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V bohunickém kampusu prob ěhlo druhé setkání 
středoevropských oborník ů zabývajících se genetickými p říčinami  

nádorového onemocn ění krve  
 

 
Již druhý ro čník mezinárodní setkání na téma Identifikace plazma tických bun ěk a 
detekce chromozomálních aberací u mnoho četného myelomu, tedy nádorového 
onemocn ění krve, se konalo 10. až 11.10.2007 v Brn ě. Konferenci, které se ú častnili 
odborníci z Česka, Slovenska, Polska, Ma ďarska a Rakouska po řádala Česká 
myelomová skupina a Centrum základního výzkumu pro monoklonální gamapatie a 
mnoho četný myelom, které p ůsobí p ři Masarykov ě univerzit ě pod vedením prof. 
MUDr. Romana Hájka, CSc.  
 
Toto pracoviště se podílí na mnoha českých i mezinárodních projektech, které se úspěšně 
zabývají diagnostikou, sledováním průběhu a léčbou nádorového onemocnění krve, 
zvaného mnohočetný myelom. Pracoviště je součástí nového univerzitního kampusu 
Masarykovy univerzity a na jeho činnosti se již více než rok společně podílejí výzkumní 
pracovníci a doktorandi Lékařské fakulty, Přírodovědecké fakulty MU a FN v Brně. 
Dvoudenní workshop  měl každý den vstupní přednáškovou část. Nosným tématem 
prvního dne byly přednášky cytogenetického týmu zaměřené na možnosti nových léků 
překonat nepříznivé genetické abnormality přítomné v nádorových buňkách pacientů 
s mnohočetným myelomem. Hlavním tématem druhého dne byly metody identifikace a 
imunomagnetické separace nádorových buněk. Hlavní pozornost programu po oba dva 
dny byla věnovaná práci v laboratořích a zvládnutí vybraných metodik účastníky setkání.  
Cílem pořádaného pracovního setkání byla metodická pomoc pracovištím v daném 
regionu Evropy.  
V rámci plánovaných společných klinických aktivit je nezbytným krokem standardizace 
konkrétních vědeckých metodik tak, aby mohly být výsledky výzkumu vzájemně sdílené a 
porovnatelné.  
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Masarykova univerzita se sídlem v Brně, založená v roce 1919, je v současnosti druhou největší 
univerzitou v České republice. Na jejích devíti fakultách působí přes 3800 zaměstnanců a studuje téměř 
32 000 studentů řádného studia. Více informací na http://www.muni.cz a http://info.muni.cz. 
 


