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Menhir  profesora 
Masopusta 

M. Bunešová

Odborný seminář „Patobiochemie metabolických 
drah a laboratorní diagnostika“ proběhl pod názvem 
„Menhir profesora Masopusta“ dne 24. 1. 2019 ve 
FN Motol, Praha, a to již jako pátý v řadě vzpomín-
kových setkání“. Odborným garantem akce byl již 
tradičně pan prof. MUDr. Richard Průša, CSc., který 
společně se svým týmem kolegů ÚLCHKB připravil 
velmi zajímavý odborný program.
Několika přátelskými slovy úvodem pozdravili 
účastníky setkání a zavzpomínali na pana prof. 
J. Masopusta pánové JUDr. ing. Miloslav Ludvík, 
MBA, ředitel FN Motol, prof. Roman Kodet, prodě-
kan 2. LF UK a prof. Vladimír Palička – ředitel FN 
Hradec Králové, který stručně a důrazně akcentoval 
lidskou a odbornou dimenzi pana profesora jako 
klasika české laboratorní medicíny. 
Odbornou část semináře zahájil sdělením „Profesor 
Masopust a alfa-fetoprotein“ pan prof. R. Průša. 
Zajímavě přiblížil historii objevu alfa-1-fetoprotei-
nu, podíl pana profesora J. Masopusta na objevení 
tohoto markeru a zejména na jeho využití v labo-
ratorní diagnostice. Pan prof. J. Racek v přednášce 
„Preanalytické vlivy na hladinu kalia v krevním 
séru“ nejen zdůraznil a na kazuistikách doložil 
složitost měření jednoho ze základních sérových 
parametrů pacientů, související zejména s mimo-
řádnou náročností preanalytické fáze vyšetření, 

ale i uvedl možné způsoby řešení problému. Stále 
aktuálním tématem, souvisejícím s vysokou inci-
dencí výskytu ledvinových chorob, bylo sdělení pana 
prof. A. Jabora „Porovnání některých metod měření 
a odhadu glomerulární filtrace“. 
Po přestávce, která byla věnována živé kuloární 
diskuzi mezi účastníky setkání, seznámila pani doc. 
A. Skoumalová posluchače s obtížným hledáním 
vhodného biomarkeru k diagnostice Alzheimerovy 
choroby. Poté následovalo sdělení MUDr. J. Čepové 
o velmi moderní a atraktivní metodě terapie fami-
liárních hyperlipidemií „Vyšetření hladin PCSK9 
a léčba hypercholesterolemie pomocí anti- PCSK9“. 
Odbornou část setkání uzavřel pan prof. P. Sedláček 
sdělením „Vyšetření busulfanu u dětí v přípravném 
režimu před transplantací“, kde byla prezentována 
nejen informace o léčebných postupech s podává-
ním přípravku obsahujícího busulfan, ale zároveň 
se v něm pojednávalo o nutnosti dobré spolupráce 
mezi klinikou a laboratoří. Byla zdůrazněna klíčová 
role metodiky stanovení koncentrací busulfanu, 
vyvinuté na principu kapalinové chromatografie 
s tandemovou hmotnostní spektrometrií pracovníky 
motolského ÚLCHKB.  
Odborného setkání se zúčastnilo 110 posluchačů 
z řad lékařů, analytiků, zdravotních laborantů i ses-
ter. Precizně připravené a přednesené prezentace 
a živá diskuze byly dokladem velkého zájmu o toto 
odborné setkání a také důstojnou připomínkou 
velké osobnosti laboratorní medicíny. Děkujeme 
nejen všem přednášejícím za pečlivě připravené 
prezentace, ale též všem posluchačům za účast, 
diskuzní příspěvky a dovolujeme si vyjádřit naději: 
„Ve stejný čas – za rok zas“.


