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rozhovor
kladní výzkum a řada akademických pracovišť se problematikou
zabývá. Ale i když jsou zde prezentovány nové poznatky, v urologii – jako primárně chirurgickém oboru – se zatím z těchto
odvětví mnoho neodrazilo. Poznatky z molekulární biologie se
uplatňují především v urologické onkologii u cílené biologické
léčby. Je důležité, abychom byli
v této oblasti orientováni, protože dané téma bude nabývat na
významu. V rámci edukačního
plánu by měl být nyní spuštěn
nový certifikovaný kurz zamě-

řený na uroonkologii. Jinak se
ale účastníci kongresu zajímají spíše o nové operační metody
a technologie, které jsou zde hojně prezentovány.
Všimla jsem si, že zde chybí
klasický prostor s postery…
Ano, změnili jsme způsob prezentace posterů. Zvykem bývá
vytisknout velký plakát a pověsit ho v odlehlé místnosti mezi
ostatní postery. Moderní technika nám nicméně umožňuje
elektronickou prezentaci posterů na velkých dotykových disple-

jích. V posledních letech se tento
způsob prezentace začíná stávat
standardem na velkých kongresech, takže jsme nechtěli zůstat
pozadu. Navíc tak můžeme posterová sdělení pověsit i na webové
stránky naší společnosti, kde si je
zájemci mohou v klidu prolistovat. V současnosti je taková přemíra informací, že je třeba je filtrovat. Je jasné, že ambulantní
urolog se bude zajímat o jiné věci než operatér.

ly vysoce odborné přednášky.
Jaké je dnes postavení sestry
v urologii?
Sestra dnes obecně není v podřízeném postavení vůči lékaři,
jako tomu bylo dřív. V průběhu
studia získává bakalářské i magisterské vzdělání a funguje samostatně jako součást týmu.
Sestry si ovšem tuto sekci organizují samy, přičemž letos poprvé
na kongresu proběhlo i edukační
vzdělávání, organizované Aesculap Akademií.

Část programu byla věnována sesterské sekci, kde zazně-
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Vědci popsali enzym, který rozhoduje o vývoji buněk
Vědci z brněnské Masarykovy univerzity popsali enzym, který v raném stadiu vývoje rozhoduje o budoucím účelu kmenových
buněk. Objev byl po dlouhém ověřování potvrzen publikací v jednom z nejprestižnějších vědeckých časopisů Cell Stem Cell.
Jde o první výsledky ryze českého výzkumu publikované v tomto časopise.

Naděje pro léčbu
neurodegenerativních
onemocnění
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Pozornost vědci soustředili na výzkum vlivu enzymu, který rozhoduje o tom, jak se konkrétní kmenové
buňky v raném stadiu vývoje jedince
budou chovat. Enzym s označením
PTP1B například ovlivní, zda se z nich
stanou nervové buňky nebo buňky,
které budou základem pro tvorbu
vnitřních orgánů. „Když je enzym PTP1B hodně aktivní, z kmenových buněk v embryu se vyvíjejí specializované buňky, které vytvoří například
játra. Když je aktivita enzymu malá, vznikají buňky nervové a vytvářejí třeba mozek,“ vysvětlila vedoucí
výzkumného týmu Yuh-Man Wadeley, britská vědkyně, která před dvěma lety přišla na Masarykovu univerzitu s cílem mechanismus odhalit
a díky programu SoMoPro se stala
součástí týmu profesora Petra Dvořáka z LF MU.

Podle Yuh-Man Wadeley lze výsledky výzkumu využít v terapii tak, že
od pacientů, kteří trpí nějakým onemocněním, jsou získány například
kožní buňky a z nich lze prostřednictvím genetické modifikace vytvořit indukované pluripotentní kmenové buňky. „Tyto kmenové buňky,
které můžeme modifikovat z těla
pacienta, mají obdobné vlastnosti
jako embryonální kmenové buňky
a z nich lze následně získávat další typy buněk. Mohou to být zase
střevní, jaterní či nervové buňky,
které pak mohou vykazovat nějaký
fenotypový projev související s konkrétním onemocněním. Pak lze následně aplikovat různé typy léčiv,
které mohou být ve finále využity
v léčbě konkrétního pacienta,“ řekla
o možném využití objevu Yuh-Man
Wadeley.
„Objevená funkce enzymu PTP1B se
může dostat do učebnic. Dlouho se
mělo za to, že za celým mechanismem stojí pouhé dvě molekuly. Nyní k nim přibyla třetí, možná ta klíčová. Před publikováním výsledků
výzkumu jsme proto museli projít
extrémně náročným oponentním řízením. Na ověření objevu bylo potřeba využít snad všechny existující
metody,“ uvedl Dvořák. Výzkum trval více než tři roky, spolupracovali
na něm i vědci ze zahraničí. Stál ne-

celé dva miliony korun a na jeho financování se podílelo ministerstvo
školství, Jihomoravský kraj a Evropská komise.
Přestože se jedná o základní výzkum,
může mít podle profesora Dvořáka
v budoucnu i praktický dopad. Znalost mechanismu by mohla usnadnit
léčbu závažných neurodegenerativních onemocnění, jako je například
Parkinsonova nemoc. Díky umělé-

mu ovlivňování činnosti enzymu PTP1B by lékaři mohli být v budoucnu
schopni vytvářet z kmenových buněk mnohem účinněji nervové buňky a využívat je pro transplantace. Celá problematika souvisí také
s rakovinou, obezitou nebo cukrovkou. Právě enzym PTP1B funguje nesprávně v některých typech těchto
onemocnění.
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