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OLYMPUS FLUOVIEW FV1000
nová koncepce laserové konfokální mikroskopie světlem stimulovaných dějů

Laserový konfokální mikroskop OLYMPUS FV1000 nabízí unikátní soustavu
dvou nezávislých laserových scannerů. Toto řešení umožňuje velmi přesně
synchronizovat laserovou stimulaci dějů v buňkách s jejich současným konfokálním zobrazením. Zpětnovazební řízení intenzity laserových svazků zaručuje mimořádně vysokou stabilitu excitace. Zejména tato originální řešení
činí FV1000 optimálním mikroskopem pro metody jako FRAP, FLIP, FRET
a další experimenty s fotonovou aktivací.

Systém dále vyniká:
I spektrální analýzou s přesností
2 nm. Umožňuje tak spektrální
rozlišení fluorochromů s velmi
blízkými emisními maximy
I vysokorychlostní spektroskopií,
100 nm/ms
I vysokou rychlostí zobrazení, 16
snímků/s v rozlišení 256 x 256
(4000 Hz)
I širokým spektrálním rozsahem od
UV po IR oblast

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
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Antibody Solutions

100% záruka na primární protilátky
Nevíte zda je daná primární protilátka vhodná pro vaši aplikaci?
použít primární protilátku, ale nejste si jisti,
• Chcete
že bude vhodná pro vaši aplikaci

•
•

(např. je deﬁnovaná pro ELISU a BLOTTING, ale ne pro ﬂuorescenční značení)?
Víte o tom, že na primární protilátky poskytujeme 100% záruku?
Jestliže daná primární protilátka nebude vhodná pro vaši aplikaci,
poskytneme vám v ceně této protilátky zdarma zboží z oboru immuno
(sekundární protilátky, substráty, činidla apod.).
Nabízíme více než 3.000 primárních protilátek
nejvyšší kvality pro:

• neurovědy
biologii
• molekulární
buněčnou
biologii
• proteiny plazmy a séra
•
Veškeré protilátky naleznete snadno
pomocí ANTIBODY EXPLORERU na stránkách:
www.sigma-aldrich.com/antibody

Pro další informace kontaktujte náš technický servis
tel: 246 003 231, czetechsv@sial.com

Sigma-Aldrich, s.r.o., Pobřežní 46, 186 00 Praha 8
telefon: 246 003 200, 246 003 253, fax: 246 003 291, 246 003 292
e-mail: czecustsv@sial.com, www.sigma-aldrich.com/czech
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ÚVODNÍ SLOVO

âs. biologická spoleãnost
ve zdraví pûtaosmdesátiletá
Pﬁesnû 18. ledna 2007 v 18 hod. se âeskoslovenská biologická spoleãnost doÏila
sv˘ch pûtaosmdesát˘ch narozenin. Dodejme, Ïe ve zdraví, coÏ v dne‰ní dobû, která pﬁíli‰
nepﬁeje klasickému vûdeckému spolãování, lze povaÏovat jedinû za úspûch. V tomto
krátkém úvodníku nebudu opakovat dal‰í historická fakta. Zájemce mÛÏe najít velmi podrobné pouãení ve zvlá‰tním (druhém) ãísle Zpravodaje âsBS z roku 2002, které bylo
celé vûnováno historii i souãasnosti spoleãnosti. Je to historie i souãasnost pestrá, tak
jako obraz celé na‰í spoleãnosti bûhem onûch pûtaosmdesáti let.
V ãem vlastnû hledat v˘znam ãeského (ãeskoslovenského) vûdeckého sdruÏování
v dobû, kdy specializace natolik pokroãila, Ïe jen v málo oblastech biologického bádání
nacházíme u nás více neÏ jeden v˘konn˘ vûdeck˘ t˘m, zab˘vající se danou problematikou
na úrovni srovnatelné se svûtem ãi alespoÀ Evropou? Odpovûì je nasnadû. Toto sdruÏovaní by mûlo zaji‰Èovat pocit vzájemného propojení, pocit pﬁíslu‰nosti k jedné velké komunitû, která se vyznaãuje stejn˘m nebo pﬁíbuzn˘m zpÛsobem my‰lení a stejn˘mi globálními cíli, lze-li o nûãem takovém v dne‰ní vûdû vÛbec mluvit. V˘znamnou podporou
takového obecnû motivovaného shromaÏìování jsou napﬁíklad teoretické semináﬁe
âsBS, jejichÏ tradice se zaãala zásluhou prof. Neãase rodit v poslední dobû. Existuje ﬁada
problémÛ, kvÛli nimÏ stojí zato se scházet i na úkor sbûru impaktních bodÛ. Jsou to problémy, které prorÛstají napﬁíã stále ko‰atûj‰í biologií – mechanismy evoluce, ekologické
problémy, etické problémy a v neposlední ﬁadû i problémy pedagogické, neboÈ biologie
„bojuje“ o své místo na slunci na v‰ech typech ‰kol s naukami humanitními i s ostatními
pﬁírodními vûdami. Prohrát tento „boj“ by mohlo mít velmi tragické následky právû v této
dobû, kdy biosféra potﬁebuje stále více odborné pomoci ke svému prostému pﬁeÏití v plné
rozmanitosti svého genomu.
Vedle v˘‰e uveden˘ch „ideov˘ch“ dÛvodÛ pro existenci „v‰eobecné“ biologické spoleãnosti, existují i dÛvody ryze praktické. Z hlediska úãetního je jednodu‰‰í zorganizovat
konferenci v rámci spoleãnosti neÏ v rámci napﬁíklad nûjaké fakulty nebo v˘zkumného
ústavu. Je to jednodu‰í i z hlediska ryze organizaãního. Není tﬁeba organizaãní vazby na
pracovi‰tû, které pﬁedstavuje ‰piãku v daném oboru, staãí dotyãné odborníky pozvat. Na
takovéto akce rádi docházejí i ti, kteﬁí jiÏ nejsou v aktivní sluÏbû – zve je spoleãnost, nikoliv zapomûtlivé mlad‰í vedení kdysi mateﬁského pracovi‰tû.
Samozﬁejmû i zdrav˘ pûtaosmdesátník trpí urãit˘mi chronick˘mi neduhy. âsBS za
sebou vleãe okoral˘ chvost neplatících úãelov˘ch ãlenÛ (potﬁebovali kdysi ãárku do svého
odborného curricula vitae), coÏ není dobré. Nûkteré sekce ãi poboãky vzkvétají i zmírají
ad personam, ale to je v‰e normální evoluãní proces, v tomto pﬁípadû spoleãensk˘. Mladá
krev nicménû stále pﬁichází, snaÏme se jen, aby jí bylo více, aby i nadále existoval hnací
potenciál, kter˘ tuto krev pumpuje pﬁes v‰echny domnûlé i skuteãné bariéry.

Vojtûch Mornstein
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Zápis ze schÛze Hlavního v˘boru âs. biologické spoleãnosti
14. listopadu 2007 v Brnû
âlenové Hlavního v˘boru
Pﬁítomni:
prof. V. Mornstein, prof. F. âiampor, prof. R. Janisch, prof. S. âech, prof. A. Svoboda,
doc. J. Kunert, prof. J. Krajãoviã, prof. Rube‰
Omluveni:
prof. O. Neãas, doc. J. Reischig, prof. I. Ra‰ka, Ing. J. Ha‰ek, prof. K. Michalová

Pﬁedsedové poboãek a sekcí
Pﬁítomni:
Prof. Dobiá‰, Prof. âervinka, Dr. A. Konûtopsk˘, MUDr. E. Kotulánová, doc. O. Vrána
Omluveni: Prof. V. PÛÏa, Ing. Skládal, Prof. Smetana, Prof. J. Vesel˘
Nepﬁítomni: Prof. P. Brezáni, Ing. J. Fulka, Ing. J. Topinka

Usnesení a úkoly:
1. Diplom ãestného uznání, kter˘ HV udûlil prof. Michalové k jejímu Ïivotnímu jubileu
pﬁevzal a jeho pﬁedání jubilantce pﬁi vhodné reprezentaãní pﬁíleÏitosti zajistí
prof. Rube‰.
2. Plenárního zasedání Rady vûdeck˘ch spoleãností âR, které se uskuteãní dne 29. 11.
2007 v Praze, se za HV zúãastní vûdeck˘ tajemník prof. Janisch.
3. Prof. âervinka pﬁedloÏí do konce r. 2007 návrh oznámení kdy a kde se budou
XIX. Biologické dny konat s v˘zvou k podání pﬁihlá‰ek s tituly pﬁíspûvkÛ.
4. Vûdeck˘ tajemník poskytne organizátorÛm Biologick˘ch dnÛ po‰tovní a e-mailové
adresy ãlenÛ spoleãnosti a adresy institucí pro rozeslání informací o Biologick˘ch
dnech.
5. Vûdeck˘ tajemník zaﬁadí podrobnou informaci o Biologick˘ch dne do 2. leto‰ního ãísla
Zpravodaje.
6. Prof. Janisch zjistí u prof. RNDr. J. Bergera, CSc., kdy se bude poﬁádat mezinárodní
sympozium „Cells“.
7. Prof. Janisch roze‰le v‰em pﬁedsedÛm poboãek a sekcí v˘zvu ke konkrétním návrhÛm prezentace sekcí a poboãek prostﬁednictvím rozhlasu, televize, denního tisku
a Akademického bulletinu.
8. HV vyz˘vá v‰echny v˘bory poboãek a sekcí k pﬁedloÏení konkrétních návrhÛ k aktivizaci ãinnosti spoleãnosti i se jmény pracovníkÛ odpovûdn˘ch za jejich plnûní do
pﬁí‰tího HV.
9. Vûdeck˘ tajemník po‰le v‰em pﬁedsedÛm poboãek a sekcí pﬁehledy placení ãlensk˘ch pﬁíspûvkÛ s v˘zvou na úãinná opatﬁení ke zlep‰ení platební morálky.
10. Pﬁedsedové sekcí a poboãek dodají do konce listopadu pﬁíspûvky z vût‰ích uskuteãnûn˘ch akcí pro prezentaci ve Zpravodaji.
11. Prof. Janisch pﬁipraví návrh tématiky a data konání pﬁí‰tího odborného semináﬁe
Hlavního v˘boru.
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12. Pﬁedstavitelé poboãek a sekcí doruãí Hlavnímu v˘boru zprávu o ãinnosti za leto‰ní
rok do 20. 12. 2007.
13. Vûdeck˘ tajemník, zajistí odeslání v˘roãní zprávy spoleãnosti na Radu vûdeck˘ch
spoleãností do 15. 1. 2008.
14. Prof. Janisch projedná s Dr. Kvûtem okolnosti obnovení Ekologické sekce pﬁi âs. biologické spoleãnosti.
15. PrÛbûÏné odesílání blahopﬁejn˘ch dopisÛ jubilantÛm spoleãnosti a pﬁedání diplomÛ
a medaile zajistí vûdeck˘ tajemník a paní Hromadová.
16. Rozeslání informací o konferenci „Evolúcia – Quo Vadis“ plánované na 19.– 21. 2008
v Donovalech zajistí prof. Krajãoviã a vûdeck˘ tajemník.
17. Vûdeck˘ tajemník poskytne prof. Krajãoviãovi po‰tovní a e-mailové adresy ãlenÛ spoleãnosti a zaﬁadí do 2. ãísla Zpravodaje podrobnûj‰í informaci o konání konference.
18. Doc. Vrána zjistí moÏnosti a podmínky pro ãlenství Biofyzikální sekce spoleãnosti
v Evropské asociaci biofyzikálních spoleãností EBSA. Vyﬁe‰í otázku zástupce
Biofyzikální sekce tamtéÏ.
19. Pﬁí‰tí schÛzi HV svolá vûdeck˘ tajemník do konce dubna 2008.

1. Zahájení
Zasedání Hlavního v˘boru âs. Biologické spoleãnosti zahájil a v‰echny pﬁítomné pﬁivítal pﬁedseda prof. V. Mornstein.

2. Pﬁedání medaile a diplomÛ
Pﬁed vlastním pracovním programem schÛze pﬁedal pﬁedseda spoleãnosti prof. V. Mornstein ocenûní tûmto ãlenÛm spoleãnosti:
● Babákovu medaili prof. MUDr. F. âiamporovi, DrSc, I. místopﬁedsedovi HV, pﬁi pﬁíleÏitosti jeho 65. narozenin za dlouholetou a plodnou práci pro âeskoslovenskou biologickou spoleãnost.
● Diplom ãestného uznání Hlavního v˘boru prof. MVDr. A. Holubovi, pﬁi pﬁíleÏitosti jeho
85. narozenin za dlouholetou, a obûtavou práci v Brnûnské poboãce âeskoslovenské
biologické spoleãnosti.
● Diplom ãestného uznání Hlavního v˘boru prof. Ing K. Michalové, DrSc., pﬁi pﬁíleÏitosti
jejich 65. narozenin za dlouholetou, obûtavou a podnûtnou práci pro âeskoslovenskou biologickou spoleãnost, zvlá‰tû v Cytogenetické sekci (za nepﬁítomnou
prof. Michalovou, pﬁevzal Diplom prof. J. Rube‰, a pﬁi nejbliÏ‰í vhodné pﬁíleÏitosti zajistí jeho pﬁedání).
● Diplom ãestného uznání Hlavního v˘boru M. Holubáﬁovi, pﬁi pﬁíleÏitosti jeho 80. narozenin za mnohaletou aktivitu, a obûtavou práci v âeskoslovenské biologické spoleãnosti.

3. Schválení zápisu z minulé schÛze HV
V kontrole úkolÛ z posledního zápisu ze schÛze HV âsBS, která se konala dne 25. 4.
2007 v Brnû prof. Mornstein konstatoval, Ïe úkoly byly splnûny, nebo jsou zaﬁazeny do
programu této schÛze. Zápis byl schválen bez pﬁipomínek.

4. Zpráva pﬁedsedy
Pﬁedseda prof. V. Mornstein delegoval na v˘roãní plenární zasedání Rady vûdeck˘ch
spoleãností âR, které se uskuteãní dne 29. 11. 2007 v Praze, prof. Janische, vûdeckého
tajemníka spoleãnosti. Prof. Mornstein bude v dobû konání schÛze RVS mimo âR.
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5. Pﬁíprava XIX. Biologick˘ch dnÛ
Na zasedání HV âsBS probûhla bohatá diskuse o tématice a formû pﬁí‰tích XIX.
Biologick˘ch dnÛ, s mezinárodní úãastí. Termín byl stanoven na 2. polovinu mûsíce ﬁíjna
2008 a konat se budou v Hradci Králové. Program bude obsahovat bloky ústních sdûlení
organizovan˘ch podle jejich tématického zamûﬁení. Plenární pﬁedná‰ky prosloví autoﬁi,
které pozve Hlavní v˘bor âsBS. Pﬁedná‰ky budou v ãe‰tinû nebo sloven‰tinû pouze pﬁedná‰ky pozvan˘ch cizincÛ v angliãtinû, abstrakta v angliãtinû. Postery budou rovnûÏ zaﬁazeny do tématick˘ch blokÛ – v programu konference bude vyhrazen ãas dostateãn˘
pro diskusi u posterÛ, nebude se organizovat jejich hodnocení. Komerãní prezentace nebudou zaﬁazeny do vûdeckého programu. Pro XIX. Biologické dny byl navrÏen titul
„Biologie pro zdraví“ – dílãí témata budou stanovena na pﬁí‰tí schÛzi HV. Z konference
bude vydán Sborník abstrakt v angliãtinû. Konferenãní poplatky byly odsouhlaseny ãleny
HV ve v˘‰i 700 Kã na osobu a platící ãlenové âsBS budou mít 100 Kã slevu. HV vyz˘vá
v‰echny poboãky a sekce o pomoc pﬁi shánûní sponzorÛ a k prezentaci co nejvût‰ího
poãtu pﬁíspûvkÛ z vlastního oboru. Souãástí Biologick˘ch dnÛ bude XI. Babákova pﬁedná‰ka. Prof. âiampor navrhl pro Babákovu pﬁedná‰ku autora doc. Ing. âestmíra Altanera,
DrSc., Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava s tématikou „KmeÀové bunky
a nádorové ochorenia“. Organizátoﬁi Biologick˘ch dnÛ v 1. fázi (do konce r. 2007) pﬁedloÏí návrh oznámení kdy a kde se budou Biologické dny konat s v˘zvou k podání pﬁihlá‰ek s tituly pﬁíspûvkÛ. Délka krátk˘ch pﬁíspûvkÛ bude 10 min., vyÏádan˘ch 20 – 30 min.
Pﬁítomní ãlenové v˘boru vzali na vûdomí.

6. Podnûty k aktivizaci ãinnosti âsBS
Prof. Dobiá‰ pﬁednesl námûty k aktivizaci ãinnosti spoleãnosti a k moÏnostem jejího
dal‰ího v˘voje. Jeho námûty se t˘kaly následujících oblastí:
●

●
●
●
●

Organizace ekonomick˘ch potﬁeb jednotliv˘ch sekcí spoleãnosti ve vztahu k celé
âsBS, která zahrnuje vnitﬁní kontrolu platební morálky, zamûﬁení ãlenÛ spoleãnosti
do edukaãních aktivit vzdûlávacích institucí a na poradenskou aktivitu v biologické
a biomedicínské problematice a aktivní získávání sponzorÛ.
Usmûrnûní odborné a publikaãní aktivity ãlenÛ âsBS.
Modifikace organizaãní struktury v˘boru z hlediska garancí problematiky.
Roz‰íﬁení odborn˘ch kontaktÛ s ostatními vûdeck˘mi spoleãnostmi v âR a SR.
Podporu vztahu âsBS k vysok˘m ‰kolám a institucím AVâR a SAV.

K pﬁedloÏen˘m námûtÛm se rozvinula ‰iroká diskuze, do které se zapojili v‰ichni pﬁítomní ãlenové HV. Bylo pﬁedev‰ím konstatováno, prakticky v‰echny navrhované aspekty
byly jiÏ v minulosti na HV diskutovány (stimulace platební morálky, nábor nov˘ch mlad˘ch
ãlenÛ, propagace ãinnosti spoleãnosti v jin˘ch vûdeck˘ch spoleãnostech a na veﬁejnosti,
prostﬁednictvím Zpravodaje, webové stránky i hromadn˘ch sdûlovacích prostﬁedkÛ, získávání sponzorÛ formou kolektivních ãlenÛ nebo pﬁi úãasti firem na vûdeck˘ch akcích spoleãnosti). Z diskuze vyplynul závûr vyzvat v˘bory v‰ech poboãek a sekcí k pﬁedloÏení
konkrétních návrhÛ k v˘‰e uveden˘m oblastem do pﬁí‰tího HV i se jmény pracovníkÛ odpovûdn˘ch za jejich plnûní. V souãasné dobû je aktuální reagovat také na v˘zvu pﬁedsedy
AV âR prof. Paãese k prezentaci odborn˘ch aktivit vûdeck˘ch spoleãností v televizi, rozhlase, tisku vãetnû Akademického bulletinu. HV doporuãil pﬁipojit k zápisu z této schÛze
HV pﬁílohu s v˘zvou ke konkrétním návrhÛm prezentace sekcí a poboãek prostﬁednictvím
v˘‰e uveden˘ch sdûlovacích prostﬁedkÛ.
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7. Zpráva vûdeckého tajemníka
âerpání dotace RVS pro rok 2007
Vûdeck˘ tajemník informoval Hlavní v˘bor o ãerpání dotace RVS pro rok 2007 a jejím
rozdûlení mezi jednotlivé poboãky a sekce. Oznámil, Ïe celková poÏadovaná ãástka ve
v˘‰i 219 000 Kã bude do konce roku vyãerpána. Neãerpána byla pouze dotaci ve v˘‰i
10 000 Kã, které mûly b˘t pouÏity na Semináﬁ „Pacient a ultrazvuk“, plánovan˘ Spoleãností pro ultrazvuk v biologii a medicínû. Uveden˘ semináﬁ se ze závaÏn˘ch technick˘ch
dÛvodÛ neuskuteãnil. Vûdeck˘ tajemník upozornil na nutnost vãasného ohlá‰ení neãerpání dotace vãetnû dÛvodu nejpozdûji do 1. ﬁíjna.
Plán akcí a rozpoãet pro rok 2008
PoÏadavky na akce v roce 2008 podaly tyto sloÏky âs. biologické spoleãnosti
Akce

PÛvodní návrh

Spoleãnost pro ultrazvuk v biologii a medicínû
Semináﬁ „Pacient a ultrazvuk“ se zahraniãní úãastí

15 000

Konference „Zajímavé kasuistiky“
Zaji‰tûní vyzvan˘ch pﬁedná‰ek a technické zabezpeãení

10 000

Masters course na sonografii pohybového aparátu

15 000

20. konference Evropské spoleãnosti pro Ultrasonografii

8 000

Domovské stránky spoleãnosti pro Ultrazvuk

5 000

Spoleãnost pro bunûãnou biologii
„Cytoskeletální klub“, kvûten 2008

30 000

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

80 000

Cytogenetická sekce
„41. v˘roãní zasedání Cytogenetické sekce“

35 000

Slezské dny preventivní medicíny 2008, únor 2008

50 000

XIX. biologické dny v Hradci Králové
Zaji‰tûní zahraniãní úãasti, technické zabezpeãení, vydání Sborníku

140 000

Sekce pro mutagenezi
Genetická toxikologie a prevence rakoviny

10 000

31. Pracovní dny Sekce pro mutagenezi
Pﬁíprava a vydání Sborníku abstrakt
Pﬁíprava a vydání broÏury k 31. v˘roãí konání Pracovních dnÛ

10 000

Pedagogická sekce
2 celostátní semináﬁe Pedagog. sekce

3 000

Poboãka v Brnû
Pﬁedná‰kové schÛze poboãky v Brnû

10 000

Zpravodaj

80 000

Celkem za akce

501 000

5

ZPRÁVY Z HLAVNÍHO V¯BORU
Prof. Janisch upozornil na celkem jisté krácení finálního rozpoãtu, podobnû jako v minul˘ch letech a poÏádal vedoucí poboãek a sekcí, aby pﬁi vyúãtování uvádûli jen nutné,
skuteãné v˘daje na pﬁíslu‰né akce (napﬁ. pronájem místností, po‰tovné apod.). PﬁedloÏené faktury, popﬁ. paragony o zaplacení, které se net˘kají plánované dotace, nesouvisí
s ní, nelze proplatit.
O definitivní rozdûlení dotace pro r. 2008 a o její v˘‰i po schválení budou v‰ichni pﬁedsedové poboãek a sekcí informováni vûdeck˘m tajemníkem spoleãnosti elektronickou
cestou.
Placení ãlensk˘ch pﬁíspûvkÛ
Prof. Janisch informoval o nízkém stavu plateb ãlensk˘ch pﬁíspûvkÛ. Upozornil v‰echny pﬁedsedy poboãek a sekcí, aby dÛraznû pﬁipomnûli sv˘m ãlenÛm povinnost uhradit
ãlenské pﬁíspûvky co nejrychleji. V souãasné dobû dostávají Zpravodaj pouze platící ãlenové, kteﬁí mají i dal‰í v˘hody napﬁ. sníÏené konferenãní poplatky apod. Platební morálka
ãlenÛ bude i dÛleÏit˘m hlediskem pﬁi rozdûlování dotace.
V roce 2007 bylo vybráno ke 14. 11. 2007 od na‰ich ãlenÛ ve v˘‰i
Kolektivní ãlenství ve v˘‰i (5 kolektivních ãlenÛ)
Dotace RVS âR ve v˘‰i
Celkem

54 750 Kã
65 000 Kã
219 000 Kã
338 750 Kã

Zpravodaj (náplÀ 2. ãísla 2007)
Prof. Janisch informoval, Ïe redakãní rada Zpravodaje âs. biologické spoleãnosti
pﬁipraví do konce roku druhé ãíslo. Pﬁipomenul proto nutnost rychlého dodání pﬁíspûvkÛ, zvlá‰tû zpráv z vût‰ích uskuteãnûn˘ch akcí, které zajistí vzájemnou informovanost o vûdeck˘ch v˘sledcích poboãek a sekcí. Zpravodaj bude opût zaslán i biologicky
orientovan˘m sestersk˘m spoleãnostem. Hlavní v˘bor vzal zprávu vûdeckého tajemníka
na vûdomí.
Semináﬁe HV
Tento bod bude projednán na pﬁí‰tí schÛzi HV.
V˘roãní zpráva
Prof. Janisch vyzval pﬁedstavitele poboãek a sekcí o doruãení zpráv o ãinnosti za
leto‰ní rok do 20. 12. 2007, které budou slouÏit jako podklad pro vypracování v˘roãní
zprávy âs. biologické spoleãnosti za rok 2007. Zpráva bude odeslána do 15. 1. 2008
Radû vûdeck˘ch spoleãností. Osnova pro zprávy je pﬁiloÏena k zápisu.
Ekologická sekce
Vûdeck˘ tajemník oznámil, Ïe v dÛsledku zahraniãního pobytu Dr. Kvûta, kter˘ po rozhovoru s prof. Neãasem projevil zájem o obnovení ekologické sekce pﬁi âsBS, se projednání pﬁesouvá do pﬁí‰tí schÛze HV.
Jubilanti v r. 2008
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:
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Babákovu medaili:
Diplom ãestného uznání:

Blahopﬁejné dopisy:

Doc. Jiﬁí Kunert, DrSc. (70 let)
RNDr. Vladimír Ferák, CSc. (70 let)
MUDr. Vladimír Viklick˘ (70 let)
RNDr. Jarmila ·im‰íková (65 let)
RNDr. Alexandra Oltová, CSc. (60 let)
Prof. ing. A. Mrsko‰,CSc.,
Prof. RNDr. M. Hejtmánek, DrSc.,
Dr. I. Setlím,
Doc. RNDr. V. Kleinwächter, CSc.,
RNDr. J. Kvût, CSc.,
Prof. MUDr. J. Vácha, DrSc.,
Doc. MUDr.M. Gabriel, CSc.,
RNDr. L. Kyjánková, Doc.
MUDr. M. Kopecká, CSc.

Pﬁedání medailí, diplomÛ a rozesílání blahopﬁejn˘ch dopisÛ jubilantÛm prÛbûÏnû zajistí
prof. Janisch a H. Hromadová.

8. Pﬁihlá‰ky nov˘ch ãlenÛ
Do spoleãnosti byli pﬁijati následující noví ãlenové:
Mgr. Markéta Machovcová, Praha (Cytogenetická sekce)
RNDr. Pavel Souãek, CSc., Praha
(âeská a Slovenská spoleãnost pro mutagenezi zevním prostﬁedím)
Ing. Helena Peková, Praha (Cytogenetická sekce)
RNDr. Anna Uhrová-Mészárosová, Praha (Cytogenetická sekce)
MUDr. Ivo Zlínsk˘, Kunovice (âeská spoleãnost pro ultrazvuk)
Doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc., Brno (âeská spoleãnost pro ultrazvuk)
MUDr. Josef Votípka, Klatovy (âeská spoleãnost pro ultrazvuk)
MUDr. Ivo Vanûãek, Nov˘ Jiãín (âeská spoleãnost pro ultrazvuk)
Mgr. Markéta Rössnerová, Praha
(âeská a Slovenská spoleãnost pro mutagenezi zevním prostﬁedím)

9. RÛzné
Sekce evoluãní biologie
Prof. Krajãoviã seznámil ãleny v˘boru o stavu pﬁíprav konference o problematice
Evo-luãní biologie. Oslovil potencionální ﬁeãníky, podle témat nabídnut˘ch pﬁedná‰ek
bude koncipován definitivní program. Konference se uskuteãní v Donovalech a pﬁedpokládan˘ termín je v polovinû mûsíce ãervna 2008 (2 – 3 denní). Organizací je povûﬁen
prof. Krajãoviã.
Prof. MUDr. Fedor âiampor, DrSc., 1. místopﬁedseda HV pﬁedal pﬁi pﬁíleÏitosti pﬁevzetí
Babákovy medaile âsBS jako dar âeskoslovenské biologické spoleãnosti knihu Lekárska virológia, autor: Július Rajãáni a Fedor âiampor. Knihu pﬁevzal do úschovy tajemník
âsBS.
Doc. Vrána seznámil HV s v˘zvou mezinárodní biofyzikální spoleãnosti k vyslání zástupce Biofyzikální sekce âsBS k jednání o kolektivním ãlenství na‰í sekce v této spoleãnosti. âlenové v˘boru souhlasí.
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8. Závûr
Na závûr prof. Mornstein, pﬁedseda spoleãnosti, podûkoval v‰em pﬁítomn˘m za úãast.
Termín pﬁí‰tí schÛze Hlavního v˘boru byl pﬁedbûÏnû stanoven na duben 2008, v‰ichni
ãlenové budou vãas informováni.
Zapsala H. Hromadová
Pﬁeãetli R. Janisch, V. Mornstein

Informace k placení ãlensk˘ch pﬁíspûvkÛ
Valné shromáÏdûní âs. biologické spoleãnosti 2. 5. 2006 schválilo ãlensk˘ pﬁíspûvek
pro v˘dûleãnû ãinné ãleny 250 Kã. Pro dÛchodce a studenty zÛstává pﬁíspûvek beze
zmûny 50 Kã. ProtoÏe dotace poskytovaná AV âR vûdeck˘m spoleãnostem nemÛÏe pokr˘t v‰echny v˘daje spoleãnosti a náklady na po‰tovné a kanceláﬁské potﬁeby (papír, tisk)
se stále zvy‰ují, je existence a normální ãinnost spoleãnosti podmínûna ﬁádn˘m placením
ãlensk˘ch pﬁíspûvkÛ. Poãet neplatících ãlenÛ bohuÏel stoupá.
Hlavní v˘bor pokraãuje ve zv˘hodÀování ﬁádnû platících ãlenÛ spoleãnosti tím, Ïe
budou bezplatnû jako dosud nejen dostávat v‰echny materiály (Zpravodaj, pozvánky,
informace o akcích) vydávané hlavním v˘borem, poboãkami a sekcemi, ale budou i podstatnû finanãnû zv˘hodÀováni pﬁi úhradû konferenãních poplatkÛ a mohou se zapojovat
do finanãnû podporovan˘ch soutûÏí vyhla‰ovan˘ch spoleãností.
Pﬁikládáme Vám sloÏenku s pﬁedepsanou Va‰í dluÏnou ãástkou a prosíme o urychlené
uhrazení.
Vzhledem k tomu, Ïe po‰ta jiÏ nedodává na sekretariát spoleãnosti spoleãnû s doklady
o zaplacení Va‰ich pﬁíspûvkÛ jména plátcÛ, máme kaÏd˘ rok evidovanou ﬁadu anonymních plateb ãlensk˘ch pﬁíspûvkÛ. Pokud jste ãlensk˘ pﬁíspûvek zaplatil(a), po‰lete nám
prosím fotokopii stvrzenky z po‰tovní poukázky a obratem Vám za‰leme sloÏenku s vypsanou novou ãástkou. Pro identifikaci kaÏdého zpÛsobu Va‰í platby je dÛleÏit˘ specifick˘
symbol ãlena, kter˘ je na pﬁiloÏené sloÏence pﬁedepsán.
Pokud jste ze závaÏn˘ch dÛvodÛ nezaplatil(a) ãlenské pﬁíspûvky za minulá léta a máte
zájem v âs. biologické spoleãnosti setrvat, mÛÏete zaplatit ãlensk˘ pﬁíspûvek 250 Kã
(dÛchodci a studenti 50 Kã) za rok 2008 sloÏenkou „C“ na adresu sekretariátu spoleãnosti, pokud tak uãiníte do konce ledna 2008.
Do políãka sloÏenky „Zpráva pro adresáta“ napi‰te svÛj specifick˘ symbol. Po zaplacení Vám budou opût zasílány Zpravodaje, které v souãasné dobû rozesíláme v‰em platícím ãlenÛm. Dále budete moci vyuÏít finanãní v˘hody pﬁi hrazení konferenãních poplatkÛ.
Neuhradíte-li ãlensk˘ pﬁíspûvek, bude Vám je‰tû dal‰í dva roky doruãována sloÏenka na
jeho úhradu s pﬁipsáním dluhu za minulá léta a tﬁetím rokem bude Va‰e ãlenství v âs. biologické spoleãnosti zru‰eno.
Prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc.
vûdeck˘ tajemník HV
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Z ãinnosti poboãek a sekcí v r. 2007
TûÏi‰tû práce ãlenÛ spoleãnosti je v organizaci vûdeck˘ch konferencí, sympozií, pﬁedná‰kov˘ch veãerÛ nebo i jednotliv˘ch pﬁedná‰ek ãasto pﬁi pﬁíleÏitosti náv‰tûv v˘znamn˘ch
odborníkÛ. Prostﬁedí âs. biologické spoleãnosti tak poskytuje pﬁíleÏitost pro vzájemnou
komunikaci pracovníkÛ z rÛzn˘ch oblastí biologického v˘zkumu od úrovnû molekulární
a bunûãné aÏ po prakticky orientované obory biomedicínské, ekologické, evoluãní biologie
a oblasti biologie teoretické. âlenové spoleãnosti spolupracují na úseku biomedicínckého
vzdûlávání v oborech lékaﬁské genetiky, genetické toxikologie, mikrobiologie, environmentální epidemiologie s vysok˘mi ‰kolami a v rámci Pedagogické sekci i se ‰kolami
stﬁedními. ·iroké spektrum oborÛ odborn˘ch sekcí spoleãnosti a velká rozmanitost pracovi‰È ãlenÛ spoleãnosti vytváﬁí mimoﬁádné podmínky pro odborné a zájmové kontakty
pracovníkÛ. V této ãásti Zpravodaje uvádíme pﬁehled nejv˘znamnûj‰ích aktivit ãlenÛ spoleãnosti v leto‰ním roce.

40. v˘roãní cytogenetická konference
a Celostátní sjezd Spoleãnosti lékaﬁské genetiky âLS JEP
Ve dnech 19.– 21. 9. 2007 se v hotelu Krystal v Praze konala jiÏ 40. v˘roãní konference Cytogenetické sekce âs.biologické spoleãnosti, která byla po nûkolikáté spojena
s Celostátním sjezdem Spoleãnosti lékaﬁské genetiky âLS JEP, kter˘ se od r. 1972 poﬁádá pravidelnû kaÏdé ãtyﬁi roky. Program jsme rozdûlili do následujících sekcí: Cytogenetika, Klinická cytogenetika, Nádorová cytogenetika, Molekulární genetika a Klinická
genetika.
âtyﬁicáté v˘roãní shromáÏdûní Cytogenetické sekce je v˘znamné tím, Ïe je tato odborná spoleãnost nejstar‰í v Evropû, nikoliv podle prÛmûrného vûku ãlenÛ sekce, ale podle
roku zaloÏení sekce pﬁi brnûnské poboãce âs. biologické spoleãnosti a Ïe si udrÏuje elán
a tradici poﬁádání kaÏdoroãních sjezdÛ. PÛvodnû se stﬁídala Praha, Brno a Bratislava, ale
nyní vyuÏíváme nabídek i jin˘ch mûst (PlzeÀ, Olomouc, â.Budûjovice). První v˘roãní zasedání Cytogenetické sekce s mezinárodní úãastí bylo 23.– 24. dubna 1968 v Brnû. V loÀském roce, kdy uplynulo 50 let od objevu pﬁesného poãtu lidsk˘ch chromosomÛ, se cytogenetici se‰li v âesk˘ch Budûjovicích, kde vzpomnûli tento v˘znamn˘ objev, kter˘
prakticky nastartoval vznik nového oboru v lékaﬁství. Letos zahájil spoleãn˘ sjezd
prof. MUDr. Petr Goetz, CSc., pﬁedseda Spoleãnosti lékaﬁské genetiky âLS JEP prÛﬁezem dûjinami lékaﬁské genetiky a cytogenetiky u nás. Jeho pﬁehled zaãíná v roce 1915,
kdy prof. RÛÏiãka, pﬁednosta Ústavu pro v‰eobecnou biologii a pokusnou morfologii
praÏské lékaﬁské fakulty pí‰e souhrnou práci o lékaﬁské genetice a pozdûji monografii
„Biologické základy genetiky“. Dále prof. Goetz zmínil pﬁedváleãn˘ i pováleãn˘ pﬁínos nástupce prof. RÛÏiãky, kter˘m byl prof. Sekla a jeho neuvûﬁiteln˘ pﬁínos pro obor lidské
a klinické genetiky v âeskoslovensku. Prof. Sekla napsal ﬁadu v˘znamn˘ch publikací, stál
u zaloÏení Ústavu pro národní eugeniku v Praze na Albertovû a po válce byl vedoucím
Ústavu lékaﬁské biologie a genetiky na Fakultû v‰eobecného lékaﬁství v Praze. Nikdy ne-
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pﬁijal uãení sovûtského pavûdce Lysenka, stejnû jako prof. Hrub˘ z Pﬁírodovûdecké fakulty v Praze a prof. KﬁíÏeneck˘ z Brna. AÏ v 60. letech zaãali ãeskosloven‰tí genetici dohánût ztracená léta, vznikaly první genetické poradny a cytogenetické laboratoﬁe na lékaﬁsk˘ch fakultách v Praze, Brnû i Bratislavû. První Celostátní sjezd Spoleãnosti lékaﬁské
genetiky byl v Plzni v r. 1972 a od té doby se pravidelnû ve ãtyﬁlet˘ch intervalech schází
obec lékaﬁské genetiky a referuje na tûchto sjezdech dosaÏené v˘sledky a mapuje pokrok
v metodách a pﬁístupech pouÏívan˘ch v na‰ich genetick˘ch poradnách a laboratoﬁích.
Klinická genetika a cytogenetika v âR je na vysoké evropské úrovni a prenatální i postnatální péãe je zaji‰Èována kvalitními a vzdûlan˘mi pracovníky. Pracovní dny, pracovní
schÛze a semináﬁe jsou poﬁádány obûma spoleãnostmi kaÏdoroãnû témûﬁ kaÏd˘ mûsíc
a v posledních letech spoleãnû. Mezinárodní charakter na‰ich setkání pﬁiná‰í úãast slovensk˘ch cytogenetikÛ a klinick˘ch genetikÛ, kteﬁí pravidelnû na‰e sjezdy nav‰tûvují
a samozﬁejmû zahraniãní hosté z jin˘ch zemí, kteﬁí jsou zváni organizátory akcí.
První dopoledne bylo vûnováno zahraniãním hostÛm, kteﬁí nás seznámili s nov˘mi aktivitami vznikajícími za podpory EU. Prof. Aymé hovoﬁila o Orphanetu, databázi rodin se
vzácn˘mi genetick˘mi chorobami ve které je souãasnû i encyklopedie tûchto vzácn˘ch
onemocnûní. Orphanet databáze slouÏí dennû 25 000 uÏivatelÛm ze 170 zemí a lze ji najít
na adrese www.orpha.net. Dr. Rose Hastingsová udûlala pﬁehled testování kvality laboratorní práce v cytogenetick˘ch laboratoﬁích, které se zab˘vají prenatálním i postnatálním
vy‰etﬁováním. Vloni i letos probûhlo první hodnocení kvality podle smûrnic Eurogentestu,
kter˘ se za finanãní podpory EU vûnuje kontrole kvality práce laboratoﬁí nejen cytogenetick˘ch, ale také molekulárnû biologick˘ch. U cytogenetick˘ch laboratoﬁí je zatím úãast
v testování a hodnocení kvality dobrovolná, ale velmi brzy mÛÏeme oãekávat povinné
testování pﬁi nejmen‰ím pro rutinní laboratoﬁe, které se budou pﬁipravovat na akreditaci.
Prof. Ropers hovoﬁil o ãipech v diagnostice genetick˘ch chorob a o nov˘ch perspektivách
pﬁi vy‰etﬁování genetick˘ch onemocnûní. V poslední pozvané pﬁedná‰ce prof. Harbott
z Giessenu v pﬁehledu probral v˘znam nádorové cytogenetiky u dûtsk˘ch leukémií, se
kter˘mi má jeho laboratoﬁ nejvût‰í zku‰enosti z celého Nûmecka.
âeskou ãást sjezdu jsme zahájili cytogenetikou evoluce druhÛ Bovidae a Equidae,
kterou presentovali prof. Rube‰ a Dr. Musilová z V˘zkumného ústavu veterinárního lékaﬁství v Brnû. Jejich pracovní kolektiv ﬁe‰í poznání evoluce tûchto druhÛ nejmodernûj‰ími
metodick˘mi pﬁístupy molekulární cytogenetiky a je jednoznaãnû první na svûtû pﬁi hodnocení obou tûchto druhÛ. Dále v této sekci odeznûly zajímavé práce z oblasti prenatálního vy‰etﬁování poruch reprodukce (Lonsk˘ a kol. Praha), v prenatální diagnostice (âapková a kol. z Olomouce), pﬁi vy‰etﬁování dûtí s mentální retardací a faciální dysmorfií
(Vránová a kol. z Brna) a pﬁi urãování pÛvodu mal˘ch nadpoãetn˘ch chromosomÛ
(Koãárek a kol. z Prahy). Není jistû nutné dodávat, Ïe na v‰ech pracovi‰tích jsou v rutinním provozu zavedeny metody molekulárnû cytogenetick˘ch anal˘z.
Ve dvou sekcích Nádorové cytogenetiky referovali zástupkynû dvou nejvût‰ích onkocytogenetick˘ch center v âeské republice a to Centra nádorové cytogenetiky Ústavu klinické biochemie VFN a 1. LF UK Praha a Onkohematologické kliniky FN Olomouc
o v˘sledcích v˘zkumu i diagnostiky nemocn˘ch s difúzním velkobunûãn˘m karcinomem
(Jaro‰ová a kol. z Olomouce), s mnohoãetn˘m myelomem (Balcárková a kol. z Olomouce), B-nehodgkinského lymfomu (Pospí‰ilová a kol. z Olomouce), T-akutní lymfatické
leukémie (Babická a kol. z Prahy), myelodysplastického syndromu (Bﬁezinová a kol.
z Prahy), akutní myeloidní leukemie (Holzerová a kol. z Olomouce), B-chronické lymfatické leukémie (Berková a kol. z Prahy), nádorÛ moãového mûch˘ﬁe (Grosová a kol.
z Prahy). Mezinárodní charakter si tyto sekce udrÏely pﬁedná‰kami ze Slovenska –
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Aberace MLL genu u akutní myeloidní leukémie (DÏubasová a kol. z Bratislavy)
a Diagnostika solidních nádorÛ metodou FISH (Îákoviãová a kol. z Bratislavy).
Druh˘ den konference zahájil prof. Forejt z AV âR zvanou pﬁedná‰kou Meiotická inaktivace pohlavních chromosomÛ, která zaznûla in memoriam na poãest Dr. Libora
Kozáka, kter˘ tragicky zahynul na jaﬁe 2007 pﬁi v˘stupu na Mount Everest. Dr. Kozák
byl.vedoucí laboratoﬁe Molekulární genetiky FN Brno, ãlen v˘boru SLG, ãlen redakãní rady
ãasopisu Klinická biochemie a metabolizmus a hlavnû v˘born˘ vûdec, organizátor a pﬁítel
nás v‰ech. V˘bor SLG rozhodl, Ïe na v‰ech dal‰ích sjezdech bude zaﬁazena Kozákova
pﬁedná‰ka, na kterou budeme zvát v˘znamné vûdce z oblasti molekulární genetiky.
Pozvali jsme prof. Forejta nejen proto, Ïe je vynikající vûdec v oboru molekulární genetiky
ale i proto, Ïe byl dlouhá léta ãlenem v˘boru Cytogenetické sekce a pﬁispûl mnohokrát v˘znamnû k pokroku savãí cytogenetiky u nás.
Dále pokraãoval sjezd pﬁedná‰kami z molekulární genetiky a klinické genetiky
a poradenství. Celkem odeznûlo 64 sdûlení a k vût‰inû z nich, zvlá‰tû pokud autoﬁi dodrÏeli ãasové limity, byla bohatá diskuze. Kromû ústních sdûlení bylo po celou dobu
sjezdu vystaveno 59 posterÛ. Také o postery byl velk˘ zájem, byly tématicky rozdûleny
do sekce Cytogenetika (18 posterÛ), Molekulární genetika (29 posterÛ) a Klinická genetika (12 posterÛ). Postery byly po obsahové i grafické stránce velmi zdaﬁilé a diskuze
pﬁed nimi byla bohatá.
Sjezd byl úspû‰n˘ nejen vûdecky i ale spoleãensky. Bylo zaregistrováno 300 úãastníkÛ. Se‰li jsme se ve shodû, která vládne mezi cytogenetiky i genetiky ze SLG jiÏ ﬁadu
let. Mûli jsme pﬁíleÏitost si popovídat na uvítací recepci i na spoleãné veãeﬁi v Ledebursk˘ch zahradách. Pﬁí‰tí, 41. v˘roãní konference Cytogenetické sekce âs. biologické spoleãnosti, se bude konat v Olomouci ve dnech 11.–12. 9. 2008 a organizátorem bude
prof. Marie Jaro‰ová z Onkohematologické kliniky FN Olomouc. Sjezd lékaﬁské genetiky
bude za 4 roky, zatím nevíme kde, ale urãitû víme, Ïe se mezitím spoleãnû sejdeme na
mnoha pracovních dnech, monotématick˘ch zasedáních a semináﬁích. Pro cytogenetiky
nejbliÏ‰í akce budou jiÏ tradiãní Hradecké dny cytogenetiky a molekulární genetiky, které
poﬁádá Odd. lékaﬁské genetiky v Hradci Králové (organizátor RNDr. Petr Balíãek, CSc.)
dne 16. 4. 2008. Doufám, Ïe se tam v hojném poãtu sejdeme.
Kyra Michalová

30. Pracovní dny âeské a Slovenské spoleãnosti
pro mutagenezi zevním prostﬁedím
âeskoslovenské biologické spoleãnosti
Jubilejní 30. Pracovní dny spoleãnosti se konaly ve dnech 9.–11. 5. 2007 v Národním
centru o‰etﬁovatelství NZO v Brnû. Pﬁi této pﬁíleÏitosti pﬁipravila jedna ze zakládajících
ãlenek spoleãnosti, prof. MUDr. Milena âerná, DrSc., krásnou pﬁedná‰ku o historii Pracovních dnÛ a pﬁipomnûla celou ﬁadu vynikajících v˘sledkÛ, které v uplynul˘ch 30 letech
ãlenové spoleãnosti dosáhli. Tato pﬁedná‰ka je k dispozici na
http://www.med.muni.cz/biolspol/.
Na konferenci byla pﬁednesena celá ﬁada v˘znamn˘ch sdûlení, která pﬁispûla k roz‰íﬁení obzorÛ úãastníkÛ konference a iniciovala moÏné spolupráce v rámci spoleãn˘ch
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grantÛ. Z vyÏádan˘ch pﬁedná‰ek zaujala pﬁedná‰ka Dr. Rössnera ml. na téma oxidaãniho
po‰kození biologick˘ch makromolekul, kter˘ poukázal na moÏnosti vyuÏití anal˘zy oxidaãního po‰kození DNA, proteinÛ a lipidÛ v molekulárnû epidemiologick˘ch studiích.
V˘znam oxidaãního stresu u pneumokonióz byl pﬁedmûtem sdûlení prof. Pelclové.
Ve velmi zajímavé pﬁedná‰ce seznámila Dr. Marvanová kolegy s komplexním pﬁístupem
ke studiu genotoxicity v modelech in vitro. Dr.Gábelová zevrubnû diskutovala v˘znam
Ah receptoru v toxikologii. Zcela nové moÏnosti vyuÏití mitochondriální DNA pﬁi studiu
stability lidského genomu diskutovala Dr. Schmuczerová. V souvislosti se stále více diskutovanou otázkou poruch muÏské plodnosti pﬁedná‰el Dr. Rybáﬁ o pﬁíãinách a metodách
detekce poruch integrity chromatinu ve spermiích. Tradiãnû vynikající sdûlení pﬁedvedla
prof. Stiborová na téma metabolické aktivace karcinogenu aristolochové kyseliny jako
rizikového faktoru pro nádory moãového mûch˘ﬁe. O v˘znamu individuální vnímavosti
v procesu karcinogeneze hovoﬁili Dr. Vodiãka a Dr. Souãek. O problematice chemoprevence a antigenotoxick˘ch úãincích pﬁírodních látek hovoﬁili Dr. Kopásková a Dr. Naìová.
Na konferenci byla dále pﬁednesena ﬁada krat‰ích odborn˘ch sdûlení a byly téÏ diskutovány postery. Sborník konference je k dispozici na http://www.med.muni.cz/biolspol/.
Jan Topinka

VI. Jesenné pracovné dni âeskej a slovenskej spoloãnosti
pre mutagenézu vonkaj‰ím prostredím
22.– 24. 11. 2007 Bratislava
Jesenné pracovné dni âeskej a slovenskej spoloãnosti pre mutagenézu vonkaj‰ím
prostredím sa uÏ pravidelne konajú koncom októbra v predná‰kovej sále Ústavu experimentálnej onkológie SAV v Bratislave. Odborníci z âeskej a Slovenskej republiky sa tu
pravidelne stretávajú, aby prezentovali nové zaujímavé v˘sledky a prediskutovali otázky
venované problematike genetickej toxikológii a prevencii rakoviny. Ani tento rok príjemnú
priateºsku atmosféru nenaru‰ilo nevºúdne chladné a daÏdivé poãasie.
Dominantnou témou tohtoroãného stretnutia bola chemická karcinogenéza. Úvodná
predná‰ka Dr. Miroslava Machalu (Ústav veterinárnej medicíny, Brno) poukázala na zloÏitosÈ procesu karcinogenézy, v ktorom v˘znamnú úlohu zohrávajú nielen genotoxické
(po‰kodenie genetického materiálu), ale aj negenotoxické úãinky (inhibícia metabolickej
kooperácie, indukcia apoptózy, stimulácia bunkovej proliferácie, bunková signalizácia,
modulácia expresie génov) chemick˘ch látok. V prípade komplexn˘ch zmesí organick˘ch
látok prítomn˘ch napr. v zneãistenom Ïivotnom prostredí (ovzdu‰ie, voda, pôda), práve
negenotoxické úãinky organick˘ch zmesí predstavujú potenciálne riziko pre ºudské zdravie, nakoºko sú indukované pri v˘razne niÏ‰ích koncentráciách ako sa prejavuje samotná
genotoxicita chemick˘ch látok. Hoci tkanivová a orgánová ‰pecificita je charakteristickou
ãrtou mnoh˘ch chemick˘ch karcinogénov jej príãiny nie sú dodnes známe. Práve tejto
problematike sa vo svojich prezentáciách venovali mladé vedecké pracovníãky, Dr. Zuzana Valoviãová, Dr. Monika Mészárosová a Mgr. Annamária Sranãíková (Ústav experimentálnej onkológie, SAV). Expresia biotransformaãn˘ch enz˘mov (cytochrómy P450)
v cieºovom tkanive sa v˘znamnou mierou podieºa na tkanivovej ‰pecificite chemick˘ch
karcinogénov. DôleÏitú úlohu v‰ak môÏu zohrávaÈ aj zmeny v bunkovej signalizácii. Hoci
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nanomateriály a nanoãastice nachádzajú ãoraz ‰ir‰ie vyuÏitie v rôznych komerãn˘ch odvetviach priemyslu (textiln˘, potravinársky, farmaceutick˘ atì.), a medicíne pri diagnostike
a terapii závaÏn˘ch ochorení, informácie o ich moÏnej biologickej aktivite a potenciálnom
riziku pre ºudí sú pomerne limitované. Prezentácia Ing. Jána Topinku (Ústav experimentálnej medicíny AV âR) otvorila viaceré otázky súvisiace s vyuÏívaním nanoãastíc ako aj
naznaãila moÏné limity súãasn˘ch metodick˘ch prístupov pri posudzovaní potenciálneho
rizika/bezpeãnosti nanoãastíc. Vzhºadom na závaÏnosÈ tejto problematiky, ktorá patrí
medzi priority v˘skumu Európske únie, sa uvaÏuje o vzniku nového odboru genetickej
toxikológie – tzv. nanotoxikológie. V˘voj nov˘ch metodick˘ch prístupov v klinickej praxi
je nevyhnutn˘ na zlep‰enie a spresnenie diagnostiky onkologického ochorenia. Tejto problematike boli venované aj príspevky mlad˘ch kolegov, Mgr. Václava Diopana (Mendelova
zemûdûlská a lesnická univerzita, Brno) a Dr. Zuzany Kyseºovej (Ústav experimentálnej
fakmakológie, SAV), v ktor˘ch prezentovali potenciálne vyuÏitie elektrochemick˘ch metód
(polarografia, MALDI/MS technika) v klinickej praxi.
Neoddeliteºnou súãasÈou Jesenn˘ch pracovn˘ch dní sú predná‰ky venované biologick˘m úãinkom prírodn˘ch látok s ich moÏn˘m vyuÏitím v prevencii alebo v podpornej
lieãbe závaÏn˘ch civilizaãn˘ch ochorení. Za zmienku stojí spomenúÈ predná‰ku Dr. Rudolfa ·tûtinu (Univerzita obrany, Hradec Králové), ktor˘ prezentoval antimutagénne vlastnosti polyfenolovej látky, epigalokatechín galátu, ktorá sa nachádza v zelenom ãaji. Úãastníci Jesenn˘ch pracovn˘ch dní majú moÏnosÈ dozvedieÈ sa z úst odborn˘ch pracovníkov
o aktuálnych problémoch z praxe. Veºmi zaujímavú predná‰ku venovanú vytvoreniu
a fungovaniu registra profesionálne exponovan˘ch pracovníkov v âR – Regex, predniesla
Dr. Hana Lehocká (Ústav verejného zdravia, Ostrava). Je pote‰ujúce, Ïe Jesenn˘ch pracovn˘ch dní sa kaÏdoroãne zúãastÀuje mnoho mlad˘ch zaãínajúcich vedeck˘ch pracovníkov z oboch republík.
V rámci posterovej sekcie dostávajú príleÏitosÈ vyskú‰aÈ si svoje reãnícke danosti
prezentáciou svojich v˘sledkov formou krátkych (5min.) predná‰ok. Tak˘to „krst“ je nesmierne dôleÏit˘ na získavanie praktick˘ch skúsenosti vystupovaÈ pred vedeckou obcou
a diskutovaÈ vlastné v˘sledky. Neoddeliteºnou súãasÈou Jesenn˘ch pracovn˘ch dní je
Cytogenetick˘ch workshop, ktor˘ je organizovan˘ pod zá‰titou dr. Magdalény Baranãokovej a dr. Aleny KaÏimírovej (Vedecko-v˘skumná základÀa Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava). OpodstatnenosÈ takého stretnutia odborníkov, ktorí vyuÏívajú cytogenetickú anal˘zu v kaÏdodennej praxi, potvrdzuje skutoãnosÈ, Ïe Cytogenetick˘
workshop sa konal v tomto roku uÏ po piaty raz a poãet úãastníkov kaÏd˘m rokom stúpa.
Prínosom tohto stretnutia je moÏnosÈ ad hoc na sporn˘ch preparátoch porovnaÈ
a prediskutovaÈ kritéria hodnotenia.
Alena Gábelová

âinnost âeské spoleãnosti pro ultrazvuk v medicínû
v roce 2007
âeská spoleãnost pro ultrazvuk v medicínû pokraãovala v roce 2007 ve sv˘ch základních aktivitách, tj. péãi o odborné vzdûlávání sonografistÛ a udrÏování spolupráce
s Evropskou federací spoleãností pro ultrazvuk v medicínû a biologii. Za tím úãelem byla
v ãervnu poﬁádána konference 3. Brnûnsk˘ sonografick˘ den a je pﬁipravována nová

13

ZPRÁVY Z POBOâEK A SEKCÍ
forma webov˘ch stránek spoleãnosti. Velmi v˘znamnou ãinností je také podpora lékaﬁÛ
sonografistÛ v nûkter˘ch neradiologick˘ch oborech a jejich obrana proti tvrdému postupu
poji‰Èoven. Na‰e spoleãnost zastﬁe‰uje v‰echny ãeské sonografisty, aÈ jiÏ jsou jejími
ãleny anebo ne, a musí bránit hodnovûrné zájmy v‰ech zdravotnick˘ch profesionálÛ, pouÏívajících ke své práci ultrazvuk.
Získali jsme 4 nové individuální ãleny a také prvního kolektivního ãlena do na‰í spoleãnosti, je jím firma Electric Medical Service s. r. o. z Brna, která zastupuje v˘znamného
v˘robce sonografÛ General Electric. Kolektivní ãlenství v na‰í spoleãnosti je známkou
podpory a seriózního pﬁístupu k vyuÏití ultrazvuku v medicínû v na‰í zemi. Vûﬁíme, Ïe tuto
první vla‰tovku budou následovat i dal‰í dodavatelé ultrazvukové techniky, aby tak podpoﬁili v˘znamnou ãinnost na‰í spoleãnosti.
Spoleãnost zaãala pouÏívat i nové vlastní grafické logo, které vychází z jejích tradic.
Toto nové logo bylo vytvoﬁeno Ondﬁejem DoleÏalem ze spoleãnosti Redigy s. r. o. jako
sponzorsk˘ pﬁíspûvek âSUM.
V záﬁí roku 2007 byla na‰e spoleãnost zapsána do databáze DataKO – databáze
konzultujících spoleãností Ministerstva vnitra âR.
Od ﬁíjna se bude také na‰e spoleãnost pﬁímo podílet na práci Evropské komise pro
bezpeãnost ultrazvuku v medicínû ECMUS.

Zprávy z konferencí:
3. Brnûnsk˘ sonografick˘ den – 1. 6. 2007
Jednodenní odborná konference urãená lékaﬁÛm sonografistÛm mûla tentokrát jako
vedoucí téma vy‰etﬁení tzv. „mal˘ch ãástí“. V jednotliv˘ch referátech, vûnovan˘ch vy‰etﬁení ‰títné Ïlázy, prsu, krku, skrota a muskuloskeletální oblasti se lékaﬁi postupnû seznámili s principy ultrasonografie tûchto orgánÛ a anatomick˘ch oblastí a jejich základními
patologick˘mi nálezy. Konferenci sledovala zaplnûná posluchárna I. interní kliniky FN
U sv. Anny v Brnû.
Odpoledne pak jednotliví lékaﬁi prezentovali zajímavé kasuistiky ze své praxe.
Závûreãná diskuse ukázala, Ïe problematika je pro sonografisty zajímavá, byly patrny
rozdíly ve zku‰enostech lékaﬁÛ s pediatrickou klientelou a lékaﬁÛ vy‰etﬁujících dospûlé
pacienty.
Tato setkání a v˘mûna názorÛ je nutná pro ‰ir‰í rozhled sonografistÛ a vzájemnou prezentaci hlavních patologick˘ch nálezÛ v jednotliv˘ch vûkov˘ch kategoriích. Na rozdíl od
minul˘ch roãníkÛ bylo letos více aktivních pﬁispûvatelÛ na konferenci. Stále ale jsou lékaﬁi
spí‰e pasivní a nechtûjí se moc na tûchto akcích prezentovat, coÏ je jistû ‰koda.
Pro pﬁí‰tí rok takto plánujeme pro Brno celodenní konferenci na téma „zajímavé kasuistiky“, coÏ je jistû pro pﬁípravu jednodu‰‰í a oãekáváme tak vy‰‰í poãet aktivních úãastníkÛ konference.

EUROSON 2007 – ﬁíjen Leipzig, Nûmecko
Leto‰ní evropská konference spoleãností pro ultrazvuk v medicínû a biologii se konala
v Lipsku a byla spojena s ultrasonografickou konferencí nûmecky mluvících zemí
31. DREILÄNDERTREFFEN. Spojení obou akcí pﬁineslo nejen moÏnost vût‰ího v˘bûrÛ
pﬁedná‰ek a témat, ale i vy‰‰í snahu firem vyrábûjících UZ diagnostické pﬁístroje prezentovat „Ïhavé“ novinky v oblasti v˘zkumu a nov˘ch technologií tvorby ultrazvukového obrazu. Mûli jsme napﬁíklad moÏnost seznámit se s novou technologií získávání ultrazvu-
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kov˘ch elastogramÛ z pﬁíãné ultrazvukové vlny a také bylo prezentováno tzv. zónové
zobrazení, kdy se s pomocí jednoho ‰iroce smûrovaného vysílacího impulzu vytváﬁí nûkolik pﬁijat˘ch linií souãasnû. Tato metoda v˘znamnû zvy‰uje obrazovou frekvenci a tím
umoÏÀuje i kvalitnûj‰í 4D zobrazení. Metoda je umoÏnûna vysok˘m v˘konem souãasn˘ch
poãítaãÛ.
Tradiãnû se na evropské konferenci koná i schÛze v˘boru EFSUMB (Evropské federace národních spoleãností pro ultrazvuk v medicínû a biologii), ve které je na‰e spoleãnost ãlenem. SchÛze byla tentokrát i volební do jednotliv˘ch odborn˘ch evropsk˘ch sekcí.
Kandidát na‰í spoleãnosti Ing. L. DoleÏal, CSc. byl zde zvolen za ãlena Evropské komise
pro bezpeãnost ultrazvuku v medicínû ECMUS. Jeho zvolení je nejen potvrzením jeho odborn˘ch kvalit, ale i dobr˘m vstupem na‰eho ãlena do vrcholn˘ch evropsk˘ch orgánÛ této
odborné spoleãnosti.
Konference sama pﬁekr˘vala sv˘mi sekcemi prakticky v‰echna ultrasonografická témata od v˘ukov˘ch kurzÛ této zobrazovací metody pﬁes jednotlivé typy vy‰etﬁení, intervenãní metody aÏ po v˘hled do moÏné budoucí praxe. Velk˘ rozsah pﬁedná‰ek a firemních prezentací byl zde vûnován vy‰etﬁení prsní Ïlázy. JiÏ tradiãnû byla na konferenci
také sekce, t˘kající se otázek ultrazvukové fyziky a techniky. Tento rok byla uspoﬁádána
formou worshopu, vûnovaného pﬁedev‰ím otázkám hodnocení kvality sonografického zobrazeni. Ing. DoleÏal zde pﬁednesl vyzvanou pﬁedná‰ku, ve které pﬁedstavil v˘sledky mûﬁení s pomocí nového analyzátoru funkce rozptylu obrazu bodového odráÏeãe, jehoÏ je
autorem. BohuÏel jsme na konferenci byli pouze dva úãastníci z âeské republiky (na
rozdíl napﬁíklad od kolegÛ z Loty‰ska, kter˘ch pﬁijel pln˘ autobus). PovaÏujeme tak nízkou
úãast na‰ich odborníkÛ za velikou ‰kodu, mnoh˘m na‰im lékaﬁÛm by pﬁedvedené prezentace jistû prospûly k zlep‰ení jejich odbornosti. Pﬁí‰tí rok se konference bude konat
v Rumunském Teme‰váru ve dnech 31. 5. aÏ 3. 6. 2008, viz
http://www.euroson2008.ro nebo http://www.efsumb.org.
Eva Kotulánová, Ladislav DoleÏal

Symposium „Struktura a funkce bunûãného jádra“
Modrá posluchárna rektorátu UK v Praze, 8. ﬁíjen 2007
Program symposia:
9.00 – 9.10
9.10 – 9.40
9.40 – 10.10
10.10 – 10.30
11.00 – 11.30
11.30 – 12.00

Opening address (T. Zima, Prague)
Structure and function of the kinetochore:
From genetics to epigenetics (W. Earnshaw, Edinburgh)
Dynamics and epigenetic control of genome duplication
(C. Cardoso, Berlin)
Effect of H2A histone variants on the structure of nucleosome
(J. Bednár, Prague)
Understanding Invadolysin – a novel, essential metalloprotease
linking mitosis with cell migration (M. Heck, Edinburgh)
Role and regulation of DNA methylation in development
and disease (H. Leonhardt, Munich)
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12:00 – 12:20
13:20 – 13:50

13:50 – 14:20
14:20 – 14:40
15:10 – 15:30
15:30 – 15:50
15:50 – 16:10

16:10

Do the chromosomes „remember“ their position in daughter cells?
(Z. Cvaãková, Prague)
LAP2alpha – lamin A complexes control proliferation
of adult stem cell-derived early progenitors in tissue homeostasis
(R. Foisner, Vienna)
M. tuberculosis and M. leprae translocate from the phagolysosome
to the cytosol in myeloid cells (P. Peters, Amsterdam)
Instability of genome of malignant cells expressed on chromosomal
level (K. Michalová, Prague)
Targeting and tracing of antigens in living cells with fluorescent
nanobodies (H. Leonhardt, Munich)
Gene expression and chromatin structure during cell differentiation
(E. Bártová, Brno)
Bioinformatic and image analyses of cellular localization
of apoptotic proteins endonuclease G, AIF, and AMID
(M. Vaﬁecha, Brno)
General discussion

Dne 8. ﬁíjna 2007 se v Praze konalo symposium „Struktura a funkce bunûãného jádra“
zorganizované Spoleãností bunûãné biologie âsBS a Centrem pro v˘zkum chromosomÛ
M·MT ve spolupráci s Ústavem bunûãné biologie a patologie 1. LF UK v Praze a Oddûlením bunûãné biologie FgÚ AV âR, v.v.i.
Na symposiu byly vedle pﬁedná‰ek zahraniãních ﬁeãníkÛ presentovány v˘sledky v‰ech
ﬁe‰itelsk˘ch kolektivÛ Centra pro v˘zkum chromosomÛ M·MT. Symposiu postupnû pﬁedsedali Ivan Ra‰ka, Augustin Svoboda, Du‰an Cmarko a Jan Bednár.
Úvodní slovo pﬁednesl dûkan 1. LF UK v Praze, prof. MUDr. Tomá‰ Zima, DrSc., MBA.
V nûm za 1. LF UK v Praze pﬁivítal ﬁeãníky a úãastníky symposia. Poté za organizátory
dr. Ra‰ka rovnûÏ pﬁivítal ﬁeãníky a úãastníky, a podûkoval âsBS a M·MT, jakoÏ i sponzorujícím firmám, za finanãní podporu symposia.
Vûdeck˘ program zahájil William Earnshaw z Univerzity v Edinburku. Jeho pﬁedná‰ka
pojednávala o biologii kinetochorÛ, kter˘mi jsou v mitóze jednotlivé chromatidy napojeny
na mikrotubuly dûlícího vﬁeténka. Kinetochory byly pﬁedstaveny jako vysoce dynamické
struktury fungující na základû interakcí znaãného mnoÏství proteinov˘ch sloÏek. Ve své
pﬁedná‰ce se dr. Earnshaw zamûﬁil na „chromosomal passenger complex (CPC)“ sloÏen˘ z Aurora B kinázy a regulujících subjednotek INCENP, survivin a borealin, a zdÛraznil epigenetické aspekty celého procesu mitózy. V˘zkum CPC pﬁinesl klíãové poznatky
o mechanismech mitózy, ty se t˘kaly jak interakce chromosomÛ s mikrotubuly, tak koheze
sestersk˘ch chromatid a cytokineze.
Cristina Cardoso z Centra Maxe Delbrücka pro molekulární medicínu v Berlínû pﬁednesla v˘sledky experimentÛ t˘kajících se replikace genomu a to jak v buÀkách savãích,
tak v buÀkách drosofily. Pomocí GFP technologií a metody FRAP dr. Cardoso sledovala
dynamiku klíãov˘ch replikaãních faktorÛ a jejich asociaci s replikaãními ohnisky. Zatímco
asociace proteinu PCNA s replikaãními ohnisky je v buÀkách savãích a buÀkách drosofily
podobná a dochází k akumulaci tohoto proteinu v replikaãních ohniscích, dynamika ostatních faktorÛ (ligázy, metyltransferázy) se v˘raznû li‰ila. Na rozdíl od savãích bunûk nedochází v replikaãních ohniscích drosofily k akumulaci tûchto proteinÛ a jejich interakce
v rámci replikaãních ohnisek jsou pouze transientní. Ve své pﬁedná‰ce dr. Cardoso rovnûÏ
zdÛraznila úlohu replikace v uchovávání epigenetick˘ch zmûn chromatinu.
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První ãtvrtinu symposia zakonãil Jan Bednár z 1. LF UK v Praze a FgÚ AV âR v.v. i.
pﬁedná‰kou o strukturních vlastnostech nukleosomÛ, které obsahovaly rÛzné varianty
histonu H2A. V pﬁedná‰ce byly porovnávány vlastnosti nukleosomÛ obsahujících konvenãní
histon H2A s nukleosomy obsahujících variantu H2A.Bbd nebo jeho mutantní, resp. chimerickou formu proteinu H2A.Bbd obsahující ukotvující doménu konvenãního histonu H2A.
V pﬁípadû nukleosomÛ obsahujících histonovou variantu H2A.Bbd bylo pozorováno zmen‰ení mnoÏství DNA asociované s histonov˘m oktamerem o pﬁibliÏnû 20 párÛ bazí oproti
konvenãnímu nukleosomu. I kdyÏ toto zmen‰ení naznaãuje sníÏenou stabilitu ãástice, není
moÏné takov˘ nukleosom remodelovat chromatinov˘m remodelaãním komplexem.
Druhou ãtvrtinu symposia otevﬁela Margarete Heck z Univerzity v Edinburku. Ve své
pﬁedná‰ce se soustﬁedila na protein invadolysin. Dnes jsme stále ãastûji svûdky toho, Ïe
dan˘ protein mÛÏe v závislosti na typu buÀky, jejím stupnûm diferenciace ãi metabolickém
stavu vykazovat rÛzné, i kdyÏ nûkdy pﬁekr˘vající se funkce v ãase a prostoru. Invadolysin
je metaloproteasou a v buÀkách metazoí byla popsána jeho funkce v mitotickém dûlení
bunûk. Dr. Hecková objevila novou, cytoplasmatickou funkci tohoto proteinu v lidsk˘ch
buÀkách a buÀkách drosofily. Invadolysin hrál dÛleÏitou roli v migraci bunûk.
Dal‰í pﬁedná‰kou pﬁispûl Heinrich Leonhardt z Univerzity Ludwig-Maximilians v Mnichovû. Pﬁednesl v˘sledky experimentÛ na savãích buÀkách t˘kající se metylace DNA,
která je dÛleÏitá pﬁi epigenetickém umlãování genÛ a která pﬁedstavuje márkr pro hlavní
epigenetické faktory jako jsou heterochromatinov˘ protein 1 a metyl CpG vazebn˘ protein 2. V˘konn˘m faktorem metylace je pﬁedev‰ím DNA metyltransferáza 1, pﬁiãemÏ
zpÛsob interakce tohoto proteinu s replikaãním komplexem bûhem S fáze zvy‰uje v˘tûÏnost metylace DNA a je dÛleÏit˘ pro uchování metylace DNA po ukonãení replikace.
V˘sledky ãetn˘ch prací ukázaly, Ïe chromosomální teritoria jsou v jádﬁe bunûk obratlovcÛ uspoﬁádány nenáhodnû. V tomto kontextu nab˘vá na v˘znamu otázka do jaké míry
se uchová uspoﬁádání chromatinu, resp. uchování uspoﬁádání chromosomálních teritórií,
po probûhlé mitóze v buÀkách dceﬁin˘ch. Zuzana Cvaãková z 1. LF UK v Praze uvedla
v˘sledky experimentÛ uskuteãnûn˘ch na lidsk˘ch buÀkách exprimujících rekombinantní
histon H4 s fotokonvertibilním fluorescenãním proteinem Dendra. Fotokonverzí definovan˘ch oblastí chromatinu zjistila, Ïe bûhem interfáze (od poloviny G1 fáze do poãátku mitózy) nedochází ke zmûnám uspoﬁádání chromatinu, resp. chromosomálních teritórií. Po
rozdûlení buÀky se v‰ak uspoﬁádání interfázního chromatinu v buÀkách dceﬁin˘ch do
znaãné míry li‰ilo od jeho uspoﬁádání v buÀce mateﬁské; uspoﬁádání chromatinu se
v buÀkách dceﬁin˘ch uchovalo jen ãásteãnû.
Odpolední ãást symposia zahájil Roland Foisner z Lékaﬁské univerzity ve Vídni. Zamûﬁil se na laminy a proteiny asociované s laminy, pﬁedev‰ím na protein LAP2alfa,
a jejich modifikace. Tyto proteiny ovlivÀují „mechanické“ vlastnosti jádra. Mimo to v‰ak
mají celou ﬁadu jin˘ch funkcí, ovlivÀují genovou expresi, bunûãn˘ cyklus, proliferaci, rozliãné signální dráhy atd. Rozliãné mutace identifikované v tûchto proteinech vyvolávají
mnoho desítek rÛzn˘ch lidsk˘ch onemocnûní (= laminopatie), to je i pﬁípad mutací proteinu LAP2alfa. LAP2alfa je nukleoplasmick˘ protein, kter˘ nemá kotvící sekvenci pro zabudování do jaderného obalu a vykazuje afinitu nejen k laminÛm A/C, ale i ﬁadû jin˘ch
faktorÛ vãetnû proteinu Rb. Skupina dr. Foisnera se nedávno vydala správn˘m, av‰ak zároveÀ obtíÏn˘m smûrem a pﬁe‰la z v˘zkumu bunûãn˘ch linií na my‰í model. V nûm vyuÏívá mutantní kmeny my‰í s vyﬁazen˘mi geny (knockouts) a sleduje fenotyp my‰i. JiÏ
dnes získala nûkolik prioritních tkáÀovû specifick˘ch v˘sledkÛ relevantních pro laminopatie. Do budoucna se dr. Foisner hodlá zamûﬁit na podmínûnû vyﬁazené my‰í geny a to
v cílov˘ch bunûãn˘ch typech dané tkánû.
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Pﬁíklad vyuÏití metod elektronmikroskopické imunocytochemie na ultrakryoﬁezech ve
v˘zkumu Ïivotního cyklu mykobakterií v lidsk˘ch buÀkách prezentoval Peter Peters
z Ústavu pro v˘zkum rakoviny v Amsterdamu. Doposud se soudilo, Ïe u M. tuberculosis
se jedná vnitrobunûãní patogeny, které se vyvíjejí ve fagosomech. Skupinû dr. Peterse se
v‰ak podaﬁilo prokázat, Ïe fagosomy obsahující virulentní M. tuberculosis rychle fúzují
s lysosomy a poté dochází k translokaci M. tuberculosis do cytoplasmy bunûk nevykazujících známky apoptózy. Cytoplasmatická lokalizace a mnoÏení patogenu v‰ak po t˘dnu
mûlo za následek smrt buÀky. PrÛnik do cytoplasmy v‰ak nebyl pozorován u mykobakterií pouÏívan˘ch pro v˘robu BCG vakcín, jakoÏ i u teplem usmrcen˘ch mykobakterií. Tyto
zásadní v˘sledky práce dr. Peterse mimo jiné omezují v˘znam BCG vakcinace. PrÛnik
M. leprae z fagolysosomÛ do cytoplasmy byl dr. Petersem se spolupracovníky rovnûÏ
prokázán.
Kyra Michalová z VFN v Praze pﬁednesla vybrané klinické v˘sledky získané pﬁi sledování chromosomálních zmûn, a to jak u solidních nádorÛ, tak u leukémií. RÛzné chromosomové aberace zji‰Èovala pomocí mnohobarevn˘ch fluorescenãních in situ hybridizací
s vysok˘m rozli‰ením. U ﬁady onemocnûní se dr. Michalové podaﬁilo zásadnû roz‰íﬁit moÏnosti diagnostiky a prokázat, Ïe rÛzné chromosomové zmûny mohou dávat vznik onemocnûní skrze odli‰né genetické dráhy, ve kter˘ch mÛÏe dojít k expresi dÛleÏit˘ch, ale odli‰n˘ch proteinÛ ovlivÀujících pﬁímo ãi nepﬁímo bunûãnou proliferaci. Navíc se ãasto stal
charakter popsan˘ch chromosomov˘ch zmûn signifikantním prognostick˘m márkrem
onemocnûní.
Poslední, ãtvrtou ãást symposia zahájil svojí dal‰í, organizátory vyÏádanou metodickou
pﬁedná‰kou dr. Leonhardt. Nejdﬁíve nastínil vhodnost fragmentu tûÏkého ﬁetûzce imunoglobulinu z jednohrbého velblouda, kter˘ dokáÏe rozpoznat sledovan˘ epitop daného
antigenu. Fragment tûÏkého ﬁetûzce fúzoval s fluoreskujícími proteiny a vytvoﬁil fluorescentní, antigen vyvazující nanotûlíska neboli chromotûlíska. Chromotûlíska vyuÏil k rozpoznání antigenu a sledování jeho pohybu v buÀce. Ve druhé ãásti pﬁedná‰ky popsal
jednoduché a pﬁímoãaré vyuÏití „nanopasti“ (nanotrap) pro mikroskopické, biochemické
a funkãní studie s rekombinantními GFP proteiny. PouÏil pro to (pouze 13 kD tûÏk˘) GFP
vyvazující fragment z jednoﬁetûzcového imunoglobulinu lamy.
Eva Bártová z Biofyzikálního ústavu AV âR, v.v. i. v Brnû mûla pﬁedná‰ku o umístûní
vybran˘ch genÛ v jádﬁe a struktuﬁe chromatinu bûhem bunûãné diferenciace lidsk˘ch
embryonálních kmenov˘ch bunûk. Diferenciace se vyznaãovala postupnou kondenzací
chromosomov˘ch teritorií a tvorbou heterochromatinov˘ch ohnisek s akumulací heterochromatinového proteinu 1. Zajímavá byla jaderná lokalizace genu Oct4, tj. genu odpovûdného za pluripotenci embryonálních kmenov˘ch bunûk. Zatímco v pluripotentních
kmenov˘ch buÀkách se Oct4 nacházel mimo chromosomové teritorium na vybíhající chromatinové smyãce, v diferencovan˘ch buÀkách jiÏ byl souãástí pﬁíslu‰ného teritoria.
VyuÏití bioinformaãních metod v lokalizaci a pohybu tﬁí apoptick˘ch proteinÛ, endonukleázy G, proteinu AIF (apoptosis-inducing factor) a proteinu AMID (AIF-homologous
mitochondrion-associated inducer of death) v lidsk˘ch buÀkách bylo pﬁedmûtem poslední
pﬁedná‰ky symposia. Tu pﬁednesl Miroslav Vaﬁecha z Masarykovy univerzity v Brnû. Na
základû jen nûkolika málo premis v nich porovnal virtuální in silico závûry se skuteãnou
situací v lidsk˘ch nádorov˘ch liniích transfekovan˘ch v˘‰e uveden˘mi rekombinantními
fluoreskujícími proteiny.
Symposium bylo ukonãeno v‰eobecnou diskuzí. Na zavûr podûkoval dr. Ra‰ka ﬁeãníkÛm, úãastníkÛm a organizátorÛm symposia. Za pﬁedná‰ející podûkoval organizátorÛm
symposia dr. Earnshaw.
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O úspû‰nosti symposia svûdãí diskuze doprovázející jednotlivé pﬁedná‰ky a také skuteãnost, Ïe do Modré posluchárny pﬁi‰lo bezmála 200 úãastníkÛ. Uspoﬁádání symposia
bylo umoÏnûno díky finanãní podpoﬁe poskytnuté âsBS a Centrem pro v˘zkum chromozomÛ M·MT (ã. LC535) a rovnûÏ díky podpoﬁe poskytnuté firmami Scintila s. r. o., FEI
Europe B.V. (Nizozemí), Mikro spol. s r. o., Vakuum servis s. r. o. a Biotech a. s.
Ivan Ra‰ka, Agustin Svoboda

Pﬁehled aktivit Ostravské poboãky
Je tﬁeba zdÛraznit odborn˘ v˘znam ãinnosti ãlenÛ poboãky na úseku vzdûlání a to
v oblasti vûdeck˘ch poznatkÛ z oborÛ genetiky, lékaﬁské genetiky, genetické toxikologie,
mikrobiologie a environmentální epidemiologie. Na v˘uce, která mimo jiné bezprostﬁednû
souvisí i s v˘chovnû vzdûlávacími aktivitami âs. biologické spoleãnosti se podílí kolektiv
odborn˘ch pracovníkÛ s vûdecko v˘zkumn˘m zamûﬁením, ale souãasnû i vysoko‰kolsk˘ch pedagogÛ Zdravotnû sociální fakulty Ostravské Univerzity, Katedry vy‰etﬁovacích
metod a lékaﬁské biologie.
V‰ichni pedagogové se domnívají, ve shodû se slavn˘m americk˘m vûdcem v oblasti
v˘zkumu nádorov˘ch onemocnûní prof. L. Thomasem, Ïe ãlovûk je charakterizován
sv˘mi specifick˘mi lidsk˘mi dimenzemi, do nichÏ pﬁirozenû patﬁí jeho vûdomí minulosti,
pﬁítomnosti i budoucnosti v‰eho Ïivého na Zemi. Z tohoto dÛvodu je právû vûdecko pedagogické pÛsobení na Zdravotnû sociální fakultû v tûchto oblastech nenahraditelné ve
vztahu k v˘chovû povûdomí dal‰ích generací právû v tomto smûru. To je dÛleÏité v dobû
kdy se mnohdy hovoﬁí o neomezen˘ch moÏnostech genového inÏen˘rství, nebo dokonce klonování ãástí organizmu jednotliv˘ch biologick˘ch druhÛ. Takto orientované v˘chovnû vzdûlávací pÛsobení je zvlá‰tû v˘znamné z hlediska pochopení jedineãnosti
lidského biologického druhu, ale souãasnû i návaznosti na okolní prostﬁedí a ostatní biologické druhy.
Pﬁi prevenci vzniku onemocnûní hraje nejv˘znamnûj‰í roli reálné posouzení genetické
dispozice a hledání vztahu ke zdravotnímu stavu probanda. V souãinnosti s klinickou genetikou i epidemiologick˘mi obory pÛsobí také obor genetická toxikologie a to v pﬁípadû
monitorování chemick˘ch, fyzikálních a biologick˘ch faktorÛ prostﬁedí, které mohou
ovlivnit v˘voj a onemocnûní ãlovûka prenatálnû i postnatálnû. Epidemiologická anal˘za
jako taková vyhodnocuje pﬁedev‰ím stav, zdroje kontaminace a vztah k vzniku a roz‰íﬁení
onemocnûní, aÈ uÏ infekãního nebo i neinfekãního agens. Av‰ak vzrÛstá úloha epidemiologie za pomocí pilotních studií a následného monitoringu aktivnû vyhledávat zdroje
a vektory pro vznik onemocnûní infekãních nebo i neinfekãních. Tímto smûrem je orientováno také studium jednoho z moÏn˘ch smûrÛ odborné profilace posluchaãÛ Zdravotnû
sociální fakulty Ostravské Univerzity. Z hlediska odborného rÛstu jsou velmi v˘znamná
praktická cviãení a odborná praxe z v˘‰e uveden˘ch oborÛ, coÏ je uskuteãÀováno ve
Fakultní nemocnici Ostrava, dále pak na Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravû a Krajské
hygienické stanici se sídlem v Ostravû.
Pedagogick˘ zámûr by nemohl b˘t realizován bez úãinné spolupráce celé ﬁady vynikajících odborníkÛ z obou v˘‰e zmínûn˘ch institucí, nicménû je to opût pﬁíklad spolupráce, která je oboustrannû úãinná a prospû‰ná. ¤ídící t˘m pracuje ve vzájemné volné
pracovní návaznosti ve sloÏení prof. RNDr. Lubomír Dobiá‰, CSc., RNDr. Alfons Balcar,

19

ZPRÁVY Z POBOâEK A SEKCÍ
MUDr. Hana Lehocká, Ph.D., prim. MUDr. Eva ·ilhánová, Mgr. Ivonka Závacká. KaÏd˘
z uveden˘ch odborníkÛ má své specifické vûdecko-v˘zkumné priority.
Prof. RNDr. L. Dobiá‰, CSc. se zab˘vá monitorováním genotoxického rizika chemick˘ch látek a jejich komplexních smûsí v zevním prostﬁedí za pomoci krátkodob˘ch testÛ
mutagenity. Úãastní se také hodnocení klastogenních úãinkÛ genotoxick˘ch faktorÛ ve
spolupráci se Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravû (RNDr. Jaromíra KÛsová). Konkrétnû lze zdÛraznit v˘znam studií, které se t˘kaly zmûn specifick˘ch biomarkerÛ souvisejících s rizikem karcinogenity (napﬁ. koksovny, tûÏba ãerného uhlí).
RNDr. A. Balcar rozvíjí vy‰etﬁovací metody v lékaﬁské genetice, s dÛrazem na prenatální cytogenetickou diagnostiku. Aplikace v˘sledkÛ prenatální cytogenetiky pﬁi upﬁesnûní
klinického vy‰etﬁení probanda.
MUDr. H. Lehocká, Ph.D. realizuje pilotní studie v kompromitovan˘ch oblastech hodnocení epidemiologick˘ch dat indikujících riziko chemické karcinogenity. Studie zahrnují
odhad míry rizika ve vztahu ke stanovené zátûÏi zevním prostﬁedím a racionální návrh registrace vãetnû uloÏení, s moÏností následné extrapolace pro odhad rizika a následnou
prevenci vzniku onemocnûní.
Prim. MUDr. E. ·ilhánová, se zab˘vá rozvojem prenatální diagnostiky, zejména genetickou syndromologií a rovnûÏ roz‰íﬁením genetického poradenství pﬁi aplikaci do lékaﬁské praxe. ZdÛrazÀuje nutnost zv˘‰eného zohlednûní v˘sledkÛ genetického vy‰etﬁení pﬁi
diagnostice a léãbû vrozen˘ch v˘vojov˘ch vad, coÏ je jediná cesta jak zabezpeãit cestu
k preventivní péãi.
Mgr. Ivona Závacká, odborná asistentka, absolventka Zdravotnû sociální fakulty
Ostravské Univerzity je nyní v doktorském studijním programu na Lékaﬁské fakultû
Univerzity Palackého Olomouc (‰kolitel specialista z ZSF OU Ostrava). VyuÏívá poãítaãov˘ systém REGEX, tedy registr nádorov˘ch onemocnûní. Nesporn˘m pﬁínosem po
realizaci projektu bude inventarizace nádorov˘ch onemocnûní v regionu a jejich úãinná
prevence.
Nejv˘znamnûj‰í odbornou aktivitou na jejichÏ garanci se celostátnû podíleli ãlenové
poboãky byly leto‰ní 30. pracovní dny âeské a Slovenské spoleãnosti pro mutagenezu
zevním prostﬁedím v Brnû, dále pak Slezské dny preventivní medicíny v Karviné Darkov.
Obû odborné akce byly registrovány âLK.
Lubomír Dobiá‰
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Ohlédnutí za vûdeck˘mi schÛzemi
Brnûnské poboãky âs. biologické spoleãnosti
v roce 2007
V˘bor poboãky uspoﬁádal 7 vûdeck˘ch schÛzí, na kter˘ch bylo pﬁedneseno celkem 25
sdûlení, schÛzí se úãastnilo v prÛmûru 30 posluchaãÛ.
Na lednové schÛzi (17. 1. 2007) se odborné veﬁejnosti pﬁedstavil pracovní kolektiv
veden˘ docenty L. Bláhou a B. Mar‰álkem z Laboratoﬁe cyanotoxinÛ Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny, které má statut spoleãného pracovi‰tû Botanického ústavu AV âR
a RECETOX Pﬁírodovûdecké fakulty MU. Jedná se o mlad˘ ambiciózní kolektiv, kter˘ se
jiÏ nûkolik let zab˘vá v˘zkumem toxick˘ch sinic a jejich metabolity v âeské republice. Pût
pﬁednesen˘ch pﬁíspûvkÛ s bohatou dokumentací posluchaãÛm poskytl dostateãnû hlubok˘ vhled do problematiky toxicity sinic. Pﬁedná‰ející pﬁedloÏili originální data o v˘skytu
sinic a hladinách toxinÛ (zejména microcystinÛ) v rÛzn˘ch vodních nádrÏích âR, vãetnû
vodárensk˘ch, poukázali na reálná s tím související zdravotní rizika, seznámili s v˘sledky
bioakumulaãních experimentÛ na rybách i v˘sledky jedineãné ekotoxikologické studie
o vlivu sinic na rÛzné zástupce vodních organismÛ. Odmûnou pﬁedná‰ejícím byla bohatá
diskuse, která následovala po pﬁednesení v‰ech pﬁíspûvkÛ.
Únorová schÛze s mottem „Je tﬁeba studovat thioly?“ se konala 14. 02. 2007.
Pﬁípravy schÛze a její odborné garance se ujala pracovní skupina doc. R. Kizka
z Ústavu biochemie Pﬁírodovûdecké fakulty MU a Ústavu chemie a biochemie Agronomické fakulty MZLU Brno. V sérii pûti fundovan˘ch sdûlení autoﬁi pojednali o biologicky v˘znamn˘ch thiolov˘ch slouãeninách a jejich roli pﬁi udrÏování homeostázy
u Ïivoãi‰n˘ch organismÛ, o analytick˘ch a molekulárnû biologick˘ch postupech, které
se pouÏívají k detekci a stanovení thiolov˘ch slouãenin v praxi, o metalothioneov˘ch biosenzorech, o fytochelatinech a jejich v˘znamu pro rostliny aj. ZaslouÏenou pozornost
vzbudil i pﬁíspûvek vûnovan˘ perspektivnímu moÏnému vyuÏití metalothioneinu
v diagnostice nûkter˘ch nádorov˘ch onemocnûní. Pracovní skupina pﬁedná‰ela na pÛdû
Biologické spoleãnosti poprvé.
Na schÛzích v bﬁeznu (17. 3. 2007) a v dubnu (11. 4. 2007) pﬁednesli pÛvodní v˘sledky studenti doktorského studijního programu Biologického ústavu Lékaﬁské fakulty
MU (J. Neradil: V˘znam FGF-2 signalizace v lidsk˘ch embryonálních kmenov˘ch buÀkách; Z. Holubcová: Regulace bunûãného cyklu v lidsk˘ch embryonálních kmenov˘ch
buÀkách a L. Eiselleová: Kultivace lidsk˘ch embryonálních kmenov˘ch bunûk na rÛzn˘ch
typech fibroblastÛ) a Ústavu experimentální biologie Pﬁírodovûdecké fakulty MU (J. Paleãek: Dynamika chromatinov˘ch struktur – funkce SMC proteinÛ a O. ·edo: Charakterizace proteinÛ hmotnostní spektrometrií). Z pozice pﬁedsedajícího s potû‰ením konstatuji,
Ïe v‰em pﬁedná‰ejícím lze udûlit absolutorium, neboÈ jejich sdûlení oslovila posluchaãe
jak obsahem, tak i pouÏit˘mi metodick˘mi postupy stejnû jako pﬁesvûdãiv˘m a vytﬁíben˘m
verbálním projevem.
Záﬁijovou schÛzi (26. 9. 2007) poboãka uspoﬁádala u pﬁíleÏitosti 80. narozenin
prof. RNDr. Stanislava Rosypala, DrSc., emeritního pﬁednosty a profesora Pﬁírodovûdecké
fakulty MU. Kromû âs. biologické spoleãnosti se do pﬁípravy vûdecké schÛze zapojila
Genetická spoleãnost Gregora Mendla a âs. spoleãnost mikrobiologická, ve kter˘ch se
jubilant jako pﬁedná‰ející, diskutér a funkcionáﬁ celoÏivotnû realizoval a pro které vykonal

21

ZPRÁVY Z POBOâEK A SEKCÍ
mnoho obûtavé a nezi‰tné práce. O mimoﬁádné ‰íﬁi jubilantova odborného zamûﬁení, pﬁesahující hranice mezi obory a jeho podílu na implementaci v˘uky molekulární biologie na
Pﬁírodovûdecké fakultû MU pojednal prof. J. Do‰kaﬁ z Ústavu experimentální biologie PﬁF
MU; dal‰í pﬁedná‰ející pak ukázali jak a ãím je jubilant inspiroval (popﬁ. motivoval) a získal
pro práci v oboru (R. PantÛãek: Molekulární taxonomie stafylokokÛ; Vl. RÛÏiãková:
Molekulární diagnostika S. aureus a jejich virÛ a J. ·marda jr.: MoÏnosti reaktivace diferenciaãního potenciálu nádorov˘ch bunûk).
V ﬁíjnu (17. 10. 2007) poboãka poﬁádala spoleãnû s âeskou anatomickou spoleãností
a Ústavem histologie a embryologie Lékaﬁské fakulty MU vûdeckou schÛzi k v˘roãí narození b˘val˘ch pﬁednostÛ ústavu prof. MUDr. Jana Floriana a prof. MUDr. Karla Mazance,
DrSc., kteﬁí se sv˘mi vûdeck˘mi v˘sledky stali znám˘mi a respektovan˘mi osobnostmi
v evropské komunitû embryologÛ. O jejich práci, díle a vûdeckém odkazu pojednal
prof. âech, kter˘ doloÏil, Ïe zásluhou profesora Jana Floriana bylo rozvinuto systematické mikroskopické studium trilaminárních lidsk˘ch zárodkÛ a zásluhou profesora Karla
Mazance zapoãata etapa ultrastrukturních a ultrahistochemick˘ch studií r˘hujících se vajíãek savcÛ a ãlovûka. V pﬁíspûvcích dal‰ích pﬁedná‰ejících bylo ukázáno, jaké postupy
a metodiky jsou pouÏívány a jaká vûdecká témata jsou ﬁe‰ena na ústavu v souãasné dobû
(M. Sedláãková, J. Îáková, I. Crha, E. Lousová, P. Ventruba: Ultrastruktura zárodeãného
epitelu muÏÛ s azoospermií; L. Krejãíﬁová, I. Lauschová: Distribuce olova, rtuti a kadmia
v játrech fétu po jejich podávání bﬁezím samicím laboratorní my‰i – morfologická studie;
P. Chovanec, M. Nováková, D. Hork˘: Haloperidol ako ligand sigma receptorov a jeho
kardiotoxicita).
Na poslední schÛzi poboãky, poﬁádané 14. 11. 2007, byla pﬁednesena sdûlení z Laboratoﬁe molekulární epigenetiky Biofyzikálního ústavu AV âR, jejichÏ autorkami jsou
dr. B. Koukalová a dr. M. Fojtová, pojednávající o epigenetick˘ch regulacích transgenních
expresí u rostlin. Obû pﬁedná‰ející díky zdaﬁilému uchopení celkem sloÏité problematiky,
pouÏit˘m originálním experimentálním pﬁístupÛm a také nav˘sost srozumitelné a brilantní
prezentaci fakt podnítily obsáhlou diskusi a právem získaly uznání pﬁítomn˘ch posluchaãÛ. Pﬁedná‰kové odpoledne se tak stalo pûknou teãkou za leto‰ním roãníkem vûdeck˘ch pﬁedná‰ek Brnûnské poboãky.
Svatopluk âech

Fluorescenãní cytometrie bunûk
Tradiãní semináﬁ o fluorescenãní cytometrii uspoﬁádali Biologick˘ ústav LF UK v Plzni
ve spolupráci s Referenãním pracovi‰tûm optické mikroskopie firmy OLYMPUS C&S
s. r. o. se sídlem na LF UK v Plzni 18. ﬁíjna 2007.
Program semináﬁe byl rozdûlen do dopoledního a odpoledního bloku.
V dopoledním bloku se po úvodním slovû doc. Reischiga uskuteãnily plenární vyÏádané pﬁedná‰ky:
O. Hovorka: Laserová a zobrazovací cytometrie: princip a srovnání.
D. Stanûk: VyuÏití FRET v bunûãné biologii.
J. Malinsk˘: Membránov˘ potenciál ﬁídí laterální distribuci proteinÛ a lipidÛ v plasmatické membránû.
M. Laub, M. ·teincová: Novinky fluorescenãní a luminiscenãní mikroskopie.
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Odpolední blok byl vûnován praktick˘m ukázkám kde byl úãastníkÛm zaﬁazen˘m do
skupin pﬁedvedeny:
Fluorescenãní MAKROSKOP OLYMPUS MVX10 s nov˘mi stereomikroskopy,
systémy CELL pro „live cell imaging“ a konfokální mikroskop OLYMPUS LEXT
v IR oblasti systémy pro anal˘zu mikroskopick˘ch obrazÛ (prof. Druckmüller)
nová verze ACC 7.0, nové moduly pro tento systém,
3D obrazy ze zcela nového typu mikroskopu – interferenãního konfokálního mikroskopu.
V‰e bylo demonstrováno na ãtyﬁech stanovi‰tích umístûn˘ch v ·afránkovû pavilonu
LF UK v Plzni oznaãen˘mi:
1.
2.
3.
4.

Fluorescenãní stereomikroskopy a makroskopy nové generace
Fluorescenãní „live-imaging“ systémy CELL
Nové laserové konfokální mikroskopy OLYMPUS LEXT 3100
Anal˘za mikroskopick˘ch obrazÛ

Pro vybrané pracovníky byly po dohodû s Doc. Reischigem pﬁedvedeny ukázky poﬁízené na konfokálním mikroskopu OLYMPUS FV 1000.
Josef Reischig
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âeskoslovenská biologická spoleãnost
poﬁádá 22.– 24. ﬁíjna 2008 v Hradci Králové
XIX. biologické dny

Biologick˘ v˘zkum pro lidské zdraví
První oznámení a v˘zva k aktivní úãasti

Organizaãním zabezpeãením byl Hlavním v˘borem âs. biologické spoleãnosti povûﬁen
Ústav lékaﬁské biologie a genetiky, Lékaﬁská fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové.
Cílem tohoto tradiãního setkání ãesk˘ch a slovensk˘ch biologÛ bez ohledu na jejich profesní specializaci je prezentovat nejnovûj‰í v˘sledky v˘zkumu ãlenÛ âsBS a seznámit se
s nov˘mi poznatky z biologick˘ch vûd v celé jejich ‰íﬁi.
Vûdeck˘ program bude obsahovat pﬁíspûvky z teoretického i aplikovaného biologického v˘zkumu formou plenárních pﬁedná‰ek vybran˘ch odborníkÛ, formou ústních sdûlení urãen˘ch ‰ir‰í odborné veﬁejnosti a formou plakátov˘ch sdûlení. Jednacím jazykem
bude ãe‰tina nebo sloven‰tina. Anglické souhrny v‰ech pﬁíspûvkÛ vyjdou ve sborníku
s ISBN.
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Vítány jsou pﬁíspûvky zejména z tûchto oblastí
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Mikrobiologie
Bunûãná biologie
Molekulární biologie
Genomika, proteomika
Genetika
Biologie nádorÛ
Kmenové buÀky a regeneraãní medicína
Ekologie a vliv Ïivotního prostﬁedí
Toxikologie
Evoluãní biologie
V˘uka biologie na v‰ech stupních ‰kol

Tato první informace je urãena pﬁedev‰ím pro plánovaní Va‰ich aktivit v roce 2008.
Registrace úãastníkÛ bude zahájena v lednu 2008, více informací získáte na
www.bioldny2008.cz.
Tato stránka bude zpﬁístupnûna 15. 1. 2008.
Konferenãní poplatek byl stanoven na 700 Kã.
Informujte, prosím, o této akci va‰e kolegy, kteﬁí by mohli mít zájem zúãastnit se.
Tû‰íme se na va‰i úãast a na setkání v „Salónu republiky“.
Miroslav âervinka
(cervinka@lfhk.cuni.cz)

Evolúcia – Qou Vadis?!
VáÏení a milí kolegovia,
obraciame sa na Vás s prosbou o zváÏenie moÏností Va‰ej úãasti na pripravovanej
konferencii venovanej aktuálnym otázkam evolúcie. Poslaním konferencie by bolo stretnutie odborníkov z rôznych oblastí biológie (a ãiastoãne i mimo nej) so záujmom o problematiku evolúcie, s väzbami na ãesko-slovensk˘ komunikaãn˘ priestor. Biologická evolúcia je fenomén stále vysoko príÈaÏliv˘, rozsiahly a dynamick˘. Mnohí z Vás preukazujete
nielen hlbokú orientáciu v spleti problémov, ale aktívne prispievate k rozvoju tejto disciplíny. Bolo by veºmi cenné, ak by ste si na‰li ãas podeliÈ sa o svoje skúsenosti a predostrieÈ názory a predstavy ìal‰ím zainteresovan˘m. Pripravovaná konferencia s pracovn˘m názvom „Evolúcia – Quo Vadis?!“ by mohla byÈ tak˘mto fórom. Oãakávame
príspevky prehºadové, ktoré zoradené do tematick˘ch celkov pokryjú ão naj‰ir‰iu oblasÈ
evolúcie, ako aj nové, originálne pohºady na partikulárne problémy. Konferencia by v‰ak
mala byÈ skôr diskusiou, ako sériou mnoh˘ch predná‰ok.
Prípravn˘ v˘bor, iniciovan˘ opakovan˘mi apelmi profesora Oldﬁicha Neãasa z lona
âeskoslovenskej biologickej spoloãnosti (s prisºúbenou podporou aj ìal‰ích spoloãností
a in‰titúcií), Vám navrhuje nasledovn˘ scenár stretnutia.
Dva a pol dÀová konferencia by sa uskutoãnila v polovici júna 2008 (19.– 21. 06. 2008
vo ‰tvrtok popoludní, piatok a sobotu) v malebnom prostredí Donovalov nad Banskou
Bystricou za úãasti cca 80 –110 zainteresovan˘ch), ktorí by predniesli svoje príspevky
v rozsahu 30, 20 a 10 minút (3-4 nosné azda aj 50 min.). Penzión Zorniãka poskytuje uby-
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tovanie v dvojposteºov˘ch izbách v prijateºn˘ch cenách s moÏnosÈou predæÏenia pobytu
podºa záujmu. Miesto konania mimo mestsk˘ch aglomerácií sme vybrali v presvedãení, Ïe
z miest sa na víkend spravidla uteká práve do prírody a júnové dni sú tie najdlh‰ie.
Prosíme Vás, keby ste nám ão najskôr oznámili (najneskôr do konca roka 2007), ãi by
ste mali záujem o úãasÈ na uvedenej konferencii, s ak˘m príspevkom by ste plánovali vystúpiÈ (aj v alternatívach), resp. koho ìal‰ieho by ste e‰te odporuãili osloviÈ. ZároveÀ Vás
prosíme oboznámiÈ s touto informáciou aj ìal‰ích potenciálnych záujemcov.
V nadväznosti na prejaven˘ záujem a skladbu potenciálnych referujúcich sa prípravn˘
v˘bor pokúsi vybraÈ 3 – 4 hlavné okruhy (2 aÏ 4 hodinové), ktoré by boli otvorené veºkou
(napr. 50 min.) predná‰kou, prezentujúcou nielen nové trendy, ãi najnov‰ie informácie, ale
predná‰ajúci by bol vyzvan˘, aby naformuloval zopár otázok k danej téme, o ktor˘ch by
sa dalo diskutovaÈ. Tieto by mohli byÈ zaslané úãastníkom konferencie dopredu, aby sa
mohli pripraviÈ. Moderátor príslu‰ného bloku by mal za úlohu, keì uÏ nie nájsÈ odpovede
na dané otázky, aspoÀ doviesÈ diskusiu ku konkrétnym záverom.
V nádeji, Ïe sa nám spoloãn˘mi silami podarí ão najskôr pripraviÈ program príÈaÏlivej
konferencie zostáva za prípravn˘ v˘bor.
Juraj Krajãoviã
(krajcovic@fns.uniba.sk)
Prípravn˘ v˘bor:
Prof. RNDr. Juraj Krajãoviã, CSc., Ústav bunkovej biológie, PriF UK Bratislava
Prof. RNDr. ªubomír Tomá‰ka, DrSc., Katedra Genetiky, PriF UK Bratislava
Prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc., Katedra Biochémie, PriF UK Bratislava
Doc. RNDr. Roman Alberty, CSc., Fakulta prírodn˘ch vied, Univerzita Mateja Bella,
Banská Bystrica
Prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc. za âeskoslovenskú biologickú spoloãnosÈ
Prof. MUDr. Fedor âiampor, DrSc. za Uãenú spoloãnosÈ SAV

âeskoslovenská mikroskopická spoleãnost
vyhla‰uje

SoutûÏ o nejlep‰í PhD disertaci
s v˘znamn˘m vyuÏitím mikroskopick˘ch technik
Podmínky úãasti
●
●

soutûÏe se mohou úãastnit PhD disertanti, kteﬁí disertaci obhájili po 1. 1. 2006
disertant nebo ‰kolitel musí b˘t v dobû podání práce do soutûÏe ãlenem/ãleny âSMS

Cena
●
●
●
●

pﬁednesení prestiÏní zvané pﬁedná‰ky na konferenci „MIKROSKOPIE 2008“
10 000 Kã k vlastnímu pouÏití
diplom pﬁedan˘ na konferenci spoleãnosti
úhrada konferenãního poplatku na konferenci „MIKROSKOPIE 2008“
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Kritéria hodnocení
●
●
●
●

(bodové hodnocení: 0 – nízká úroveÀ aÏ 10 – svûtová ‰piãka)
vûdecká hodnota získan˘ch v˘sledkÛ (0 –10)
metodická úroveÀ mikroskopické ãásti disertaãní práce (0 –10)
vyuÏití nov˘ch metodick˘ch postupÛ, kreativita uchazeãe (0 –10)

Komentáﬁ
V práci nemusí b˘t nutnû navrÏena nová technika, software ãi navrÏen zcela nov˘ pﬁístroj. PouÏití mikroskopick˘ch technik by v‰ak mûlo vést k nov˘m, kvalitním v˘sledkÛm
a mikroskopie by mûla podstatnou mûrou pﬁispívat k v˘sledkÛm práce.Vûdecká hodnota
získan˘ch v˘sledkÛ musí b˘t dokumentována zpÛsobem obvykl˘m v oboru – napﬁ. doloÏením alespoÀ dvou ãlánkÛ publikovan˘ch nebo pﬁijat˘ch k publikaci v mezinárodním
peer-review ãasopise s impakt faktorem, doloÏením patentu a pod.

Postup hodnocení
Podle poãtu pﬁihlá‰en˘ch a témat v˘bor spoleãnosti jmenuje komisi, která disertaãní
práce oboduje a urãí vítûze. âleny komise nemohou b˘t ‰kolitelé uchazeãÛ nebo ti, kteﬁí
jsou v jiném pﬁímém vztahu osobním ãi pracovním k uchazeãi.
● pokud práce nedosáhne 60 % z maximálního poãtu získateln˘ch bodÛ, nemÛÏe b˘t
ohodnocena;
● pokud ani jedna z prací nesplní v˘‰e uveden˘ poÏadavek, nebude cena udûlena;
● pﬁi stejném bodovém ohodnocení dvou prací mohou b˘t udûleny ceny dvû s tím, Ïe
se finanãní odmûna rozdûlí.

Pﬁihlá‰ky do soutûÏe
●
●
●

SoutûÏící musí dodat do 10. ledna 2008 do sídla spoleãnosti:
Ïivotopis
kompletní disertaci (po vyhlá‰ení v˘sledkÛ bude vrácena)
seznam publikací (s uvedením impakt faktoru ãasopisÛ), manuskriptÛ ãi patentÛ vznikl˘ch na základû disertace.
Jana Nebesáﬁová, tajemnice CSMS
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Îivotní jubileum a nová kniha místopﬁedsedy
âs. biologické spoleãnosti
prof. MUDr. Fedora âiampora, DrSc.
Na poslední leto‰ní schÛzi vûnoval Hlavnímu v˘boru âs. biologické spoleãnosti jeho
místopﬁedseda a v˘znamn˘ slovensk˘ virolog prof. âiampor novou knihu. Je to Lekárska
virológia autorÛ Julius Rajãáni Fedor âiampor, vydanou nakladatelstvím Slovenské
akademie vûd VEDA s vroãením 2006. Je symbolickou shodou, Ïe v leto‰ním roce
prof. âiampor oslavil své 65. narozeniny a pﬁi této pﬁíleÏitosti se stal nositelem Babákovy
medaile, prestiÏního ocenûní âs. biologické spoleãnosti.
Prof. âiampor je mikrobiologem se specializací v oboru mikrobiologie na Univerzitû
Komenského v Bratislavû a je nejen ve svûtû uznávan˘m virologem ale i biologem se
‰irok˘m zábûrem zájmÛ a vûdomostí. Je odborníkem v oblasti morfogeneze virÛ, znám˘m
elektronov˘m mikroskopikem, má velké zku‰enosti v ultrastrukturální imunocytochemii
a do fondu vûdeck˘ch poznatkÛ pﬁispûl ﬁadou v˘znamn˘ch objevÛ v problematice interakcí mezi virem a buÀkou. Seznam jeho publikací zahrnuje pﬁes 120 vûdeck˘ch ãlánkÛ
v mezinárodních ãasopisech, autorství a spoluautorství ve dvou odborn˘ch monografiích,
editorství dvou vysoko‰kolsk˘ch uãebnic virologie a svou kapitol v zahraniãních monografiích. ¤adu let pÛsobil jako ﬁeditel Virologického ústavu SAV, místopﬁedseda SAV,
zástupce vûdeckého sekretáﬁe SAV a od r. 2005 je pﬁedsedou Uãené spoleãnosti SAV.
Je nositelem ﬁady v˘znamn˘ch vûdeck˘ch ocenûní.
Mezi jeho v˘znamné zahraniãní pobyty prof. âiampora patﬁí 9 mûsícÛ stráven˘ch
v Moskvû, devíti mûsíãní grand Welcome Trust v Lond˘nû a ãetné dal‰í spolupráce
s laboratoﬁemi ve Vídni, Hamburku a pochopitelnû velmi poãetná aktivní úãast na mezinárodních virologick˘ch kongresech po celém svûtû. Prof. âiampor jako místopﬁedseda
âs. spoleãnosti elektronové mikroskopie se po r. 1995 zaslouÏil o rozvoj spolupráce na
úrovni v té dobû vzniklé ãtyﬁãlenné koalice na poli elektronové mikroskopie, kdy italská,
maìarská, slovinská a tehdej‰í na‰e âeskoslovenská spoleãnost pro elektronovou mikroskopii organizovaly kaÏdé 3 roky „Multinational Congresses“. Vyvrcholením této ãinnosti
bylo uspoﬁádání XII. Evropskeho kongresu elektronové mikroskopie v Brnû v r. 2000, na
kterém se prof. âiampor podílel jako pﬁedseda organizaãního v˘boru.
Zmínûná nová kniha Lekárska virológia je dílo úctyhodného obsahu i rozsahu a pﬁedstavuje moderní komplexní a v‰estrannû pouÏitelnou uãebnici, která nejen na Slovensku,
ale vzhledem k jazykové pﬁíbuznosti i v âechách, dosud chybûla. V první v‰eobecné ãásti
jsou na 270 stranách probrány v‰echny obecné aspekty virologie od principÛ klasifikace
virÛ aÏ po problematiku epidemiologickou. Stejnû obsaÏná speciální ãást je pak vûnována
pﬁedev‰ím systematick˘m skupinám virÛ, s patogenním potenciálem v˘znamn˘m v humánní medicínû. Nechybí ani kapitola o prionech jako skupinû nevirov˘ch infekãních
ãástic z medicínského hlediska velmi v˘znamn˘ch.
Pﬁednosti této nové publikace by bylo moÏno rozvádût je‰tû na mnoha dal‰ích stránkách pro které tady není prostor, ale mÛÏeme zde obûma autorÛ gratulovat k mimoﬁádnû
zdaﬁilému dílu.
R. Janisch
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Îivotní jubileum Prof. Ing. Kyry Michalové, DrSc.
Prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc. se narodila pár let pﬁed tím, neÏ Watson s Crickem
publikovali svÛj model molekuly DNA, v dobû kdy pﬁesn˘ poãet chromosomÛ ãlovûka
je‰tû nebyl znám, a to není tak dávno. Absolvovala V·Z v Brnû, s lidskou cytogenetikou
se seznámila na studijním pobytu v New York Blood Center v USA a s nádorovou cytogenetikou v Institute de Rechercher Scientifiques sur le Cancer ve Francii. Z toho logicky
vypl˘vá, Ïe odborná orientace jubilantky zahrnuje jak klasickou, tak molekulární cytogenetiku. Jejím hlavním zamûﬁením je v‰ak cytogenetika leukémií a solidních nádorÛ.
Od roku 1970 pracuje ve V‰eobecné fakultní nemocnici v Praze, v souãasnosti vede
Centrum nádorové cytogenetiky Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN
a 1. LF UK v Praze. Toto Centrum bylo zaloÏeno v roce 1964. JiÏ od roku 1976 se jako
jedna z velmi mála cytogenetick˘ch laboratoﬁí v âeské republice zab˘vá sledováním chromosomov˘ch zmûn v buÀkách zhoubn˘ch nádorÛ, pﬁedev‰ím v buÀkách kostní dﬁenû
dûtsk˘ch i dospûl˘ch pacientÛ trpících leukémií. Kromû leukemick˘ch bunûk se zamûﬁuje
také na vy‰etﬁení bunûk nûkter˘ch vybran˘ch solidních nádorÛ, a to nejen tûch, které
rostou v kostní dﬁeni (neuroblastom), ale i nûkter˘ch dal‰ích, jako napﬁ. karcinomu ovaria,
dûloÏního ãípku, nádorÛ plic a pod. Od roku 1996 je Centrum Referenãní laboratoﬁí pro
nádorovou cytogenetiku MZ âR. PÛsobení Prof. Michalové sehrálo zásadní roli pﬁi budování tohoto ‰piãkového pracovi‰tû. Zejména její zásluhou Centrum zachytilo v‰echny
nové diagnostické i v˘zkumné trendy molekulární cytogenetiky a zavedlo vût‰inu nejnovûj‰ích metod.
Od r. 1986 je Prof. Kyra Michalová pﬁedsedkyní Cytogenetické sekce âs. biologické
spoleãnosti, je místopﬁedsedkyní Spoleãnosti lékaﬁské genetiky âLS JEP, je zástupkyní
âR v Evropské cytogenetické asociaci, ãlenkou Evropské spoleãnosti lidské genetiky
(ESHG) a reprezentantkou cytogenetick˘ch laboratoﬁí v Eurogentestu. Je nositelkou ocenûní v kategorii „Lady Pro“ 2005.
S Prof. Kyrou Michalovou jsem se blíÏe seznámil na skvûlém postgraduálním kurzu genetiky na katedﬁe mikrobiologie a genetiky PﬁF KU, kter˘ v r. 1975 poﬁádal Prof. Neãásek.
Od té doby jsem ji mûl stále na oãích. Ne pﬁíli‰ blízko, aby mne rozptylovaly podrobnosti,
a ne pﬁíli‰ daleko, abych nevidûl souvislosti. VÏdy je o krok napﬁed a vÏdy je to dáma. Její
dominance v oboru nikdy nebyla upocenou snahou b˘t za kaÏdou cenu nejlep‰í, ale pﬁirozenû vypl˘vá z jejich schopností, odborného rozhledu a osobních vlastností. Za Cytogenetickou sekci âs. biologické spoleãnosti pﬁeji Prof. Ing. Kyﬁe Michalové, DrSc., hodnû
zdraví, stále dostatek energie a tû‰ím se na to, Ïe nám i nadále bude se svojí shovívavou
ironií pﬁipomínat na‰e chyby.
Jiﬁí Rube‰
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K osmdesátinám prof. RNDr. Stanislava Rosypala, DrSc.
50 let molekulární biologie
na Pﬁírodovûdecké fakultû Masarykovy univerzity
Pﬁed deseti lety jsme na stránkách Zpravodaje blahopﬁáli profesoru Stanislavu
Rosypalovi k jeho sedmdesátinám a této pﬁíleÏitosti jsme tehdy vyuÏili k tomu, abychom
pﬁipomnûli i dal‰í jubileum, kter˘m bylo 40 let od zavedení v˘uky molekulární biologie na
Pﬁírodovûdecké fakultû Masarykovy univerzity. Mezi obûma v˘roãími existuje úzká vazba,
neboÈ právû prof. Rosypal byl tím, kter˘ v r. 1957 jako první na Brnûnské pﬁírodovûdecké
fakultû zaﬁadil do sv˘ch pﬁedná‰ek z mikrobiologie kapitoly z molekulární biologie bakterií
a virÛ, a pozdûji, v ‰edesát˘ch letech, pak zavedl samostatnou pﬁedná‰ku Molekulární genetika mikroorganizmÛ. Rychl˘ rozvoj molekulární biologie v celosvûtovém mûﬁítku
a nárÛst poznatkÛ v této tehdy nové oblasti biologie byl pak motivací k zaloÏení samostatného studijního oboru molekulární biologie, kter˘ prof. Rosypal na PﬁF v Brnû nejen
inicioval, ale sv˘m vytrval˘m úsilím nakonec v r. 1978 prosadil a po ﬁadu let pak úspû‰nû
a v‰estrannû rozvíjel.
Co se za tûch deset let událo? Odchodem do dÛchodu se na vztahu prof. Rosypala
k molekulární biologii nic podstatného nezmûnilo. Aktivnû pÛsobil a pÛsobí jako emeritní
profesor na Pﬁírodovûdecké fakultû MU, kde aÏ do r. 2005 zaji‰Èoval základní pﬁedná‰ku
z Molekulární biologie, podílel se na v˘uce jako pﬁedseda oborové rady pro doktorské studium a ãlen komise pro státní závûreãné zkou‰ky. Bûhem uplynul˘ch deseti let pokraãovala téÏ jeho publikaãní ãinnost. V˘znamnû se podílel na zveﬁejÀování v˘sledkÛ vûdeckov˘zkumné práce kolektivu sv˘ch spolupracovníkÛ zamûﬁené na molekulární diagnostiku
patogenních stafylokokÛ a studium jejich bakteriofágÛ. Inicioval sepsání pﬁepracovaného
vydání Nového pﬁehledu biologie (Scientia 2003), kde se jako hlavní autor zasadil
o zaﬁazení nov˘ch poznatkÛ z molekulární biologie a o zdÛraznûní molekulárnû biologick˘ch aspektÛ v kapitolách pojednávajících o vzniku Ïivota, poãátcích biologické evoluce
a v neposlední ﬁadû téÏ v taxonomii organizmÛ. Spolu s kolektivem pracovníkÛ z PﬁF a LF
MU vydal téÏ Terminologii molekulární biologie (2001), která se stala velmi Ïádanou pomÛckou jak pro studenty, tak i pracovníky jin˘ch oborÛ zab˘vající se molekulární biologií.
JiÏ tradiãnû pokraãuje v doplÀování a inovaci obsahu ãtyﬁdílného Úvodu do molekulární
biologie, kter˘ je pokraãováním jeho prvních „celostátních uãebnic“ pﬁiná‰ejících od
r. 1983 ucelené poznatky z molekulární genetiky a molekulární biologie. V r. 2004 vy‰el
první díl ãtvrtého pﬁepracovaného vydání a nyní dokonãuje dal‰í díly. Profesor Rosypal, na
svÛj vûk stále du‰evnû i tûlesnû svûÏí, tak svÛj celoÏivotní zájem o pﬁírodní vûdy
a speciálnû o molekulární biologii a genetiku stále aktivnû udrÏuje.
Obor molekulární biologie, kter˘ zásluhou prof. Rosypala pevnû zakotvil na fakultû ve
v˘uce i v˘zkumu, se po spojení s genetikou nadále úspû‰nû rozvíjí. Pro zaji‰tûní kvalitní
v˘uky v tak rychle se rozvíjejícím oboru bylo nezbytné náplÀ uãebního programu prÛbûÏnû
inovovat a doplÀovat o dal‰í specializované pﬁedná‰ky a cviãení, jako jsou napﬁíklad
bioinformatika, genomika, proteomika, molekulární evoluce, molekulární genetika ãlovûka
a dal‰í. Zájem ze strany studentÛ o tento obor je stále velk˘, neboÈ sami vûdí, Ïe se v praxi
velmi dobﬁe uplatní. V posledních letech se poãty studentÛ oboru Molekulární biologie
a genetika postupnû zvy‰ovaly aÏ dosáhly souãasného stavu asi 50 studentÛ v roãníku.
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Je pravidlem, Ïe po ukonãení bakaláﬁského stupnû pak vût‰ina z nich pokraãuje v magisterském a velmi ãasto i v doktorském studiu. V tomto tﬁetím stupni studia má obor akreditovány dvû zamûﬁení – Molekulární a bunûãná biologie a Obecná a molekulární genetika, kde v souãasné dobû máme celkem 160 aktivních studentÛ. Velké poãty studentÛ,
kter˘m kromû klasické v˘uky musí vysoko‰kolské studium tohoto typu umoÏnit pﬁipravit
se na vûdeckou práci formou vypracování bakaláﬁsk˘ch a diplomov˘ch prací, bychom nezvládli bez úzké spolupráce s vûdeck˘mi institucemi v Brnû a okolí. Dvojnásobnû to pak
platí pro doktorské studium, kde studenti samostatnû zpracovávají vûdecké úkoly, jejichÏ
v˘sledky musí b˘t pro zdárné zakonãení studia publikovány v mezinárodních „impaktovan˘ch“ ãasopisech. V‰ichni studenti mají moÏnost získat v rámci svého doktorského studia
zahraniãní zku‰enosti.
V posledních letech obor molekulární biologie a genetika pﬁispûl k renomé pﬁírodovûdecké fakulty profilující se jako v˘zkumná fakulta vybudováním nov˘ch vûdeck˘ch t˘mÛ
na základû V˘zkumného zámûru Genomy a jejich funkce (1999 aÏ 2005) a navazujícího
v˘zkumného zámûru Molekulární podstata bunûãn˘ch a tkáÀov˘ch regulací. Získání
tûchto projektÛ pﬁedstavovalo v˘znamn˘ pﬁíliv finanãních prostﬁedkÛ, kter˘ umoÏnil zúãastnûná pracovi‰tû vybavit instrumentální technikou nezbytnou pro moderní v˘zkum a v˘uku
a pﬁinesl také nové pracovní pﬁíleÏitosti pro b˘valé absolventy. Mnohem více studentÛ tak
mÛÏe zpracovávat své bakaláﬁské, diplomové a disertaãní práce v moderních v˘zkumn˘ch laboratoﬁích.
Z uvedené rekapitulace je zﬁejmé, Ïe molekulární biologie na PﬁF MU dobﬁe prosperuje a jejímu dal‰ímu rozvoji by nemûlo stát nic v cestû. Problémy v‰ak existují. Zv˘‰en˘
zájem uchazeãÛ o molekulární biologii vede k nárÛstu poãtu studentÛ na v‰ech stupních
studia, kter˘ rychle zaãíná pﬁevy‰ovat kapacitní moÏnosti fakulty. Pracovi‰tû garantující
v˘uku molekulární biologie se dnes pot˘kají s omezenou kapacitou v˘ukov˘ch laboratoﬁí
a s finanãním zaji‰tûním materiálu pro praktická cviãení. Vûﬁíme, Ïe po otevﬁení nového
Univerzitního kampusu v Bohunicích se zlep‰í prostorová situace a Ïe finanãní prostﬁedky,
které pﬁicházejí na studenty od ministerstva ‰kolství, se skuteãnû dostanou na v˘uku, na
praktická cviãení nároãn˘ch molekulárnû – genetick˘ch technik, které jsou dnes praxí
Ïádány.
Profesor Rosypal, kter˘ pravidelnû nav‰tûvuje kolektiv sv˘ch spolupracovníkÛ na fakultû, si mÛÏe ﬁíct, Ïe to obrovské mnoÏství ãasu a energie, které vûnoval diskusím a pﬁesvûdãování pﬁi prosazování v˘uky molekulární biologie, nebylo vynaloÏeno nadarmo.
Usnadnil tak cestu v‰em sv˘m ÏákÛm a nynûj‰ím jeho následovníkÛm na dne‰ním Oddûlení genetiky a molekulární biologie Ústavu experimentální biologie Pﬁírodovûdecké
fakulty Masarykovy univerzity.
Pﬁejeme panu profesoru Rosypalovi k jeho osmdesátinám, aÈ zÛstane je‰tû dlouho
svûÏí a zdráv a aÈ mu molekulární biologie i jeho primá‰ovské housle pﬁinesou je‰tû
hodnû radosti!
Jiﬁí Do‰kaﬁ

30

KALENDÁ¤ AKCÍ

Doma – âs. biologická spoleãnost
XIX. biologické dny (ﬁíjen 2008 v Hradci Králové) s mezinárodní úãastí
s ústﬁedním tématem „Biologick˘ v˘zkum pro lidské zdraví“
22.– 24. ﬁíjna 2008, Hradec Králové,
Poboãka v Hradci Králové
Prof. MUDr. RNDr. Miroslav âervinka, CSc., cervinka@lfhk.cuni.cz
Evolúcia – Quo Vadis?!“ konference s tématikou evoluãní biologie,
19.– 21. 06. 2008 v Donovalech nad Banskou Bystricou
Sekce evoluãní biologie,
Prof. RNDr. Juraj Krajãoviã, CSc., e-mail: krajcovic@fns.uniba.sk
Konference „16. Cytoskeletální klub“
kvûten 2008 ve Vranovské Vsi
Spoleãnost pro bunûãnou biologii
Mgr. Vûra Cenklová, Ph.D., cenklova@ueb.cas.cz
Struktura a funkce bunûãného jádra. Workshop s mezinárodní úãastí,
kvûten 2008, Praha
Spoleãnost pro bunûãnou biologii,
Prof. RNDr. Ivan Ra‰ka, DrSc., iraska@lf1.cuni.cz
31. Pracovní dny Spoleãnosti pro mutagenezu zevním prostﬁedím
21.– 23. 5. 2008 v Brnû,
Ing. Jan Topinka, Dsc., jtopinka@biomed.cas.cz
Semináﬁ „Pacient a ultrazvuk“ s roz‰íﬁenou mezinárodní úãastí
kvûten 2008 v Olomouci,
âeská spoleãnost pro ultrazvuk v biologii a medicinû
Ing. Ladislav DoleÏal, CSc., ladol@tunw.upol.cz
41. v˘roãní zasedání Cytogenetické sekce
11.– 12. 9. 2008 v Konviktu, Olomouc,
Cytogenetická sekce, kyra@vfn.cz
Konference „Genetická toxikológia a prevencia rakoviny“
20.– 22. 10. 2008 v Bratislavû
âeská a Slovenská spoleãnost pro mutagenezi zevním prostﬁedím
Ing. Jan Topinka, DSc., jtopinka@biomed.cas.cz
Slezské dny preventivní medicíny 2008 s mezinárodní úãastí
únor 2008, Láznû Darkov u Karviné,
Ostravská poboãka,
Prof. RNDr. Lubomír Dobiá‰, CSc., lubomir.dobias@osu.cz
Pﬁedná‰kové schÛze poboãky v Brnû
1 mûsíãnû pravidelné pﬁedná‰kové odpoledne
Brnûnská poboãka
Prof. MUDr. RNDr. Svatopluk âech. DrSc., scech@med.muni.cz
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Doma a v cizinû – ostatní
V˘roãní konference âeské vûdecké spoleãnosti pro mykologii
16. 2. 2008
âeské Budûjovice
www.natur.cuni.cz/cvsm), priroda@muzeumcb.cz
Konference Zoologické dny 2008
14.–15. února 2008
Pﬁírodovûdecké fakulty JU v âesk˘ch Budûjovicích
Dr. Jan Zukal, ÚBO AV âR, Kvûtná 8, 603 65 Brno
zukal@brno.cas.cz a bryja@brno.cas.cz
Metodick˘ kurz
Biologické preparáty v elektronov˘ch mikroskopech
Laboratoﬁ elektronové mikroskopie Biologického centra AV âR
25.– 29. února 2008
nebe@paru.cas.cz
VIII. âeské a slovenské parazitologické dny 2008
19.– 23. kvûtna 2008,
Sezimovo Ústí
Doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc., Biologické centrum AV âR, Parazitologick˘ ústav
370 05 âeské Budûjovice, email: oleg@paru.cas.cz
44th International Congress on Anatomy and 45th Lojda Symposium
on Histochemistry,
8.–10. záﬁí 2008,
âeská anatomická spoleãnost a âeská histochemická a cytochemická spoleãnost,
Ústav normální anatomie LF UP v Olomouci Hnûvotínská 3, Olomouc, PSâ 775 15
morphology2008@centrum.cz
Zoologická konferencia Feriancove dni 2007
22.– 23. 11. 2007
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Slovenské národné múzeum – Prírodovedné muzeum
sobekova@fns.uniba.sk
14. Evropsk˘ mikroskopick˘ kongres
1.– 5. záﬁí 2008 Aachen
Evropská mikroskopická spoleãnost
Central Facility for Electron Microscopy
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. J. Mayer
Ahornstraße 55
52074 Aachen
gfe@gfe.rwth-aachen.de
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Electron Microscopy and Cell Biology in Nice (France)
and Utrecht (The Netherlands)
(http://www.unice.fr/isdbc/)
The proposed post-doctoral project aims at gaining insight into the secretion of the
Hedgehog (Hh) family proteins using immuno-electron and immunofluorescence
micro-scopy coupled to biochemistry.
Candidates should have experience in microscopy, preferably in electron microscopy.
The position is funded for 3 to 4 years, starting between November 2007 and February
2008. The candidates will have a Ph.D. degree or equivalent, and can be nationals of
any country. The salary ranges from 30,000 to 44,000 Euros depending on previous
experience.
Interested candidates should send a curriculum vitae and the contact information for
three referees to:
Dr. Pascal Therond, CNRS-UMR 6543, Université de Nice-Valrose,
06108 Nice Cedex 2, France. **Phone: (33) 4 92076446. Email: therond@unice.fr*
University of Göttingen
Scientist – Post doc
A post doc position is available immediately at the Laboratory for Molecular and Cellular
Systems in the Institute for Physiology and Pathophysiology at the University of Göttingen on the project: “Cellular forensics; imaging of molecular cell death mechanisms”.
The position is part of a BMBF (Federal Ministry of Education and Research) collaborative grant for the implementation of a novel fluorescence lifetime camera together
with the industry and is available for 3 years. Applications will be considered until the
position is filled.
For information and application (including CV and the names of two possible referees):
Prof. Dr. Fred S. Wouters
Laboratory for Molecular and Cellular Systems
Dept. Neuro- and Sensory Physiology
Faculty of Medicine, University of Göttingen
Humboldtallee 23, 37073 Göttingen, Germany
E-mail: fred.wouters@gwdg.de
PhD Studentship
Modelling of the tympanal membrane in locusts. The aim of the project is to understand
the process by which the locust can hear through a combined modelling and experimental approach. Successful applicants are expected to have obtained a 1st class or
upper 2:1 degree in pure or applied mathematics, physics, mechanical engineering or
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related discipline, with an interest in modelling and mutidisciplinary work. Full funding
(fees and maintenance) is available to UK nationals (fees only for EU nationals).
For further details contact:
Dr C. Remillat
Dept. of Aerospace Engineering
University of Bristol
University Walk
BS8 1TR Bristol
Tel: 0117 9289705
email: c.remillat@bris.ac.uk
Dr M. Homer
Dept of Engineering Mathematics
University of Bristol
University Walk
BS8 1TR Bristol
Tel: 0117 9288654
email:Martin.Homer@bris.ac.uk

Assistant /Associate Professor of Physics
Confocal electron-light microscopy
Delft University of Technology, Faculty of Applied Sciences, Imaging Science & Technology Department.
The Faculty of Applied Science has an Assistant or Associate Professor vacancy in the
Charged Particle Optics Group. The Assistant or Associate Professor should strengthen our research in imaging science and technology, specifically in instrumentation
and appli-cations for high resolution microscopy. The first challenge is to lead the
development of a combined electron- and light microscope, where lab-on-a-chip
technology is to be introduced for the manipulation of biological specimens in the
sample chamber.
For further details on this position you are welcome to contact the head of the research
group, Prof.Pieter Kruit, e-mail: P.Kruit@tudelft.nl, www.tudelft.nl.

34

Sekretariát Hlavního v˘boru âs. biologické spoleãnosti
Tome‰ova 12, 602 00 Brno

Helena Hromadová, sekretáﬁka a úãetní Hlavního v˘boru
tel.: 549 491 329
e-mail: biolspol@med.muni.cz
fax: 542 492 394
e-mail: rjanisch@med.muni.cz
http://www.med.muni.cz/biolspol/
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prodej a servis
lékaķské ultrazvukové techniky

GE ultrazvukové systémy
– více než ultrazvuk

Pķenosné Ćernobílé
a barevné ultrazvuky

Stacionární Ćernobílé
ultrazvuky

Barevné ultrazvuky
stķední tķídy

• 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
V pķípadĔ zájmu o podrobnĔjší informace vyplīte prosím pķiložený odpovĔdní lístek
a zašlete na uvedenou adresu. OdpovĔdní lístek je možno také zafaxovat.
Kontaktovat nás mŃžete také pomocí elektronické pošty.
Electric Medical Service, s.r.o.
Výstavní 17/19, 603 00 Brno
tel.: 543 184 179, fax: 543 184 180, info@emsbrno.com

Merck Calbiochem®
(včetně produktů Oncogene)
. Inhibitors
. Antibodies
. Signalling
. Kinasses
. Proteomics
. Apoptosis/Cancer
. Proteins
. Enzymes
. Assay Kits
Merck Novagen®
. PCR
. Cloning Kits
. Protein Expression
. Protein Purification
. Competent Cells
. Transfection
. Protein Arrays
Merck Novabiochem®
. Peptide Synthesis
. Solid Phase Resins
Firmy Calbiochem®, Novagen®
a Novabiochem® jsou součástí
skupiny Merck a v ČR jsou
exkluzivně zastoupeny firmou
Merck spol. s r. o.

www.merckbio.eu

Merck
Biosciences
Protilátky Merck Calbiochem®
• více než 2 000 protilátek • nové nižší ceny
• garance funkčnosti • fosfo-specifické protilátky

Inhibitory Merck Calbiochem®
• inhibitory pro apoptózu, neurobiologii, buněčný cyklus,
proteázy, fosforylaci a další

Kity Merck Calbiochem®
a Merck Novagen®
• více než 400 kitů pro široké spektrum použití

Pro informace, katalogy a objednávky nás kontaktujte na adrese:
Merck spol. s r. o.
Zděbradská 72
251 01 Říčany-Jažlovice
tel.: 323 619 323, fax: 323 619 303
e-mail: infochemie@merck.cz
www.merck.cz
www.merckbio.eu

Ceny všech produktů najdete na eMerck www.merck.cz

