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Vážená redakce,
International Federation of Placenta Associations je mezi-
národní organizace sdružující vědce, kteří se ve svém výz -
kumu zabývají placentou. Letos připadlo pořádání
každoročního setkání tohoto společenství na evropskou
větev, na European Placenta Group. Konference se ko-
nala od 9. do 12. září v prostorech lékařské fakulty Uni-
versité de René Descartes v Paříži, předsedkyní
organizačního výboru byla profesorka Daniele Evain-Brion
MD, PhD. Mottem setkání bylo „Fetal placental-maternal
crosstalk and pregnancy outcome“.  
Konference se zúčastnilo 417 účastníků ze 40 zemí. Bylo
prezentováno celkem 20 plenárních přednášek, které se
zabývaly mj. hormonálním řízením gravidity, signalizací
zprostředkovanou exosomy a miRNA mezi matkou a plo-
dem, buněčnou biologií trofoblastu, novými poznatky 
o výměně látek mezi matkou a plodem či zobrazováním
cévního řečiště placenty. Ve dvou sekcích věnovaných
mladým vědcům odeznělo 12 přednášek, které ukázaly
výbornou připravenost mladé generace ke studiu pla-
centy z nejrůznějších aspektů. Richard Miller (USA), Claire

Robertson (Austrálie) a  Annetine Staff (Norsko) referovali
o sběru a ukládání biologického materiálu matky, placenty
a plodu v biobankách a o výsledcích, které vznikly výzku-
mem velkých kohort.
Tradičním těžištěm těchto konferencí jsou posterové
sekce. Letos bylo prezentováno ve dvou hojně navštíve-
ných sekcích celkem 329 posterů, a jen díky faktu, že lé-
kařská fakulta má sídlo v budovách bývalého velkoryse
založeného kláštera, byly pro prezentující a diskutující k dis -
pozici dostatečně velké prostory. Vědecký program do-
plnily paralelní workshopy, kde byla příležitost vyslechnout
příspěvky a debatovat na téma zobrazovacích metod, bio-
markerů těhotenských patologií, placenty při IUGR, vlivu
genetických a epigenetických faktorů a xenobiotik na pla-
centu a zvířecích modelů těhotenských patologií. 
Přátelská atmosféra konference se pak přirozeně pře-
nesla i na cestu lodí, která účastníkům ukázala krásy Pa-
říže z hladiny Seiny a završila letošní setkání placentologů.    

Účast na konferenci byla podpořena PRVOUK
P25/LF1/2.    


