
Katedry biochémie, mikrobiológie a genetiky Prírodovedeckej fakulty UK zacali na jesen roku 1996 poriadat cyklus
seminárov, ktorý je na pocest nášho predcasne zosnulého priatela, ucitela a kolegu prof. RNDr. ~tefana Kuželu, DrSc.,
pomenovaný "Kuželove prednášky". Ich ciefomje vofne nadviazat na sériu stretnuti, ktorých bol ~tefan hlavným organizátorom na
Onkologickom Ústave SAV a potom na Ústave molekulárnej biol6gie SAV.V snahe zabezpecit co najvyššiu úroven pozývajú
organizátori na semináre recníkov s vysokýmodborným kreditom. Nasledovná strucná bllancia má ambíciu byt' pozvánkou pre
všetkých, ktorí sa chcú Intelektuálne vyžlt v dlskuslách, cllnšplrovat orlglnálnym prednesom.

Prvým hostom v seriáli Kuželových
prednášok (27. 9. 1.996) bol Dr, Nathan
Nelson (University of Tel Avlv),ktorý ho-
vorll na tému: A Common Denomlnator
Among CDC1, Mltochondrlal Processlng
Protease, Sensltlvlty to Mycobacterla
and Braln Functlon. Dr. Nelson 58 zaciat.
kom 70-tych rokov, predovšetkým v labo-
ratóriuEfraimaRackera (CornellUniversity,
Ithaca, USA),významnou mierou podiefal
na rekonštitúcii fotofosforylácie a prispel
k odhalenju dóležitých princípov jedného
z fundamentálnych bioenergetických pro-
cesov. Po niekol1<ýchrokoch strávených
na Hajfa University(Izrael)posobil dlhé ob.
dobie na Roche Institute of Molecular
Biology(Nulley,New Jersey, USA),kde bol
clenom výkonnej rady. V súcasnosti je pro-
fesorom na Univerzitev Tel Avive(lzraeQ.
Efektivita,rozsah a hlavne kvalita jeho vý.
skumnej cinnosti je obdivuhodná. Dešifra;
valviaceré záhady biogenézy proteínových
komplexov a regulácie ich aktivityv mem-
bránach fotosyntetizujúcichbaktérií a chlo-
roplastoch vyšších rastlín. Objavil viaceré
komponenty zodpovedné za reguláciu
aktivity a bunkovú kompartmentalizáciu
ATPáz,ATP-závislýchenzýmových .púmp.
prenášajúcich protóny z cytoplazmydo va-
kuol.Výraznoumierou prispel k štúdiu mo-
lekulárnej biol6gie neurotransmiterových
prenášacov a k pochopeniu dejov na
synaptických membránach. Všetky jeho
vedecké aktivity majú spolocný vysoký
štandard, ktorého základom je okrem ta-
lentu aj vysoká dávka entuziazmu, ktorý sa
prejavujeaj na každej jeho prednáške, j tej
bratislavskej.

Druhú prednášku (28, 11. 1996) na
tému: Regulácia a poruchy biosyntézy
mitochondrlálnej ATPázy ma' Dr. Josef
Houštek z Fyziologického ústavu C::eskej
akadémle vled v Prah.. Dr. Houštek je
jednouz vedúcichosobnost(ceskosloven.
skej bioenergetiky. Zaciatkom 70-tych ro.
kov sa zaoberal hormonálnou kontrolou
oxidácie mastných kyselínv bunkách hne-
dého tuku. Postupne prešiel na štúdium
molekulárneho mechanizmu syntézy ATP
a translokácie prot6nov mitochondriálnou
ATPázou a regulácie produkcie tepla pro-
stredníctvom tzv. uncoupling proteínu. Od
80-tych rokov sa venuje biogenéze mito-
chondrií, konkrétne regulácii biosyntézy
a zostavovania mitochondrjálnych proteí-
nov do nadmolekulových komplexov.Jeho
výskumy majú bezprostredný význam pre
pochopenie podstaty viacerých fudských
ochorení sposobených poruchami v oxida-
tivnej fosforylácii. Medzi jeho najdoležitej-
šle objavy z posledných 10 rokov patria (I)
popis topológie a funkcie b.podjednotky
cicavcej mitochondriálnej ATPázy, (II)ob-
jav aktivneho typu IItyroxín500-deiodinázy
v l'udskomhnedom tuku, (III)zistenie kon-
troly biosyntézy tohto enzýmu b-adrena-
línom, (IV)selektivna transkripcná regulá-
cla jadrových génov pre podjednotku c mi-
tochondriálnej ATPázy a (V) porušená

asemblácia ATPázy u pacienta s mutáciou
v mtDNA pre podjednotku a mitochondriál-
nej ATPázy. Dr. Houštek je spoluautorom
viac ako 80 odborných publikácii, o kvalite
ktorých svedcí aj 470 citácií v SCI. Jeho
kultivovaný prejav mal za následok, že aj
2. prednáška v rámci Kuželových seminá-

. rov bola prijemným zážitkom a prRežitos-
tou na získanie cenných informácií.

Aj treti host (10. 3. 1997) bol zo zahra-
nlcla. Prof. Kart Kuchler (University and
Blocenter Vlenna) hovorU na tému: Fun-
ctlon of Yeast ABC Transporters: From
Sex to Plelotroplc Drug Reslstance, Prof.
Kuchler je jednou z vedúcich osobností eu-
rópskej kvasinkovej genetiky. Od.zaciatku
80-tych rokoch 58 v laboratóriu prof. Fried-
richa Paltaufa (Graz) venoval biogenéze
membrán eukaryotickej bunky. U prof. Je-
remy Thornera (Berkeley,California) študo-
val problematiku vnútrobunkovej sekrécie
a spolupodiefal 58 na odhalení princípov
transportu proteínov z cytoplazmatických
riboz6mov do róznych bunkových lokalít.
Jeho výsledky v oblasti štúdia podstaty tzv.
pleiotropic drug resistance fenotypu u kva-
siniek majú implikácie pre chemoterapiu
nádorových ochorení. Významné sú aj je-
ho práce v oblasti embryogenézy vtákov
a myší. Prof. K. Kuchler za 10 rokovaktív-
nej cinnosti (PhD. ukoncil v roku 1986
u prof. Paltaufa) vyprodukoval 30 publikácií
v renomovaných svetových casopisoch, je
spoluautorom desiatky prehradných clán.
kov a monografií, casto pozývaným recní-
kom na konferenciách svetového význa-
mu, posudzovatefom clánkov v popred-
ných vedeckých casopisoch. Posobí
v edicnej rade casopisu Experientia a je
clenom viacerých grantových komisií. V sú-
casnosti je profesorom Viedenskej Univer-
zity na katedre molekulárnej genetiky. Prof.
Karl Kuchler je aktivnym pedagógom, cle-
nom vedeckých spolocností, nositefom via-
cerých' medzinárodných cien (Fullbright
Award, Sandoz Prize Research Award)
a dokázal, že aj atraktívnym recníkom.

$tvrtým prednášatelom (14. 4. 1997)
bol. dr, Dušan Žitnan zo Zoologického
ústavu SAV.Jeho prednáška: Neuroen-
dokrinná regulácla zvliekanla hmyzu ale-
bo brušný tanec motýrov, v nlcom neza-
ostávala za predchádzajúcimi prejavmi.
Dr. Zitnan je absolventom Prírodovedeckej

fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
(1982). Postgraduálne !;túdium absolvoval
na Ústave ekobiol6gie v Bratislave v roku
1990. V rokoch 1990-1996 absolvoval
pobyt na University of California v Irvine
a Riverside resp. na Washington University
v St. Loius. Od roku 1996je vedeckým pra-
covníkom Zoologického ústavu SAV v Bra-
tislave. Od svojich ašpirantských rokov sa
zameral na štúdium peptidov regulujúcich
metamorfózu hmyzu. Na zahranicných stá-
žach sa stal spoluriešitefom projektov, kto-
rých výsledky mu priniesli celosvetový
ohlas. Predovšetkým práca L:itnan a kol.
(1996) Identification of ecdysis-triggering
hormone from an epitracheal endocrine
system, Science 271: 88-91, v ktorej iden-
tifikoval nový typ hmyzieho horm6nu.
58 stala predmetom diskusií na strán-
kach najprestižnejších vedeckých casopi-
sov (Science, Current Biology a i.). Jedno-
znacným ocenením kvality jeho práce je aj
fakt, že ako jeden z mála neamerických
vedcov získal grantovú podporu z National
Institutes of Health (NIH).

Zatlal' pos'edným protagonistom
(9. 5. 1997) Kuželových semlnárov bol
prof. Claude Jacq (École Normale Supe-

. rieure, Paris), ktorý vystúpil s témou:
The yeast genome and the genes invol-
ved In the multidrug resistance pheno-
menon. Prof. Jacq je profesorom moleku-
lárnej genetiky na École Normale Superie-
ure v Paríži. Za 20 rokov svojej cinnosti
v oblasti genetiky kvasiniek sa spolupodie-
fal na viacerých významných objavoch zá-
kladných mechanizmov transkripcnej a po-
st-transkripcnej regulácie a mitochondriál-
nej biogenézy. Významným sposobom
prispel k štúdiu hitu mitochondriálnej gene-
tiky 80-tych rokov - maturázy. enzýmu
zúcastneného v splicingu mitochondriálne-
ho intr6nu, ktorý ju súcasne kóduje. Aktiv-
ne sa zúcastnoval na kvasinkovom gen6-
movom projekte, bol zodpovedný za kom-
pletné osekvenovanie chromozómu IV. Je
spolukoordinátorom projektu EUROFAN
zameraného na funkcnú analýzu kvasinko-
vého genÓrriu. Spolupodielal sa na identifi-
kácii kvasinkových génov. ktorých produk-
ty zohrávajú úlohu v tzv. pleiotropic drug
resistance (POR), fenoménu komplikujúce-
ho chemoterapiu nádorových ochoreni.
Prof. Jacq publikoval vyše 50 originálnych
clánkov vo vedeckých casopisoch tej naj-
vy!;!;ej úrovne. Je clenom Komisie Európ-
skej organizácie pre molekulárnu biológiu
(EMBO) pre udefovanie !;tipendií. Jeho
prednáška bola o pouceniach zo sekveno-
vania kvasinkového genómu 50 zamera-
ním na POR gény. reguláciu ich expresie
a fenotypy ich mutácií.

Spomínaní hostia cyklu Kuželových semi-
nárov pomohli stanovi" vysoký !;tandard
týchto prednášok. Veríme, že nám Vašou
úcastou na perspektívnych stretnutiach
v tomto seriáli pomóžete vytvorit príjem-
nú a stimulujúcu atmosféru.

lubo Tomáška
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