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Předmluva
Každé významnější výročí vzniku jakéhokoliv lidského uskupení nás přivádí ke
vzpomínkám, k hodnocení i k úvahám o širších souvislostech jeho existence a o jeho
osudu v budoucnosti. Takto vznikla na Hlavním výboru Čs. biologické společnosti
myšlenka připravit vzpomínkovou publikaci, která by ukázala podmínky, za kterých
společnost vznikala, jak se vyvíjelo její uspořádání a jak reagovala na prudký rozvoj
v oblasti biologických věd. Připomenutí historických momentů z doby založení
společnosti před 90 lety není motivováno nostalgií pro staré dobré časy, ale snahou
poskytnout současným mladým začínajícím vědcům a studentům fakta k porovnání
a příležitost k zamyšlení nad rychlostí exponencionálního vývoje poznatků,
metodických přístupů, šíření informací, komunikačních možností, ale také změn ve
strategii a taktice vědy a změn v oblasti lidských vztahů.
Almanach je připomenutím významných osobností angažovaných ve vědecké
výzkumu v biologické oblasti a současně v organizaci života v uplynulých 90 letech.
Vložené grafy o změnách v působení poboček, sekcí a komisí společnosti zobrazují
změny v zaměření výzkumu v biomedicínské oblasti.
Významné propojení širokého biologického výzkumu s lékařským je
charakterické pro tehdejší vědecké osobnosti a spolu s příznivými dobovými
okolnostmi vytvořilo podmínky pro založení Biologické společnosti v Brně.
Společnost byla založena 18. ledna 1922, tedy v úzké časové návaznosti na
založení Masarykovy univerzity a Lékařské fakulty v Brně, jak o tom v Alamanachu
podrobněji pojednává příspěvek prof. Čecha. Zakládající schůze se uskutečnila v
posluchárně Anatomického ústavu Lékařské fakulty z iniciativy jejích profesorů, prof.
Babáka a prof. Studničky. Naprostou většinou předsedů Čs. biologické společnosti
tvořili od jejího založení profesoři Lékařské fakulty. Společnost má také po celou
dobu své existence výraznou podporu ze strany Lékařské fakulty a Masarykovy
univerzity. To, že společnost i dnes sdružuje členy z pracovišť nejen
vysokoškolských, ale i z ústavů Akademie věd a výzkumných ústavů rezortních,
učitele ze středních škol a vůbec všechny zájemce o výsledky biologického
výzkumu, je potvrzením prozíravosti jejich zakladatelů.
Podmínky a systém organizace vědy v biomedicínské oblasti se samozřejmě
od doby vzniku společnosti výrazně změnily. Vyčlenění nových oborů, obrovská
diverzifikace tematická i metodická, potřeby týmové práce a interdisciplinárních
spoluprací a vysoká ekonomická náročnost výzkumu vede v určité míře k poklesu
zájmu o „spolkovou činnost“, která byla typická právě pro počáteční období
společnosti. Proto se postupně zaměření činnosti společnosti orientovalo na
pořádání celostátních a později mezinárodních setkání s tematikou zachycující
integrující aspekty co nejširšího spektra jednotlivých biologických oborů zahrnutých
do oblasti zájmů Čs. biologické společnosti nebo i významných oborů, třeba jen
vzdáleně příbuzných. Cílem těchto konferencí nazvaných Biologické dny je kromě
vzdělávací funkce také poskytování příležitostí k prezentaci vlastních nových
experimentálních výsledků na fóru biologicky zaměřené veřejnosti. Tyto konference
tedy plní nejen funkci vzdělávací, ale i komunikační. Po nahlédnutí do seznamu
témat dosud realizovaných 20 Biologických dnů v tomto Almanachu je zřejmé, že
uvedený záměr Hlavního výboru se daří plnit, tedy poskytnout příležitost také pro
komunikaci mezi vyhraněnými specialisty a obecně a teoreticky zaměřenými
badateli.
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Do Almanachu jsme chtěli zařadit i krátké krátká odborné sdělení o některé z
novinek v oblasti biomedicínského výzkumu, které by mohlo zajímat širší vědeckou
veřejnost. Pro sdělení RNDr. Slabého o Mi RNA jakožto nové úrovni regulace
genové exprese jsme se rozhodli vzhledem k širokému významu této problematiky a
také v souvislosti s právě zakládanou novou odbornou sekcí pro nádorovou biologii.
V současné době jsme svědky stále užší specializace výzkumníků v oblasti
všech biologických disciplin, vznikají stále nové vysoce, specializované obory
vyžadující maximální soustředění výzkumných pracovníků. Ti pak většinou nemají
dostatek času a často ani zájem o vědecká setkání s obecnější, třeba i velmi
významnou tematikou. Svou roli zde hraje také intenzivní tlak mezinárodní vědní
politiky na vědecké pracovníky, který vyúsťuje v maximální úsilí uspět s publikacemi
v časopisech s vysokým impakt faktorem. V této situaci pak při rozhodování, zda
pracovat na publikaci, nebo se zúčastnit konference se zajímavými novými poznatky
ne právě jen ze svého speciálního oboru, většinou zvítězí první alternativa.
Věříme, že se Čs. biologické společnosti bude i v budoucnu dařit pořádat
kvalitní vědecká setkání, která budou atraktivní a poučná pro širokou vědeckou i
zájmovou veřejnost.
Roman Janisch
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Místo gratulace k narozeninám pár slov úvodem
Vážený člene či sympatizante
společnosti!
Vážené členky a sympatizantky!

devadesátileté

Československé

biologické

Na tomto místě měla být původně nějaká hlubokomyslná esej o postavení
biologie v systému přírodním, ale nebude to nic lepšího než pár nesoustavných
útržků myšlenek, které snad jen v nějakém detailu budou shledány zajímavými a
prospěšnými ku čtení. Důvody jsou objektivní i subjektivní. Až ale budeme stoleté
výročí, najde snad budoucí náčelnictvo společnosti někoho, kdo to tu pořádně
„rozbalí“ na úrovni filosofické i přírodozpytné.
Devadesát let existence Československé biologické společnosti se klene přes
období, během něhož se biologie od základů změnila a velmi podstatně se
metodologicky přiblížila ostatním přírodním vědám, tedy i těm, kterým je poněkud
upíráno zabývat se živou přírodou, „protože jsou exaktní“. Ve dvacátých letech
minulého století byla biologie sice dobře etablovanou, ale stále především popisnou
vědou – dokončovala v lichém domnění, že tomu rozumí, Linnéův systém (je
zajímavé, že Linné nejlépe na gymnáziu prospíval z fyziky a matematiky), popisovala
anatomické a patologické struktury, popisovala fyziologické procesy, popisovala
výsledky experimentů, přičemž sotva začínala chápat jejich biochemickou a
biofyzikální podstatu. Jediná oblast, kde byla biologie již tehdy schopna matematické
analýzy, byla genetika. Mendelovy zákony, počátkem dvacátého století
znovuobjevené a aplikované stále rafinovanějším způsobem, činily jistou výjimku a
žádaly si znalost kombinatoriky a teorie pravděpodobnosti. Podstata genu však
biologii mysteriózně unikala. Pozornost zvědavých biologů se v té době zaměřuje na
bílkoviny, o kterých se zprvu předpokládá, že mohou být též materiálním nosičem
dědičnosti. Až v roce 1943 bylo nezvratně dokázáno, že tímto nosičem je DNA, a až
o deset let později se podařilo vysvětlit strukturu dvoušroubovice DNA. Umožnila to
navýsost fyzikální metoda výzkumu molekul – rentgenstrukturní analýza. Exaktní
vědy takto podruhé zásadním způsobem promluvily k srdci biologie a samy se
začaly o biologii více zajímat.
Mluvíme-li o zesilující interakci mezi biologií, chemii, fyzikou i matematikou, pak
nelze pominout práce Erwina Schrödingera z konce třicátých a začátku čtyřicátých
let (práce čtené v rámci tehdejší fyzikální a fyzikálně chemické komunity, práce
inspirující zřejmě i Watsona a Cricka), že genetická informace musí být zakódována
v čemsi, co nazývá lineárním krystalem. Schrödingerovi to vyplynulo z logických
úvah nad tím, jaká kriteria musí genetický materiál splňovat. Jeho znalosti soudobé
biologie sice nebyly špatné ale také ne výjimečné. Schrödinger ve své práci „What is
life?“ (nedávno vyšla i česky a je to strašně zajímavá četba) také vyslovuje
pozoruhodné závěry týkající se entropie a živých organismů, závěry, které ještě stále
mohou být pro leckterého biologa překvapením – živý organismus potřebuje energii
především proto, aby mohl úspěšně „bojovat“ s entropií. Na bakterii polehávající
v živném médiu to vidíme nejlépe.
Od 50. let minulého století už asi nikdo s otevřenější myslí nepochyboval –
mezi nimi jeden z významných členů Československé biologické společnosti –
profesor Ferdinand Herčík, radiobiolog, že biologické vědy se budou muset stále
více obracet k takzvaně exaktním vědám, aby si od nich vypůjčovaly metody i
způsoby myšlení. V oblasti molekulární biofyziky (či molekulární biologie nebo snad
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biofyzikální chemie makromolekul) dnes počítače stále lépe modelují biologickou
realitu. Nejsme sice ještě tak daleko, jak si možná někdo myslí, ale stále ještě
prudce rostoucí výkony počítačů, perspektiva supervýkonných kvantových počítačů
a titánské databáze molekulárních a genetických struktur možná umožní ještě
během života některých z nás „spočítat buňku“. Možná spočítáme i jak buňku léčit,
jak ji zbavit rakoviny, jak pozdržet její degeneraci, stárnutí, jak ji nahradit buňkou
jinou.
Pro biologa blízké budoucnosti tedy exaktní vědy (části matematiky, fyziky a
chemie) nebudou koníčkem poskytujícím jakousi nanejvýš relativní výhodu pro
životní uplatnění. Stanou se nutností. Biolog standardního střihu, dnes žel často jen
kráčející encyklopedie zkratek genotypů a fenotypů, žalostně kvílející při zmínce o
něčem exaktním, ponechá tyto zkratky v databázích a vybaven schopností exaktního
myšlení postoupí dál k hlubšímu poznání mechanismů a zvláštností života. Nebylo
by špatné, kdyby dnešní konstruktéři sylabů studia biologických disciplín vzali tyto
nevyhnutelné trendy v úvahu. Bolet to bude, protože fyzika a matematika bolí, když
se převrtávají mozkové závity.
Jde jistě také o to, jak to všechno stihnout – vita brevis, ars longa platí i o vědě
a vědě biologické zvláště. Dobývání jediného výsledku může trvat měsíce i roky.
Bakterie rostou rychle, ale myši pomalu. Je samozřejmě tristní, když nominální
biolog nerozezná sýkorku od pěnkavy, respektive, když neví, jakých organismů se
týkají ony molekulárně biologické zkratky, kterými si tak namáhal svůj hipokampus.
Ale tak to asi musí být. Během devadesáti let existence naší společnosti
specializace v biologii dosáhla pozoruhodných rozměrů a nezbývá mi než doufat, že
vedle těchto specialistů existují i syntetikové, osobnosti širokého rozhledu, kteří
mozaiku biologie vidí z dostatečné vzdálenosti, aby mohli vidět obraz sestavený
z jednotlivých facet.
To by bylo asi tak vše, co jsem odvážil podotknout při pohledu na galerii mých
předchůdců. Doufám, že budou ke mně shovívaví.
Vojtěch Mornstein
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MikroRNA: malé RNA s velkým významem v nádorové transformaci
Ondřej Slabý
Masarykův onkologický ústav
Klinika komplexní onkologické péče
Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

MikroRNA ve světě nekódujících RNA
Existence netranslatovaných funkčních RNA je učebnicovou skutečností již
desítky let, přičemž, většina těchto RNA plnila v buňce především generické funkce,
jako rRNA a tRNA v translaci mRNA, malé jaderné RNA (snRNAs) v sestřihu, nebo
malé jadérkové RNA (snoRNAs) v modifikaci rRNA. Centrální dogma molekulární
biologie vytvořené především na základě pozorování u jednoduchých organismů
jako Escherichia coli, bylo takové, že RNA funguje především jako informační
mezistupeň mezi sekvencí DNA („genem“) a proteinem, který kóduje. Předpokladem
bylo, že naprostá většina genetické informace určující biologickou formu a fenotyp je
vyjádřena proteiny. Jedním z největších překvapení moderní biologie bylo ovšem
zjištění, že lidský genom kóduje jenom přibližně 20,000 proteinů, což představuje
méně než 2% jeho celkového obsahu. Následně s příchodem celogenomových
analytických přístupů a sekvenování nové generace (ENCODE project) bylo zjištěno,
že 90% genomu je aktivně transkribováno. Lidský transkriptom se tak ukázal daleko
komplexnějším systémem než pouze souborem mRNA kódujících genů a jejich
sestřihových variant, ale také množstvím antisense transkriptů, překrývajících se a
jiných nekódujících RNA. Ačkoliv se nejdříve předpokládalo, že se jedná transkripční
šum nebo akumulovaný evoluční odpad vytvořený počátečním skládáním genů
a/nebo inzercí mobilních elementů, současné poznatky ukazují, že tato tak zvaná
„dark matter“ genomu může hrát zásadní role v buněčném vývoji, její fyziologii i
patologiích. Obecně platí, čím komplexnější organismus je, tím větší množství
nekódující RNA obsahuje.
Nekódující RNA (ncRNA) se dělí dvě základní skupiny na základě jejich délky:
na dlouhé ncRNA (lncRNAs) a krátké ncRNA (small ncRNAs). LncRNA jsou
transkripty dosahující délky 200nt až 100 kb, které neobsahují otevřené čtecí rámce.
Hladiny exprese těchto RNA se ukazují být nižší než je tomu u kódující genů, a
některé z nich jsou tkáňově specifické. Doposud malý počet charakterizovaných
lncRNA u člověka byl asociován s biologickými procesy jako jsou epigenetické
regulace, alternativní sestřih, jaderný transport a strukturní funkce. Moho rovněž
sloužit jako prekurzory krátkých ncRNA nebo dokonce regulátory jejich degradace.
Stále přibývá prací ukazujících, že deregulace hladin lncRNA (HOTAIR, MALAT1,
H19, T-UCR, a další) se vyskytuje u řady nádorových onemocnění a významně
přispívá k jejich patogenezi. Krátké nekódující RNA představují široké spektrum
známých ale rovněž nově popisovaných druhů RNA, přičemž většina těchto RNA je
spojena s 5’ a 3’ koncovými oblastmi kódujících genů. Tato skupina zahrnuje dnes již
velice dobře popsané siRNA (small interfering RNAs), piRNA (Piwi-interacting
RNAs), pasRNA (promoter associated small RNAs), ale především mikroRNA
(miRNA), které významně rozšířily koncepci molekulární kancerogeneze, a
v současné době jsou předmětem intenzivního výzkumu v této oblasti.
Co jsou mikroRNA?
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MiRNA tvoří početnou skupinu endogenních krátkých nekódujících RNA,
přibližně 18-25 nukleotidů dlouhých, které tlumí translaci vazbou na cílové mRNA.
Počet miRNA neustále narůstá, poslední verze databáze miRBase (verze 18
z listopadu 2011) zahrnuje více než 1000 anotovaných miRNA v lidském genomu a
předpokládá se, že toto číslo se ještě významně navýší, protože mnoho miRNA ještě
čeká na svoji experimentální validaci. Na základě bioinformatických predikcí se
předpokládá, že miRNA mají potenciál regulovat až polovinu kódujících genů
v lidském genomu, a každá miRNA může regulovat řádově stovky cílových mRNA.
Sekvence miRNA jsou vysoce sekvenčně konzervované i napříč ne zcela
příbuznými organismy, což naznačuje jejich podíl na esenciálních biologických
procesech. Dnes už je obecně akceptováno, že miRNA hrají zásadní role
v procesech jako jsou vývoj, diferenciace, proliferace, apoptóza a podílejí se na
regulací kmenových vlastností buněk, imunitního systému nebo nádorová
transformaci. MiRNA byly objeveny před 17 lety týmem Victora Ambrose. Tato
výzkumná skupina popsala, že lin-4, známý gen podílející se na vývoji hlístice
Caenorhabditis elegans, nekóduje protein, ale místo toho vede ke vzniku 22
nukleotidů dlouhé RNA, která jak se následně ukázalo, interaguje s mRNA genu pro
lin-14 a tlumí jeho translaci. Tato fascinující forma regulace genové exprese kdy se
malá RNA váže na jinou RNA byla přehlížena více než 30 let. MiRNA zůstávaly
nedetekovány, pravděpodobně proto, že snahy „lovců genů“ se soustředily
především na dlouhé mRNA, krátké RNA z tohoto hlediska nepředstavovaly
zajímavý cíl. Protože funkce miRNA nebyla známa, tyto krátké RNA byly původně
považovány za odpadní RNA. Od původní práce popisující funkci lin-4 u hlístice,
bylo již nabyto mnoho nových poznatků o fungovaní robustní post-transkripční
regulační sítě miRNA, až v roce 2006 získali Andrew Z. Fire a Craig C. Mello
Nobelovu cenu za fyziologii nebo medicínu za popis jevu RNA interference a
způsobu jak miRNA regulují genovou expresi.
Biogeneze a biologická funkce mikroRNA
Ve srovnání s dříve popsanými regulátory genové exprese se miRNA vyznačují
zcela odlišnou biogenezí a mechanismem regulace. Anotace miRNA sekvencí
v lidském genomu ukázaly, že většina miRNA je lokalizována v mezigenových
oblastech (> 1 kb daleko od již anotovaných nebo predikovaných genů), a pouze
malá část byla umístěna v intronových oblastech známých genů (miRtrony). To
vedlo k závěru, že většina genů pro miRNA jsou přepisovány jakou autonomní
transkripční jednotky. Analýzy exprese miRNA dále ukázaly, že geny pro miRNA
obsahují vlastní promotory, a jsou přepisovány pomocí RNA polymerázy II do
primárních transkriptů (pri-miRNA). Pri-miRNA jsou dále sestřiženy na krátké, 70nukleotidů dlouhé vlásenkové struktury, známé jako pre-miRNA ribonukleázou
Drosha a proteinem vázajícím dvouřetězcovou RNA (dsRNA) označovaným Pasha
(nebo DGCR8 – DiGeorge critical region 8), které společně vytvářejí multiproteinový
komplex zvaný mikroprocesor. Pre-miRNA jsou dále transportovány do cytoplasmy
pomocí GTP-dependentního transportního proteinu Exportin 5 (XPO5).
V cytoplasmě jsou pre-miRNA dále zpracovávány do podoby maturovaných
dvouřetězcových miRNA interakcí s endonukleázou Dicer, která je v komplexu
dsRNA vazebným proteinem TRBP (HIV-1 transactivating response (TAR) RNAbinding protein). Jeden z řetězců maturované miRNA označovaný jako „guide
strand“ je inkorporován do multiproteinového komplexu miRISC (miRNA-induced
silencing complex) s centrální částí tvořenou proteiny Argonautové rodiny, zatímco
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druhý řetězec („passenger strand“ nebo miRNA*) je uvolněn a degradován. O osudu
řetězců rozhoduje stabilita párování na 5’konci, vedoucí („guide“) řetězec je ten,
který je méně stabilní na 5’konci duplexu miRNA/miRNA*. Pozice sestřihových míst
pro enzymy Drosha a Dicer určují vlastnosti 5’terminálních a/nebo 3’terminálních
nukleotidů konkrétní miRNA. Zpracování prekurzorových struktur těmito enzymy
není vždy identické a může tak vést ke vzniku izoforem miRNA s rozdílnými
zakončeními a následně i rozdílným osudem jednotlivých řetězců miRNA. Obecně
platí, že geny pro miRNA produkují pouze jeden dominantní řetězec miRNA.
Nicméně, poměr miRNA/miRNA* se může měnit v různých tkáních, rozdílných
vývojových stádiích či v průběhu nádorové transformace. Tento poměr může být
regulován dostupností cílových mRNA jako výsledek destabilizace miRNA nebo
miRNA*, ke které dochází v důsledku nepřítomnosti příslušné komplementární
mRNA. Maturovaná miRNA, která je začleněna do multiproteinového komplexu
miRISC realizuje svoji funkci vazbou na neúplně komplementární místa v rámci
3’netranslatovaných regionů (3’UTR) cílových mRNA. 3’UTR oblasti kontrolují
mnoho aspektů metabolismu mRNA, jako jsou transport, lokalizace, účinnost
translace a stabilita. Tyto oblasti mohou dosahovat délky až několik kilobazí a
obsahují vazebná místa pro různé regulační proteiny a miRNA, což umožňuje
vysoce dynamickou regulaci kombinačního charakteru. MiRNA inhibují expresi cílové
genu post-transkripčně, na úrovni translace, přičemž komplex miRISC je analogický
komplexu RISC, který je užíván v rámci dráhy RNA interference. Úplná
komplementarita miRNA s cílovou mRNA proto umožňuje její degradaci
katalyzovanou Argonautovými proteiny komplexu miRISC, zatímco neúplná
komplementarita je spojena s inhibicí translace, což je regulační efekt, který je
v živočišných buňkách majoritní, alternativně mohou miRNA indukovat deadenylaci
mRNA (biogeneze je schematicky znázorněna na obr. 1).
Význam mikroRNA v nádorové transformaci
Použijeme-li jistou dávku zjednodušení a označíme nádorovou transformaci za
„poruchu regulace“, je logické, že miRNA byly studovány s nejvyšší intenzitou, a také
s nejvýznamnějšími výsledky, právě v oblasti onkologického výzkumu. Možnou
souvislost s onkogenním procesem naznačil již objev prvních miRNA. Funkční studie
s lin-4 a let-7 u hlístice, a později s miRNA bantam u drozofily, ukázaly zásadní roli
miRNA v regulaci buněčné
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Obrázek 1: Biogeneze a biologická funkce miRNA.
diferenciace a přechodů mezi jednotlivými vývojovými stádii těchto živočichů.
Inaktivace lin-4 u C. elegans znemožnila přechod do dalšího vývojového stádia,
zvýšená exprese miRNA bantam u drozofily byla zase spojena se zvýšenou mírou
buněčné proliferace a anti-apoptotickým účinkem, které vedly
k nadměrnému růstu křídel a oční tkáně. Důkazů o zapojení miRNA do procesů
nádorové transformace neustále přibývá, dle databáze biomedicínských informací
Pubmed, jich jen za minulý rok přibylo více než dva tisíce. Pionýrské práce
zaměřené na zapojení miRNA do patogeneze
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Obrázek 2: MiRNA deregulované v souvislosti s šesti znaky maligního nádoru.

Obrázek 3: MiRNA rozšiřující klasický Vogelsteinův model vzniku kolorektálního
karcinomu.
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nádorových onemocnění pocházejí od týmu Carla M. Croceho z Ohio State
University, a následně jeho studenta George A. Calina z University of Texas MD
Anderson Cancer Center. Ve studii z roku 2004 ukázali, že více než 50% genů pro
miRNA je lokalizovaných na fragilních částech chromozómů, které jsou často
deletovány nebo amplifikovány v nádorových buňkách. Následovala práce, ve které
pomocí globálního profilování exprese miRNA identifikovali profily miRNA specifické
pro šest typů solidních nádorů na celkovém počtu více než pěti set párových vzorků
nádorové a příslušné nenádorové tkáně. Tyto studie nastartovaly enormní zájem o
problematiku miRNA v nádorové biologii, diagnostice i experimentální terapii.
Dnes již klasická charakteristika maligního nádoru podle Hanahana a
Weinberga z roku 2000 definuje nádor na základě šesti znaků: 1) nádorové buňky
jsou soběstačné v produkci růstových faktorů, 2) nádorové buňky jsou necitlivé
k faktorům zastavujícím buněčný cyklus, 3) nádorové buňky mají poškozenou
apoptózu, 4) nádorové buňky mají neomezený replikační potenciál, 5) nádory mají
schopnost angiogeneze, 6) nádory mají schopnost tvořit metastázy. Dnes již víme,
že miRNA ovlivňují každý z těchto šesti znaků nádoru, a to hned na několika
úrovních (obr. 2). Obecně vztato může mít abnormální exprese miRNA v nádorech
dva základní patogenetické důsledky: miRNA může fungovat jako onkogen nebo
jako nádorový supresor. Onkogenní miRNA má v nádorové buňce zvýšenou hladinu
a reguluje nádorové supresory, zatímco nádorově supresorová miRNA je v nádoru
snížena a reguluje onkogeny.
Z metodického hlediska jsou dva základní přístupy ke studiu miRNA u
nádorových onemocnění: funkční (základní výzkum) a screeningový (spíše
translační výzkum). První z nich zcela zásadním způsobem rozšířil koncepci
kancerogeneze. MiRNA zasahují do regulace mnoha klíčových onkogenních a
nádorově supresorových signálních drah. Tuto skutečnost nejlépe shrnuje schéma
vycházející z několikastupňového Vogelsteinova modelu kancerogeneze u
kolorektálního karcinomu (obr. 3). MiRNA ovlivňují dráhu Wnt/β-catenin (APC - miR135), signalizaci EGFR (KRAS – let-7), apoptotické dráhy p53 (miR-34 family – P53),
regulátory extracelulární matrix (TIMP3 – miR-21), a také klíčový proces pro
metastazování – epiteliálně-mezenchymální tranzici (ZEB1/2 – miR-200 family).
Mechanistické studie těchto miRNA jsou klíčové nejen k lepšímu pochopení procesu
kancerogeneze, ale také k identifikaci potenciálních terapeutických cílů. Druhý
metodický přístup - screeningový, založený na globálním profilování exprese miRNA,
analogickém jako u celogenomového expresního profilování mRNA, zase umožňuje
identifikaci diagnostických miRNA deregulovaných u konkrétního typu nádorového
onemocnění, u konkrétní prognostické skupiny pacientů či u pacientů s definovanou
léčebnou odpovědí. Byla již provedena celá řada studií, které u širokého spektra
nádorových onemocnění prokázaly schopnost miRNA sloužit jako diagnostické,
prognostické či prediktivní biomarkery. Významným metodickým aspektem
souvisejícím s potenciálně diagnostickým využitím miRNA je jejich vysoká míra
stability, umožňující jejich stanovení i v biologickém materiálu pro jiný druh analýz
nedostatečně kvalitním, například ve formalinem fixované tkáni uložené v parafinu
(FFPE). Zcela novou a slibnou kategorii biomarkerů proto představují také cirkulující
miRNA v krevním séru a plazmě. Například miR-141 u karcinomu prostaty dosahuje
srovnatelných analytických parametrů s PSA. Další metodicky odlišnou úroveň
studia miRNA u nádorových onemocnění představují polymorfizmy v genech pro
miRNA a jejich prekurzorové struktury, v genech biogenetické dráhy miRNA a ve
vazebných oblastech pro miRNA v 3’UTR regionech cílových mRNA. Byla
provedeno mnoho asociačních studií testující vztah všech těchto typů polymorfizmů
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jako potenciálně rizikových faktorů vzniku nádorových onemocnění, přičemž u
některých z nich, např. SNP v genech pro miR-196-a2, miR-146a, miR-27a, byl
opakovaně prokázán signifikantní vztah.
Závěr
Objev miRNA zásadním způsobem změnil pohled na mechanismy genové
regulace, a nové objevy v několika posledních letech umístily miRNA do centra
zájmu nádorové molekulární biologie. Dnes již není pochyb o tom, že deregulace
miRNA představuje významný krok ve vývoji mnoha typů nádorových onemocnění.
Řada studií prokázala, že nádorová tkáň vykazuje specifický expresní profil miRNA
ve srovnání s párovou tkání nenádorovou, že miRNA umožňují identifikaci rozdílných
prognostických skupin, a také predikci léčebné odpovědi. Znalosti o nádorové
transformaci byly významně rozšířeny funkčními analýzami testujícími zapojení
vybraných miRNA do konkrétních patogenetických signálních drah. Tyto studie navíc
naznačily velký potenciál miRNA jako slibných terapeutických cílů u nádorových
onemocnění. Přítomnost miRNA byla opakovaně popsána také v krevním séru a
plazmě, kde představovaly nové minimálně invazivní diagnostické biomarkery.
V současné době jsou uváděny na trh první komerční diagnostické soupravy
založené na analýze miRNA, určené například k diagnostice nádorů neznámého
původu, a v klinickém hodnocení druhé fáze je první cílená léčba založená na
tlumení miRNA (anti-miR-122), a řada léčiv cílících miRNA je vývoji farmaceutických
firem. MiRNA tak nejenže rozšiřují naše teoretické znalosti z oblasti nádorové
biologie, ale velice rychle pronikají z teoretického prostoru do sféry aplikační.
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Ohlédnutí za historií a současností
Československé biologické společnosti v Brně
Osmnáctého ledna letošního roku uplynulo devadesát let, kdy se v 18:00 hodin
v posluchárně Anatomického ústavu Lékařské fakulty MU na Údolní ulici v Brně
sešlo 43 biologů a lékařů, kteří prožili neopakovatelný okamžik - ustavení nové
vědecké společnosti, nesoucí název „biologická“. Není vůbec dílem náhody, že
k němu došlo právě v Brně, kde po skončení I. světové války společenský život
klokotal jedinečným intelektuálním kvasem a byl provázen s mimořádnými výkony a
počiny jedinců v řadě sfér lidské činnosti, které dodnes stále obdivujeme.
Po vzniku Československé republiky jsou v Brně v rozmezí jednoho roku
zřízeny 3 nové vysoké školy (Vysoká škola veterinární medicíny - 1918, Masarykova
univerzita a Vysoká škola zemědělská - 1919), na jejichž fakulty přicházejí, ať už
spontánně nebo na pozvání profesorských sborů, pracovníci s velmi progresivními
názory, kteří v budování nových ústavů viděli jedinečnou příležitost k tomu, jak
zřizovaná pracoviště moderně profilovat a realizovat na nich zkušenosti a poznatky,
získané na zahraničních stážích a pobytech. Všechny kromě toho spojovala ambice,
co nejlépe obstát v soutěži s pražskými ústavy, a případně je i předčit. Z osobností
zmíněného formátu s posláním vybudovat pracoviště pro základní biologické obory,
jichž tehdy přišlo do Brna několik, se vysokému kreditu těšili zvláště fyziolog prof.
MUDr. Edward Babák (1873-1926) a histolog prof. MUDr. František Karel Studnička
(1870-1955), a to zejména pro pedagogické výsledky, v odborném světě vydobyté
vědecké renomé i organizační talent. Oba pojilo osobní přátelství a společný počin,
jímž bylo založení Biologických listů v roce 1912, které společně redigovali.
Program společnosti a její ustavení
Prof. Babák a prof. Studnička, jenž v Brně působil už od roku 1901 a před
povoláním na Masarykovu univerzitu učil na brněnské České vysoké škole
technické, si záhy uvědomili, co vybudování konkurenceschopných vysokoškolských
ústavů a pracovišť nejvíc potřebuje, jak to v jednom dopise prof. Babákovi hezky
shrnul Studnička: „..je potřeba organizační půdy jednotné společnosti, která by
sdružovala všechny biologicky zaměřené pracovníky za účelem vzájemného
seznámení, vědecké spolupráce i representace před cizinou“.
Realizace Studničkovy myšlenky se chopil profesor Babák, který v dubnu 1921
navrhl ustavit přípravný výbor Volného sdružení biologických pracovníků. Sdružení si
vytýčilo 2 úkoly: organizovat přednášky a demonstrace biologických experimentů,
prováděných učiteli přírodovědně zaměřených ústavů brněnských vysokých škol a
zajistit publikaci stručných obsahů prezentovaných přednášek v Biologických listech.
Sdružení bylo od počátku otevřené a jeho členy se mohli stát také pracovníci
výzkumných ústavů působících v Brně, pokud používali biologické metody a
postupy. Do konce roku 1921 Sdružení uspořádalo 8 vědeckých schůzí, jichž se
účastnilo až 45 posluchačů. Mimořádný zájem o pořádané přednášky vedl profesora
Babáka k myšlence přeměnit Volné sdružení biologických pracovníků na řádnou
společnost. Již na 18. ledna 1922 je svolána ustavující valná hromada, která
transformační akt potvrdila a zároveň i schválila stanovy společnosti a její název Biologická společnost. Bylo již zmíněno, že valné hromady se zúčastnila řada
biologů a lékařů (viz faksimile), jejichž jména buď již byla známa v celorepublikovém
nebo evropském měřítku, anebo se známými stala později (E. Babák, F. K.
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Studnička, E. Bayer, L. Drastich, O. Hykeš, J. Kříženecký, V. Laufberger, J.
Podpěra, K. Šulc, T. Vacek, J. Zavřel, aj.).
Předsedou společnosti byl zvolen profesor Edward Babák, jehož jméno a
vědecká prestiž byly pro účastníky valné hromady zárukou, že Biologická společnost
zapustí kořeny i v dalších univerzitních měst republiky. V ručně psaných zápisech
z tehdejších schůzí, které jsou uloženy v archivu společnosti, existují přesvědčivé
doklady o tom, že Studnička s Babákem od samého počátku zamýšleli vybudovat
společnost s celostátní působností tak, aby mohla být partnerkou obdobných
společností v jiných evropských zemích.
Významný milník v dějinách společnosti představuje rok 1924, 2. dubna je
svolána valná hromada, která přijala usnesení, aby Biologická společnost působící
dosud pouze v Brně rozšířila svoji působnost na celou republiku a byla
přejmenována na Československou biologickou společnost. Za sídlo společnosti
bylo vybráno Brno a výboru bylo uloženo, aby rozvinul činnost v Praze a Bratislavě a
ustavil zde pobočky společnosti. Kromě transformace v celonárodní společnost se
zakladatelům ještě v témže roce podařilo dosáhnout přijetí Československé
biologické společnosti za člena Societé de Biologie v Paříži, jež patřila k nejvíce
respektovaným biologickým společnostem v Evropě. Přijetím byla společnost pevně
ukotvena v evropském prostoru a čeští členové získali možnost publikovat souhrny
přednášek a referátů přednesených na schůzích společnosti v renomovaných C R
Séances Soc Biol, což také hojně využívali.

Zakladatelé Čs. biologické společnosti profesoři Babák a Sudnička.
Činnost společnosti od transformace do konce 2. světové války
Roku 1926 byla ustavena pobočka v Bratislavě, která systematickou činnost
spočívající v pořádání vědeckých schůzí zahájila asi o dva roky později. Pro malý
počet registrovaných řádných členů (podmínka byla 10) se dlouho nedařilo ustavení
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pobočky v Praze, kde vznikla až počátkem roku 1934. Po zřízení poboček ve všech
tehdejších univerzitních centrech se vědecký a spolkový život v Československé
biologické společnosti úspěšně rozběhl a získal rytmus a řád, který trval až do
začátku okupace Československa hitlerovským Německem.
I když okupace republiky a válečná léta způsobila značné podvázání činností
slibně se rozvíjející společnosti, její aktivita zcela neustala. Zápisy ze schůzí uložené
v archivu společnosti dokladují, že pobočka v Brně pracovala po celý protektorát a
válku, pokud se týká Prahy a Bratislavy, zprávy chybějí. O pokračování spolkového
a vědeckého života se mimořádně zasloužil tehdejší předseda fyziolog profesor
MUDr. Ludvík Drastich (1877-1961), který společnost rozvážně a diplomaticky vedl
během protektorátu a války, a ještě v prvních poválečných letech (až do roku 1951).
I v těchto těžkých letech výbor společnosti a pobočka v Brně pokračovala ve
schůzové činnosti, a když byly vysoké školy zavřeny, konaly se výborové a
přednáškové schůze se na různých místech Brna, včetně soukromých bytů
některých členů společnosti. Během protektorátu a války bylo společnosti zakázáno
používat přívlastek „Československá” a společnost ztratila tři velmi aktivní členy,
kteří zahynuli v koncentračních táborech (embryolog Jan Florian, anatom Karel Hora
a primář patologie Jan Vignati).
Činnost společnosti v poválečném období
Ihned po skončení války výbor
společnosti apeluje obnovit činnost
v pobočkách. Po brněnské pobočce, která zahájila pořádání pravidelných vědeckých
schůzí jako první již v červenci 1945, se posléze přidaly akcemi také pobočky
v Praze a Bratislavě. Prostor k rozproudění činorodého spolkového a vědeckého
života byl však nesmírně krátký, neboť přichází rok 1948 a po něm oktrojovaný
import pseudovědecké sovětské biologie a ideologizace biologických oborů, včetně
snah společnost bez náhrady zrušit. V této zkoušce společnost úspěšně obstála a
přes zmíněné tlaky díky mimořádnému nadšení a obětavé organizační práci jedinců
našla ještě sílu k ustavení poboček v dalších vysokoškolských městech (Olomouc
1950 a Ostrava 1955).
Po ustavení Československé akademie věd (1952) a zřízení ústavů
orientovaných na biologický výzkum, se Československá biologická společnost
automaticky přihlásila o roli stát se komunikační platformou pro výměnu informací
mezi pracovníky na vysokých školách a v akademických a rezortních ústavech.
Roku 1954 je společnost formou volného svazku přičleněna k ČSAV a o 2 roky
později se statutárně stává vědeckou společností při ČSAV a je dotována
z prostředků akademie. Se zakládáním dalších ústavů v ČSAV i na vysokých
školách společnost rychle expanduje a dobudovává svoji územní strukturu tak, aby
základní články, kterými jsou pobočky, pokrývaly významná vědecká střediska státu.
Tak v roce 1964 se na bázi pobočky v Bratislavě konstituuje Slovenská biologická
společnost s pobočkou v Košicích, anebo pobočka v Hradci Králové (1966) a v
Pardubicích (1975). Ve svazku ČSAV Československá biologická společnost
setrvala až do konce roku 1992. V současnosti Československá biologická
společnost - unie českých a slovenských biologů rozvíjí činnost jako občanského
sdružení, jež je spolu s ostatními vědeckými společnostmi začleněno do Rady
vědeckých společností České republiky.
Profilace společnosti v 60-80. letech
Když koncem 50. let minulého století začalo štěpení biologických věd, které
stále pokračuje, výbor prozíravě reflektoval nastoupený trend také v členění a
struktuře společnosti. Kromě původního územního organizačního principu,
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postaveného na pobočkách, přijal zásadu, že se členové mohou sdružovat také
podle profesního zaměření, zájmů a potřeb. A tak se při pobočkách postupně
konstituují odborně specializované komise a sekce, které organizují samostatnou
přednáškovou činnost, semináře a další aktivity. Princip sdružování členů na základě
odbornosti se osvědčil a byl znovu použit koncem šedesátých a v průběhu
sedmdesátých let při budování komisí a sekcí s celostátní působností, které sloužily
efektivním kontaktům, komunikaci, výměně zkušeností a spolupráci členům z
různých regionů, jež spojovala společná metodika, objekt studia nebo obojí. V tomto
období mimořádně vzrostl počet členů společnosti, kterých v polovině 80. let
minulého století bylo 2 300. Dokladem správnosti rozhodnutí o sdružování členů na
základě odbornosti je i to, že více než polovina ustavených sekcí doposud úspěšně
pracuje a 4 našly své pokračovatele v podobě samostatných odborných společností:
genetické (Genetická společnost Gregora Mendla), imunologické (Česká
imunologická společnost), Sekci pro elektronovou mikroskopii (Československá
mikroskopická společnost) a ekologické (Ekologická společnost a její další
nástupnické subjekty).
Československá biologická společnost v současné době
Dnes má Československá biologická společnost 1157 členů, kteří jsou
organizováni v 5 regionálních pobočkách (Praha, Brno, Hradec Králové, Olomouc a
Ostrava) a Slovenské biologické společnosti v Bratislavě; odborných sekcí
společnosti je 9. Činnost společnosti řídí Hlavní výbor, který má sídlo na půdě
Lékařské fakulty MU. Výbor vydává pro členy společnosti 2 x ročně Zpravodaj
Československé biologické společnosti (od r. 1990), který přináší kromě informací o
jednáních výboru a zpráv z poboček a sekcí také přehledy plánovaných akcí,
recenze nových publikací, personálie a další zajímavosti z oblasti biologických věd.
Adresa webových stránek společnosti je http://www.med.muni.cz/biolspol/.
Kromě zakladatelů společnosti, E. Babáka a F. K. Studničky se na
předsednickém postu společnosti vystřídala řada známých biologů a lékařů, jako
Vilém Laufberger, Ludvík Drastich, Ferdinand Herčík, Vilém Uher, Karel Žlábek,
Vladislav Kruta, Karel Mazanec, Vladimír Vršanský, Milan Dvořák, Ivo Hrazdira a
Oldřich Nečas.
Podíl společnosti na rozvoji české a slovenské biologie
V době vzniku a v počátečním období fungování společnosti probíhala činnost
hlavně v regionálních pobočkách a spočívala v pořádání přednáškových odpolední,
seminářů nebo kurzů s prezentací poznatků a výsledků z různých biologických
oborů. V této tradici dodnes pokračuje pobočka v Brně. V jiných městech převažují
aktivity odborných sekcí a komisí s celostátní působností, jež organizují přednášky
zahraničních hostů, vědecké konference, jednodenní a vícedenní tuzemská a
mezinárodní sympozia, kterých proběhlo již mnoho desítek. Biologické a
biomedicínské veřejnosti jsou známy celostátní konference s názvem Biologické
dny, které Hlavní výbor společnosti pořádá od roku 1964 ve dvouletých až tříletých
intervalech. Konaly se již po dvacáté a byly vždy hojně navštíveny. Témata či
zaměření Biologických dnů vždy reflektovala aktuální dění v české a slovenské
biologii, takže vydané sborníky kromě vědecké a informační hodnoty představují
vlastně i historické dokumenty. Kromě Biologických dnů se značné popularitě těší
rovněž Babákovy přednášky, které společnost pořádá od roku 1992 na počest
jednoho ze svých zakladatelů při různých slavnostních příležitostech pro členy a
příznivce společnosti. Babákových přednášek se uskutečnilo 13 a proslovili je
významní představitelé české a slovenské biologie, i pracovníci ze zahraničí (J.
20

Svoboda, O. Nečas, J. Hořejší, J. Bubeník, V. Pačes, Z. Drahota, M. V. Nermut, H.
Illnerová, K. Smetana, R. Šrám, Č. Altaner, I. Hrazdira, J. Motlík).
Závěrem
Poslání, jež do vínku jubilující Československé biologické společnosti vložili E.
Babák a F. K. Studnička, a to sloužit jako organizační platforma pro sdružování
biologicky zaměřených pracovníků za účelem vědecké spolupráce a representace
před cizinou, společnost zdárně plnila. Přispějme každý z nás zájmem, osobní
aktivitou a s elánem k tomu, aby společnost v odkazu svých zakladatelů pokračovala
i v příštích letech.
Čech S, Janisch R. Historické milníky Československé biologické společnosti
(Milestones of the Czechoslovak Biological Society). In: KUBÍKOVÁ, Eliška,
WEISMANN, Peter a CINGEL Vladimír (eds). Odkaz Ladzianskeho pro budúce
generácie. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010, s. 193-197. ISBN 978-80970589-0-6.
Janisch R. Z historie a současnosti Československé biologické společnosti. Zpravodaj
Československé biologické společnosti 2002; 2: 2-7.
Laufberger V. Biologická společnost Brno (Vzpomínka sepsaná u příležitosti 50. výročí založení
společnosti). Brno; Archiv Čs. biologické společnosti (bez katalog. č.) 1972: 1-10.
Sajner J. Padesát let Československé biologické společnosti při ČSAV v Brně (přednáška pro IV.
Biologické dny). Brno; Archiv Čs. biologické společnosti (bez katalog. č.) 1972: 1-12.

Svatopluk Čech
Prof. MUDr. Oldřich Nečas DrSc. (1925-2008)
byl předsedou společnosti 21 let (1967-72, 19912005). Byl iniciátorem pořádání Biologických dnů,
zakladatelem Sekce buněčné biologie a s doc.
Viklickým byl u zrodu Cytoskeletálního klubu. Až
do posledních chvil byl jeho život svázán s
Biologickým ústavem LF MU v Brně Čs.
biologickou společností kde stále zůstával aktivní i
jako čestný předseda. Byl vynikající učitel, profesor
tělem i duší, výborný řečník a diskutér
s encyklopedickými vědomostmi a schopností
filozofických úvah a zobecnění. Ve svých
vystoupeních důsledně využíval systémový přístup
jako aplikaci obecné teorie systémů, Vytvořil
moderní koncepci obecné biologie se zdůrazněním
buněčné a molekulární
biologie, kterou sám
v plném rozsahu přednášel a která byla také náplní jeho učebnice Obecné biologie
v šesti postupně aktualizovaných vydáních. Výsledky jeho experimentálního
výzkumu jsou zdokumentovány ve více než 130 časopiseckých publikacích a 8
monografiích. Byl velmi aktivní v organizaci vědy popularizaci jejích výsledků. Patřil
k zakládajícím členům Učené společnosti České republiky. Měl významný podíl na
přestavbě Čs. biologické společnosti, která se pod jeho vedením přeměnila na
dynamickou vědeckou společnost, reflektující aktuální oblasti moderní
experimentální biologie.
Roman Janisch
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Faksimile z knihy zápisů Čs. biologické společnosti
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Přepis jmen podepsaných přítomných z faksimile knihy zápisů

E. Babák
K. Chodounský
A. Hamsík
Dr. O. Völker
Mr. Furman
Oldřich
Ing. Vinenynko
Zvěrol. Derbek
Dr. Kučera Cyril
Ing. Kovalčik
J. Skládal
Petřík
Krajník
Dr. Pekelský
Tom. Vacek
Karel Rašín
Dr. Studnička

Štěpán
Hlobil
L. Drastich
Podhradský
Tom.Vacek
Ing. Urban Jar.
J. Skládal
Krajník
Derbek Mirko
Mirko Bouček
Dr. Ing. Kučera
Cyril
Ing. Kovalčík
Rašín
Konrad

Konrad
Podhradský
Dr. Úlehla
Tezrovský
L.Drastich
J. Štěpán
Sekera
Dr. J.
Kříženecký
Dr. Soudek
Dr. Ševčík
František
Dr. Zavřel
Dr. K. Šulc
Dr. O. Hykeš

24

Tužín L.

Organizační struktura Čs. biologické společnosti
Čs. biologická společnost působí podle svých stanov na území České a
Slovenské republiky, sídlem společnosti a jejího Hlavního výboru je Brno. Svůj
dvounárodní název si zachovala vzhledem k historické skutečnosti a stálé aktivitě
celé řady svých členů, významných vědců a učitelů ze Slovenska. Členové Čs.
biologické společnosti mají možnost odborně pracovat v regionálních pobočkách,
odborných sekcích a komisích. Pobočky byly postupně ustaveny v 6 univerzitních
městech České republiky - v Brně (1922), Praze (1934), Olomouci (1950), Ostravě
(1955), Hradci Králové (1966) a Pardubicích (1975). Ve Slovenské republice začala
působit pobočka v Bratislavě v r. 1934 a od r. 1964 byla ustavena další pobočka v
Košicích. V současné době je v Čs. biologické společnosti 1157 aktivních členů
pracujících v různých odborných sekcích společnosti. Hlavní těžiště současné
činnosti společnosti je v postupně založených 10 odborných sekcích – Sekci
cytogenetické (1967), Sekci evoluční biologie (1972), Společnosti pro mutagenezi
zevním prostředím (1972), Sekci pedagogické (1972), Sekci pro biologii nízkých
teplot (1973), Společnosti pro ultrazvuk v biologii a lékařství (1974), Sekci biologie
reprodukce (1984), Sekci biofyzikální (1963), Společnosti buněčné biologie (1984) a
Sekci nádorové biologie (2012). Dynamika rozvoje a změny ve struktuře společnosti
a vývoj členské základny jsou znázorněny na následujících grafech.
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Členská základna Čs. biologické společnosti v letech 1922 – 2012
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Hlavní výbor Čs. biologické společnosti
Prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc., předseda HV, Biofyzikální ústav LF MU,
Kamenice 3, 625 00 Brno
Prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc., I. místopředseda HV, Virologický ústav SAV,
Dúbravská cesta 9, 842 46 Bratislava
Prof. MUDr. et RNDr. Miroslav Červinka, CSc., II. místopředseda HV, Biologický
ústav LF UK, Šimkova 870, 500 00 Hradec Králové
Prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc., vědecký tajemník HV, Biologický ústav LF MU,
Kamenice 5, 625 00 Brno
Doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D., hospodář HV, Biologický ústav LF MU, Kamenice
5, 625 00 Brno
Prof. MUDr. et RNDr. Svatopluk Čech, DrSc., člen HV a předseda Brněnské
pobočky, Ústav histologie a embryologie, LF MU, Kamenice 3, 625 00 Brno
Prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc., člen HV, Ústav experimentální biologie PřF MU,
Tvrdého 450/14, 602 00 Brno
Ing. Jiří Hašek, CSc., člen HV, Laboratoř reprodukce buňky, MBÚ AVČR, Vídeňská
1083, 142 20 Praha 4 – Krč
Prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc., člen HV a předseda Sekce evoluční biologie,
Ústav bunkovej biológie, PF UK, 842 15 Bratislava 4
Prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc., člen HV a předseda Společnosti buněčné biologie,
Ústav buněčné biologie patologie, 1. LF UK, Albertov 4, 128 01 Praha 2
Prof. MVDr. Jiří Rubeš,CSc., člen HV, Výzkumný ústav veterinárního lékařství,
Hudcova 70, 612 00, Brno
Doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc., revizor HV, Ústav histologie a
embryologie, LF MU, Kamenice 3, 625 00 Brno
Prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc. revizor HV, Biologický ústav LF MU,
Kamenice 5, 625 00 Brno
+++
Ing. Josef Fulka, CSc., předseda Sekce reprodukční biologie, VÚŽV, 251 61 Praha
MUDr. Hana Lehocká, CSc., předsedkyně Ostravské pobočky, Zdravotně sociální
fakulta Ostravské univerzity, Syllabova 19, 700 30 Ostrava
Prof. MUDr. Vladimír Půža, DrSc., předseda Pobočky v Hradci Králové, Biologický
ústav LF UK, Šimkova 870, 500 00 Hradec Králové
Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc., předseda pražské pobočky, Anatomický ústav
1. LF UK, U nemocnice 3, 128 00 Praha
Ing. Jan Topinka, DSc., předseda Česká a Slovenská společnosti pro mutagenezi
zevním prostředím, odd. genetické ekotoxikologie, Ústav experimentální
medicíny AV ČR, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4
RNDr. Pavel Vařejka, předseda Pedagogické sekce, Gymnázium Brno, tř. Kpt.
Jaroše 14, 658 70 Brno
Prof. MUDr. Jaroslav Veselý, CSc., předseda Olomoucké pobočky, Ústav
patologické fyziologie LF UP, Hněvotínská 3, 775 00 Olomouc
Doc. RNDr. Oldřich Vrána, CSc., předseda Biofyzikální sekce, BFÚ AV ČR,
Královopolská 135, 612 65 Brno
Doc. MUDr. František Záťura, PhD., předseda České společnosti pro
ultrazvuk,Urologická klinika FN, I.P.Pavlova 6, 775 15 Olomouc
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Čestní členové Čs. biologické společnosti
Prof. MUDr. Gustav Čatár, DrSc.
Prof.Ing. Armin Delong, DrSc.
Prof. MUDr. Milan Dokládal, DrSc.
RNDr. Zdeněk Drahota, DrSc.
Prof. MUDr. Milan Dvořák, DrSc.
RNDr. Věra Hašková, DrSc.
MUDr. Blahoslav Hejda
Prof. RNDr. Milan Hejtmánek, DrSc.
RNDr. Jiří Homola
Prof. MUDr. Jaroslav Hořejší, DrSc.
Prof. MUDr. Ivo Hrazdira, DrSc.
Doc. RNDr. Miroslav Hroch, CSc.
Prof. MUDr. Zdeněk Karpfel, DrSc.
Prof. MUDr. Rudolf Klen, DrSc.
Prof. RNDr. Jan Knoz, CSc.
Prof. MUDr. Josef Mašek, DrSc.
Prof..RNDr. Bedřich Moldan, CSc.
Prof. MUDr. Oldřich Nečas, DrSc.
Prof. RNDr. Jan Nečásek, DrSc.
Prof. MUDr. Ludvík Novák, DrSc.
Prof. RNDr. Vladimír Novák, DrSc.
Doc. Ing. RNDr. Vítězslav Orel, DrSc.
Prof. MUDr. Vladimír Půža, DrSc.
Prof. RNDr. Alexej Romanovský, DrSc.
Prof. MUDr. Jiří Slavík, DrSc.
Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
Prof. MVDr. Augustin Sokol, DrSc.
Prof. RNDr. Vladimír Srb, DrSc.
RNDr. Eva Streiblová, DrSc.
Prof. MUDr. Jan Šmarda, DrSc
MUDr. Radim Šrám, DrSc.
Prof. MUDr. Jaroslav Šterzl, DrSc.
Ing. Vojtěch Závada,CSc.
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zemřel 2001

zemřel 2005
zemřel 2002
zemřel 2006
zemřel 1998
zemřel 2008
zemřel 1998
zemřel 1998
zemřel 1999
zemřel 2003
zemřel 2005

Nositelé Mendelovy medaile
Prof. MUDr. Evžen Čech, DrSc.
Prof. MUDr.RNDr. Svatopluk Čech, DrSc.
Prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc.
Prof. MUDr. Milan Dokládal, DrSc.
Prof. MUDr. Milan Dvořák, DrSc.
Prof. RNDr. Emil Hadač, DrSc.
zemřel 2003
Prof. MUDr.RNDr. Karel Halačka, DrSc. zemřel 2002
MUDr. Blahoslav Hejda
zemřel 2001
Prof. RNDr. Milan Hejtmánek, DrSc.
Prof. MUDr. Ivo Hrazdira, DrSc.
Prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc.
Prof. MUDr. Zdeněk Karpfel, DrSc.
zemřel 2002
Prof. MUDr. Rudolf Klen, DrSc.
zemřel 2006
Prof. RNDr. Jan Knoz, CSc.
Prof. RNDr. Arnošt Kotyk, DrSc.
zemřel 2001
Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.
Prof. MUDr. Oldřich Nečas, DrSc.
zemřel 2008
Prof. RNDr. Jan Nečásek, DrSc.
zemřel 1998
Prof. MUDr. Ludvík Novák, DrSc.
Prof. RNDr. Vladimír Novák, DrSc.
zemřel 1998
Doc. Ing. RNDr. Vítězslav Orel, DrSc.
Prof. MUDr. Milan Pospíšil, DrSc.
zemřel 2011
Prof. MUDr. Vladimír Půža, DrSc.
Prof. RNDr. Alexej Romanovský, DrSc. zemřel 1999
Prof. RNDr. Stanislav Rosypal, DrSc.
Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
Doc. RNDr. Věra Spurná, DrSc.
Prof. RNDr. Vladimír Srb, DrSc.
zemřel 2005
Prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc.
Prof. MUDr. Jan Šmarda, DrSc
MUDr. Radim Šrám, DrSc.
Prof. MVDr. Oldřich Štěrba, DrSc.
MUDr. Milan Vrba, CSc.

Nositelé Babákovy medaile
Prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc.
RNDr. Antonín Konětopský, CSc.
Doc. RNDr. Jiří Kunert, DrSc.
Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
MUDr. Radim Šrám, DrSc.
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Kolektivní členové společnosti
V posledních letech jsou významnou součásti života společnosti také její
kolektivní členové. Jsou to renomované podniky zabývající se produkcí a distribucí
různých potřeb, přístrojů, chemikálií, preparátů a všeho ostatního, co je
v experimentálních laboratořích orientovaných na biologický výzkum potřeba.
Společnost poskytuje svým kolektivním členů výhodu maximální informovanosti
všech pořádaných akcí společnosti, kde mohou za výhodných podmínek prezentovat
své výrobky a seznamovat velmi širokou obec spotřebitelů s novinkami své
produkce. Také v každém čísle Zpravodaje Čs. biologické společnosti mají
rezervováno místo pro svou reklamní prezentaci. Delegáti kolektivních členů jsou
zváni ke všem jednáním Hlavního výboru a seznamováni s plánem všech konferencí,
seminářů a pracovních schůzí i s připravovanou publikační aktivitou. Podle
charakteru své odbornosti se členové společnosti podílejí na spolupořádání
vybraných odborných a propagačních firemních akcí, eventuelně jim poskytují
vhodný demonstrační materiál pro propagační materiály. Tento úzký kontakt a
vzájemná spolupráce je samozřejmě také velkým přínosem pro společnost. Na
propagačních akcích našich kolektivních členů mají členové společnosti možnost
vidět poslední výrobky a sledovat trend vývoje laboratorní techniky a materiálových
zdrojů ve vlastním oboru.
V současné době jsou kolektivními členy společnosti tyto firmy:
Sigma - Aldrich, s.r.o.
Pobřežní 46
180 00 Praha 8,
tel: 246 003 200,
fax: 246 003 291
http://www.sigmaaldrich.com/Area_of_Interest/Europe_Home/Czech_Republic.html
e-mail: sigma-aldrich.com/czech
Kontakt: Mgr. Jiří Moos, CSc., jiri.moos@sial.com
Olympus C&S, spol. s r.o.
V Jirchářích 10
Praha 1, 111 21,
tel: 221 985 221
fax: 224 934 015
www. olympus.cz
e-mail: mikroskopy@olympus
Kontakt: Ing. Ivo Lukeš, CSc., ivo.lukes@olympus.cz
Merck, spol. s r.o.
Zděbradská 72,
251 01 Říčany - Jažlovice,
tel: 323 619 211
fax: 323 619 303
www.merck.cz
e-mail: merck@merck.cz
Kontakt: Ing. Zdena Šenfelderová, Zdena.Senfelderova@merck.cz

31

Nikon s.r.o.
Generální zastoupení pro
mikroskopy Nikon v ČR
K Radotínu 15,
156 00 Praha 5,
telefon 230 230 100, 602363767
fax: +420 230 230 101
101 10 Praha 10
www.mikroskopy.cz
e-mail: nikon@mikroskopy.cz;
Kontakt: RNDr. Ivan Rozkošný, CSc., ivan.rozkosny@mikroskopy.cz
Electric Medical Service, s. r. o.
Výstavní 17/19
603 00 Brno
tel: +420 543 184 179, 607 943 342, 543 524 381
fax: +420 543 184 180
www.ultrazvuky.cz
e-mail: rezek@emsbrno.com
Kontakt: Ing. Jan Rezek
MEDATA, spol. s r.o.
Milady Horákové 11
602 00 Brno
tel: 545 213 813
fax: 545 214 428
http://www.medata.cz/
e-mail: obchod@medata.cz
Kontakt: Ing. Radomír Kubák, CSc., ředitel
Carl Zeiss spol.s.r.o.
Radlická 14/3201,
150 00 Praha 5
Tel. +420 233 101 235
e-mail hnilickova@zeiss.cz
Kontakt: Petra Hniličková
PeproTech EC Ltd.
Organizační složka
Na Pankráci 129/1724
140 00, Praha 4
tel: 225 992 284
fax: 225 992 201
http://www.peprotech.com
Kontakt: Lenka Miklovičová, lmiklovicova@peprotech.cz
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Předsedové Čs. biologické společnosti v letech 1922-2012
(funkční období a pracoviště)

Prof. E. Babák
Prof. F. Studnička
Prof. V. Laufberger
Prof. B. Bouček
Prof. L. Drastich
Prof. J. Prokš
Prof. F. Herčík
Prof. V. Uher
Prof. K. Žlábek
Prof. V. Kruta
Prof. K. Mazanec
Prof. O. Nečas
Prof. V. Vršanský
Prof. M. Dvořák
Prof. M. Hrazdira
Prof. O. Nečas
Prof. V. Mornstein

1921-25
1926-35
1936
1937
1938-51
1952-54
1954-55
1956-58
1959-61
1962-64
1965-66
1967-72
1973-75
1976-84
1984-90
1991-2005
2006-12
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Lékařská fakulta MU Brno
Lékařská fakulta MU Brno
Lékařská fakulta MU Brno
Lékařská fakulta MU Brno
Lékařská fakulta Mu Brno
Vysoká škola zemědělská Brno
Lékařská fakulta MU Brno
Lékařská fakulta MU Brno
Lékařská fakulta MU Brno
Lékařská fakulta MU Brno
Lékařská fakulta MU Brno
Lékařská fakulta MU Brno
Lékařská fakulta UK Bratislava
Lékařská fakulta MU Brno
Lékařská fakulta MU Brno
Lékařská fakulta MU Brno
Lékařská fakulta MU Brno

Pobočky
Pobočka v Brně
Pobočka působí od ustavení společnosti v r. 1922, kdy používala název
„Biologická společnost v Brně“, jenž byl o dva roky později doplněn o přívlastek
„československá“. V jejím vedení se na postu předsedy postupně vystřídali profesoři
Edward Babák, František Karel Studnička, Vilém Laufberger, Bohuslav Bouček,
Ludvík Drastich, Josef Prokš, Ferdinand Herčík, Vilém Uher, Karel Žlábek a Vladislav
Kruta. Od roku 1963 se zřízením Hlavního výboru je používáno označení „pobočka
v Brně“. Činnost pobočky řídí 7- až 9 členný výbor volený na 3 roky. Funkci předsedy
pobočky až dosud zastávali pracovníci teoretických ústavů LF MU, a to anatom prof.
MUDr. Přemysl Poláček, DrSc., histolog prof. MUDr. Milan Dvořák, DrSc., fyziolog
prof. MUDr. Ludvík Novák, DrSc. a od r. 1990 prof. MUDr. RNDr. Svatopluk Čech,
DrSc. z Ústavu histologie a embryologie. V současné době je v pobočce registrováno
551 členů.
Těžiště práce pobočky spočívá v organizaci přednáškových odpolední a večerů,
které jsou pořádány - vyjma období hlavních prázdnin obvykle každou druhou středu
v měsíci. Těch se v uplynulém desetiletí uskutečnilo celkem 86 při průměrné účasti
33 posluchačů a bylo na nich předneseno 269 přednášek z různých biologických a
biomedicínských oborů. Kromě přednášek renomovaných tuzemských a
zahraničních odborníků, jichž bylo 9, se na schůzích formou profilových večerů
prezentovala řada ústavů a oddělení různých brněnských vysokých škol anebo
vědeckých ústavů, např. Biologický ústav, Ústav histologie a embryologie,
Farmakologický ústav, Anatomický ústav, Fyziologický ústav, Mikrobiologický ústav
aj. z LF MU, z Přírodovědecké fakulty Katedra mikrobiologie, výzkumné centrum
RECETOX a některá oddělení Ústavu experimentální biologie, z Mendelovy
univerzity v Brně Laboratoř molekulární embryologie, Ústav genetiky a Ústav chemie
a biochemie na Agronomické fakultě, Ústav anatomie, histologie a embryologie z
Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, a dále některá oddělení Biofyzikálního
ústavu AV ČR (Laboratoř molekulárních komplexů DNA, Laboratoř molekulární
epigenetiky) a Výzkumné pracoviště preventivní a sociální pediatrie LF MU či
Oddělení lékařské genetiky FN Brno a další.
Na pěti schůzích se přednáškami představili studenti DSP, a to z Biochemického
a Biologického ústavu LF MU, Ústavu experimentální biologie PřF MU nebo Ústavu
genetiky Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. U příležitosti životních
jubileí významných brněnských vysokoškolských učitelů a vědeckých pracovníků
bylo uspořádáno 11 schůzí (prof. Jan Peňáz - 85 let, prof. Jiří Slavík, prof. Pavel
Bravený, prof. Oldřich Štěrba a prof. Stanislav Rosypal - všichni 80, aj.). Na několika
schůzích byla vzpomenuta a odbornými přednáškami doplněna výročí narození nebo
úmrtí pracovníků, kteří se zasloužili o Biologickou společnost nebo o rozvoj některých
vědních oborů na VŠ v Brně, jako bylo 80. výročí úmrtí Edwarda Babáka spojené s
vernisáží výstavy dokumentů z Babákova života a díla, a dále výročí embryologa
Jana Floriana, anatomů Karla Žlábka a Jana Koldy a embryologa Karla Mazance.
Ve spolupráci s ústavy a odděleními na vysokých školách biologického zaměření
byla platforma schůzí využita rovněž pro habilitační přednášky, jichž bylo šest. Při
zajišťování odborného programu výbor pobočky spolupracoval s dalšími odbornými
společnostmi, zejména s Českou anatomickou společností, Českou fyziologickou
společností, Genetickou společností Gregora Mendla, Čs. mikrobiologickou
společností, Českou histo- a cytochemickou společností, s brněnskou pobočkou
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Společnosti pro dějiny věd a techniky, Hlavním výborem Čs. biologické společnosti,
ale i s Ústavem živočišné fyziologie a genetiky AV ČR v Brně.
Kromě pravidelných schůzí pobočka uspořádala seminář za účasti dvou
zahraničních odborníků na téma Placenta and its role in mother - fetal dialogue a
spolupodílela se na přípravě workshopu ”Animal Environment Interaction” Brno 2002.
K výčtu aktivit je třeba ještě přiřadit každoroční účast pobočky na organizační a
částečně i obsahové přípravě vědecké konference Aktuální otázky bioklimatologie
zvířat, jež je tradičně pořádána v prosinci Českou bioklimatologickou společností
(Sekce bioklimatologie zvířat) a Výzkumným ústavem živočišné výroby.
Potěšitelné je, že se výboru pobočky dařilo do přednáškové činnosti zapojovat
doktorandy, mladé začínající učitele a vědecké pracovníky.
I když pobočka nevyvíjí samostatnou ediční činnost, byl program
přednáškových schůzí včetně resumé přednášek zaznamenáván pro budoucnost ve
vědeckém časopise Lékařské fakulty MU v Brně Scripta Medica, jehož vydávání bylo
ukončeno v roce 2009. Program schůzí s krátkým komentářem je každoročně
publikován také ve Zpravodaji Čs. biologické společnosti, obvykle v jeho druhém
čísle.

Pobočka v Praze
Podle protokolu z výborové schůze Čs. biologické společnosti v Brně z 23.
února 1934 začala pobočka působit nejprve jako Čs. biologická společnost v Praze
za předsednictví prof. A. Hamsíka. Od r. 1957 se v jejím vedení postupně vystřídali
prof. Dr. Bohumil Sekla, prof. RNDr. Alexej Romanovský, DrSc. a od r. 1997 je
předsedou doc. MUDr. Karel Smetana, DrSc. z Anatomického ústavu 1. Lékařské
fakulty UK v Praze. Od. r. 1959 byly v rámci pobočky postupně ustaveny Sekce
antropologická, Sekce biofyzikální, Sekce plemenářské biologie, Sekce
transplantační, Sekce fotobiologická a Sekce kryobiologická. Jak je znázorněno na
přehledu v obr. 3, některé z těchto sekcí měly časově omezenou působnost nebo se
transformovaly v sekci při Hlavním výboru s celostátním působením.
V současné době je největším lokálním subsystémem společnosti, což vyplývá
z vysoké koncentrace vysokých škol, ústavů AV ČR a výzkumných zařízení
jednotlivých resortů v našem hlavním městě. V rámci pražské pobočky jsou
organizováni i členové z okolí Prahy, kde není dostatek členů pro vytvoření vlastní
organizace (např. Liběchov u Mělníka). Kromě vysokého počtu členů pobočky, který
přesahuje 400, je tato situace i základem širokého spektra oborového zaměření jejích
aktivit. Ty sahají od molekulární a buněčné biologie až po ekologii a ochranu přírody.
Důležitou součástí činnosti jsou tradičně i medicínské oblasti, neboť v pobočce je
organizována řada renomovaných klinických pracovníků. Významný je i podíl členů
pobočky na výchově studentů, a to od středních škol až po postgraduální studium na
školách vysokých i na aktivitu učitelů základních a středních škol.
Základem činnosti pobočky jsou akce na pracovištích, kde je organizována řada
odborných seminářů a konferencí. Jednou až dvakrát ročně probíhají společné akce,
které často mají celostátní či mezinárodní charakter a dotýkají se současných
aktuálních otázek biologie; např. semináře s mezinárodní účastí, které se týkaly
aktuální problematiky buněčné terapie a klonování. V r. 1997 pražská pobočka
společně s Hlavním výborem společnosti uspořádala XIV. Biologické dny s tématikou
„Současné trendy ve studiu biologie buňky“.
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Pobočka v Olomouci
Pobočka zde byla založena v r. 1950 a postupně se v ní ustavily Sekce
antropologická, Sekce biofyzikální, Sekce neurobiologická, Sekce experimentální
medicíny, Sekce ekologie krajiny a Sekce elektronové mikroskopie, které však
v současné době již nepracují. Předsedy pobočky byli postupně prof. MUDr. Jan
Kabelík, DrSc., prof. RNDr. Milan Hejtmánek, DrSc., prof. RNDr. Bořivoj Novák, doc.
Ing. František Novák, CSc., prof. RNDr. Karel Lenhart, DrSc. a nyní Prof. MUDr.
Jaroslav Veselý, CSc., přednosta Ústavu patologické fyziologie LF UP. V současné
době má pobočka 61 členů, příležitostně pořádá odborné přednášky a v r. 2001
zorganizovala XVI. Biologické dny s tématikou „Aktuální témata z buněčné a
molekulární biologie“.

Pobočka v Hradci Králové
Pobočka byla ustavena v r. 1966 a po celou dobu jejího trvání je jejím
předsedou prof. MUDr. Vladimír Půža, DrSc. Pobočka pořádá pravidelné přednášky,
většinou ve spolupráci s Fyziologickou společností J. E. Purkyně. Přednášky se
konají na Lékařské fakultě a pozvánky jsou zveřejňovány na jejích webových
stránkách. V r. 1984 uspořádala pobočka IX. Biologické dny s tematikou „Integrující
aspekty buněčné biologie“, v r. 1995 organizovala XIII. Biologické dny
s polytematickou náplní a v roce 2008 organizovala XIX. Biologické dny s názvem
Biologický výzkum pro lidské zdraví. Kromě toho pobočka od roku 1969 organizuje
mezinárodní symposia o buněčné dynamice. Poslední tři se konala v roce 2000,
2006 a 2009 pod názvem „CYTOKINEMATICS“. Program a další podrobnosti je
možné najít na www http://www.cytokinematics.eu/ Nejvíce aktivit pobočka
zaznamenala v letech 1965 až 1988, kdy existovala Sekce pro mikrokinematografii
v cytologii. V té době se členové pobočky intenzivně angažovali právě v jejích akcích.
V současné době má pobočka 32 členů a aktivity pobočky jsou soustředěny zejména
kolem Ústavu lékařské biologie a genetiky na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové.
Přednosta ústavu prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. je řadu let členem
Hlavního výboru ČSBS.

Pobočka v Ostravě
Pobočka byla založena v r. 1955 a má v současnosti 29 členů. V jejím vedení
se vystřídali prof. MUDr. Karel Uhlíř, MUDr. Teodor Coufalík, MUDr. Blahoslav Hejda
a později převzal vedení prof. RNDr. Lubomír Dobiáš, DrSc. ze Zdravotně sociální
fakulty v Ostravě. Nyní je předsedkyní pobočky MUDr. Hana Lehocká, CSc. Pobočka
pořádá příležitostně odborné přednášky většinou ve spolupráci s některým z místních
zdravotnických zařízení.

Slovenská biologická společnost.
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Pobočka začala své působení již v r. 1930 za předsednictví prof. B. Krajníka.
Sdružila slovenské biology do této doby organizované v rámci brněnské pobočky.
V r. 1964 byla ustavena Slovenská biologická společnost (SBS) v Bratislavě s vlastní
pobočkou v Košicích. Prvním předsedou byl prof. MUDr. et RNDr. J. A. Valšík,
později převzal vedení prof. MUDr. V. Vršanský a pak v letech 1988-1994 prof.
RNDr. A. Bózner, DrSc. V jejím rámci působila také sekce antropologická a
elektronmikroskopická. Od r. 1964 začala působit i pobočka v Košicích za vedení
prof. RNDr. Milana Prasličky, DrSc., pak později prof. RNDr. Ivana Kaliny, DrSc., od
r. 2000 byl předsedou doc. RNDr. Peter Brezáni, CSc. Brzy po jejím založení měla
po řadu let v činnosti sekci genetickou, morfologickou, radiobiologickou, botanickou a
mikrobiologickou.
Na rozdíl od současnosti, v šedesátých až osmdesátých letech Slovenská
biologická společnost uskutečnila celou řadu velmi úspěšných místních i celostátních
vědeckých setkání. Byly to např. troje Biologické dny (3. v Trnavě, 1969, 5.
v Bratislavě (1975) a 7. v Košicích (1979).
Vlastní aktivita SBS je dočasně utlumena a slovenští biologové jsou aktivní v
odborných sekcích. Na schůzích HV zastupoval slovenskou biologii prof. RNDr.
Ivan Kalina, DrSc., v současné době jsou členy Hlavního výboru Čs. biologické
společnosti prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc. (1. místopředseda) a prof. RNDr. Juraj
Krajčovič, CSc. (předseda Sekce evoluční biologie).
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Sekce
Cytogenetická sekce
Cytogenetická sekce byla založena v roce 1967, tedy 10 let po objevu přesného
počtu lidských chromosomů, v letech, kdy se postupně stala cytogenetika
samostatným oborem nejen v lékařské genetice, ale i v experimentech s rostlinami a
živočichy. V Československu vznikly v šedesátých letech cytogenetické laboratoře
především na lékařských pracovištích, zabývajících se interními, dětskými a
gynekologickými nemocemi a lidskou dědičností, a dále i na dalších pracovištích
výzkumných ústavů, akademie věd a vysokých škol s biologickým zaměřením.
První výroční zasedání se konalo v roce 1968 v Brně a bylo pořádáno
z iniciativy zakladatele sekce prof. Dušana Soudka z Výzkumného ústavu
pediatrického v Brně. Prof. Soudek však záhy po sovětské invazi odešel do emigrace
do Kanady, kde je nyní emeritním profesorem Queen’s University v Kingstone.
Zásluhou dalších nadšených pracovníků - MUDr. Milana Vrby, CSc., MUDr.
Radovana Chrze, CSc., Doc. MUDr. Viliama Izakoviče, CSc. a dalších - však sekce
pokračovala dále ve své činnosti a stala se fórem pro všechny zájemce o
chromosomy. Od r. 1987 je předsedkyní sekce prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc., z
Centra nádorové cytogenetiky Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky
VFN a 1.LF UK v Praze.
Od roku 1968 se výroční cytogenetická shromáždění konala pravidelně
s mezinárodní účastí a v jejich organizaci se střídalo Brno, Praha a Bratislava. Na
výroční konference přijížděli přední vědci ze západní Evropy i USA a podle možností
i vědci z východního bloku. Na mezinárodní platformě vznikaly pracovní a přátelské
kontakty, na jejichž základě se uskutečnily i mnohé vědecké projekty a byly
publikovány společné práce několika týmů v renomovaných časopisech.
V současnosti je v České republice na velmi dobré úrovni standardní cytogenetika
využívaná v lékařství, zemědělství i experimentálně. Během několika posledních let
se metody molekulární cytogenetiky, z původně výhradně výzkumných projektů,
rozšířily do mnoha klinických laboratoří, které se zabývají rutinním vyšetřením
pacientů s vrozenými i získanými odchylkami chromosomů, stejně jako prenatální
diagnostikou a asistovanou reprodukcí. K rychlému rozšíření molekulárně
genetických technik přispěly právě také výroční konference a pracovní dny
cytogenetické sekce společnosti, které se vždy věnovaly převážně novým technikám,
jejich významu v lékařské genetice a v experimentálních postupech. V tomto směru
byly také velkým přínosem pravidelně pořádané četné workshopy o nových
molekulárních metodách klinické cytogenetiky.
Na rozdíl od doby ustavení sekce, kdy dominantní roli měli lékaři, mají dnes
převahu absolventi přírodovědeckých a dalších biologicky zaměřených fakult, kteří
většinou pracují na odděleních lékařské genetiky a zajišťují prenatální i postnatální
diagnostiku. Velmi se v posledních letech rozvinula i nádorová cytogenetika, zvláště
v hematoonkologii, kde se výsledky klasických i molekulárních cytogenetických
analýz staly důležitým diagnostickým i prognostickým ukazatelem. Rozvíjí se rovněž
experimentální cytogenetika rostlinná a živočišná. K 20. výročí založení
Cytogenetická sekce vydala sborník „Metody analýzy chromosomů“. Podrobný
přehled o dlouhodobé aktivitě sekce přináší jubilejní publikace „Cytogenetická sekce
1967-1987“.
Cytogenetická sekce pořádá pravidelně jedenkrát za rok celostátní odbornou
konferenci. Poslední 44. Cytogenetická konference se uskutečnila společně se
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Sjezdem Společnosti lékařské genetiky v r. 2011. Sekci již řadu let úspěšně vede
prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc. , sekce má 173 registrovaných členů.

Sekce evoluční biologie.
Rozvoj bádání v biologii ve druhé polovině minulého století začal přivádět stále
více vědeckých pracovníků k poznání významu soustavné teoretické práce v tomto
oboru. Zvyšoval se zájem o zobecňující přístupy, jako jsou biomatematika, studium
logických postupů, kybernetika, teorie systémů. Odrazem zájmu skupiny teoreticky
zaměřených biologů bylo ustavení Sekce evoluční biologie, která od r. 1972
poskytovala příležitost pro diskuse a publikování problematiky evoluční biologie i
úzce souvisejících otázek filozofických. Někteří pracovníci rozvíjeli též simulované
pokusy iniciované Oparinovou koacervátovou teorií. Od založení sekce byl
předsedou RNDr. V. J. A. Novák, DrSc., vedoucí oddělení evoluční biologie MBÚ
ČSAV v Praze.
Mezi hlavní oblasti zájmu patřily koncepce přírodního výběru, sociogeneze
včetně antroposociogeneze, evoluční paleobiologie, protobiologie a evoluční
etologie. Sekce se podílela na organizaci řady národních a mezinárodních sympozií
a konferencí a přispěla k vydání četných sborníků a publikací. Mezi významné patřila
konference o evoluční biologii v r. 1976, které se zúčastnil i A.I. Oparin a S.W. Fox. V
r. 1990 vedl sekci RNDr. Jiří Mlíkovský, CSc. z laboratoře evoluční biologie MBÚ
ČSAV v Praze. Laboratoř však v souvislosti reorganizací AV ČR zanikla a přestala
vyvíjet činnost. V sekci bylo registrováno 50. členů ČSBS.
V roku 2007 bol poverený vedením Sekcie evolučnej biológie prof. RNDr. Juraj
Krajčovič, CSc. z Ústavu bunkovej biológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave. V roku 2008 sa podarilo zorganizovať vydarené,
takpovediac všeobjímajúce stretnutie záujemcov o problematiku evolučnej biológie
z česko-slovenského kultúrneho priestoru na Donovaloch. Konferencie pod názvom
„Evolúcia Quo vadis?!“, ktorej program pokrýval takmer všetky aspekty evolučnej
biológie, odzneli príspevky takmer 40-tich špičkových odborníkov z našich krajín;
okrem biológov rôzneho zamerania aj geológovia a filozofi. Účastníci konferencie sa
zhodli na tom, že obdobné stretnutia by bolo veľmi užitočné organizovať pravidelne
(asi v 5-ročných intervaloch). V roku 2009, keď si celý svet pripomínal 150 rokov
vydania základného diela Charlesa Darwina „O vzniku druhov“ a dvesto rokov
narodenia jeho autora, sa aj viacero členov sekcie aktívne zapojilo do týchto osláv,
napr. prednáškami pre odbornú i laickú verejnosť, článkami, diskusiami
v masovokomunikačných prostriedkoch. Bežné aktivity sekcie (prednášky a
semináre) sa v posledných rokoch týkajú hlavne otázok pôvodu a evolúcie bunky a
molekulárnej evolúcie. To je do značnej miery dané výskumným zameraním
predsedu sekcie prof. Krajčoviča (ktorý v súčasnosti pôsobí na Katedre genetiky při F
UK v Bratislave), ale aj tradíciou výskumu mitochondrií a plastidov na našich
pracoviskách, resp. pokrokom metodík a záujmom mladých výskumníkov a
študentov. V sekci je nyní registrovaných 36 členů.

Česká a Slovenská společnost pro mutagenezi zevním prostředím
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Studium mutací má svůj význam nejen v oblasti výzkumu základního, ale i
zásadní důležitost pro rozvoj každé civilizované společnosti. Problematika
mutageneze je jednou z prakticky orientovaných disciplín genetiky s těsnými vztahy
k ekologii. V krátké době se v Čs. biologické společnosti po založení již dvou
geneticky profilovaných sekcí, cytogenetické a pro obecnou genetiku, ustavila v r.
1972 Sekce pro mutagenezi zevním prostředím. Zakladatel a první předseda MUDr.
Radim Šrám, DrSc., v ní vytvořil podmínky pro četná setkání odborníků v genetické
toxikologii, ekologii a molekulární genetice. Od r. 1990 používá sekce označení
Společnost pro mutagenezi zevním prostředím a má v současné době 115 členů. Po
MUDr. R. Šrámovi převzal vedení Společnosti prof. RNDr. Lubomír Dobiáš, DrSc. a
od r. 2001 byl předsedou doc. MVDr. Jiří Rubeš, CSc. z Výzkumného ústavu
veterinárního lékařství v Brně. Nyní je předsedou sekce Ing. Jan Topinka, DSc.
V posledních letech se sekce zaměřuje na upevnění odborného postavení
vědecké společnosti v domácích podmínkách, tedy v ČR a SR, především s důrazem
na aktuálnost uplatnění problematiky genetické toxikologie v praxi, a to v oblasti
primární prevence poškození zdraví populace a ohrožení biosféry. Jejím cílem je
dosáhnout propojení odborných a konzultačních aktivit pracovišť genetické
toxikologie v ČR a SR v návaznosti na restrukturalizaci legislativy ve vztahu
k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví, zviditelnit zvýšenou aktivitu při
spolupráci se státními i nestátními vzdělávacími institucemi zapojenou do odborné
problematiky genetické toxikologie do pregraduálních studijních programů vysokých
škol a postgraduálního systému vzdělávání. Usiluje rovněž o vyšší zapojení do
vědecko výzkumných programů v rámci domácích a mezinárodních odborných
aktivit. Zde je možno uvést dva rozsáhlé mezinárodní projekty, které byly za účastí
členů řešeny - Program Teplice a Program Slezsko. Dosažené výsledky představují
přínos v oblasti biomonitorování genotoxických faktorů prostředí.
Každoročně jsou pod odbornou garancí České a Slovenské společnosti pro
mutagenezi zevním prostředím pořádány pracovní dny, jejichž náplň je členěna na
dvě části – část vzdělávací a na prezentaci přihlášených odborných sdělení.
Zaměření části vzdělávací je koncipováno jako školící kurz „Aktuální problematika
genetické toxikologie“. Tato odborná akce zabezpečuje kontinuální vzdělávání
specialistů v oboru genetické toxikologie vzhledem k novým trendům vývoje oboru.
V posledním období je kladen zvýšený důraz na rozvoj uplatnění molekulárně
biologických metod a environmentální epidemiologie vlivu genotoxických faktorů
zevního prostředí.
Společnost je členem European Environmental Mutagen Society (EEMS), kde
dr. Šrám působil v letech 1991-1998 ve výboru a v letech 1992-3 byl jejím
viceprezidentem. V r. 1991 tyto společnosti uspořádaly XXIst Annual Meeting of the
EEMS v Praze s účastí přes 400 odborníků z 25 zemí světa. Sekce získala i řadu
dalších významných mezinárodních ocenění, např. prestižní mezinárodní cenu F. H.
Sobelse, která byla za významné objevy a rozvoj problematiky mutageneze zevním
prostředím udělena dlouholetému předsedovi společnosti MUDr. R. J. Šrámovi,
DrSc., a dále pak Diplom vědecké rady a ředitelství Státního zdravotního ústavu
Praha u příležitosti oslav 75. výročí založení ústavu, který obdržela doc. MUDr. M.
Černá, DrSc. Toto ocenění bylo mimo jiné uděleno také za dlouholetou odbornou
činnost v oboru genetické toxikologie. Oproti minulému období se vedle prezentace
odborných aktivit na mezinárodní úrovni ještě výrazněji projevila také snaha o uznání
v domácích podmínkách. Z hlediska zvýšení praktického významu oboru a získání
prostoru pro práci k tomu významně přispěla změna v nazírání na problematiku
genetické toxikologie ze strany instituce Ministerstva zdravotnictví ČR.
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Od
r.
2010
společnost
intenzivně
spolupracuje
s partnery
se
Slovenska..Společně se rozhodli pořádat setkání odborníků v oblasti genetické
toxikologie a prevence rakoviny pravidelně každý rok střídavě v Brně a v Bratislavě.

Pedagogická sekce
Před 40 lety, 17. října 1972, zřídil Hlavní výbor Čs. biologické společnosti
pedagogickou komisi. Iniciátorem tohoto aktu a prvním vedoucím komise byl prof.
RNDr. Milan Hejtmánek, DrSc., přednosta Biologického ústavu LF UP v Olomouci.
V komisi se sdružili ti členové Biologické společnosti, které spojoval zájem o výuku
biologie na středních a vysokých školách. Působnost komise byla a je od počátku
celostátní. Soustředili se v ní biologové – pedagogové nejrůznějších vědeckých
profilů a vzniklo fórum pro výměnu informací, názorů a formulací podnětů v oblasti
pedagogiky středoškolské a vysokoškolské biologie. Byla tak vytvořena možnost
hovořit o koncepci biologie jako výukového oboru (a aktivně ji přetvářet), o
realizačních podmínkách její výuky (a napomáhat jejímu vývoji), o její nezbytné stálé
modernizaci v souvislosti s pokrokem vědy a o návaznosti výuky vysokoškolské na
výuku středoškolskou, a takto ovlivňovat tvorbu učebních osnov a středoškolských i
vysokoškolských učebnic. Komise se rovněž programově zabývá filozofickými a
etickými problémy současné biologie.
Komise od počátku úzce spolupracovala s biology Výzkumného ústavu
pedagogického v Praze i Krajských pedagogických ústavů. Postupně se členská
základna i aktivita členů rozrůstala, a proto byla v roce 1985 komise konstituována
jako pedagogická sekce. Od r. 1990 by předsedou sekce prof. MUDr. Jan Šmarda,
DrSc., od r. 1996 sekci vedl RNDr. Antonín Konětopský, CSc. V rámci sekce byla
zřízena komise pro didaktiku středoškolské biologie v čele s RNDr. Ivanem Boháčem
z Krajského pedagogického ústavu v Brně.
V r. 2009 se vedení sekce ujal RNDr. Pavel Vařejka. Členská základna dnes
čítá 48 biologů – pedagogů z obou republik.
Již řadu let se sekce zaměřuje na vzdělávání středoškolských učitelů, jimž
přednášejí špičkoví odborníci o novinkách ve svých oborech. To je důležité zejména
po zániku krajských pedagogických ústavů, kdy další vzdělávání pedagogických
pracovníků je omezeno spíše na jednotlivé akce, zejména na cykly přednášek, které
nabízejí z vlastní iniciativy některé vysoké školy.
V posledních letech je práce pedagogické sekce poznamenána jednak
generační obměnou, kdy moudří a zkušení pracovníci opouštějí své aktivní působení,
jednak tím, že učitelská veřejnost musela soustředit svoje snažení na proměny,
kterými prochází naše školství a při nichž je pozornost zaměřena výhradně na
problematiku didakticko-technickou (na otázku, jak učit „nově“) a nikoliv na otázky
odborné obsahové náplně (co učit, aby to bylo smysluplné). Tento druhý zmíněný
moment ovšem otvírá pro pedagogickou sekci významný prostor pro diskusi a
spolupráci jak mezi středoškolskými učiteli, tak mezi učiteli středních a vysokých škol
navzájem. Pedagogická sekce je proto otevřená všem těm, kterým na kvalitě obsahu
biologického vzdělávání mladé generace záleží.

Sekce pro biologii nízkých teplot
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Studium účinků nízkých teplot má zásadní význam pro pochopení funkční
organizace živých soustav a je důležité i pro řadu praktických oborů. Od r. 1969 byli
kryobiologové sdruženi v sekci při pražské pobočce a v roce 1973 z iniciativy MUDr.
Rudolfa Klena, DrSc. byla ustavena samostatná sekce při m výboru. Po doc. Klenovi
převzal vedení sekce Ing. Vladimír Skládal, CSc. z Výzkumného ústavu rostlinné
výroby v Praze.
V devadesátých letech došlo k určité transformaci v zaměření sekce, které
odráželo pokroky dosažené v základním i aplikovaném kryobiologickém výzkumu.
Zdokonalení již dříve poznaných kryoprezervačních a kryoprotektivních postupů
vedlo k jejich praktickému uplatňování v klinické praxi, laboratorních manuálech či k
použití v genových bankách. Téměř výlučné využití v humánní medicíně a
plemenářství se rozšířilo i do oblasti kryoprezervace rostlin. Zatímco dříve mnoho
přednášek a posterů se zabývalo dílčími problémy, jako vhodností kryoprotektiv,
rychlým nebo pomalým mrznutím a táním, použitím bakterií nukleujících led atd.,
v devadesátých letech se používaly nové metody zamrazování, jejich aplikace a
využití nových dokonalých aparatur. K tomuto pokroku jistě přispěla zlepšená situace
v přístupu a získávání informací, celoživotní vzdělávání a pokrok ve schopnostech
přístrojové techniky. Nelze pominout ani úlohu obchodu, který se vždy snaží nalézt
nová odbytiště a tím i vyhledat nové oblasti pro využití kryometod. Naproti tomu,
omezené financování a podstatné strukturální změny vedly k ukončení nebo odkladu
některých projektů a počet zkušených lidí v oboru mírně poklesl. K prohloubenému
využití kryometod došlo v kryochirurgii, kryotherapii a v kryobankách, které nahrazují
nebo participují na dlouhodobém uchování buněk, tkání, krve, kultivovaných štěpů,
generativních buněk, genetických zdrojů plodin, hub atd. Kryometody si budou i
v budoucnu udržovat pevnou pozici přinášet dobro, navracet zdraví, chránit cenný
genetický materiál, prostě sloužit nám všem. To se obrazilo i v poslání a výsledcích
mezinárodní konference, uspořádané ve spolupráci s International Institute of
Refrigeration a Society for Low Temperature Biology v Hradci Králové.
V důsledku změn v zaměření výzkumu pracoviště předsedy sekce docházelo
k útlumu její aktivity a činnost sekce byla v r. 2012 ukončena.

Česká společnost pro ultrazvuk v medicíně
Rozvoj ultrazvukových metod v lékařství, zvláště v lékařské diagnostice,
koncem šedesátých a začátkem sedmdesátých let minulého století byl podnětem jak
k intenzivnímu výzkumu biologických účinků ultrazvuku, tak k výzkumu nových
technologií ultrazvukového zobrazování. S cílem organizačně sjednotit snahu
biologů, lékařů i techniků vznikla v r. 1974 v rámci Čs. biologické společnosti při
ČSAV Sekce pro ultrazvuk v biologii a lékařství jako interdisciplinární organizační
základna pro všechny, kteří se rozvojem ultrazvukových metod v lékařství zabývali.
Sekce každoročně pořádala tematické konference i jednodenní přednáškové a
doškolovací akce, na které byli zváni odborníci ze zahraničí. Sledovala rozvoj
ultrazvukové diagnostiky v České a Slovenské republice a vypracovala koncepci
jejího rozvoje. V sekci je registrováno 191 členů.
V r. 1977 byla sekce přijata za člena Evropské federace společností pro
ultrazvuk v biologii a lékařství se sídlem v Londýně (EFSUMB). Dlouholetý předseda
sekce prof. MUDr. I. Hrazdira, DrSc., nyní emeritní profesor Lékařské fakulty
Masarykovy univerzity v Brně, byl po dvě funkční období členem výkonného výboru
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této federace (1984 – 1990). Mimoto pracoval řadu let v Evropské komisi pro
bezpečnost lékařského ultrazvuku, známou pod názvem Watchdog Group (nyní
ECMUS – European Committee for Medical Ultrasound Safety). V současné době
má ČR opět svého zástupce v této komisi, a to v osobě Ing. Ladislava Doležala, CSc.
Sekce vydávala příležitostně zpravodaj, v němž informovala o technických novinkách
i vědeckých akcích vnitrostátních i mezinárodních. Pořádala konference a semináře a
zapojila se také do organizace mezinárodních kongresů UBIOMED. V roce 1995
uspořádala mezinárodní doškolovací kurz v oblasti abdominální ultrasonografie. A až
do roku 2008 pořádala ve dvouletých intervalech v Olomouci konference pod
názvem „Praktická ultrasonografie“ a v mezidobí „Brněnské sonografické dny“. Naše
společnost úzce spolupracuje se Slovenskou společností pro ultrazvuk v medicíně,
která pořádá rovněž v dvouletých intervalech konference pod názvem „Slovenská
sonografia“.
Situace v oblasti ultrazvukové diagnostiky se v uplynulých 40 letech výrazně
změnila. Ultrazvukové vyšetřovací metody se staly integrální součástí mnoha
lékařských oborů, které již pořádají vlastní tematické konference a sympozia. Činnost
společnosti se proto v poslední době zaměřuje především na doškolovací akce
v rámci Euroson School pod patronací Evropské federace společností pro ultrazvuk
v lékařství a biologii.
V roce 1997 byla sekce přejmenována na Českou společnost pro ultrazvuk v
medicíně, jejím novým předsedou se stal doc.MUDr. Zdeněk Malý, CSc.,
z porodnicko-gynekologické kliniky FN v Brně- Bohunicích. V dalších letech zastávali
funkci předsedy společnosti MUDr. Dušan Spitzer, CSc, primář radiologického
oddělení nemocnice v Pardubicích, doc. MUDr. František Záťura, Ph.D. z urologické
kliniky FN v Olomouci a MUDr. Eva Kotulánová, vedoucí lékařka oddělení
ultrazvukové diagnostiky KZM FN u sv. Anny v Brně. V současné době zastává
funkci předsedy opět doc. MUDr. František Záťura, Ph.D. Společnost má vlastní
webové stránky: http://www.csum.cz

Sekce pro reprodukční biologii
Studium reprodukčního procesu živočichů má důležitý význam nejen z hlediska
výzkumu základního, ale i v mnoha oblastech praktických. Poznatky jsou aplikovány
v reprodukčních technologiích u hospodářských zvířat nebo např. v asistované
reprodukci při léčbě lidské neplodnosti. Pokroky ve výzkumu těchto otázek přivedly
pracovníky k založení Sekce biologie reprodukce. Od jejího založení v roce 1984 byl
v čele prof. MUDr. Pavel Majerčiak, DrSc. z Výzkumného ústavu živočišné výroby
v Nitře, dále se ve vedení vystřídali RNDr. Miroslav Šimon, CSc., Prof. MVDr. Jan
Motlík, DrSc. a od r. 1995 je předsedou Ing. Josef Fulka, CSc., z Výzkumného ústavu
živočišné výroby v Praze. Sekce uspořádala několik symposií, většinou v Brně.
V současné době je do vedení sekce navrhován MUDr. Petr Šolc, Ph.D. V sekci je
registrováno 60 členů.

Biofyzikální sekce
Biofyzikální sekce Čs. biologické společnosti byla ustavena nejprve v rámci
brněnské pobočky v květnu 1963 a později pak vznikaly biofyzikální sekce i při
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některých dalších pobočkách společnosti. Jako sekce Čs. biologické společnosti
s celostátní působností funguje Biofyzikální sekce od r. 1985.
Sekce si dala za cíl intenzivně napomáhat rozvoji biofyziky v ČSFR pořádáním
přednášek, seminářů, pracovních schůzí a konferencí, zaměřených zejména na
strukturní analýzu biologických objektů, energetiku biologických procesů, regulaci
v biologických systémech, na vliv fyzikálních faktorů vnějšího prostředí na ekologické
systémy a na nové biofyzikální metodiky včetně matematického modelování.
Sekce kromě desítek pracovních schůzí pořádala celostátní semináře, jejichž
tematikou byly např. nové poznatky o transpozonech, biofyzikální analýza sekvencí
DNA a proteinů, elektrochemické metody v molekulární biologii nebo využití počítačů
v biofyzikálním výzkumu. Prospěšné byly i kurzy pro mladší vědecké pracovníky o
fyzikálních a chemických metodách v molekulární biologii. Všechny uvedené akce
usilovaly o rozvoj progresivních směrů v biofyzikálním výzkumu a o urychlení
přenosu výsledků do společenské praxe.
V čele sekce byli prof. MUDr. Milan Pospíšil, DrSc., doc. RNDr. Milan
Kleiwächter, CSc., a v r. 1991 byl zvolen předsedou sekce doc. RNDr. Oldřich Vrána,
CSc. z BFÚ ČSAV v Brně. Sekce má 107 členů.

Sekce buněčné biologie
V posledních třech desetiletích jsme svědky značného pokroku výzkumu
zejména v molekulární biologii a genetice, který je provázen i prohloubením poznání
procesů na buněčné úrovni. Přístup cytologů se přesunul od deskripce struktur a jevů
ke studiu dynamiky buněčných procesů. V sedmdesátých letech se postupně vytváří
nový vědní obor buněčné biologie, který v sobě zahrnuje studium funkční organizace
buňky jak na mikroskopické, tak i submikroskopické úrovni a integruje poznatky
molekulární biologie a genetiky.
Řada našich pracovišť sledovala tyto nové trendy výzkumu buňky ve své
experimentální práci. V osmdesátých letech byla pociťována stále větší nutnost
vytvořit fórum pro zainteresované pracovníky, kde - by podle vzoru zahraničních
společností tohoto zaměření - byla diskutována, koordinována a rozvíjena aktuální
témata buněčné biologie. V rámci IX. Biologických dnů v Hradci Králové se dne
8.11.1984 sešla skupina zájemců, kteří vytvořili prozatímní výbor sekce buněčné
biologie při Čs. biologické společnosti a v následujícím roce byla nová sekce
ustavena. Prvním předsedou sekce buněčné biologie byl zvolen prof. MUDr. Oldřich
Nečas, DrSc., tehdejší přednosta Biologického ústavu LF MU v Brně a od roku 1992
byl předsedou prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc. V letech 1988-1996 působila
v rámci sekce pod vedením prof. MUDr. Langa, CSc., Komise pro studium nádorové
buňky. Od roku 2005 je předsedou sekce prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.
Z historického hlediska vědci přistupovali k poznání buněčných funkcí třemi
způsoby. Biochemici a molekulární biologové tíhli ke stanovení mechanismu reakcí,
ke kterým dochází v podmínkách in vitro, často v systému izolovaných buněčných
komponent. Snahou genetiků bylo izolovat muntanty, které ovlivňují buněčné funkce,
a použít výsledné fenotypy ke stanoveni in vivo funkce příslušných proteinů.
Strukturní biologové se snažili zjišťovat strukturu buňky či makromolekul za různých
experimentálních podmínek a použít pozorované změny k vyvození funkční role
různých buněčných složek či makromolekulárních komplexů. V posledních 25 letech,
a stále intenzivněji v posledním desetiletí, dochází k integraci těchto vědních disciplin
pod pojmem „Buněčná biologie“.
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V roce 1996 byla sekce přejmenována na Společnost buněčné biologie. Má
158 členů a jejich aktivitou byla uspořádána řada konferencí, seminářů a vědeckých
schůzí. Sekce byla m organizátorem šesti celostátních konferencí „Biologických dny“
– Buněčná teorie a současnost (v Brně 1987), Teoretické základy biotechnologií
(v Českých Budějovicích 1990), Dysfunkce živých soustav (v Hradci Králové 1995),
Současné trendy ve studiu biologie buňky (v Praze 1997), Nádorová versus
nenádorová buňka (v Českých Budějovicích 1999) a Aktuální témata z buněčné a
molekulární biologie (v Olomouci 2001). Pro své členy vydávala sekce příležitostně
informační zpravodaj. Sekce byla hlavním tuzemským organizátorem IV. evropského
kongresu buněčné biologie, který pořádala společně s European Cell Biology
Organization 26.6.-1.7.1994 v Praze, kde předseda společnosti prof. Nečas byl
prezidentem kongresu. Od r. 1988 sekce uskutečnila 19 konferencí s titulem
Cytoskeletální klub. Významnou akcí sekce buněčné biologie byl EMBO workshop o
buněčném jádře konaný v Praze v r. 2006. Od tohoto roku organizuje předseda
sekce prof. Raška každý rok mezinárodní sympozium The Functional Organization of
the Cell Nucleus.

Sekce nádorové biologie
Od r. 2012 je navržena do spektra sekcí Čs. biologické společnosti nová sekce
pro nádorovou biologii. Výzkum v oblasti nádorové biologie má v České a Slovenské
republice bohatou historii počínaje objasňováním základních patogenetických
procesů v nádorové buňce (základní výzkum) a vývojem nových diagnostických a
léčebných postupů konče (translační a aplikovaný výzkum). Onkologie představuje
medicínský obor, ve kterém dochází pravděpodobně k nejužšímu kontaktu
molekulární biologie a klinické medicíny, a to jak na úrovni diagnostiky, tak na úrovni
léčby. Platforma umožňující setkávání a komunikaci odborníků zabývajících se
nádorovou biologií je v současné době reprezentována pouze Českou onkologickou
společností při ČLS JEP, která je ovšem spíše stavovským sdružením lékařským,
vytvářejícím doporučené léčebné postupy pro Komplexní onkologická centra a
zajišťující jednání s pojišťovnami. Odborná společnost sdružující odborníky, kteří se
výzkumem v oblasti nádorové biologie zabývají, v současné době v ČR neexistuje.
V ČR je největší slabinou onkologického výzkumu, který svou podstatou musí mít
interdisciplinární charakter, nízká míra interakce s klinickými onkology a dalšími
odborníky za oblast diagnostiky, především patology. V důsledku to může vést
k tomu, že z metodologického hlediska vysoce kvalitní základní výzkum je zcela
vytržen z kontextu současné onkologie a jeho potenciální impakt pro daný obor je
minimální. Kvalitní interdisciplinární spolupráce ovšem pokulhává i v případě
výzkumu aplikovaného a translačního, kde je naprostou nezbytností. Sekce
nádorové biologie má ambici reprezentovat biomedicínské a klinické disciplíny
podílející se na onkologickém výzkumu, umožnit vyšší míru jejich interakce, a
celkově vést k vytvoření lepších podmínek, zefektivnění a navýšení kvality
onkologického výzkumu. Do vedení sekce je navrhován RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
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Členství sekcí Čs. biologické společnosti v mezinárodních
organizacích
Sekce evoluční biologie je kolektivním členem v International Society for the Study
of the Origin of Life.
Biofyzikální sekce je kolektivním členem Association of European Biophysical
Societies.
Česká společnost pro ultrazvuk v biologii a lékařství je kolektivním členem
Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology.
Společnost buněčné biologie byla kolektivním členem European Cell Biology
Organization, po reorganizaci pokračuje individuální členství našich buněčných
biologů v nástupnické organizaci ELSO.
Cytogenetická sekce byla kolektivním členem European Cytogenetists Association.
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Biologické dny
Hlavní výbor společnosti pořádá od r. 1964 ve dvou až tříletých intervalech
celostátní vědecké konference – Biologické dny. Snahou organizátorů je vždy vybrat
jejich tematiku tak, aby zachytila integrující aspekty co nejširšího spektra jednotlivých
biologických oborů zahrnutých do Čs. biologické společnosti i mimo ni. Konference
tak plní vysoce hodnotnou funkci komunikační pro aktivní pracovníky a významnou
funkci vzdělávací pro širší veřejnost. Svědčí o tom i počty účastníků, které dosáhly na
některých setkáních i několika set. Často bývají Biologické dny spojeny s Valným
shromážděním společnosti. Pohled na témata proběhlých 20 konferencí poskytuje
určitý obraz o vývoji a zaměření badatelských aktivit v oblasti biologického výzkumu i
zájmu o obecnější témata.
Přehled proběhlých biologických dnů
I.
II.
III.

Pokroky genetiky a imunogenetika
20. -21.4.1964
Diferenciace buňky
5.-6.5.1966
Antropologie v humánní genetice
a medicíně
19.-21.9.1969
IV.
Principy regulací v živých soustavách
16.-18.5.1972
V.
Původ, funkce a vývoj semiautonomních
organel
5.-7.2.1975
VI.
Vzájemné vztahy organismů a prostředí
19.-21.1.1977
VII.
Účast československých pracovišť na
programu Interkosmos v oblasti biologie
a medicíny
26.-28.3.1979
VIII. Evoluce, prostředí a člověk
16.-18.6.1982
IX.
Integrující aspekty buněčné biologie
6.-8.11.1984
X.
Buněčná teorie - historie a současnost
24.-26.11.1987
XI.
Teoretické základy biotechnologií
3.-5.12.1990
XII.
Dysfunkce živých soustav
31.8.-3.9.1992
XIII. Biologické dny s polytématickou náplní
5.-6.9.1995
XIV. Současné trendy ve studiu biologie buňky 3.-6.11.1997
XV. Nádorová versus nenádorová buňka
6.-8.9.1999
XVI. Aktuální témata z buněčné a molekulární
biologie
5.-7.9.2001
XVII. Paměť živých systémů
19.-20. 11.2003
XVIII. Experimentální biologie a
mezinárodní sympozium Cells VI
24.-26.10.2005
XIX. Biologický výzkum pro lidské zdraví a
Mezinárodní sympozium Functional
Organization of the Cell Nucleus
29.-31.10.2008
XX. Kmenové buňky - od regenerativní medicíny
k nádorové biologii
25.-27.10.2011
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Hradec Králové
Praha
Č. Budějovice
Olomouc
Brno
Č. Budějovice
Hradec Králové
Plzeň

Babákovy přednášky
Babákovy přednášky zahájila Čs. biologická společnost v roce 1992 při příležitosti
70. výročí svého založení jako volnou sérii vědeckých přednášek. Přednášky se staly
vědeckým odkazem jednoho z hlavních zakladatelů Čs. biologické společnosti,
profesora Edwarda Babáka (1873-1926), fyziologa světového jména.
Prof. Babák přešel v r. 1919 z Karlovy univerzity v Praze do Brna, kde patřil
k zakládajícím profesorům Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Působil zde jako
přednosta Fyziologického ústavu a několik let i jako přednosta Ústavu všeobecné
biologie. Zasloužil se rovněž o založení Vysoké školy zvěrolékařské a Vysoké školy
zemědělské a lesnické v Brně. Již v roce 1912 inicioval vydávání teoretického
časopisu Biologické listy, stál u kolébky Moravské přírodovědecké společnosti a
Spolku pro výzkum dítěte a péče o dítě. Jeho vědecká osobnost ovlivnila organizaci
vědeckého a kulturního života v Brně a na celé Moravě.
Babákovy přednášky jsou pořádány při slavnostních nebo významných
příležitostech jako naplnění jeho myšlenek. Do dnešní doby se uskutečnilo 13
následujících přednášek:
1. Onkogeny a protoonkogeny,
prof. MUDr. J. Svoboda, DrSc., 1992, Brno
2. Molekulární úroveň eukaryontní kinetiky,
prof. MUDr. O. Nečas, DrSc., 1995, Hradec Králové
3. Povrchové receptory leukocytů, struktura, funkce, kooperace,
prof. MUDr. J. Hořejší, DrSc., 1997, Praha
4. Genová léčba zhoubných nádorů využívající vakcín z nádorových buněk,
prof. MUDr. J. Bubeník, DrSc., 1999, České Budějovice
5. Aktuální otázky genomiky,
prof. MUDr. V. Pačes, DrSc., 2001, Olomouc
6. Nové pohledy na funkci mitochondrií v eukaryotických buňkách,
RNDr. Z. Drahota, 2003, Brno
7. HIV the Smart Killer. Structural Aspects of HIV Assembly,
M. V. Nermut, MD, PhD, DSc, 2004, Brno
8. Biologické a sezónní hodiny savců
Prof. H. Illnerová, DrSc., 2005, České Budějovice
9. Jsou nukleoly užitečnými márkry stavu jedné buňky?
Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc., 2006, Brno
10. Perspektivy studia mutageneze
MUDr. Radim Šrám, DrSc., 2006, Brno
11. Kmeňové bunky a nádorové ochorenia
Doc. Ing. Čestmír Altaner, DrSc., 2008, Hradec Králové
12. Ultrazvuk: fyzikální faktor na rozhraní biologie a medicíny
Prof. MUDr. Ivo Hrazdira, DrSc., 2010, Brno
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13. Indukované pluripotentní buňky: od základního porozumění buněčné
plasticity k naději pro neurodegenerativní onemocnění a míšní
poškození
Prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc., Plzeň

Semináře Hlavního výboru
Jednou z hlavních funkcí Čs. biologické společnosti je vytváření vhodného
prostředí pro integraci progresivně se atomizujících oborů biologických i ostatních
příbuzných nebo oborů na ně problémově navazujících. Vědecká společnost je
mimořádně příhodným prostředím pro spojování různých tematicky zaměřených
oborů širších i speciálních, např. biologie obecné, evoluční biologie, ekologie,
filozofie, sociologie apod. V tomto směru se výbor v roce 2001, na návrh prof.
Nečase, rozhodl pořádat 1x až 2x do roka jednodenní semináře s takovou integrující
tematikou, první tři se již v Brně uskutečnily.
Spor o Darwina?? (14.11.2001, Brno)
Záměrem semináře bylo uskutečnit výměnu názorů o tom, zda má spor o
Darwina a jeho principy smysl. Po úvodní formulaci základních principů Darwinovy
teorie prof. Nečasem se diskutovalo k následujícím tématům – Univerzální evoluce
jako algoritmus, Náhoda a nahodilost v evolučním procesu, Falzifikovatelnost
neodarwinismu z hlediska Popperových požadavků, Lze vznik druhu vysvětlit jen
náhodnými mutacemi a přírodním výběrem, Reverzní transkripce a evoluce, Má
hypotéza Červené královny nějaký smysl, Darwin a chování živočichů, Evoluce
imunity, Konflikt přirozené a kulturní evoluce. Pořadatelé od diskuse neočekávali
snahu o formulaci určitých konečných závěrů. Průběh diskuse ukázal, že ve vědecké
veřejnosti zůstává zájem i o otázky nesměřující jen k problémům „čistě faktologické
povahy“ a že současná moderní věda má nadále charakter „dobrodružství poznání“.
Co z biologie by mělo být součástí všeobecného vzdělání (12.6.2002, Brno)
Konec dvacátého století přinesl neobyčejný rozvoj vědeckého poznání, což
ovlivňuje bezprostředně všechny oblasti dění v lidské společnosti. Je však stále
obtížnější vybrat z ohromné množiny poznatků ty, které by měly být součástí
všeobecného vzdělání. Mezi vědy, kde dochází k exponenciálnímu růstu poznatků,
patří i vědy biologické. Na semináři odezněly úvahy o faktologických i zobecňujících
poznatcích v biologických vědách potřebných pro každého občana pro jeho orientaci
v běžných otázkách života, pro orientaci profesní, která není biologickým směrem
v praxi zaměřena, a jako vědomostní základ pro studium na jakékoliv vysoké škole.
Bylo posouzeno, nakolik osnovy dnešního základního a středního školství odrážejí
nejnovější a nejdůležitější poznatky biologie či jejich proporcionalitu, a bylo
probíráno, kterým směrem by měly být orientovány výukové programy z biologie
v soustavě, která všeobecné vzdělání vytváří. Semináře se zúčastnili středoškolští a
vysokoškolští učitelé biologie a také zástupci vybraných institucí, které se
všeobecným vzděláním zabývají.
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Kmenové buňky (28.11.2002, Brno)
Spolupořadatelem semináře bylo Univerzitní centrum pro bioetiku a Biologický
ústav LF MU. Problematika kmenových buněk je v současné době v centru
pozornosti nejen pro své četné významné přesahy praktického využití. Je také
zdrojem nových základních poznatků v buněčné biologii a pramenem mnoha
důležitých aspektů především v oblasti etické, ale i právní, ekonomické, sociální nebo
filozofické. Faktologická, molekulárně a buněčně biologická problematika byla na
semináři zastoupena příspěvky: Kmenové buňky a jejich diferenciační potenciál, Od
myších k lidským embryonálním kmenovým buňkám, hematopoetické a
mesenchymální kmenové buňky, Užití kmenových buněk pro léčbu poranění míchy a
mozku, Epidermální kmenová buňka – z laboratoře k pacientovi. Širším významem
této problematiky se zabývaly odpolední příspěvky referujících z Univerzitního centra
pro bioetiku (Etické aspekty výzkumu na kmenových buňkách), z Etické komise
Ministerstva zdravotnictví ČR (Aktuální debata u využití kmenových buněk) a
z Odboru mezinárodních vztahů Ministerstva zdravotnictví ČR (Potřebujeme právní
úpravu výzkumu na kmenových buňkách?).
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