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4. Ostravské 
likvorové sympozium
P. Kušnierová

Dne 6. 9. 2019 se uskutečnilo 4. Ostravské likvorové 
sympozium - mezinárodní a mezioborové vzdělá-
vací setkáni zaměřené na likvorovou laboratorní 
diagnostiku.
Sympozium bylo zahájeno přednáškami předních 
světových představitelů likvorové diagnostiky – dr. 
U. Wurstera (Hannover, Německo) a prof. H. Rei-
bera (Göttingen, Německo). Seznámili nás s proble-
matikou detekce oligoklonálních imunoglobulinů 
a výpočtu intrathékalní syntézy volných lehkých 
řetězců. Následovala prezentace dr. E. Baranovičové 
a spoluautorů z Jesseniovy lékařské fakulty Univer-
zity Komenského v Martine (Slovensko) na téma 
„Metabolický profil likvoru pacientů s roztroušenou 
sklerózou a klinicky izolovaným syndromem ve 
srovnání s jinými demyelinizačními onemocněními 
CNS a zdravými kontrolami“. Blok uzavíral dr. D. 
Zeman, (Ústav laboratorní diagnostiky, Oddělení 
klinické biochemie, FN Ostrava a Neurologická 
klinika FN Ostrava), který prezentoval dílčí výsledky 
projektu Likvorové biomarkery roztroušené sklerózy 
(Institucionální podpora 07/RVO-FNOs/2017) 
a poté za nepřítomnou Bc. P. Porubovou přednesl 
sdělení „Laboratorní monitorování pacientů s roz-
troušenou sklerózou léčených preparáty interferonu 
beta“ prezentující a rozšiřující výstupy vynikající 
bakalářské práce této studentky na LF OU. 
Druhý blok byl věnován problematice diagnostiky 
neurodegenerativních onemocnění. Úvodní pře-
hledové přednášky s názvem „Biomarkery neuro-
degenerativních onemocnění – potenciální přínos 
pro klinickou praxi“ se ujala doc. K. Gmitterová  
z II. Neurologické kliniky, Dérerovy univerzitní 
nemocnice a Lékařské fakulty, Univerzity Komen-
ského v Bratislavě (Slovensko). Následující dvě 
sdělení dr. L. Roubalové (OKB, FN Olomouc)  
a dr. P. Kušnierové  (ÚLD, OKB, FN Ostrava) se 
týkala praktických zkušenosti s vyšetřováním bio-
markerů neurodegenerace (Total-Tau, fosfo-Tau, 
β-Amyloid1-42 ve FN Olomouc a FN Ostrava. Na 
tato sdělení navázala prezentace Mgr. M. Smětákové 
z Ústavu patologie a molekulární medicíny 3. LF 
UK a Thomayerovy nemocnice v Praze zabývající 
se stanovením dalšího biomarkeru „Protein 14-3-3 
jako nespecifický marker neuronálního rozpadu“. 
Třetí blok byl zaměřen na styčné oblasti mezi neu-
roimunologií a imunologií. Přehledné sdělení na 
téma „Úloha imunologické laboratoře v diagnostice 

neurologických onemocnění“ výtečným způso-
bem podal dr. V. Nazarov (Laboratoř diagnostiky 
autoimunitních onemocnění, Lékařská univerzita 
I. P. Pavlova v St. Petersburgu,  Ruská federace). 
Současně ochotně nahradil i svého kolegu dr. G. 
Makshakova  (Centrum pro roztroušenou sklerózu 
a autoimunitní onemocnění CNS, Městská nemoc-
nice č. 31, St. Petersburg, Ruská federace) stručnou 
prezentací relevantních klinických případů ilustru-
jících možnosti neuroimunologické laboratorní 
diagnostiky. Problematikou současných možností 
stanovení autoprotilátek u neurologických one-
mocnění se ve svém sdělení zabýval předseda Sekce 
laboratorní imunologie ČSAKI dr. V. Král (Centrum 
imunologie a mikrobiologie, Zdravotní ústav se 
sídlem v Ústí nad Labem). V poslední přednášce 
prof. V. Thona (Recetox, Masarykova univerzita, 
Brno; AKIMED, Brno) jsme se seznámili s principy 
imunomodulace a imunorekonstituce u pacientů 
s roztroušenou sklerózou.
Celá konference byla zakončena blokem věnova-
ným problematice neurotropních infekčních agens. 
O diagnostice neuroinfekcí v klinické praxi přehledně 
pohovořila dr. L. Petroušová z Kliniky infekčního 
lékařství FN Ostrava. Následovalo sdělení  dr. O. Sob-
ka (Topelex, Praha) zabývající se vyšetřením likvoru 
u neuroborreliózy a dr. P. Kelbicha (Biomedicínské 
centrum Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, 
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Neurochirurgická klinika University J. E. Purkyně 
a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem) na téma 
„Likvorová diagnostika postižení CNS v časném 
postnatálním období“.
4. Ostravské likvorové sympozium splnilo kvalitou 
i významem naše očekávání a lze tvrdit, že předčilo 
i úspěšné konference konané v letech 2012, 2015 
a 2017. Sympozium nepochybně poskytlo mnoho 
impulsů pro další rozvoj neuroimunologické labo-
ratorní diagnostiky ve FN Ostrava a na Ostravské 
univerzitě, mj. i jedinečnou a neopakovatelnou 
šanci na navázání spolupráce mezi našimi pracovišti 

a špičkovými imunology/neuroimunology z České 
republiky i zahraničí, kteří toto téma reprezentovali 
vynikajícím způsobem a představili mimořádně 
zajímavé vlastní výsledky. Blízká budoucnost ukáže, 
zda a do jaké míry nám bude umožněno již pro-
pracovaný koncept neuroimunologické laboratoře 
ve FN Ostrava realizovat. Z jiného úhlu pohledu je 
možné sympozium chápat také jako vynikající pre-
zentaci Ústavu laboratorní diagnostiky FN Ostrava. 
Přátelská a nekonfliktní atmosféra sympozia byla 
účastníky hodnocena velmi kladně a lze jen doufat, 
že tomu tak bude i v letech budoucích.


