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Vás	  pozývajú	  na	  89.	  prednášku	  v	  rámci	  Kuželových	  seminárov:	  
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Tézy prednášky: Po podaní vysokodávkovanej chemoterapie 
s následnou autológnou transplantáciou krvotvornými bunkami je 
možné pacientov rozdeliť na dve skupiny: Pacientov, ktorí dosiahli kompletnú remisiu (KR) ochorenia 
a pacientov, ktorí KR nedosiahli, resp. sa im choroba vrátila. 
Pacienti v druhej skupine sa správali tak isto dvojako: Na svoju chorobu zomreli alebo im choroba 
spontánne (bez akejkoľvek liečby ustúpila). V tejto podskupine sme zároveň pozorovali zvláštny 
fenomén, ktorý sme nazvali aplastic anemia like syndróm.  
Séra pacientov so spontánnou regresiou nádorov a súčasným aplastic anemia like syndrómom obsahujú 
vysoké titre protilátok proti karbonickej anhydráze I.  
V seminári budem diskutovať tento fenomén ako aj jeho možný mechanizmus. 
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