lékafie provádûjící diagnostick˘ ultrazvuk.

Evropsk˘ kongres byl pofiádán v prostorách boloÀského kongresového paláce spolu
s Národním italsk˘m ultrasonografick˘m sjezdem veden˘m v ital‰tinû (zde jsme s kolegou
asi vzhledem k jazykové bariéfie moc nového nepochytili…), souãástí byly i placené v˘-
ukové programy – kurzy. 

Vlastní odborná sdûlení Evropského kongresu byla z na‰eho pohledu nejzajímavûj‰í
v sekci vûnované kontrastním látkám, neboÈ to je vy‰etfiení, které se zatím u nás v ne-
kardiologick˘ch indikacích témûfi nepouÏívá. Nejvíce je UZ vy‰etfiení s intravenosním po-
dáním kontrastní látky (tzv. Contrast Enhanced Ultrasound) propracováno pro hodnocení
a sledování jaterních lézí, kde jsou jednotlivé typy nálezÛ jiÏ nejlépe zdokumentovány
a pro praxi nejvíce vyuÏitelné.
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V ostatních sekcích pak byla témata dobfie známá a prezentovaná i u nás (malé ãásti,
intervence, muskuloskeletální oblast, hrudník, intenzivní medicína….).

Vyslechla jsem zajímavé referáty t˘kající se sonografie v praxi praktického lékafie
v evropsk˘ch zemích. Zku‰enosti z Nûmecka a Nizozemí jsou obdobné jako u na‰ich
praktick˘ch lékafiÛ. Velmi ‰patnû dosahují smlouvy s poji‰Èovnou a na investici do pfiístroje
pak spí‰e jen prodûlávají, roz‰ífiení metody do jejich praxe je obtíÏné. Toto sama povaÏuji
za velkou chybu, pfii správném v˘ukovém programu by jistû bylo moÏno zajistit erudici na
úrovni, jeÏ by umoÏÀovala tûmto lékafiÛm prvního kontaktu ze sonografického vy‰etfiení
v mnoha pfiípadech jiÏ vytûÏit diagnózu a pacient by jiÏ v této chvíli mohl b˘t pfiesnûji
usmûrnûn v dal‰ím postupu a léãbû. V tomto smyslu by se ale jistû muselo hodnû zmûnit
mnohdy nelogické jednání zdravotních poji‰Èoven, posílit pozici praktického lékafie
v systému,umoÏnit mu aby na pacienta mûl více ãasu. V budoucnu myslím bude sono-
grafie základní diagnostickou metodou v‰ech klinick˘ch lékafiÛ, její znalost je obrovskou
v˘hodou kohokoliv z nás.

V pfií‰tím roce bude jiÏ 19. Evropsk˘ kongres EUROSON pofiádán v Lipsku ve dnech
24.–27. fiíjna 2007.Pofiadatelé pfiislíbili celkem nízk˘ kongresov˘ poplatek a slevy pro lé-
kafie z „v˘chodních“ zemí spolu s moÏností levného ubytování. Domnívám se, Ïe tento
kongres bude i pro na‰e lékafie takto finanãnû schÛdn˘ a vûfiím, Ïe se tam sejdeme ve
vût‰ím poãtu.

V neposlední fiadû si jsem jistá, Ïe mnohá na‰e pracovi‰tû a kolegové mohou bez obav
svou práci na tomto evropském foru prezentovat a otevfiít si tak cestu k nov˘m odborn˘m
moÏnostem a kontaktÛm.

Eva Kotulánová

Jesenné pracovné dni 2006
Genetická toxikologie a prevence rakoviny

23.– 25. 10. 2006 Bratislava

Ve dnech 23.– 25. 10. 2006 se v Bratislavû uskuteãnil dal‰í roãník Jesenn˘ch pracov-
ních dní pod názvem Genetická toxikológia a prevencia rakoviny, jehoÏ organizátory jsou
jiÏ tradiãnû Ústav experimentálnej onkológie Slovenskej Akadémie vied (SAV) a Sloven-
ská zdravotnícka univerzita.

Mezinárodní konference probûhla pod odbornou zá‰titou âeské a slovenské spo-
leãnosti pro mutagenezi zevním prostfiedím âeskoslovenské biologické spoleãnosti
a Sekcí pracovníkÛ s tkáÀov˘mi kulturami Onkologické spoleãnosti Slovenské lékafiské
spoleãnosti.

Více neÏ ãtyfii desítky pfiedních odborníkÛ v oblasti genetické toxikologie zde v prÛ-
bûhu konferenãních dní prezentovaly 18 odborn˘ch sdûlení a 17 posterÛ, ve kter˘ch byl
dán ‰irok˘ prostor mlad˘m odborníkÛm z fiad pracovníkÛ preventivní medicíny v rámci
krátk˘ch posterov˘ch sdûlení.

Z prezentovan˘ch odborn˘ch prací je moÏné vysledovat pfievaÏující trend v této od-
borné oblasti. Nosn˘mi tématy byly: úloha oxidativního stresu v genotoxickém procesu,
otázky moÏné prevence oxidativního po‰kození, role genetického polymorfismu, profesio-
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nální expozice genotoxikantÛm a potfieba legislativního zakotvení odborn˘ch poznatkÛ
v oblasti genetické toxikologie.

Závûrem lze jen konstatovat, Ïe vûdecké poznání v oblasti genetické toxikologie je
v âeské a Slovenské republice na svûtové úrovni a je moÏné jen doufat, Ïe tyto poznatky
najdou brzy i své uplatnûní v praxi prostfiednictvím pfiijaté legislativy.

ISBN sborníku abstrakt: 80-969524-5-5.
Hana Lehocká

Pfiedná‰kové veãery
Brnûnské poboãky âs. biologické spoleãnosti v roce 2006

18. ledna 2006 – u pfiíleÏitosti 65. narozenin prof. MUDr. Libora Páãe, CSc.

P. Dubov˘: Jubilant profesor MUDr. Libor Páã, CSc.
P. Dubov˘: Somatosenzorická tûlíska – model pro studium bunûãn˘ch a molekulárních

procesÛ reinervace
L. Horáãková, L.Vargová: Lékafisko-antropologick˘ v˘zkum kosterních pozÛstatkÛ vojákÛ

z napoleonsk˘ch bitev na Moravû (1805-1809)
L. Veverková (LF MU a FN u sv. Anny v Brnû): Klinicko-anatomické studie – nadûje

21. století

15. února 2006 – u pfiíleÏitosti 70. narozenin doc. MUDr. Antonína Zechmeistera, CSc.

L. Páã: Doc. MUDr. Antonín Zechmeister, CSc. jubilující
P. Handlos, L. Páã: Ultrastruktura kardiomyocytÛ excitomorického aparátu u ãlovûka
K. Kovaãiãová, D. Kuãera, K. Poloková, J. Pofiízka, M. Richterová: Akutní infarkt myo-

kardu a základní variety vûnãit˘ch tepen

8. bfiezna 2006 – Genetická vy‰etfiení u hematologick˘ch malignit

(Veãer Oddûlení lékafiské genetiky FN Brno, pracovi‰tû dûtské medicíny)
A. Oltová a kol.: Cytogenetická vy‰etfiení kostní dfienû u pacientÛ s diagnózou mnoho-

ãetn˘ myelom
H. Filková a kol.: Molekulárnû cytogenetická vy‰etfiení pacientÛ s mnohoãetn˘m myelo-

mem
J. Vigá‰ová a kol.: Relativní kvantifikace nádorovû specifick˘ch antigenÛ MAGE u mno-

hoãetného myelomu

12. dubna 2006 – VyuÏití molekulárnû-genetick˘ch metod a jejich aplikace 
v genetice a ‰lechtûní zvífiat na Pracovi‰ti genetiky ÏivoãichÛ Ústavu morfologie, 
fyziologie a genetiky zvífiat AF MZLU v Brnû

K. Bílek: Zkoumání genové exprese s vyuÏitím Real-time PCR
J. Verner: Anal˘za vybran˘ch genÛ ovlivÀujících masnou uÏitkovost prasat
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P. Humpolíãek: Aplikace dat molekulární genetiky ve ‰lechtûní prasat
M. Burócziová: Molekulárno-genetická charakteristika plemien âesk˘ teplokrvník a Slo-

vensk˘ teplokrvník

26. dubna 2006 – 9. Babákova pfiedná‰ka

K. Smetana (ÚHKT Praha): Jsou nukleoly uÏiteãn˘mi márkry stavu jedné buÀky? Struk-
turální a cytochemické poznámky

31. kvûtna 2006 – Vzpomínkové odpoledne pfii pfiíleÏitosti 80. v˘roãí úmrtí 
Edwarda Babáka spojené s vernisáÏí v˘stavy dokumentÛ z Babákova Ïivota
a díla (pofiádala Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Masarykova univerzita,
âeskoslovenská biologická spoleãnost, âeská fyziologická spoleãnost, 
Spoleãnost veterinárních lékafiÛ a Spoleãnost pro dûjiny vûdy a techniky; 
autor v˘stavy Z. Franc)

J. Doubek (VFU Brno): Trvalá inspirace Babákov˘m dílem
P. Braven˘ (MU): Edward Babák a brnûnské vysoké ‰kolství
B. O‰Èádal (âFS): âeská evoluãní fyziologie jako BabákÛv odkaz
A. Svoboda (âsBS): E. Babák – zakladatel Biologické spoleãnosti
H. Hrstková (MU): BabákÛv v˘znam pro ãeskou pediatrii

28. ãervna 2006 – u pfiíleÏitosti 60. narozenin doc. MUDr. Pavla Matonohy, CSc.

L. Páã: Doc. MUDr. Pavel Matonoha, CSc., ‰edesátilet˘
L. Vargová, L. Horáãková, M. Men‰íková* (*Museum mûsta Brna): Anatomická a patolo-

gická pitva v 18.–19. století v Brnû
L. Páã: ZaloÏení Anatomického ústavu Masarykovy univerzity v roce 1919
I. SvíÏenská, I. âiÏmáfi*, P. Vi‰Àa** (*FN Brno, **2. lékafiské fakulty KU Praha): Parciální

denervace kloubÛ zápûstí a musculus pronator quadratus

15. listopadu 2006

M. Vojtí‰ková (Biofyzikální ústav AV âR, Brno): Pfiíãiny a dÛsledky nestability lidského
genomu (pfiehledov˘ referát)

6. prosince 2006

L. Novák: Dynamick˘ fenotyp komplexních znakÛ a jeho v˘znam pro hodnocení rÛstu
zvífiat i ãlovûka

L. Kukla, M. âuta, L. Novák (LF MU): Modelování rÛstu dvojãat z rÛstového potenciálu ro-
diãÛ a dynamick˘ch fenotypÛ tûlesné v˘‰ky a hmotnosti

P. Mare‰, J. Vavreãka, M. Sikora, L. Zeman, L. Novák (AF MZLU v Brnû): RÛst hybridní
kombinace prasat PIC v rÛzn˘ch roãních obdobích hodnocen˘ dynamick˘m fenoty-
pem hmotnosti

P. Kratochvílová, M, L. Zeman, L. Novák (AF MZLU v Brnû): Vliv hladiny Vicia faba L.
v pokusné dietû pro rÛst brojlerov˘ch kufiat a jeho hodnocení dynamick˘m fenotypem
hmotnosti
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9 uspofiádán˘ch schÛzí, na nichÏ bylo prezentováno 29 pfiedná‰ek pfii prÛmûrné ná-
v‰tûvnosti 33 posluchaãÛ, lze v kontextu posledních let povaÏovat za velmi dobr˘ v˘-
sledek. V˘bor pfii zaji‰Èování odborné náplnû schÛzí kromû cíleného zvaní renomovan˘ch
odborníkÛ, spolupracoval s dal‰ími vûdeck˘mi spoleãnostmi (âeská anatomická spoleã-
nost), akademick˘mi ústavy (Biofyzikální ústav AV âR), vysoko‰kolsk˘mi ústavy (3x) nebo
klinick˘mi oddûleními (FN Brno). Nezapomnûl ani na Ïivotní nebo pracovní jubilea dlouho-
let˘ch a zaslouÏil˘ch ãlenÛ spoleãnosti a poboãky (3x) nebo na akce vzpomínkového cha-
rakteru (prof. E. Babák) – viz. Zpravodaj âs. biologické spoleãnosti, ãíslo 1, 2006. 

Zvaní na schÛze poboãky bylo zaji‰Èováno písemn˘mi pozvánkami a elektronicky pro-
stfiednictvím internetov˘ch stránek âs. biologické spoleãnosti nebo v˘vûsky v infor-
maãním systému Masarykovy univerzity (IS.MUNI.CZ).

Svatopluk âech

In vivo fluorescenãní mikroskopie bunûk
a mnohobunûãn˘ch organismÛ

Letos 12. fiíjna 2006 probûhl jiÏ jedenáct˘ roãník mikroskopick˘ch semináfiÛ, pravidelnû
organizovan˘ch Biologick˘m ústavem LF UK v Plzni ve spolupráci s Referenãním praco-
vi‰tûm optické mikroskopie firmy OLYMPUS C&S s. r. o. se sídlem na LF UK v Plzni. Po
úvodním slovû doc. RNDr. Josefa Reischiga,CSc. následovaly odborná sdûlení a firemní
prezentace:

J. âern˘: In vivo fluorescenãní mikroskopie bunûk
M. Îurovec: Fúzní proteiny umoÏÀující vizualizaci tkání a orgánÛ
R. âern˘: Praktické vyuÏití transgenních tkání a fluorescenãních markerÛ u obratlovcÛ
Z. Opatrn˘: Fúzní proteiny pfii vizualizaci rostlinn˘ch bunûãn˘ch struktur
M. Druckmüller: Matematické metody zpracování dat z konfokálního mikroskopu
I. Luke‰ a M. Laub: Nové systémy pro fluorescenãní mikroskopii

V odpoledním bloku byl úãastníkÛm zafiazen˘m do skupin pfiedveden fluorescenãní
MAKROSKOP OLYMPUS MVX10, dále konfokální mikroskop OLYMPUS LSM FV 1000
a softwarové produkty firmy Bitplane AG Zürich. Dále zde byly nabízeny a pfiedvádûny
nûkteré systémy pouÏitelné pfii anal˘ze mikroskopick˘ch obrazÛ (napfi. nová verze ACC
a nové moduly pro uveden˘ systém) a demonstrovány nové mikroskopy Olympus a digi-
tální mikroskopické systémy OLYMPUS.

Josef Reischig

ZPRÁVY Z POBOâEK A SEKCÍ
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Joseph Grafton Gall dostal Cenu Alberta Laskera
za mimofiádné v˘sledky v lékafisk˘ch vûdách

Profesor Joseph Gall se narodil 14. dubna 1928 ve Washingtonu, D.C., USA. Po ob-
hajobû doktorátu v zoologii na Yale University v r. 1952 odchází pracovat na University of
Minesota. V r. 1963 se vrací na Yale University, kde získává prestiÏní profesuru Ross
G. Harrisona v biologii. V r. 1983 pfiechází na Oddûlení embryologie Carnegie Institution
v Baltimore, kde pÛsobí dodnes. V r. 1984 získává doÏivotní titul profesora v˘vojové bio-
logie American Cancer Society.

Profesor Gall se velmi záhy zaãíná zab˘vat studiem struktury a funkce buÀky, pfiede-
v‰ím bunûãného jádra. Jeho ãasné práce zahrnují studium obfiích, „‰tûtkovit˘ch“ chromo-
zomÛ, které nacházíme napfi. v oocytech Ïab. Právû na tûchto chromozomech popisuje
jako první místa syntézy RNA a identifikuje je s laterálními smyãkami tûchto chromozomÛ.
Objevuje 30 nm chromatinové vlákno a prokazuje, Ïe chromozom obsahuje jedinou, velmi
dlouhou molekulu DNA. V jaderném obalu popisuje jednu z nejsloÏitûj‰ích bunûãn˘ch
struktur, komplex jaderného póru s osminásobnou symetrií. RovnûÏ ukazuje, Ïe se bûhem
bunûãného cyklu centrioly duplikují.

Po návratu na Yale University se prof. Gall zamûfiuje na studium ribozomální DNA
a RNA. Prokazuje, Ïe mÛÏe docházet k amplifikaci genÛ a Ïe ribozomální geny jsou v oocy-
tech obojÏivelníkÛ (a i v jin˘ch organismech) schopny vytváfiet mimochromozomální kopie
a replikovat se (podobné nálezy byly nezávisle získány I. Dawidem a D. Brownem). Do
svûtového písemnictví zavádí techniku hybridizace in situ a prokazuje existenci „satelitní“
DNA. V modelu Tetrahymeny prokazuje existenci voln˘ch rDNA molekul v makrojádfie.
Souãasnû se svojí studentkou, Elizabeth Blackburne, stanovuje repetitivní sekvenci telo-
merní DNA.

V posledních 16 letech se profesor Gall soustfieìuje na studium „staronové“ organely
bunûãného jádra, Cajalova tûlíska, které objevil Ramon y Cajal pfied více neÏ 100 lety.
Toto tûlísko je typické pro jádra eukaryontních bunûk, ov‰em jeho funkce není je‰tû plnû
objasnûna. Doposud získané v˘sledky svûdãí o tom, Ïe Cajalova tûlíska jsou místem vy-
tváfiení makromolekulárních komplexÛ, které se úãastní vyzrávání prekursorov˘ch mRNA
v jádfie. Silou své osobnosti prof. Gall prosazuje pfiejmenovat toto tûlísko (pÛvodnû „coi-
led body“) na Cajalovo tûlísko. 

Je obdivuhodné, Ïe prof. Gall stále aktivnû pracuje v laboratofii. Je vÏdy ozdobou vû-
deck˘ch setkání. Jím kladené zasvûcené otázky smûfiují k jádru vûci a svûdãí o jeho hlu-
boké znalosti souãasn˘ch, exponenciálnû se roz‰ifiujících poznatkÛ. 

Profesor Gall vychoval nûkolik desítek vûdeck˘ch pracovníkÛ. Mnozí z nich vedou dnes
svûtovû proslulé laboratofie a nûktefií jsou ãleny Národní akademie vûd USA. Mimocho-
dem Elisabeth Blackburnová letos také dostala Laskerovu cenu. 

Profesor Gall je v˘znamnou, mezinárodnû uznávanou badatelskou osobností. Dne‰ní
biomedicínu si bez amplifikace genÛ, struktury telomerních sekvencí, satelitní DNA ãi hy-
bridizaãních pfiístupÛ ani nelze pfiedstavit. Jeho profesionální kariéra je úzce spjata
s Americkou spoleãností pro bunûãnou biologii (ASCB), jejímÏ byl v letech 1967– 68 pre-
zidentem. Je ãlenem Národní akademie vûd USA a drÏitelem ãetn˘ch prestiÏních ocenûní.

Profesor Gall má velmi hezk˘ vztah k na‰í zemi a je obdivovatelem dvou velikánÛ,
Gregora Mendela a Jana Evangelisty Purkynû. Ostatnû „zárodeãné mûch˘fiky“, které po-
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psal právû Purkynû, jsou jeho milovan˘m objektem studia. Na návrh 1. LF UK dostal prof.
Gall v r. 2002 ãestn˘ doktorát UK v Praze, v r. 1999 také získal ãestnou medaili Jana
Evangelisty Purkynû AV âR.

Komise Laskerovy nadace letos ocenila celoÏivotní vûdeck˘ pfiínos profesora Josepha
Galla, jako zakladatele moderní bunûãné biologie a prÛkopníka studia struktury a funkce
chromozomÛ. 

Ivan Ra‰ka

Na vysvûtlenou: Laskerova cena pfiedstavuje Americkou „Nobelovu“ cenu. Její nositelé
zpravidla pozdûji získají Nobelovu cenu. 

Udûlení Babákovy medaile
MUDr. Radimu ·rámovi, DrSc. 

Na leto‰ním Valném shromáÏdûní âs. biologické spoleãnosti (2. kvûtna 2006) byla
k pfiíleÏitostI Ïivotního jubilea udûlena prestiÏní Babákova medaile zakladateli a dlouho-
letému pfiedsedovi âeské a slovenské spoleãnosti pro mutagenezi zevním prostfiedí
MUDr. Radimu ·rámovi, DrSc.

MUDr. Radim ·rám se vûnuje v˘zkumu mutagenezy zevním prostfiedím a studiu ge-
notoxicity na savãích modelech a lidské populaci jiÏ od poãátku své vûdecké kariéry.
V roce 1964 promoval na LFH UK v Praze, ihned nastoupil na Ústav hygieny a po 6 letech
pak na Institut hygieny a epidemiologie v Praze. ¤adu let zde byl vedoucím Národní refe-
renãní laboratofie genetické toxikologie. V˘znamnû se podílel na vytvofiení systému geno-
toxikologick˘ch laboratofií v rámci hygienické sluÏby. V letech 1982–1991 pracoval v ob-
lasti ekologické genetiky a dále se zab˘val úãinky antioxidantÛ v procesu stárnutí
a du‰evních chorob. V období 1990–1992 studoval vliv mykotoxinÛ na genetické po‰ko-
zení u horníkÛ uranov˘ch dolÛ.

Byl spoluautorem programÛ Teplice (1991–1996), nejvût‰ího mezinárodního v˘zkum-
ného programu o vlivu zneãi‰tûného ovzdu‰í na lidské zdraví v âeské republice, v letech
1997– 99 koordinoval pokraãující program Teplice II. V posledních 10 letech pÛsobil jako
koordinátor 5 programÛ a projektÛ MÎP, zamûfien˘ch na v˘zkum vlivÛ zneãi‰tûní ovzdu‰í
na lidskou populaci. V tûchto projektech byly vyuÏity jiÏ nové metody molekulární epide-
miologie. Ve studiích byl prokázán vztah mezi expozicemi karcinogenÛ a chromosomo-
v˘mi aberacemi v lymfocytech a placentách, kdy byl také studován vliv genetického poly-
morfismu. V˘sledky epidemiologick˘ch studií prokázaly vliv karcinogenÛ na nitrodûloÏní
rÛstovou retardaci. V souãasné dobû se podílí na fie‰ení 1 EC grantu 6RP.

V letech 1993–95 byl prezidentem European Environmental Mutagen Society, v r. 1996
je Ass. Professor, University of Texas a v r. 2004 ãlenem Rady vlády âR pro udrÏiteln˘
rozvoj. Je expertem WHO (WHO-Europe, WHO-IPCS), hodnotitel návrhÛ projektÛ pro

PERSONALIA
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EC DG Research a ãlenem redakãních rad nûkolika prestiÏních environmentálnû zamû-
fien˘ch ãasopisÛ Environmental Health Perspectives, Cancer Epidemiology Biomarkers
and Prevention, International Journal of Hygiene and Environmental Health.

âlenem âs. biologické spoleãnosti je Dr. ·rám od r. 1971 a v roce 1972 byla z jeho
iniciativy zaloÏena Sekce pro mutagenezi zevním prostfiedím. Ta se stala kolektivním
ãlenem European Environmental Mutagen Society a od r. 1990 se pfiejmenovala na Spo-
leãnost pro mutagenezi zevním prostfiedím. Tato sekce patfií po celou dobu svého trvání
k nejaktivnûj‰ím odborn˘m skupinám âs. biologické spoleãnosti. KaÏdoroãnû pofiádá
Pracovní dny, ty leto‰ní jsou jiÏ 29. V r. 1991 se konalo v˘roãní zasedání EEMS v Praze,
kde byl Dr. ·rám povûfien funkcí prezidenta kongresu. 

Dr. ·rám je nositelem fiady v˘znamn˘ch ocenûní, je to napfi. cena F. H. Sobelse, která
se udûluje za v˘znamné objevy a rozvoj v˘zkum problematiky mutageneze a v minulém
roce se stal ãestn˘m ãlenem âs.biologické spoleãnosti. Mezi jeho poctami zatím chybûla
novû zavedená medaile zakladatele âs. biologické spoleãnosti Edwarda Babáka. Hlavní
v˘bor se proto rozhodl pozvat Dr. ·ráma jako fieãníka pro jubilejní X. Babákovu pfiedná‰ku
a pfii pfiíleÏitosti dne‰ního Valného shromáÏdûní mu medaili udûlit.

Roman Janisch

Neil A. Campbell a Jane B. Reece: Biologie

âesk˘ pfieklad z anglického 6. vydání. Computer Press, Brno 2006, xxxiv+1332 stran,
cena 2499 Kã.

Prezentovaná vysoko‰kolská uãebnice biologie je jednou z nejroz‰ífienûj‰ích na svûtû.
Podle údajÛ nakladatelství Benjamin Cummings ji pouÏívá kaÏd˘ rok asi 500 tisíc stu-
dentÛ. Za takov˘m úspûchem stojí fakt, Ïe se autorÛm podafiilo nalézt rozumn˘ kom-
promis mezi obecn˘m pohledem a potfiebn˘m mnoÏstvím podrobností a rovnûÏ kom-
promis mezi tradiãním ãlenûním biologie a moderními pohledy na fungování Ïiv˘ch
soustav.

Do ãe‰tiny tuto knihu pfieloÏil kolektiv pfiekladatelÛ nakladatelství a pfieklad odbornû
upravila skupina uãitelÛ z Jihoãeské univerzity (ZSF, ZF a BF) a Biocentra AV v âesk˘ch
Budûjovicích. Obsah textÛ nebyl proti originálu sice mûnûn, ale odborná úprava zahrnula
více neÏ deset tisíc vylep‰ení jak ãeské terminologie, tak formulací pfiekladu. To doku-
mentuje jak vysoké pracovní nasazení pfii pfiípravû ãeského vydání, tak ale i jeho potfiebu
na na‰em kniÏním trhu. JestliÏe totiÏ zÛstali i vybraní pfiekladatelé bezradní, jak na mnoha
místech anglické formulace pfieloÏit, pak to moÏná naznaãuje, Ïe s obecnû biologick˘m
vzdûláním to v âechách a na Moravû nemusí b˘t v souãasnosti nijak rÛÏové. Podobné
uãebnice tak bylo uÏ na na‰em kniÏním trhu asi zapotfiebí jako soli.

Kniha obsahuje osm tématick˘ch okruhÛ: 1. chemie Ïivota, 2. bunûãná biologie, 3. ge-
netika, 4. evoluce, 5. biodiverzita, 6. anatomie a fyziologie rostlin, 7. anatomie a fyziologie
ÏivoãichÛ, 8. ekologie. Text v‰ech kapitol sestaven˘ch Cambellem, v posledních vydáních

RECENZE
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ve spolupráci s Reeceovou, byl v anglickém originále vylep‰en s pomocí velkého mnoÏ-
ství specialistÛ. To si bezpochyby vyÏádalo znaãnû silné finanãní zázemí v nakladatelství,
které u na‰ich relativnû mal˘ch vydavatelÛ asi tûÏko najdeme. Ostatnû dokonce i vût‰í
zemû, jako napfi. Nûmecko, Fracie, ·panûlsko, volí cestu pfiekladu nejúspû‰nûj‰ích ang-
lick˘ch uãebnic jako cestu spolehlivou. âeské vydání obsahuje stejnû jako anglická pfied-
loha velké mnoÏství barevn˘ch schémat a fotografií, a to v rozsahu, kter˘m se dosud ne-
mohla pochlubit Ïádná ãeská uãebnice biologie. Dílo je v ãeské verzi typograficky zdafiilé
a za anglickou pfiedlohou vÛbec nezaostává.

KaÏdého z nás, kdo se aktivnû vûnuje nûkteré disciplínû v rámci vûd o Ïivotû podrob-
nûji, jistû na mnoha místech uãebnice napadne, jak ji doplnit dal‰ími zajímav˘m údaji.
Pomineme-li fakt, ov‰em nepfiíli‰ zásadní, Ïe kaÏd˘ pfieklad znamená urãitou ãasovou
prodlevu proti originálnímu textu, pak si ov‰em musíme uvûdomit, Ïe kaÏd˘ autor je vÏdy
omezen rozsahem, kter˘ je ekonomicky pfiijateln˘. Ale to nemÛÏe u vysoko‰kolské uãeb-
nice vadit:, kaÏd˘ pfiedná‰ející by mûl základní v˘klad doplÀovat seznámením s poznatky,
kter˘m se v˘zkumnû vûnuje jeho matefiská katedra. A z tohoto pohledu je dobfie, Ïe uãeb-
nice není o moc vût‰í – ostatnû uÏ teì váÏí úctyhodn˘ch pût kg.

Pfiedstavovaná kniha je vhodná pro studenty lékafiství a ostatních zdravotnick˘ch
oborÛ, biologie, zemûdûlství a uãitelství biologie. ProtoÏe je to první ãeská uãebnice, která
seznamuje se základy biologie na souãasné úrovni, nemûla by chybût ani v knihovnách
gymnaziálních profesorÛ biologie.

Josef Berger

Doma

Konference „15. Cytoskeletální klub“
duben 2007 ve Vranovské Vsi
Spoleãnost pro bunûãnou biologii
Prof. RNDr. Ivan Ra‰ka, DrSc., 
iraska@lf1.cuni.cz

30. Pracovní dny Spoleãnosti pro mutagenezu zevním prostfiedím
9.–11. 5. 2007 v Brnû
âeská a Slovenská spoleãnost pro mutagenezi zevním prostfiedím 
Ing. Jan Topinka, DSc.
jtopinka@biomed.cas.cz

Semináfi s mezinárodní úãastí „Pacient a ultrazvuk“ 
kvûten 2007 v Olomouci
âeská spoleãnost pro ultrazvuk
MUDr. Eva Kotulánová
eva.kotulanova@fnusa.cz

KALENDÁ¤ AKCÍ
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40. v˘roãní zasedání Cytogenetické sekce
19.– 21. 9. 2007 Karolinum, Praha 
Cytogenetická sekce âs. biologické spoleãnosti
Prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc.,
kyra@vfn.cz 

Struktura a funkce bunûãného jádra. 
Workshop s mezinárodní úãastí,
záfií 2007 Praha
Spoleãnost pro bunûãnou biologii
Prof. RNDr. Ivan Ra‰ka, DrSc.,
iraska@lf1.cuni.cz

19. konference Evropské spoleãnosti pro Ultrasonografii
24.– 27. 10. 2007 v Lipsku
âeská spoleãnost pro ultrazvuk
MUDr. Eva Kotulánová,
eva.kotulanova@fnusa.cz

Konference „Genetická toxikológia a prevencia rakoviny“
22.– 24. 10. 2007 v Bratislavû
âeská a Slovenská spoleãnost pro mutagenezi zevním prostfiedím
Ing. Jan Topinka, DSc.,
jtopinka@biomed.cas.cz

3. roãník Brnûnsk˘ch sonografick˘ch dnÛ s roz‰ífienou mezinárodní úãastí
listopad 2007 v Olomouci
âeská spoleãnost pro ultrazvuk
MUDr. Eva Kotulánová,
eva.kotulanova@fnusa.cz

Pfiedná‰kové schÛze poboãky v Brnû
1x mûsíãnû pravidelné pfiedná‰kové odpoledne
Brnûnská poboãka
Prof. MUDr. RNDr. Svatopluk âech. DrSc.,
scech@med.muni.cz



22

POZVÁNKY NA KONFERENCE

FOCUS ON MICROSCOPY 2007 

Valencia, Spain • April 10–13, 2007 

20th International Conference on 3D Image Processing in Microscopy
19th International Conference on Confocal Microscopy

Dear Colleagues,

After the successful FOM2006 conference held in Perth in April this year, it is a plea-
sure to announce that the next conference: Focus on Microscopy 2007 will take place in
Valencia, Spain from Tuesday April 10 to Friday April 13th, 2007. Please note that this is
in the week after Easter 2007. As the next in a series of unique interdisciplinary meetings
on advanced multidimensional light microscopy and image processing, the University of
Valencia will host the conference.

Focus on Microscopy 2007 is the continuation of a successful conference series pre-
senting the latest innovations in optical microscopy and their application in biology, medi-
cine and the material sciences. Key subjects for the conference are the theory and prac-
tice of 3D optical imaging, related 3D image processing, together with reporting on the
ever increasing spatial resolutions and sophisticated imaging modes coming available in
sectioning microscopy.

The conference series is in addition known for covering the rapid development of
advanced fluorescence labeling techniques for the confocal and multi-photon 3D imaging
of -live- biological specimens. Laser light in combination with 3D microscopy is starting to
play an increasingly important role as a tool at the sub micrometer scale in cell biology for
dissection and isolation of structures of interest for subsequent analysis. Specific sessions
on this subject and advances in endoscopic imaging and noninvasive imaging are
planned for FOM2007.

Abstracts for contributions are invited and can already be submitted through the web-
site: http://www.FocusOnMicroscopy.org where further information on the present and
previous FOM conferences can be found.

Important dates:
Deadline for the submission of abstracts: January  15, 2007
Acceptance of contributions, draft program: February 6, 2007
Deadline for early registration: February 26, 2007

We would be very pleased to welcome you to Valencia for the FOM2007 conference
and exhibition.

On behalf of the organising committee
Manuel Martinez-Corral, University of Valencia, Spain
Fred Brakenhoff, University of Amsterdam, The Netherlands

E-mail: info2007@FocusOnMicroscopy.org
Web:    www.FocusOnMicroscopy.org
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Plant Cell Biology Botanical Microscopy

Salzburg, Austria • 31 March 2007 – 05 April 2007 
The next in the popular series of Botanical Microscopy meetings will be at the University

of Salzburg in April 2007. This is the latest in a long running series of RMS sponsored mee-
tings dating back to the 1960s and the heyday of electron microscopy. Recently the mee-
tings have been re-branded to encompass all aspects of bioimaging relating to modern
plant cell biology. As such, the next Botanical Microscopy meeting will cover topics such as
modelling of the cell wall, nuclear envelope structure, microtubule and mitochondrial dyna-
mics plus the latest advances in live cell imaging. Fungal cell biology and imaging also
forms a major aspect of the meeting.The programme will be, as in previous meetings, con-
structed from key note talks by top class plant scientists and selected talks from submitted
abstracts. Registration costs for research students have been made as attractive as pos-
sible to give new researchers the opportunity to present their data at the conference. The
meeting will be held in the biology building at Salzburg and hosted by Dr. Ursula Lütz-
-Meindl.The campus, which is only a few minutes walk from the famous old city, looks out
to the foothills of the alps and is in the shadow of the famous fortress Hohensalzburg which
towers over the town and will be the spectacular venue for the conference banquet.

Speakers include: 
Anne-Mie Emons (Wageningen) – Cell wall modelling
Karl Oparka (Edinburgh) – New developments in fluorescent probes and live cell imaging
Barbara Valent (Kansas State) – Rice blast penetration through plasmodesmata
Jiri Friml (Tubingen) – Auxin and PIN recycling 
Iris Meir (Ohio State) – Nuclear envelope proteins
Sid Shaw (Indiana University) – Live cell imaging – microtubule dynamics 
Mark Fricker (Oxford) – Long distance transport in fungal hyphae 
David Logan (St Andrews) – Mitochondrial dynamics
For further information visit: www.rms.org.uk email: events@rms.org.uk

In 2007, the European Network of Excellence for 3D-electron
microscopy (3D-EM) offers the following training courses

BASIC LEVEL 
Electron Tomography February, 26 – March 3, 2007 October 29 – November 2, 2007
Cryo- Electron Microscopy in Life Science April 2–6, 2007 
Transmission Electron Microscopy in Life Science August 27–31, 2007 

ADVANCED LEVEL 
Single Particle Analysis February 19–23, 2007 
TOM Software Toolbox: Acquisition and Analysis for Electron Tomography March, 2007
CEMOVIS: Cryo-Electron Microscopy of Vitreous SectionsJune 10–16, 2007 
EMBO Practical Course on Image Processing for Cryo-September 2–12, 2007
All courses are free of charge except for a registration fee of 200 Euros for some

courses. Exemption from this fee and support for travel are available upon application. For
further information on the training courses and registration, please visit the website
http://www.3dem-noe-training.org 

POZVÁNKY NA KONFERENCE
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OLYMPUS C&S spol. s r.o.
Evropská 176, 160 41 Praha 6

tel.: +420 221 985 227, fax: +420 221 985 579, e-mail: mikroskopy@olympus.cz, www.olympus.cz

OLYMPUS MVX10
Unikátní fluorescenční makroskop

Fluorescenční makroskop OLYMPUS MVX10 je určen pro 
fluorescenční mikroskopii malých organismů. Velký rozsah 
zvětšení přístroje umožňuje plynulý přechod od makroskopického
obrazu celých organismů k mikroskopickému zobrazení jednotlivých
buněk. Zcela nový unikátní optický systém makroskopu MVX10 
přitom poskytuje výrazně kvalitnější obraz než dosud běžné 
fluorescenční stereomikroskopy. 

Více informací naleznete na www.olympus.cz.

RESEARCH MACRO ZOOM SYSTEM MICROSCOPE

MVX10
Macro View
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