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Názov akcie: 4th Aviesan Meeting  

Dátum: 31. 3.2015 Miesto konania: CLORA 

Účastníci: Lenka Múdra 

Program: 
Prof. Yves Lévy, President, and Catherine Jessus, Vice-President Through its foresight, consultation and 
coordination activities in the field of Life Sciences and Health, Aviesan will act as a driving force by providing 
expert advices on the major challenges for European research. 
  
Obesity: 

 Obesity: The New Research Axes - Christian Boitard  

 The French Landscape in Nutrition: the Human Nutrition Research Centers - Martine Laville  

 The Obese Patient - Dominique Langin  

 Anti-obesity effects of gut-brain neural circuits - Gilles Mithieux  
 
Stem Cells: 

 Stem cells: in vitro and in vivo - Laurent Kodjabachian  

 Induced Pluripotent Stem Cells (iPSC) - Annelise Bennaceur-Griscelli  

 iPSC as cellular model for physiopathology, drug screening and cellular therapy - Daniel Aberdam  

 Neural Stem Cells in the Adult Brain: What Role for New Neurons in Old Circuitry? - Pierre-Marie 
Lledo 

 

Závery: 

V úvode predstavil Y. Lévy francúzsku alianciu Aviesan. Tá predstavuje organizáciu zaoberajúcu sa deviatimi 
témami (napr. rakovina, verejné zdravie, biológia buniek, imunológia, atď.). Momentálne výzvy a problémy, 
ktorým sa aliancia venuje a ktoré je nutné riešiť sú: ochrana dát, používanie zvierat na vedecké účely, Horizont 
2020 a Junckerov investičný plán či nový pracovný program Horizontu 2020 na nasledujúce dva roky. 

Ch. Boitar načrtol problematiku obezity, ktorá stále narastá. Tento problém je predovšetkým medicínsky, 
a preto je potrebný ďalší výskum v tomto odvetví. Základnou myšlienkou, ktorú aliancia propaguje, je prepojiť 
základný výskum s klinický výskum. Zároveň dodal, že obezita je výzva, ktorá súvisí s niekoľkými faktormi. 
Ovplyvňuje ju nielen konzumácia potravín, ale tiež dostupnosť jedla, kvalita alebo cena.  

M. Leville hovorila o vzniku CRHNs (The Human Nutrition Research centers), ktoré vznikli aby podporovali 
rozvoj vedy v oblasti výživy a jej transfer do spoločnosti. Momentálne sú vo Francúzsku štyri takéto centrá. 
Okrem týchto centier sa tam nachádzajú aj ďalšie inštitúty zamerané na otázky výživy a obezity (spolu viac ako 
40). V Európe sú súčasťou siete ECRIN (The European Clinical Research Infrastructure Network). Celkovo 
hodnotila Francúzsko ako veľmi aktívnu krajinu v oblasti výskumu obezity a výživy.  

D. Langin sa vo svojej prezentácii venoval definícii obezity. Opísal ju ako svetovú epidémiu a najzávažnejšiu 
metabolickú chorobu na svete. Obezita je komplexný, vážny, frekventovaný a chronický problém. Je tiež 
problémom nielen pre tých, ktorí ňou trpia, ale je tiež záťažou pre zdravotný systém, efektívnosť pracovnej sily 
a spoločnosť. Zároveň ju vidí ako bránu k ďalším chorobám – kardiovaskulárne ochorenia, rakovina či rôzne 
žlčníkové ochorenia. Riešenie obezity si vyžaduje interdisciplinárny prístup. Na tému obezity pokračoval aj 
G.Mithieux. Predstavil anti-obézne efekty, a takisto následky obezity. Bližšie sa venoval nervovým obvodom 
v mozgu, ktoré sú zodpovedné za snímanie živín a hormónov.  

Druhý blok prezentácii sa zameral na kmeňové bunky. Ako prvý vystúpil L.  Kodjabachian, ktorý v úvode 
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hovoril o vzniku Inštitútu bunkovej biológie, ktorú riadi. Ďalej predstavil kmeňovú bunky a možnosť ich štúdia 
dvomi spôsobmi -  v živých organizmoch a v embryách.   

Nasledovala A. Bennaceur-Griscelli, ktorá predstavila inštitúty a centrá  (iPSC, INGESTEM, INSERM) venujúce 
sa kmeňovým bunkám vo Francúzsku. Väčšina z nich medzi sebou spolupracuje, čo umožňuje tento národný 
výskum viesť k excelentnosti. D.  Aberdam prezentoval svoju prácu, ktorá sa sústredí na patológiu kože.  

Ako posledný vystúpil P.- M. Lledo. Ten vo svojom výskume dokázal, že cicavce dokážu počas svojho života 
stále produkovať nové nervové bunky (aj v dospelom mozgu). Teraz skúma ako tieto bunky dospievajú a 
fungujú v mozgu dospelých ľudí a ako je možné ich využiť.   

Prezentácie a linky: 
 

Meno a priezvisko: Lenka Múdra 

 


