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- prof. MUDr. Martin Petřek, CSc.
- specialisté z ústavu a klinik FNOL
průběžná

Čas:

13:00 - 14:30 hod.

Místnost:

Teoretické ústavy, Dostavba, místnost TD 2.518

Termín

Téma

Poč.
hod.

Předmět imunogenetiky. Vývoj oboru. Hlavní polymorfní systémy
imunity. Imunogenetika v evoluci. (přednáška)
1. 25. 3. 2021

2.

Imunogenetika orgánových transplantací. Podíl HLA a jiných
imunogenetických faktorů na přijetí / rejekci ledvinného štěpu.
(seminář)
Genetická variabilita – polymorfismy genů imunity, jejich typy,
charakteristika, funkčnost. (přednáška)

1+1

Imunogenetika transplantací kmenových buněk krvetvorby. Úloha
HLA a non-HLA faktorů na přijetí štěpu / vzniku a rozvoji GvHD.
(seminář)
Principy genetické epidemiologie a jejich aplikace v imunogenetice.
Přístup kandidátních genů, asociační studie v rámci „celého
genomu“ (GWAS). (přednáška)

1+1

1. 4. 2021

3. 15. 4. 2021

1+1
Imunogenetika v oborech vnitřního lékařství. Imunogenetické
faktory komplexních onemocnění kardiopulmonálního systému.
(seminář)

Polygenní charakter imunologicky podmíněných nemocí. Geny
vnímavosti / ochranné, geny modifikující průběh nemoci.
(přednáška)
4. 22. 4. 2021

1+1
Imunogenetika v ostatních lékařských oborech: úloha genetické
variability na rozvoji zánětlivých komplikací; imunogenetika
v patogenezi sepse. (seminář)
Parametry genetického rizika, výpovědní hodnota imunogenetických
vyšetření. Etické a forenzní otázky v imunogenetice. (přednáška)

5. 29. 4. 2021

6.

7.

Perspektivy personalizované medicíny s důrazem na imunogenetiku.
Aktuální otázky imunogenetického výzkumu. (seminář)
Praktické aspekty imunogenetického vyšetření pacienta (anamnéza),
6. 5. 2021 kazuistiky.
Praktické
otázky
informovaného
souhlasu
s imunogenetickým vyšetřením vč. modelových situací. (prakt. cvič.)
Vyšetřovací metody v imunogenetické laboratoři (přehled
13. 5. 2021 současných možností, praktické ukázky). Analýza imunogenetických
dat v praxi (statistika, ukázky výpočtů). (prakt. cvičení)

1+1

2

2

Způsob ukončení: zápočet
Podmínky ukončení:
Účast ve výuce. V souladu se směrnicí LF UP: LF-B-18/14 (omluva 10% výuky) Ústav
stanovuje následující limit bez omluvy: max. 2 vyučovací hodiny (14,3%).
Absenci nad limit je potřeba omluvit u vyučujícího, event. domluvit formu náhrady.
S ohledem na specializovaný charakter předmětu a jeho nízkou hodinovou dotaci
doporučujeme absolvovat celou výuku.
Upozornění: Podmínky udělení zápočtu budou upřesněny v průběhu výuky mj. v souvislosti s
vývojem epidemiologické situace.
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