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zin kinázové doménû genu nazvaného RET. Tento gen má tak
funkci onkogenu.

Tuberózní skleróza
Jde o sporadicky se vyskytující nebo autosomálnû dominant-
nû dûdûn˘ syndrom zahrnující mnohoãetné hamartomy v rÛz-
n˘ch orgánech, vãetnû kÛÏe, ledvin, mozku, srdce, retiny a plic.
Poãet sporadick˘ch pfiípadÛ je asi dvakrát vût‰í neÏ poãet pfií-
padÛ vrozen˘ch. Rodiny s v˘skytem tohoto onemocnûní mají
asi ve 30-50% pfiípadÛ LOH na chromosomu 9q43, zb˘vající
ãást postiÏen˘ch rodin zpravidla na chromosomu 16. Pfiedpo-
kládá se, Ïe geny zpÛsobující tuberózní sklerózu pÛsobí prav-
dûpodobnû jako nádorové supresory. Gen z chromosomu 16
se naz˘vá TSC2 a kóduje protein nazvan˘ tuberin. Je homo-
logií s GTPázu aktivujícím proteinem GAP3. Gen na chro-
mosomu 9 dostal oznaãení TSC1 a jeho pfiesná funkce dosud
nebyla zji‰tûna.

Rabdomyosarkom
Vût‰ina pfiípadÛ (okolo 60%) se histologicky jeví jako embry-
onální rabdomyosarkom, mezi zb˘vajícími pfiípady dominuje
diagnóza alveolárního rabdomyosarkomu. Chromosomální
abnormity byly zji‰tûny u obou histologick˘ch typÛ. U první-

ho v‰ak jsou dosti nespecifické, zatímco druh˘ pfiípad vykazu-
je typickou translokaci t(2;13)(q35;q14). Na chromosomu 2 byl
zji‰tûn zlomov˘ bod právû v místû genu PAX3, kter˘ reguluje
embryonální v˘voj a na chromosomu 13 lokalizace genu pro
transkripãní faktor oznaãovan˘ jako FKHR (forkhead tarnsc-
ription factor). Chromosomálními pfiesuny dochází k tvorbû
fúzního genu kódujícího ãást molekuly PAX3 spoleãnû s DNA
vazebnou doménou FKHR. To vede k produkci fúzního prote-
inu schopného vázat normální cílové geny produktu PAX3, ale
s aberantní regulací transkripce. Nedávné studie nalezly rov-
nûÏ u embryonálního rabdomyosarkomu LOH v oblasti chro-
mosomu 11p15.5. V tomto lokusu se pfiedpokládá existence
nádorového supresoru, jehoÏ inaktivace mÛÏe vést k v˘voji
nádoru. Je zajímavé, Ïe stejná oblast je zapojena do v˘voje
Wilmsova nádoru a Ïe oba typy nádorÛ mohou b˘t souãástí v˘‰e
zmiÀovaného Beckwith-Wiedemannova syndromu.
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VáÏení kolegové,
srdeãnû Vás zveme na jednodenní onkogynekologick˘ semináfi

KARCINOM DùLOÎNÍHO HRDLA

pofiádan˘ Gynekologicko-porodnickou klinikou I. LF UK a VFN v Praze ve spolupráci s nadaãním fondem Vita et futura
v sobotu dne 20. listopadu 2004 od 8.00 hodin

v posluchárnû Gynekologicko-porodnické kliniky, Apolináfiská 18, Praha 2.

P¤EDBùÎN¯ PROGRAM:

08.00 – 08.30 Úvod 
doc. MUDr. P. Freitag, CSc.  

08.30 – 09.00 Prekancerózy – diagnostika (kolposkopie,
HPV test) 
doc. MUDr. P. Freitag, CSc.  

09.00 – 09.45 Prekancerózy – management 
doc. MUDr. P. Freitag, CSc.  

09.45 – 10.00 Pfiestávka 
10.00 – 10.45 Histologická klasifikace, v˘znam histotypÛ 

pro prognózu 
MUDr. P. Dundr, Patologicko-anatomick˘
ústav I. LF UK 

10.45 – 11.30 Staging, stagingová vy‰etfiení, v˘znam
ultrazvuku 
MUDr. D. Fischerová

11.30 – 12.30 Pfiestávka 
12.30 – 13.15 Chirurgická léãba, radikální hysterektomie 

a trachelektomie
Doc. MUDr. D. Cibula, CSc,
MUDr. J. Svárovsk˘ 

13.15 – 14.00 MoÏnosti a limitace radioterapie 
MUDr. P. Mare‰, CSc (Onkologická klinika
I. LF UK) 

14.00 – 14.15 Pfiestávka 
14.15 – 15.00 Chemoterapie – neoadjuvance, léãba recidiv

MUDr. N. Janãárková 
15.00 – 15.45 Chirurgická léãba recidiv 

Doc. MUDr. D. Cibula, CSc

Pfiihlá‰ení úãastníci kurzu obdrÏí pozvánku se sloÏenkou (na pozvánce bude uvedeno bankovní spojení pro bezhotovostní
pfievod). Poplatek ãiní 400 Kã. Nebude-li uhrazen pfiedem, lze zaplatit na místû v hotovosti ve v˘‰i 450 Kã. Nepfiihlá‰en˘
úãastník uhradí 500 Kã.
Absolventi kurzu obdrÏí certifikát podle Stavovského pfiedpisu ã. 16 âLK.

Va‰e pfiihlá‰ky, prosím, posílejte na adresu: Dûkanát 1. LF UK – odd. do‰kolování lékafiÛ, Katefiinská 32, 121 08 Praha 2,
e-mail: eva.svobodova@lf1.cuni.cz nebo vzdelavani.lekaru@lf1.cuni.cz , tel. + fax: 224965675, mobil: 732146799 nebo na
adresu david.cibula@iol.cz.




