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ÚVODNÍ SLOVO

O lokalitách konferenãních
Nedávno probûhnuv‰í XXXIII. Dny lékaﬁské biofyziky, pﬁi kter˘ch jsem se angaÏoval
co jeden z hlavních organizátorÛ, mû pﬁivedly k úvahám, které by mohly vést k optimalizaci poﬁádání men‰ích a stﬁedních odborn˘ch setkání. Pomineme-li jistou potﬁebu atraktivního obsahu, tj. pﬁedná‰ek proslovovan˘ch velikány pﬁíslu‰ného oboru, pak se musíme
rozhodnout, kde akci uspoﬁádat. Pﬁetrvává napﬁíklad mylná pﬁedstava o atraktivnosti horského prostﬁedí. V horách je ve skuteãnosti daleko odkudkoliv kamkoliv, vanou studené
vûtry, horalé jsou drsní a nesmlouvaví ohlednû cen poskytovan˘ch sluÏeb. Konferenãní
vût‰ina je navíc terorizována men‰inou, která povaÏuje za Ïivotní nutnost vy‰krábat se
na alespoÀ jeden zpustl˘ horsk˘ vrchol.
Atraktivní by mohla b˘t i známá letoviska letní, bohatá na vodní plochy a související
atrakce. Nejlep‰í je v tomto smyslu moﬁe, av‰ak patrnû jen nemnohá ãeská odborná spoleãnost je schopna svolat svÛj sjezd napﬁíklad k Jadranu. Na‰e vodní plochy jsou baÏinat˘mi semeni‰ti komárÛ a nesk˘tají pohledy na úÏasné západy ãi v˘chody slunce. V noci
se u nich nedá spát kvÛli kvákání Ïab.
Dal‰ím omylem je domnûnka, Ïe v místû konání akce musí b˘t k dispozici audiovizuálnû dokonale vybaven˘ sál a k tomu pár men‰ích sálkÛ pro paralelní sekce. Není nutno
se po nûãem takovém pídit. Dva sály bohatû staãí, alespoÀ vás nebudou napadat hlouposti o paralelnû organizovan˘ch sekcích. Pﬁedsednictvo a pﬁedná‰ející by mohli b˘t
v takovém pﬁípadû v pﬁesile vÛãi posluchaãstvu. Nekvalitní audiotechnika bude zase nutit
ﬁeãníky ke zﬁetelnému vyslovování a ke struãnosti.
Ve velk˘ch mûstech konference organizovat nelze, protoÏe úãastnící dﬁíve nebo pozdûji
odkráãejí na prohlídku místních pamûtihodností a pak zabloudí a uvíznou zpravidla v náruãí
nûjakého v˘ãepu. Sotva se pak stíhají vracet do místa konání na spoleãensk˘ veãer.
Tajuplné zámeãky v hlubok˘ch lesích sice mohou úãastníkÛm v nich poﬁádan˘ch konferencí sk˘tat lecjaké povyraÏení s lesní zvûﬁí, divoÏenkami a podobnû, ale stra‰nû ‰patnû
se hledají automobilistÛm i pû‰ím.
Proto se pﬁimlouvám za jistou umûﬁenost. Ploch˘ terén s nûkolika pûkn˘mi kopeãky,
z nichÏ jeden je opatﬁen zámkem nebo hradem. Blízké mûsteãko nebo vût‰í vesnice je
vítána, ale nesmí b˘t moc blízko. V teplém rovinatém terénu se daﬁí zemûdûlství, bravu
i skotu je hojnost a jiÏní svahy kopeãkÛ zpravidla opl˘vají vinnou révou. Do úpatí kopeãkÛ
jsou zavrtány vinné sklípky. V nich se najde hojnost moku i pro chudé badatele.
A tak jsme se s biofyzikálními dny ocitli v men‰ím hotelu s v˘hledem na krásn˘ zámek
a mûsteãko pod ním. Pﬁedná‰ky probíhaly ve stylizovaném vinném sklepû, postery stály
mezi trofejemi v loveckém salónku. Za hotelem byl chlívek s obecním kozlem. Okusili
jsme selátka, husy, ‰kvarky i místní likéry. Kdo chtûl, mohl se utopit ve vínû. Prostû Mikulov! Udûlejte si v nûm také svou akci a úspûch máte zaruãen. V dobû pﬁedná‰ek ov‰em
musí pr‰et.
Vojtûch Mornstein
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XVIII. Cytoskeletální klub
Ve dnech 5.– 7. kvûtna 2010 se konal ve Vranovské Vsi u Znojma 18. Cytoskeletální
klub organizovan˘ Oddûlením biologie cytoskeletu Ústavu molekulární genetiky AVâR, v.v.i
a âeskoslovenskou biologickou spoleãností, sekce bunûãné biologie. Do pﬁíjemného prostﬁedí Hotelu CLUB se sjelo 50 úãastníkÛ leto‰ního klubu a bylo zde prezentováno 19 odborn˘ch pﬁíspûvkÛ. Vûdeck˘ program byl zahájen pﬁedná‰kou E. Urban z laboratoﬁe
Dr. V. Smalla (Institute of Molecular Biotechnology, Vienna, Austria), která pﬁedstavila nové
poznatky, které mûní uãebnicov˘ koncept uspoﬁádání mikrofilament v lamelipodiích migrujících bunûk. Na rozdíl od klasického “dendritického nukleaãního modelu aktinové polymerace”, kde klíãovou úlohu hrají ARP2/3 (actin-related protein) komplexy, které vûtví
aktinová filamenta, bylo ukázáno, Ïe v lamelipodiích je pﬁeváÏná vût‰ina mikrofilamenta
nevûtvená a dochází jen k jejich kﬁíÏení. Tyto nové nálezy byly dosaÏeny elektronovou
tomografií kryofixovan˘ch preparátÛ pﬁipraven˘ch z rÛzn˘ch typÛ bunûk. Prezentovaná
data byla publikována v Nature Cell Biology 2010 (DOI: 10.1038/ncb2044). Po úvodní
pﬁedná‰ce následovaly tﬁi dal‰í prezentace zvan˘ch hostÛ. V pﬁíspûvku P. Widlunda (laboratoﬁ A. Hymana, Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetic, Dresden,
Germany) byla ukázána úloha proteinu XMAP215 pﬁi regulaci rychlosti polymerace mikrotubulÛ a klíãová role tzv. TOG domén XMAP215 proteinu v tomto procesu. Pﬁi sledování dynamiky polymerace mikrotubulÛ in vitro byly pouÏívány pﬁedev‰ím techniky TIRM
(total internal reflection fluorescence microscopy) kombinované s fluorescenãnû znaãen˘mi tubuliny a XMAP215 doménami. V. Varga (laboratoﬁ J. Howarda, Max Planck Institute
of Molecular Cell Biology and Genetic, Dresden, Germany) pomocí TIRFM charakterizoval
kinesin-8 (kip3p), kter˘ má jak aktivitu kinesinového motoru (translokace k plus konci mikrotubulÛ), tak i schopnost depolymerovat mikrotubuly na jejich koncích (aktivita depolymerázy). Podstatn˘m rysem tohoto kinesinu je, Ïe rychlost s jakou depolymeruje mikrotubuly, je závislá na jejich délce. Tímto mechanismem by mohla buÀka regulovat velikost
dynamick˘ch mikrotubulárních struktur jako jsou mitotická vﬁeténká. Petr Dráber (ÚMG
AVâR) prezentoval nové poznatky regulace aktinového cytoskeletu u Ïírn˘ch bunûk, které
velmi rychle odpovídají zmûnou své morfologie na jejich specifickou aktivaci pomocí vysoce afinních IgE receptorÛ. DÛleÏitou roli pﬁi regulaci F-aktinu hraje adaptorov˘ protein
NTAL, kter˘ se úãastní propagace signálu pﬁi aktivaci bunûk. Bylo také ukázáno, Ïe
F-aktin interaguje s oxidovan˘mi protein tyrosin fosfatázami, které regulují signální dráhy
Ïírn˘ch bunûk v oblasti plazmatické membrány.
Dal‰í pﬁíspûvky byly vûnovány úloze Aurora A kinázy pﬁi regulaci organizaãních center
mikrotubulÛ (MTOC) u oocytÛ (P. ·olc) a jeji role u acentrosomalních rostlinn˘ch bunûk
(V. Cenklová), charakterizaci nového mikrotubulárního proteinu NodG u Arabidopsis
(P. Binarová), interakci forminu AtFH4 s mikrotubuly (M. Fendrych), úloze fosfatidové
kyseliny pﬁi regulaci dynamiky aktinu (R. Pleskot) a HSP90 pﬁi regulaci mikrotubulÛ
(J. Kobrlová). Byly také prezentovány nové poznatky o kontrolních bodech po‰kození
DNA (M. âíÏková) a termosensitivních mutantách u Chlamydomonas (M. Hlavová). Byla
pﬁedstavena nová metoda pﬁípravy tubulinu, umoÏÀující dlouhodobé skladování tohoto
termolabilního proteinu za pokojové teploty (V. Sulimenko). Následovaly pﬁíspûvky referující o úloze STIM1 proteinu, regulujícího koncentraci vápenat˘ch iontÛ, pﬁi reorganizaci
mikrotubulÛ u aktivovan˘ch Ïírn˘ch bunûk (Pavel Dráber), identifikaci nového proteinu aso-
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ciovaného s gama-tubulinem (S. Vinopal) a o násobn˘ch MTOC u embryonálních kmenov˘ch bunûk (Z. Holubcová). V závûreãné ãásti byly pﬁedneseny pﬁíspûvky o proteinech
kumulovan˘ch teplotním ‰okem u Saccharomyces (T. Grou‰l) a jejich vztahu k cytoskeletu (J. Ha‰ek) a o moÏnosti modelovat mechanické vlastnosti bunûk s ohledem na cytoskeletální komponenty (P. SÛkal). Pﬁínosné byly i prezentace zúãastnûn˘ch zástupcÛ
firem o novinkách pouÏiteln˘ch pro v˘zkum cytoskeletu. Leto‰ní setkání bylo úspû‰né
a pﬁedstavilo nové metodické moÏnosti studia cytoskeletu. Na schÛzce v˘boru Sekce
bunûãné biologie bylo jednoznaãnû doporuãeno uspoﬁádat v pﬁí‰tím roce 19. roãník
Cytoskeletálního klubu, tentokrát pod patronací v˘zkumné skupiny J. Ha‰ka z MBÚ
AVâR. Podrobnûj‰í informace vãetnû abstraktÛ jsou k dispozici na webu spoleãnosti:
https://www.med.muni.cz/biolspol/.
Pavel Dráber

âESKÁ A SLOVENSKÁ SPOLEâNOST PRO MUTAGENEZI

33. pracovní dny âeské a slovenské spoleãnosti
pro mutagenezi zevním prostﬁedím
Jako jiÏ tradiãnû v jarních mûsících se ve dnech 5.– 7. 5. 2010 v NCO NZO Brno uskuteãnila mezinárodní konference odborníkÛ v problematice genetické toxikologie – 33. pracovní dny âeské a slovenské spoleãnosti pro mutagenezi zevním prostﬁedím âeskoslovenské biologické spoleãnosti.
Konference byla poﬁádána pod odbornou garancí Ing. Jana Topinky, DrSc., pﬁedsedy
spoleãnosti (AV âR), ãestného pﬁedsedy MUDr. Radima J. ·ráma (AV âR) a dal‰ích ãlenÛ
v˘boru spoleãnosti – Prof. MVDr. Jiﬁího Rube‰e, CSc. (V˘zkumn˘ ústav veterinární Brno),
RNDr. Aleny Gábelové, CSc. (SAV) a MUDr. Hany Lehocké, Ph.D. (ZÚ Ostrava a OU).
V prÛbûhu konference bylo prezentováno 29 odborn˘ch pﬁedná‰ek, v posterové sekci
9 posterÛ z oblasti experimentální i aplikované genetické toxikologie s dÛrazem na nutnost legislativního zakotvení pro moÏné rutinní vyuÏití na poli preventivní medicíny.
Leto‰ní roãník byl tematicky rozdûlen do nûkolika celkÛ.
Prvním tématem byla problematika prevence kolorektálního karcinomu.
Klinick˘ v˘zkum v této oblasti pﬁedstavili ãestní hosté konference – MUDr. Milana
·achlová, CSc., pﬁedsedkynû Ligy proti rakovinû Masarykova onkologického ústavu Brno
ve sv˘ch sdûleních: „Screening kolorektálního karcinomu“ a „Hereditární syndromy“.
Dal‰ím ãestn˘m hostem konference byl MUDr. Jiﬁí Stehlík, primáﬁ oddûlení gastroenterologie, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., kter˘
navázal sdûlením: „Klinika kolorektálního karcinomu“.
V odborném bloku vûnovaném problematice rizika práce s cytostatiky
prezentoval Vyskoãil (MOÚ Brno) charakteristiku cytostatik ve sdûlení: „Mechanismus
úãinkÛ a bezpeãnost cytostatik“.
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„Pohled do zákulisí pﬁípravy a aplikace cytotoxick˘ch léãiv“ poskytla ve svém sdûlení
DoleÏalová (MOÚ Brno).
„Monitoring cytotoxick˘ch léãiv v nemocniãních lékárnách“ pﬁedstavil Odrá‰ka a kol.
(MOÚ Brno).
Rizika profesionální expozice pracovníkÛ cytostatikÛm sledovali Bláha a kol. (MOÚ
Brno).
v pﬁíspûvku „Zdravotní rizika pro pracovníky nakládající s cytotoxick˘mi léãivy.“
Pﬁíspûvek z praxe lékaﬁe závodní preventivní péãe pﬁednesla Vítová a kol (MOÚ
Brno).
ve sdûleních: „Zdravotní stav zamûstnancÛ pracujících v riziku cytostatik“ a „VyuÏití v˘sledkÛ CAPL v pracovnû lékaﬁské péãi“.
Mareãková a kol. (ZÚ Brno) hodnotili „V˘sledky cytogenetick˘ch vy‰etﬁení v lékárnách
– centrální ﬁedûní v JmK“.
V sekci Oxidaãní po‰kození a problematika antioxidaãních mechanismÛ
pﬁednesl Rössner Jr. a kol. (AV âR) sdûlení s názvem: „Oxidaãní po‰kození DNA a jak ho
stanovit v moãi“.
Machala a kol. (VÚVL Brno) vystoupil s pﬁedná‰kou: „Oxidaãní stres v jaterní bunûãné
linii WB-F344: efekty polycyklick˘ch aromatick˘ch uhlovodíkÛ (PAH) a modelov˘ch dibenzokarbazolÛ“.
Problematika nanoãástic byla prezentována ve sdûlení Gábelové a kol. (SAV): „Biologická aktivita nanoãástic magnetitu po internalizácii a akumulácii v bunkách“.
Dal‰ím v˘znamn˘m tématem byl „Program Ostrava“,
jehoÏ obsah ve svém úvodním sdûlení pﬁedstavil Radim ·rám (AV âR).
Následovalo pﬁedná‰ka ·vecové a kol. (AV âR): „Personální monitoring karcinogenních polycyklick˘ch aromatick˘ch uhlovodíkÛ a volatilních organick˘ch látek v projektu
Ostrava“.
Líbalová a kol. (AV âR) úãastníky seznámili s „Vlivem Ïivotního prostﬁedí na vznik
a rozvoj astma u dûtí“.
Rössnerová a kol. (AV âR) se zab˘vala „Anal˘zou mikrojader v biomonitorovacích
a jin˘ch studiích – kam kráãí?“
V bloku vûnovanému mechanismu chemické karcinogeneze
prezentovala Stiborová a kol. (UK Praha) v˘zkum v oblasti ve sdûlení: „Human karcinogen aristolochic acid I is activated to form DNA adducts by human NAD(P)H: quinone oxidoreductase without the contribution of acetyltransferases or sulfotransferases“.
V rámci odborného bloku, vûnovaném monitorování komplexních smûsí v ovzdu‰í
byla pﬁednesena následující sdûlení:
Topinka a kol. (AV âR): „Genotoxicita aerosolÛ rÛzné velikosti ve vnûj‰ím prostﬁedí,
Hanzalová a kol. (AV âR): „Genotoxicity and gene expresion profile sof organic extracts
from airborne particles measured in human cell lines,
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Cigánek a kol. (VÚVL Brno): „ Chemická anal˘za a hodnocení toxick˘ch úãinkÛ vzorkÛ
prachov˘ch ãástic v ovzdu‰í “.
Dal‰í sdûlení bylo problematice monitorování profesionální expozice.
Lehocká (ZÚ Ostrava a OU) upozornila na „Novinky v pﬁiznávání nemocí z povolání pﬁi
expozici genotoxikantÛm.
V rámci volné sekce byla prezentována následující sdûlení:
Rube‰ a kol. (VÚVL Brno): „Integrita chromatinu ve spermiích jako indikátor zneãi‰tûní
ovzdu‰í“,
Miãieta a kol (UK Bratislava): „Simultánny test fytotoxicity a mutagenity kontaminovan˘ch miest po bombardovaní NATO v Srbsku v roku 1999“,
Tulupová (AV âR): „Era of epigenetics“: transforming genotype and environment into
phenotype“,
Rybáﬁ a kol. (VÚVL Brno): „Obezita a vûk ve vztahu k po‰kození spermií infertilních
muÏÛ.“,
Miãieta a kol. (UK Bratislava): „Arabidopsis thaliana – test v indikácii a monitoringu ekogenotoxicity v podmienkach in situ “,
Novotná (AV âR): „CAM assay – Alternativní metoda in vivo pro testování úãinku novû
vyvíjen˘ch protinádorov˘ch léãiv“.
Konference byla garantována âLK.
Sborník abstrakt obdrÏel ISBN 978-80-7013-520-4
Dal‰í informace o ãinnosti spoleãnosti jsou uvedeny na www.med.muni.cz/biolspol/.
Hana Lehocká
BIOFYZIKÁLNÍ SEKCE

XXXIII. Dny lékaﬁské biofyziky
Jako jiÏ mnohokrát v minulosti, i letos se se‰la komunita lékaﬁsk˘ch biofyzikÛ a informatikÛ, posílená o zástupce pﬁíbuzn˘ch oborÛ, na své vûdecko pedagogické konferenci –
dnech lékaﬁské biofyziky. XXXIII. Dny lékaﬁské biofyziky byly uspoﬁádány Biofyzikálním
ústavem Lékaﬁské fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s âeskoslovenskou biologickou spoleãností, âeskou spoleãností pro ultrazvuk pﬁi âsBS a Spoleãností biomedicínského inÏen˘rství a lékaﬁské informatiky pﬁi âSL JEP. Pro poslednû jmenovanou spolupracující organizaci to byla dokonce kreditovaná ‰kolicí akce. XXXIII. DLB se uskuteãnily
ve dnech 2.– 4. 6. 2010 v Mikulovû, v pﬁívûtivém hotelu Zámeãek, hned u hlavní silnice do
Vídnû. Zá‰titu nad nimi pﬁevzal Prof. MUDr. Jiﬁí Mayer, CSc., dûkan Lékaﬁské fakulty
MU v Brnû.
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Úãastníci biofyzikálních dnÛ se rekrutují z ústavÛ lékaﬁské biofyziky ãesk˘ch a slovensk˘ch lékaﬁsk˘ch a zdravotnick˘ch fakult, z podobn˘ch pracovi‰È farmaceutick˘ch fakult,
fakult pﬁírodovûdeck˘ch, z Akademie vûd âR i ze zdravotnické praxe. Leto‰ní dny patﬁily
k tûm vût‰ím, zaregistrovala se témûﬁ stovka pﬁeváÏnû aktivních úãastníkÛ. Zahraniãí bylo
representováno Slováky, av‰ak tentokrát i kolegy z Malty a Litvy.
Existují zvlá‰tní dÛvody, proã se Biofyzikální ústav LF MU ucházel o organizaci tohoto setkání. Loni to bylo devadesát let, co byla zaloÏena Masarykova univerzita a její
lékaﬁská fakulta. O rok pozdûji, témûﬁ pﬁesnû pﬁed devadesáti lety, byl zaloÏen ústav
lékaﬁské fyziky, pﬁím˘ pﬁedek souãasného Biofyzikálního ústavu LF MU. Úãastníci dnÛ
mimo jiné dostali pamûtní publikaci o historii ústavu, kterou sepsal profesor Ivo Hrazdira,
jeden z otcÛ zakladatelÛ tradice biofyzikálních dnÛ, pﬁedstavitel generace tûch, kteﬁí ze
skromn˘ch pováleãn˘ch zárodkÛ vybudovali skuteãné ústavy lékaﬁské biofyziky se v‰ím
v‰udy. Nelze opomenout, Ïe profesor Hrazdira oslaví poãátkem ﬁíjna tohoto roku své
80. narozeniny. Tyto biofyzikální dny byly proto vûnovány i jeho blíÏícímu se v˘znamnému Ïivotnímu v˘roãí.
Nûkdy se v záchvatech kosmopolitní vûdecké horeãky dûlá kﬁíÏ nad tuzemsk˘mi, respektive ãesko-slovensk˘mi vûdeck˘mi aktivitami, ale ti v‰ichni, kteﬁí se v Mikulovû se‰li,
aby pﬁednesli desítky pﬁedná‰ek a vystavili desítky posterÛ, jsou dÛkazem toho, Ïe takovéto akce mají smysl, Ïe dávají lidskou dimenzi ﬁemeslu vysoko‰kolského pedagoga
a badatele, mnohdy velmi kompetitivnímu a stresujícímu. Stres se rozpou‰tûl pﬁi cimbálovce, víneãku i pﬁi obhlíÏení mikulovsk˘ch pamûtihodností. Je to téÏ pﬁíleÏitost pro dosud
nepﬁíli‰ opeﬁená mláìata trochu se porozhlédnout po svûtû vûdy.
Vût‰inu lékaﬁsk˘ch biofyzikÛ zajímají pﬁedev‰ím novinky v oblasti lékaﬁské pﬁístrojové
techniky a informatiky, takÏe vût‰ina odborn˘ch pﬁíspûvkÛ se t˘kala buì pﬁímo lékaﬁské
techniky nebo interakcí fyzikálních faktorÛ s Ïiv˘mi organismy, coÏ je dÛleÏité z hlediska
bezpeãného pouÏívání zmiÀované techniky, nebo jsou principem zobrazení, ãi terapeutického úãinku. Tímto byl determinován program konference. Druh˘m hlavním tématem je
kaÏdoroãnû edukaãní ãinnost – v˘mûna zku‰eností z v˘uky. Klíãov˘m pﬁíspûvkem v této
oblasti byla pﬁedná‰ka „EFOMP project ‘biomedical physics education for the medical /
healthcare professions’ – an update for DLB XXXIII.“, kterou za rozsáhl˘ autorsk˘ kolektiv presentoval C.J.Caruana z University of Malta. Autor se úspû‰nû snaÏí o emancipaci oborové edukaãní problematiky, o její postavení na vûdeck˘ základ a o vytvoﬁení
evropské platformy pro její dal‰í rozvoj.
Kdybych mûl vybrat odborné pﬁedná‰ky, které povaÏuji za typické a pﬁitom obzvlá‰tû
zdaﬁilé, vyzdvihl bych asi tyto (v poﬁadí, jak byly presentovány): Bezpeãnost sonografie
– souãasn˘ stav z pohledu ECMUS (DoleÏal, L.), Telemedicína a její perspektivy (Hrazdira I.), Úãinky tandemové rázové vlny prokázané na magnetické rezonanci (Zeman J.
a kol.), Dlouhodobá stabilita materiálÛ s tvarovou pamûtí (Hanu‰ J. a kol.), Nízkovoltová
elektronová mikroskopie a LVEM (Papírek T.), Biostatistická anal˘za behaviorálních projevÛ u animálního modelu artritidy (·kurlová M. a kol.), Biologické oscilátory regulované
mechano-senzorickou zpûtnou vazbou (Zápotock˘ M. a kol.), Sledování ãinnosti implantabilních defibrilátorÛ pﬁi ozaﬁování lineárním urychlovaãem (Korpas D. a kol.), Mûﬁení
laterality mozeãku (Tich˘ J. a kol.), Perspektívy aplikácie poznatkov ‰túdia interakcie
DNA-modelová lipidová membrána v medicíne (Vojãíková L.), Destabilizácia fosfolipidov˘ch dvojvrstiev primárnymi alkoholmi (Klacsová M. a kol.), Nov˘ liposomální preparát
s ftalocyaninem pro fotodynamickou terapii maligních nádorÛ (Pouãková P. a kol.), Stanovení distribuce a exkrece polyethylenglykolem stabilizovan˘ch bioaktivních látek fluo-
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rescenãními metodami (Jedková P. a kol.), Pulzní elektroforéza s pﬁídavkem ‰umu v budicím signálu (Dvoﬁák J. a kol.), Vliv terapeutického ultrazvuku na uspoﬁádání proteinÛ
v plasmatické membránû (Va‰kovicová N. a kol.), Fibrínové matrice s nanovláknami regenerujú osteochondrálne defekty u prasiat (Filová E. a kol.), Quantitative modeling
of TNFR1 pathway (Uliãná C. a Uliãn˘ J.), Poãítaãové modelování pantového pohybu
Na+/K+-ATPázy (Tejral G. a kol.), Infraãervené mûﬁení oãních pohybÛ a akomodace za
pouÏití stimulaãního hologramu (Jindra T. a Du‰ek J.), Monitorovanie stability postoja
u pacientov s poruchami rovnováhy (Majerník J. a kol.).
Ze zajímav˘ch posterov˘ch sdûlení bych vybral: Stanovení cisplatiny v bunûãné suspenzi po sonodynamické aplikaci ultrazvuku (Bernard V. a kol.), Phototoxic effect of porphyrin photosensitisers at different irradiation doses on HeLa cells (Binder S. a kol.),
Synchrotron based infrared microspectroscopy detection of apoptosis induced in human
glioma cells by hypericin (Buriánková L. a kol.), Photodynamic effect study on 3T3 cell
lines (Da‰ková A. a kol.), Celotûlová chladová terapie v âeské republice v roce 2010
(For˘tková L. a kol.), Simple Drug Delivery System Based on PRP and PCL Nanofibres
(Jakubova R., a kol.), Vplyv nízkomolekulov˘ch aminokyselín na stabilitu a konformáciu
DNA (Jasem P.), Vplyv alkoholov na aktivitu rekon‰tituovanej Ca-Mg-ATPázy (Karlovská J. a kol.), VyuÏití moderních technologií ve v˘uce lékaﬁské biofyziky a biostatistiky na
lékaﬁsk˘ch fakultách UP v Olomouci, UK v Hradci Králové a v Plzni (Koláﬁová H. a kol.),
Závislost deformace na namáhání (strain-stress curves) stûny aort (Kuchaﬁová M.
a ëoubal S.), Systém pro ﬁízené dodávání léãiv na bázi nanovláken s imobilizovan˘mi
liposomy pro regeneraci chrupavky (Rampichová, M. a kol.), Reprodukovatelnost mûﬁení
statistick˘ch texturních mûr v ultrazvukovém obrazu tkánû (·rámek J. a kol.), Study of
the ultrasensitivity of the BCL-2 apoptotic switch (Tokár T. a Uliãn˘ J.), Two-dimensional
electrophoretic comparison of MCF7 cell line before and after application of cytostatic
drugs using program PDQuestTM Advanced (TrebuÀová M. a kol.), Mûﬁení ultrazvukového pole v zaﬁízení pro ozaﬁování biologick˘ch vzorkÛ (Vachutka J. a DoleÏal L.), Lékaﬁská
biofyzika, komunikaãní nástroj – terminologick˘ základ pro v‰echny zdravotnické odbornosti (Vlk D. a Mornstein V.).
XXXIII. Dny lékaﬁské biofyziky se staly téÏ místem zrodu nové odborné spoleãnosti –
âeské spoleãnosti lékaﬁské fyziky pﬁi âLS JEP. Jejím kmotrem se stal (pﬁesnûji: s volbou
prozatímního v˘boru pomohl) prof. R. Janisch, tajemník âs. Biologické spoleãnosti.
Zdaﬁil˘ prÛbûh biofyzikální konference pramení i z toho, Ïe se ji podaﬁilo slu‰nû finanãnû zajistit. Nejvût‰ím sponzorem byla âs. Biologická spoleãnost jako zprostﬁedkovatelka dotace Rady vûdeck˘ch spoleãností. Dva dal‰í sponzory oznaãujeme jako generální
– DN Formed Brno, s.r.o., kter˘ poskytuje hlavnû obchodní sluÏby v oblasti zdravotnické
techniky, a Delong Instruments, brnûnského v˘robce svûtoznám˘ch elektronov˘ch mikroskopÛ. Pomohli v‰ak i dal‰í: Olympus, Cardion, Kardioline, Fischer Scientific, Merci,
CS Ella, Konzulta Brno, Dani‰evsk˘, Biomedica âS, E.M.S. – Electric Medical Service,
Audy a Ing. Cyril Modra.
Vojtûch Mornstein
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Oznámení v‰em ãlenÛm spoleãnosti
Sekretariát Hlavního v˘boru má od 1. srpna 2010 novou adresu:
Univerzitní kampus Bohunice
Kamenice 3
625 00 Brno
Telefony a e-maily zÛstávají nezmûnûny.

Zápis ze schÛze
Hlavního v˘boru âs. biologické spoleãnosti
31. bﬁezna 2010 v Brnû
âlenové Hlavního v˘boru
Pﬁítomni:
prof. V. Mornstein, prof. F. âiampor, prof. M. âervinka, prof. R. Janisch, prof. J. Krajãoviã,
RNDr. A. Oltová (za prof. Michalovou), doc. I. Slaninová, prof. J. Do‰kaﬁ
Omluveni:
prof. A. Svoboda, prof. S. âech, prof. I. Ra‰ka, prof. J. Rube‰,
Pﬁedsedové poboãek a sekcí
Pﬁítomni: RNDr. P. Vaﬁejka
Omluveni: 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
V kontrole úkolÛ z posledního zápisu ze schÛze HV âsBS, která se konala dne 23. záﬁí
2009 v Brnû prof. Mornstein konstatoval, Ïe úkoly byly splnûny.
Zápis byl schválen bez pﬁipomínek.
3. Zpráva pﬁedsedy
Pﬁedseda prof. V. Mornstein sdûlil, Ïe nemá Ïádnou specifickou zprávu. Upozornil na
hledání nov˘ch prostor pro kanceláﬁ sekretariátu HV âsBS.
Závûr: Ïádn˘ z pﬁítomn˘ch nevznesl pﬁipomínku a HV bere zprávu na vûdomí.
4. Zpráva vûdeckého tajemníka
Rozdûlení dotace RVS pro rok 2010
Vûdeck˘ tajemník informoval Hlavní v˘bor o v˘‰i schválené dotace RVS pro rok 2010
a následném pﬁerozdûlení na realizaci projektÛ na‰í spoleãnosti. Dále tajemník spoleãnosti
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upozornil, Ïe 70 % rozpoãtu akce je pﬁidûlená dotace na kaÏd˘ jednotliv˘ projekt a 30 %
musí kaÏdá akce „vydûlat“, napﬁ. z úãastnick˘ch pﬁíspûvkÛ nebo od sponzorÛ. Paní
Hromadová rozeslala v‰em, kteﬁí obdrÏeli dotaci, dopisy, kde je vyãíslena koneãná ãástka,
která musí b˘t vyúãtována RVS âR.
PoÏadavky na akce v roce 2010 podaly tyto sloÏky âs. biologické spoleãnosti
Akce

pÛvodní

upravené

âeská spoleãnost pro ultrazvuk v medicínû
Praktická ultrasonografie
XII. konference s mezinárodní úãastí, Olomouc, záﬁí 2010

50 000

45 000

Domovské webové stránky spoleãnosti pro Ultrazvuk

15 000

5 000

Cytogenetická sekce
43. v˘roãní zasedání Cytogenetické sekce
s mezinárodní úãastí, Beskydy, 9.–10. 9. 2010

30 000

29 000

Spoleãnost pro bunûãnou biologii
Struktura a funkce bunûãného jádra
Workshop s mezinárodní úãastí,
podzim 2010

50 000

47 000

Spoleãnost pro bunûãnou biologii
Konference „18. Cytoskeletální klub“
kvûten 2010, Nové Mûsto na Moravû

30 000

30 000

Biofyzikální sekce
33. dny Lékaﬁské biofyziky
2.– 4. 6. 2010, Nové Mûsto na Moravû

50 000

47 000

1 000

0

33. Pracovní dny
Spoleãnosti pro mutagenezu zevním prostﬁedím
Pﬁíprava a vydání Sborníku abstrakt
Pﬁíprava a vydání broÏury k 31. v˘roãí konání
Pracovních dnÛ, 5.– 7. 5. 2010

20 000

19 000

Poboãka v Brnû
Pﬁedná‰kové schÛze poboãky v Brnû

10 000

5 000

Zpravodaj

60 000

50 000

Celkem za Zpravodaj

60 000

50 000

Celkem za Akce

256 000

227 000

C e l k e m Zpravodaj + Akce – r. 2009

316 000

282 000

Pedagogická sekce
1 celostátní semináﬁ Pedagogickésekce

Závûr: HV âsBS vzal na vûdomí a souhlasí.
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Placení ãlensk˘ch pﬁíspûvkÛ
Paní Hromadová podala informaci o stavu plateb ãlensk˘ch pﬁíspûvkÛ jednotliv˘ch ãlenÛ
zároveÀ seznámila HV s placením pﬁíspûvkÛ u kolektivních ãlenÛ. Tajemník spoleãnosti
upozornil v‰echny pﬁedsedy poboãek a sekcí, aby pﬁipomnûli sv˘m ãlenÛm povinnost
uhradit ãlenské pﬁíspûvky. dále paní Hromadová oznámila, Ïe v leto‰ním roce bylo vybráno
na ãlensk˘ch pﬁíspûvcích 28.000,- Kã (v loÀském roce ke stejnému datu 24.000,- Kã).
Zpravodaj (náplÀ 1. ãísla 2009)
Prof. Janisch seznámil pﬁítomné s obsahem 1. ãísla Zpravodaje. Pﬁipomenul nutnost
rychlého dodání pﬁíspûvkÛ (do 15.4.2010), zvlá‰tû zpráv z vût‰ích uskuteãnûn˘ch akcí,
které zajistí vzájemnou informovanost o vûdeck˘ch v˘sledcích poboãek a sekcí. Komplexní
Zpráva o ãinnosti bude publikována v 1. ãísle Zpravodaje a rozeslána v‰em ãlenÛm, kteﬁí
Zpravodaj obdrÏí.
Závûr: Hlavní v˘bor vzal zprávu vûdeckého tajemníka na vûdomí.
V˘stava k 20. v˘roãí zaloÏení RVS
V˘stava s pracovním názvem „Vûda jako koníãek a záliba“ se uskuteãní v termínu od
1. 11. do 14. 11. 2010 v prostorách budovy Akademie vûd âR v Praze. Formy prezentace jsou: vlastní poster, pasivní exponát, interaktivní exponát, informaãní materiály. Na
ná‰ písemn˘ dotaz na RVS – ing. Kalistová upﬁesní, kolik posterÛ moÏno prezentovat
vzhledem k oborové rozmanitosti na‰ich odborn˘ch sekcí a rozloÏení poboãek.
Závûr: vedoucí Poboãek a Sekci podají návrhy na prezentaci posterÛ.
Pﬁemístûní sekretariátu âsBS
Vzhledem ke stûhování Farmakologického ústavu LF v jehoÏ suterénních prostorách
je v souãasné dobû sekretariát spoleãnosti, bude tﬁeba najít novou místnost. Dûkan
Lékaﬁské fakulty prof. Mayer pﬁislíbil i nadále podporovat aktivity âs. biologické spoleãnost
vãetnû umístûní sekretariátu v prostorách fakulty. Poslední jednání s doc. Sedláãkovou,
pﬁednostkou Histologického a embryologického ústavu jsem získali pﬁíslib moÏnosti umístûní sekretariátu v jedné ze suterénní místnosti jejich ústavu v budovû Kamenic 3.
Závûr: Pﬁemístûní sekretariátu bude tﬁeba uskuteãnit do 30. 6. 2010.
Vedení pedagogické sekce
Vzhledem k váÏnému onemocnûní RNDr. A. Konûtopského, za dosavadního vedoucího
Pedagogické sekce byl do v˘boru âsBS kooptován RNDr. Pavel Vaﬁejka a v‰emi pﬁítomn˘mi ãleny v˘robu schválen, jako vedoucí Pedagogické sekce.
Závûr: KaÏd˘ ãlen HV navrhne téma ze svého oboru pro diskusní semináﬁe.
RNDr. Vaﬁejka pﬁipraví do pﬁí‰tího zasedání v˘boru âsBS návrh koncepce, pro diskusní
semináﬁe.
5. Pﬁihlá‰ky nov˘ch ãlenÛ
Do spoleãnosti byli pﬁijati 3 noví ãlenové:
RNDr. Pavel Vaﬁejka, (Pedagogická sekce)
Mgr. Jaromír Vachutka, (âeská spoleãnost pro ultrazvuk)
MVDr. Martin Pyszko, (Brnûnská poboãka).
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Závûr: Pﬁítomni ãlenové zájemce o ãlenství v âsBS odsouhlasili jejich zaﬁazení do
na‰í spoleãnosti.
6. Jubilanti v roce 2010
Prof. Janisch pﬁeãetl seznam jubileí ãlenÛ spoleãnosti v rozsahu vûku 60 – 90 let
v pûtilet˘ch intervalech. Za mimoﬁádné zásluhy a dlouhodobou aktivitu v âs. biologické
spoleãnosti Hlavní v˘bor navrhl udûlit následující ocenûní:
Diplom ãestného uznání: Prof. RNDr. Jiﬁina Relichová, CSc., (65 let)
Doc. RNDr. Jiﬁina ·korpíková, CSc., (65 let)
Doc. RNDr. Pavla Binarová, CSc., (60 let)
Prof. MUDr. RNDr. Miroslav âervinka, CSc., (60 let)
Blahopﬁejné dopisy:
85 let: Prof. Ing. Antonín Delong, DrSc., Doc. RNDr. Vûra Spurná, DrSc.,
Prof. MUDr. Ludvík Novák, DrSc.
80 let: Prof. MVDr. Oldﬁich ·tûrba, DrSc., Prof. MUDr. Milan Dvoﬁák, DrSc.,
Prof. MUDr. Jan ·marda, DrSc., Prof. MUDr. Ivo Hrazdira, DrSc.,
Prof. MUDr. Emil Paleãek, DrSc., Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
75 let: Doc. MVDr. Jiﬁí Filka, CSc., Prof. RNDr. Stanislav ZadraÏil, DrSc.,
Prof. RNDr. Bedﬁich Moldan, CSc., RNDr. BlaÏena Koukalová, CSc.
70 let: Prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc.,
Prof. MUDr. RNDr. Svatopluk âech, DrSc.
60 let: Prof. MVDr. Jiﬁí Rube‰, DrSc., RNDr. Karel Zelen˘, CSc.,
RNDr. Milena Bu‰ová,CSc.
Úkol: rozesílání diplomÛ a blahopﬁejn˘ch dopisÛ jubilantÛm prÛbûÏnû zajistí prof. Janisch
a H. Hromadová.
7. Zpráva o inventarizaci
Inventarizace za rok 2009 byla ﬁádnû provedena, odpisy majetku spoleãnosti v roce
2009 nebyly. HV âsBS vzal na vûdomí a inventarizace byla schválena bez pﬁipomínek.
8. RÛzné
Prostﬁednictvím prof. Svobody se na Hlavní v˘bor obrátil b˘val˘ ãlen HV doc. Tomo
z Bratislavy s návrhem zaloÏit spoleãn˘ sborník vûdeck˘ch prací. O dal‰ím postupu v této
záleÏitosti bude HV informovat prof. Svoboda.
9. Závûr
Na závûr prof. Mornstein, pﬁedseda spoleãnosti podûkoval v‰em pﬁítomn˘m za úãast.
Zapsala Helena Hromadová
Pﬁeãetli prof. Roman Janisch, prof. Vojtûch Mornstein
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PERSONALIA – NEKROLOGY

Za doc. MUDr. Milanom V. Nermutom, CSc, Dr.h.c. SAV
DÀa 22. decembra 2009 v Lond˘ne, vo veku 85 rokov, zomrel doc. MUDr. Milan
V. Nermut, CSc, Dr.h.c. Slovenskej akadémie vied.
Narodil sa na Morave v Kyjove 19. marca 1924. ·tudoval na Lekárskej fakulte
Masarykovej univerzity v Brne a po absolutóriu zaãal pracovaÈ na Katedre biológie pod
vedením prof. Herãíka. Z Masarykovej univerzity odi‰iel pracovaÈ na Mikrobiologick˘ ústav
âSAV v Prahe. Po úmrtí Dr.M. Rosenberga, vedúceho Laboratória elektrónovej mikroskopie na VÚ âSAV v Bratislave sa stal vedúcim Laboratória EM Ing. E. Mrena, ktor˘ v roku 1968 emigroval do
Holandska. Doc. MUDr. Milan V. Nermut, CSc prichádza na
Slovensko, na VÚ âSAV na miesto vedúceho Laboratória
EM. Venuje sa ‰truktúre membrán B. subtilis a zaãína rozpracovávaÈ ‰túdium obalovej membrány vírusov chrípky.
Z VÚ âSAV odi‰iel na polroãn˘ ‰tudijn˘ pobyt do Kanady,
kde pokraãoval v ‰túdiu membrán B. subtilis. Po návrate na
VÚ âSAV pokraãuje v ‰túdiu obalov˘ch membrán vírusov
chrípky. Rozpracováva predov‰etk˘m metódy negatívneho farbenia a neskôr CPD metódu (critical point drying)
v kombinácii s negatívnym farbením. Z VÚ SAV roku 1970
odchádza na ‰tudijn˘ pobyt do Tubingenu na Max-Planckov
ústav, kde ‰tuduje ‰truktúru leukemick˘ch vírusov. Na VÚ
SAV sa uÏ nevrátil. Zo ‰tudijného pobytu v SRN po krátkom pobyte vo Villejuif na CNRS
v ParíÏi odchádza na National Institute for Medical Research, MRC v Lond˘ne, kde pracoval aÏ do odchodu na dôchodok v roku 1989. Na tomto pracovisku sa venoval predov‰etk˘m ‰truktúre vírusu HIV. Po odchode do dôchodku rok pracoval na Univerzite
v Madride a po návrate do Lond˘na na Ústave pre kontrolu biologick˘ch preparátov neìaleko Lond˘na.
Je editorom a spoluautorom vynikajúcej publikácie Animal Virus Structure spolu s A.C.
Stevenom, ktorá vy‰la v roku 1987 v edícii Perspectives in Medical Virology a dodnes
patrí v tejto oblasti virológie medzi najv˘znamnej‰ie publikácie.
Doc. MUDr. Milan V. Nermut bol spoluzakladateºom Sekcie elektrónovej mikroskopie
pri Slovenskej biologickej spoloãnosti SAV, neúnavn˘m organizátorom metodick˘ch seminárov elektrónovej mikroskopie a autorom a spoluautorom poãetn˘ch odborn˘ch publikácií v oblasti ‰truktúry vírusov, bakteriálnych membrán a cytoskeletálnych proteínov.
Po roku 1989 sa vracia k spolupráci s VÚ SAV a umoÏÀuje ‰tudijné pobyty ich pracovníkov ( F. âiampor, E. Vareãková, F. Kostolansk˘, T. Betáková) na NIMR v oddelení
chrípkov˘ch vírusov u popredn˘ch odborníkov v tejto oblasti – J. Skehel ( riaditeº NIMR),
A. Hay ( vedúci Európskej centrály vírusov chrípky) a S. Wharton. Spolupráca sa rozvíja
uÏ 20 rokov a priniesla mnoho v˘znamn˘ch spoloãn˘ch publikácií a projektov.
Odi‰iel ãlovek, ktor˘ cel˘ Ïivot venoval mikrosvetu, svetu viditeºému len milovníkom
elektrónovej mikroskopie. Odi‰iel ãlovek, ktor˘ poznal len laboratórium a lásku k vede. Vo
voºn˘ch chvíºach maºoval, trochu sa venoval záhradke okolo domãeku v Lond˘ne a krátkym náv‰tevám Prahy, Brna a Bratislavy.
Fedor âiampor
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KALENDÁ¤ AKCÍ

V âR – âs. biologická spoleãnost
43. v˘roãní zasedání Cytogenetické sekce s mezinárodní úãastí
Beskydy, 9.–10. 9. 2010
kyra@vfn.cz
Praktická ultrasonografie, XII. konference s mezinárodní úãastí,
âeská spoleãnost pro ultrazvuk v medicínû, Olomouc, záﬁí 2010
ladol@tunw.upol.cz
Struktura a funkce bunûãného jádra, Workshop s mezinárodní úãastí,
Spoleãnost pro bunûãnou biologii, podzim 2010
iraska@lf1.cuni.cz
Pﬁedná‰kové schÛze
Poboãka v Brnû
scech@med.muni.cz

V âR – ostatní
Advanced imaging techniques in biomedicine: from molecules to organisms
52. Symposium Histochemické spoleãnosti, 1.– 4. 9. 2010 v Praze.
http://nucleus.img.cas.cz/symposium2010/

VOLNÁ MÍSTA

Ústav bunûãné biologie a patologie 1. lékaﬁské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
hledá zaníceného vûdeckého pracovníka do novû vzniklé skupiny (http://lge.lf1.cuni.cz/).
Práce laboratoﬁe je zamûﬁena pﬁedev‰ím na genovou expresi a architekturu a funkci
bunûãného jádra v embryích C. elegans a kulturách savãích bunûk. K tomu vyuÏíváme nejnovûj‰í metody molekulární a bunûãné biologie a fluorescenãní mikroskopie.
Dotazy a Ïivotopis s prÛvodním dopisem posílejte na adresu:
christian.lanctot@lf1.cuni.cz
Ústav pro histologii a embryologii 1.LF UK
nabízí zájemcÛm o hlub‰í poznání v oboru Biologie a patologie buÀky moÏnost doktorského studia. BliÏ‰í informace o nabízen˘ch tématech naleznete v Aktualitách na
www.microscopy.cz nebo e-mail: Tomas.Kucera@lf1.cuni.cz.
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Sekretariát Hlavního v˘boru âs. biologické spoleãnosti
Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 3, 625 00 Brno

Helena Hromadová, 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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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

Mohu si zpříjemnit výzkum
v oblasti Life Science?

Jistě! U nás dokonce okamžitě.
Rozjeďte Vaše experimenty
s novinkami a speciálními akcemi
Merck Chemicals!
That’s what’s in it for you. Merck Chemicals

• slevy
• akce
• slosování
• vzorky
• novinky
• zákaznická balení
• technický servis

Každý měsíc pro Vás připravujeme zajímavé akční nabídky chemikálií
a reagencií pro výzkum v oblasti Life Science. Pro bližší informace
navštivte naše stránky www.merck-chemicals.cz nebo
www.mecomm.cz, kde najdete aktuální přehled právě probíhajících akcí.
Merck spol. s r. o., Na Hřebenech II. 1718/10, 140 00 Praha 4
Kontaktní e-mail: biosciences@merck.cz
Zákaznické centrum: 272 084 272

