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SÚBOR PRÁC PREDNESENÝCH FORMOU PLENÁRNYCH PREDNÁŠOK NA 8. KONGRESE ÈESKÝCH A SLOVENSKÝCH IMUNOLÓGOV V PIEŠ•ANOCH 7.—10. SEPTEMBRA 1997
Kongres usporiadala Slovenská imunologická spoloènos• a Èeská imunologická spoloènos• v spolupráci so Slovenskou neurologickou spoloènos•ou, Slovenskou spoloènos•ou pre alergológiu a klinickú imunológiu, Èeskou spoloènos•ou pre alergológiu a klinickú
imunológiu, Slovenskou reumatologickou spoloènos•ou a Výskumným ústavom reumatologických chorôb v Pieš•anoch.
Toto dvojèíslo Bratislavských lekárskych listov vyšlo so sponzorským príspevkom od Ing. I. Mrázika, primátora mesta Pieš•any.

PØEMÍTÁNÍ NAD KONGRESY ÈESKÝCH A SLOVENSKÝCH IMUNOLOGÙ*
JOHN C., LOKAJ J.

MEDITATION UPON THE CONGRESSES OF CZECH AND SLOVAK
IMMUNOLOGISTS*
Pøehledný referát na IV. kongresu èesko-slovenských imunologù (Nitra, 9.—13. záøí 1985) Èeskoslovenská imunologie: historie, souèasnost a výhledy do budoucna uvedl jeden z nás vìtami:
„I mladý vìdní obor má svou historii. Platí to i pro imunologii.“
Za posledních deset let jsme pøipsali do její historie pár nových
stránek. Vývojové stupnì naší imunologie lze sledovat ve sbornících shrnujících souborné referáty z kongresù, které organizovala
imunologická sekce Èesko-slovenské biologické spoleènosti pøi
ÈSAV. Zde jsme dlužni mladší generaci vysvìtlení. Normalizaèní
pomìry po roce 1968 nám neumožnily založit Imunologickou spoleènost. Slouží ke cti Èesko-slovenské biologické spoleènosti, že
nás pøijala pod vlídnou støechu a umožnila pøátelské sdružování
èeských a slovenských imunologù.
Pokusme se proniknout ke koøenùm naší soudobé imunologie.
Sahají do prvé poloviny šedesátých let. Když ji A.M. Silverstein
hodnotil jako „kritický pøíspevìk k biologické revoluci“, zmínil se
o významu osobnosti J. Šterzla, který „umìl získat pro imunologii
celou generaci mladých vìdcù a založil na imunologickém oddìlení Mikrobiologického ústavu ÈSAV základy pro rozvoj pražské
imunologické školy“. Jejím druhým ohniskem se stal Ústav experimentální biologie a genetiky ÈSAV, který zformoval M. Hašek.
Historie pøizná smìrový význam liblickým a slapským imunologickým sympoziím, na než pøijíždìli s novátorskými referáty pøední svìtoví imunologové. Naše zvídavá odborná veøejnost se mohla
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seznámit s diskusemi a názory tohoto mozkového trustu v dostupných sbornících, které vydávalo nakladatelství ÈSAV. Na prvém
liblickém mezinárodním sympoziu (1959) o mechanismu tvorby
protilátek bylo patrno, že imunologické oddìlení Mikrobiologického ústavu ÈSAV se stalo jedním ze spoluzakladatelù bunìèné
imunologie. Na sympoziu v roce 1961 byly pøedloženy výsledky
smìøující k podstatì jevu imunologické tolerance. V roce 1964 se
porovnávaly výsledky studií molekulárních a bunìèných základù
imunity. Na sympoziu, které se konalo ve vznícené atmosféøe èasného léta roku 1969, se hodnotily vývojové aspekty tvorby protilátek a jejich struktury.
Podnìtne u nás zapùsobil referát G.J.V. Nossala na I. mezinárodním imunologickém kongresu ve Washingtonu (1971). Vytyèil
v nìm klíèové problémy imunologie, zmapoval oblasti, v nichž je
nadìje na úspìch v sedmdesátych letech, a vyzval k zakládaní
dalších kateder imunologie jako nezávislé discipliny na univerzitách a lékaøských fakultách. V sympoziálních pøednáškách zaøadili do programu kongresu z našich imunologických dílen referát
J. Johanovského a spolupracovníkù o MIF. Autoøi ovšem na kongres nejeli. Oficiální styk se svìtovou vìdou byl — mírne øeèeno
— regulován a v mnoha pøípadech pøerušen. Pokud existovaly
soukromé kontakty, byly mraènopozornì sledovány.
Snahy a cíle naší imunologie z poèátku sedmdesátých let charakterizují vìty z pøedmluvy k sborníku souborných referátù z I.
kongresu èeskoslovenských imunologù v Brnì (1976), kterou napsal jeden z nás: „Nové poznatky, nové pohledy, nové souvislosti,
nové aplikace nenechávají hladinu imunologie ani na chvíli pokojnou. Lze pochopit, že tento stav mùže leckoho odradit, jiného
mate nebo alespoò rozkolísá. Proto je potøeba pokusit se obèas,
alespoò na chvilku, ztišit tuto rozèeøenou hladinu, porozhlédnout
se a upevnit si své imunologické sebevìdomí.“
V roce 1970 jsme pøišli s výzvou: Vytvoøme èesko-slovenskou
imunologickou spoleènost! Výsledek našich snah byl skromnìjší.
Pøíslušní povolovatelé nám øíkali, že imunologie není samostatní
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vìdní obor. Tak vznikla, jak jsme se již zmínili, imunologická sekce
pøi Biologické spoleènosti (1973). Zaèalo se s vydávaním Imunologického zpravodaje, velkorysé semináøe se staly spoleèenskou
událostí. Filmový klub na Národní tøídì, kde se konaly, praskal ve
švech. Povìdomí o souèasném stavu imunologie jsme probouzeli
v celé odborné (pøedevším lékaøské) veøejnosti.
Ochranu a inspiraci jsme nalezli ještì pod jednìmi køídly: u pana profesora Charváta. Pøijal èestné pøedsednictví naší sekce. Pøijel
na „imunologické dny“ v Liblicích (1972) a zamyslel se zde nad
vztahem „imunologie a medicína“. Vyjímame závìreènou vìtu z jeho zamyšlení: „Jestli nás moderní imunologie fascinuje gnozeologicky, slibuje souèasnì velký užitek v prevenci i v léèení“. Na
ustanovující schùzi imunologické sekce Ès. biologické spoleènosti
(záøí 1973) øekl mimo jiné: „Imunologie není jen samostatná vìdecká nauka. Je to také nástroj moderního myšlení v medicínì.
Pøinesla pøekvapující výsledky a pokrok se nezastavil. Nedovedu
odhadnout, kam nás imunologické bádaní ještì dovede.“ Na liblických „Imunologických dnech 1974“ pøednesl Charvát „úvodní
slovo k základnímu výzkumu v imunologii“. Takto svùj referát
uvedl: „Ve vìdì dnes hodnotíme stejnì vysoko výzkum základní
i aplikovaný. Pøevládne-li jeden z obou smìrù, je to na škodu vìci.“
Prvý kongres èesko-slovenských imunologù se konal v Brnì
(1976). Jeho hlavní organizátor J. Lokaj vzpomíná na intelektuální podhoubí onìch èasù: „Imunologie tehdy byla nádherný, pøítažlivý, nezkrotný, divoce se vzpínající oø a vedení imunologické
sekce nám umožnilo dívat se na nìj z bezprostøední blízkosti. Svìtová imunologie u nás byla domestikována a troufám si øíci, že
v širokých biomedicínskych kruzích známìjší, než tomu bylo v lékaøských kruzích v zahranièí.“ Nìkterí výrazní pøedstavitelé èesko-slovenské imunologické školy nalezli útoèištì v zahranièních
ústavech. Postupnì se prosazovali a vždy se pøiznávali ke svým
národním koøenùm. Velmi se zasloužili o zviditelnení naší imunologie. Pøijíždìjí na naše odborná setkání se samozøejmostí, jakoby vèera bylo dnes. I u nás doma vznikaly práce, které ukazovaly,
že nejsme jen unášeni divokou vodou. Postupy, jimiž jsme se dopracovávali výsledkù, byly ménì elegantní, nìkdy i nemotorné,
práce byla èasovì velmi nároèná. Leckterou reagencii, která byla
v zahranièí bìžne k mání, bylo tøeba trpìlivì a nìkdy velmi klopotnì pøipravit. Sehnat kýženou zahranièní publikaci znamenalo
vydat se na dobrodružnou cestu. Potíže však pøekonával kolektivní entusiasmus.
Prvý brnìnský kongres znamenal shrnutí poznatkù, které k nám
již témìø dvacet let proudily rozevírajícimi se okny. Soubor referátù zahrnul obor v celé šíøi. Bylo patrno (ostatnì i v pozdìjších
letech), že programovou „dramaturgii“ ovlivnila panelová zasedání o imunologii ve Svìtové zdravotnické organizaci v Ženevì.
Zde byl do roku 1969 naším obìtavým diplomatem Z. Trnka a do
panelù sem-tam pronikl i èeskoslovenský imunolog.
Sborníky souborných referátù z jednotlivých kongresù ukazují, co považovala naše imunologie za potøebné vstøebat ze svìtového fondu. Avšak kongres od kongresu naètený literární základ obohacovaly výsledky vlastní pokusné práce.
II. kongres organizovaný v Martinì (1979) J. Buranským a øeditelem imunologické sekce J. Štefanovièem založil tradici pravidelných pøehledù nových poznatkù o zánìtu a prohloubil znalosti
genetických regulací imunitné odpovìdi. Ontogeneticky byl koncipován referát o mechanismech diferenciace B-bunìk, byl pøedestøen i stav znalostí o heterogennosti a biologických funkcích lym-

focytù T. Infekèní imunologie byla zastoupena referátem o imunitní odpovìdi u virových nákaz. Interferóny pøestaly být doménou
virologù a byly diskutovány jako mediátory bunìèné imunity.
V typicky univerzitním mìstì Hradci Králové zorganizoval III.
kongres B. Fixa (1982). Z teoretické oblasti byla vybrána tematika membrán a dalších struktur buòky a její biologii. Vìènì zeleným tematem kongresù se staly genetické faktory v regulaci imunologické reaktivity. Proporènì byly zaøazeny referáty s klinickým
zacílením: imunologie gastrointestinálního traktu a imunologické
pøístupy k závažným chorobám krvetvorby. Prvnì byly pøedneseny metodické referáty: imunitní profil èlovìka — sledování a hodnocení, monoklonální protilátky v diagnostice a léèbì. Byl podán
i ucelený pøehled nových postupù v imunoterapii, imunologie se
pøihlásila k principùm nových smìrù v pøípravì oèkovacích látek.
V roce 1985 nás opìt hostilo Slovensko, pøijala nás vlídnì Nitra
(9.—13.9.). Na organizaci kongresu se významnì podílel Spolek
ponitranských lékaøù, zdravotnická zaøízení a vysoké školy. Pro
plenární zasedání jsme pøipravili historické ohlédnutí, které jsme
nazvali Èesko-slovenská imunologie: historie, souèasnost a výhledy do budoucna. Podobný charakter mìl i rozbor výuky imunologie na vysokých školách. Hlavní organizátoøi kongresu (J. Štefanoviè, M. Ferenèík) zdùraznili, že v rámci jednání prvnì vystoupili v samostatném minisympoziu veterinární imunologové. I druhé
minisympozium pøineslo aktuální tematiku: imunita a faktory vnìjšího prostøedí. V teoretické èásti plenárních pøednášek zaujalo tehdy nové a inspirující tema: pøirozené a indukované idio-antiidiotypové vztahy. Prostor dostaly i pøednášky z oblasti infekèní imunologie: regulace imunitní odpovìdi pøi infekèních procesech a vliv
vírusù na reguláci imunitní odpovìdi.
Pátý imunologický kongres (Plzeò, 5.—9.7.1988) byl již cele
vìnován vztahu imunity a prostøedí. Hlavní organizátor V. Zavázal v úvodním pøedznamenávajícím referátu charakterizoval zmìnu prostøedí a tím i antigenù z neho pocházejících jako dramatickou. Další referáty ukázaly, že imunitní reaktivita proto mùže být
pøi odpovìdi na možné negativní podnìty buï pøetížena nebo nedostateèná. Nezøídka pøechází v odpovìdi patologické. Úèinné
léèení infekèních onemocnìní zastavilo pøíznivý vývoj imunologické reaktivity. Pøežívají jedinci s nevhodnými genetickými kombinacemi a my proto zjiš•ujeme vìtší poèet deficitù imunity, alergických a nádorových onemocnìní. To vše vede imunology k zesíleným snahám vyhledávat všechny èasnì se projevující negativní
známky jak v individuální, tak v kolektivní obranné reaktivitì.
Plzeòský kongres již pøipravovala samostatná Èesko-slovenská imunologická spoleènost (ustanovena v roce 1986). Poøadatelé pozvali k pøednáškam øadu zahranièních imunologù. Modelový referát Age as a factor of tumor resistance and friend virus
replication pøednesl B. Cinader. Pøedstavil stáøí jako výsledek
multicentrických a polymorfických procesù, které závisejí na aktivaci a inaktivaci multialelických genù. Stárne se v rùznych okrscích
tìla s rùznou intenzitou. Vlivy prostøedí se proto projevují v rùznych èástech rùznì.
Vybavujeme-li si dnes „barvu“ jednotlivých kongresù, setkání v Banské Bystrici (VI. kongres, 16.—20.9.1991, hlavní organizátor J. Šváè) vystupuje v naší pamìti zvláš• plasticky. Bylo to dáno
prostøedím místa Slovenského národního povstání, pocitovou neotøelostí prvého kongresu po listopadu 1989, též však tematickou
„dramaturgií“. Imunologie tu byla pøedstavena celostnì, jako vìtev fyziologie a experimentální patologie. Smìrový charakter mìla
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plenární pøednáška J. Šterzla o vztahu imunitního systému k dalším fyziologickým funkcím organismu. Pøedstavila se novì a neotøele reprodukèní imunologie, nové trendy v transplantaèní imunologii, infekce a imunita a novátorsky koncipovaná imunopatogeneze mykobakteriálních infekcí. Provokaènì byla položena otázka: autoprotilátky, autoimunita — fyziologie nebo patologie?
Plenární pøednáška o molekulárních metodách v imunologii odrážela skuteènost, že imunologie uèinila pøevratné objevy díky rozvoji nových technologií.
Pøi zahájení VII. kongresu èeských a slovenských imunologù
(10.—14.7.1994) vyjádøil pøedseda Èeské imunologické spoleènosti I. Hána radost, že mùže uvítat naše i zahranièní hosty v Praze. Kongresy se stìhovali v minulých letech po celé republice. Bylo
v tom nìco symbolického. Jako bychom chtìli pøijmout do náruèe
imunologické spoleènosti vše kreativní a živé ze všech univerzitních mìst, výzkumných ústavù, z nemocnic a veterinárních zaøízení. Pøi zahájení kongresu øekl výstižnì I. Hána, že náš imunolog
není živ jen každodenní prací v laboratoøi, èi v ordinaci. Že podnìty i pouèení pro další práci pøinášejí vìdecká a pracovní setkání. Jistì všichni souhlasíme s nedávno vysloveným pøáním, aby
Èeská imunologická spoleènost „dìlala vše, co je v jejích silách,
aby napomohla pozvednutí naší vìdecké imunologie na co nejvyšší mezinárodní úroveò“. I nástroje, které se nabízejí, jsou úèinné:
„zviditelòování vìdeckých úspìchù našich imunologù, zvaných
pøednášek a pøedsednictví sekcí na prestižních mezinárodních sjezdech“ (V. Hoøejší, Imunol. zpravodaj 13, è. 1, 1998). Ètenáø nyní
oèekáva povìstné „avšak ...“, které vysloví pamìtníci zaboøení do
imunologické historie. Nikoliv, k polemickému „avšak ...“ se nepøikroèí. Plyne z podstaty neklidu v imunologii, že se zde napøíè
generacemi nestraní uvíznutí a stagnaci, ale odpouštìjí se vlídnì
høíchy stárnutí a stáøí.
Plenární pøednášky 7. kongresu byly vytištìny jako zvláštní
èíslo Fóra imunologie (2. roè, è. 6). Publikace byla vyhledávána
i studenty medicíny. Je uvedena Goodovou pøednáškou o primárních defektech imunity. Následuje novì koncipovaný pohled na
funkèní oblasti imunitního systému. Neobyèejnì pøínosný a laboratornì souèasný je vzhled do problematiky vazebných interakèních membránových molekul. Temata jako zánìt, tolerance, imunodeficience, alergické stavy, imunoterapie jsou autorskými kolektivy dotažena k souèasnému stavu poznání a zùstávají trvalým
podnìtem k dalšímu zamyšlení.
Dnes se s potìšením probíráme souborem nìkterých plenárních pøednášek VIII. kongresu èeských a slovenských imunologù
(Pieš•any, 7.—10.9.1997). Úèastníky, kteøí stáli u zaèátkù naší
imunologie a všeho kongresového ruchu, pohladilo již pøi pøíjezdu v registraèní hale „logo“ kongresu. Kongresové osmièce byl
pøedøazen schematický symbol protilátkové molekuly, jejíž jedno
vazebné centrum tvoøila èeská státní vlajka, druhé státní vlajka
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Slovenska. Vìdecký výbor složený ze slovenských a èeských imunologù velmi uvážlivì vytyèil dominanty tøídenního rokování: Nové
trendy poznávania mechanizmov a terapie imunopatologických
stavov.
Je pøirozené, že „vysoko nasazeným“ tematem se stala neuroimunologie. Vyslechli jsme myšlenkovì bohatou a sugestivnì podanou pøednášku M. Nováka o imunologii neurodegenerativních
onemocnìní a jasnì strukturovaný Ferenèíkùv pøehled poznatkù
o neuroimunitním systému. Nemáme rádi pøipodotýkatele. Nepovedeme proto ètenáøský zážitek z èetby plenárních pøednášek stružkou zájmu pisatelù „úvodních slov“. Chteli bychom však do pamìti VIII. kongresu vtisknout jeden poznatek. V málokterém biologickém a biomedicínském oboru je tak patrné prolínání a vzájemné ovlivòování èeské a slovenské vìdy. Nìkdy lze mluvit
o vztahu žák a uèitel, jindy o podnìcujícím vlivu žáka na uèitele.
Kongres potvrdil plodný soubìžný vývoj. Vzniklo zde „rodné“ partnerství. Jak dnes nazvat èeskou a slovenskou imunologii? Napadlo nás: dvì pùvabné (èi lépe šumné) rostenky.
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