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Olympus
Řešení na klíč pro fluorescenční mikroskopii s totálním vnitřním odrazem - TIRFM
Selektivní zobrazení povr- Všechny jsou diodové, malých mezi různými lasery nebo
rozměrů, s nízkou hlučností, osvětlovacím systémem MT20
chu buňky
Fluorescenční
mikroskopie
s totálním vnitřním odrazem
(TIRFM) je elegantní optická
technika pro selektivní zobrazení procesů a struktur v buněčné membráně. Metoda
TIRFM nabízí bezkonkurenční
hodnoty poměru signál/šum
a tak vysoké rozlišení v ose z,
jakého nedosahuje ani konfokální mikroskopie.

nevytváří ozón, mají dlouhou
životnost a nízkou spotřebu energie. Lasery na vlnových délkách 488 nm, 532 nm, 561 nm

(1ms). Tím se dosahuje velmi
krátkého času pro získání
snímku nezbytného pro rychlé
vícebarevné TIRF experimenty.

O krok napřed díky nabídce
tří TIRFM objektivů
Teoretická minimální hodnota
numerické apertury (NA) pro
TIRF mikroskopii je 1,38.
S vyšší hodnotou NA se usnadňuje provedení této techniky
a rozšiřují možnosti její aplikace. Společnost Olympus právě
nyní uvedla na trh řadu objektivů UIS2 s bezkonkurenční kvalitou a výkonem. Badatelé si
nyní mohou vybrat ze tří různých objektivů speciálně přizpůsobených pro TIRFM, se
zvětšením 60x nebo 100x.
Objektiv APO 100x OHR s velmi vysokou hodnotou NA 1,65
stále drží světový rekord.

Trojlaserový TIRF zobrazovací systém cell^R s mikroskopem IX81 a přímo
připojeným laserem 405 nm napravo, dvěma lasery navázanými optickými
vlákny (vlevo, vpředu) a osvětlovacím systémem MT20 (vlevo, vzadu)

a 635 nm jsou připojeny optickým vláknem. Laser na vlnové
délce 405 nm je připojen přímo
a to představuje jedinečné řešení pro aplikace TIRF s modrými barvivy.

Vysokorychlostní přepínání
s ovládáním systému v reálném čase

5 volitelných vlnových dé- Ovladač cell^R v reálném čase
lek: lasery Olympus TIRF
dokonale synchronizuje veškeSpolečnost Olympus nabízí řa- ré hardwarové komponenty
du laserů speciálně vybraných systému. Dokáže naplno využít
pro potřeby TIRF mikroskopie. velmi rychlé závěrky a přepnutí

Dvouemisní obraz se širokým zorným polem (vlevo) a obrazy TIRF (vpravo)
získané pomocí zobrazovací stanice cell^R TIRF s laserem 488 nm, poskytl Dr. Mario Faretta, Evropský onkologický institut (IEO-IFOM), Milán, Itálie.
Zelená: FITC-aktin, červená: EPS8 s DyeMer 605

Dokonalá systémová integrace
Zobrazovací stanice cell^R
TIRF Imaging Station je ucelené řešení. Kromě invertovaného mikroskopu Olympus IX2,
osvětlovacího systému MT20,
TIRF laserů a TIRF optiky je
součástí systému velmi citlivá
kamera, ovladač systému pracující v reálném čase a špičkové zobrazovací PC se softwarem cell^R, který představuje
výkonnou a úplnou platformu
vybavenou intuitivním a uživatelsky příjemným grafickým
rozhraním typu „táhni a pusť“.

OLYMPUS CZECH GROUP, S.R.O.,
ČLEN KONCERNU
http://www.olympus.cz
mikroskopy@olympus.cz

Hlavní v˘bor âs. biologické spoleãnosti
Prof. RNDr. Vojtûch Mornstein, CSc., pfiedseda HV, Biofyzikální ústav LF MU, Kamenice 3,
625 00 Brno
Prof. MUDr. Fedor âiampor, DrSc., I. místopfiedseda HV, Virologick˘ ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 842 46 Bratislava
Prof. MUDr. RNDr. Miroslav âervinka, CSc., II. místopfiedseda HV, Biologick˘ ústav LF UK,
·imkova 870, 500 00 Hradec Králové
Prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc., vûdeck˘ tajemník HV, Biologick˘ ústav LF MU, Kamenice 5, 625 00 Brno
Prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc. hospodáfi HV, Biologick˘ ústav LF MU, Kamenice 5,
625 00 Brno
Prof. MUDr. RNDr. Svatopluk âech, DrSc., ãlen HV a pfiedseda Brnûnské poboãky, Ústav
histologie a embryologie, LF MU, Kamenice 3, 625 00 Brno
Prof. RNDr. Juraj Krajãoviã, CSc., ãlen HV a pfiedseda Sekce evoluãní biologie, Ústav bunkovej biológie, PF UK, 842 15 Bratislava 4
Prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc., ãlenka HV a pfiedsedkynû Cytogenetické sekce, III. interní
klinika, I. LF UK, U nemocnice 1, 120 00 Praha
Prof. RNDr. Ivan Ra‰ka, DrSc., ãlen HV a pfiedseda Spoleãnosti bunûãné biologie, Ústav bunûãné biologie patologie, 1. LF UK, Albertov 4, 128 01 Praha 2
Prof. MVDr. Jiﬁí Rube‰,CSc., ãlen HV, V˘zkumn˘ ústav veterinárního lékafiství, Hudcova 70,
612 00, Brno
Doc. MUDr. Iva Slaninová, PhD., ãlenka HV, Biologick˘ ústav LF MU, Kamenice 5, 625 00 Brno
Prof. RNDr. Jiﬁí Do‰kaﬁ, CSc., revizor HV, Ústav experimentální biologie PfiF MU, Tvrdého
450/14, 602 00 Brno
Ing. Jiﬁí Ha‰ek, CSc., revizor HV, Laboratofi reprodukce buÀky, MBÚ AVâR, VídeÀská 1083,
142 20 Praha 4 - Krã

***
Ing. Josef Fulka, CSc., pfiedseda Sekce reprodukãní biologie, VÚÎV, 251 61 Praha
MUDr. Hana Lehocká, CSc., pfiedsedkynû Ostravské poboãky, Zdravotnû sociální fakulta
Ostravské univerzity, Syllabova 19, 700 30 Ostrava
Prof. MUDr. Vladimír PÛÏa, DrSc., pfiedseda Poboãky v Hradci Králové, Biologick˘ ústav LF
UK, ·imkova 870, 500 00 Hradec Králové
Ing. Vladimír Skládal, CSc., pfiedseda Sekce pro biologii nízk˘ch teplot, VÚRV, Drnovská 507,
161 06 Praha
Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc., pfiedseda praÏské poboãky, Anatomick˘ ústav 1. LF UK,
U nemocnice 3, 128 00 Praha
Ing. Jan Topinka, Dsc., pfiedseda âeské a Slovenské spoleãnosti pro mutagenezi zevním prostfiedím, odd. genetické ekotoxikologie, Ústav experimentální medicíny AV âR, VídeÀská 1083, 142 20 Praha 4
RNDr. Pavel Vaﬁejka, pfiedseda Pedagogické sekce, Gymnázium, tfi. Kpt. Jaro‰e, Fillova 5,
638 00 Brno
Prof. MUDr. Jaroslav Vesel˘, CSc., pfiedseda Olomoucké poboãky, Ústav patologické fyziologie LF UP, Hnûvotínská 3, 775 00 Olomouc
Doc. RNDr. Oldﬁich Vrána, CSc., pfiedseda Biofyzikální sekce, BFÚ AV âR, Královopolská 135,
612 65 Brno
Doc. MUDr. Franti‰ek ZáÈura, PhD., pfiedseda âeské spoleãnosti pro ultrazvuk, Urologická
klinika FN, I. P. Pavlova 6, 775 15 Olomou

VODAJ

ZPRA

âeskoslovenské biologické spoleãnosti

1/ 2011
BRNO

Obsah:
ÚVODNÍ SLOVO
Ke XX. Biologick˘m dnÛm – V. Mornstein ...................................................................................... 1
HLAVNÍ V¯BOR
Zápis z Hlavního v˘boru 1. 3. 2011 – R. Janisch ......................................................................... 2
Zápis ze schÛze pfiedsednictva Hlavního v˘boru âs. biologické spoleãnosti
18. kvûtna 2011 v Brnû – R. Janisch ............................................................................................... 5
SPOLEâNOST BUNùâNÉ BIOLOGIE
XIX. Cytoskeletální klub – J. Ha‰ek .................................................................................. 7
BIOFYZIKÁLNÍ SEKCE
34. Dny lékafiské biofyziky – I. Hrazdira............................................................................. 9
PEDAGOGICKÁ SEKCE
Nûkolik postfiehÛ z mûstského kola SOâ 2011, obor Biologie, v Brnû
P. Vafiejka ........................................................................................................................... 10
OZNÁMENÍ
Jubilejní XX. Biologické dny ............................................................................................... 12

KALENDÁ¤ AKCÍ............................................................................................................... 14
PERSONALIA
Rozlouãení s paní Helenou Hromadovou – R. Janisch ..................................................... 16

ÚVODNÍ SLOVO

Ke XX. Biologick˘m dnÛm
XX. Biologické dny budou 25. – 27. fiíjna a raãte se na nû prosím pfiihla‰ovat! Pfied necel˘mi tfiemi roky se komunita biologÛ, zejména tûch, ktefií jsou ãinní v oblasti biomedicíny, naposledy vidûla v Hradci Králové, letos na nás ãeká PlzeÀ. Mohlo by se tedy fiíci, Ïe nejharmoniãtûj‰ím tématem Biologick˘ch dnÛ by byly kvasinky, zejména pak ty pivovarské, a jejich
produkt, pûniv˘ a u‰lechtil˘. Nebude tomu tak, protoÏe na pofiadu dne jsou kmenové buÀky
a mikrostrukturní studie.
Nebylo v‰ak jednoduché se shodnout na tematické orientaci DnÛ a dokonce i na tom, zda
vÛbec mají b˘t nûjak tematicky zamûfiovány. Existuje mnoho moÏn˘ch pfiístupÛ k pofiádání
národních konferencí v pfiírodních vûdách a biomedicínû. KdyÏ v‰ak vynecháme rÛzné kfiíÏence, zredukuje se nám poãet tûchto pfiístupÛ na dva. První moÏností je, Ïe kaÏd˘ si bude
hovofiit o tom, co se mu líbí a zlíbí a jako tmel pak poslouÏí edukaãní problematika. Pak ale
musí b˘t zaji‰tûno, aby pojiva bylo dost a na patfiiãné úrovni. Odborn˘ program nebude
pfiíli‰ nav‰tûvován. Pfiítomní koryfejové vûdy budou látefiit, Ïe na takové akce nestojí zato
jezdit. Druh˘m pfiístupem je odborné zamûfiení na urãité téma, pokud moÏno takové, které
bude v komunitû zajímat v‰echny nebo skoro v‰echny. K takov˘m tématÛm kmenové buÀky
urãitû patfií, stejnû jako by mohla evoluãní problematika, mikroskopické metody nebo nové
metody molekulární biologie. Tématické zamûfiení na urãit˘ problém mÛÏe b˘t sice ponûkud
diskriminující pro nûkolik jednotlivcÛ, ale vût‰ina koryfejÛ nakonec dostane v rámci tématu
slovo a bude spokojena, protoÏe budou sly‰eni a vûdy bude také více.
XX. Biologické dny pfiíslu‰ejí k druhému typu národní konference, i kdyÏ nejsou jeho
krystalickou formou. Pomûrnû v˘znamnû má b˘t totiÏ zastoupena (vedle poloÏky varia)
i problematika edukaãní, a to nejen na úrovní vysoko‰kolské. Dojde i na provûtrávání nezanedbateln˘ch problémÛ, s nimiÏ se pot˘ká stfiedo‰kolská biologie. A vzhledem k na‰í zku‰enosti, Ïe pfiíslu‰né ministerstvo dovede obsah v˘uky toliko zmastit (skuteãnû to vypadá
tak, Ïe se situace stále hor‰í a hor‰í, a to v jakémkoliv pfiedmûtu), musíme se o nápravu
nûjak snaÏit sami.
Pouãme se tedy o kmenov˘ch buÀkách a zkusme nûco rozumného provést s v˘ukou.

Vojtûch Mornstein
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Zápis ze schÛze
Hlavního v˘boru âs. biologické spoleãnosti
1. 3. 2011 v Brnû
âlenové Hlavního v˘boru
Pfiítomni:
prof. V. Mornstein, prof. F. âiampor, prof. R. Janisch, prof. A. Svoboda,
prof. âech, prof. J. Krajãoviã, prof. Rube‰, doc. I. Slaninová,
prof. J. Do‰kafi, Ing. J. Ha‰ek.
Omluveni: prof. I. Ra‰ka
Pﬁedsedové poboãek a sekcí
Pfiítomni:
RNDr. P. Vafiejka, prof. Kunert
Omluveni: MUDr. H. Lehocká, prof. K. Smetana
1. Zahájení
Zasedání Hlavního v˘boru âs. Biologické spoleãnosti zahájil a v‰echny pfiítomné pfiivítal
prof. V. Mornstein a seznámil s programem schÛze.
2. Schválení zápisu z minulé schÛze HV
Zápis byl schválen bez pfiipomínek.
3. Pﬁíprava XX. Biologick˘ch dnÛ
Vzhledem k tomu, Ïe se nedostavil doc. Hatina, hlavní organizátor plánovan˘ch Biologick˘ch dnÛ, kter˘ mûl pfiednést zásadní informace ohlednû organizace této konference,
prof. Janisch navrhl základní obecné schéma konference, která by se mûla t˘kat jednoho
ústfiedního tématu – Kmenov˘ch bunûk. Rozvinula se obecná diskuse o v˘znamu konferencí
typu Biologick˘ch dnÛ a o organizaãním schématu takovéto konference. Prof. Svoboda navrhl, Ïe programem konference by mûly b˘t pfiedev‰ím obecné plenární pfiedná‰ky, které by
umoÏnily úãastníkÛm zorientovat se v dané problematice, ne pfiedná‰ky zahrnující konkrétní vûdecké v˘sledky. Prof. Mornstein navrhl, Ïe je dÛleÏitá i posterová sekce, která umoÏní
aktivní úãast mlad˘ch vûdcÛ a ze které by bylo moÏné vybrat pfiíspûvky pro krátká ústní sdûlení. Diskutovala se otázka varií.
Nakonec se ãlenové HV shodli, Ïe Biologické dny by mûly mít 3 základní bloky 1) monotématickou ãást (tentokrát kmenové buÀky), která by obsahovala pfiehledné plenární pfiedná‰ky v˘znamn˘ch odborníkÛ 2) varia, která by zahrnovala novinky a pÛvodní práce presentované pfieváÏnû formou posterÛ a 3) pedagogickou sekci zamûfienou na obsahovou
i metodickou stránku v˘uky biologie na stfiedních ‰kolách. Pro plenární pfiedná‰ky plánuje
HV oslovit pfiední odborníky jako jsou prof. Syková, prof. Dvofiák, doc. Hampl, prof. Altaner,
prof. Petr a dal‰í i odborníka na etickou a legislativní problematiku pouÏívání kmenov˘ch
bunûk. Hlavním sponzorem Biologick˘ch dnÛ by mûla b˘t fy Olympus. Biologické dny jsou
plánovány na listopad 2011 a budou se konat v Plzni.
Závûr: âlenové HV se shodli, Ïe nutné je co nejdfiíve jmenovat organizaãní i programov˘
v˘bor. Do programovém v˘boru HV navrhuje pfiedsedy jednotliv˘ch aktivních sekcí spoleãnosti. Tajemník HV vyzve pfiedsedy jednotliv˘ch poboãek a sekcí, aby vybrali témata a pfiedná‰ející pro plenární pfiedná‰ky. Hlavní v˘bor pfiedpokládá, Ïe kaÏdá odborná sekce spoleãnosti se bude na konferenci prezentovat minimálnû jednou pfiehlednou pfiedná‰kou o nov˘ch

–2–

HLAVNÍ V¯BOR
poznatcích v oboru. Téma a schéma celé konference je nutné sestavit nejpozdûji do 14 dnÛ
a do konce bfiezna rozeslat první oznámení co nej‰ir‰ímu okruhu institucí i jednotlivcÛ.
Do programu konference bude zafiazeno mimofiádné Valné shromáÏdûní spoleãnosti
s Babákovou pfiedná‰kou. Pfiedná‰ejícího a tématiku vybere HV do konce bfiezna.
Prof. Janisch byl povûfien, aby co nejdfiíve seznámil s tûmito závûry doc. Hatinu, kter˘
má zajistit organizaci celé konference. Závûry z tohoto jednání s doc. Hatinou jsou v pfiíloze
k zápisu.
4. Zpráva pﬁedsedy
Pfiedseda spoleãnosti prof. Mornstein sdûlil, Ïe pro dne‰ní schÛzi v˘boru nemá Ïádnou
specifickou zprávu.
5. Zpráva vûdeckého tajemníka
Plán akcí poboãek a sekcí z dotace na r. 2011
Vûdeck˘ tajemník prof. Janisch seznámil pfiítomné se skuteãností, Ïe rozdûlení ãástek
zkráceného rozpoãtu dotace Rady vûdeck˘ch spoleãností elektronicky schválili v‰ichni
ãlenové HV. Seznámil ãleny HV s dopisem z RVS, ve kterém bylo krácení rozpoãtu zdÛvodnûno mimo jiné nedoãerpáním dotace 45 000 Kã pro Sekci pro ultrazvuk na pofiádání
konference. Prof. Mornstein zdÛvodnil toto nedoãerpání zru‰ením dané akce z dÛvodu malého zájmu ze strany úãastníkÛ.
Dotace Rady vûdeck˘ch spoleãností pro r. 2011
Domovské webové stránky spoleãnosti pro Ultrazvuk

3 000 Kã

Cytogenetická sekce
44. v˘roãní zasedání Cytogenetické sekce s mezinárodní úãastí
âeské Budûjovice, 7.– 9. 9. 2011

25 000 Kã

Spoleãnost pro bunûãnou biologii
Struktura a funkce bunûãného jádra
Workshop s mezinárodní úãastí, podzim 2011

45 000 Kã

XX. Biologické dny s mezinárodní úãastí
25.– 27. 10. 2011, PlzeÀ
Zaji‰tûní zahraniãní úãasti, technické zabezpeãení, vydání Sborníku

80 000 Kã

Spoleãnost pro bunûãnou biologii
Konference „XIX. Cytoskeletální klub“
kvûten 2011, Vranovská Ves

25 000 Kã

âeská a Slovenská spoleãnost pro mutagenezi zevním prostfiedím
Konference „Genetická toxikológia a prevencia rakoviny“
13.– 15. 6. 2011, v Bratislavû

20 000 Kã

Pedagogická sekce
2 celostátní semináﬁe Pedagogické sekce

1 000 Kã

Poboãka v Brnû – Pﬁedná‰kové schÛze poboãky v Brnû

3 000 Kã

celkem

202 000 Kã

Celkem za Zpravodaj

50 000 Kã

Celkem Zpravodaj + Akce – r. 2010

252 000 Kã
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Prof. Janisch dále vyzval ãleny HV k aktivitû v náboru nov˘ch kolektivních ãlenÛ
Spoleãnosti. Ing. Ha‰ek se nabídl, Ïe osloví v této záleÏitosti firmu Eppendorf.
Prof. Mornstein upozornil na akci Biofyzikální dny, která se bude konat 1.– 3. 6. 2011
v Plzni.
Zpravodaj (náplÀ 1. ãísla 2011)
Prof. Janisch upozornil na to, Ïe v kvûtnu vyjde nov˘ Zpravodaj a vyzval k napsání pfiíspûvkÛ, pfiedev‰ím zpráv z akcí Biologické spoleãnosti, které probûhly a vyzval k oznámení akcí, které budou probíhat a mohou b˘t ve Zpravodaji inzerovány.
Placení ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ
Prof. Janisch pfiipomnûl problémy s placením ãlensk˘ch pfiíspûvkÛ a oznámil, Ïe provûfií
stav placení ãlenÛ jednotliv˘ch sekcí a s v˘sledky seznámí pfiedsedy tûchto sekcí, ktefií zajistí rozeslání upomínek neplatícím ãlenÛm.
6. Noví ãlenové
Prof. Janisch informoval, Ïe Biologické spoleãnosti nepfiibyli Ïádní noví ãlenové.
7. RÛzné
Prof. Mornstein oznámil, Ïe z kontrolního oddûlení Akademie vûd probûhla detailní a dÛsledná kontrola financováni spoleãnosti k ãerpání dotace v r. 2009. Upozornil, Ïe z dotace
je moÏné financovat jen jednoznaãnû vyúãtovatelné poloÏky jako pronájmy sálÛ, sborníky
apod.
Prof. Do‰kafi upozornil na konání Genetické konference, organizované Genetickou spoleãností Gregora Mendela 14.– 16. 9. 2011 v Lednici na Moravû.
Prof. âiampor oznámil, Ïe v roce 2014 se v Praze bude konat Svûtov˘ kongres mikroskopie, kter˘ bude organizovat âeskoslovenská mikroskopická spoleãnost a Ïe je moÏnost
pofiádání satelitního sympozia elektronové mikroskopie, které bude pofiádat ing. Nebesáfiová.
Prof. Janisch uvítal moÏnou spolupráci s âeskoslovenskou mikroskopickou spoleãností.
Prof. Janisch upozornil na potfiebu obsazení místa sekretáfiky a úãetní Spoleãnosti z dÛvodu dlouhodobé nemoci paní Hromadové. âlenové HV se shodli, Ïe nejvhodnûj‰í bude
pfiijmout na pfiechodnou dobu 1 pracovnici formou dohody.
Prof. âiampor upozornil na dobrou zku‰enost Mikroskopické spoleãnosti s pofiádáním
vzdûlávacích kurzÛ. âlenové HV se shodli, Ïe i Biologická spoleãnost by mohla pofiádat
kurzy, pfiedev‰ím pro stfiedo‰kolské pedagogy a povûfiili Dr. Vafiejku aby provûfiil zájem pedagogÛ a navrhl témata pfiedná‰ek a vhodn˘ termín a formu konání vzdûlávacích akcí
a pfievzal odpovûdnost za jejich organizaci. Prof. Do‰kafi v této souvislosti upozornil na uÏiteãnost vydávání certifikátÛ absolventÛm tûchto kurzÛ.
8. Závûr
Na závûr prof. Mornstein, pfiedseda spoleãnosti podûkoval v‰em pfiítomn˘m za úãast,
o termínu pfií‰tí schÛze Hlavního v˘boru budou v‰ichni ãlenové v˘boru vãas informováni.
Zapsala doc. Iva Slaninová
Pfieãetli prof. Roman Janisch, prof. Vojtûch Mornstein
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Zápis ze schÛze pﬁedsednictva
Hlavního v˘boru âs. biologické spoleãnosti
18. kvûtna 2011 v Brnû
âlenové Hlavního v˘boru
Pfiítomni:
prof. V. Mornstein, prof. R. Janisch, prof. A. Svoboda, prof. M. âervinka
Omluveni: prof. F. âiampor
Host – doc. J. Hatina
1. Zahájení
SchÛzi pfiedsednictva Hlavního v˘boru âs. Biologické spoleãnosti zahájil a v‰echny pfiítomné pfiivítal prof. V. Mornstein a seznámil je s programem schÛze.
2. Pﬁíprava XX. Biologick˘ch dnÛ
Po zahájení schÛze doc. Hatina, hlavní organizátor plánovan˘ch Biologick˘ch dnÛ rozdal
návrh programu leto‰ních jubilejních XX. Biologick˘ch dnÛ:
XX. Biologické dny jsou otevfieny ve‰ker˘m pfiíspûvkÛm experimentálnû biologického
a biomedicínckého charakteru. Otázce kmenov˘ch bunûk v regenerativní a nádorové biologii
budou vûnovány dva ústfiední pfiedná‰kové bloky ve stfiedu 26. fiíjna, dopolední blok bude zahrnovat pozvané zahraniãní fieãníky a bude probíhat v angliãtinû, odpolední blok provedou pozvaní domácí pfiedná‰ející v ãe‰tinû. Kromû toho se leto‰ní XX. Biologické dny soustfiedí na
dva dal‰í tématické okruhy, a to Molekulární biologii nádorÛ (rovnûÏ za úãasti zahraniãních
pfiedná‰ejících) a Metody optické mikroskopie a jejich uplatnûní v biologii; obûma tûmto tematick˘m okruhÛm budou vûnovány samostatné pfiedná‰kové bloky v úter˘ 25. fiíjna. Organizaãní a vûdeck˘ v˘bor vyz˘vá v‰echny zájemce k zaslání pÛvodních vûdeck˘ch pfiíspûvkÛ.
Pfiijaté pfiíspûvky budou prezentovány ve formû posterÛ a vybran˘m pfiíspûvkÛm bude dána
moÏnost prezentace formou krátké pfiedná‰ky buì v rámci uveden˘ch tématick˘ch sekcí, anebo
v návaznosti na pfiíspûvky odborn˘ch sekcí âs. Biologické spoleãnosti v pátek 27. fiíjna.
NavrÏen˘ pfiedbûÏn˘ vûdeck˘ program:
25/10 2011:
13.00
13.10 –16.00
16.00 –16.45
16.45 –18.45
Veãer:
26/10 2011:
8.00 – 9.00
9.00 –12.30
12.30 –14.00
14.00 –17.00
17.00 –18.00
18.00 –19.00

Zahájení XX. Biologick˘ch dnÛ
Molecular biology of cancer
pfiestávka; postery
Optická mikroskopie v biologii – semináfi Josefa Reischiga
Neformální setkání pfiednostÛ biologick˘ch ústavÛ lékafisk˘ch fakult
postery
Stem cells – from regenerative medicine to cancer biology
obûd; postery
Kmenové buÀky – od regenerativní medicíny k nádorové biologii
Mimofiádné valné shromáÏdûní âs. biologické spoleãnosti; postery
Babákova pfiedná‰ka

Spoleãensk˘ veãer spojen˘ s prohlídkou pivovaru
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27/10 2011:
9.00 –12.30
12.30 –14.00
14.00

Pfiedná‰ky odborn˘ch sekcí âs. biologické spoleãnosti; postery
obûd; postery
zakonãení XX. Biologick˘ch dnÛ

Úãast dosud pfiislíbili:
Prof. Dr. Wolfgang A. Schulz – Department of Urology, Heinrich Heine University Düsseldorf
Prof. Alain Zeimet – Department of Obstetrics and Gynecology, Innsbruck Medical University, Innsbruck
Dr. Carina Strell – Department of Oncology-Pathology, Karolinska Institute, Stockholm
Dr. Nicolas Zech – IVF Zentren Prof. Zech – Bregenz
Dr. Marc H. Dahlke – Department of Surgery, University Medical Center Regensburg
MUDr. Jan Peychl, Ph.D. – Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics,
Dresden
Doc. Ing. âestmír Altaner, DrSc. – Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. – Ústav experimentální medicíny AV âR Praha
RNDr. Lucie Kubínová, CSc. – Fyziologick˘ ústav AV âR Praha
Prof. RNDr. Ivan Ra‰ka, DrSc. – Universita Karlova Praha
RNDr. Vladimír Kofiínek, CSc. – Ústav molekulární genetiky AV âR, Praha
Doc. MVDr. Ale‰ Hampl, CSc. – Masarykova universita Brno
Prof. MUDr. Karel Smetana ml., DrSc. – Universita Karlova Praha
Doc. RNDr. Jan âern˘, Ph.D. – Universita Karlova Praha
Po pfieãtení se rozbûhla diskuse o pfiedná‰ejících, ktefií dosud svou úãast pfiislíbili. Pfiítomni se domluvili na ãasovém harmonografu pfiedná‰ejících, a to tak, Ïe 30 minut by pfiedná‰eli pozvaní pfiedná‰ející a cca 10 minut by probíhaly koreferáty.
Dále se domluvil ãasov˘ posun zahájení XX. Biologick˘ch dnÛ z 13.00 hod na 12.00 hod.
Doc. Hatina dostal za úkol rozeslat pfiedná‰ejícím dopisy s Ïádostí o specifikaci názvu jejich
pfiedná‰ky.
Dvû sekce programu „Molecular biology of cancer“ a „Stem cells – from regenerative
medicine to cancer biology“ budou vedeny v angliãtinû.
Dále doc. Hatina oznámil, Ïe webová stránka XX. Biologick˘ch dnÛ zaãne fungovat pfií‰tí
t˘den, a jelikoÏ je‰tû doposud nejsou známy názvy nûkter˘ch pfiedná‰ek, zajistí prÛbûÏnou
aktualizaci seznamu pfiedná‰ek na webovou stránku.
Definitivní termín doplnûní titulÛ pfiedná‰ek byl stanoven na 6. ãervna. Na webové stránce
bude doc. Hatina postupnû aktualizovat v‰echny dal‰í informace.
Termín dodání pfiihlá‰ek s pfiedná‰kami vãetnû abstraktÛ byl stanoven 20. 8. 2011.
Abstrakta budou pouze v angliãtinû.
Doc. Hatina se pokusí zjistit moÏnosti publikace vybran˘ch pfiedná‰ek v ãasopise
Neoplasma.
Poplatky:
aktivní úãastníci ãlenové spoleãnosti platba do 30. 6. 2011
aktivní úãastníci neãlenové spoleãnosti platba do 30. 6. 2011
pozdûj‰í platby
firmy – prezentaãní stánek (kolektivní ãlenové s 30% slevou)
firmy – reklama ve sborníku
pfiíplatek na spoleãensk˘ veãer

–6–

700.900.1 200.5 000.2 000.150.-
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Doc. Hatina za‰le pfiedbûÏn˘ návrh rozpoãtu na sekretariát HV spoleãnosti a sdûlí ãíslo
konta, na které bude poÏadovat pfievést schválenou dotaci 80 000,- Kã.
Mimofiádné valné shromáÏdûní bude vyuÏito pro pfiedání ocenûní jubilujícím ãlenÛm spoleãnosti a pro prezentaci Babákovy pfiedná‰ky kterou pfiednese prof. Motlík.
Vûdeck˘ tajemník dodá doc. Hatinovi seznam a adresy kolektivních ãlenÛ.
Doc. Hatina dohodne na základû ostatních pfiihlá‰en˘ch pfiedná‰ek do mikroskopické
sekce titul pfiedná‰ky prof. âervinky.
Vûdeck˘ tajemník po zvefiejnûní webové stránky konference zajistí roz‰ífiení informace
na LF MU v Brnû.
Zapsala Svatava Sobková
Pfieãetl prof. Roman Janisch

SPOLEâNOST BUNùâNÉ BIOLOGIE

XIX. Cytoskeletální klub
Hotel Club, Vranovská Ves 11.– 13. kvûtna 2011
Ve dnech 11.– 13. kvûtna 2011 se opût ve Vranovské Vsi u Znojma konal XIX. Cytoskeletální klub organizovan˘ tentokráte Laboratofií reprodukce buÀky Mikrobiologického
ústavu AV âR, v.v.i. a Spoleãností bunûãné biologie, která je sekcí âeskoslovenské biologické spoleãnosti. Leto‰ního setkání v Hotelu Club se zúãastnilo témûfi 60 úãastníkÛ. Bylo
zde prezentováno 23 vûdeck˘ch a 4 firemní sdûlení. Úvodní zvaná pfiedná‰ka G. Jonese
z Maynooth University z Irska se t˘kala souãasného pohledu na vztah prionÛ a cytoskeletu.
Pozornost byla vûnována pfiedev‰ím kvasinkovému modelu a jeho v˘znamu pfii studiu úlohy
chaperonÛ pfii tvorbû a infekãnosti prionÛ. Pfiedná‰ka vycházející zejména z pfiehledného
ãlánku autora v Current Opinion in Structural Biology poskytla ucelen˘ pohled na problematiku studia prionÛ a zvlá‰tû pak jejich podílu na indukci nûkter˘ch neurodegenerativních
onemocnûní.
âtvrteãní pracovní dopoledne zahájil svou zvanou pfiedná‰kou Stefan Westermann z IMP
z Vídnû. Práce jeho laboratofie se t˘ká problematiky studia kinetochoru kvasinky S. cerevisiae
a úlohy jednotliv˘ch komponent Dam1 komplexu. Zvlá‰tní pozornost byla vûnována Ndc80
komplexu. Presentovaná data jsou souãástí velmi kvalitních publikací zvefiejnûn˘ch
v ãasopisech J. Cell Biology a Nature Cell. Biology. Posledním zvan˘m fieãníkem byla Rita
Miller z Oklahoma st.University. Její pfiíspûvek vycházel z dlouholeté úspû‰né práce na
identifikaci a charakterizaci proteinÛ asociovan˘ch na rostoucím (plus) konci mikrotubulÛ
kvasinky S. cerevisiae. Pfiítomné seznámila s nov˘mi aspekty regulace dynamiky plus koncov˘ch proteinÛ Bik1 a Kar9 procesem sumoylace specifick˘m enzymem Ulp1. Témata fie‰ená v tûchto zvan˘ch úvodních pfiedná‰kách byla velmi pfiíznivû pfiijata, neboÈ vzhledem
ke znaãné konzervativitû základních stavebních i regulaãních prvkÛ je kvasinka vhodn˘m
modelov˘m systémem i pro jiné typy eukaryotick˘ch bunûk. Následující dopolední blok
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pfiedná‰ek i nadále patfiil proteinÛm asociovan˘m s mikrotubuly. Zdenûk Lansk˘ z Wageningen University v Holandsku informoval o sv˘ch nov˘ch v˘sledcích in vitro experimentÛ
s proteinem Ase1 kvasinky S. pombe. V uvedené laboratofii zjistili, Ïe tento protein brzdí
klouzání mikrotubulÛ, které je zfiejmû dÛleÏité pfii prodluÏování anafázních vfietének. Jana
Krtková seznámila pfiítomné s moÏnou úlohou CLIP-asociovaného proteinu tabáku (CLASP)
a Pavel Bokvaj, také z PfiF UK Praha, ukázal zmûny v transportu tubulinu do bunûãného
jádra rostlin. Odpolední ãást byla zamûfiena na vztah signalingu a zmûn organizace mikrotubulÛ, a to jednak po aktivaci Ïírn˘ch bunûk (Z.Hájková, ÚMG), tak i pfii meioze pÛsobením
POLO-kinázy (P. ·olc) ãi CHK1 kinázy (A. Mayer), oba z UÎFG Libûchov. Následovaly ãtyfii
pfiedná‰ky z oblasti studia gamma tubulinu. Shrnující informaci o v˘skytu rÛzn˘ch gamma
tubulinÛ u savcÛ poskytla pfiedná‰ka S.Vinopala (ÚMG). Na tento úvod navázala pfiedná‰ka M. âernohorské (ÚMG) o úloze GIT-PIX signalingu v regulaci nukleace mikrotubulÛ.
Pfiedná‰ky L. Kohoutové a A. Doskoãilové (obû z laboratofie P. Binarové, MBU) se t˘kaly
nov˘ch proteinÛ nalezen˘ch v interakci s At gamma tubulinem, a to proteinÛ GCP2-6
a nitrilase 1. Pfiedná‰ka J. Petrá‰ka z UEB AV âR mûla shrnující charakter, neboÈ pfiedstavovala v˘sledky získané studiem auxinov˘ch pfiena‰eãÛ z nûkolika posledních let, které byly
publikovány ve velmi prestiÏních zahr. ãasopisech. Zcela novou informací poskytla pfiedná‰ka
K. Schwarcerová z PfiF UK o identifikaci dosud neznámého NtDREPP proteinu, kter˘ má
v buÀkách tabáku zfiejmû úlohu na rozhraní mezi plazmatickou membránou a cytoskeletem.
Na tomto cytoskeletálním klubu také nechybûla pfiedná‰ka zamûfiena na ãistou biofyziku
mikrotubulÛ presentovaná M. Cifrou z IPE AS CR.
Páteãní dopolední program vûnovan˘ aktinu byl zahájen pfiedná‰kou ze skupiny Cvrãková-Îársk˘, v rámci které F. Cvrãková (PfiF UK Praha) pfiiblíÏila nov˘ zpÛsob zobrazení/testování aktinu v rostlinách pomocí konstruktu pro expresi GFP-m-talinu. V dal‰ím pfiíspûvku L. Havelková (PfiF UK Praha) seznámila pfiítomné s v˘sledky, které ukazují, Ïe
protein ARPC2, z Arp2/3 proteinového komplexu tabáku, má základní funkci v propojování
aktinového cytoskeletu a mikrotubuly. Úloha nového ãlena RanGTPázové dráhy v organizaci cytoskeletu u Arabidopsis byla tématem pfiíspûvku E. Toma‰tíkové (UEB AVâR
Olomouc). M. âiÏková z Laboratofie K. Bi‰ové (MBU AV âR TfieboÀ) informovala o dosud
neznám˘ch fosfatázách fiasy Chlamydomonas reinhardtii a jejich úloze v regulaci bunûãného cyklu. V následující pfiedná‰ce ze stejné laboratofie M. Hlavová referovala o identifikaci nov˘ch genÛ Ch. reinhardtii ovlivÀujících citlivost bunûk k UV záfiení. Reakcí aktinového cyt oskeletu kvasinek na rÛzné typy stresu se ve svém pfiíspûvku zab˘val T. Grou‰l
(MBU AV âR). Konferenci uzavfiel J. Ha‰ek (MBU AVCR) pfiíspûvkem na téma vlivu glukózy
v mediu a mitochondriální funkce na zmûny distribuce aktinového cytoskeletu v Ïiv˘ch
a formaldehydem fixovan˘ch bunûk.
Na krátké schÛzce organizátora konference se zástupci zúãastnûn˘ch laboratofií bylo
dohodnuto, Ïe pfií‰tí jubilejní 20. Cytoskeletálni klub bude v pfií‰tím roce 2012 pofiádat
P. Binarová za spolupráce pracovníkÛ praÏského i olomouckého pracovi‰tû. Podrobnûj‰í
informace vãetnû snímkÛ z prÛbûhu konference na strankách:
http://www.biomed.cas.cz/mbu/lab122/csc2011/
Jifií Ha‰ek
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34. Dny lékaﬁské biofyziky
Ve dnech 1. – 3. 6. 2011 se v Pivovarském dvofie Purkmistr v Plzni - âernicích konaly jiÏ
po tfiicáté ãtvrté Dny lékafiské biofyziky – vûdecko-pedagogická konference zamûfiená pfiedev‰ím na problematiku v˘uky lékafiské fyziky a biofyziky a na v˘sledky v˘zkumu vlivu biofyzikálních faktorÛ na Ïivé systémy a na novinky ze svûta lékafiské pfiístrojové techniky.
Organizaãní zaji‰tûní pfievzali tentokrát pracovníci Ústavu biofyziky lékafiské fakulty UK
v Plzni.
Hodnotím-li prÛbûh konference s odstupem nûkolika dnÛ od jejího skonãení musím uznat,
Ïe se svého úkolu zhostili velmi úspû‰nû a leto‰ní Dny lékafiské biofyziky patfiily k tûm velmi
dobfie organizovan˘m. Neznám pfiesn˘ poãet úãastníkÛ, ale odhaduji jej pfiibliÏnû na 80.
Vedle úãastníkÛ z âeské republiky se konference aktivnû zúãastnili i pracovníci ze Slovenska (z Bratislavy, Martina a Ko‰ic) a jeden úãastník z Malty. Na rozdíl od pfiedcházejících
konferencí, na kter˘ch se ãasto jako spolupofiadatel podílela âeskoslovenská biologická
spoleãnost, leto‰ní konference se konala zcela pod patronací âeské spoleãnosti lékafiské
fyziky âLS JEP, která byla zaloÏena na minul˘ch Dnech lékafiské biofyziky v Mikulovû. Na
rozdíl od jin˘ch oborÛ chybûla lékafisk˘m fyzikÛm, biofyzikÛm a informatikÛm, pracujícím na
lékafisk˘ch a zdravotnick˘ch fakultách organizace, která by chránila jejich zájmy a pfiispívala
ke zvy‰ování jejich odborné úrovnû. Organizátofii provedli také inovativní poãin a na úvod
konference zafiadili novû pfiedná‰ky „na aktuální téma“.
Tímto aktuálním tématem byla tentokrát problematika radiaãních rizik. Úãastníci konference byli pozvan˘mi odborníky seznámeni s dÛsledky katastrofy v jaderné elektrárnû Fukushima, s pfiehledem ionizujícího záfiení v medicínû a s budoucností jaderné energetiky.
Po úvodním ceremoniálu, kterému dodala lesku pfiítomnost dûkana Lékafiské fakulty UK
v Plzni doc. MUDr. Borise Kreuzbergra, CS., a po pfiedná‰kách na aktuální téma, probûhlo
jednání konference v 6 blocích, v nichÏ bylo pfiedneseno 32 ústních sdûlení a prezentováno
29 posterÛ.
Jsem si plnû vûdom, Ïe jakékoliv hodnocení pomûrnû ‰iroké tématiky je v˘raznû subjektivní. Soudû v‰ak podle diskusního ohlasu, tak z tématiky „Technika v medicínû“ zaujaly
pfiedná‰ky o nanobiotechnologii v regenerativní medicínû, problematika nanostrukturovan˘ch
titanov˘ch implantátÛ, princip fotoakustické tomografie, mûfiení oãních pohybÛ a akomodace s prostorovou holografickou stimulací a problematika kryoterapie. Z ostatních sekcí
pak to bylo klinické vyuÏití tandemov˘ch rázov˘ch vln, kvantitativní hodnocení defektÛ ultrasonografick˘ch sond a vyuÏití plasmy obohacené trombocyty a mezenchymálními kmenov˘mi buÀkami k zlep‰ení regenerace osteochondrálních defektÛ.
Tématika posterov˘ch sdûlení byla velmi rÛznorodá a odpovídala v˘zkumnému zamûfiení jednotliv˘ch pracovi‰È. Potû‰itelné bylo, Ïe valná ãást posterÛ byla pfiipravena studenty
doktorského studia. Obecnû lze konstatovat, Ïe v˘tvarná i obsahová úroveÀ v‰ech prezentovan˘ch posterÛ byla velmi dobrá, coÏ svûdãí mimo jiné i o dobré práci ‰kolitelÛ.
Souãástí konference bylo i shromáÏdûní ãlenÛ âeské spoleãnosti lékafiské fyziky, na nûmÏ
mimo organizaãních záleÏitostí byl prof. RNDr. Hanou Koláfiovou, CSc, z Olomouce pfiedstaven projekt „Prohloubení odborné spolupráce a propojení ústavÛ lékafiské biofyziky na lékafisk˘ch fakultách v âeské republice“, schválen˘ v rámci Operaãního programu „Vzdûlávání pro
konkurenceschopnost“. Tento projekt, jehoÏ hlavním nositelem je Lékafiská fakulta PU v Olomouci, bude kofinancovat celostátní konference a odborné stáÏe, zamûfiené na zvy‰ování
odborné úrovnû pedagogické i vûdeckov˘zkumné práce. Na realizaci tûchto ãinností se bude
âeská spoleãnost lékafiské fyziky organizaãnû i odbornû podílet.
Ivo Hrazdira
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Nûkolik postﬁehÛ z mûstského kola SOâ 2011, obor Biologie,
které probûhlo v Brnû
13. 4. 2011 se v Brnû uskuteãnilo mûstské kolo soutûÏe SOâ. V minul˘ch letech jsem
se mûstského kola SOâ, obor Biologie úãastnil jako porotce, letos jsem byl pfiítomen jako
host, kter˘ se zájmem mohl porovnat kvantitativní i kvalitativní zmûnu prací. Poãet prací
nápadnû vzrostl oproti minul˘m letÛm, kdy se mûstského kola úãastnilo obvykle 5 – 9 biologick˘ch prací. Kvalitativní zmûna se net˘ká kvality samotn˘ch prací – ta byla vysoká
i v minul˘ch letech. Pronikavû se v‰ak zmûnilo zastoupení biologick˘ch oborÛ, k nimÏ práce
sv˘m tématem patfií, vût‰ina leto‰ních prací je spjata s genetikou, molekulární biologií, bunûãnou biologií, embryologií a biochemií. Tento fakt nás ov‰em nutí k zamy‰lení, vÏdyÈ
Ïádn˘ z tûchto oborÛ není podstatnû zastoupen v gymnaziálním uãivu, a pokud ano (jako
tfieba základy genetiky a molekulární biologie), pak aÏ ve vy‰‰ích roãnících, tedy autofii soutûÏních prací se ve ‰kole s tûmito obory seznámí aÏ poté, co svou práci vytváfieli.
Práce s biologick˘m zamûfiením, které do mûstského kola postoupí, jsou v brnûnské oblasti obvykle spjaté s praktickou ãinností v nûkteré z laboratofií univerzit a jin˘ch V· nebo
v˘zkumn˘ch ústavÛ. Proto asi nikoho nepfiekvapí fakt, Ïe tyto práce sv˘m zamûfiením spadají do v˘‰e zmínûn˘ch oborÛ. Je to tak dobfie a je to dokladem toho, jak˘m smûrem se
v teorii i praxi souãasná biologie ubírá. O to smutnûj‰í je v‰ak opûtovné zji‰tûní, Ïe ‰kolní
pfiíprava v pfiedmûtu biologie nekoresponduje se souãasn˘mi trendy oboru. Pokud jde
o samotnou SOâ, soutûÏící se pfii obhajobách sv˘ch prací dostávají do problémÛ, kdyÏ
mají zodpovûdût dotazy porotcÛ smûfiující k ‰ir‰ím souvislostem (zejm. v oboru molekulární
biologie). O problému, kterému se ve své práci vûnovali, dovedou zasvûcenû hovofiit, aniÏ
by mûli aspoÀ malou pfiedstavu o oboru, kam svou povahou fie‰en˘ problém spadá (tfieba
o metodû PCR jsou schopni dobfie hovofiit i ti soutûÏící, ktefií z molekulární biologie neznají
prakticky nic).
Skuteãnost, Ïe obsah v˘uky biologie na na‰ich gymnáziích beznadûjnû pokulhává za souãasn˘m stavem rozvoje oboru i jeho klíãov˘m postavením ve vûdû a spoleãnosti, je jistû
dobfie známa pracovníkÛm biologick˘ch oborÛ na akademiích a vysok˘ch ‰kolách. Pokud
si tuto skuteãnost uvûdomují i nûktefií pracovníci stfiedního ‰kolství, vût‰inou se zaleknou
komplikovanosti moderních oborÛ biologie a nenajdou dost odvahy k tomu, aby se pokusili
obsah ‰kolské biologie pfiizpÛsobit potfiebám souãasné doby. Pfiitom právû skvûlé práce
stfiedo‰kolákÛ prezentované ve vy‰‰ích kolech soutûÏe SOâ pfiesvûdãivû dokazují, Ïe studenti o kvalitní, byÈ i sloÏitou, odbornou a vûdeckou práci zájem mají, Ïe se s ní dovedou
velmi dobfie vypofiádat a Ïe jsou schopni pochopit a aplikovat i velmi sloÏitá fakta souãasné
vûdy. Tak proã jim podobnou cestu nenabídnout i v bûÏné v˘uce biologie?
Seznam prací oboru Biologie v mûstském kole SOâ:
1.
2.
3.
4.
5.

Bunûãn˘ cyklus – pohled do Ïivota enterocytÛ
V˘skyt a ‰ífiení dirofilariózy psÛ na jiÏní Moravû
Programovaná bunûãná smrt v Ïivotû enterocytÛ
Soustava Ïláz s vnitfiní sekrecí se zamûfiením na nûkteré choroby
Mobilní genetické elementy a biochemická aktivita kmenÛ E. coli: v˘skyt bakteriocinogenie u kmenÛ s rÛznou biochemickou aktivitou
6. V˘zkum vnímání hofiké chuti fenylthiokarbamidu
7. Evoluce karyotypu blízce pfiíbuzn˘ch druhÛ huseníãku rolního
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8. Detekce variability triticale mikrosatelitními markery
9. Inventarizace molekulární biodiverzity ichtyofauny âR – rybniãní druhy
10. Vliv aplikace pfiípravku Supergestran inj. na v˘skyt a spektrum patologicky zmûnûn˘ch
spermií v ejakulátu kancÛ
11. Vybrané biologické charakteristiky hybridních jedincÛ karasa stfiíbrného (Carassus gibelio) a kapra obecného (Cyprinus caprio)
12. Efekt sníÏené exprese apurinní/apyrimidinní endonukleázy APE 1 na signalizaci dvoufietûzcov˘ch zlomÛ v DNA u lidsk˘ch embryonálních kmenov˘ch bunûk z pozdní pasáÏe
13. Vliv organické a anorganické formy selenu na vybrané biochemické parametry potkana
14. Genetika zbarvení srsti u psÛ
15. V˘voj obliãeje a pfiíãiny vzniku jeho poruch
16. Emise organick˘ch tûkav˘ch látek v ovzdu‰í

Anotace nûkter˘ch prací oboru Biologie mûstského kola SOâ:
Bunûãn˘ cyklus – pohled do Ïivota enterocytÛ
Eva ·aÀková – Gymnázium Brno, tfi. Kpt. Jaro‰e 14
Cílem této práce je seznámení s nobelovsk˘mi objevy a souvisejícími aspekty bunûãného cyklu. Pozornost je zamûfiena na tkáÀ s rychlou obnovou bunûk, jakou je napfiíklad
tenké stfievo, kde bazální buÀky zaji‰Èující obnovu funkãních enterocytÛ a neustále cyklují. Po ujasnûní histologie a fyziologie my‰ího duodena navazuje experimentální ãást
práce. Ta je rozdûlena do tfií tematick˘ch celkÛ: 1) sledování markerÛ bunûãného cyklu
a 2) zavedení duodenálních explanátov˘ch kultur, 3) modulace explantátov˘ch kultur za
úãelem demonstrace vedlej‰ího úãinku protinádorové terapie spojené s aplikací cytostatik.
Inventarizace molekulární biodiverzity ichtyofauny âR
Hana Nedozrálová – Klasické a ‰panûlské gymnázium, Brno - Bystrc
Práce je souãástí stejnojmenného projektu Ústavu biologie obratlovcÛ AV âR a celosvûtové kampanû FISH-BOL. Projekt se zab˘vá mapováním druhové rozmanitosti ãeské
ichtyofauny pomocí molekulární metody DNA barcoding. Práce pfiedstavuje problematiku barcodingu a zab˘vá se laboratorní pfiípravou DNA barcodÛ. Získané barcody se
stanou souãástí online databáze BOLD a nové referenãní sbírky Národního muzea.
Získané v˘sledky jsou zdrojem dÛleÏit˘ch informací pro monitoring systému Natura 2000
a Agenturu ochrany pfiírody a krajiny âR.
V˘voj obliãeje a pﬁíãiny vzniku jeho poruch
Michala Polínková – Gymnázium, Brno - ¤eãkovice
V práci jsem se zab˘vala popisem procesu v˘voje obliãeje a pfiíãinami vzniku jeho poruch. V teoretické ãásti se zamûfiuji na embryonální v˘voj obliãeje ãlovûka a na pÛvod
bunûk jednotliv˘ch prominencí, které se na jeho tvorbû podílejí. Následnû se zab˘vám
moÏností operace roz‰tûpov˘ch vad u ãlovûka. Pfii vlastním v˘zkumu jsem nejprve provedla pitvu kufiete pro seznámení s morfologií trávicí soustavy ptákÛ. Dále jsem sledovala vliv rÛzn˘ch koncentrací inhibitoru follistatinu a chordinu na v˘voj u kufiecích embryí.
U obou látek jsem prokázala vliv na embryonální v˘voj.
Pavel Vafiejka
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âeskoslovenská biologická spoleãnost
Ústav biologie Lékaﬁské fakulty UK v Plzni
pofiádají pod zá‰titou dûkana LF UK v Plzni Doc. MUDr. Borise Kreuzberga, CSc.
ve dnech 25.– 27. fiíjna 2011 v Plzni

jubilejní XX. Biologické dny
s ústfiedním tématem

KMENOVÉ BU≈KY – OD REGENERATIVNÍ MEDICÍNY K NÁDOROVÉ BIOLOGII
XX. Biologické dny jsou otevfieny ve‰ker˘m pfiíspûvkÛm experimentálnû biologického
a biomedicínckého charakteru. Otázce kmenov˘ch bunûk v regenerativní a nádorové biologii budou vûnovány dva ústfiední pfiedná‰kové bloky ve stfiedu 26. fiíjna, dopolední blok
bude zahrnovat pozvané zahraniãní fieãníky a bude probíhat v angliãtinû, odpolední blok
provedou pozvaní domácí pfiedná‰ející v ãe‰tinû.
Kromû toho se leto‰ní XX. Biologické dny soustfiedí na dva dal‰í tématické okruhy, a to
Molekulární biologii nádorÛ (rovnûÏ za úãasti zahraniãních pfiedná‰ejících a v angliãtinû)
a Metody optické mikroskopie a jejich uplatnûní v biologii; obûma tûmto tematick˘m
okruhÛm budou vûnovány samostatné pfiedná‰kové bloky v úter˘ 25. fiíjna.
Organizaãní a programov˘ v˘bor vyz˘vá v‰echny zájemce k zaslání pÛvodních vûdeck˘ch pfiíspûvkÛ. Pfiijaté pfiíspûvky budou prezentovány ve formû posterÛ a vybran˘m pfiíspûvkÛm bude dána moÏnost prezentace formou krátké pfiedná‰ky buì v rámci uveden˘ch
tématick˘ch sekcí, anebo v návaznosti na pfiíspûvky odborn˘ch sekcí âs. biologické spoleãnosti ve ãtvrtek 27. fiíjna. Vybran˘m pfiíspûvkÛm s onkologickou tématikou, zejména ve
vztahu k normálním a nádorov˘m kmenov˘m buÀkám, bude poskytnuta pfiíleÏitost podat
svÛj pfiíspûvek k publikaci do tématického ãísla ãasopisu Neoplasma.
PfiedbûÏn˘ vûdeck˘ program:
25. 10. 2011:
12.15
12.30 –15.00
15.00 –15.30
15.30 –18.30
Veãer:

Zahájení XX. Biologick˘ch dnÛ
Optická mikroskopie v biologii – semináfi Josefa Reischiga
Pfiestávka; postery
Molecular biology of cancer
Neformální setkání pfiednostÛ biologick˘ch ústavÛ lékafisk˘ch fakult

26. 10. 2011:
8.00 – 9.00
9.00 –12.30
12.30 –14.00
14.00 –17.00

Postery
Stem cells – from regenerative medicine to cancer biology
Obûd; postery
Kmenové buÀky – od regenerativní medicíny k nádorové
biologii
17.00 –18.00 Mimofiádné valné shromáÏdûní âs. biologické spoleãnosti; postery
18.00 –19.00 Babákova pfiedná‰ka
Spoleãensk˘ veãer spojen˘ s prohlídkou pivovaru
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27. 10. 2011:
9.00 –12.30
12.30 –14.00
14.00

Pfiedná‰ky odborn˘ch sekcí âs. biologické spoleãnosti; postery
Obûd; postery
Zakonãení XX. Biologick˘ch dnÛ

Úãast dosud pfiislíbili:
Prof. Dr. Wolfgang A. Schulz – Department of Urology, Heinrich Heine University Düsseldorf
Prof. Alain Zeimet – Department of Obstetrics and Gynecology, Innsbruck Medical University,
Innsbruck
Dr. Carina Strell – Department of Oncology-Pathology, Karolinska Institute, Stockholm
Dr. Nicolas Zech – IVF Zentren Prof. Zech – Bregenz
Dr. Marc H. Dahlke – Department of Surgery, University Medical Center Regensburg
MUDr. Jan Peychl, Ph.D. – Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics,
Dresden
Doc. Ing. âestmír Altaner, DrSc. – Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava
Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. – Ústav experimentální medicíny AV âR Praha
Prof. RNDr. Jan Svoboda, DrSc. – Ústav molekulární genetiky AV âR, Praha
RNDr. Lucie Kubínová, CSc. – Fyziologick˘ ústav AV âR Praha
Prof. RNDr. Ivan Ra‰ka, DrSc. – Universita Karlova Praha
RNDr. Vladimír Kofiínek, CSc. – Ústav molekulární genetiky AV âR, Praha
Doc. MVDr. Ale‰ Hampl, CSc. – Masarykova universita Brno
Prof. MUDr. Karel Smetana ml., DrSc. – Universita Karlova Praha
Doc. RNDr. Jan âern˘, Ph.D. – Universita Karlova Praha
Organizaãní v˘bor:
Doc. Ing. Jifií Hatina, CSc.
MUDr. Jaroslav Voller
Ing. Ivana Ratajová
Zdenka KfiíÏková
Programov˘ v˘bor:
Pﬁedseda: Doc. Ing. Jifií Hatina , CSc.
âlenové: Prof. MUDr. RNDr. Svatopluk âech, DrSc.
Prof. MUDr. RNDr. Miroslav âervinka, CSc.
Prof. MUDr. Fedor âiampor, DrSc.
Ing. Ladislav DoleÏal, CSc.
Prof. RNDr. Jifií Do‰kafi, CSc.
Ing. Jifií Ha‰ek, CSc.
Prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc.
Prof. RNDr. Juraj Krajãoviã, CSc.
Prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc.
Prof. RNDr. Vojtûch Mornstein, CSc.
Prof. RNDr. Ivan Ra‰ka, DrSc.
Prof. MVDr. Jifií Rube‰, CSc.
Prof. MUDr. Augustín Svoboda, CSc.
Ing. Jan Topinka, Dsc.
RNDr. Pavel Vafiejka
Doc. RNDr. Oldfiich Vrána, CSc.
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Uzavírka pfiihlá‰ek pro aktivní úãast:

20. 8. 2011

¤ádn˘ registraãní poplatek pfii registraci do 20. 8.:
ãlenové âs. biologické spoleãnosti:
neãlenové âs. biologické spoleãnosti:
Zv˘‰en˘ jednotn˘ registraãní poplatek
pfii registraci po 20. 8. (pouze pasivní úãast):
Pfiíplatek za spoleãensk˘ veãer 26. 10. 2011:

700 Kã
900 Kã
1 200 Kã
150 Kã

Aktualizovan˘ podrobn˘ vûdeck˘ program a pﬁihlá‰ky na
www.lfp.cuni.cz/patofyziologie/bd.html

Na shledanou se v‰emi biology v podzimní Plzni se tû‰í
Doc. Ing. Jifií Hatina, CSc.
pfiedseda organizaãního a programového v˘boru

KALENDÁ¤ AKCÍ

Doma – âs. biologická spoleãnost
Cytogenetická sekce pofiádá
44. v˘roãní zasedání Cytogenetické sekce s mezinárodní úãastí
7.– 9. 9. 2011, âeské Budûjovice
kyra@vfn.cz
XX. Biologické dny s mezinárodní úãastí s ústfiedním tématikou
Kmenové buÀky – od regenerativní medicíny k nádorové biologii
pofiádá Hlavní v˘bor a Biologick˘ ústav LF UK v Plzni pofiádá
25.– 27. 10. 2011, PlzeÀ
Jiri.Hatina@lfp.cuni.cz
Spoleãnost pro bunûãnou biologii pofiádá sympozium
Functional Organization of the Cell Nucleus Symposium,
Workshop s mezinárodní úãastí
podzim 2011, Praha
iraska@lf1.cuni.cz

Doma – ostatní
Podzimní ‰kola základÛ elektronové mikroskopie 2011 se jiÏ tradiãnû koná v Ústavu
pfiístrojové techniky AV âR, v.v.i v Brnû v termínu od 17. 10. do 21. 10. 2011.
Více informací naleznete na internetov˘ch stránkách: http://www.isibrno.cz/skola11

– 14 –

KALENDÁ¤ AKCÍ

V cizinû
10th Multinational Congress on Microscopy (MCM 2011)
September 4 – 9, 2011, Urbino, Italy
Organization: ASEM, CSEM, CSMS, HSM, SISM, SSM, SDM
http://www.mcm2011urbino.it/
European Symposium: Current Developments in TEM
March 10 –11, 2011, Freiberg University, Germany
Organization: Bergakademie Freiberg, JEOL
http://www.cdit.eu/
Microscopy Conference MC 2011
August 28 – September 2, 2011, Kiel, Germany
Organization: DGE, in collaboration with SCANDEM, Polish Microscopy
Society, and Scientists from Research Institutions in Estonia, Latvia, Lithuania,
and St. Petersburg, Russia
http://www.mc2011.de/
20th National Electron Microscopy Congress
October 25 – 28, 2011, Antalya, Turkey
Organization: Turkish Society for Electron Microscopy
http://www.elektronmikroskopi2011.com/en/default.asp?iId=GEMIJM
The EMBO Meeting 2011
September 10 –13, 2011, Vienna, Austria
Organization: EMBO
http://www.the-embo-meeting.org/programme.html
EMAG 2011
September 6 – 9, 2011, University of Birmingham, UK
Organization: The Electron Microscopy and Analysis Group’s (EMAG)
http://www.emag-iop.org/
2011 Int'l Conf. on Computational Biology and Bioinformatics
CBB 2011
Ei & ISTP Indexed
Oct. 28 – 30, 2011 Shanghai, China
www.engii.org/cet2011/CBB2011.aspx
Nûmecká spoleãnost pro elektronovu mikroskopii ve spolupráci s EMS, SCANDEM,
PTMi a vûdci z pobaltsk˘ch zemí vãetnû St. Peterburgu uspofiádá v pfií‰tím roce tradiãní
mikroskopickou konferenci v nûmeckém Kielu v termínu od 28. srpna.
Informace o konferenci naleznete na www.mc2011.de.
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Rozlouãení s paní Helenou Hromadovou
Hlavní v˘bor a celou na‰i âs. biologickou spoleãnost postihla velká ztráta, kdyÏ nás v bfieznu tohoto
roku po tûÏké nemoci opustila paní Helena Hromadová, sekretáfika a úãetní Hlavního v˘boru. Byla zku‰ená, svûdomitá a v‰estranná administrativní pracovnice, v minulosti mûla pfiíleÏitost pracovat na
sekretariátech v˘znamn˘ch ústavÛ Lékafiské fakulty
Masarykovy univerzity v Brnû a fiadu let i ve funkci
sekretáfiky dûkana téÏe fakulty. Její pracovitost ji
nenechala uÏívat si klidného odpoãinku v dÛchodu
a v posledních letech pracovala v nároãné funkci sekretáfiky Hlavního v˘boru âeskoslovenské biologické
spoleãnosti. Byl to její neúnavn˘ zájem o v‰e nové,
kter˘ jí umoÏnil rychle proniknout do nov˘ch oblastí
administrativní práce v sekretariátu vûdecké spoleãnosti, úspû‰nû a bezchybnû vést úãetnictví a zvládnout poãítaãovou techniku administrativy vãetnû samostatného ovládání sloÏitého databázového systému ãlenské základny spoleãnosti. Jistû
mû v‰ichni, co jste pfii‰li s paní Hromadovou pfii vyfiizování rÛzn˘ch organizaãních záleÏitostí
do styku, dáte za pravdu, Ïe byla radost s ní spolupracovat. Milá paní Hromadová, za v‰e
dûkujeme a vzpomínáme na Vás s bolestí, ale také s velk˘m obdivem a úctou,

za v‰echny
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Prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc.
vûdeck˘ tajemník HV

Sekretariát Hlavního v˘boru âs. biologické spoleãnosti
Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 3, 625 00 Brno

Svatava Sobková, sekretáfika a úãetní Hlavního v˘boru
tel.: 549 491 329
e-mail: biolspol@med.muni.cz
fax: 549 492 394
e-mail: rjanisch@med.muni.cz
http://www.med.muni.cz/biolspol/
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Pfiedseda:

Technick˘ redaktor:

âlenové:

Prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc.
(e-mail:rjanisch@med.muni.cz)
Mgr. Daniel Vlk, CSc.
(e-mail: danvlk@med.muni.cz)
Doc. RNDr. Josef Berger, CSc.
Prof. MUDr. et RNDr. Miroslav âervinka, CSc.
Prof. RNDr. Milan Hejtmánek, DrSc.
Doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D.
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Transfekce
Věda nebo umění?
Pro úspěšné vnesení nukleové kyseliny nebo proteinu do eukaryotické
buňky je zpravidla třeba dokonale optimalizovaný postup transfekce,
který maximalizuje transfekční účinnost, minimalizuje cytotoxicitu
a jehož výsledkem je požadovaný stupeň exprese. Dedikovaná
transfekční činidla Merck Millipore představují inovativní alternativu
k široké škále běžně používaných technik, jako je precipitace fosfáty
vápníku, elektroporace, „gene gun“ nebo DEAE-dextran. Základem
naší filosofie je využití nejnovějších poznatků při formulaci složení
jednotlivých tranfekčních činidel, což vede ke zjednodušenému
pracovnímu postupu. Vám tak zbude více prostoru pro samotný
výzkum.
Např. základní transfekční činidlo GeneJuice obsahuje netoxický
buněčný protein histon a malé množství nově vyvinutého
polykationického polyaminu. Hodí se pro transfekce plasmidové
DNA do většiny běžných eukaryotických buněk. Naproti tomu
činidlo NanoJuice Tranfection Kit je ideální pro práci s obtížně
transfekovatelnými buňkami a nabízí jistou flexibilitu při plánování
experimentů. Skládá se ze dvou samostatných činidel, jejichž
konečný účinek je synergický. První činidlo (Core Reagent) obsahuje Priostar nano-dendrimery, které
vytvářejí komplex s negativně nabitou DNA. Hlavní složkou druhého činidla (Booster) jsou polykationické
liposomy, které umožní vnesení kladně nabitého komplexu DNA-dendrimer do buňky pomocí endocytosy.
Vhodnou kombinací těchto dvou činidel v různých poměrech lze Vaše transfekční experimenty vyladit
pro dosažení nejlepších výsledků pro každou buněčnou linii.
Vedle již zmíněných základních transfekčních činidel GeneJuice
a NanoJuice nabízí Merck Millipore i činidla dedikovaná pro dvě
nejčastěji používané buněčné linie – HEK293 (293-free reagent)
a nově i pro suspenzi CHO buněk (NovaCHOice kit). Obě jsou ideální
pro produkci rekombinantních proteinů a vzhledem k tomu, že použité
chemikálie jsou neživočišného původu, umožňují rychlý scale-up
pro případný transfer do výroby. Všechna zmíněná činidla jsou navíc
kompatibilní s médii se sérem i bez séra a během experimentů tedy
není nutné pracovní postup komplikovat změnou média.
Pro další informace, brožury a vzorky transfekčních činidel kontaktujte své obchodní zástupce Merck
Millipore nebo naše zákaznické centrum.

www.mecomm.cz

prodej a servis
lékařské ultrazvukové techniky

GE ultrazvukové systémy
– více než ultrazvuk

Přenosné černobílé
a barevné ultrazvuky

Stacionární černobílé
ultrazvuky

Barevné ultrazvuky
střední třídy

• digitální technologie
• kvalitní 2D obraz
• možnost barevného a PW, CW
dopplera
• harmonické zobrazení
• jednoduchá obsluha
• velmi kontrastní LCD displej
• bateriový provoz
• odolný proti prachu a vlhku
• celotělový systém včetně kardio
a TCD

• digitální technologie
• velmi dobrý 2D obraz
• snadná obsluha – Switch & Scan
technologie
• měření a kalkulace
• uživatelská přednastavení
• široká škála multifrekvenčních
ultrazvukových sond

• digitální technologie TRUESCAN
• kvalitní 2D obraz
• možnost barevného a PW, CW
dopplera
• harmonické zobrazení
• jednoduchá obsluha
• velmi kontrastní CRT-LCD displej
• celotělový systém včetně kardio
a TCD
• RAW data

www.ultrazvuky.cz
Electric Medical Service, s.r.o.
Výstavní 17/19, 603 00 Brno
tel.: 543 184 179, fax: 543 184 180, info@emsbrno.com

OmniPUR®
Nová řada chemikálií
pro molekulární biologii
Speciální zaváděcí akce! Kupte v období 1. 4. 2011 až 30. 6. 2011 libovolné
balení z nové řady OmniPUR® a získáte druhé balení ve stejné nebo nižší ceně za
pouhou 1,- Kč! Pro bližší informace a kompletní přehled chemikálií z nové řady
OmniPUR® navštivte stránky našeho internetového obchodu www.mecomm.cz.
Vaše výhody:
t Chemikálie nejvyšší kvality
t Všechny chemikálie řady OmniPUR® jsou testovány
na nepřítomnost DNáz, RNáz a proteáz
t Použitelné v řadě aplikací, reprodukovatelné výsledky
t Rozmanitost balení – od laboratorních gramových
až po výrobní kilogramová

www.merck-chemicals.cz
www.mecomm.cz

