
Запрошуємо прийняти участь в англомовному міні-симпозіумі:
«Механізми гормональної та стрес-регуляції метаболізму клітин рослин»
Симпозіум буде проведено 9 червня 2017 року о 12.00 год. у великому конференц-залі Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, Мурманська 1, Київ.
Даний міні-симпозіум присвячений аналізу сучасних досягнень у дослідженні внутрішньоклітинної сигналізації у живих систем різного рівня організації.
Симпозіум сприятиме поглибленню уявлень щодо ключової ролі ліпідів та білків у регуляції метаболізму живих систем, перш за все в регуляції клітинної відповіді на дію гормонів та стресових чинників. 
Сьогодні неможливо знайти область клітинної біології, у якій не приймають участь ліпіди. У якості  важливих компонентів мембран вони забезпечують не лише формування внутрішньоклітинних структур, а й модулюють  активність інкорпорованих у мембрани  білків, контролюючи інтенсивність метаболізму клітини. Ліпідна сигналізація також є ключовим компонентом мережі сигнальних систем клітини і тісно пов‘язана з регуляцією процесів росту і розвитку та адаптації клітин до дії несприятливих факторів середовища. Кілька ключових відмінностей внутрішньоклітинної сигналізації систем рослинного і тваринного походження стали очевидними лише в останні роки. Зокрема, організація фосфоліпази С та участь у сигнальних системах інозитолфосфатів розрізняються в клітинах різного рівня організації.
Метаболізм клітин також знаходиться в тісній координації із вмістом ендогенних фітогормонів, які не лише беруть участь у реалізації програми росту та розвитку організмів, але й виступають як вторинні посередники у передачі сигналів спрямованих на адаптацію до змін стану навколишнього середовища. 
На сьогодні залишаються нез’ясованими ще багато аспектів функціонування цих регуляторних систем клітин на молекулярному рівні, а також їх взаємодія з іншими сигнальними системами та компонентами живих клітин. 
Доповіді буде зосереджено на аналізі досягнень сучасних дослідження ролі процесів внутрішньоклітинної сигналізації в регуляції інтенсивності та направленості метаболічних потоків клітин рослинного та тваринного походження.
	У програмі симпозіуму заплановані виступи науковців: Jan Martinec, Lenka Burketova  (Інститут експериментальної ботаніки, Прага, Чеська Республіка), Eric Ruelland (Інститут проблем екології та наук про навколишнє середовище, Париж, Франція),  Jean Luc Cacas (Інститут Жан-Пьер Бургін, Версаль, Франція), Anne Guivarch (Університет Пьера та Марії Кюрі, Париж, Франція) 

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, звертайтеся:  cell_signals@ukr.net

Оргкомітет симпозіуму.




It is our pleasure to invite you to take part in the mini-symposium entitled:

“Mechanisms of hormonal and stress regulation of plant cell metabolism”
The symposium will be held on the 9th of June in the conference hall of the Institute of Bioorganic Chemistry and Petrochemistry NAS of Ukraine, Murmanska 1, Kyiv. The communication language is English. Starting time -12.00.

The mini-symposium will serve as a platform for the presentation of latest results in the field of the intracellular signaling research and extend the knowledge about the implication of hormones and lipid signaling machinery to regulation of normal cell activities as well as stress reaction. 
Nowadays it is impossible to find a field of biology research where lipids are not regarded as important cell agents. Being a critical components of cell membranes, they provide formation of intracellular structures and modulate activities of proteins that are incorporated in membranes regulating intensity of cell metabolism. Lipid signaling is considered to be a key component of signaling networks in cell and is tightly connected with its growth, development and adaptation to extracellular stress factors. Some major differences between plant and animal intracellular signaling were undiscovered in the very recent years. For instance, role of phospholipase C and its products – inositolphophosphates is distinct in molecular targets and mechanism in cells from different levels of organization.
Metabolism of cells at different organization levels is coordinated by endogenous hormone levels that are involved into the implementation of growth and development programs of organisms or act as signaling intermediates that induce responses to environmental changes. 
It is important to mention, that many aspects of such regulatory systems functioning on the molecular level remain undisclosed. Moreover the pattern of their interaction with other cell regulatory systems is also vague. 
Our scientific seminar is aimed at deep analysis of latest scientific advances in this field of intracellular signaling research involved in the regulation of metabolic processes intensity and direction in cells of plant and animal origin.

Participating: Jan Martinec, Lenka Burketova (Institute of experimental botany, Prague, Czech Republic), Eric Ruelland (Institute of ecology and environmenlat sciences, Paris, France), Jean Luc Cacas (Institut Jean Pierre Bourgin, Versailles, France), Anne Guivarch (Universite Pier Marie Curie, Paris, France) 

For more information please contact:  cell_signals@ukr.net

Organizing committee.




