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XIV. Pracovní 
konference na téma 
monoklonálních 
gamapatií 
13. 10. 2015 V HradcI 
KráloVé

J. Vávrová, V. Maisnar

Již tradičně je v Hradci Králové pořádáno mezi-
oborové setkání věnované tématice monoklonálních 
gamapatií. Letošní pracovní konference byla v pořadí 
již čtrnáctou a konala se 13. října 2015 v posluchárně 
výukového centra Lékařské fakulty Univerzity Kar-
lovy  v areálu Fakultní nemocnice v Hradci Králové. 
Celý průběh konference potvrdil velký, neustávající 
progres v diagnostice a terapii monoklonálních 
gamapatií. Program byl i v letošním roce zaměřen 
na úzkou spolupráci mezi kliniky a laboratorními 
pracovníky. Zvláštní pozornost byla věnována spo-
lupráci hematoonkologů a nefrologů při postižení 
ledvin u nemocných s mnohočetným myelomem 
s důrazem na pokroky a možnosti hemodialýzy 
s použitím high cut-off membrán. Byla přednesena 
také řada dalších témat sdělujících pokroky a další 
trendy v diagnostice a terapii u pacientů s gamapati-
emi a svou pozornost u posluchačů tradičně získaly 
i zajímavé kazuistiky z klinického i laboratorního 
prostředí. Děkujeme autorům přednesených sdělení 
za jejich vstřícný zájem podílet se na programu, 
který vyslechlo 103 účastníků. Věříme, že i při příští, 
patnácté konferenci, kterou budeme připravovat na 
11. říjen 2016, budeme moci přinést nové informace 
přispívající k rozšíření našich poznatků a k výměně 
zkušeností při nelehké diagnostice a terapii mono-
klonálních gamapatií.

Na XIV. Pracovní konferenci na 
téma monoklonálních gamapatií 
byly prosloveny přednášky:
l Maisnar V. (Hradec Králové) 

Nová IMWG diagnostická kritéria mnoho-
četného myelomu

l Dusilová Sulková S. (Hradec Králové) 
Postižení ledvin u nemocných s mnohočet-
ným myelomem

l Ryšavá R. (Praha) 
Membrána Theralite® a její význam pro 
dialyzované pacienty s MM

l Orság J., Kosatíková Z., Hrubý M., Pika T., 
Minařík J., Lochman P., Ščudla V., Papajík T., 
Zadražil J. (Olomouc) 
Hemodialýza s použitím high cut-off mem-
brán u renálního selhání při mnohočetném 
myelomu – zkušenosti jednoho centra

l Šafránek R., Radocha J., Maisnar V., Dusilová 
Sulková S. (Hradec Králové)  
Výsledky léčby nemocných s mnohočetným 
myelomem a úvodním selháním ledvin ve 
FN Hradec Králové 

l Filipová J. (Ostrava) 
Průtoková cytometrie u monoklonálních 
gamapatií: od biologie k diagnostice

l Pika T., Heřmanová Z., Lochman P., Ščudla V. 
(Olomouc) 
Hladiny molekuly BAFF u nemocných 
s mnohočetným myelomem

l Kufová Z. (Ostrava) 
Morbus Waldenström: Když se biologie 
setká s klinickou praxí 

l Pour L., Adam Z., Krejčí M., Sandecká V., 
Štork M., Horáková Z., Ševčíková S. (Brno) 
Léčba relapsu morbus Waldenström borte-
zomibem

l Šolcová L. (Trutnov) 
Soubor nově diagnostikovaných monoklo-
nálních gamapatií v průběhu 8 let v regio-
nální laboratoři 

l Vávrová J., Maisnar V., Zima J. (Hradec Králo-
vé, Ústí nad Labem) 
Vyšetřování proteinurie a sporné nálezy 
v diagnostice monoklonálních gamapatií 
– kasuistiky

l Puščiznová P., Petrová P., Pika T., Bačovský J., 
Ščudla V., Minařík J. (Olomouc) 
Analýza parametrů signálních drah mye-
lomové kostní nemoci u mnohočetného 
myelomu


