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ZPRÁVY

● 76th Prague Meeting on
Macromolecules
Ve dnech 1. aÏ 5. ãervence 2012 se konala pfii pfiíleÏitosti 65. narozenin prof. Karla Ulbricha v Ústavu makromolekulární chemie Akademie vûd âR v Praze 76. konference „Polymery v medicínû“. Setkání se zúãastnilo
pfiibliÏnû 120 odborníkÛ z 30 zemí pûti kontinentÛ.
Odeznûlo 30 pfiedná‰ek a bylo prezentováno více neÏ 60
posterÛ.
Konferenci zahájil prof. Jindfiich Kopeãek z University of Utah, Salt Lake City, USA, kter˘ pfiednesl také
jednu ze sedmi hlavních pfiedná‰ek zamûfienou na chytré
biomateriály a polymerní léãiva. Dal‰í vyÏádané pfiedná‰ky prezentovali prof. Ruth Duncan (GB), která se
zam˘‰lela nad krátkou historií nanoãástic ve funkci polymerních léãiv, jejich pfiínosem a dal‰ím v˘vojem;
prof. Kazunori Kataoka (Japonsko) se vûnoval supramolekulárním nanoléãivÛm pro cílenou terapii rakoviny;
prof. Leonard Seymour (GB) se zab˘val vyuÏitím adenovirÛ a obalen˘ch adenovirÛ jako nosiãÛ cytostatick˘ch
léãiv; prof. Karel Ulbrich se zam˘‰lel nad dal‰ím v˘vojem nanoléãiv zaloÏen˘ch na poly N-(2-hydroxypropyl)
methakrylamidu a prof. Blanka ¤íhová (CZ) se ve své
prezentaci zamûfiila na cytostatická léãiva s imuno-

modulaãní aktivitou vyuÏitelnou ke zv˘‰ení terapeutické
úãinnosti iniciováním protinádorové imunitní odpovûdi.
âeskou republiku reprezentovalo 30 odborníkÛ
z Akademie vûd âR, Univerzity Karlovy v Praze, Vysokého uãení technického v Brnû, Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Univerzity Tomá‰e Bati ve
Zlínû a spoleãnosti Contipro Biotech. Slovensko zastupovali odborníci z Akademie vûd SR a Slovenské technické univerzity v Bratislavû dvûma pfiíspûvky.
Konference mûla vysokou odbornou úroveÀ, perfektní
organizaci a velmi pfiátelskou atmosféru.
M. Rabišková
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● EUFEPS
a 9. středoevropské
sympozium farmaceutické
technologie
V˘roãní zasedání Evropské federace pro farmaceutické vûdy (EUFEPS) zástupcÛ evropsk˘ch farmaceutick˘ch spoleãností se uskuteãnilo 20. záfií 2012
v chorvatském Dubrovníku. Sedmnáct pfiítomn˘ch
zástupcÛ z celkov˘ch 24 vyslechlo na celodenním zasedání zprávu o ãinnosti za rok 2011 a diskutovalo
o problémech spojen˘ch s financováním spoleãnosti,
s v˘vojem aktivit spojen˘ch se vzdûláváním, prÛmyslov˘m v˘zkumem, website a sítûmi (napfi. v oblasti farmakokinetiky a farmakogenetiky, nanoléãiv, regulace, veterinárních léãiv atd.). Souãástí jednání byla i volba
nového v˘konného v˘boru (Executive Committee)
a auditorÛ.
Také 9. stfiedoevropské sympozium farmaceutické
technologie probûhlo v Dubrovníku ve dnech 21. aÏ 22.

záfií 2012. Sympozia se zúãastnilo 280 odborníkÛ z 33
zemí. Sympozium bylo vûnováno lékov˘m formám
a léãivÛm zaloÏen˘m na nanoãásticích. Odeznûlo ‰est
plenárních, osm vyÏádan˘ch a 37 vybran˘ch pfiedná‰ek
a bylo prezentováno asi 140 posterÛ. Sympozium mûlo
vysokou odbornou úroveÀ. Plenární pfiedná‰ky pfiednesli
napfi. prof. Ruth Duncan (Velká Británie), prof Dusica
Maysinger (Kanada) nebo prof. Lon J. Wilson (USA).
Nejvût‰í úspûch zaznamenala pfiedná‰ka prof. Duncan
nazvaná „Polymerní léãiva – nanosystémy pro 21. století: klinické úspûchy a dal‰í ‰ance“, která zajímavou formou shrnula souãasné poznatky o nanoléãivech, naãrtla
jejich dal‰í moÏnosti, zmínila nedostatky, upozornila na
nutnost vûnovat pozornost dosud neprozkouman˘m
oblastem a spojit vûdecké obory k charakterizaci chování nanoãásticov˘ch systémÛ zejména v in vivo podmínkách. âeskou republiku reprezentovaly dva pfiíspûvky
z obou farmaceutick˘ch fakult a Slovensko bratislavská
farmaceutická fakulta.
M. Rabi‰ková

Abstrakta z akcí âFS v ãasopisu âeská a slovenská farmacie
Redakce ãasopisu âeská a slovenská farmacie nabízí moÏnost zvefiejÀovat limitované mnoÏství abstrakt
z odborn˘ch akcí pofiádan˘ch âeskou farmaceutickou spoleãností, napfiíklad sympozií,
semináfiÛ, pracovních dnÛ apod.
Jednotlivá abstrakta (písmo Courier New, velikost 12, fiádkování 2), by nemûla pfiesáhnout
1 rukopisnou stranu formátu A4.
Poãet abstrakt pfiedem dohodnou pfiedsedové pfiíslu‰n˘ch sekcí, které akci pofiádají,
pfiípadnû osoby zodpovûdné za akci s redakcí ãasopisu, která poskytne i bliÏ‰í informace.
Lze zvefiejnit rovnûÏ na internetov˘ch stránkách âFS (www.cfs-cls.cz)
Kontakt:
doc. RNDr. Pavel Komárek, PhD., vedoucí redaktor, Katedra farmaceutické technologie a kontroly léãiv IPVZ
100 05 Praha 10, Ruská 85, e-mail: komarek@ipvz.cz, tel.: 271 019 278

