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Dne 15. fiíjna 2002 se konal v Praze semináfi firmy Genetica
s názvem „APOPTÓZA 2002“. Samotn˘ program byl rozdû-
len do tfií ãástí, které se postupnû vûnovaly bunûãnému cyklu,
apoptóze, bunûãné signalizaci, inhibitorÛm CDK, fosfoprote-
omice, inhibitorÛm apoptózy a úãinku steroidních hormonÛ na
aktivitu telomerázy. 
Semináfi byl zahájen velice zajímavou pfiedná‰kou Prof. Str-
nada z Laboratofie rÛstov˘ch regulátorÛ Palackého univerzity
v Olomouci o molekulárních mechanizmech regulace bunûã-
ného cyklu. V˘klad byl zamûfien na distribuci jednotliv˘ch
typÛ cyklin-dependentních kináz (CDK) a cyklinÛ bûhem
bunûãného cyklu. RovnûÏ byly uvedeni jednotliv˘ zástupci
inhibitorÛ CDK (napfi. olomoucin, bohemin a dal‰í). Dal‰í
pfiedná‰ka se vûnovala nukleolám a programované smrti – apo-
ptóze (Prof. Smetana, Ústav hematologie a krevní transfuze,
Praha). 
V nejdel‰ím dopoledním bloku následoval pfiíspûvek Dr.
Tuháãkové z ÚMG AV âR Praha na téma „Bunûãná signali-
zace v jednotliv˘ch fázích Ïivota buÀky“, kter˘ byl zamûfien
na vzájemné ovlivÀování jednotliv˘ch signálních drah (tzv.
„cross-talking“). DÛraz byl kladen na proteinkinázu B (PKB,
Akt), dále na Ras, PI-3 kinázu, Bcl-2, Bax, Fas L a Fas recep-
tor. Poté Dr. Fi‰erová z Mikrobiologického ústavu AV âR
Praha hovofiila o apoptóze sledované v prÛbûhu léãby expe-
rimentálních nádorÛ. V úvodu uvedla pfiehled nejdÛleÏitûj‰ích
onkoproteinÛ (Ras, Raf, Myc) a receptorÛ smrti (TNFR, APO
1/Fas, APO 2/TRAIL). Zab˘vala se jak extracelulárními (APO
1/CD 95, APO 2/TRAIL) tak i intracelulárními apoptick˘mi
mechanizmy (Bcl-2). RovnûÏ zmínila pfiehled proapoptick˘ch
(Bax, Bak, Bad) a antiapoptick˘ch onkoproteinÛ (Bcl-2). Na
samotn˘ závûr se zamûfiila na mechanizmy nádorové rezi-
stence k apoptóze. Zajímav˘ byl pfiíspûvek Dr. Kry‰tofa
z Palackého univerzity v Olomouci na téma „Purinové inhi-
bitory cyklin-dependentních kináz“. Z celé ‰kály tûchto látek
byly zmínûny pfiedev‰ím cytokininy (pfiirozené rostlinné hor-
mony) olomoucin a roscovitin, dále nejsilnûj‰í inhibitor CDK
purvalanol a nûkteré deriváty indirubinu. Nakonec jsme byli
seznámeni s mechanizmy pÛsobení tûchto inhibitorÛ. Dr.
Kováfiová z pracovi‰tû Akademie vûd v Libûchovû se zab˘-
vala problematikou moÏnosti anal˘zy fosforylace proteinÛ -
fosfoproteomikou. Zde zaznûl v˘znam proteinkináz a prote-
infosfatáz bûhem fosforylace a defosforylace nûkter˘ch vybra-
n˘ch proteinÛ. Byly rovnûÏ zmínûny metody klasické 
(pfiedev‰ím dvourozmûrná elektroforéza a hmotnostní spekt-
roskopie) i nové proteomiky (vesmûs neelektroforetické meto-
dy, tzv. „microarrays“). TaktéÏ byl uveden v˘ãet rÛzn˘ch pro-
tilátek, aÈ jiÏ nespecifick˘ch nebo velmi specifick˘ch pouze
pro urãitá místa fosforylovan˘ch aminokyselin. Na závûr
dopoledního bloku vystoupil Dr. Frank Neumann z firmy Ale-
xis, kter˘ prezentoval novinky v nabídce pro v˘zkum apo-
ptózy. 
Odpolední program byl zahájen pfiedná‰kou Dr. Buckiové na
téma „Apoptóza jako mechanizmus bunûãné signalizace pfii
diferenciaci gonád zárodku kufiete“. Následoval pfiíspûvek Dr.
Vavru‰ové z Olomouce, která hovofiila o apoptóze u bunûk lid-
sk˘ch gliálních nádorÛ ovlivnûn˘ch syntetick˘mi ligandy
PPAR a o nádorovém supresoru PTEN. RovnûÏ zaujalo sdû-
lení Dr. Kofiínka, kter˘ se zab˘val problematikou „Wnt-1 jako
úãinného inhibitoru apoptózy u pre-B bunûk“. Na samotn˘
závûr následovala prezentace Mgr. Bouchala z Olomouce, kte-
r˘ referoval o úãinku steroidních hormonÛ na aktivitu telome-
rázy u bunûãn˘ch linií karcinomu prostaty. Zajímavá byla
poznámka, Ïe u 95 % nádorÛ do‰lo k aktivaci telomerázy.
Nakonec byl semináfi oficiálnû zakonãen.


