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SDùLENÍ SPOLEâNOSTI
Zemﬁel Prof. RNDr. Josef V. Ko‰tíﬁ
Prof. Ko‰tíﬁ zemﬁel dne 26. srpna 2000 ve vûku 93 let. Smuteãní obﬁad se konal 4. 9.
2000 ve Velké obﬁadní síni krematoria v Praze Stra‰nicích za pﬁítomnosti rodiny,
v˘znamn˘ch biochemikÛ a pﬁátel prof. Ko‰tíﬁe, jak z ãesk˘ch zemí tak ze Slovenska.
Z nich promluvili i nûkteﬁí vynikající ﬁeãníci.
Prof. Ko‰tíﬁ se narodil 25. 3. 1907 v Hronûticích u Nymburka. Jeho Ïivotní osudy
popisovali jiÏ mnozí jeho spolupracovníci daleko více k tomu kompetentní, neÏ jsem
já. Dovolím si citovat napﬁ. Chemické listy 71, 668 (1977), 76, 441 (1982), 81, 886
(1987), Bulletin 25 (1), 17 (1997). Chtûl bych jen uvést, Ïe snad jeho nejplodnûj‰ím
obdobím Ïivota bylo, kdyÏ dr. Ko‰tíﬁ zaãal po válce pÛsobit nejprve jako asistent a pak
jako docent na Ústavu organické chemie pﬁírodovûdecké fakulty Karlovy University,
zaãal pﬁedná‰et biochemii, mûl velké mnoÏství doktorandÛ, vedl oddûlení n.p. Spofa,
redigoval Chemické listy. V r. 1952 zaloÏil první katedru biochemie na pﬁírodovûdecké
fakultû Karlovy University a v celé âSR a stal se prvním profesorem biochemie u nás.
Katedru vedl aÏ do r. 1971. Prof. Ko‰tíﬁ sv˘m nad‰ením pro biochemii, rozhledem,
vûdomostmi a stylem práce dovedl kolem sebe vytvoﬁit velmi schopn˘ kolektiv pracovníkÛ
katedry.
Prof. Ko‰tíﬁ je autorem i spoluautorem celé ﬁady publikací, z kniÏních jsou v˘znamné
uãebnice biochemie a dále, jak on sám uvádí, „neuãebnice" biochemie, velmi úspû‰né
popularizaãní pﬁíruãky „Chemie a fysika Ïiv˘ch soustav" (1965) a „Biochemie známá
i neznámá" (1980). Tyto kníÏky jsou psány „pro kaÏdého, kdo se zajímá o Ïivou pﬁírodu
a pﬁíslu‰né zákonitosti, kter˘m Ïivé bytosti podléhají". Tûmito pﬁíruãkami zapÛsobil velmi
nejen na studenty, ale i na pracovníky, pﬁírodovûdce, z nejrÛznûj‰ích oborÛ. Lze ﬁíci, Ïe
z na‰ich biochemikÛ uãinil prof. Ko‰tíﬁ pro popularizaci biochemie více neÏ kdokoliv
jin˘.
Pro v‰echny své spolupracovníky i studenty byl osobností vysoce kvalifikovaného
vysoko‰kolského uãitele a dobr˘m pﬁíkladem pro jejich samostatnou odbornou práci.
Ve vedení katedry uplatÀoval vÏdy demokratické pﬁístupy, byl velmi velkorys˘ a tolerantní
a ponechával sv˘m spolupracovníkÛm a nakonec i sv˘m studentÛm vÏdy dostatek prostoru
pro samostatnou práci. Jeho Ïivotním darem byla schopnost rychle rozli‰ovat vûci
podstatné od nepodstatn˘ch, nezab˘vat se malichernostmi a nezatûÏovat jimi Ïivot svÛj
i jin˘ch. MoÏná, Ïe je to i jist˘ dÛvod, proã se doÏil tak vysokého vûku. ·koda jen, Ïe
takov˘ pﬁístup se lze jen obtíÏnû nauãit.
Snad mohu mluvit za v‰echny jeho studenty a spolupracovníky v tom smyslu, Ïe prof.
Ko‰tíﬁ je nejen uãil biochemii jako takovou, ale dokázal biochemické jevy zaãlenit do
‰ir‰ích souvislostí, naznaãit filozofick˘ pﬁístup k popisovan˘m jevÛm a ukázat, se ‰armem
jemu vlastním, i souvislosti s praktick˘m Ïivotem. Myslím, Ïe pro v‰echny své studenty
se stal nezapomenuteln˘m.
Gustav Entlicher
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ODBORNÉ âLÁNKY
Antibakteriálnû úãinné peptidy Ïab
Jiﬁí Patoãka
Katedra toxikologie, Vojenská lékaﬁská akademie, 500 01 Hradec Králové
E-mail: patocka@pmfhk.cz
V roce 1996 byly v kÛÏi Ïáby Rana temporaria (Skokan hnûd˘) nalezeny malé peptidy
s antibakteriálním úãinkem, které byly nazvány temporiny1. Pozdûj‰í v˘zkumy prokázaly
pﬁítomnost podobnû úãinn˘ch peptidÛ i u dal‰ích druhÛ Ïab rodu Rana (Skokan). Îáby tyto
peptidy vyluãují pomocí exokrinních Ïláz umístûn˘ch na horní ãásti hlavy a zad a tyto jsou
souãástí jejich koÏního sekretu. Tento sekret obsahuje velmi ãasto ﬁadu vysoce toxick˘ch
látek jako je tomu napﬁ. u ropuch (Bufo – bufotoxiny)2 ãi tropick˘ch ‰ípov˘ch Ïab (Dendrobatiade
- batrachotoxiny, pumiliotoxiny, gephyrotoxiny, histrionikotoxiny)3, ale v˘znam pﬁítomnosti
antibakteriálnû úãinn˘ch látek v tûchto sekretech je nejasn˘. Distribuce aminokyselinov˘ch
sekvencí u tûchto peptidÛ je vysoce variabilní a druhovû specifická, takÏe by mohly b˘t
vyuÏity pﬁi taxonomické klasifikaci a molekulárnû fylogenetické anal˘ze. V souãasné dobû
je známo nûkolik desítek tûchto zajímav˘ch látek izolovan˘ch z biologického materiálu
a dal‰í desítky jejich analogÛ byly pﬁipraveny synteticky. Zájem o nû je podmínûn stále se
zvy‰ující rezistencí nûkter˘ch patogenních mikrobÛ proti souãasn˘m antibiotikÛm. V tomto
smûru pﬁedstavují antibakteriálnû úãinné peptidy Ïab dosud málo prozkoumanou, ale moÏná
Ïe velmi nadûjnou skupinu peptidick˘ch ‰irokospektr˘ch antibiotik4. Podle chemické struktury
lze dosud známé antibakteriálnû úãinné peptidy Ïab rozdûlit do sedmi skupin: temporiny,
ranatueriny, ranalexiny, brevininy, esculentiny, gaguriny a rugosiny. Aminokyselinové sekvence
nûkter˘ch tûchto peptidÛ jsou uvedeny v Tabulce I.
Temporiny jsou malé, bazické a silnû hydrofobní peptidy, tvoﬁené 10 aÏ 13 aminokyselinami
a jejich C-aminokyselina je vÏdy pﬁítomna ve formû amidu. Jejich prekurzory mají 58 aÏ 61
aminokyselin. V souãasné dobû je známo 21 temporinÛ. Vykazují urãitou sekvenãní podobnost
s hemolytick˘mi peptidy izolovan˘mi z vosích jedÛ5. Pﬁírodní i syntetické temporiny mají
‰irokou antibakteriální aktivitu proti gram-pozitivním i gram-negativním bakteriím, nejsou
v‰ak hemolytické. Jsou to nejmen‰í antibakteriální peptidy nalezené v pﬁírodû a jsou aÏ dosud
nejlépe prozkoumanou skupinou Ïabích peptidÛ. Jednoduchá chemická struktura a antibiotická
aktivita nabízí moÏnost jejich praktického vyuÏití v medicínû6. Napﬁ. temporin A je úãinn˘
u kmenÛ Staphylococcus aureus rezistentních na methicillin a u kmenÛ Enterococcus faecium
rezistentních na vancomycin7. Vysoká antibiotická aktivita byla nalezena i u ﬁady syntetick˘ch
derivátÛ temporinu A. Bylo napﬁ. zji‰tûno, Ïe substituce Arg v pozici 7 Lys nemûní aktivitu
proti stafylokokÛm, podobnû jako substituce Ile v pozicích 5 a 12 Leu. Naopak jejich zámûna
za Ala vede k úplné ztrátû aktivity. Konverze temporinu A na temporin F (zámûna Arg v pozici
7 za Lys) vede k poklesu úãinnosti asi na polovinu u vût‰iny kmenÛ, s v˘jimkou S. aureus.
K silné redukci antibiotické aktivity dochází pﬁi zámûnû N-terminálního Phe za L- nebo DLys. Pﬁekvapující bylo zji‰tûní, Ïe antibiotická aktivita temporinu A zÛstává zachována i tehdy,
jsou-li v‰echny jeho aminokyseliny v D-formû7. Svûdãí to o tom, Ïe mechanismus jejich
úãinku na bakterie nemá chirální charakter, jako je tomu u vût‰iny interakcí ligand-receptor.
Pomocí CD a NMR spektroskopie bylo prokázáno, Ïe temporiny mají α-helikální strukturu,
ale jejich molekula je pﬁíli‰ krátká na to, aby vytvoﬁila iontov˘ kanál v bakteriální membránû.

100

V experimentech s liposomy jako modelem fosfolipidické membrány bylo prokázáno, Ïe
temporiny vytváﬁí nejprve tail-to-tail dimery a ty jsou jiÏ schopny vytvoﬁit v biologické
membránû iontov˘ kanál8, podobnû jako je tomu u 15-aminokyselinového peptidického
antibiotika gramicidinu9.
Ranatueriny a ranalexiny tvoﬁí skupinu peptidÛ nalezen˘ch v kÛÏi severoamerické Ïáby
Rana catesbeiana známé jako volská Ïába (bullfrog), skokana Rana grylio (praseãí Ïába pigfrog)10, skokana Rana clamitans (zelená Ïába - green frog)11 i u dal‰ích severoamerick˘ch
skokanÛ (Rana luteiventris – spotted frog, R. berlandieri – Rio Grande leopard frog) a R. pipiens
- Northern leopard frog)12-14. Ranatueriny a ranalexiny tvoﬁí na rozdíl od temporinÛ jen málo
homogenní skupinu peptidÛ. Ve vût‰inû pﬁípadÛ jsou tvoﬁeny více neÏ 20 aminokyselinami
a podobají se tak 23-aminokyselinovému peptidu magaininu-1, nalezenému jiÏ dﬁíve v kÛÏi
Ïáby Xenopus laevis (Drápatka vodní)15. Ranatueriny obsahují intramolekulární disulfidick˘
mÛstek tvoﬁící hexapeptidov˘ resp. heptapeptidov˘ kruh 12. Byl také izolován prekurzor
ranalexinu, sloÏen˘ z 66 aminokyselin. V souãasné dobû je známo témûﬁ 30 látek ﬁazen˘ch
do této skupiny peptidÛ a zﬁejmû budou brzy objeveny dal‰í, ale v‰echny peptidy byly
izolovány teprve nedávno a známá je jen jejich chemická struktura, zatímco spektrum jejich
antibakteriálního úãinku je dosud prozkoumáno jen nedostateãnû. Zdá se v‰ak, Ïe se pﬁíli‰
neli‰í od spektra ostatních Ïabích peptidÛ, snad jen ranalexiny jsou úãinné i proti kandidám16.
Brevininy a esculentiny byly nalezeny v kÛÏi a koÏních Ïlázách nûkter˘ch evropsk˘ch
a azijsk˘ch skokanÛ – napﬁ. Rana porosa brevipoda ãi R. esculenta. (Skokan zelen˘)17,18. Jsou
tvoﬁeny 24 aÏ 46 aminokyselinami a v‰echny mají ve své molekule jeden disulfidick˘ mÛstek,
kter˘ vÏdy vychází z cysteinu, kter˘ tvoﬁí koncovou aminokyselinu na C-konci. AÏ dosud byl
izolován jeden prekurzor brevininu (71 aminokyselin) a jeden prekurzor esculentinu (84
aminokyselin). Antibakteriální aktivita brevininÛ a escelentinÛ je obdobná jako u temporinÛ
17,18. Brevininy byly nalezeny nejen v kÛÏi, ale také v Ïaludku skokana zeleného, z ãehoÏ
se vyvozuje, Ïe by mohly hrát v˘znamnou úlohu pﬁi ochranû gastrointestinálního traktu pﬁed
mikrobiální infekcí19.
Gaeguriny a rugosiny byly nalezeny v kÛÏi Ïáby Rana Rugosa20,21. Vût‰inou mají 33
aminokyselin, ale existují krat‰í i del‰í peptidy. Podobnû jako u brevininÛ a esculentinÛ je na
jejich C-konci cystein, z nûhoÏ vychází disulfidick˘ mÛstek napojen˘ na druh˘ cystein (sedmá
aminokyselina od C-konce).V‰echny vznikají z prekurzorÛ, které mají 65 aÏ 80 aminokyselin.
Jejich antimikrobielní spektrum je podobné ostatním Ïabím peptidÛm22 a mechanismus jejich
úãinku spoãívá v tvorbû napûÈovû ﬁízen˘ch kanálÛ v bakteriálních membránách23.
Nález antibakteriálnû úãinn˘ch peptidÛ u Ïab je v souladu s pﬁedstavami o tom, Ïe peptidy
s vlastnostmi antibiotik hrají v˘znamnou úlohu pﬁi ochranû obratlovcÛ pﬁed invazí patogenních
mikroorganismÛ24 z prostﬁedí ve kterém Ïijí a jsou i novou moÏností pro zlep‰ení ochrany
zvíﬁat i lidí pﬁed infekãními chorobami.
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Tabulka I
Aminokyselinová sekvence nûkter˘ch antibakteriálnû úãinn˘ch peptidÛ izolovan˘ch
z kÛÏe a koÏních Ïláz Ïab rodu Rana
Temporin A
Temporin C
Temporin E
Temporin F
Temporin K
Temporin L
Temporin-1Gb
Temporin-1Gd
Ranatuerin-1
Ranatuerin-1C
Ranatuerin-2Ca
Ranatuerin-2Cb
Ranatuerin-1T
Ranalexin-1Ca
Ranalexin-1Cb
Brevinin-1
Brevinin-1Ea
Brevinin-1Eb
Brevinin-2
Brevinin-2E
Brevinin-2Ea
Brevinin-2Eb
Brevinin-2Ec
Brevinin-2Ed
Brevinin-2Ee
Brevinin-2Eg
Brevinin-2Eh
Esculentin-1
Esculentin-1a
Esculentin-2a
Esculentin-2b
Gaegurin-1
Gaegurin-2
Gaegurin-3
Gaegurin-6
Rugosin A
Rugosin B
Rugosin C

FLPLIGRVLSGIL-CONH2
LLPILGNLLNGLL- CONH2
VLPIIGNLLNSLL- CONH2
FLPLIGKVLSGIL- CONH2
LSPNLLKSLL- CONH2
LLPNLLKSLL- CONH2
SILPTIVSFLSKFL- CONH2
FILPLIASFLSKFL- CONH2
SMLSVLKNLGKVGLGFVACKINKQC
SMLSVLKNLGKVGLGLVACKINKQC
GLFLDTLKGAAKDVAGKLLEGlKCKIAGCKP
GLFLDTLKGLAGKLLQGLKCIKAGCKP
GLLSGLKKVGKHVAKNVAVSLMDSLKCKISGDC
FLGGLMKAAFPALICAVTKKC
FLGGLMKAFPAIICAVTKKC
FLPVLAGIAAKVVPALFCKITKKC
FLPAIFRMAAKVVPTIICSITKKC
VIPFVASVAAEMQHVYCAASRKC
GLLDSLKGFAATAGKGVLQSLLSTASCKLAKTC
GIMDTLKNLAKTAGKGALQSLLNKASCKLSGQC
GILDTLKNLAISAAKGAAQGLVNKASCKLSGQC
GILDTLKNLAKTAGKGALQGLVKMASCKLSGQC
GILLDKLKNFAKTAGKGVLQSLLNTASCKLSGQC
GILDSLKNLAKNAGQILLNKASCKLSGQC
GIFDKLKNFAKGVAQSLLNKASCKLSGQC
GIMDTLKNLAKTAGKGALQSLLNHASCKLSGQC
GIMDTLKNLAKTAGKGALQSLLNHASCKLSKQC
GIFSKLGRKKIKNLLISGLKNVGKEVGMDVVRTGIDIAGCKIKGEC
GIFSKLAGKKIKNLLISGLKNVGKEVGMDVVRTGIDIAGCKIKGEC
GILSLVKGVAKLAGKGLAKEGGKFGLELIACKIAKQC
GIFSLV KGAAKLAGKGLAKEGGKFGLELIACKIAKQC
SLFSLIKAGAKFLGKNLLKQGACYAACKASKQC
GIMSIVKDVAKNAAKEAAKGALSTLSCKLAKTC
GIMSIVKDVAKTAAKEAAKGALSTLSCKLAKTC
FLPLLAGLAANFLPTIICKISYKC
GLLNTFKDWAISIAKGAGKGVLTTLSCKLDKSC
SLFSLIKAGAKFLGKNLLKQGAQYAACKVSKEC
GILDSFKQFAKFLGKDLIKGAAQGVLSTMSCKLAKTC
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PANORAMATM HUMAN APOPTOSIS GENE ARRAYS –
nov˘ nástroj pro v˘zkum regulace apoptózy
Jiﬁí Moos, Sigma-Aldrich s.r.o. (dle materiálÛ Sigma-Genosys)
Apoptóza, programovaná bunûãná smrt, je nezbytná pro ‰iroké spektrum Ïivotnû
dÛleÏit˘ch procesÛ – od embryonálního v˘voje po obranu proti nádorÛm. Fyziologické
procesy jako formování synapsí, bunûãná imunita ãi hojení ran vyÏadují pﬁesnû organizované
odumírání vymezen˘ch bunûk. Na rozdíl od nekrotického odumírání bunûk, je apopptóza
pﬁesnû organizovaná sekvence procesÛ, zahrnující komunikaci extracelulárních faktorÛ
s membránov˘mi, cytoplasmatick˘mi i jadern˘mi molekulami.

PANORAMA APOPTOSIS GENE ARRAYS
Jedním z nejdÛleÏitûj‰ích procesÛ, kter˘ se v˘znamnou mûrou podílí na ﬁízení apoptózy
a mnoha dal‰ích procesÛ, je regulace transkripce. V˘zkum regulace transkripce genÛ se
vztahem k apoptóze je dÛleÏitou souãástí v˘voje diagnostick˘ch postupÛ i nástroj
k odhalení dal‰ích molekul participujících v procesu programované bunûãné smrti. Jako
pﬁíklad mÛÏeme zmínit geny bcl-2 nebo c-erb-B2, jejichÏ patologická exprese je asociována
s nûkter˘mi druhy leukémií ãi nádory prsu.
PanoramaTM Human Apoptosis Gene Arrays je test na bázi techniky Macroarray vyvinut˘
firmou Sigma-Genosys. Tento test umoÏÀuje otestovat úroveÀ exprese 198 genÛ, jako
jsou transkripãní faktory, receptorové i cytoplasmatické tyrosinkinázy ãi adaptorové
molekuly, u nichÏ byla prokázána participace v procesu apoptózy (a v mnoha pﬁípadech
také v regulaci bunûãného rÛstu, bunûãného cyklu ãi diferenciace).
Metodika
 Na membránách jsou v dubletech imobilizovány oligonukleotidové próby pro 198
genÛ se vztahem k apoptóze, 8 housekeeping genÛ a 5 negativních kontrol
 K dispozici jsou 2 identické membrány k porovnání dvou vzorkÛ
 MÛÏete pouÏít standardní techniky znaãení, hybridizace a detekce
 Lze objednat téÏ kity pro znaãení cDNA a hybridizaci
 K dispozici jsou optimalizované primery pro znaãení cDNA – odpadá nutnost purifikace
mRNA
 K vyvolání se pouÏívá bûÏná autoradiografie ãi chemiluminiscence
 MoÏnost normalizace signálu pﬁi pouÏití signálu pro housekeeping geny jako vnitﬁního
standardu
 Membrány lze stripovat a pouÏít nûkolikrát
 Na vyÏádání po‰leme technick˘ bulletin, podrobn˘ návod je pﬁibalen ke kaÏdému
kitu

APLIKACE
Na obrázku 1 vidíte pﬁíklad aplikace tohoto kitu na identifikaci stimulovan˘ch
a suprimovan˘ch genÛ pﬁi stimulaci bunûk THP- 1. RNA byla izolována z nestimulovan˘ch
THP-1 bunûk a z THP-1 bunûk stimulovan˘ch 4 h forbol myristát acetátem (PMA)
a bakteriálním lipopolysaccharidem (LPS). Stejné mnoÏství RNA bylo reverznû transkribováno
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do cDNA, radioaktivnû oznaãeno a znaãená cDNA byla hybridizována s PanoramaTM
Human Apoptosis Gene Arrays. V˘sledek byl zaznamenán na phosphoimageru a kvantifikován
pomocí programu ImageQuant.

Obr. 1 Zmûny v expresi genÛ pﬁi stimulaci THP-1 bunûk. Dvû membrány PanoramaTM Human
Apoptosis Gene Arrays byly hybridizovány s cDNA nestimulovan˘ch THP-1 bunûk (vlevo)
nebo s cDNA THP-1 bunûk stimulovan˘ch 4 h PMA (50 ng/ml) a LPS (30 ng/ml) (vpravo).
1 mg RNA byl reverznû transkribován a oznaãen [a–33P]-dCTP. Znaãená cDNA byla hybridizována
s membránami pﬁes noc pﬁi 65 °C.
Na obrázku 2 je ukázána jedna s moÏností anal˘zy získan˘ch dat. Signál kaÏdého genu byl
normalizován za pouÏití intenzity signálÛ housekeeping genÛ, coÏ umoÏnilo pﬁímé srovnání
intenzit signálÛ ve dvou vzorcích. Nûkteré geny zmûnily po stimulaci svoji expresi mnohonásobnû.
Jako pﬁíklad uveìme bcl-2A1 (+216x),TRAF-1 (+174x), CD27(-66x), IGF-II (+3380x) ãi IL1b (+1163x).

Zmûny v expresi genÛ po stimulaci THP-1 bunûk
Jméno genu
Bad
Bcl 2-A1
Bcl-x
Bid
Bik
Caspase-1
Caspase-2
Caspase-3
Caspase-4
Caspase-7
Caspase-10
CD27
c-myc
Cox-1

indukce/represe

Jméno genu

-2.31
216.13
2.64
3.82
2.65
2.11
-3.1
3.48
3.78
2.27
2.7
-65.95
-2.35
3.5

Cox-2
Cyclin A2
IGF-II
IL-1 RI
IL-1b
Mcl-1
Neuregulin1-b
NF-k B
p107
P16
PARP
TRAF1
TRAIL
TWEAK

indukce/represe
27.54
-2.51
3380.18
178.38
1163.23
6.66
455.54
21.09
-3.01
5.18
-2.28
174.28
2.61
-2.68
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Jak objednat?
G1791-1SET : 2 PanoramaTM Human Apoptosis Gene Arrays – 30240 Kã
G1916-1SET : 2 PanoramaTM Human Cytokines Gene Arrays – 30240 Kã
G2041-1SET : 2 PanoramaTM Mouse Cytokines Gene Arrays – 42000 Kã
K dispozici jsou i gene arrays s kompletním genomem E. Coli a B. subtilis

Cena Alfreda Badera
Cena Alfreda Badera je udûlována z podnûtu a finanãního altruizmu dr. Alfreda Badera,
v˘znamného svûtového chemika, podnikatele, znalce a sbûratele vlámsk˘ch mistrÛ. Dr.
Bader se narodil v r.1924 ve Vídni ve smí‰ené Ïidovské rodinû. Aby unikl nacistické
persekuci, byl ve ãtrnácti letech poslán do Anglie. Po vypuknutí 2.svûtové války v‰ak
byl deportován do Kanady a internován. Po propu‰tûní vystudoval chemii na Queen's University
v Kingstonu (Ontario) a v r.1945 ode‰el na stáÏ na Harvard University, kde získal v r.1950
hodnost PhD. Poté nastoupil jako v˘zkumn˘ pracovník u firmy Pittsburgh Plate Glass
Company v Milwaukee. JiÏ v r.1954 získala tato firma prodejem jednoho z jeho patentu
milion dolarÛ.
ProtoÏe se jiÏ v dobû svého doktorátu setkával se znaãn˘mi problémy pﬁi nákupu
chemikálií v drobném, rozhodl se spolu se sv˘m pﬁítelem právníkem zaloÏit firmu, která
by prodávala chemikálie pﬁipravené studenty v praktiku. PﬁestoÏe nemûli obchodní
zku‰enosti, firma Aldrich Chemical Company se brzy rozrostla. Jedním ze zpÛsobÛ, jak
dr. Bader vybudoval bûhem let katalog o témûr deseti tisících poloÏkách, byla barterová
v˘mûna pﬁebyteãn˘ch vzorkÛ chemikálií z univerzitních a v˘zkumn˘ch pracovi‰t za jiné
produkty firmy Aldrich. V ‰edesát˘ch aÏ osmdesát˘ch letech takto vlastnû umoÏÀoval
v˘zkum mnoha na‰im chemikÛm. V roce 1970 se firma Aldrich spojila se spoleãností
Sigma, slouÏící biochemikÛm a posléze inkorporovala i dal‰í v˘znamné firmy (Fluka,
Supelco, R. de Haén aj.).
Dr. Bader se stal jedním z nejúspe‰nûj‰ích a nejznámûj‰ích chemikÛ nejen na obchodním,
ale i vûdeckém i poli. Jeho vûdeck˘m zamûﬁením se stalo uplatnûní soudob˘ch metodik
ve v˘zkumu historick˘ch obrazÛ, o ãemÏ napsal i monografii. V roce 1968 zaloÏil ãasopis
Aldrichimica Acta, kter˘ se stal uÏiteãnou pomÛckou organick˘ch chemikÛ.
Dr. Bader pﬁispûl mimo jiné i k znovuobjevení zásluh ãeského rodáka Josefa Loschmidta
o objev struktury benzenu. Na pûti v˘znamn˘ch universitách na svûtû zaloÏil fondy pro
trvalá stipendia, urãená v˘hradnû pro ãeské studenty. Kromû toho v r. 1994 zaloÏil Cenu
Alfreda Badera a povûﬁil âeskou spoleãnost chemickou udûlovat ji kaÏdoroãnû mladému
chemikovi (do 35 let) za vynikající práce v organické a bio-organické chemii. Souãástí
ceny je znaãná finanãní prémie - Dr. Bader pﬁitom velmi tûÏce nese, Ïe tato cena u nás
musí b˘t zdanûna daní z pﬁíjmu.
Za své zásluhy o rozvoj ãeské chemie byl dr. Bader odmûnûn nejvy‰‰ími vyznamenáními
âeské spoleãnosti chemické.
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Dosavadními nositeli Ceny Alfreda Badera jsou: v r.1994 RNDr. Ivo Star˘, CSc. (33),
Ústav organické chemie a biochemie AV âR, Praha, v r.1995 RNDr. Martin Smrãina,
CSc. (34), Pﬁírodovûdecká fakulta University Karlovy, Praha, v r.1996 Dr. Ing. Vladimír
Havlíãek (29), Mikrobiologick˘ ústav AV âR, Praha, v r.1997 Ing. Pavel Lhoták, CSc.
(34), Ústav organické chemie V·CHT, Praha, v r.1998 Ing. Michal Hoskovec, CSc. (35)
Ústav organické chemie a biochemie AV âR, v r. 1999 Ing. Michal Hocek, CSc. (30),
pracovník Ústavu organické chemie a biochemie AV âR, Praha. Letos bude cena
udûlena 13. listopadu na zámku v Liblicích.
P. Dra‰ar, A. Hol˘

Baderova stipendia v oboru chemie
Baderova stipendia v oboru chemie napomáhají mlad˘m ãesk˘m studentÛm získat
moÏnost doktorandsk˘ch studii na Harvard University, Columbia University, Imperial
College of London a University of Pennsylvania. Stipendia poskytují tﬁíletou finanãní
podporu a pokr˘vají cestovní v˘lohy (zpáteãní letenku). Kandidáti jsou vybíráni na
základû sv˘ch akademick˘ch v˘sledkÛ a doporuãujících dopisÛ. Informace o poÏadavcích
jednotliv˘ch univerzit jsou uvedeny níÏe.
Stipendia jsou poskytována Dr. Alfredem Baderem, zakladatelem Aldrich Chemicals,
která je jednou z v˘znaãn˘ch firem na trhu s ãist˘mi chemikáliemi.
Harvard University
Stipendia se poskytují kaÏdoroãnû na studia organické a bio-organické chemie. Tato
stipendia plnû hradí ‰kolné a kapesné na dva roky studií. Uchazeã musí pﬁedloÏit v˘sledky
jazykového testu TOEFL a zkou‰ky GRE z oboru chemie.
Materiály pro uchazeãe lze získat na adrese: Chairman of the Admissions Committee,
Graduate Admissions Office, Harvard University, Department of Chemistry and Chemical
Biology, 12 Oxford Street, Cambridge MA 02138 USA.
Imperial College of London
Tﬁíletá stipendia v oboru organické chemie se poskytují na programy zaãínající v záﬁí
1998, v záﬁí 2001, v záﬁí 2004 a kaÏd˘ dal‰í tﬁetí rok. Stipendista obdrÏí roãní stipendium
ve v˘‰i 5.190 liber a dále kapesné na pokrytí základních Ïivotních potﬁeb, ‰kolních
poplatkÛ a v˘dajÛ na v˘zkumy. Pﬁi v˘bûru kandidátÛ hraje dÛleÏitou úlohu vynikající
ústní i písemná znalost angliãtiny. Pﬁihlá‰ky se odevzdávají do 1. ãervna roku, v nûmÏ
studijní program zaãíná.
Materiály pro uchazeãe lze získat na adrese: Mr. A.J. Wilcox, Registry Division, Room
314, Shertield Building, Imperial College of Science, Technology and Medicine, South
Kensington, London, England SW7 2AY, United Kingdom.
University of Pennsylvania
Tﬁíletá stipendia v oboru organické chemie se poskytují na programy zaãínajicí v záﬁí
1998, v záﬁí 2001, v záﬁí 2004 a kaÏd˘ dal‰í tﬁetí rok. Stipendista obdrÏí roãní stipendium
ve v˘‰i 16.000 $; ‰kolné a poplatky na laboratorní v˘zkumy platí University of Pennsylvania.
Stipendista se musí zúãastnit anglického jazykového kurzu a pedagogického ‰kolení na
University of Pennsylvania pﬁed zaãátkem ‰kolního roku. Pﬁi v˘bûru Baderov˘ch stipendistÛ
hraje velice dÛleÏitou úlohu ústní i písemná znalost angliãtiny. Pﬁihlá‰ky se odevzdávají
do 1. února roku, v nûmÏ studijní program zaãíná. Materiály pro uchazeãe lze získat na
adrese: Ms. Margaret Holman, Graduate Admissions, Department of Chemistry, University
of Pennsylvania, Philadelphia, PA 19104-6323 USA.
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Columbia University
Tﬁíletá stipendia v oboru organické chemie se poskytují na programy zaãínající v záﬁí
1997, v záﬁí 2000, v záﬁí 2003 a kaÏd˘ dal‰í tﬁetí rok. Stipendista obdrÏí roãní stipendium
ve v˘‰i 16.250 $; ‰kolné a poplatky za laboratorní v˘zkumy platí Columbia University
a stipendistu sponzor pro doktorandsk˘ v˘zkum. Uchazeãi musí pﬁedloÏit v˘sledky
jazykového testu TOEFL a zkou‰ky GRE z oboru chemie. Pﬁihlá‰ky se odevzdávají do
zaãátku ledna roku, v nûmÏ studijní program zaãíná.
Materiály pro uchazeãe lze získat na adrese: Department of Chemistry, Columbia
University, 3000 Broadway, M.C. 3173, New York, NY 10027, USA.
E-mail: gradapp@chem.columbia.edu.
Informace o katedﬁe chemie jsou dostupné na síti www na URL
http://www.columbia.edu/cu/chemistry
Uchazeãi o Baderova stipendia neplatí pﬁi podání Ïádosti administrativní poplatek
(application fee).
publikováno se svolením Bulletinu Asociace ãesk˘ch chemick˘ch spoleãností

Je‰tû k XVII. Sjezdu âeské a Slovenské spoleãnosti pro
Biochemii a Molekulární Biologii v Praze
XVII.biochemick˘ zjazd hodnotíme známkou v˘born˘
V dÀoch 7.-10. septembra 2000 sa uskutoãnil v Prahe Biochemick˘ sjezd âeské
spoleãnosti pro biochemii a molekulární biologii, Slovenskej spoloãnosti pre biochémiu
a molekulárnu biológiu pri SAV v spolupráci s âeskou spoleãností klinické biochemie
âLS JEP a Fakultou elektrotechnickou âVUT Praha.
Hneì v úvode chcem oceniÈ v mene V˘boru Slovenskej spoloãnosti pre biochémiu
a molekulárnu biológiu v˘bornú organizáciu tohoto vedeckého podujatia (v˘bor SSBMB
ìakuje za srdeãné prijatie a pohostinnosÈ). V priebehu zjazdu sme si uvedomili v˘raznú
organizaãnú prácu najmä p. Tomá‰a Zimu a p. Ireny Krumlovej priãom urãite k tomu
prispeli aj ãlenovia V˘boru âSBMB v ãele s p. Václavom Paãesom. Rekordn˘ poãet
úãastníkov na zjazde podãiarkol v˘znam t˘chto vedeck˘ch stretnutí. Pri pohºade do
auditoria pri zahájení zjazdu bolo vidieÈ nielen v˘znamn˘ch vedcov, ale I mlad˘ch
talentovan˘ch v˘skumníkov, ktorí sa rozhodli pre túto profesiu. To je veºmi pozitívny
v˘hºad do budúcnosti pre rozvoj tohto odboru pre obidva na‰e ‰táty. Ukazálo sa, Ïe
‰truktúra zjazdu a program bol zostaven˘ veºmi dobre a plne uspokojil záujemcov
v jednotliv˘ch sekciách. To nakoniec potvrdila aj úãasÈ v jednotliv˘ch sekciách, kde
pomerne veºké posluchárne boli ãasto naplnené do posledného miesta. Odborná úroveÀ
bola vysoká, a podla mojho názoru, porovnateºná s medzinárodn˘mi vedeck˘mi
podujatiami v in˘ch krajinách. Plenárne predná‰ky boli vybrané z aktuálnej oblasti na
vysokej odbornej aj prezentaãnej úrovni a podstatn˘m spôsobom prispeli ku komplexnému
pohºadu k sledovanému problému.
Miesto zjazdu Praha, uÏ samo osebe dalo tu‰iÈ, Ïe zv˘razní aj spoloãenskú úroveÀ
podujatia. V˘borné boli recepsie, ktoré iste prispeli nielen ku gastronomickému poÏitku,
ale aj k nadviazaniu nov˘ch kontaktov medzi úãastníkmi. E‰te raz, ìakujeme a te‰íme
sa na ìal‰ie podujatie, ktoré zorganizujeme na Slovensku.
Ján Knopp
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Zhodnocení prÛbûhu jednání v sekci Ekologie v rámci XVII.biochemického
sjezdu konaného v Praze ve dnech 7.-10. záﬁí.
Sekci pﬁedsedala K. Demnerová, slovensk˘ partner A. KormuÈák se nedostavil.
V rámci sekce bylo presentováno 6 pﬁedná‰ek a 10 posterÛ.
S potû‰ením musím konstatovat, Ïe i kdyÏ sekce byla na programu v sobotu dopoledne,
kdy paralelnû s ní probíhaly sekce z biochemického hlediska velmi atraktivní- Enzymologie
a Patobiochemie a klinická biochemie-nové imunochemické techniky a jejich aplikace,
byl pﬁedná‰kov˘ sál naplnûn posluchaãi, a to pﬁeváÏnû mlad‰ích roãníkÛ. Je to pro mû
signálem, Ïe pﬁeci jen mÛÏeme optimisticky hledût do budoucna a nemusíme se bát
o úroveÀ na‰eho v˘zkumu za 10-20 let.
Dal‰í dÛvod k optimismu nacházím v tom, Ïe i mezi pﬁedná‰ejícími byli hlavnû mladí
lidé – doktorandi ãi mladí vûdeãtí pracovníci. Síly byly rozdûleny mezi V·CHT a MU
v Brnû. Na obou tûchto vysok˘ch ‰kolách jsou na rÛzn˘ch oddûleních silné pracovní
t˘my, které se zab˘vají problematikou Ïivotního prostﬁedí jiÏ del‰í dobu.
V úvodní pﬁedná‰ce Doc. Pazlarová z V·CHT pﬁehlednû shrnula problematiku
dehalogenace polychlorovan˘ch bifenylÛ a doplnila ji konkrétními údaji namûﬁen˘mi
v rámci ﬁe‰ení dlouhodobého úkolu. Její pﬁedná‰ka byla doplnûna pﬁedná‰kou doktorandky
ing. Chromé a ﬁadou posterÛ. Také z ústavu kvasné chemie a bioinÏen˘rství V·CHT
pﬁednesli dva doktorandi v˘sledky své práce (jedna z laboratoﬁe doc. JirkÛ a druhá
z laboratoﬁe prof. Páci), ve kter˘ch jako degradaãní agens dominovaly kvasinky. Masarykova
universita byla zastoupena excelentní pﬁedná‰kou Dr. Damborského o moÏnostech
vyuÏití poãítaãov˘ch systémÛ pﬁi predikci struktury dehalogenaãních enzymÛ a dále
pﬁedná‰kou zamûﬁenou na mikrobiální oxidaci síry, kterou pﬁednesla doktorandka âe‰ková
z katedry biochemie MU.
ÚroveÀ pﬁedná‰ek byla dobrá a auditorium se zdálo b˘ti velmi pozorné, neboÈ témûﬁ
po kaÏdé pﬁedná‰ce byla Ïivá diskuse.
Závûrem bych ráda zdÛraznila, Ïe i pﬁesto, Ïe témûﬁ souãasnû probíhaly v zahraniãí
dal‰í dvû symposia specializovaná na problematiku Ïivotního prostﬁedí sekce Ekologie
obstála velmi dobﬁe v tvrdé konkurenci ostatních sekcí.

Výzva všem členům ČSBMB
V roce 2001, v jarním období, proběhnou volby
do výboru ČSBMB. Do 31. ledna zasílejte
návrhy na kandidáty do voleb
(sekretářce společnosti).
Je nutné připojit písemný souhlas
navrhovaných s kandidaturou.
Za výbor T. Barth
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NOV¯ âASOPIS
Zhodnocení prÛbûhu jednání v sekci
Molekulárnû biologické techniky a jejich aplikace
v rámci XVII.biochemického sjezdu
konaného v Praze ve dnech 7.-10. záﬁí.
Sekci pﬁedsedali T. Ruml a J. TurÀa.

V rámci sekce bylo presentováno 6 pﬁedná‰ek a 43 posterÛ.
Poãet pﬁihlá‰en˘ch prací je jistû potû‰ující, ale s politováním konstatuji, Ïe ﬁada osloven˘ch
úãastníkÛ odmítla moÏnost ústní presentace s odÛvodnûním, Ïe posterové sdûlení je
jednodu‰‰í. Velkému poãtu prací pﬁihlá‰en˘ch do sekce odpovídala i úãast na pﬁedná‰kách.
Znaãnou ãást posluchaãÛ tvoﬁili studenti postgraduálního i základního studia.
V zajímavé úvodní pﬁedná‰ce J. Paães z ÚMG AV âR referoval o v˘skytu cizorod˘ch
elementÛ v genomech v˘vojovû vzdálen˘ch organismÛ. Seznámil posluchaãe s v˘sledky
anal˘z cizorod˘ch elementÛ v bakterii Rhodobacter capsulatus. Tyto v˘sledky jsou
zaloÏeny na stanovení obsahu CG DNA a vyhodnocení preferenãního zastoupení kodonÛ.
V. Viglansk˘ seznámil posluchaãe s moÏností vyuÏití elektroforesy v teplotním gradientu
pro denaturaãní anal˘zu nad‰roubovicové DNA. V závûru diskutoval zajímavou hypotézu
o roli teplotní citlivosti jednotliv˘ch topoisomerÛ vysoce nad‰roubovicov˘ch plasmidÛ
pﬁi regulaci replikace a exprese v podmínkách teplotního ‰oku. V závûreãné pﬁedná‰ce
prvního bloku nás M. Weiserová informovala o v˘sledcích studia funkãních residuí pﬁi
sestavování podjednotek restrikãnû modifikaãního enzymu EcoR1241. Anal˘za randomnû
generovan˘ch mutantÛ pomocí gelové retardace a komplementaãních studií pﬁispûla
k poznání domény zodpovûdné za interakce mezi podjednotkami. Velmi zajímavé byly
obû pﬁedná‰ky pﬁednesené S. Kmochem. V první se zamûﬁil na v˘sledky studií enzymu
adenylosukcinát lyasy (ADSL) jehoÏ deficience zpÛsobuje psychomotorické retardace
nebo epilepsii. Tento enzym se podílí na syntéze purinu a na recyklaci purinov˘ch
nukleotidÛ v organismu. Byla zji‰tûna zajímavá korelace mezi mutacemi ADSL u jednotliv˘ch
pacientÛ s deficiencí k tomuto enzymu a klinick˘mi pﬁíznaky.
V navazující pﬁedná‰ce byli posluchaãi seznámeni s moÏnostmi aplikace „DNA microarray"
technologie tj. vyuÏití mikroãipÛ pﬁi vyhledávání specifick˘ch sekvencí. Závûreãná
pﬁedná‰ka T. Rumla se t˘kala studia domén zodpovûdn˘ch za tvorbu retrovirov˘ch kapsid.
Pomocí elektronové mikroskopie byly analyzovány ãástice vytvoﬁené deleãními mutanty
v E. coli. Bylo prokázáno, Ïe N-terminální prolin kapsidového proteinu zásadním
zpÛsobem rozhoduje o tvaru vytvoﬁen˘ch ãástic. Jeho uvolnûní z prekursoru pﬁi zrání
virionu je spojeno s vytvoﬁením tubulárních útvarÛ uvnitﬁ pÛvodnû sférick˘ch ãástic.
Îivá diskuse ke v‰em pﬁednesen˘m pﬁíspûvkÛm dokumentovala jak dobrou úroveÀ
pﬁedná‰ek tak i pozornost posluchaãÛ.
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Nov˘ ãasopis
na horizontu
chemické biologie
Je to jiÏ mnoho let co zaãalo budování
portfolia evropsk˘ch chemick˘ch
ãasopisÛ spojen˘mi silami chemick˘ch
spoleãností z Evropy jako urãitá protiváha
mediím ACS. Prv˘ úspû‰n˘ titul se
oddûlil od své mateﬁské lodi pod názvem
Chemistry - An European Journal a jiÏ
od svého spu‰tûní na vodu zamíﬁil
vysoko. Jeho „impakt faktor" se pohybuje
mezi 8 a 9. Akce byla úspû‰ná. Poté
se od mateﬁské lodi Angewandte Chemie
oddûlily European Journal of Organic
Chemistry a European Journal of
Inorganic Chemistry. Opût jako prestiÏní
publikace na úrovni impakt faktoru
kolem 4-5. Konsorcium chemick˘ch
spoleãností ve své vizi nepolevilo
a podnûcováno velikány svûtové chemie
a biochemie pﬁipravilo k vyplutí na
bedrech mateﬁské Angewandte dvû
nové prestiÏní publikace, ChemPhysChem a ChemBioChem.
Politika umoÏÀující vznik nového ãasopisu jako „pﬁílohy" Ïurnálu se svûtov˘m jménem
a s poãetnou klientelou je jednou z mála moÏností jak spustit „nov˘" ãasopis a dát mu
do vínku ãtenáﬁskou bázi, kterou potﬁebuje ke svému Ïivotu s tím, Ïe za 3-4 roky se nov˘
ãasopis oddûlí a zahájí samostatn˘ Ïivot. ProtoÏe v na‰ich podmínkách je taková akce
finanãnû neuskuteãnitelná (investice do spu‰tûní takového ãasopisu se pohybují vysoko
nad 20-30 miliony korun) je pﬁíjemné, Ïe ãeská obec nezÛstala mimo a Ïe u vzniku
tûchto nov˘ch ãasopisÛ je zastoupena âeskou spoleãností chemickou.
Nov˘ ãasopis pro chemickou biologii byl zaloÏen podle v˘‰e uvedeného schématu
nakladatelstvím J.Wiley-VCH a konsorciem evropsk˘ch chemick˘ch spoleãností jako
evropsk˘ Ïurnál chemické biologie, kter˘ se zaﬁadí mezi nejlep‰í ãasopisy svého druhu
na svûtû. Oãekávan˘ impakt faktor po „oddûlení" je vysoko nad hodnotu 10. âasopis je
koncipován jako prestiÏní mezinárodní forum pro kritické a aktuální informace o chemické
biologii, bio(an)organické chemii a biochemii. Pro ãtenáﬁe, kter˘ je i není specialistou
v tûchto oborech poslouÏí ChemBioChem jako zdroj primárních informací nejvy‰‰í
kvality (krátká sdûlení, pÛvodní ãlánky) a kriticky vybrané sekundární informace (reviews,
highlights, concepts). Kvalita je samozﬁejmû zaruãena nejvy‰‰í dosaÏitelnou úrovní
recenzí a redakãního zpracování. V˘sledky Angewandte Chemie a Chemistry EJC jsou
toho dostateãnou zárukou. Dal‰ím pﬁíspûvkem k oãekávanému v˘sledku je mezinárodní
„Advisory Board" vedená takov˘mi jmény jako Jean-Marie Lehn a Alan R. Fersht. âeskou
komunitu v Advisory Board zastupuje Antonín Hol˘, ﬁeditel ÚOCHB AV âR. Pro chemické
spoleãnosti sdruÏené v konsorciu je zárukou úspûchu i vedoucí redaktor Peter Görlitz.
Prvé reakce na ãasopis mohou b˘t zájemci nalezeny na stranû www.wileyvch.de/home/chembiochem.
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ChemBioChem nechce b˘t pouze nûjak˘m nov˘m ãasopisem, kter˘ soutûÏí v ‰iroké
konkurenci s mnoha dal‰ími. Vytknul si za cíl b˘t od zaãátku mezi nejlep‰ími v oboru.
âeská odborná obec je u toho – jak organizaãnû, tak autorsky. JiÏ v ãísle 2/2000 je ãlánek
Semisynthesis of Ht31(493-515): Involvment of PAK-Anchoring Proteins in the Regulation
of the cAMP-Dependent Chloride Current in Heart Cells ozdoben˘ (z na‰eho pohledu)
autorstvím Václava âeﬁovského z ÚOCHB AV âR.
Pro snadnûj‰í roz‰íﬁení ãasopisu je zatím ChemBioChem volnû na webu na URL
www.interscience.wiley.com/trial/chemiochem . I cenová politika smûﬁuje k jeho roz‰íﬁení.
Zavádûcí cena roãního pﬁedplatného ãasopisu je 148 BPS. O v˘tisk na ukázku lze poÏádat
na adrese cs-journal@wiley.co.uk anebo faxem na ã. 0044-1243-843232.
Pavel Dra‰ar

Výzva všem
členům ČSBMB
V roce 2001, v jarním období,
proběhnou volby do výboru ČSBMB.
Do 31. ledna zasílejte návrhy
na kandidáty do voleb
(sekretářce společnosti).
Je nutné připojit písemný souhlas
navrhovaných s kandidaturou.

Za výbor T. Barth
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Nacartocin, zapomenut˘ peptid
T.Barth, L. Hauzerová
Ústav organické chemie a biochemie AV âR
Flemingovo nám.2
166 10 Praha 6
Peptidu [1-desamino, 2-L-p-ethylfenylalanin]karba-6-oxytocinu, následující primární
struktury
CH2-CH2-CO-[L-p-EtPhe]-Phe-Gln-Asn-NH-CH-CO-Pro-Leu-GlyNH2
CH2
S
CH2
bylo WHO pﬁidûleno mezinárodní nevlastnické jméno (International Nonproprietary
Name, tedy ve zkratce INN) Nacartocin. PÛvodnû byl zámûr poÏádat WHO o pﬁidûlení
názvu Carbetocin, ale k na‰emu pﬁekvapení byl tento název reservován pro jin˘ peptid
téÏ ãeského pÛvodu a v licensi prodáného firmû Ferring v Malmö.
Z názvu Nacartocin lze usoudit jak na urãitou podobnost molekuly k oxytocinu
a pﬁítomnost karba mÛstku ale téÏ na jeho biologick˘ úãinek, zv˘‰ené vyluãování sodíku.
Návrh struktury peptidu vycházel z v˘sledkÛ Dr. A. Machové ale téÏ z na‰ich tehdej‰ích
znalostí o dÛsledcích substitucí tyrosinu v poloze 2 oxytocinu jin˘mi aminokyselinami.
Synthesa látky a její vlastnosti byly popsány ve více neÏ deseti publikacích a pﬁíprava
ochránûna Ïádostí o udûlení patentu. Na základû tûchto studií byla pﬁedloÏena Ïádost
o povolení klinick˘ch studií Nacartocinu v indikaci: odvodnûní pacientÛ s otoky pﬁi
srdeãní nedostateãnosti. Prvá ãást klinické studie byla úspû‰ná jen ãásteãnû. ProtoÏe se
ukazovalo, Ïe v tuzemsk˘ch podmínkách nebude moÏné brzké pokraãování klinick˘ch
studií, byla zformulována licenãní nabídka z níÏ vyjímáme:
... jedná se o synthetick˘ peptid, analog oxytocinu se zv˘‰enou a selektivnûj‰í
natriuretickou aktivitou (vyluãování sodíku moãí). Místo úãinku je distální tubulus ledviny,
v˘sledkem pÛsobení peptidu je zv˘‰ení tzv. rejekãní frakce sodíku v moãi (sníÏení resorbce
sodíku). K vyvolání natriuretického úãinku jsou zapotﬁebí dávky látky, které jsou o nûkolik
ﬁádÛ niÏ‰í neÏ bûÏná saluretika. PﬁedbûÏné v˘sledky ukazují na normalisaci natriuretické
a diuretické aktivity u pacientek s idiopathick˘m edemem. Látka je pﬁipravována v podstatû
bezodpadovou technologií. Náklady na 1 g látky (dávky 100-200 ug
na pacienta) lze odhadnout na 30000-40000 Kã (5000 léãebn˘ch dávek- to je 6-8 Kã
dávka) ...
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Bylo zahájeno licenãní jednání s americkou firmou Warner-Lambert a pﬁes poãáteãní
zájem firma odstoupila od dal‰ího vyjednávání na doporuãení sv˘ch ekonomick˘ch poradcÛ.
DÛvodem bylo, Ïe "peptidová léãiva" mají pﬁíli‰ mal˘ trh.
Vytratil se i akademick˘ zájem. KdyÏ byl objeven Atriální natriuretick˘ peptid (ANF), stal
se záhy módním vûdeck˘m hitem a ﬁada pracovi‰È se na nûkolik let soustﬁedila na jeho
studium. Domníváme se, Ïe z tûchto dÛvodÛ opadl zájem o Nacartocin. Patentová ochrana
byla také postupnû opu‰tûna, a proto byla Ïádost jiné americké firmy o doplnûní dat
o Nacartocinu ignorována. V pﬁehledu jsou uvedeny nûkteré publikace t˘kající se pﬁípravy
a charakteristiky peptidu.
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2 roky uÏ skoro ubûhly
a
národní vûdecká konference s mezinárodní úãastí

Biologicky aktivní peptidy VII
je znovu tady!
Bude se konat ve dnech

25. – 27. dubna 2001.
Setkání bude opût probíhat v prostorách ÚOCHB AVâR, Flemingovo nám. 2,
166 10 Praha 6, v sekcích vûnovan˘ch syntéze peptidÛ, analytick˘m metodám, biochemii,
farmakologii, fysiologii a imunochemii peptidÛ a aplikacím.
Pﬁíspûvky budou presentovány jak ve formû krátk˘ch ústních (15 min), tak plakátov˘ch
sdûlení. Konferenãní poplatek, kter˘ bude ãinit 1 400,– Kã, bude zahrnovat reÏijní náklady
vãetnû tisku jednak abstrakt v ãe‰tinû nebo sloven‰tinû a jednak sborníku v angliãtinû
(opût v Collection Symposium Series). Pro mladé pracovníky do 35 let poãítáme se
sníÏením poplatku na 1 100,– Kã, pokud jsou ãleny âSBMB ãi SSBMB. Zaneste si, prosím,
konání této konference do svého diáﬁe na pﬁí‰tí rok. PﬁedbûÏnû se mÛÏete
pﬁihlásit a dal‰í informace získat na adrese:
Dr. Jiﬁina Slaninová, CSc.
oddûlení Biochemie peptidÛ,
ÚOCHB AVâR,
Flemingovo nám.2,
CZ - 166 10 Praha 6.
nebo elektronicky na adrese: slan@marilyn.uochb.cas.cz
Za poﬁadatele:
Jiﬁina Slaninová
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Souãasn˘ stav a problémy ãeského chemického
názvosloví
Jaroslav Kahovec
Ústav makromolekulární chemie AV âR
Úvodem je tﬁeba se zmínit o ne vÏdy zcela jasném rozdílu mezi názvoslovím
(nomenklaturou) a pojmoslovím (terminologií) v pﬁírodních vûdách. Zatímco terminologie
pojmenovává pojmy, jevy a vlastnosti a pouÏívá tedy obecná jména (v chemii napﬁ.
destilace, chiralita, mechanismus, oxidace), nomenklatura se zab˘vá názvy jedincÛ entit (aceton, kyselina sírová, poly(methyl-methakrylát)). Dnes dáváme pﬁednost slovu
názvosloví pﬁed nomenklaturou, snad kvÛli asociacím s nedávnou totalitní minulostí.
Slovo pojmosloví pak je archaické, a zﬁejmû proto se uÏívá jen terminologie. Nûkdy se
v‰ak v˘raz názvosloví uÏívá v ‰ir‰ím smyslu a pak zahrnuje obojí.
Chemie jako vûdní a technická disciplina má dva znaky, kter˘mi vyniká mezi ostatními:
má snad nejrozsáhlej‰í a nejdokonalej‰í názvosloví (nomenklaturu) a jeden z nejvût‰ích
a nejlépe organizovan˘ch referátov˘ch ãasopisÛ - Chemical Abstracts. Perfektní
nomenklaturní systém je naprostou nezbytností pﬁi existenci dne‰ních asi 21 milionÛ
chemick˘ch látek a struktur registrovan˘ch v Chemical Abstracts, jejichÏ poãet v‰ak stále
vzrÛstá: jen v roce 1998 o 1,8 milionu. Pomy‰lení, Ïe nûjak˘ nomenklaturní systém
mÛÏe pojmenovat taková mnoÏství látek, ba co víc, Ïe je schopen vytvoﬁit názvy pro
je‰tû daleko vût‰í poãet dosud neznám˘ch a tﬁeba vÛbec neexistujících látek, je fascinující.
Na obû uvedené skuteãnosti by mûli b˘t chemici patﬁiãnû hrdi.
Na rozdíl od biologického nebo lékaﬁského názvosloví, která pouÏívají latinu, ãeské
chemické názvosloví zÛstává souãástí ãeského jazyka, coÏ se projevuje kupﬁíkladu
v názvech organick˘ch slouãenin jejich skloÀováním, v˘slovností a jedním jedin˘m
ãesk˘m slovem (kyselina) spolu s jednou ãeskou pﬁíponou (-ová). Tím v‰ak pﬁíslu‰nost
k ãeskému jazyku konãí. Chemické názvosloví je svébytn˘ umûl˘ jazyk, kter˘ má vlastní
morfémy (koﬁeny, pﬁedpony, pﬁípony, infixy, afixy), vlastní gramatiku, vlastní syntax
i interpunkci. PouÏívá prostﬁedkÛ, které nemají obdoby v pﬁirozen˘ch jazycích. Kombinuje
podle pﬁesn˘ch pravidel latinská a ﬁecká písmena, rÛzné druhy písma, ãíslice arabské
i ﬁímské, a pouÏívá hierarchii závorek. Vytváﬁí neobvykle dlouhé názvy (jednoﬁádkové
názvy jsou v organické chemii zcela bûÏné). Není divu; bez tûchto mimoﬁádn˘ch
prostﬁedkÛ by tento metajazyk nebyl schopen pojmenovat desítky milionÛ látek, pro
které potﬁebuje mnohem více slov, neÏ má kter˘koli pﬁirozen˘ jazyk. Pﬁitom chemické
názvosloví je ve své podstatû mezinárodní. Jeho morfémy pocházejí z latiny a ﬁeãtiny
a v‰echny jazyky vyspûl˘ch spoleãností pouÏívající latinky je pﬁejímají, ãasto s pÛvodním
pravopisem. V tom v‰ak existují v˘jimky, zvlá‰tû v slovansk˘ch jazycích, napﬁ. ve
sloven‰tinû a pol‰tinû.
VÛbec porozumût, natoÏpak ovládnout chemické názvosloví v celé ‰íﬁi od anorganické
pﬁes organickou chemii a biochemii je velmi obtíÏné a pro laiky nemoÏné. Ve vyspûl˘ch
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zemích existují názvoslovní experti (v anglicky mluvících jsou to tzv. nomenclaturists),
jejichÏ sluÏeb jako konzultantÛ vyuÏívají pﬁedev‰ím legislativa, státní úﬁady, patentové
úﬁady a soudy. Firmy povaÏují za vûc cti a dobrého jména firmy a druh reklamy, Ïe pro
své v˘robky pouÏívají správné názvy.
A jaká je situace v ãesk˘ch luzích a hájích ? Tu lze nejmírnûji charakterizovat jako
tristní.
Nûkolik postﬁehÛ ze souãasnosti: âíst ãeské legislativní dokumenty (produkty ministerstev
âR), které obsahují chemické názvy, je pro chemika nejednou hororem. âeské patentové
spisy s chemickou tematikou vydávané Úﬁadem prÛmyslového vlastnictví se hemÏí
chybn˘mi názvy. Uãebnice chemie pro v‰echny stupnû ‰kol ãasto obsahují názvy zastaralé
a chybné. I v odborn˘ch chemick˘ch kniÏních publikacích a ãasopisech jsou chyby
v názvech velmi ãasté. Je‰tû hor‰í je situace v chemick˘ch názvech v nechemick˘ch
oborech, zvlá‰tû v medicinsk˘ch a farmaceutick˘ch publikacích. O komerãních chemick˘ch
názvech radûji pomlãet.
Proã je tomu tak ? Pﬁíãin je jako obvykle víc. Hlavní je v‰eobecná neznalost a podceÀování
správn˘ch chemick˘ch názvÛ mezi chemiky. Správnému názvosloví se nezﬁídka neuãí
ani na chemick˘ch vysok˘ch ‰kolách a není Ïádnou vzácností, Ïe je neznají ani vyuãující
- specialisté v chemick˘ch oborech. Odtud ta v‰eobecná tolerance k nesprávn˘m názvÛm,
která panuje mezi chemiky.
Zato paradoxnû i nechemici znají z chemického názvosloví na‰ich osm pﬁípon pro
anorganické oxidy a soli. Jsme na nû snad i hrdi a nemalá ãást populace je zná do
vysokého vûku, aã jinak nezná z chemie nic jiného. Pﬁitom ty pﬁípony jsou jen ãesk˘m
folklorem s nepatrn˘m v˘znamem, kter˘ v obrozensk˘ch dobách pomáhal léãit na‰e
pocity ménûcennosti ukázkou v˘jimeãn˘ch schopností ãeského jazyka.
Velmi roz‰íﬁená aÏ úporná je domnûnka laické veﬁejnosti, Ïe kaÏd˘ chemik zná
chemické názvy. BohuÏel i vût‰ina chemikÛ a dokonce i vysoko‰kolsk˘ch pedagogÛ chemikÛ se mylnû domnívá, Ïe ovládají chemické názvosloví. Jen pro ilustraci: nemálo
organick˘ch chemikÛ si dosud myslí, Ïe pouÏívají Ïenevské názvosloví. Jin˘ pﬁíklad: jiÏ
sedm let platí nová pravidla názvosloví organické chemie podle IUPAC. NejenÏe je
nevzaly na vûdomí uãebnice, odborné knihy a ãasopisy, legislativa, patentov˘ úﬁad
a pedagogové; neví o nich ani vût‰ina organick˘ch chemikÛ.
Je-li chemické názvosloví tak tûÏko uchopitelné a pÛsobí tolik potíÏí, vyvstává pﬁirozená
otázka: potﬁebujeme vÛbec toto názvosloví v jeho dne‰ní podobû a pokud ano, proã
nejsou názvy generovány a provûﬁovány poãítaãov˘mi programy. Na první otázku zní
odpovûì rozhodnû ano, a to z mnoha dÛvodÛ, které snad ani není nutno rozvádût. Pokud
jde o druhou otázku, dnes jiÏ skuteãnû existují komerãnû dostupné programy, které podle
strukturních vzorcÛ vytvoﬁí anglické názvy, eventuálnû k názvÛm nakreslí vzorce
organick˘ch slouãenin. Neopraví ov‰em chybn˘ název. Mají v‰ak i ﬁadu jin˘ch nedostatkÛ:
nûkteré typy slouãenin správnû pojmenovat neumûjí a mohou vytvoﬁit i názvy chybné.
To ov‰em nepﬁekvapuje, neboÈ kvalita programu závisí na schopnostech programátora
a názvoslovného experta. V neposlední ﬁadû takov˘ program není právû levnou záleÏitostí.
Nedosti na tom, Ïe se hojnû vyskytují vûcnû nesprávné názvy. âeskou zvlá‰tností jsou
problémy s pravopisem, zejména organick˘ch názvÛ. Dosud tradiãní mezinárodní
pravopis chemick˘ch názvÛ zreformovali na‰i jazykovûdci na fonetick˘. A tak jsou nejen
noviny, ale i uãebnice, populárnû vûdecké, odborné a vûdecké texty zamoﬁeny "názvy"
jako glukóza, metylalkohol, etylén, tiopurín a podobn˘mi nestvÛrami. Jazykovûdci se
brání v˘tkám chemikÛ, Ïe pﬁece pﬁipou‰tûjí i klasick˘ pravopis, jak je jen ãásteãnû, zcela
marginálnû a nepﬁíli‰ srozumitelnû zmínûno v pﬁedmluvû k Akademickému slovníku
cizích slov. To je v‰ak opravdu málo platné, jsou-li v lexikální ãásti v‰echny chemické
názvy uvedeny fonetick˘m pravopisem. BohuÏel velmi ãasto se stává, Ïe odborná
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redaktorka, nemajíc ponûtí o organickém názvosloví, o to tvrdohlavûji trvá na fonetickém
pravopise s poukazem na zmínûn˘ slovník. A tak vûty jako "glukosidy vznikají z glukózy",
pyrrolin je dehydroderivát pyrolidínu", "thienyl je radikál odvozen˘ od tiofenu",
"thionylchlorid nepatﬁí mezi tioslouãeniny" a "reakcí s etanolem se získá ethoxyderivát"
jsou vlastnû zcela v poﬁádku, protoÏe nûkteré z tûchto názvÛ mají smÛlu, Ïe jsou uvedeny
ve Slovníku, kdeÏto jiné tam prostû nejsou.
Akademick˘ slovník prokázal a stále prokazuje ãeskému chemickému názvosloví
sluÏbu vpravdû medvûdí. Pﬁíklad ãerstv˘, kter˘ se skuteãnû stal. Opût paní redaktorka
po poradû se Slovníkem nepﬁipustila odpor a zmûnila v‰echny pﬁedpony thio v názvech
na tio. Takto "vylep‰ené" populárnû-vûdecké knihy ãtou tisíce vût‰inou mlad˘ch ãtenáﬁÛ,
kteﬁí si zvykají a pﬁijímají tento pravopisn˘ úzus (littera scripta manet !). Takto podobné
paní redaktorky de facto kodifikují dosud prakticky neznám˘ pravopis (ani Veãerní Praha
by je‰tû donedávna nenapsala tio). JiÏ dnes je ale zﬁejmé, Ïe díky Slovníku se tio stane
co nevidût normou.
Ve svém fonetizaãním taÏení proti chemickému názvosloví v‰ak postupovali autoﬁi
Slovníku krajnû nedÛslednû a nevyzpytatelnû. Tak máme psát pyridín, hydrazín, anilín
a stejnû mnoho jin˘ch, ale amin, pyrazin, protein. Podobnû v‰echny th byly v organick˘ch
názvech nemilosrdnû vym˘ceny ve prospûch pouhého t, ale na milost byly vzaty thallium
(dokonce ponechána dvû l), thorium a thulium. Podobnû glukóza, galaktóza, fruktóza,
laktóza a sacharóza se podle Slovníku mají psát s ó a se z, ale jak psát ostatní cukry,
kter˘ch je mnohem více a v‰echny mají podle názvoslovn˘ch pravidel pﬁíponu -osa ?
TotéÏ platí pro enzymy s jednotnou pﬁíponou -asa.
Jaké dÛvody vedly autory Slovníku k tûmto logicky nepochopiteln˘m diskriminacím,
které musí nevyhnutelnû vést ke zmatkÛm ? Pﬁi pátrání po racionálním zdÛvodnûní, proã
je preferován fonetick˘ pravopis, jsem v pﬁedmluvû ke Slovníku zjistil, Ïe takto striktní
je politika Pravidel ãeského pravopisu vydání 1993. Dále jsem se dozvûdûl, Ïe na‰tûstí
na‰e osvícené ministerstvo ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy milostivû povolilo v jakémsi
dodatku k ‰kolním (!) PravidlÛm uÏívání s místo z v pﬁejat˘ch slovech, ale na druhé
stranû povolilo i dlouhé pﬁípony -én a -ín (acetylén, pyridín). Chvíli jsem váhal, zda mám
b˘t uvedenému ministerstvu vdûãen (vÏdyÈ díky nûmu mÛÏu psát pﬁedponu iso-, ale
nebude mi to nic platné, protoÏe kaÏdá redaktorka ji v souladu se Slovníkem opraví na
izo-) nebo se mám na nûj zlobit kvÛli -énÛm a -ínÛm. Ale nakonec ve mnû pﬁevládly
pocity zcela negativní a opoziãnické: jak˘m právem mi urãuje právû toto ministerstvo,
jak psát chemické názvy ?
Je‰tû kritickou poznámku jiného druhu k chemick˘m názvÛm ve Slovníku. JelikoÏ
Slovník má vy‰‰í ambice neÏ pouhá pravidla pravopisu, chce totiÏ b˘t téÏ v˘kladov˘m
slovníkem, mûli by jeho autoﬁi vûnovat vût‰í péãi v˘kladu chemick˘ch hesel, byÈ
sebestruãnûj‰ímu. Na mnoha místech jsou vysvûtlení nesprávná, neúplná nebo zavádûjící.
Pomíjím hrubé pravopisné chyby v heslech (jako napﬁíklad pirimidín), které lze pﬁi dobré
vÛli povaÏovat za tiskové chyby.
Aãkoliv je pﬁedmûtem tohoto pamfletu chemická nomenklatura, nelze zcela pominout
chemickou terminologii. âeská chemická terminologie pﬁiná‰í ménû problémÛ neÏ
nomenklatura; pﬁece v‰ak je záhodno se o jednom zmínit a tím je ãasto nadmûrná a pﬁitom
zbyteãná anglikanizace ãesk˘ch termínÛ. Ta sice nedosahuje takov˘ch rozmûrÛ jako
v poãítaãové oblasti nebo molekulární biologii, pﬁesto v‰ak pÛsobí diskomfort chemikÛm
s vyvinut˘m jazykov˘m citem. I v chemii se v ãesk˘ch chemick˘ch textech mnoÏí anglické
termíny, a co hÛﬁe, v ãeské transkripci, které pÛsobí obzvlá‰È odpudivû. Pﬁitom je lze
nezﬁídka nahradit vhodn˘m ãesk˘m v˘razem. Anglické v˘razy jsou ãasto vûcí módy
a snobizmu anebo je jejich uÏivatelé povaÏují za pﬁíznak vysoké odbornosti. BohuÏel
tyto anglicizmy nenarazily na odpor na‰ich jazykovûdcÛ. Typick˘m chemick˘m pﬁíkladem
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této blahovÛle je slovo pík, které se uÏívá i ve spisovném jazyce snad uÏ dvû desítky let,
aã existují ãeské ekvivalenty.
Rád bych pﬁi této pﬁíleÏitosti apeloval na na‰e lingvisty, aby se ve své jistû zásluÏné
práci zab˘vali téÏ odbornou terminologií a nomenklaturou, pﬁitom spolupracovali
s odborníky - chemiky a s názvoslovn˘mi experty, aby koneãnû akceptovali specifickou
a v˘sadní pozici chemické nomenklatury mezi jin˘mi pﬁejat˘mi slovy a nahlédli, Ïe
nûkter˘mi sv˘mi zásahy názvosloví ‰kodí. Nemyslím, Ïe by tím utrpûla jejich prestiÏ,
spí‰e naopak.
Péãi o ãeské chemické názvosloví dostaly kdysi do vínku názvoslovné komise ﬁízené
tehdej‰í âSAV. Nûkteré z tûchto komisí úspû‰nû pracovaly po dlouhá léta, napﬁ. komise
pro nomenklaturu organické chemie (pﬁedseda Karel Bláha), komise pro názvosloví
anorganické chemie (pﬁedseda Jiﬁí Klikorka) a komise pro nomenklaturu makromolekulární
chemie (pﬁedseda Julius Pouchl˘). Produktem jejich ãinnosti byly pﬁeklady - pﬁevody
názvoslovn˘ch pravidel IUPAC do ãe‰tiny vycházející kniÏnû v nakladatelství Academia
nebo v Chemick˘ch listech. Zvlá‰tû bych zde chtûl vyzdvihnout osobnost zesnulého
doc. Karla Bláhy, dlouholetého pﬁedsedy první z uveden˘ch komisí, kter˘ se velmi
zaslouÏil o ãeské chemické názvosloví, pﬁedev‰ím organické chemie. Po roce 1989
ãinnost tûchto komisí ochabla; jednou z pﬁíãin, i kdyÏ ne hlavní, byla nevyjasnûnost
jejich statutu. Pﬁesto v‰ak nûkolik nad‰encÛ i nadále pokraãovalo v pﬁekládání a publikaci
názvoslovn˘ch dokumentÛ v Chemick˘ch listech a letos dokonce vy‰el v nakladatelství
Academia obzvlá‰tû v˘znamn˘ PrÛvodce názvoslovím organick˘ch slouãenin podle
IUPAC.
Jakkoli zásluÏná byla a je práce názvoslovn˘ch komisí pﬁi kodifikaci ãeského chemického
názvosloví v jednotliv˘ch chemick˘ch oborech, dosud chybí v âR instituce, která by
peãovala o chemické názvosloví komplexnû, tedy o tvorbu ãeského chemického názvosloví
v souladu s pravidly IUPAC, jeho roz‰iﬁování, prosazování a popularizaci, která by dbala
na jeho správné uÏívání a eventuálnû poskytovala i konzultace. Jistou ãinnost v tomto
smûru vyvíjí Národní centrum IUPAC pro âR a âesk˘ komitét pro chemii, ale jen
v omezené míﬁe a nikoliv systematicky. Pﬁitom poptávka po takov˘ch sluÏbách je znaãná
(jak mÛÏe z vlastní zku‰enosti potvrdit autor tûchto ﬁádkÛ) a o jejich potﬁebnosti není
pochyb. Zdá se v‰ak, Ïe se bl˘ská na lep‰í ãasy: péãi o ãeské chemické názvosloví
pﬁejímá koneãnû âeská spoleãnost chemická, kam bezpochyby patﬁí, jako je tomu
v zahraniãních chemick˘ch spoleãnostech.
âeská spoleãnost chemická, resp. její komise pro chemické názvosloví, hodlá v první
ﬁadû vytáhnout do boje s vûcnû nebo pravopisnû nesprávn˘mi názvy. Pﬁedev‰ím v nov˘ch
zákonech a pﬁidruÏen˘ch pﬁedpisech, které vstupují v platnost v souvislosti s pﬁijetím
âR do Evropské unie, nelze pﬁipustit nesprávné názvy, aÈ jiÏ vznikají nekvalifikovaností
ãi neznalostí pﬁekladatelÛ, nebo chybami pﬁi pﬁepisu. Je nutno pﬁesvûdãit pﬁíslu‰né vládní
orgány i jednotlivá ministerstva âR (zvlá‰tû Ïivotního prostﬁedí, prÛmyslu a obchodu
a zdravotnictví), Ïe ãeské chemické názvy musí b˘t jak vûcnû správné, tak v souladu
s posledními pravidly IUPAC.
Tyto vysoké poÏadavky na chemické názvy je tﬁeba klást i na jiné dokumenty vydávané
státními institucemi, napﬁíklad Úﬁadem prÛmyslového vlastnictví a âesk˘m normalizaãním
institutem. Námitky, Ïe nesprávné názvy jsou i v cizojazyãn˘ch podkladech, ov‰em
neobstojí; dokument v ãeském jazyce vydan˘ pﬁíslu‰nou ãeskou státní institucí, je
autentick˘, má právní platnost a pﬁi pﬁípadn˘ch soudních sporech nelze poukazovat na
chybné názvy v cizích patentov˘ch spisech a normách.
Druhou oblastí, kde je nutné vymycovat nesprávné názvy, jsou uãebnice v‰eho druhu,
populárnû-vûdecké publikace a ãasopisy, encyklopedie a chemické tabulky. Tato zdánlivû
okrajová literatura totiÏ zasahuje nej‰ir‰í a nejmlad‰í okruh ãtenáﬁÛ. Mnozí z nich se
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takto poprvé (a tﬁeba i naposled) setkávají s informací takového druhu. Dostává-li se jim
informace fale‰né, nemusí jiÏ mít pﬁíleÏitost si ji opravit. âSCH hodlá monitorovat
a posuzovat tyto publikace z názvoslovného hlediska, ale i oslovovat vydavatele a nabízet
jim pomoc.
Tﬁetí oblastí, kam chce âSCH napﬁít své úsilí, je odborná a vûdecká literatura, jak
kniÏní, tak ãasopisecká. Samozﬁejmû, chemická literatura by mûla jít pﬁíkladem správného
chemického názvosloví. A aby nebyla pod svícnem tma, musí i Chemické listy, jedin˘
ãesk˘ chemick˘ ãasopis, zv˘‰it laÈku, pokud jde o chemické názvy. Je v‰ak tﬁeba, aby
i chemické názvy v nechemick˘ch publikacích byly v poﬁádku, zvlá‰tû pak v lékaﬁsk˘ch,
farmaceutick˘ch, biologick˘ch a technick˘ch. I zde se hodlá âSCH obracet na vydavatele,
redaktory a redakce, upozorÀovat na chyby, ale hlavnû jim pﬁedcházet.
âSCH chce pﬁi svém taÏení za správné chemické názvy oslovit co nej‰ir‰í okruh
uÏivatelÛ chemického názvosloví: od chemikÛ pﬁes lékaﬁe, farmaceuty aÏ k fyzikÛm
a biologÛm, uãitele i studenty stﬁedních a vysok˘ch ‰kol, autory uãebnic, redaktory,
novináﬁe, státní úﬁedníky i podnikatele. Pﬁitom chce postupovat aktivnû, asertivnû
a dÛslednû. Pﬁejme si, aby se âeské chemické spoleãnosti se ‰irokou podporou v‰ech
zainteresovan˘ch podaﬁilo zavést poﬁádek do ãeského chemického názvosloví.
Oti‰tûno se souhlasem autora a s laskav˘m svolením redakce Chemick˘ch listÛ, kam
byl pÛvodnû pﬁíspûvek postoupen. (T. Barth)
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Scientific Programme
The scientific programme of SBS 2001 will include the following main sessions with
plenary lectures given by the internationally recognized invited speakers:
1. New methodology and instrumentation for separations in the biosciences
F. Regnier (Purdue University, West Lafayette, USA): Current trends in biomedical
separations - separations of complex mixtures, selective analyses
2. Microchips, hyphenated techniques
F. Foret (Northeastern University, Boston, USA): Microchips, their potential in biomedical
separations and relevant hyphenated techniques
3. Analysis of drugs and metabolites in biomatrices
W. Thormann (University of Bern, Switzerland):
Advanced technologies in the separation of drugs and metabolites
F. Tagliaro (University of Verona, Italy):
New directions in forensic analysis based on capillary electrophoresis
4. Chiral separations
S. Fanali (Institute of Chromatography, Roma, Italy): Progress in enantioseparations by
capillary electrophoresis
5. Separation of peptides and proteins, proteomics
P.G. Righetti: (University of Verona, Italy):
A turning point in proteom analysis: sample prefractionation via multicompartment
electrolyzers with isoelectric membranes
6. Separation of nucleic acids and carbohydrates
J.L. Viovy (Institute Curie, Paris, France):
Recent developments in electroseparations of nucleic acids
M.E. Legaz (University of Madrid, Spain):
Separation of carbohydrates and their adducts
In addition to the plenary lectures the program will consist of oral presentations and
posters.
The papers presented at the Symposium will be published in a special issue of the
Journal of Chromatography B, Biomedical Sciences and Applications.
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Oznámení dal‰ím zájemcÛm o práci v sekci ENZYMY
Budoucí data báze bude vytváﬁena na úrovni jmenn˘ch seznamÛ pracovi‰È, pracovníkÛ
a EC enzymÛ (jména enzymÛ a ãísla ) s kter˘mi je pracováno. U pﬁípravy takov˘chto
podkladÛ vãetnû pﬁehledÛ vybran˘ch publikací, patentÛ, grantov˘ch projektÛ a dal‰ích
uvítáme osobní aktivity pracovníkÛ. Materiály a podnûty zasílejte prosím na adresu
vedoucí sekce.
Dûkuji Barthová

Výzva všem
členům ČSBMB
V roce 2001, v jarním období,
proběhnou volby do výboru ČSBMB.
Do 31. ledna zasílejte návrhy
na kandidáty do voleb
(sekretářce společnosti).
Je nutné připojit písemný souhlas
navrhovaných s kandidaturou.
Za výbor T. Barth

122

BLAHOP¤EJEME
Prof. RNDr. Arno‰t Kotyk, DrSc. sedmdesátníkem
Biochemická dráha prof. Kotyka zaãala pﬁed více neÏ 50 lety na Pﬁírodovûdecké fakultû
UK v Praze.
Profesor Arno‰t Kotyk se narodil 11. ãervence 1930 v Mûlníce. V roce 1947 získal
moÏnost stﬁedo‰kolského stipendia do USA, kde jeden rok studoval na ‰kole v Severní
Karolinû, poté byl pﬁijat na univerzitu v Berkeley, na níÏ po dva roky studoval rÛzné
pﬁedmûty v oboru biochemie a nav‰tûvoval pﬁedná‰ky napﬁíklad Melvina Calvina. Po
návratu v roce 1950 a nustrifikaãní maturitû byl pﬁijat na pﬁírodovûdeckou fakultu UK
v Praze, kde zaãal studovat u prof. Silvestra Práta rostlinnou fyziologii a mikrobiologii
a od 2. roãníku u prof. Josefa Ko‰tíﬁe biochemii, jeho uãiteli dále byli prof. Jaroslav
Heyrovsk˘, Rudolf Brdiãka, Franti‰ek Bûhounek a ﬁada dal‰ích v˘znamn˘ch osobností.
V roce 1954 byl pﬁijat na apiranturu u prof. Franti‰ka ·orma a jeho ‰kolitelem byl doc.
Arno‰t Kleinzeller. Po ukonãení aspirantury nastoupil do Mikrobiologického ústavu âSAV
do oddûlení membránového transportu. Toto oddûlení vedl v letech 1967-1984 na
Mikrobiologickém a pak na Fyziologickém ústavu âSAV. V roce 1970 pﬁedloÏil doktorskou
disertaãní práci, ale titul mu byl pﬁiznán po osmi letech v r. 1978.
Jeho vûdecká ãinnost zahrnuje více neÏ 300 pÛvodních publikací, redakce ﬁady
sborníkÛ, symposií a kongresÛ, z nichÏ uvedu pouze sborník „Symposium o membránovém
transportu a metabolismu“. Je hlavním autorem osmi monografií, autorem vysoko‰kolsk˘ch
skript o struktuﬁe a funkcích biomembrán, která byla vydána i v anglickém jazyce.
Organizoval ﬁadu mezinárodních konferencí a kongresÛ z nichÏ jmenujme XIV.
Mezinárodní biochemick˘ kongres v Praze v roce 1988, byl v ãele úkolÛ
státního plánu v˘zkumu a koordinátorem pro biochemii a molekulární biologii
v rámci RVHP. Po roce 1989 byl pﬁedsedou grantové komise v rámci GA AV âR
a pozdûji GAâR.
Prof. Kotyk pﬁedná‰el na pﬁírodovûdeck˘ch fakultách v Praze a v Brnû a za svojí
vûdeckopedagogickou práci byl habilitován na Karlovû univerzitû v roce 1991 a jmenován
profesorem v roce 1993. V prÛbûhu své vûdecké kariéry vychoval 21 vûdeck˘ch aspirantÛ.
Pﬁedná‰el na mezinárodních ‰kolách o biomembránách a membránovém transportu po
celé Evropû a také v USA, Mexiku a Japonsku. Je hostujícím profesorem na univerzitách
v Anconû a Camerinu v Itálii, v ¤eznû, v Chiang Mai v Thajsku a na Baylor College of
Medicine v Houstonu.
Celou ﬁadu let reprezentoval ãeskoslovenskou a ãeskou biochemickou obec v ﬁadû
odborn˘ch spoleãností, pﬁedev‰ím v IUB (IUBMB) byl ãlenem v˘boru v letech 1988 –
1997, byl ãlenem v˘boru FEBS (1981 – 1985), ãlenem a pﬁedsedou komise UNESCO
pro molekulární a bunûãnou biologii (1987 – 1996). Více neÏ 20 let pÛsobil ve v˘boru
âeské spoleãnosti pro biochemii a molekulární biologii, jejímÏ je ãlenem od r. 1953.
Od r. 1991 je pﬁedsedou Národního komitétu pro biochemii a molekulární biologii.
PÛsobí a pÛsobil v mnoha redakãních radách ãesk˘ch i renomovan˘ch mezinárodních
ãasopisÛ, jako je FEBS Letters (1987 – 1992), Biochimica et Biophysica Acta (1978),
Biochemistry and Molecular Biology International (1989 – 1999), Journal of General
Microbiology (1974 – 1981), Folia Microbiologica (1966).
Práce prof. Kotyka byla ocenûna ﬁadou ãesk˘ch i mezinárodních institucí, byla mu
udûlena medaile G. J. Mendela v roce 1980, medaile J. E. Purkynû (1988, 1992), me-
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daile H. Suomalainena (1980), medaile K. Yagiho (1988). V r. 1990 byl jmenován ãestn˘m
ãlenem American Society for Biochemistry and Molecular Biology.
ÚspûchÛ na poli vûdeckém by prof. Kotyk jistû nedosáhl bez rodinného zázemí své
manÏelky, tﬁí dûtí a nyní i vnouãat. Odreagování od své vûdecké práce nachází u klasické
hudby a ve sborovém zpûvu, kdy pÛsobil mezi jin˘m v universitním sboru v Berkeley
a ve Vysoko‰kolském umûleckém souboru v Praze.
Pﬁeji prof. Kotykovi do dal‰ích let pevné zdraví, elán nejen v odborné práci, ale i radost
a pohodu v osobním Ïivotû.
Ad multos annos.
22. IX. 2000 Tomá‰ Zima

Výzva všem
členům ČSBMB
V roce 2001, v jarním období,
proběhnou volby do výboru ČSBMB.
Do 31. ledna zasílejte návrhy
na kandidáty do voleb
(sekretářce společnosti).
Je nutné připojit písemný souhlas
navrhovaných s kandidaturou.

Za výbor T. Barth
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RECENSE
Biofysikální chemie
(Milan Kodíãek a Vladimír Karpenko)
Vydala: Academia, Legerova 61, 120 00 Praha 2 (tel. 02/24941976, fax 02/24941982,
http://www.knihy.cz) v r. 2000 ( druhé revidované vydání), 350 stran, doporuãená cena
neuvedena, ISBN 80-200-0791-1
Biofysikální chemie je v˘znamn˘ interdisciplinární obor zab˘vající se aplikací fysikální
chemie na biologické problémy. Souãasn˘ prudk˘ rozvoj biochemie a biologick˘ch vûd
akcentuje v˘znam této discipliny pro dal‰í rozvoj zkoumání a pochopení nejrÛznûj‰ích
biologick˘ch jevÛ, ale zároveÀ naznaãuje, Ïe náplÀ tohoto oboru není zdaleka uzavﬁena,
ale naopak se neustále roz‰iﬁuje. Autoﬁi publikace jsou si tohoto problému vûdomi,
a proto se snaÏí diskusí vymezit souãasnou náplÀ oboru. Pﬁi v˘uce oboru a tedy i zpracování
uãebnice je základním pﬁedpokladem úspûchu pﬁipravenost posluchaãÛ (adeptÛ) tj.
úroveÀ jejich pﬁedchozí pﬁípravy, zejména ve fysikální chemii, biochemi a matematice.
Pﬁedev‰ím oblast v˘poãtÛ, která je nedílnou souãástí v˘uky biofysikální chemie, b˘vá
zdrojem problémÛ u nedostateãnû pﬁipraven˘ch posluchaãÛ. V tomto pﬁípadû je na
uãitelovi, aby citlivû dokázal takové problémy pﬁekonat.
Recenzovaná publikace je rozdûlena do 10 kapitol. Po úvodním slovû je logicky druhá
kapitola vûnována bioenergetice - fascinujícímu systému zaji‰Èujícímu Ïivotní funkce.
Tﬁetí kapitola popisuje nekovalentní intrakce zodpovûdné za rozpoznávací systém,
interakce biologicky aktivních látek, jakoÏ i mechanismus biokatalysy a dal‰ích v˘znamn˘ch
dûjÛ v biologick˘ch systémech. âtvrtá kapitola pouãí ãtenáﬁe o kinetice biologick˘ch
procesÛ, které jsou v‰ak více ménû omezeny na enzymovou kinetiku. Pátá a ‰está kapitola
by mûly b˘t vymûnûny, ale tato zámûna nic neubírá na jejich obsahu. Problematika
membrán (kap. 6) by dle mého názoru mûla následovat za kinetikou a pak by následoval
ucelen˘ blok technik aplikovan˘ch v biofysikálním v˘zkumu (metody elektrochemické,
spektrofotometrické, radiometrické a dal‰í techniky studia prostorového uspoﬁádání
biomakromolekul).
Závûrem mohu konstatovat, Ïe se jedná o knihu zdaﬁilou, která bude jistû bohatû
vyuÏívána jako uãebnice pro vyso‰kolské studenty rÛzného chemického a biologického
zamûﬁení, vãetnû mediciny, i jako pomÛcka a zdroj infromaci pro v‰echny, kteﬁí ‰kolu
jiÏ pﬁed léty opustili.
Jan Ká‰

BIOCHÉMIA
(Ferenãík M., ·kárka B., Novák M. a Tureck˘ L.)

Vydal: Slovak Academic Press s.r.o., Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15
(tel./fax.: 07/55565862) v r. 2000, 952 stran, doporuãená cena 950 Sk, ISBN 80-88908-58-2
Známí sloven‰tí biochemici pﬁipravili rozsáhlou monografii o 32 kapitolách, která
sv˘m rozsahem, odborn˘m zamûﬁením i stupnûm inovace podstatnû pﬁekonává dﬁívûj‰í
dílo dvou ze souãasné ãtveﬁice autorÛ.
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Biochemie jako ‰irok˘ interdisciplinární obor má mnoho tváﬁí a zasahuje do rÛzn˘ch
oborÛ (mediciny, potravináﬁství, zemûdûlství, Ïivotního prostﬁedí, atd.), a proto je jako
jeden z klíãov˘ch pﬁedmûtÛ vyuãována na mnoha ‰kolách s rÛzn˘m zamûﬁením. Z tohoto
dÛvodu autoﬁi upravili obsah publikace tak, aby mohla slouÏit jako vysoko‰kolská
uãebnice biochemie posluchaãÛm mediciny, chemie, veterinárního lékaﬁství, pﬁírodních
vûd, farmacie, potravináﬁství zemûdûlství a ekologie. Vzhledem k svému rozsahu poskytne
informace i pracovníkÛm z prÛmyslové praxe a v˘zkumu i vládních organisací, kteﬁí se
ve své práci zaobírají biochemickou problematikou.
V recenzovaném díle nalezneme jednak v‰e základní co obecné biochemie obvykle
obsahují a navíc nûkteré specialisované kapitoly, které v bûÏn˘ch biochemick˘ch
monografiích neb˘vají zaﬁazeny. Znaãná pozornost je vûnována organisaci a chemickému
sloÏení organismÛ, typÛm molekul vyskytujících se v organismech a základním reakcím
intermediálního metabolismu. DÛstojné místo zaujímají enzymy jako biokatalysátory
základních Ïivotních pochodÛ, je v‰ak i naznaãeno jejich pouÏití v bûÏné praxi. Následují
podrobné popisy základních sloÏek Ïivé hmoty (sacharidy, lipidy a proteiny s pochopiteln˘m
roz‰íﬁením o detailní popis aminokyselin a peptidÛ, nukleotidy a nukleové kyseliny).
Dal‰í kapitoly jsou vûnovány molekulární genetice, která je integrální souãástí biochemie.
Nejsou opomenuty funkce membrán a informaãní a regulaãní mechanismy
Z tûch kapitol, které podstatnû roz‰iﬁují obvykl˘ tematick˘ rozsah biochemick˘ch
monografií, uvádím napﬁ. rozsáhlé kapitoly o hormonech, biochemii nervového systému,
biochemii imunitního systému, látky se zvlá‰tními funkcemi, metabolismus mikroorganismÛ,
rostlinn˘ch pletiv a Ïivoãi‰n˘ch tkání a pﬁedev‰ím základy pathobiochemie a klinické
biochemie a transformace xenobiotik a léãiv. Tematick˘ rozsah monografie je opravdu
úctyhodn˘, ale na druhé stranû mû trochu pﬁekvapuje, Ïe autoﬁi nezaﬁadili alespoÀ
struãnou kapitolu o laboratorních technikách biochemie, tﬁeba s odkazem na jejich jiné
jiÏ publikované dílo.
Závûrem mohu konstatovat, Ïe recensovaná monografie pﬁiná‰í rozsáhl˘ soubor poznatkÛ
z moderní biochemie a bude cenn˘m zdrojem informací pro studenty nejrÛznûj‰ích
zamûﬁení a pracovníky oborÛ, kde biochemie a biotechnologie hraje v˘znamnou úlohu.
Vzhledem k blízkosti na‰ich jazykÛ nalezne jistû mnoho ãtenáﬁÛ i v âeské republice.
Jan Ká‰

The Biology of Nitric Oxide Part 7
The Biology of Nitric Oxide Part 7 (Portland Press Proceedings) je vlastnû sborník
pﬁedná‰ek pﬁednesen˘ch nebo prezentovan˘ch jako poster na VI. Mezinárodním setkání
o biologii oxidu dusnatého, které se konalo ve Stockholmu ve ·védsku v záﬁí r. 1999.
Setkání ve Stockholmu se konalo 10 let po prvním takovém symposiu, které bylo
v Lond˘nû r. 1989. Jak bylo tehdy pﬁedpovûzeno, oblast v˘zkumu oxidu dusnatého
doznala nesmírnû rychlého v˘voje, zaloÏeného na zji‰tûní v‰eobecného roz‰íﬁení tohoto
m
e
diátoru v pﬁírodû a jeho úlohy v obrovském mnoÏství biologick˘ch systémÛ. Editory této
publikace jsou S. Moncada, L. E. Gustafsson, N. P. Wiklund a E. A. Higgs. Mezi tûmito
renomovan˘mi odborníky v oboru jistû neopomenutelné místo zaujímá Salvador Moncada,
pracovník, kter˘ pﬁinesl v uvedeném oboru mnoho nov˘ch poznatkÛ. Jak jiÏ bylo ﬁeãeno,
ve sborníku jsou uvedeny jak ústnû pﬁednesené pﬁedná‰ky (35 pﬁedná‰ek), tak práce
prezentované jako postery (183 posterÛ), a to v obou pﬁípadech jako jednostránkové
prezentace vãetnû ãernobíl˘ch obrázkÛ, jejichÏ ãlenûní je vût‰inou klasické: t.j. úvod,
materiál a metody, v˘sledky, diskuse a citovaná literatura. Ke sborníku je pﬁipojeno i 5
témat oznaãen˘ch jako "hot topics". V˘bûr tûchto témat je dle mého názoru velmi
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diskutabilní.
Vûdeck˘ rozsah konference byl velmi ‰irok˘. Jsou zahrnuty práce z oblastí molekulární
biologie, biochemie, fyziologie, patofyziologie, studia zánûtliv˘ch procesÛ, nádorového
bujení, apoptosy i klinick˘ch aspektÛ. Ze spí‰e biochemick˘ch pﬁístupÛ lze uvést mapování
aktivního místa synthasy NO, z biologick˘ch pak velice rÛznorodé úãinky NO v biologick˘ch
systémech sledované in vivo. Samozﬁejmû jsou zaﬁazeny i práce metodické, zab˘vající
se mûﬁením koncentrace NO a jeho reakãních produktÛ. VÛbec vedle samotného oxidu
dusnatého je ﬁada prací zamûﬁena na jeho reakãní produkty vznikající za urãit˘ch okolností
v organismu. Speciální pozornost budí práce t˘kající se úlohy NO v apoptose a dÛsledkÛ
interakce oxidu dusnatého s rÛzn˘mi kyslíkov˘mi ionty a radikály.
Z diskrepance mezi uvádûn˘mi poãty pﬁedná‰ek a posterÛ prezentovan˘ch na symposiu
a obsahem sborníku plyne, Ïe sborník zahrnuje jen asi o málo více neÏ polovinu
prezentovan˘ch pﬁedná‰ek a posterÛ.
Gustav Entlicher

Výzva všem
členům ČSBMB
V roce 2001, v jarním období,
proběhnou volby do výboru ČSBMB.
Do 31. ledna zasílejte návrhy
na kandidáty do voleb
(sekretářce společnosti).
Je nutné připojit písemný souhlas
navrhovaných s kandidaturou.
Za výbor T. Barth

127

Oznámení o vûdeck˘ch akcích
18th International Congress of Biochemistry and
Molecular Biology
Beyond the Genome
16. - 20. ãervence 2000, Birmingham, UK.

Ve dnech 16. aÏ 20. ãervence 2000 se v Birminghamu uskuteãnil biochemick˘
a molekulárnû biologick˘ kongres, jehoÏ spoleãn˘mi organizátory byly IUBMB a FEBS.
Jak jiÏ naznaãuje heslo v záhlaví titulku, dokonãením sekvenování genomu ﬁady organismÛ,
vãetnû lidského, se souãasná vûda ocitá na prahu dal‰í v˘vojové etapy. Po období
vûnovaném analyse genomu pﬁichází dal‰í etapa, které mÛÏeme nazvat dobou proteomu.
Tato skuteãnost se projevila v obsahu jednotliv˘ch pﬁíspûvkÛ, které se z veliké vût‰iny
zab˘valy strukturou a funkcí proteinÛ. Celkov˘ poãet úãastníkÛ setkání se pohyboval
okolo 2500. V rámci kongresu probûhlo 9 plenárních pﬁedná‰ek, bylo presentováno 180
ústních sdûlení a 1972 sdûlení plakátov˘ch. âeská republika byla zastoupena témûﬁ
dvacítkou úãastníkÛ, kteﬁí presentovali 13 plakátov˘ch sdûlení. Celá tematika byla
rozdûlena do mnoha sekcí a obãas zasedalo aÏ 7 sekcí paralelnû. To samozﬁejmû
umoÏÀovalo jednotliv˘m úãastníkÛm udûlat si pouze rámcov˘ pﬁehled o celé akci a nutilo
soustﬁedit se na omezené mnoÏství témat. Pokud bylo moÏno, (napﬁíklad podle zájmu
úãastníkÛ o jednotlivé sekce), usuzovat na pﬁevládající trendy v souãasné biochemii
a molekulární biologii, je moÏno zmínit napﬁíklad rychle se rozvíjející metody analysy
proteomu pomocí hmotnostní spektrometrie, nebo celou rozsáhlou oblast v˘zkumu
neurodegenerativních onemocnûní. S poslednû jmenovan˘m tématem rovnûÏ souvisela
plenární pﬁedná‰ka S. Prusinera, nositele Nobelovy ceny za objev prionÛ. Velik˘ zájem
rovnûÏ vzbudila speciální sekce, vûnující se zdokonalování v˘uky biochemie a molekulární
biologie. PﬁestoÏe poﬁádání akce, jakou byl tento kongres, kladlo na její organizátory
vysoké nároky, nevyskytnul se v jeho prÛbûhu snad Ïádn˘ závaÏn˘ nedostatek. (Jedin˘m
zklamáním snad bylo turisticky neatraktivní prostﬁedí samotného mûsta. O to více ãasu
mohli ov‰em úãastníci vûnovat vlastnímu kongresu.) Celé setkání tak pﬁedstavovalo velmi
uÏiteãnou v˘mûnu informací a naznaãilo ﬁadu nov˘ch cest, kter˘mi se zﬁejmû bude
ubírat biochemie a molekulární biologie v pﬁí‰tím tisíciletí.
Jiﬁí Pavlíãek, Bruno Sopko

……dále na webov˘ch stránkách âSBMB naleznete
informace o …..
27.setkání Federace evropsk˘ch setkání biochemick˘ch spoleãností v ãervenci 2001
v Lisabonu………
….v˘jezdním semináﬁi firmy Sigma-Aldrich (kvûten)…………..
…. 3.zasedání vûnovanému buÀkám (âeské Budûjovice)……..
semináﬁi o voln˘ch radikálech………….
…22. Xenobiochemickém symposiu…
a nûkter˘ch dal‰ích……..………
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Announcement
Prague (PrÛhonice) will host
a 6th Conference of Central and East European Countries
on
INTERNATIONAL AND REGIONAL CO-OPERATION FOR SAFETY
IN BIOTECHNOLOGY

on December 1-3, 2000.
This conference is an unique opportunity to learn the situation including legal environment
in these countries and also to establish contact with their representatives.
The registration fee is US $ 130, accommodation in a hotel for about 40 US $.
More information on http://www.env.cz/env.nsf/pages/indexE
For preliminary registration, please, contact Helena ·tûpánková
hstepank@mbox.cesnet.cz
Jaroslav Drobník
Association BIOTREND

Oznámení
V Praze - PrÛhonicích se bude konat
6. Konference státÛ stﬁední a v˘chodní Evropy
MEZINÁRODNÍ A OBLASTNÍ SPOLUPRÁCE
V BIOLOGICKÉ BEZPEâNOSTI

1. aÏ 3. Prosince 2000
Tato konference poskytne pﬁíleÏitost seznámit se s legislativou v oblasti genetick˘ch
modifikací v zemích stﬁední a v˘chodní Evropy a navázat osobní kontakty s pﬁedstaviteli
regulaãních orgánÛ tûchto zemí.
Registraãní poplatek je USD 130, ubytování v hotelech kolem 1800 Kã. Ubytovací
kapacita v místû je limitovaná. Více informací získáte na
http://www.env.cz/env.nsf/pages/indexE
Pro pﬁedbûÏnou registraci, prosím, kontaktujte Helenu ·tûpánkovou
hstepank@mbox.cesnet.cz
Jaroslav Drobník,
SdruÏení BIOTREND
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Hlavní v˘bor a olomoucká poboãka ãeskoslovenské biologické spoleãnosti
a Ústav biologie Lékaﬁské fakulty Univerzity Palackého
poﬁádají ve dnech 5. aÏ 7. záﬁí 2001 na Lékaﬁské fakultû UP v Olomouci

XVI. Biologické dny
s názvem „Aktuální témata z bunûãné a molekulární biologie“
Program bude obsahovat kromû plenárních pﬁedná‰ek s obecn˘m zamûﬁením
jednotlivá symposia („Struktura a interakce DNA v medicínû“, „Programovaná smrt
buÀky“, „Genetická toxikologie“, „Souãasné moÏnosti indukce a regulace imunitní
odpovûdi“, „Patalogická biologie rostlin“, „Regulace bunûãného cyklu“ a akci
pedagogické sekce âSBS) a sekcí posterÛ s oddílem „Varia“.
Podrobnûj‰í údaje a formuláﬁ pﬁedbûÏné pﬁihlá‰ky naleznou zájemci na stránce
http://www.bioldny.upol.cz,
pﬁípadné dal‰í informace na adrese: kunert@tunw.upol.cz.

Výzva všem
členům ČSBMB
V roce 2001, v jarním období,
proběhnou volby do výboru ČSBMB.
Do 31. ledna zasílejte návrhy
na kandidáty do voleb
(sekretářce společnosti).
Je nutné připojit písemný souhlas
navrhovaných s kandidaturou.
Za výbor T. Barth
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RÒZNÉ
Oddûlení neurochemie Fyziologického ústavu AV âR
nabízí k bezplatnému pﬁevodu tyto investice:
(1) Zaﬁízení pro vysokovoltovou papírovou eletroforézu fy. Savant
(2) Zdroj vysokého napûtí 10 kV
Kontakt: Dr. S. Tuãek, e-mail: tucek@biomed.cas.cz, tel. (02) 475 26 20, 475 11 11.

Na‰e spoleãnost ve spolupráci
s pﬁírodovûdeckou fakultou MU v Brnû organizovala

Internetovou konferenci diplomov˘ch prací studentÛ
âesk˘ch a Slovensk˘ch vysok˘ch ‰kol,
s jejímiÏ v˘sledky Vás chceme seznámit.
Konference byla zamûﬁena na diplomové
práce z oblasti biochemie, molekulární
biologie a pﬁíbuzn˘ch oborÛ a probíhala
na informaãním serveru Czech Biopages
s internetovou adresou: orion.chemi.muni.cz,
kde lze mimo jiné najít i abstrakta
diplomov˘ch
prací
zúãastnûn˘ch studentÛ. Tento server
vzniknul za finanãního pﬁispûní Ministerstva
‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy v rámci
programu
„Rozvoj
informaãní infrastruktury pro v˘zkum
a v˘voj“.
Konference se zúãastnili studenti z katedry
biochemie a katedry genetiky a molekulární
biologie pﬁírodovûdecké fakulty Masarykovy
university v Brnû, Chemické fakulty VUT
v Brnû, katedry biochemie Palackého
university v Olomouci, katedry biochemie
University P. J. ·afaﬁíka v Ko‰icích, katedry
mikrobiologie a virologie Univerzity
Komenského v Bratislavû, katedry biochemie

Vyhodnocení konference
1. - 2. místo
Amrichová J. Zavedení metodik PEPSCAN-ELISA a PHAGEDISPLAY pro v˘zkum vazebn˘ch epitopÛ monoklonálních
protilátek
Ka‰parovsk˘ T. Elicitory jako faktory virulence fytopatogenních
hub

3. místo
Tkáãová J. Kalorimetrické ‰túdium elongaãného faktora
Tu z Thermus thermophilus

4. místo
Babu‰íková E. Pokus o identifikáciu proteínov interagujúcich
s mitochondriálnym ADP/ATP translokátorom Saccharomyces
cerevisiae pomocou kvasinkového dvojhybridného systému

5. - 6. místo
Kozovská Z. Molekulárne mechanizmy mnohonásobnej
rezistencie u kvasiniek a ich vyuÏitie v biotechnológii
Vo‰tiar I. Biotechnologické aplikácie sól-gél kompozitn˘ch
ampérometrick˘ch biosenzorov
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Univerzity Komenského v Bratislavû a Chemickotechnologické fakulty STU v Bratislavû.
Mrzí snad pouze neúãast studentÛ praÏsk˘ch vysok˘ch ‰kol, kteﬁí se uÏ jistû tû‰í na
druh˘ roãník konference, kter˘ se bude konat od bﬁezna do ãervna na stejné internetové
adrese.
Rádi bychom na tomto místû podûkovali v‰em pracovi‰tím, která nám pomáhala
s organizováním konference.
P. Zboﬁil

Výzva všem
členům ČSBMB
V roce 2001, v jarním období,
proběhnou volby do výboru ČSBMB.
Do 31. ledna zasílejte návrhy
na kandidáty do voleb
(sekretářce společnosti).
Je nutné připojit písemný souhlas
navrhovaných s kandidaturou.

Za výbor T. Barth
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