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Onkogynekologie, reprodukční medicína, včetně problematiky endometriózy.

Výzkumné zaměření:
(maxim. 254 znaků)

Posouzení možného vlivu exogenních látek s vysokým estrogenním potenciálem na
onemocnění ženského reprodukčního systému. Molekulárně genetická analýza,
imunohistochemická analýza se selekcí rizikových skupin. Minimálně invazivní
diagnostika a léčba uvedených chorob.
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1.
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pro akademický rok
2008/2009:

1. Molekulárně genetické aspekty vzniku endometriózy
2. Molekulárně genetické aspekty prekanceróz a karcinomu endometria
3. Multivariabilní analýza endometrálních karcinomů a ovariálních tumorů
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4. Molekulárně biologické, genetické a epigenetické aspekty vzniku a rozvoje
modelových tumorů dospělého věku. Význam pro epidemiologii, časnou
diagnostiku a léčbu.
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