VÝSLEDKOVÁ LISTINA
TEORETICKÁ A PREKLINICKÁ SEKCE
1. MÍSTO JAN NOVÁK
+11525 C/A polymorfismus vazebného místa pro mikroRNA v genu pro angiotensinogen
predikuje výskyt restenózy u pacientů po infarktu myokardu
2. MÍSTO DANIELA MINÁRIKOVÁ
Variabilita vybraných povrchových antigénov u ľudských embryonálnych kmeňových buniek
3. MÍSTO LENKA VYKOUKALOVÁ A MARKÉTA HAMANOVÁ
Protilátky proti sacharidovému epitopu „alfaGal“ v séru pacientů po implantaci
biologických chlopní
CHIRURGICKÁ SEKCE
1. MÍSTO JURAJ ABELOVSKÝ
Sledování vývoje horní čelisti u pacientů s rozštěpovou vadou obličeje – pilotní studie
2. MÍSTO PAVEL ROTSCHEIN
Výskyt spinocelulárního karcinomu u pacientů s Epidermolysis Bullosa Dystrophica
3. MÍSTO SENAD KOLÁŘ
Přesná lokalizace subdurálních elektrod z povrchu mozku rekonstruovaného
z CT a MRI – srovnání s intraoperačními fotografiemi
STOMATOLOGICKÁ SEKCE
1. MÍSTO MATEJ MAGURA A PAVOL MOSNÝ
Polymorfizmus TaqI v géne pre vitamín D receptor (VDR) a jeho vzťah k agresívnej
a chronickej parodontitíde
2. MÍSTO FILIP HROMČÍK
Jak porovnat použití kolagenních membrán v léčbě defektů orální sliznice?
Pilotní klinický pokus na králících.
3. MÍSTO KRISTÝNA ŠEDIVÁ
Srovnání konzervativní a časné chirurgické léčby osteonekrózy čelistí
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VÝSLEDKOVÁ LISTINA
SEKCE INTERNÍCH OBORŮ
1. MÍSTO ŠTEFAN KONEČNÝ
Kvalitativní hodnocení složení refluxátu pomocí 24hodinové multikanálové intraluminální
impedance a pH-metrie jícnu a jeho vztah k mimojícnovým projevům refluxní choroby
2. MÍSTO EVA PEŠLOVÁ
Vliv imunomodulační léčby roztroušené sklerózy interferony beta-1a a beta-1b na vznik thyreopatií
3. MÍSTO DANA SOCHOROVÁ
Vliv přítomnosti viru v myokardu na vývoj echokardiografických parametrů u čerstvě vzniklé
dilatační kardiomyopatie
DOKTORANDSKÁ SEKCE
1. MÍSTO ZUZANA BABINSKÁ
Preklinický model komorbidity depresia – drogová závislosť: behaviorálne a neurochemické koreláty
2. MÍSTO VERONIKA OLEJNÍČKOVÁ
Temperature dependent recovery of hearts from non-heart beating donors
3. MÍSTO JANA SVAČINOVÁ
Pletysmografická metoda analýzy arteriální compliance v závislosti na proměnném vibračním
transmurálním tlaku
SEKCE NELÉKAŘSKÝCH OBORŮ
1. MÍSTO HANA ADÁMKOVÁ
Noční myopie, vyšetření a přínos korekce v praxi
2. MÍSTO MARTINA DAŇKOVÁ
Zkušenosti českých teenagerů s redukčními dietami
3. MÍSTO JITKA ZEMANOVÁ
Prevence časných pooperačních komplikací u pacientů s totální endoprotézou kyčelního kloubu
v intenzivní péči
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