
Plzeň  /  12.–15. 10. 2016 1
PROGRAM

XXXIII. sjezd českých  
a slovenských alergologů  
a klinických imunologů

12.–15. 10. 2016

PLZEŇ



LEGENDA: 
1) Sympozium společnosti ALK
2) Sympozium společnosti AstraZeneca
3) Sympozium společnosti Berlin-Chemie
4) Sympozium společnosti Mundipharma
5) Sympozium společnosti Shire
6) Sympozium společnosti Chiesi
7) Sympozium společnosti Novartis
8) Sympozium společnosti TEVA
9) Sympozium společnosti GlaxoSmithKline

10) Sympozium společnosti Novartis
11) Sympozium společnosti CSL Behring
12) Sympozium společnosti Stallergenes Greer
13) Sympozium společnosti Imunoglukan
14) Sympozium společnosti Sandoz
15) Sympozium společnosti Boehringer Ingelheim
16) Sympozium společnosti SD Pharma
17) Sympozium společnosti Shire

Přednáškový blok

Firemní sympozium

Posterová sekce

Doprovodný  
kulturní program

Postgraduální kurz

8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00
Středa 12. 10. 2016

Big Hall Slavnostní  
zahájení Úvodní přednášky Uvítací večer s koncertem  

Anety Langerové

Čtvrtek 13. 10. 2016

Big Hall Astma v dospělosti Akutní alergické stavy 1 2 3 Astma v dětském věku Biologická léčba 
v imunoalergologii

Conferenza Laboratorní metody 
v imunologii Diagnostika v alergologii 4 5 6 Imunodeficience

Imunoalergologická 
onemocnění  
v těhotenství

Bellevue Alergie na léky Imunologie reprodukce 7 8
Imunoalergologická 

problematika kožních 
onemocnění

Alergie na hmyz

Alto A, Alto B Posterová sekce Postery / diskuze Posterová sekce

Katedrála sv. Bartoloměje
Varhanní koncert 

v Katedrále 
sv. Bartoloměje

Pátek 14. 10. 2016

Big Hall Potravinové alergie Specifická alergenová 
imunoterapie 9 10 11 Fórum privátních  

alergologů
Alergické projevy na  

horních dýchacích cestách

Conferenza Autoimunitní  
onemocnění Sekce sester 12 13 14 Nádorová imunologie Mezioborová spolupráce

Bellevue Imunomodulace Sekce laborantů 15 16 17 Transplantační  
imunologie

Diferenciální diagnostika 
angioedémů a hereditární 

angioedém

Alto A, Alto B Posterová sekce Postery / diskuze Posterová sekce

Plzeňský Prazdroj Společenský večer

Sobota 15. 10. 2016
Conferenza Postgraduální kurz – Imunodeficience

8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00
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PROGRAM  /  středa 12. 10. 2016

Sál Big Hall

16.00–18.30 Slavnostní zahájení / Úvodní přednášky

ff uvítání účastníků
ff předání vyznamenání a cen 

ff Jiřina Bartůňková (Praha) 
Proměnlivá tvář poruch imunity

ff Peter Pružinec (Bratislava) 
Imunitný systém dnes (Na čo Biblia nemyslela) 

ff Petr Panzner (Plzeň) 
Alergie v České Republice z pohledu senzibilizačních profilů

ff Václav Špičák (Praha) 
Co napadne alergologa, když se řekne Plzeň? 

18.30–19.00 Přestávka

od 19.00 Kulturní program – uvítací večer

PROGRAM  /  čtvrtek 13. 10. 2016

Sál Big Hall

8.00–9.30 Astma v dospělosti

Předsedající: Milan Teřl, Václav Špičák, Mária Schvalbová
ff V. Špičák (Praha): Astma a životní prostředí
ff J. Novosad (Hradec Králové): Biomarkery bronchiálního astmatu – teorie a praxe 

aneb cesta od Newtona k Bohrovi
ff M. Schvalbová + P. Vaník (Prešov, České Budějovice): Astmatický pacient – objekt 

(ne oběť) alergologa nebo pneumologa? 
ff N. Lukán (Košice): Jednotná choroba dýchacích ciest – koncepcia v praxi
ff M. Teřl (Plzeň): Lehké pořízení s těžkým astmatem

9.50–11.20 Akutní alergické stavy

Předsedající: Vít Petrů, Petr Kučera, Ján Mikler
ff J. Mikler (Martin): Úvod do problematiky anafylaxie
ff V. Petrů (Praha): Adrenalin – stále obávaný i opomíjený
ff P. Kučera (Praha): Mastocyty a anafylaxe
ff P. Macháček (Nový Jičín): Nebezpečná píchačka
ff M. Teřl (Plzeň): Most ke kardiologii – alergická angina pectoris  

a infarkt myokardu

11.35–12.30 Sympozium společnosti ALK 

Aktuální trendy AIT a možnosti prevence astmatu
Předsedající: Václav Špičák
ff V. Špičák (Praha): Úvodní slovo 
ff M. Hrubiško (Bratislava): „Trávová alergie“ – jaké jsou dnešní možnosti léčby? 
ff I. Krčmová (Hradec Králové): Studie GAP – mezník v potvrzení účinnosti AIT 

při prevenci astmatu
ff V. Petrů (Praha): Alergie – epidemie moderní doby a aktuální trendy AIT

12.35–13.00 Sympozium společnosti AstraZeneca

ff P. Čáp (Praha): Adherence k léčbě a kvalita medicínských informací
ff J. Slíva (Praha): Lék – účinný nástroj neznámé farmakologické intervence

13.05–13.20 Sympozium společnosti Berlin-Chemie/A.Menarini

ff J. Petanová (Praha): Léčba alergií v klinické praxi

13.40–15.10 Astma v dětském věku

Předsedající: Petr Pohunek, Miloš Jeseňák
ff J. Tuková (Praha): Akutní bronchiální obstrukce malých dětí – úskalí diagnostiky 

i terapie
ff F. Kopřiva (Olomouc): Náš Macro-organismus pod vlivem Micro(biomu) 
ff P. Pohunek (Praha): Strukturální změny průduškové stěny u dětského astmatu 

a následné změny funkce plic
ff O. Rybníček (Brno): Podzimní exacerbace astmatu u školních dětí
ff H. Velická (Praha): Výskyt respiračních obtíží u dětských astmatických pacientů 

ve vztahu ke krátkodobým zhoršením kvality ovzduší v Ostravě

15.30–17.00 Biologická léčba v imunoalergologii

Předsedající: Ilja Stříž, Irena Krčmová, Peter Čižnár
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ff I. Krčmová (Hradec Králové): Astmatici po ukončení léčby Xolairem –  
„step down“ v léčbě? 

ff P. Čižnár (Bratislava): Biologická liečba u pacientov s primárnou imunodeficienciou
ff M. Vašáková (Praha): Naše zkušenosti s léčbou mepolizumabem  

u plicní eozinofilie
ff I. Stříž (Praha): Biologická léčba – nové cíle a perspektivy

Sál Conferenza

8.00–9.30 Laboratorní metody v imunologii

Předsedající: Vlastimil Král, Ivo Lochman, Stanislava Blažíčková
ff V. Král (Ústí nad Labem): Úvod
ff H. Tlaskalová-Hogenová (Praha): Úloha mikrobioty a slizniční bariéry  

v patogenezi zánětlivých a nádorových chorob
ff I. Lochman (Ostrava): Sérologické metody – očekávání a reálné možnosti
ff A. Lochmanová (Ostrava): Co imunologii dala a vzala průtoková cytometrie
ff Ľ. Gürtler (Bratislava): Zmenila sa indikácia a interpretácia imunologických 

vyšetrení? 
ff T. Fučíková (Praha): Úvaha na závěr

9.50–11.20 Diagnostika v alergologii

Předsedající: Ivana Šetinová, Petr Panzner, Eva Balková 
ff M. Zidarn (Golnik, Slovinsko): Use of the BAT in clinical practice
ff P. Panzner (Plzeň): Je molekulární diagnostika alergie  

skutečně přínosem pro praxi? 
ff I. Šetinová (Praha): Jak nejlépe optimalizovat diagnostiku potravinové alergie? 
ff E. Kopelentová (Kolín): Expoziční testy v diagnostice potravinové alergie
ff A. Vocilková (Praha): Epikutánní testy

11.35–12.00  Sympozium společnosti Mundipharma

Incidence těžkých exacerbací astmatu u různých fixních kombinací
Předsedající: Petrů Vít
ff V. Řihák (Zlín) 
ff J. Slíva (Praha) 

12.05–13.00 Sympozium společnosti Shire

Co nového v diagnóze hereditárního angioedému?
Předsedající: Petr Panzner, Pavel Kuklínek
ff P. Panzner (Plzeň): Úvod
ff M. Sobotková (Praha): Co nového v hereditárním angioedému?
ff R. Hakl (Brno): Hereditární angioedém v České republice – Data z Národního registru 

primárních imunodeficiencí
ff I. Krčmová (Hradec Králové): Historie a vývoj péče o pacienty s HAE v České 

republice
ff J. Hanzlíková (Plzeň): …a jak to vidí pacient?
ff P. Kuklínek (Brno): Progresivní posun v péči o pacienty s HAE od roku 2011

13.05–13.20 Sympozium společnosti Chiesi

13.40–15.10 Imunodeficience

Předsedající: Jiří Litzman, Anna Šedivá, Peter Čižnár
ff P. Čižnár (Bratislava): Skrínink primárnych imunodeficiencií – aktuálny stav 

a perspektívy
ff A. Šedivá (Praha): Možnosti „next generation sequencing“ v diagnostice primárních 

imunodeficiencí
ff J. Litzman (Brno): CVID – nová diagnostická kritéria ICON
ff P. Králíčková (Hradec Králové): Jsou těhotenství u pacientek s CVID riziková? 
ff V. Horáková (Praha): Očkování u závažných imunodeficitních stavů navozených 

transplantací kmenových hematopoetických buněk či imunosupresí
ff E. Hlaváčková (Brno): Sekundární hypogamaglobulinémie v dětském věku

15.30–17.00 Imunoalergologická onemocnění v těhotenství

Předsedající: Bronislava Novotná, Boris Hruškovič
ff D. Tegzová (Praha): Systémový lupus erytematodes v graviditě a v laktaci
ff V. Zbořil (Brno): Fertilita, gravidita a kojení u pacientů s idiopatickými 

střevními záněty
ff N. Kaňová (Praha): Onemocnění štítné žlázy v graviditě
ff B. Hruškovič (Bratislava): Tehotenstvo, DAO a histamínová intolerancia
ff B. Novotná (Brno): Alergie na léky v těhotenství
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Sál Bellevue

8.00–9.30 Alergie na léky

Předsedající: Lenka Sedláčková, Bronislava Novotná, Ivan Hlinka
ff B. Novotná (Brno): Hypersenzitivní reakce na biologickou léčbu anti-TNF a jejich 

řešení desenzitizací
ff L. Sedláčková (Praha): Alergie na beta-laktamová ATB – výsledky komplexní 

diagnostiky
ff J. Paukert (Kolín): Alergie na antibiotika v dětském věku – změna doporučených 

postupů
ff S. Pešák (Brno): Alergie na RTG kontrastní látky
ff I. Hlinka (Kežmarok): Alergia na glukokortikosteroidy. Realita s narastajúcou 

prevalenciou

9.50–11.20 Imunologie reprodukce

Předsedající: Zdenka Ulčová-Gallová, Elena Tibenská
ff J. Pěknicová (Vestec): Vyhodnocení exprese vybraných akrozomálních proteinů 

ve spermiích mužů s normálním a patologickým spermiogramem za použití 
monoklonálních protilátek

ff K. Bergendiová (Bratislava): Porovnanie liečebného účinku kortikoidov 
a imunoglobulinov pri liečbe porúch plodnosti

ff K. Malíčková (Praha): Patologie těhotenství u žen s poruchou lektinové cesty 
aktivace komplementu

ff Ž. Dzurillová (Nitra): Tehotenstvo z darovaného oocytu – veľká výzva pre imunitný 
systém ženy

ff Z. Ulčová-Gallová (Plzeň): Celiakia – významná diagnóza při opakovaném 
potrácení? 

11.35–12.35 Sympozium společnosti Novartis

V mezipatře dýchacích cest
ff M. Teřl (Plzeň): Co nám vyráží a co nám vrací dech
ff J. Nevrlka (Brno): Paréza a dysfunkce hlasových vazů v diagnostice průduškového 

astmatu
ff J. Vydrová (Praha): Profesionální zpěvák a chronický kašel – jak může ovlivnit 

diagnóza asthma bronchiale profesionální pěveckou dráhu? 

12.40–13.10 Sympozium společnosti TEVA

ff M. Teřl (Plzeň): Astmatici v ČR – stejní nebo rozdílní u alergologů vs. pneumologů? 

13.40–15.10 Imunoalergologická problematika kožních onemocnění

Předsedající: Martin Liška, Václava Gutová 
ff M. Jeseňák (Bratislava): Biologická liečba chronickej spontánnej urtikárie
ff J. Kayserová (Praha): Kožní projevy u imunopatologických stavů
ff M. Liška (Plzeň): Novinky v imunopatogenezi atopického ekzému
ff Z. Plzáková (Praha): Mastocytóza
ff P. Cetkovská (Plzeň): Lékové kožní reakce

15.30–17.00 Alergie na hmyz

Předsedající: Petr Kučera, Martina Vachová, Jela Petriskova
ff P. Kučera (Praha): Alergie na jed hmyzu – riziko anafylaxe a efekt imunoterapie
ff T. Sýkora: Farmakoterapie jako komplikující faktor alergenové imunoterapie
ff V. Gutová (Plzeň): Alergie na jed blanokřídlého hmyzu u dětí
ff M. Vachová (Plzeň): Molekulární diagnostika alergie na včelí jed – přínos stanovení 

specifických IgE protilátek k dostupným složkám včelího jedu
ff M. Zidarn (Golnik, Slovinsko): Side effects of Hymenoptera venom immunotherapy

Sál Alto A

Posterová sekce: Klinické aspekty imunopatologií, Alergie a astma
12.00 – 13.00  Diskuze k posterům – Klinické aspekty imunopatologií
Koordinují: Jiřina Bartůňková, Jana Kayserová

Sál Alto B

Posterová sekce: Laboratorní metody a jejich přínos pro praxi, Onkoimunologie
12.00 – 13.00  Diskuze k posterům – Laboratorní metody a jejich přínos pro praxi
Koordinují: Vlastimil Král, Stanislava Blažíčková

Katedrála sv. Bartoloměje

19.00–20.00  Kulturní program – varhanní koncert  
v Katedrále sv. Bartoloměje
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PROGRAM  /  pátek 14. 10. 2016

Sál Big Hall

8.00–9.30 Potravinové alergie

Předsedající: Martin Fuchs, Simona Bělohlávková 
ff S. Bělohlávková (Praha): Prevence potravinové alergie – jíst či nejíst? 
ff S. Pešák (Brno): Alfa-gal
ff M. Jeseňák (Martin): Potravinová alergia a očkovanie
ff M. Fuchs (Praha): Pochod alergiků: Jsme silní na duchu, ale slabí na těle… 

9.50–11.20 Specifická alergenová imunoterapie

Předsedající: Petr Panzner, Ester Seberová, Martin Hrubiško
ff R. Valenta (Vídeň, Rakousko): Efficacy of AIT with grass pollen allergy vaccine BM32 

and induction of antibody responses protecting against hepatitis B infection
ff R. Gawlik (Katovice, Polsko): Kontraindikace alergenové imunoterapie
ff M. Hrubiško (Bratislava): Alergenová imunoterapie u polysenzibilizovaného pacienta
ff T. Kočí (Česká Lípa): Poznámky ke klinické účinnosti alergenové imunoterapie

11.35–12.20  Sympozium společnosti GlaxoSmithKline

Správný lék pro správného pacienta: jsme už blízko?
ff I. Krčmová (Hradec Králové): Co přinese léčba mepolizumabem? 

12.25–12.55 Sympozium společnosti Novartis

ff M. Nečas (Brno): Nové možnosti léčby chronické spontánní kopřivky
ff P. Čáp (Praha): Astma a jeho paradigma

13.00–13.15 Sympozium společnosti CSL Behring

ff T. Milota (Praha): Výhody flexibilního dávkování 20% SCIG Hizentra

13.40–15.10 Fórum privátních alergologů

Předsedající: Tomáš Rohovský, Marie Duřpektová
Diskuze na téma:
ff M. Duřpektová (Brno): Privátní praxe – aktuální problematika
ff T. Rohovský (Brno): Smlouvy a dodatky zdravotních pojišťoven, regulace 

15.30–17.00 Alergické projevy na horních dýchacích cestách

Předsedající: Ester Seberová, Václav Špičák, Luděk Hochmuth
ff  R. Gawlik (Katovice, Polsko): Změna klimatu a alergická onemocnění
ff J. Vokurka (Umeå, Švédsko): SCUAD z pohledu ORL
ff L. Hochmuth (Banská Bystrica, Slovensko): Sezónna astma – jar 2016
ff E. Seberová, O. Rybníček (Plzeň, Brno): ARIA v praxi – srovnání ČR a Irsko

Sál Conferenza

8.00–9.30 Autoimunitní onemocnění

Předsedající: Jiřina Bartůňková, Jana Straková
ff J. Vencovský (Praha): Může časná imunomodulace vést k prevenci rozvoje 

revmatoidní artritidy? 
ff J. Straková (Martin): Autoimunitný fenotyp CVID – osobné skúsenosti
ff L. Palová-Jelínková (Praha): Hyperglykemie u pacientů s diabetem 1. typu snižuje 

schopnost tolerogenních dendritických buněk navodit stabilní T buněčnou anergii 
a indukci supresivních regulačních T lymfocytů

ff M. Koudelková (Praha): Autoimunitní encefalitida typu NMDAR
ff H. Marečková-Posová (Praha): Novinky v imunomodulaci roztroušené sklerózy
ff M. Šustrová (Malinovo): Zvýšená prevalencia autoimunitných chorôb u jedincov 

s Downovým syndrómom s parciálnou a translokačnou formou

9.50–11.20 Sekce sester

Předsedající: Alena Voříšková 
ff A. Voříšková (Praha): Úvod – Alergologická sestra v 21. století
ff J. Šimoníčková (Praha): Léčba pylové alergie v roce 2016
ff J. Fuchsová (Praha): Eosinofilní ezofagitida – kazuistika
ff M. Melecká (Plzeň): Nazální provokační testy
ff R. Kabrnová (Praha): Expoziční testy v diagnostice potravinové alergie z pohledu 

sestry – teorie
ff T. Pospíšilová (Praha): Expoziční testy v diagnostice potravinové alergie z pohledu 

sestry – praxe
ff L. Cesneková (Šumperk): Vejce zakázáno – úskalí expozičních testů prováděných 

v ambulanci
ff I. Mikulenková (Nový Jičín): Možnosti podávání imunoglobulinové léčby u těžkých 

forem atopické dermatitidy u dětí
ff R. Matoušková (Plzeň): HyQvia – nový a komfortnější způsob substituce 

imunoglobulinů
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11.35–12.15  Sympozium společnosti Stallergenes Greer

Zeptejte se co Vás zajímá aneb výhled do budoucnosti 
Předsedající: Peter Pružinec, Petr Panzner
ff P. Tor: Stallergenes Greer – výhled do budoucnosti
ff M. Hrubiško (Bratislava): Konsolidace a racionalizace produktového portfolia
ff V. Petrů (Praha): Staloral 300 – předsezónní a sezónní dávkování
ff Diskuzní fórum – otázky a odpovědi

12.20–12.50 Sympozium společnosti Imunoglukan

Beta-glukan a imunitní systém: úspěšný trenér svého svěřence?
Předsedající: Jiří Litzman
ff Z. Chovancová (Brno) – Beta-glukan a imunitní systém: úspěšný trenér svého 

svěřence? 

12.55–13.10 Sympozium společnosti Sandoz 

ff M. Hospodka (Praha): S větší adherencí máme šanci

13.40–15.10 Nádorová imunologie

Předsedající: Radek Špíšek, Jiřina Bartůňková
ff R. Špíšek (Praha): Role imunitního systému v obraně proti nádorům a strategie 

protinádorové imunoterapie
ff M. Šťastný (Praha): Blokáda kontrolních bodů imunitní reakce: (r)EVOLUCE v léčbě 

solidních nádorů? 
ff J. Fučíková (Praha): Význam imunogenní buněčné smrti v protinádorové imunitě
ff M. Kovář (Praha): Indukce rezistence mediované CD8+ T lymfocyty a překonání 

mechanizmů chránící BCL1 leukemii před imunitním systémem pomocí konjugátu 
na bázi HPMA kopolymerů nesoucí doxorubicin 

15.30–17.00 Mezioborová spolupráce

Předsedající: Petr Čáp, Milan Teřl, Peter Pružinec
ff P. Mohr (Praha): Když bolí duše: deprese, úzkost, bolest, únava
ff L. Kolářová (Praha): Jsou parazitární onemocnění v době častého cestování 

a migrační vlny vzácné? 
ff M. Lukáš (Praha): IBD dnes
ff V. Mandys (Praha): Role patologa v diagnostice zánětů GIT
ff J. Astl (Praha): Alergie a otorinolaryngologie

Sál Bellevue

8.00–9.30 Imunomodulace

Předsedající: Jaromír Bystroň, Dalibor Jílek, Radovan Košturiak
ff M. Sobotková (Praha): Imunosuprese staré a nové cesty
ff J. Bystroň (Olomouc): Novinky v imunomodulační léčbě bakteriálními lyzáty
ff R. Košturiak (Nitra): Vitamin D ako imunomodulátor – máme dostatok dôkazov? 
ff M. Hrubiško (Bratislava): Obvyklé a menej obvyklé indikácie humánneho transfer 

faktoru Immodin
ff L. Hochmuth (Banská Bystrica): Liečba intravenóznymi imunoglobulínmi u žien so 

sclerosis multiplex počas gravidity a laktácie

9.50–11.20 Sekce laborantů

Předsedající: Olga Jůzová, Tomáš Vlas
ff J. Vrbová (Plzeň): Moderní buněčná imunoterapie v podmínkách zdravotnického 

zařízení
ff T. Vlas (Plzeň): Využití průtokové cytometrie pří diferenciálním rozpočtu v BALu
ff K. Bibková (Plzeň): Sledování celkových a lokálních spermaglutinačních protilátek 

u párů se sníženou plodností 
ff B. Cihlářová (Praha): Aktivace komplementu a předčasné porody
ff M. Hulalová (Ústí nad Labem): Vitamin D a imunita
ff M. Otrubová: Informace o aktivitách SIL ČSAKI a ČAZL (hlavně v souvislosti s novelou 

zákona 96/2004 z června 2016) 

11.35–12.05 Sympozium společnosti Boehringer Ingelheim

ff M. Teřl (Plzeň): Proč Spiriva Respimat léčí astma
ff J. Novosad (Hradec Králové): Jak Spiriva Respimat léčí astma
ff S. Janota (Bratislava): Astma a zdĺhavá obštrukčná pľúcna choroba, astma 

a chronická bronchitída – čo nám povie analýza zdravotnej starostlivosti o chorých 
s možným ACOS 

12.10–12.30 Sympozium společnosti SD Pharma

ff D. Jílek (Ústí nad Labem): Imunor – nový pohled na klinická data z let 2005–2006
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12.35–13.20 Sympozium společnosti Shire

Nové trendy v terapii PID
Předsedající: Anna Šedivá
ff A. Šedivá (Praha): Organizace péče PID v České republice
ff N. Brodski: PID in clinical practice – the Swedish experience
ff M. Jeseňák (Bratislava): Klinické zkušenosti s léčbou přípravkem HyQvia

13.40–15.10 Transplantační imunologie

Předsedající: Antonij Slavčev, František Mrázek, Mária Bucová
ff G. Fischer (Vídeň, Rakousko): New challenges in transplantation immunology
ff A. Slavčev (Praha): Markery rizika rejekce transplantovaného orgánu
ff F. Mrázek (Olomouc): HLA polymorfismus a molekulárně-genetické metody 

v klinické imunogenetice
ff M. Vraná (Praha): Vyšetření HLA pro vazbu s chorobami – přehled a kvalita 

prováděných vyšetření v ČR
ff K. Steinerová (Plzeň): Výběr nepříbuzného dárce z pohledu non-HLA faktorů

15.30–17.00 Diferenciální diagnostika angioedémů a hereditární angioedém

Předsedající: Irena Krčmová, Pavel Kuklínek, Jana Hanzlíková, Martin Hrubiško
ff M. Hrubiško (Bratislava): Národný register hereditárneho angioedému na Slovensku
ff P. Kuklínek (Brno): Bradykininem indukovaný angioedém je stále aktuální
ff J. Hanzlíková (Plzeň): Primární vyšetření pacienta s angioedémem
ff I. Krčmová (Hradec Králové): Trend ve vývoji terapie HAE – profylaxe či léčba 

dle ataky? 
ff R. Hakl (Brno): Léčba hereditárního angioedému v těhotenství
ff M. Sobotková (Praha): Angioedém v ambulantní praxi – kazuistiky

Sál Alto A

Posterová sekce: Klinické aspekty imunopatologií, Alergie a astma
12.00 – 13.00  Diskuze k posterům – Alergie a astma
Koordinují: Petr Kučera, Zuzana Rennerová

Sál Alto B

Posterová sekce: Laboratorní metody a jejich přínos pro praxi, Onkoimunologie
12.00 – 13.00  Diskuze k posterům – Onkoimunologie
Koordinují: Radek Spíšek, Marek Šťastný

Plzeňský Prazdroj

od 19.00 Společenský večer

PROGRAM  /  sobota 15. 10. 2016

Sál Conferenza 

8.00–12.00 Postgraduální kurz – Imunodeficience

ff J. Litzman (Brno): Primární imunodeficitní stavy
ff A. Šedivá (Praha): Autoinflamatorní stavy a periodické horečky
ff E. Hlaváčková (Brno): Často nemocné dítě – příčinou nemusí být imunodeficit
ff Z. Chovancová (Brno): Sekundární imunodeficience v dospělém věku
ff D. Sedláček (Plzeň): HIV choroba a novinky v její terapii
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POSTEROVÉ SEKCE 
ff Klinické aspekty imunopatologií 
ff Laboratorní metody a jejich přínos pro praxi 
ff Alergie a astma 
ff Onkoimunologie 

V každé sekci budou vyhlášeny a oceněny tři nejlepší postery. 

Klinické aspekty imunopatologií 
1. Včasná diagnostika nekrotizující enterokolitidy po operaci pro vrozené vývojové vady 

střeva / Coufal Štepán
2. Stanovení optimálního postupu pro testování imunitní odpovědi na implantáty s obsa-

hem kolagenu / Čechová Dana
3. Autoprotilátky u ANCA asociovaných vaskulitid, jejich vztah k diagnóze, plicnímu nálezu 

a prognóze / Doubková Martina
4. Vliv preventivního podání probiotického kmene E. coli O83:K24:H31 na vybrané imuno-

logické charakteristiky u osmiletých dětí / Hrdý Jiří
5. Pacienti s nízkou koncentrací imunoglobulinů bez příznaků imunodeficience / Chovan-

cová Zita
6. První zkušenosti s léčbou facilitovaným podkožním podáváním (fSCIG) imunoglobulinů 

u nemocných s protilátkovými imunodeficity / Králíčková Pavlína
7. Infuze imunoglobulinu s lidskou rekombinantní hyaluronidázou podávaná 1x měsíčně 

vede k lepší compliance pacienta – kazuistika vysokoškolského studenta / Martens Anne 
8. Použití intravenózních imunoglobulinů u neuromuskulárních chorob / Novák Vítězslav
9. Substituční terapie gamaglobuliny – kazuistika / Petanová Jitka
10. Sérový proteinový profil pacientů se systémovým lupus erytematodes / Petráčková 

Anna
11. Genová exprese u pacientů s aneurysmatem břišní aorty a účast imunologických me-

chanizmů / Průcha Miroslav
12. Je aneurysma břišní aorty IgG4-asociované onemocnění? / Průcha Miroslav
13. Vyhodnocení protilátek proti pneumokokovému polysacharidovému antigenu a přiro-

zených anti-galaktosylových protilátek u nemocných s protilátkovými imunodeficity / 
Souček Ondřej 

14. „Chceme potomka a máme problém“ / Urbanová Irena
15. Studie dlouhodobé bezpečnosti, účinnosti a snášenlivosti facilitovaného imunoglobu-

linu s rekombinantní lidskou hyaluronidázou pro podkožní podání (fSCIG) u pacientů ve 
věku < 18 let s primárním imunodeficitem / Wasserman Richard L. 

16. Terénní studie vybraných biochemických a imunologických parametrů u ultra-vytrva-
lostních běžců na mistrovství ČR v běhu na 100 km / Žákovská Alena

Laboratorní metody a jejich přínos pro praxi 
17. Stanovení subpopulací B lymfocytů s využitím protilátek Duraclone® / Babjáková Ladi-

slava
18. Rozdílné vlastnosti regulačních T-buněk v pupečníkové krvi dětí alergických a nealergic-

kých matek / Černý Viktor
19. Požadavky na zajištění kvality v imunogenetické laboratoři / Dobrovolná Marie
20. Význam stanovení anti-DFS70 protilátek v diferenciální diagnostice autoimunitních 

chorob / Fialová Martina
21. Využití ultra-rychlé kvantitativní qRT-PCR k detekci infekce v periprotetické tkáni / Fillero-

vá Regina
22. Nefelometrická verifikace přítomnosti kryoglobulinů v kryoprecipitátu / Francová Irena
23. Imunofenotypizace kloubních výpotků nejasné etiologie – pilotní data / Gabčová 

Gabriela
24. Analýza reaktivity sérových protilátek pacientů s aktivní celiakií a pacientů s pšeničnou 

alergií s extrahovatelnými proteiny přirozeně bezlepkových potravin – metodické přístu-
py a jejich interpretce / Hospodková Marie

25. Není normozoospermik jako normozoospermik aneb význam vyšetření kvality spermií 
pomocí průtokové cytometrie / Krátká Zuzana

26. Rekombinantní polyepitop odvozený od vybraných antigenních variant proteinu OspC 
Borrelia burgdorferi sensu lato indukuje na myším modelu specifickou protilátkovou 
odpověď proti širokému spektru kmenů Borrelií / Křupka Michal

27. Analýza autoprotilátek u žen s anamnézou neplodnosti / Malá Eva
28. Asociace HLA-DRB1 and -DQB1 s aloimunizací proti červeným krvinkám v české populaci 

/ Malušková Alena
29. Význam vyšetření DFS-70 / Martinek Jan
30. Evaluace průtokového cytometru BriCyte E6 / Nechvátalová Jana
31. Antineurocytoskeletetální protilátky u neurodegenerativních onemocnění / Nosková 

Libuše
32. Význam stanovenia intracelulárnych cytokínov pri poruchách reprodukcie / Onderová 

Barbora
33. Stanovení aktivačních markerů CD25 a CD69 lymfocytů kultivovaných v přítomnosti 

fibroblastů nebo mezenchymových kmenových buněk / Pilátová Eliška 
34. Detekce latentní tuberkulózy metodou quantiferon – TB, quantiferon plus a T- SPOT / 

Půtová Ivana
35. Farmakologické ovlivnění bazofilních leukocytů in vitro / Riegerová Kamila
36. Histaminová intolerance a vyšetření aktivity diaminooxidázy / Siekelová Karin
37. Odlišná schopnosť dendritických buniek detí zdravých a alergických matiek indukovať 

imunitnú odpoveď / Súkeníková Lenka
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38. Kvantifikace FCeRI receptoru na bazofilních granulocytech u pacientů se specifickou 
imunoterapií na jed blanokřídlého hmyzu / Vlas Tomáš

39. Aktivace neutrofilů u pacientů s CVID / Vlková Marcela

Alergie a astma 
40. Je to alergia, alebo nie je? / Balková Eva
41. Matrix efekt – alergenicita potravín / Balková Eva
42. Registr potravinových alergií v České republice DAFALL – 2 roky sledování / Bělohlávko-

vá Simona
43. Neobvyklé odpovědi na bronchoprovokační podnět / Brož Pavel
44. Sledování alergiků pomocí mobilní aplikace Allergy Monitor / Galanská Radka
45. Nosové polypy u pacientov s NSAID exacerbovaným ochorením dýchacích ciest / Hlinka 

Ivan
46. Peľová informačná služba: peľová sezóna 2016 na Slovensku / Hochmuth Luděk
47. Tryptáza a senzibilizace žírných buněk u anafylaxe / Kovalská Jana
48. Není astma jako astma / Kreslová Marcela
49. Kvalita života – nástroj monitorovania alergie dýchacích orgánov / Lukán Norbert
50. Deprese – opomíjená příčina zhoršení obtíží obézních astmatiků / Malkusová Ivana
51. Diagnostika precitlivenosti na jódové kontrastné látky / Nemšovská Jana
52. Spirometrie – stále překvapující rutina / Neumannová Renáta
53. Klinický význam senzibilizace na zvířecí sérové albuminy / Ochotná Jitka
54. Fatální anafylaktická reakce po pobodání včelami – kazuistika / Pešák Sáva
55. Pylově-potravinový syndrom (PFAS): zastoupení jednotlivých druhů rostlinných potravin 

u pacientů monovalentně přecitlivělých na Bet v1 komponentu pylu břízy / Pešák Sáva
56. Bronchoprovokační test během – pozátěžová spirometrie u dětí / Slámová Tamara
57. Kvalita života pacientů s alergií na jed blanokřídlého hmyzu / Strnadová Iva
58. Od pekařského astmatu k anafylaxi / Vernerová Eva

Onkoimunologie 
59. Perzistující hypogamaglobulinemie u pediatrických pacientů po alogenní transplantaci 

kmenových krvetvorných buněk pro primární imunodeficienci léčených rituximabem 
pro autoimunní hemolytickou anémii a potransplantační lymfoproliferativní onemocně-
ní / Horáková Veronika

60. Imunitní profil u pacientů s adenokarcinomem a skvamózním karcinomem: využití pro 
imunoterapii nemalobuněčného karcinomu plic / Hradilová Naďa

61. Prognostický a prediktivní význam exprese imunogenních molekul u ovariálního karci-
nomu / Kašíková Lenka

62. Porovnání exprese nádorových antigenů primárních nádorových buněk ovariálního 
karcinomu s ovariálními nádorovými liniemi / Kloudová Kamila

63. Funkční stav mitochondrií NK buněk u zdravých dárců a hematologicko-onkologických 
pacientů po transplantaci hematopoetických buněk / Kratochvílová Pavla

64. Prognostický význam zastoupení HRS buněk a LAM (s lymfomem asociovaných makro-
fágů) u nemocných s Hodgkinovým lymfomem / Kriegová Eva 

65. Profilování chemokinových receptorů CXCR3, CXCR4, CXCR5, CCR7 a CXCR7 u pacientů 
s chronickou lymfocytární leukemií / Mikulková Zuzana

66. Vztah vybraných polymorfizmů imunitních genů k riziku nemoci štěpu proti hostiteli po 
alogenní transplantaci krvetvorných kmenových buněk / Mrázek František 

67. Vývoj protokolu pro sledování účinnosti protinádorové imunoterapie karcinomu plic 
založené na dendritických buňkách / Palata Ondřej 

68. Odlišný imunitní infiltrát u HPV-asociovaných nádorů v porovnání s HPV-neindukovaný-
mi nádory hlavy a krku / Partlová Simona 

69. Srovnání komplexních sérových proteinových profilů u mnohočetného myelomu a jeho 
prekurzorového stadia monoklonální gamapatie nejasného významu / Schneiderová 
Petra

70. Kalretikulin na povrchu blastů koreluje se zvýšenou imunitní odpovědí proti leukemic-
kým antigenům a pozitivní prognózou pacientů s akutní myeloidní leukémií / Truxová 
Iva




