Česká
eská Společ
Společnost pro Analytickou Cytologii
si Vá
Vás dovoluje pozvat na výroč
výroční konferenci
Analytická cytometrie V,
která
která se bude konat v Umě
Umělecké
leckém centru
Univerzity Palacké
Palackého v Olomouci
5.5.-8. zá
září 2009

Konference je pořádána ve spolupráci s Biofyzikálním ústavem AV ČR,
v.v.i., Českou imunologickou společností, Českou hematologickou
společností ČLS J. E. Purkyně, Českou společností alergologie a
klinické imunologie, Univerzitou Palackého v Olomouci a Ústavem
experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
Záštitu převzal rektor Univerzity Palackého v Olomouci
prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc.

Předběžný program :
Úvodní přednáška
Prof. Václav Ouředník
- Ames, U.S.A.
Per aspera ex astra - the cell from a cosmic perspective

Obecná cytometrie
Dr. David Basiji
- Seattle, U.S.A
Emerging Clinical Applications of Imaging Flow Cytometry
.
Prof. Ger van den Engh
- Seattle, U.S.A
Title to be announced
Dr. Thomas Horn
- Allschwil, Switzerland
Development of cellular assays for automated microscopy to measure
multiple parameters by single cell high content analysis
Dr. Fridtjof Lund-Johansen
- Oslo, Norway
Flow cytometry as a proteomics tool
Prof. Ivan Raška
- Praha
Early replicated chromatin detected by anti-actin antibody identifies a new
epigenetic chromatin marker
• přednášky a postery domácích pracovišť

Klinická cytometrie
Dr. Sebastian Boettcher
- Kiel, Germany
Multicolor flow cytometry for classification and minimal residual disease
follow-up in B cell malignancies
Prof. Dirk Busch
- München, Germany
Stem-cell like plasticity of distinct subsets of antigen-specific CD8+ T cells
Prof. Aaron Tomer
- Beer-Sheva, Israel
Flow cytometric analysis of platelet activation process - in vitro and ex
vivo
Prof. Jitka Ouředník
- Ames, U.S.A.
Since when was genius found respectable or honesty in science
• přednášky a postery domácích pracovišť

Prezentace firem

Pro další informace sledujte průběžně www.csac.cz
Pro registraci Vašeho zájmu vyplňte prosím Váš e-mail na stránkách ČSAC,
usnadníte nám plánování konference.

