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Aktuality
II. medzinárodná konferencia Molekulárnej a translačnej medicíny 2012
Vložil(a): J. Broš, 29.6.2012, videné 154 krát

Molekulárno-medicínske centrum SAV usporiadalo dňa 26.júna 2012 klinicko -vedeckú konferenciu, zameranú na oblasť výskumu
reumatoidnej artritídy (www.mtm2012.sav.sk).
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Konferencia je výsledkom bilaterálnej spolupráce slovenských a rakúskych špecialistov a završuje projekt Gény zvyšujúce riziko
reumatoidnej artritídy v slovenskej a rakúskej populácii v rámci v rámci programu Cezhraničnej spolupráce Slovenská republika Rakúsko 2007-2013 (www.sk-at.eu) .
Podstatou realizácie projektu
spolupráce Slovensko – Rakúsko
autoimunitných chorôb. Unikátnym
ktorá slúži na analýzu genetických,
rizikom reumatoidnej artritídy

Rasgenas, ktorý bol financovaný z prostriedkov EÚ a z Programu cezhraničnej
2007-2013 bolo objasnenie genetických faktorov podieľajúcich sa na vzniku a rozvoji
prístupom v projekte je vytvorenie spoločnej databázy slovenských a rakúskych partnerov,
serologických a klinických dát. Výstupom projektu je zistenie početnosti génov spojených s

v rakúskej a slovenskej populácii. Výsledky projektu bude v budúcnosti možné využiť aj pri cielenej liečbe pacientov s
reumatoidnou artritídou, ako aj v možnosti určiť riziko vzniku reumatoidnej artrtídy či iných autoimunitných ochorení ešte pred
ich vznikom .
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Reumatoidná artritída je jedným z najčastejších autoimunitných ochorení a len na Slovensku ňou trpí asi 50 000 pacientov. Pri
reumatoidnej artritíde podobne ako aj pri iných autoimunitných ochoreniach napáda imunitný systém štruktúry vlastného
organizmu, čo v prípade reumatoidnej artritídy vedie k chronickému zápalu a postupnému zničeniu kĺbov. Týmto ochorením trpia
všeobecne viac ženy ako muži. Čo ho zapríčiňuje nie je úplne známe, ale genetická predispozícia v ňom zohráva významnú
úlohu. Slovenskí vedci sa spolu s najlepšími svetovými vedeckými tímami podieľajú na odhaľovaní genetickej predispozície a
ďalších mechanizmov pri vzniku tohto ochorenia. V posledných rokoch došlo k významnému zlepšeniu kvality starostlivosti
o pacientov s reumatoidnou artritídou zavedením tzv. biologickej liečby založenej na monoklonálnych protilátkach blokujúcim
špecifické molekuly imunitného systému. Na Slovensku sú pacienti s týmto ochorením liečení na špičkovej
ako aj v sieti ambulantných reumatológov.
Vedeckí pracovníci úzko spolupracovali s Národným ústavom reumatických chorôb v Piešťanoch a s Lekárskou univerzitou vo
Viedni, ako aj s reumatológmi z celého Slovenska. Na konferencii vystúpil jeden z popredných svetových odborníkov, Prof. Josef
Smolen, a prof. Rose Zamoyska ako aj ďalší významní prednášajúci z Veľkej Británie, Rakúska a Slovenska. Čestným hosťom bol
p. Martin Hutter, predstaviteľ Riadiaceho orgánu pre Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 20072013, ktorým je magistrát mesta Viedeň.
Hosťami tlačovej konferencie boli:
Prof. Josef Smolen, M.D. - prednosta kliniky internej medicíny a reumatológie na prestížnej Viedenskej lekárskej univerzite
(Medizinische Universität Wien), prezident rakúskej imunologickej spoločnosti, člen kráľovskej lekárskej spoločnosti.
Prof. Rose Zamoyska,Ph.D., - vedúca oddelenia bunkovej imunológie na University of Edinburgh.
Prof. Alan Ebringer B.Sc, M.D., - pôsobí na prestížnej univerzite Kings College London.
Mgr. Martin Hutter - predstaviteľ Riadiaceho orgánu pre Program cezhranične j spolupráce Slovensko – Rakúsko.
Dr. Richard Imrich, Ph.D. - riaditeľ Molekulárno-medicínskeho centra SAV a vedúci Laboratória endokrinológie človeka na
Ústave experimentálnej endokrinológie SAV.
Autor: Valéria Zacharová
Prílohy:
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Tento projekt je financovaný z prostriedkov EÚ

Zľava doprava: Prof. Rose Zamoyska,Ph.D, Prof.Josef Smolen,Ph.D, Richard Imrich, M.D.,Ph.D, Prof.Gunter
Steiner,Ph.D

Pohľad do konferenčenej sály
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Za predsedníckym stolom: zľava: Richard Imrich, M.D.,Ph.D,Prof. Rose Zamoyska,Ph.D, Martin Hutter,

Zľava: prednášajúci Prof.Josef Smolen,Ph.D, vpravo: Prof.Gunter Steiner,Ph.D
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Pohľad do konferenčnej sály

Vľavo - prednášajúci: Prof.Alan Ebringer B.Sc, M.D., FRCP,FRACP, FRCPath v pozadí: zľava: Richard Imrich,
M.D.,Ph.D, Prof. Rose Zamoyska,Ph.D, Martin Hutter
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Z tlačovej konferencie: zľava: Prof.Alan Ebringer B.Sc, M.D., FRCP,FRACP, FRCPath, Prof. Rose Zamoyska,Ph.D,
Richard Imrich, M.D, Prof.Gunter Steiner,Ph.D, Martin Hutter, moderátor Roman Bomboš

Dr. Lucia Chovanová, MMCSAV
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