P. Malina
Ve dnech 3. – 4. 11. 2021 se v Písku v penzionu
U Malířských uskutečnil XI. ročník Setkání biochemiků (dříve „mladých“ biochemiků). Celkem
se zúčastnilo 34 osob – převážně lékařů, ale i analytiků, laborantek a firemních zástupců.
V úvodním bloku zaměřeném na molekulární biologii a epigenetiku zazněly dvě přednášky mladých
vědkyň z Fakultní nemocnice Hradec Králové. Ing.
Helena Kovaříková, Ph.D. mluvila o epigenetice
a využití mikroRNA, RNDr. Řehounková o přínosech molekulární biologie v hematoonkologii
zejména v klasifikaci a prognostické stratifikaci
leukémií. Následoval blok automatizace a algoritmizace kontroly výsledků. MUDr. Pavel Brož,
Ph.D. z FN Plzeň popsal jejich přístup k využití
sérových indexů („LIH“) a RNDr. Zdeněk Veškrna
ze znojemské nemocnice nastínil, jaký přínos má
middleware při validaci výsledků. V dalším bloku přednesla MUDr. Monika Kamarytová z firmy
ROCHE přednášku o stanovení GDF-15, což bude
nový výkon v Sazebníku od 1. 1. 2022. Přínos tohoto markeru je zejména v určení rizika krvácení při
zvažování nasazení antikoagulační léčby u pacien-

tů s fibrilací síní, ale funguje také jako silný prediktor rizika úmrtí.
Po večeři následoval diskuzní blok zaměřený na
aktuální problémy a vize oboru: Hovořilo se o snad
již menším nedostatku lékařů, odosobnění oboru,
záplavě rutiny, chybějících publikacích ve FONSu
a KBM. Kromě mladých účastníků vše z pohledu
zkušeného matadora komentoval prof. MUDr.
Vladimír Palička, CSc., Dr. H. c. Diskuze jako obvykle končila až po 22. hodině večer.
4. 11. zabral celé dopoledne blok kazuistik. Všechny byly velice zajímavé a poučné. Blok zahájil
MUDr. Jan Lacko z Nemocnice Třebíč kazuistikami z lipidové ambulance, pokračoval MUDr. Jiří
Novák z nemocnice České Budějovice imunologicko-biochemickými kazuistikami a před přestávkou blok završila MUDr. Ing. Adéla Hrdličková
z IKEMu přednáškou „Heatshock nejen u maratonců“, kde popsala nejen již známý případ přehřátého maratonce se selháním ledvin, ale také příhodu
seniorky, která usnula na slunci a mělo to dramatické následky. Setkání završily přednášky MUDr.
Daniela Rajdla, Ph.D. z FN Plzeň „Pivo jako iontový nápoj“, MUDr. Davida Randáka z nemocnice
Písek „Skrytá příčina hypokalémie“ o paraneoplastických projevech malobuněčného karcinomu plic
a MUDr. Pavla Maliny, Ph.D. z nemocnice Písek
„Těžká hypokalémie v rámci mentální anorexie“
a „Diagnostické rozpaky u exantému v obličeji“.
Všichni účastníci odjížděli s tím, že se za rok opět
rádi vrátí.
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