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Úvodní slovo

Je to taková tradice, že předseda společnosti musí psát úvodníky. Je takto zajištěno, že dělá 
alespoň něco a současně se takto otvírá možnost informovat členstvo o zajímavých věcech. 
Předně je důležitá skutečnost, že Společnost ze sebe konečně setřásla staré závazky a z před‑
pokládaných přebytků nyní bude moci lépe zviditelnit svou činnost  – nejschůdnější budou 
asi cestovní granty udělované podle vzoru Hlávkovy nadace. Mnoho toho nebude, ale časem 
třeba získáme další sponzory právě pro tuto bohulibou činnost.
Jinak Vám mohu sdělit, že jsem zas po čase publikoval článek o  alternativní medicíně 
a souvisejících podivnostech – najdete ho v Časopisu lékařů českých – 2016/5. V souvislosti 
s Vánocemi, těmito nebo příštími, Vám proto mohu za cenu prodloužení úvodního slova nad 
obvyklou délku poskytnout nějaké aktuální tipy na praktický dárek pro domov i ordinaci:
1. Protože do homeopatie nastoupila elektronizace, lze si dle serveru KeZdravi.cz pořídit 

naprogramované kapesní homeopatické počítače PSION, které umožňují zhruba toto: 
Homeopat zadá název homeopatika v  požadované potenci. Poté stisknutím tlačítka 
„MODE“ provede přenos homeopatické informace přímo na pacienta nebo na inertní 
materiál (např. globule), čímž se připraví homeopatikum plně srovnatelné s přípravkem 
klasickým. Nabízené zařízení je údajně hardwarově totožné s kapesním počítačem Psion 
Organiser II ve variantě LZ/LZ64/LP, rok výroby 1988 (sic!). Po programátorovi pátral 
blogger Pavel Vlašánek s tímto výsledkem: Dle prodejce zařízení mentálně naprogramo-
vala osoba žijící v Německu – Dr. Vera Rosival, zabývající se přírodním léčitelstvím.

2. Derivátem akupunktury je elektroakupunktura dle Volla (EAV). Má se měřit například 
časová závislost elektrické impedance v  místě akupunkturního bodu při manipulaci 
s  hrotovou kontaktní elektrodou, z  čehož jsou vyvozovány dalekosáhlé diagnostické 
závěry. Léčba se provádí elektrickým stimulem o specifické frekvenci a se specifickými 
léčebnými účinky, například úpravou hladiny energie „čchi“ (!). Stejný princip se používá 
i pro „testování“ vhodnosti homeopatických léků. Klient např. drží v ruce uzavřenou ná‑
dobku s homeopatikem a na základě elektrických změn v akupunkturním bodu se zjistí 
vhodnost léčiva. Z tohoto principu patrně vychází jedna varianta přístroje Meritest – je 
vybavena kovovou miskou na testovaný „lék“, jenž je takto zařazen do měřicího obvodu, 
zahrnujícího též klienta. Při ověřování přítomnosti tohoto přístroje na trhu jsem objevil 
skvělou skeptickou nizozemskou stránku (http://skepp.be/nl/apparatuur/meritest‑712), 
na které figuruje obrovské množství odkazů na podobné produkty, z nichž se obdivova‑
telům i odpůrcům těchto technologií musí tajit dech, respektive dělat zle.

3. Jakoby „vědeckou“ metodou léčení je tzv. biorezonanční terapie. Následující tip na dá‑
rek souvisí s tím, že v poslední době oblast AM zaplavil od východu boj proti parazitům. 
Skvěle se k tomu hodí přístroj označovaný jako zapper, například Super Ravo Zapper: Má 
jít o „biorezonanční“ frekvenční terapii, prováděnou pomocí „frekvenčních generátorů“. 
Tyto přístroje mají domnělé parazity ničit přímo v těle pomocí „specifických frekvencí“. 
Příbuzný přístroj F‑Scan Compact v  sobě integruje automatickou frekvenční analýzu 
a frekvenční generátor. K tomu se doporučuje pořídit si RaMaLoop, radio‑magnetickou 
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smyčku, o  které praví distributor toto: „Bezkontaktní likvidace mikroorganismů. RaMa-
Loop je revolučně inovovaný přístroj, který funguje jako přídavné zařízení pro frekvenční 
generátory typu zapper a  F‑Scan, které jsou vybaveny pouze kontaktním elektrickým vý-
stupem. Zařízení RaMaLoop tak významně zvyšuje užitnou hodnotu těchto přístrojů rozší-
řením o možnost bezkontaktní likvidace mikroorganismů (viry, plísně, bakterie) na principu 
frekvenční metody. RaMaLoop vytváří kolem své rámové cívky („antény“) impulsní střídavé 
magnetického pole v řádu několika metrů.“ Zní to jako něco odborného, elektronického či 
biofyzikálního, není‑liž pravda?

4. Na trhu jsou i jiné přístroje pro zlepšení životního prostředí a tedy i zdraví. Jejich klasic‑
kým zástupcem je již dlouho vyráběný Depolar. Citujme ze stránky http://depolar.sweb.
cz/: „DEPOLAR M.K. je elektro‑psychotronický přístroj  – depolarizátor, neboli odrušovač 
patogenních zón. Přístroj se chová jako antenní jímač energetického kladného vesmírného 
záření a touto jímanou energií pozitivně mění rozložení záporných vyzařování geopatogen-
ních zón. Prostor vyčistí a po 2 hodinách naopak naplní kladnou energií, která působí velice 
příznivě na živé organismy a vylepšuje mikroklima prostoru. Účinnost vyzařování Depolaru 
je v okruhu asi 15 metrů.“

5. Metoda označovaná jako STDR se nedávno pokusila proniknout mezi metody uznané 
ministerstvem zdravotnictví. Je to pokus o kombinaci diagnostiky a léčby pomocí infra‑
červeného záření. HenexGLOBAL s. r. o. láká své zákazníky takto: „Máme světový unikát! 
Termoregulační diagnostika HENEX (STRD) – jediná metoda na světě, pomocí které je mož-
no zjistit a specifikovat nežádoucí změny v organizmu s velkým časovým předstihem. Važte 
si svého zdraví. Projekt: Zdravý člověk navždy – Pomocí Heidelbergské metody TRD lze od-
halit s velkým časovým předstihem (i několik let!) jakékoliv nežádoucí změny v organizmu 
např. rakovinotvorný proces. To je mnohem dříve než zobrazí screeningová metoda. Pomocí 
vhodné léčebné terapie nemoc můžeme zastavit a úspěšně léčit… Přístroje vyzařují elek-
tromagnetické vlnění o vlnové délce 760 – 1400 nm (IR‑A). Certifikovaná, v praxi ověřená – 
nová metoda cesty ke zdraví. Všechny používané přístroje mají evropský certifikát CE1015.“

6. Něco podobného je zřejmě i přístroj označovaný jako KX laser, o kterém se na stránce 
nabízející tento produkt můžeme mj. dočíst, že nás zbaví až sto třiceti chorob souvisejí‑
cích se špatným stavem krve! Stačí si občas posvítit laserem do nosu.

7. Teď něco pro náročnější. Vedle výše uvedených přístrojů se objevují zařízení, která mo‑
hou oklamat nejen laiky, ale zdá se, že i medicínské akademiky s nejvyššími tituly, kteří 
jaksi pozapomněli na své elementární přírodovědné vzdělání. Metoda MDM – mesodi‑
encefalická modulace – již byla odmítnuta několika odbornými lékařskými společnostmi 
při ČLS JEP. Přesto měla a možná stále má akademickou záštitu význačných kliniků. Je 
postsovětského původu, u nás ji propagoval nějaký Vladimír Pavlov již v r. 2005. Vychází 
z naivních představ o průchodu elektrického proudu mozkem mezi povrchovými elek‑
trodami na čele a v týlu pacienta. Byla však schválena MZ ČR pro léčbu diabetické poly‑
neuropatie plus poruch mikrocirkulace periferních tkání!

8. Rovněž pro náročnější je neinvazivní analyzátor AMP, nedostižný vzor diagnostických 
přístrojů. Podle internetového zdroje firmy Promedical: „Funkce analyzátoru AMP je 
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založena na vzájemném vztahu mezi prací vykonávanou krevním oběhovým systémem 
vnitřních orgánů a teplem, vznikajícím v důsledku chemických reakcí dusíku, kyslíku, vodíku 
a uhlíku. Změny teplot jsou určené změnami vzájemného působení koeficientů rozpustnosti 
sloučenin dusíku, vodíkových vazeb a kyslíku, které determinují aktivitu chemických prvků. 
Cílem měření je stanovení změn ve složení komponentů krve při proběhnutí chemických 
reakcí, které jsou ve vzájemném vztahu s přijímáním kyslíku a vylučováním dioxidu uhliči-
tého, ovlivňujících hladinu bílkovin a lipidů buněčných membrán regulovaných organizmů.“ 
Nechápete to? Někdo asi otevřel učebnici biofyziky nebo fyziologie a tak nějak libovolně 
poskládal kousky nalezených vět. Pro měření postačují infračervená čidla na pěti mís‑
tech povrchu těla. Podle webu se hodnotí více než stovka parametrů. Pro analýzu trvající 
několik minut není potřeba ani kapka krve, i  když poskytuje i  krevní obraz a  tzv. bio‑
chemii. Pacient po skončení vyšetření odchází s (odhadnutými a nereprodukovatelnými) 
výsledky.

Tož si něco pěkného vyberte!
Váš V. Mornstein
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ODBORNÉ SDĚLENÍ

Kvartérní benzo[c]fenantridinové alkaloidy – přírodní 
látky zajímavé pro medicínu
Iva Slaninová

Biologický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno

Věnováno prof. RNDr. Evě Táborské, CSc. u příležitosti životního jubilea.

Úvod
Fakt, že přírodní látky jsou významné pro naše zdraví, vnímá snad každý. Málokdo si však uvě‑
domuje, že přírodní látky nejsou jen významnou součástí prevence závažných chorob a slož‑
kou přírodní terapie, ale jsou také zcela nepostradatelnými terapeutiky tvořícími základ zá‑
padní medicíny.

Přírodní původ je zřejmý u  antibiotik, jejichž první zástupce penicilin byl izolován z  plísně 
Penicillium a jež měla ve své původní definici zahrnuto, že jsou produkována houbami nebo 
bakteriemi. Méně známý je fakt, že i většina protinádorových cytostatik jsou látky přírodní‑
ho původu. Vzhledem k náročnosti izolace látek z přírodních zdrojů jsou dnes většinou an‑
tibiotika i cytostatika syntetizována nebo semisyntetizována, ale základem zůstává původní 
molekula přírodní látky.

Metody kombinatorní chemie otevřely možnost syntézy obrovského množství nových, velmi 
specifických inhibitorů a předpokládalo se, že éra přírodních látek v terapii končí. Ukazuje se 
však, že tyto látky na významu nepozbývají, naopak, jejich struktura může být vodítkem pro 
syntézu účinných sloučenin.

Ze studie prof.  Newmana monitorující nové léky zavedené do praxe za posledních 30 let 
(1981 – 2010) je zřejmé, že přírodní látky stále hrají prim. Pohled dál do historie k začátkům 
protinádorové chemoterapie ve čtyřicátých letech minulého století ukazuje, že přírodní látky 
a především alkaloidy jsou nezastupitelné. Dosud bylo do praxe protinádorové terapie zave‑
deno 175 tzv. malých molekul, z nichž 131 (74,8 %) nejsou látky syntetické. Z nich 85 (48,6 %) 
jsou přírodní látky nebo látky z nich přímo odvozené [1].

Hlavní postavení mezi přírodními látkami využívanými v terapii zaujímají látky izolované z rost‑
lin. Do budoucna se však jako velmi perspektivní zdroj nových léčiv ukazují mořské organizmy 
a bakterie.

V oblasti terapie nádorů zahájil zájem o rostliny, jakožto zdroj chemoterapeutik, objev proti‑
nádorového účinku Vinca alkaloidů (obsažených v barvínku růžovém, Vinca rosea) a podofy‑
lotoxinů (obsažených v noholistu, Podophyllum) v padesátých letech 20. století. Následovalo 
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zavedení dalších protinádorových léčiv rostlinného původu, jako jsou taxany a deriváty kamp‑
totecinu. Tyto látky, společně s doxorubicinem, antibiotikem získávaným z bakterií Streptomy-
ces peucetius a jeho deriváty, tvoří základ terapie většiny nádorů.

Mezi přírodní látky zajímavé z medicínského hlediska patří také kvartérní benzo[c]fenantridi‑
nové alkaloidy (KBA). Je to relativně malá skupina izochinolinových alkaloidů, které jsou pro‑
dukovány rostlinami z čeledí Papaveraceae, Fumariaceae, Ranunculaceae a Rutaceae. Rostliny 
tyto alkaloidy obsahující jsou odedávna používány v lidovém léčitelství a v tradiční čínské me‑
dicíně. Tato skutečnost otevírá otázku, zda by KBA nemohly být využity jako léčiva.

Izolace KBA a objasnění jejich struktury jsou bytostně spjaty s Brnem s osobností prof. Jiřího 
Slavíka (1922 – 2015), dlouholetého přednosty Biochemického ústavu LF MU a jeho následov‑
níků, především současné přednostky prof. Evy Táborské. Nejznámější KBA sanguinarin (SA) 
a chelerythrin (CHE) byly objeveny již dříve a jejich struktura byla objasněna v roce 1931 ra‑
kouskými chemiky Spathem a Kuffnerem. Minoritní KBA sanguirubin, chelirubin, sanguilutin, 
chelilutin a makarpin byly izolovány v padesátých letech minulého století právě prof. Slavíkem 
a spolupracovníky (přehledně [2]). Originální názvy prof. Slavík volil podle názvu zdrojové rost‑
liny a podle barvy. První polovina názvu alkaloidu odkazuje na rostlinný druh, druhá polovina 
je odvozena z latinského názvu pro barvu alkaloidu.

Biologické účinky, především komerčně dostupných KBA jako jsou SA a CHE, byly studovány 
mnoha autory a jejich potenciál pro využití jako protinádorových léků je v současnosti diskuto‑
ván v řadě publikací. Spektrum účinků je poměrně široké a je dáno hlavně schopností kvartérní 
kationtové formy interagovat s proteiny a schopností interakce s DNA (viz níže). Od skupiny 
benzo[c]fenantridinových alkaloidů je odvozeno také několik polosyntetických derivátů. Patří 
sem látky NK109, NK314 a UkrainTM, [3], které jsou v současné době předmětem klinického 
testování (souhrnně [4]).

Struktura KBA
Základní strukturou benzofenantridinových alkaloidů je N‑metylbenzo[c]fenantridiniový 
 kationt (Obr. 1), tetracyklický skelet, na němž se vyskytují kombinace funkčních skupin –OCH3 
(metoxy–) a –OCH2O– (metylendioxy–) v různých polohách. Podle typu substituce se rozlišují 
čtyři podskupiny KBA: 2,3,7,8‑tetrasubstituované alkaloidy (sanguinarin, chelerytrin, fagaridin, 
isofagaridin); 2,3,8,9‑tetrasubstituované alkaloidy (nitidin, avicin, fagaronin); 2,3,7,8,10‑penta‑
substituované alkaloidy (sanguilutin, chelilutin, sanguirubin, chelirubin, 10‑hydroxysanguina‑
rin, 10‑hydroxychelerytrin); 2,3,7,8,10,12‑hexasubstituované alkaloidy (makarpin, 12‑hydroxy‑
chelirubin) [2].
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Obr. 1 N-metylbenzo[c]fenantridiniový kationt.

KBA se v závislosti na pH prostředí vyskytují ve dvou základních formách: v kvarterní (kationto‑
vé) formě a ve formě 6‑hydroxy‑5,6‑dihydroderivátu (alkanolamin, pseudobáze) (Obr. 2). Kvar‑
térní forma obsahuje vysoce reaktivní iminiovou vazbu mezi atomem dusíku a šestým uhlíkem 
C(6)=N+(5), která má sklon k nukleofilním reakcím, připojení hydroxidového aniontu a konverzi 
na výše zmíněný dihydroderivát [2,5]. Ve vodných roztocích KBA existuje na pH závislá, re‑
verzibilní rovnováha mezi kvarterní formou a dihydroderivátem [6]. Tato rovnováha může být 
vyjádřena jako acidobazická rovnováha Q++ H2O ↔ QOH + H+ s rovnovážnou konstantou KR+.= 
[H+] [QOH]/[Q+] (Obr. 2). Vzhledem k analogii s Brönstedtovými kyselinami, pKR+ udává hod‑
notu pH, při které jsou kvarterní kation a dihydroderivát přítomny ve stejných koncentracích. 
Hodnoty pKR+ se pro jednotlivé alkaloidy pohybují v rozmezí 7 – 9 [7].

Obr. 2 Strukturní formy benzofenantridinových alkaloidů. Přechod mezi kvarterní formou (vlevo) 
a 6-hydroxy-5,6-dihydroderivátem (vpravo).

Schopnost KBA existovat v těchto dvou formách ovlivňuje i jejich biologické vlastnosti. Nepo‑
lární pseudobáze (6‑hydroxy‑5,6‑dihydroderivát) je bezbarvá a hůře rozpustná ve vodě. Kvar‑
terní forma je kladně nabitá, výrazně barevná, relativně dobře rozpustná ve vodě a patrně 
právě tato forma je zodpovědná za biologické účinky alkaloidu. Předpokládá se, že alkaloid 
prostupuje buněčnou membránou ve formě pseudobáze a v kvartérní formu přechází uvnitř 
buňky v kyselejším pH.
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Biologické a léčebné účinky kvarterních benzo[c]fenantridinových alkaloidů
Rostliny obsahující benzofenantridinové alkaloidy  – například Chelidonium majus, Macleaya 
cordata, Sanguinaria canadensis jsou již po staletí využívány v tradiční čínské medicíně např. 
pro své analgetické, antitusické a  diuretické účinky, k  léčbě abdominální bolesti, chronické 
bronchitidy a černého kašle. Domorodé africké kmeny využívají „žvýkací dřívka“, sušené ston‑
ky a kořeny stromu Fagara zanthoxyloides jako prostředky dentální hygieny. Původní obyva‑
telé Severní Ameriky používali extrakt z  oddenků Sanguinaria canadensis jako antitusikum. 
V 19. století byl extrakt ze S. canadensis ve směsi se ZnCl2 díky svým nekrotizujícím účinkům 
používán v USA na otevřené kožní nádory [8].

I v západní medicíně, především ve Francii a v Německu, se využívá léčebných účinků látek 
obsažených ve vlaštovičníku. Na německém trhu je dostupných nejméně deset preparátů 
s obsahem extraktu z vlaštovičníku, které jsou volně prodejnými cholagogy či choleretiky [9]. 
Na Ukrajině a v evropské části Ruska byl používán preparát Sanguiritrin (obsahující KBA z koře‑
nů Ch. majus nebo nadzemní části rostlin rodu Macleaya) jako antiseptický přípravek na léčbu 
kožních onemocnění člověka nebo zvířat. Sanguiritrin působí antibakteriálně, antifungálně 
i proti parazitickým prvokům. Usušené kořeny S. canadensis namleté na prášek slouží dále jako 
aditivum do krmiva hospodářských zvířat a  jsou prodávány pod názvem SANGROVIT® (pře‑
hledně [6]). Extrakt z Macleaya cordata našel uplatnění i  jako fungicid v přípravku s názvem 
QwelTM. Účinek tohoto přípravku je srovnatelný s běžně používanými syntetickými fungicidy 
[10]. Dále jsou KBA a extrakty z rostlin tyto alkaloidy obsahujících významnou součástí pří‑
pravků ústní hygieny, např. Viadent (přehledně [6]). Použití těchto přípravků je nicméně kon‑
troverzní. Existují práce, které poukazují na vyšší prevalenci prekancerózy sliznice dutiny ústní 
(leukoplakie) a demineralizaci zubní skloviny při užívání Viadentu [11,12].

Biologická aktivita KBA byla a je studována především u komerčně dostupných alkaloidů SA 
a CHE. Výsledky studií mnoha autorů byly shrnuty v několika review [4 – 6,13]. Minoritní alka‑
loidy jsou izolovány na Biochemickém ústavu LF MU a jsou studovány převážně v naší labora‑
toři [14 – 20].

Molekulární podstata biologického účinku KBA
Schopnosti alkaloidů interagovat s buněčnými cíli jsou dány charakterem jejich molekuly. Pře‑
devším přítomností již zmíněné velmi reaktivní iminiové vazby (C=N+), která má hlavní význam 
při inhibici proteinů obsahujících SH skupinu [2,5]. SA inhibuje celou řadu enzymů, jejichž ak‑
tivita souvisí jednak se zánětlivou reakcí, jednak s nádorovou transformací. Patří k nim např. 
cyklooxygenáza‑1, lipoxygenáza, acetylcholinesteráza, butyrylcholinesteráza, Na+/K+– ATPáza, 
cAMP‑dependentní proteinkináza, Ca2+‑dependentní poteinkináza C, NADPH‑cytochrom 
P450‑reduktáza a mitogenem aktivovaná proteinkináza fosfatáza‑1 (MKP‑1) (souhrnně [4]). 
Demonstrován byl také negativní vliv SA na lyzosomální enzymy N‑acetyl‑β,D‑glukosaminidá‑
zu, β‑galaktozidázu, arylsulfatázu a kyselou lipázu [21]. CHE je prezentován především jako 
inhibitor proteinkinázy C [22]. Dále byl prokázán inhibiční účinek CHE na acetylcholinesterázu 
[23], alaninaminotransferázu, aspergilové aminooxidázy I a II a enzymy způsobující deaminaci 
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aminokyselin (souhrnně [4]).

Další významnou buněčnou interakcí KBA je interakce s DNA. Pozitivní náboj a především pla‑
nární charakter kvartérní formy umožňuje interkalaci molekuly KBA do DNA. Bylo zjištěno, že 
KBA vykazují vyšší afinitu k sekvencím DNA bohatým na G‑C báze [24,25]. Díky fluorescenčním 
vlastnostem KBA byla prokázána interakce SA, sanguirubinu, chelirubinu, makarpinu a částeč‑
ně i CHE s jadernou DNA i na buněčné úrovni [14,15].

Pleiotropní efekt SA a ovlivnění klíčových signálních drah řídících propagaci nádorů prokázala 
i proteomická studie autorů Singh a spol. [26], kteří jako model použili buněčné linie karci‑
nomu pankreatu. Pozorována byla především upregulace DUSP4 (dual specificity phosphata‑
se‑4) a downregulace HIF1α (Hypoxia‑inducible factor 1‑alpha) a PCNA.

Možné mechanizmy protinádorového účinku KBA
Účinek protinádorových léků je založen především na jejich schopnosti zastavit proliferaci 
a indukovat smrt nádorové buňky. To se děje ovlivněním několika základních buněčných cílů, 
jako jsou DNA a  procesy s  ní spojené (replikace, opravy DNA), buněčný cyklus, mikrotubu‑
ly a  mitotický aparát a  v neposlední řadě signální dráhy řídící proliferaci (zahrnující funkce 
CDK, MAPK, proteasom). Významným terčem je také programovaná buněčná smrt. Vzhledem 
k tomu, že rakovina je komplexním onemocněním, je pro terapii významné i ovlivnění procesů 
souvisejících s šířením nádoru a angiogenezí, zajišťující jeho vyživování.

Interakce s DNA

Interakce s DNA je jedním ze základních mechanizmů účinku cytostatik. Tímto mechanizmem 
působí např. antracyklinová antibiotika (doxorubicin), alkylační látky (cisplatina, dacarbasin), 
antimetabolity (analoga purinů a pyrimidinů) a inhibitory topoizomeráz (kamptotecin, etopo‑
sid).

Výše zmíněná interkalace patrně není jediným mechanizmem interakce KBA s DNA. Byly po‑
psány také elektrostatické interakce SA a CHE s DNA [27] a metodou 32P‑postlabellingu byla 
prokázána tvorba SA‑DNA aduktů [28]. KBA mají i nepřímý vliv na DNA a procesy s ní souvise‑
jící. Byla pozorována inhibice topoizomeráz [29], interakce s chromatinem a telomerami [30], 
ovlivnění epigenetických modifikací [31] a syntézy DNA [23,32]. Zajímavá je specifická vazba 
SA na DNA kvadruplexy [33].

V souvislosti se schopností alkaloidů interagovat s DNA vyvstává otázka, zda jejich vlivem do‑
chází k jejímu poškození. Tuto problematiku řešila řada vědeckých týmů, ale výsledky nejsou 
zcela jednoznačné. Několika autory byla prokázána fragmentace DNA po účinku SA nebo CHE 
[17,34 – 36] a fosforylace histonu H2AX (γH2AX) [18,37]. Obě tyto metody prokazují přítom‑
nost DNA zlomů. Vzhledem ke komplexnímu účinku KBA zůstává však otázkou, zda ke zlomům 
DNA dochází jejich přímým účinkem, nebo jsou důsledkem apoptózy, která je alkaloidy spuště‑
na. Na tuto otázku se snažila najít odpověď Hammerová a spol. [18], která u melanomové bu‑
něčné linie (A‑375) detekovala markery apoptózy (štěpenou kaspázu 3) a DNA zlomů (γH2AX) 
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po účinku SA a CHE v krátkých časových intervalech pro rozlišení posloupnosti objevení se 
těchto znaků. Zjistila, že SA ovlivňuje DNA mnohem rychleji než CHE a γH2AX předchází ště‑
pení kaspázy, zatímco u CHE byly oba znaky detekovány současně, což naznačuje přímý účinek 
na DNA pouze u SA. Zajímavé ovšem je, že v souvislosti s eventuálním poškozením DNA nebyla 
prokázána aktivace p53 [18].

Dalším tématem zajímavým z hlediska protinádorové terapie je schopnost ovlivnit buněčný 
cyklus. Výsledky jednotlivých studií nedávají jednoznačnou odpověď. Několik autorů prokáza‑
lo kumulaci buněk v G0/G1 fázi buněčného cyklu po účinku SA nebo CHE [17,38 – 43]. Naproti 
tomu jiní autoři změny v distribuci fází buněčného cyklu po účinku SA a CHE nezaznamenali 
[44,45]. Zhang a spol. [46] pozorovali po účinku CHE zvýšené zastoupení buněk v S‑fázi. NK314, 
semisyntetický derivát benzofenantridinových alkaloidů zastavil buněčný cyklus v G2/M fázi 
[29].

Mechanizmy ovlivnění buněčného cyklu alkaloidy mohou být vzhledem k širokému spektru 
buněčných cílů různé. Adhami a spol. [38] prokázali na buňkách karcinomu prostaty po účinku 
SA indukci inhibitorů CDK, p21/WAF1 a p27/KIP1, down‑regulaci cyklinů E, D1, a D2; a CDK 2, 
4, a 6. Holy a spol. [47] na modelu MCF‑7 buněk ovlivněných SA pozorovali relokalizaci cyklinu 
D1 a topoizomerázy II z jádra do cytoplazmy a dočasnou inhibici syntézy DNA. Aktivaci inhibi‑
torů CDK, p21Waf1/Cip1 a p27Kip1 u buněk karcinomu prostaty po účinku CHE a SA a jejich 
dihydroderivátů (dihydro‑CHE, dihydro‑SA) popsali Malíková a spol. [48].

Interakce s mikrotubuly

Mezi protinádorovými léky zaujímají alkaloidy interagující s mikrotubuly velmi významnou po‑
zici. Patří mezi ně především taxol a jeho deriváty a Vinca alkaloidy.

Interakce KBA s mikrotubuly byla prokázána na několika úrovních. Wolf a Kipling [49] prokázali 
in vitro na tubulinu z nervových buněk potkana schopnost SA a CHE inhibovat jeho polyme‑
raci. Na buněčné úrovni na HeLa buňkách bylo pozorováno řídnutí mikrotubulární sítě přede‑
vším na periferii buňky po účinku SA, CHE, chelilutinu a sanguilutinu [14]. Úbytek mikrotubulů 
po účinku SA pozorovali i Lopus a Panda [45], kteří předpokládali, že působí mechanizmem 
zástavy polymerace MT. Významný vliv na mikrotubuly byl prokázán také u chelidoninu, ben‑
zofenantridinového alkaloidu, který se nevyskytuje v kvartérní formě. V současnosti se těší 
velkému zájmu polosyntetický preparát chelidoninu s kyselinou thiofosforečnou zvaný Ukra‑
inTM, který zasahuje do dělení rakovinných buněk právě tím, že inhibuje polymeraci tubulinu 
[50].

Schopnost indukovat apoptózu

Terapie nádorů směřuje k usmrcení nádorové buňky pokud možno apoptózou, nejčastějším 
typem programované buněčné smrti, která nevyvolává nežádoucí reakce organizmu jako je 
např. zánět. Bylo prokázáno, že SA i CHE indukují apoptózu u buněk celé řady nádorových bu‑
něčných linií (souhrnně [4]). Detailní mechanizmus spuštění apoptózy KBA není přesně znám 
a podobně jako jiné aktivity je závislý na typu a koncentraci alkaloidu a typu buněk. Většinou je 
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apoptóza spuštěna vnitřní mitochondriální drahou vyžadující aktivitu iniciační kaspázy 9. V ně‑
kterých případech byla ovšem prokázána i aktivace vnější receptorové dráhy, provázené akti‑
vací kaspázy 8. Hussain a spol. [51] zjistili upregulaci receptoru smrti 5 (death receptor, DR5). 
Aktivaci kaspázy 8 pozorovalo na různých buněčných liniích několik autorů ([34,42,43,52,53], 
souhrnně [4]).

Předpokládá se několik možných mechanizmů spuštění apoptózy: poškození DNA, přímá in‑
terakce alkaloidu s mitochondriemi nebo antiapoptotickými proteiny rodiny Bcl2 [54] a sní‑
žení hladiny inhibitorů apoptózy, proteinů skupiny IAP [51]. Také úloha kyslíkových radiká‑
lů a oxidační stres vznikající v průběhu účinku alkaloidů jsou předmětem mnohých diskusí. 
Někteří autoři prokázali zvýšené hladiny ROS po účinku KBA a přisuzují jim proapoptotický 
efekt cestou poškození DNA a mitochondrií radikály [35,51 – 53,55,56], zatímco ostatní tvor‑
bu ROS po účinku alkaloidů neprokázali [17,37,55,57,58]. Byl dokonce pozorován antioxi‑
dační účinek KBA [17,58 – 59]. Otázka toho, zda KBA přímo vyvolávají produkci ROS nebo je 
tato produkce až sekundární reakcí, například související s apoptózou, nebo jinou buněčnou 
smrtí (nekroptózou), není tedy definitivně uzavřena. Nicméně je zřejmé, že ve většině pří‑
padů k oxidačnímu stresu účinkem KBA dochází (souhrnně [4]). Samotná biotransformace 
KBA uvnitř buňky totiž může vést k oxidačnímu stresu, protože alkaloidy jsou buněčnými en‑
zymy redukovány do podoby neutrálních dihydro‑derivátů [60]. A právě rozdílná schopnost 
jednotlivých typů buněk metabolizovat KBA může zdůvodnit kontroverzní výsledky různých 
autorů.

Je známo, že nádorové buňky mají často mutace v genech pro proteiny apoptotických signál‑
ních drah, což může vést k rezistenci k terapii cytostatiky i zářením. Poruchy apoptózy jsou 
často spojeny se zvýšenou expresí antiapoptotických nebo naopak sníženou expresí nebo 
nefunkčností proapoptotických členů proteinové rodiny Bcl‑2 nebo nedostatečnou aktivací 
kaspáz. Proto jsou v současnosti v centru pozornosti látky schopné vyvolat neapoptotickou 
buněčnou smrt. Kromě apoptózy bylo popsáno několik dalších mechanizmů programované 
buněčné smrti. Jedním z nich je buněčná smrt s morfologickými projevy nekrózy, nekroptóza 
[61]. Hammerová a spol. [18,19] zjistili, že sanguilutin indukuje u buněk melanomové buněč‑
né linie A375 na kaspázach nezávislou buněčnou smrt, kterou bylo možno zvrátit účinkem 
inhibitoru nekroptózy, nekrostatinem 1, ne však pan‑kaspázovým inhibitorem (z‑VAD‑fmk). 
V dalších experimentech s těmito dvěma inhibitory bylo zjištěno, že účinek ostatních KBA je 
částečně ovlivněn oběma inhibitory, což naznačuje, že jsou schopny vyvolat jak apoptózu tak 
nekroptózu [62].

Další protinádorové účinky

Při hledání látek s potenciálem v terapii nádorů je předmětem zájmu nejenom antiproliferační 
aktivita, ale i účinky na procesy ovlivňující růst a propagaci nádoru jako např. ovlivnění angio‑
geneze. Pro posouzení celkového efektu jsou nezbytné pokusy na zvířatech.

V in vitro studiích bylo prokázáno, že SA potlačuje proliferační účinek vaskulárního endote‑
liálního růstového faktoru (VEGF) na endoteliální aortální a folikulární buňky prasete [63], 
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a to znemožněním aktivace Akt kinázy (proteinkinázy B), která je indukována právě pomocí 
VEGF [64,65]. Sing a spol. [26] zjistili down‑regulaci HIF1α po účinku SA na buňky karcinomu 
pankreatu. HIF1α hraje významnou roli v kancerogenezi, angiogenezi i odpovědi buňky na 
stres.

Komplexní působení SA bylo potvrzeno i na zvířecích modelech. De Stefano a spol. [66] na mo‑
delu imunodeficientních myší prokázali významnou inhibici růstu nádoru a pokles nádorových 
markerů u nádorů vyvolaných inokulací buněk melanomových linií B16 (myší) a A375 (lidská) 
po aplikaci SA (5 mg/kg/den perorálně). Kromě toho SA vykazoval výraznou antiangiogenní 
aktivitu, která mohla rovněž přispět k redukci nádoru. Autoři nezaznamenali zásadní celko‑
vou toxicitu ani nežádoucí účinky SA. K podobným závěrům dospěli i Sun a spol. [41], kteří 
opět u myší prokázali potlačení růstu nádoru vyvolaného inokulací buněk karcinomu prostaty 
(DU145) SA (0,25 a 0,5 mg/kg, i.p.) a Pica a spol. [67] na modelu kolorektálního karcinomu 
u krys (BDIX). I tito autoři prokázali kromě protinádorové i výraznou antiangiogenní aktivitu 
a absenci nežádoucích účinků [67].

Prověřením celkové toxicity KBA se zabývaly práce autorů Kosiny a spol. [68] a Psotové a spol. 
[69], kteří dlouhodobě přidávali extrakty obsahující alkaloidy do krmiva vepřů a krys, sledovali 
biochemické markery a opět nezaznamenali žádnou toxicitu. Účinek je však závislý na podané 
dávce. Choy a spol. [70] popsali poškození jater u myší po podání vyšších dávek SA (10 mg/
kg i.p).

Antivirový, antimikrobiální a protizánětlivý účinek
Extrakty z  rostlin obsahujících KBA i  samotné alkaloidy vykazovaly antivirové účinky např. 
proti viru chřipky, adenoviru typu 5 a 12, polio viru (souhrnně [9]), antimikrobiální [71 – 74], 
antifungální [75], antiprotozoární [76], antihelmintický [77], analgetický [78,79] nebo protizá‑
nětlivý účinek [8,80,81].

Dihydrosanguinarin a dihydrochelerytrin, izolované z tropické rostliny Bocconia arborea, vy‑
kazovaly významnou antimikrobiální aktivitu vůči G+ bakteriím Staphylococcus aureus a Strep-
tococcus faecalis, G‑ bakteriím Proteus mirabilis, Escherichia coli a  houbám Candida albicans 
[72]. Obdobné účinky byly prokázány u extraktu z kořene Chelidonia majus [82]. Vodný extrakt 
z Fagara zanthoxyloides působil proti G+ a G‑ bakteriím způsobujícím zubní kaz a onemocnění 
periodontu [74]. U  benzofenantridinů z  Chelidonia byl prokázán také antifungální efekt na 
růst kmenů Trichophyton, Epidermophyton, Microsporum canis a  Aspergillus fumigatus [75]. 
 Metanolový extrakt ze Sanguinaria canadensis a  rovněž samotný sanguinarin a chelerythrin 
inhibovaly růst Mycobacterium aurum, M. smegmatis a M. bovis [83]. Antimykobakteriální akti‑
vitu chelerytrinu a dvou minoritních alkaloidů chelirubinu a makarpinu prokázal Ishikawa [84]. 
Dále byl popsán účinek metanolového extraktu z kořene Sanguinarie, SA a CHE na 15 kmenů 
Helicobacter pylori [85] a také antiprotozoární aktivita SA na Trypanosoma brucei a T. congolen-
se s 50% efektivní dávkou nižší než 10 µM [76]. Podobný účinek byl zaznamenán i v případě 
10 μM chelerytrinu [86].
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Byla prokázána i antifungální aktivita. Extrakt z vlaštovičníku většího inhiboval růst kmenů 
Trichophyton, Epidermophyton či Microsporum canis a  Aspergillus fumigatus [8,75]. Výrazný 
inhibiční efekt extraktu byl popsán i  vůči klinickým izolátům resistentních kvasinek rodu 
 Candida [87].

Protizánětlivý účinek SA a CHE byl testován u karagenem indukovaného zánětlivého otoku 
tlapek potkana a byl srovnatelný s efektem indometacinu [8,75,80]. Předpokládaným mecha‑
nizmem protizánětlivého účinku SA je inhibice TNF‑dependentní fosforylace a degradace inhi‑
biční podjednotky Iκ‑Bα transkripčního faktoru NF‑κB [80].

Možnosti praktického využití KBA
Jak již bylo zmíněno, KBA ve své kvartérní formě vykazují výrazné barevné a fluorescenční 
vlastnosti. Chromofory zodpovědnými za barevnost jsou kondenzovaná aromatická jádra 
s elektron‑donorovými substituenty obsahujícími kyslík (–OH,–OCH3 a –OCH2O–). Kombinace 
vlastnosti fluorescence a schopnosti vázat se na buněčné struktury otevírá otázku využitel‑
nosti těchto alkaloidů jako specifických fluorescenčních sond vhodných pro fluorescenční mi‑
kroskopii a průtokovou cytometrii s potenciálem využití v základním výzkumu i v diagnostice. 
Na základě mikroskopických studií bylo zjištěno, že makarpin, SA a chelirubin bezprostřed‑
ně po přidání k živým buňkám vykazují výraznou červenou fluorescenci v oblasti jádra [14]. 
Nejzajímavějším se z  tohoto pohledu jeví makarpin, který se váže na DNA stechiometricky 
a umožňuje rozlišit fáze buněčného i u živých buněk [15,20]. Schopnost velmi rychle proni‑
kat do živých nepermeabilizovaných buněk, společně se schopností emitovat světelné záření 
v oblasti červeného spektra, může zařadit makarpin mezi široce využitelné fluorescenční DNA 
sondy jako jsou DRAQ5 a  Vybrant(R)DyeCycleTM sondy (Molecular Probes). Oproti nejvyuží‑
vanější supravitální DNA sondě Hoechst, která je excitována poměrně toxickým UV zářením 
a vyžaduje drahé UV lasery, má makarpin výhodu excitovatelnosti zeleným a modrým spek‑
trem. Makarpin by mohl být využit pro sledování chromozomů v průběhu mitózy v time‑lapse 
mikroskopii (Obr. 3) a sortování buněk podle ploidity, kde se ukázal méně toxický než DRAQ 
5 a Vybrant [20].
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Obr. 3 Buňky linie maligního melanomu A375, u kterých byla DNA označena makarpinem. Sekvence 
snímků z časosběrného videa pořízeného na konfokálním mikroskopu LSM 700 (Zeiss). Video 
bylo snímáno v 15min. intervalech. Měřítko: 5 μm.

Vzhledem k širokému spektru účinků jsou KBA látky zajímavé pro medicínu, a to nejen jako 
potenciální protinádorová a antibakteriální terapeutika, ale i jako sondy využitelné v diagnos‑
tice a výzkumu.

Práce byla podporována grantem MŠMT  – Specifický výzkum Masarykovy univerzity (MU-
NI/A/1171/2015).
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HLAVNÍ VÝBOR

Zápis ze schůze Hlavního výboru Čs. biologické 
společnosti 9. 11. 2016 v Brně

Přítomni:

Členové Hlavního výboru

prof.  RNDr.  Vojtěch Mornstein, CSc., prof.  RNDr.  Jiří Doškař, CSc., doc. RNDr.  Ondřej Slabý, 
Ph.D., doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D., prof. MUDr. RNDr. Svatopluk Čech, DrSc., RNDr. Alexan‑
dra Oltová (zast. prof. Ing. Kyru Michalovou, DrSc.), prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.

Předsedové poboček a sekcí

MUDr. Hana Lehocká, CSc., RNDr. Pavel Vařejka

1. Zahájení

Zasedání Hlavního výboru Čs. biologické společnosti zahájil předseda prof.  V.  Mornstein 
a všechny přítomné přivítal a seznámil s programem schůze, který byl odsouhlasen.

2. Schválení zápisu z minulé schůze HV

Byl schválen zápis z minulé schůze HV ČsBs (24. 2. 2016).

3. Zpráva předsedy (prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.)

Prof. Mornstein informoval, že byla splacena zbývající dlužná částka Hotelu Lázně Aurora (a to 
bez poplatků a penále) a že Společnost je tedy nyní konsolidována a od r. 2017 bude pravdě‑
podobně končit účetní rok s plusovým rozpočtem. Tím pádem bude možno rozjet plánované 
projekty cílící na zatraktivnění členství ve Společnosti (cestovní stipendia apod.). Aktuální zů‑
statek na účtu je cca 70 000 Kč a pokud by tento nestačil na pokrytí zbývajících akcí a položek 
zúčtovatelných do konce r. 2016, nabídl pan předseda řešení ve formě předplacení členských 
příspěvků na několik let dopředu, což dal ke zvážení i ostatním. (Pozn.: toto řešení se nakonec 
neukázalo jako nutné).

Předseda informoval, že v rámci procesu převodu ČsBS na Spolek (zapsaný spolek) proběhla 
náročná, ale úspěšná jednání s vedením Lékařské fakulty MU a že již byla podepsána smlouva 
o sídle ČsBS v prostorách LF MU na adrese Kamenice 3, 625 00, Brno. Za pronájem prostor 
byla vyčíslena symbolická částka 2 160 Kč/rok bez DPH (služby: 80 Kč/měsíc bez DPH). Dalším 
krokem nutným k převodu je dodání místopřísežného prohlášení statutárního zástupce ČsBS 
o právní způsobilosti na rejstříkový soud spolu s ostatními dokumenty.
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4. Zpráva vědeckého tajemníka (doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.)

Biologické dny

Vědecký tajemník referoval o průběhu příprav Biologických dnů jako tradičně nejvýznamnější 
akce Společnosti napříč jednotlivými sekcemi, pro kterou se také žádá o nejvyšší příspěvek od 
Rady vědeckých společností AV ČR (letos bylo požádáno o 100 000 Kč na rok 2017).

– XXII. Biologické dny 2017 proběhnou na Slovensku v režii Mgr. Lucie Kučerové, Ph.D. jako 
předsedkyně organizačního výboru a prof. RNDr. Silvie Pastorekové, DrSc. jako předsed‑
kyně programového výboru pod hlavičkou ČsBS a Biomedicínského centra SAV

– Dr. Kučerová již předjednala datum a místo konání: 22. – 24. 10. 2017, Kongresové centrum 
SAV Smolenice, SR (50 km od Bratislavy)

– Předběžný název a zaměření konference: „Biomedicína v súčasnosti: od základného výs‑
kumu po klinickú aplikáciu“

– Předpokládaná účast – cca 100 účastníků (což je reálný odhad odpovídající i kapacitě Kon‑
gresového centra SAV)

– Organizací samotnou bude pravděpodobně pověřena firma CBT jako u posledních Biolo‑
gických dnů – dr. Kučerové byl již poskytnut kontakt na pí. Zinu Peckovou, ředitelku a jed‑
natelku společnosti

Prof. Krajčovič a  dr. Lehocká referovali o  svých zkušenostech s  pořádáním odborných akcí 
v prostorách Kongresového centra SAV a dr. Lehocká přislíbila kontaktovat doc. Alenu Gábelo‑
vou ohledně zkušeností s čerpáním dotací z RVS na Slovensku, což by v případě využití služeb 
firmy CBT (nebo podobné) neměl být problém.

HV koncepci navrhovanou dr. Kučerovou odsouhlasil – dr. Kučerová bude o tomto informo‑
vána a rovněž jí bude poskytnuta informace o získané výši dotace z RVS (pravděpodobně na 
začátku r. 2017).

HV rovněž vyslovil požadavek na členství v programovém výboru Biologických dnů – prof. Kra‑
jčovič a doc. Slabý se emailově propojí s organizačním výborem.

Dotace RVS na rok 2017

Doc. Slabý informoval o podané žádosti o dotace pro ČsBS na rok 2017 od Rady vědeckých 
společností AV ČR:

– 270 000 Kč Prezentace nových výsledků vědeckého výzkumu a jejich popularizace
– 65 000 Kč Zpravodaj společnosti, 2 čísla
– 10 000 Kč Webová stránka

Dr. Oltová požádala pro Cytogenetickou sekci o navýšení příspěvku na původně požadovaných 
40 000 Kč (v  žádosti zaslané na RVS je pro Cytogenetickou sekci alokováno 30 000 Kč  – viz 
online per rollam hlasování HV), a to především z důvodu pořádání Výroční 50. cytogenetické 
konference s  mezinárodní účastí (Praha, 2017). V  rámci diskuse bylo přislíbeno požadavek 
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cytogenetické sekce prioritizovat (ihned po požadavku na příspěvek pro Biologické dny) 
po oznámení výše skutečně přidělené dotace (na začátku r. 2017).

Akce pořádané v r. 2016

Doc. Slabý shrnul akce pořádané ČsBS v r. 2016 a na základě informací od účetní paní Jitky 
Holešovské oznámil, že vyúčtování všech akcí proběhlo v pořádku a poděkoval přítomným po‑
dílejícím se na těchto akcích za včasné zasílání výstupů (příspěvky do Zpravodaje, abstrakta 
přednášek, statistika účasti na konferencích/workshopech). Rovněž připomněl pravidla čerpá‑
ní dotací a navrhl sepsání jednotných požadavků na organizátory akcí na propagaci ČsBS (logo 
na konferenčních materiálech, prolink na webové stránky ČsBS ad.) – tato pravidla budou zá‑
vazná od r. 2017.

Doc. Lehocká referovala o  akci sekce Mutageneze zevním prostředím pořádané v  Telči 
a dr.  Oltová o velmi úspěšné akci Cytogenetické sekce v Hradci Králové (160 účastníků).

Zpravodaj

Doc. Slabý sdělil, že Zpravodaj 2/2016 je ve finální fázi přípravy a že nakonec nebude využit 
jako Sborník abstrakt Studentské vědecké konference, protože organizátoři se rozhodli jít ji‑
nou cestou. Také předložil návrh využít Zpravodaj 2/2017 jako sborník Biologických dnů – ná‑
vrh bude tlumočen dr. Kučerové.

6. Čestné členství a další ocenění ČsBS

Byl vysloven a poté i jednomyslně schválen návrh doc. Slabého a prof. Mornsteina udělit Ba‑
bákovu medaili prof. Doškařovi – předání proběhne v rámci některé z pravidelných schůzí br‑
něnské pobočky.

Byl projednán seznam jubilantů a schválen návrh zaslat gratulaci formou dopisu (celkem se 
jedná o 15 osob).

7. Rozhodnutí o přijetí nových členů

Byla přijata žádost MUDr.  Vladimíra Gregora z  Thomayerovy nemocnice v  Praze o  členství 
v ČsBS – bude informován o rozhodnutí HV a o výši členských příspěvků.

8. Různé

Účetnictví

– viz bod 1. – splacení dluhu Hotelu Lázně Aurora
– viz bod 4. – žádost o dotace na rok 2017 od RVS AV ČR, čerpání v r. 2016
– Prof. Doškař vyslovil uznání nad rychlým procesem podpisu smlouvy s LF MU o sídle ČsBS 

v prostorách LF – jeho zkušenost z jednání s PřF o získání výjimky pro Genetickou společ‑
nost Gregora Mendela je totiž negativní.
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– Prof. Krajčovič vznesl dotaz, zda se bude po ukončení procesu převodu ČsBS na Spolek 
měnit i název. – Nikoli, pouze přibude „zapsaný spolek – z. s.“ za stávajícím názvem.

9. Závěr

Na závěr poděkoval prof. Mornstein všem přítomným za účast. O termínu příští schůze Hlav‑
ního výboru budou všichni členové včas informováni (opět bude dohodnut pomocí interneto‑
vého hlasovaní Doodle).

Zapsala Mgr. Martina Lojová, Ph.D.
Schválili: doc. O. Slabý, prof. V. Mornstein
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SEKCE REPRODUKČNÍ A VÝVOJOVÉ BIOLOGIE

From reproductive biology to large animal models 
of human diseases

Dne 23. září 2016 se konala v Liběchově v areálu Rašínky s podporou ČsBS jednodenní kon‑
ference zaměřená na problematiku reprodukční biologie savců a využití geneticky modifiko‑
vaných prasat jako biomedicínských modelů závažných lidských onemocnění. Právě detailní 
znalosti savčí reprodukční biologie jsou nezbytným předpokladem pro vytváření geneticky 
precizních biomedicínských modelů.

Na konferenci vystoupili řečníci nejenom s České republiky, ale také přednášející z Německa, 
Spojených států amerických, Japonska a Švýcarska. V přednáškách tak zazněla velmi aktuální 
problematika xenotransplantací prasečích orgánů a tkání lidským pacientům a problematika 
neurodegenerativní Huntingtonovy choroby. Z oblasti biologie oocytů a raných embryí byly 
přednášky věnovány tématům segregace chromozomů, integrity DNA, role RNA interference 
a regulace translace ve vývoji zárodečných buněk. Byla též prezentována nová technologie 
tzv. SPIM mikroskopie, která přináší zcela nové možnosti ve výzkumu raných savčích embryí 
a také využití organoidů pro modelování jak normálního vývoje, tak i různých patologií. Zají‑
mavým zpestřením konference bylo, že závěrečná zvaná přednáška prof. Richarda Schultze 
„From egg to embryo; a peripatetic journey“ byla přenášena v reálném čase z Kalifornie. Celý 
program konference, fotografie a záznam poslední přednášky lze najít na adrese: http://pig‑
mod.avcr.cz/konference/.

RNDr. Petr Šolc, Ph.D.
předseda sekce Reprodukční a vývojové biologie ČsBS
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From reproductive biology to large animal models 
of human diseases – abstrakta přednášek

GENETICALLY TAILORED PIGS AS MODELS OF HUMAN DISEASES AND 
TISSUE DONORS FOR XENOTRANSPLANTATION

Eckhard Wolf

Gene Center and Center for Innovative Medical Models (CiMM), LMU Munich, Germany

The translation of novel discoveries from basic research to clinical application is a long, often 
inefficient and costly process. Consequently, „translational medicine“ has become a top pri‑
ority in national and international health care agendas. Appropriate animal models are critical 
for the success of translational research. The choice of species will always depend on the spe‑
cific problem that a research study aims to address. Although rodent models are widely used, 
they often fail to provide an accurate representation of the human disease. Thus, there is an 
urgent need for animal models that mimic aspects of human anatomy and physiology more 
closely. Pigs are excellent model candidates as they fulfill these criteria and can be genetically 
modified to represent human disease mechanisms on the functional and/or molecular level. 
Selected examples of genetically engineered pig models, for diabetes mellitus, Duchenne 
muscular dystrophy and cystic fibrosis will be presented, and their potential for the devel‑
opment of new therapies, i.e., bridging the gap between proof‑of‑concept studies in rodent 
models and clinical trials in human patients, will be discussed. In addition, recent progress in 
genetic tailoring of pigs as donors of cells, tissues and organs for xenotransplantation will be 
presented. These exciting developments provide pigs with new roles in biomedical research 
and are expected to have major impacts in translational medicine.
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THE PIGMODE: HOW TO BUILD AND MAINTAIN WORLD CLASS RESEARCH 
CENTER

Martin Marsala

University of California, San Diego, USA

Over the past two decades the Institute of Animal Physiology and Genetics, AS CR, Liběchov, 
Czech Republic has built a complex research centre primarily focused on the utilization of pig 
models to study a variety of neurological disorders. Several accomplishments which led to di‑
rect human clinical application or are in the late stage of preclinical development can be cited. 
First, a spinal cell injection system was developed to permit the study of the safety of spinal‑
ly‑injected human fetal tissue‑derived neural precursors in naive or spinally‑injured pigs. Using 
this system coupled with continuous systemic immunosuppression, an optimal and safe cell 
dosing regimen to be used in human clinical studies was developed and reported. The data 
from these studies were used as a base for development of human clinical protocols for treat‑
ment of spinal traumatic injury and amyotrophic lateral sclerosis. Both clinical trials are cur‑
rently in progress in the USA (San Diego‑UCSD, Atlanta‑Emory). Second, a spinal subpial vector 
and cell delivery technique was recently developed and was proven to represent a superior 
and relatively non‑invasive delivery system to achieve widespread transgene expression and 
cell migration throughout the spinal parenchyma in pigs. Finally, in collaboration with several 
other laboratories in the USA and Europe, a transgenic pig model of Huntington’s disease was 
developed. The generation of this model represents a significant achievement in the field and 
it is expected that this model will effectively be used to study several treatment approaches 
to treat this debilitating disease. In summary, the Institute of Animal Physiology and Genetics 
has built a state‑of‑the‑art infrastructure and research expertise to conduct large animal stud‑
ies in pigs. Long‑term established international collaborations, multiple ongoing experiments 
and publication activity attest to a high degree of expertise and professionalism in directing 
the Pigmode activities and provide confidence for its successful continuation for decades to 
come.
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STIMULATING AUTOPHAGY AND REDUCING INCLUSIONS ON 
MOUSE MODEL OF HUNTINGTON’S DISEASE VIA EXPRESSION OF 
TRANSCRIPTION FACTOR EB (TFEB)

Petr Vodicka

Pigmod Centre, Institute of Animal Physiology and Genetics AS CR, Liběchov and Massachusetts General 
Hospital, Charlestown, USA

Mutant huntingtin (mHTT) is encoded by the Huntington’s disease (HD) gene and its accumu‑
lation in the brain contributes to HD pathogenesis. Reducing mHTT levels through activation 
of the autophagosome‑lysosomal pathway may have therapeutic benefit. Transcription fac‑
tor EB (TFEB) regulates lysosome biogenesis and autophagy. We introduced cDNA encoding 
TFEB with an HA tag (TFEB‑HA) under the control of neuron specific synapsin 1 promoter into 
the striatum of 3 month old HDQ175/Q7 mice using adeno‑associated virus AAV2/9. The levels 
of exogenous TFEB were analyzed using qPCR and Western blot and proteins involved in auto‑
phagy, levels of huntingtin, and striatal‑enriched proteins were examined using biochemical 
and/or immunohistochemical methods. In HD mice expressing TFEB‑HA, HA immunoreactivity 
distributed throughout the striatum in neuronal cell bodies and processes and preferentially 
in neuronal nuclei and overlapped with a loss of DARPP32 immunoreactivity. TFEB‑HA mRNA 
and protein were detected in striatal lysates. There were increased levels of proteins involved 
with autophagosome/lysosome activity including LAMP‑2A, LC3II, and cathepsin D. In the stri‑
atal areas of TFEB‑HA expression there were reduced levels of mutant HTT, decrease in num‑
bers of mHTT/p62 positive nuclear inclusions and decrease in average area of inclusions. How‑
ever, the striatal enriched proteins DARPP32 and PDE10A were also decreased. Compared 
to WT mice, HDQ175/Q7 mice had elevated levels of the ER stress protein GRP78/BiP and with 
TFEB‑HA expression, increased levels of the astrocyte marker GFAP and pro‑caspase 3. These 
results suggest that TFEB expression in the striatum of HDQ175/Q7 mice stimulates autophagy 
and lysosome activity, and lowers mHTT, but may also increase a neuronal stress response.
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LARGE CYTOPLASM PREDISPOSES OOCYTES TO CHROMOSOME 
SEGREGATION ERRORS

Tomoya S Kitajima

RIKEN Center for Developmental Biology, Kobe, Japan

Fully grown oocytes have an extraordinarily large cytoplasm, which provides essential sup‑
port to embryogenesis after fertilization. The role of the large cytoplasmic size prior to fer‑
tilization, however, remains unknown. We show that in mouse oocytes, the large cytoplasm 
compromises the functional integrity of the acentrosomal spindle during meiosis I. Acentro‑
somal spindles scaled to the large cytoplasmic size exhibit deformation‑prone poles, which 
predisposes chromosomes to misalignment. The large cytoplasm limits the stringency of the 
spindle checkpoint by diluting available anaphase inhibitors preformed at the nucleus, which 
results in a failure to prevent anaphase with misaligned chromosomes. The present study de‑
fines the large cytoplasm as an oocyte‑intrinsic feature that predisposes oocytes to chromo‑
some segregation errors. This may persist due to an evolutionary trade‑off between meiotic 
fidelity and post‑fertilization developmental competence.

INVERTED LIGHT‑SHEET MICROSCOPE FOR IMAGING MOUSE 
PRE‑IMPLANTATION EMBRYOS AND ORGANOIDS

Petr Strnad

Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research, Basel, Switzerland

Despite its importance for understanding human infertility and congenital diseases, early 
mammalian development has remained inaccessible to in toto imaging.  We developed an 
inverted light‑sheet microscope that enabled us to image mouse embryos from zygote to 
blastocyst, computationally track all cells and reconstruct a complete lineage tree of mouse 
pre‑implantation development. We used this unique data set to show that the first cell fate 
specification occurs at the 16‑cell stage. I  will also present a  new version of the inverted 
light‑sheet microscope that we recently developed for long term imaging of intestinal orga‑
noids.
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A SOBERING LOOK AT THE MAMMALIAN RNAi PATHWAY

Petr Svoboda

Institute of Molecular Genetics AS CR, Prague

Mechanisms of post‑transcriptional control of maternal mRNAs play key roles during the oo‑
cyte‑to‑zygote transition. RNA silencing is a common name for a group of pathways utilizing 
small RNAs as sequence‑specific guides for suppression of gene expression. Previous research 
on small RNAs in mouse oocytes identified three classes of small RNAs acting in three distinct 
RNA silencing pathways: small interfering RNAs (siRNAs) from the RNA interference (RNAi) 
pathway, microRNAs (miRNAs) from the microRNA pathway, and PIWI‑associated RNAs (piR‑
NAs) from the retrotransposon‑suppressing piRNA pathway. RNAi is an ancient eukaryotic 
defense mechanism targeting viruses and mobile elements. It is intitated by cleavage of long 
double‑stranded RNA (dsRNA) by RNase III Dicer into siRNAs, which then guide sequence‑spe‑
cific mRNA degradation. However, the mammalian RNAi apparatus (which is essentially intact) 
serves mostly the microRNA pathway, which regulates endogenous gene expression. Inter‑
estingly, the endogenous RNAi is essential for mouse oocytes while the miRNA pathway is 
non‑essential and functionally suppressed there.

Furthermore, dsRNA processing differs between oocytes and somatic cells: siRNAs are effi‑
ciently generated in the oocyte while their production in somatic cells is negligible. There‑
fore, we investigated control of small RNA biogenesis in the female germline in mice. We 
have found that growing oocytes express a unique isoform of Dicer, which is truncated at its 
N‑terminus. Several lines of evidence show that this Dicer isoform is the factor responsible for 
increased production of endogenous siRNAs in the oocyte. The oocyte‑specific Dicer isoform 
is the first evidence for molecular divergence of mammalian miRNA and RNAi mechanisms. 
Notably, production of oocyte‑specific Dicer is controlled by a rodent‑specific retrotranspo‑
son. These results have important implications regarding evolution and conservation of RNA 
silencing pathways in animals.
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CHROMOSOME INTEGRITY AND DYNAMICS DURING OOCYTE MEIOTIC 
MATURATION

Petr Solc

Pigmod Centre, Institute of Animal Physiology and Genetics AS CR, Liběchov

In the first part of my talk I will speak about DNA integrity during meiotic maturation. Because 
low levels of DNA double strand breaks (DSBs) appear not to activate the ATM‑mediated 
prophase I checkpoint in full‑grown oocytes, there may exist mechanisms to protect chromo‑
some integrity during meiotic maturation. Using live imaging we demonstrate that low levels 
of DSBs induced by the radiomimetic drug Neocarzinostatin (NCS) increase the incidence of 
chromosome fragments and lagging chromosomes but do not lead to APC/C activation and 
anaphase onset delay. The number of DSBs, represented by γH2AX foci, significantly decreas‑
es between prophase I and metaphase II in both control and NCS‑treated oocytes. MRE11, but 
not ATM, is essential to detect DSBs in prophase I and is involved in H2AX phosphorylation 
during metaphase I. Inhibiting MRE11 by mirin during meiotic maturation results in anaphase 
bridges and also increases the number of γH2AX foci in metaphase II. Compromised DNA in‑
tegrity in mirin‑treated oocytes indicates a role for MRE11 in chromosome integrity during 
meiotic maturation.

In the second part of my talk I will focus on the role of acentriolar microtubule‑organizing 
centers (MTOCs) in the chromosome segregation. Haspin kinase is required to regulate Au‑
rora kinase C (AURKC) localization at chromosomes during meiosis I (MI). We show that inhi‑
bition of haspin perturbed MTOC clustering into two poles, and the stability of the clustered 
MTOCs what leaded to chromosome segregation errors. Furthermore, we show that AURKC 
localizes to MTOCs in mouse oocytes. Inhibition of haspin perturbed the localization of AURKC 
at MTOCs, and overexpression of AURKC rescued the MTOC clustering defects in haspin‑in‑
hibited oocytes. Taken together, our data uncover a role for haspin as a regulator of bipolar 
spindle assembly by regulating AURKC localized‑function at acentriolar MTOCs in oocytes.

References:
Mayer A, Baran V, Sakakibara Y, Brzakova A, Ferencova I, Motlik J, Kitajima TS, Schultz RM, Solc P. DNA 

damage response during mouse oocyte maturation. Cell Cycle. 2016;15(4):546 – 58.

Balboula AZ, Nguyen AL, Gentilello AS, Quartuccio SM, Drutovic D, Solc P, Schindler K.  Haspin kinase 
regulates microtubule‑organizing center clustering and stability through Aurora kinase C in mouse 
oocytes. J Cell Sci. 2016 Aug 25.

Support: National Sustainability Program (LO1609).
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TRANSLATIONAL REGULATION IN THE MAMMALIAN OOCYTE

Andrej Šušor

Institute of Animal Physiology and Genetics AS CR, Liběchov

A hallmark of oocyte development in mammals is the dependence on the translation and uti‑
lization of stored RNA and proteins rather than the de novo transcription of genes in order to 
sustain meiotic progression and early embryo development. In the absence of transcription, 
the completion of meiosis and early embryo development in mammals relies significantly on 
maternally synthesized RNAs. Post‑transcriptional control of gene expression at the transla‑
tional level has emerged as an important cellular function in normal development. Therefore, 
the regulation of gene expression in oocytes is controlled almost exclusively at the level of 
RNA and protein stabilization and protein synthesis. Our current study is focused on the RNA 
distribution related to the temporal and spatial translational control of the meiotic progres‑
sion of the mammalian oocyte.

PHENOTYPE PROGRESSION IN TgHD MINIPIGS

Zdeňka Ellederová

Pigmod Centre, Institute of Animal Physiology and Genetics AS CR, Liběchov

The transgenic model of Huntington’s disease in minipigs (TgHD) was created in 2009. The 
coding sequence of N‑terminal part of human mutated huntingtin (548aa/124Q) in one copy 
at chromosome 1 was transferred to subsequent generations of minipigs. At present, the 
Laboratory of Cell Regeneration and Plasticity breeds four generations, in total around 180 
TgHD minipigs and their wild type (WT) siblings with identical genetic background, bred un‑
der the same conditions of feeding and housing. The animals are used for preclinical testing 
(AAV5 miRNA‑HTT – Uniqure) and for studies following disease development in TgHD model 
and thus facilitating clarification of HD development and pathogenesis in human patients.

By comparing TgHD and WT minipigs, we performed a variety of behavioral tests including 
the tunnel test, hurdle, seesaw, crossing a stepper, stability pull back test and elevated bal‑
ance beam. In our oldest TgHD animals (F0, F1 generations) we observed higher degree of 
fear, the inability to perform specific tests, and delayed learning period mainly in situations 
inducing stress. A significant difference between WT and TgHD minipigs was noticed in the 
ability to step on and to cross the elevated balance beam. Wobbly movements of hind legs 
were observed in the five year old animals. Further, the weight of the oldest animals dropped 
around 10% in the last year. Next, we measured the animal’s physical activity using telemetric 
accelerometers. A significant decrease in physical activity in TgHD minipigs (F3 generation) 
between 4 : 40 and 5 : 30 a.m. (after night’s sleep and before morning feeding) in comparison 
with WTs was detected. This could be explained by a disturbed energy metabolism. These 
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findings correspond with biochemical changes, including Htt fragmentation, oligomerization, 
mitochondrial dysfunctions in 36 and 48 months old animals. In conclusion, the TgHD minipig 
model starts to show a motoric impairment phenotype, and thus can be a promising model for 
translational research and preclinical testing of HD.

Support: CHDI Foundation (A‑8248, A‑5378), Czech Norwegian Funds (7F14308), National Sustai-
nability Program (LO1609), Czech Technical University in Prague (SGS14/191/OHK3/3T/13).

GENE EXPRESSION ANALYSIS OF PIG CUMULUS‑OOCYTE COMPLEXES 
STIMULATED IN VITRO WITH FOLLICLE STIMULATING HORMONE OR 
EPIDERMAL GROWTH FACTOR‑LIKE PEPTIDES

Milan Blaha

Institute of Animal Physiology and Genetics AS CR, Liběchov

The gonadotropin‑induced resumption of oocyte meiosis in preovulatory follicles is preced‑
ed by expression of epidermal growth factor (EGF)‑like peptides, amphiregulin (AREG) and 
epiregulin (EREG), in mural granulosa and cumulus cells. Both the gonadotropins and the 
EGF‑like peptides possess the capacity to stimulate resumption of oocyte meiosis in  vitro 
via activation of a broad signaling network in cumulus cells. To better understand the rapid 
genomic actions of gonadotropins (FSH) and EGF‑like peptides, we analyzed transcriptomes 
of cumulus cells at 3 h after their stimulation. Both FSH and AREG/EREG increased the ex‑
pression of genes associated with regulation of cell proliferation, cell migration, blood co‑
agulation and extracellular matrix remodeling. FSH alone induced the expression of genes 
involved in inflammatory response and in the response to reactive oxygen species. Moreover, 
FSH stimulated the expression of genes closely related to some ovulatory events either exclu‑
sively or significantly more than AREG/EREG (AREG, ADAMTS1, HAS2, TNFAIP6, PLAUR, PLAT, 
and HSD17B7). In contrast to AREG/EREG, FSH also increased the expression of genes coding 
for key transcription factors (CEBPB, FOS, ID1/3, and NR5A2), which may contribute to the 
differing expression profiles of FSH‑ and AREG/EREG‑treated cumulus cells.
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CYTOGENETICKÁ SEKCE

49. výroční cytogenetická konference a XI. Hradecké 
genetické dny

Ve dnech 22. – 23. září 2016 se v prostorách Nového Adalbertina v Hradci Králové konalo ce‑
lostátní výroční setkání cytogenetiků. Pořadatelem byla tradičně Cytogenetická sekce Česko‑
slovenské biologické společnosti a Společnost lékařské genetiky ČLS JEP. Akci organizovalo 
Oddělení lékařské genetiky Fakultní nemocnice Hradec Králové (OLG FN HK) a záštitu nad ní 
převzal ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c.

Konference byla akreditována pro lékaře (Česká lékařská společnost JEP), pro ostatní vysoko‑
školáky (Komora vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví ČR) i pro 
laborantky a zdravotní sestry (Česká asociace sester) a zúčastnilo se jí 160 odborníků z řad 
lékařů i laboratorních pracovníků. Formou přednášky bylo prezentováno 32 sdělení z oblastí 
lidské cytogenetiky, molekulární a klinické genetiky. Posterů bylo v hlavním sále umístěno 10.

Úvodem byla předána Babákova cena Československé biologické společnosti za zásluhy 
v rozvoji cytogenetiky dlouholetému vedoucímu cytogenetické laboratoře v Hradci Králové 
RNDr. Petru Balíčkovi, CSc.

Zahajovací přednáškou dokázala paní prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc., že cytogenetice v praxi 
skutečně nehrozí zánik a následující čtvrteční bohatý program byl rozdělen do sekcí prenatál‑
ní a postnatální genetika. Po jeho ukončení proběhla i plenární schůze Cytogenetické sekce 
Československé biologické společnosti. Pátek pak patřil zajímavým sdělením z oblasti onko‑
cytogenetiky.

Za pořádající kolektiv OLG FN HK doufám, že konference úspěšně doplnila řadu každoročních 
setkání a  že se příští rok můžeme těšit na 50. výroční konferenci, kterou bude připravovat 
Centrum nádorové cytogenetiky 1. LF UK a VFN Praha.

Jana Rabasová
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49. výroční cytogenetická konference a XI. Hradecké 
genetické dny – abstrakta přednášek

MILNÍKY KLINICKÉ CYTOGENETIKY (KARYOTYPE IS NOT DEAD)

Kyra Michalová

Centrum nádorové cytogenetiky ÚLBLD VFN a 1. LF Praha

Karyotyp se může zdát jako poněkud zastaralý genetický ukazatel, nicméně zůstává velmi uži‑
tečný v mnoha vyšetřeních při nejrůznějších diagnosách. Nemělo by se zapomínat, že v době 
sekvenování je karyotypování stále velmi mocná a levná technologie, která je přístupná takřka 
po celém světě a v mnoha situacích může významně pomoci nemocným a jejich rodinám. Vše‑
obecně se dá říci, že array komparativní genomová hybridizace (aCGH) zvyšuje procento dia‑
gnostikovaných případů (o 15 %), pokud je nález klasickými G‑pruhovacími metodami barvení 
chromosomů normální. Next generation sequencing (NGS) nebo exomové sekvenování může 
přinést nové nálezy geneticky vázaného onemocnění u dalších 15 % případů. Molekulárně‑ge‑
netické metody mají i nevýhody, které je možné shrnout do tří hlavních bodů.

1. Molekulárně‑genetické nové technologie jsou dostupné v západních a hlavně bohatých 
zemích, protože jsou dosti nákladné.

2. Analýza celého genomu může přinést výsledky variant neznámého významu (vous= vari‑
ant of unknown significance) a nebo náhodný nález, který jen obtížně vysvětlíme.

3. NGS a aCGH neurčí ztráty nebo amplifikace genetického materiálu, které vznikají při tran‑
slokacích a dalších přestavbách (inverze). Kromě toho např. při diagnóze odchylek pohlav‑
ních chromosomů je vyšetření karyotypu základní metodou. Rovněž tak při skríningu on‑
kologických onemocnění zůstává karyotyp stále nezávislým prognostickým ukazatelem, 
v současnosti především u hematologických malignit, ale s přibývajícími poznatky získaný‑
mi metodami FISH i u solidních nádorů.

Zcela nové přístupy ke studiu chromosomů přinesl objev chromothripsis, který by mohl pomo‑
ci při objasnění některých, zatím nevysvětlitelných změn v genomu člověka a to nejen nádoro‑
vých, ale i zárodečných buněk.

Máme na své cytogenetické cestě další důležitý milník, jsem přesvědčena o tom, že nové ob‑
jevy molekulárních analýz doplní, případně přispějí k vysvětlení některých, zatím nejasných 
výsledků starších výzkumů a hypotéz a že cytogenetika není určena k odpisu, jak slyšíme od 
některých odborníků.

Podpořeno výzkumnými granty RVO‑VFN64165, GAČR P302/12/G157 a MZČR 00023736.
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PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKA VROZENÝCH CHROMOZOMOVÝCH ABERACÍ 
V ČESKU V ROCE 2015

Vladimír Gregor, Antonín Šípek, Antonín Šípek jr., Jiří Horáček

Oddělení lékařské genetiky, Thomayerova nemocnice, Praha

Úvod

Prenatální diagnostika chromozomových aberací v České republice proděla významný rozvoj. 
V období 1994 – 2015 se měnil počet výkonů prenatální diagnostiky, a to jak v absolutních, tak 
v relativních počtech. V průběhu období také docházelo k významným změnám v provádění 
prenatálního screeningu a také k zavádění nových metod prenatální diagnostiky. Tyto změny 
vedly v uplynulém období ke zvýšení efektivity prenatální diagnostiky vrozených chromozo‑
mových aberací.

Metodika

V naší práci informujeme o  výsledcích prenatální diagnostiky v  roce 2015 a  retrospektivně 
jsme zpracovali data o prenatální diagnostice vybraných vrozených chromozomových aberací 
(Downův, Edwardsův a Patauův syndrom) v Česku v uplynulých dvaceti dvou letech. Analy‑
zovali jsme incidence sledovaných diagnóz vrozených chromozomových aberací, prenatálně 
a postnatálně diagnostikovaných v České republice za období 1994 – 2015, týdny při prenatální 
diagnostice i metody použité prenatální diagnostiky.

Výsledky

Vrozené chromozomové aberace, zejména pak Downův syndrom, jsou v současnosti nejčastěj‑
ší skupinou vad, které detekujeme již prenatálně. Od roku 1996 se postupně zvyšuje incidence 
prenatálně diagnostikovaných a předčasně ukončených případů Downova syndromu na úkor 
případů zaznamenaných u narozených dětí. V prvních třech letech sledovaného období se pro‑
cento prenatální diagnostiky Downova syndromu pohybovalo pod 40 %. V období 1996 – 2005 
se postupně procento záchytu zvyšovalo nad 60  %. V  posledních letech se úspěšnost pre‑
natální diagnostiky Downova syndromu dále zvyšuje až nad současných 80 %. V případě Ed‑
wardsova a Patauova syndromu se úspěšnost prenatální diagnostiky ve sledovaném období 
rovněž také zvyšuje. Zároveň je patrný posun v týdnu diagnostiky těchto syndromů směrem 
k prvnímu trimestru.

Závěr

Stoupající záchyt Downova syndromu v posledních letech je způsoben jednak kvalitativní změ‑
nou indikačního kritéria (významnější využití screeningu I. trimestru), jednak kvantitativního 
poklesu počtu celkově provedených výkonů invazivní prenatální diagnostiky při stoupajícím 
zastoupení odběru choriových klků. Díky dostupnosti nových screeningových testů a využití 
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současných možností invazivní prenatální diagnostiky se zvyšuje efektivita prenatální dia‑
gnostiky (prenatální záchyt) a také se významně snižuje týden těhotenství při diagnostice vro‑
zené vady. Podobné trendy pozorujeme i v prenatální diagnostice dalších chromozomových 
odchylek.

ANALÝZA VRODENÝCH VÝVOJOVÝCH PORÚCH SRDCA U PLODOV

Andrea Štefeková, Zuzana Čapková, Pavlína Čapková

Defekty srdca predstavujú najčastejšie vrodené vývojové poruchy u detí. Na skorú diagnostiku 
je veľmi dôležité vhodné použitie metódy, aby sa po narodení mohol problém čo najlepšie vy‑
riešiť. Príčiny srdcových porúch môžu byť genetické a sú buď zdedené od jedného alebo oboch 
rodičov, alebo je príčinou de novo mutácia. Vo väčšine prípadov spôsobených genetickými 
zmenami sa vyskytujú okrem srdcových porúch aj iné často veľmi variabilné klinické príznaky.

Štúdia obsahuje súbor 26 pacientiek, u ktorých boli UZ a fetálnym echokardiografickým vy‑
šetrením indikované poruchy srdca u plodov. DNA plodov bola následne testovaná metódou 
MLPA na možnú prítomnosť genetických zmien. V troch prípadoch sme zistili prítomnosť de‑
lécie v oblasti 22q11.2, u jedného plodu bola zistená delécia v géne EHMT1 a posledný plod 
mal deléciu v géne GATA4.

INFEKCE V TĚHOTENSTVÍ A OPAKOVANÉ SPONTÁNNÍ POTRATY

Jan Všetička

Infekce v těhotenství se tradičně uvádějí jako jedna z příčin opakovaných spontánních potra‑
tů. Nejčastěji – a téměř automaticky – se vyšetřují infekce ze skupiny TORCH (toxoplazmóza, 
rubeola, cytomegalovirus a herpes simplex virus). Přitom neexistují žádné jasné klinické údaje 
a je velmi málo moderních studií, které by jednoznačně prokázaly souvislost těchto a dalších 
infekcí s opakovanými spontánními potraty. V současné době se nepovažují tyto a další infekce 
za významný faktor v etiologii opakovaných potratů.
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SOUVISÍ MNOŽSTVÍ MITOCHONDRIÁLNÍ DNA V BUŇKÁCH 
BLASTOCYSTY S ÚSPĚŠNOSTÍ IMPLANTACE EMBRYA?

M. Hrubá1, R. Vlčková1, M. Pittrová1, P. Martínek3, L. Hradecký1, J. Zemanová1, P. Novaková1, 
V. Petříková1, B. Wirleitner2, M. Schuff2, A. Stecher2, M. Murtinger2

1 IVF Centers Prof. Zech-Pilsen, Plzeň, Česká republika

2 IVF Centers Prof. Zech-Bregenz, Bregenz, Rakousko

3 Bioptická laboratoř, Plzeň, Česká republika

Úvod

Preimplantační genetický screening (PGS) „druhé generace“, tedy vyšetření početních 
aberací všech chromosomů v buňkách blastocysty, je stále běžnější součástí léčby neplod‑
nosti metodami asistované reprodukce. Ačkoli výběr euploidního embrya k  transferu do 
dělohy matky přináší signifikantní zvýšení šancí na těhotenství v  porovnání s  léčbou bez 
provádění PGS, stále přibližně ve třetině případů není těhotenství dosaženo. Velké úsilí je 
proto věnováno nalezení dalších biomarkerů, které by souvisely se schopností implanta‑
ce (euploidního) embrya. Recentně byl jako možný nový prediktor úspěšnosti implantace 
navržen celkový obsah mitochondriální DNA (mtDNA) v  buňkách trofoektodermu, stano‑
vený metodou qPCR relativně k  množství jaderné DNA (Fragouli E et al, 2015; Diez‑Juan 
A  et  al, 2015). Embrya s  nižším obsahem mtDNA vykazovala vyšší úspěšnost implantace 
a navíc bylo pozorováno, že implantace embryí s množstvím mtDNA přesahujícím určitou 
hraniční hodnotu (0,003 %) nikdy neimplantovala (Fragouli E et al, 2015). Obdobná hodnota 
byla stanovena i pro vyšetření prováděná NGS (0,070 %), avšak pouze na omezeném počtu 
23 vzorků (Fragouli E et al, 2015). Cílem naší práce bylo ověřit na vlastním souboru dat sou‑
vislost relativního množství mtDNA stanoveného NGS na platformě Ion Torrent s úspěšností  
implantace embrya.

Materiál a metody

Reanalyzovali jsme DNA 56 vzorků trofoektodermu euploidních embryí (dříve vyšetřených 
aCGH) metodou NGS na platformě Ion Torrent umožňující simultánní kvantitativní analý‑
zu jaderného i  mitochondriálního genomu. 26 embryí bylo transferováno do dělohy matky 
(16 transferů jednoho embrya, 5 transferů dvou embryí). Statistické vyhodnocení bylo prove‑
deno nepárovým t‑testem.

Výsledky

Analýza NGS potvrdila euploidní nález a stanovila množství mtDNA u všech 56 vzorků (průměr 
0,064 %, medián 0,054 %). 7/26 transferovaných embryí úspěšně implantovalo, zatímco 19/26 
nikoli. Množství mtDNA u implantovaných a neimplantovaných embryí se statisticky význam‑
ně nelišilo (průměr 0,111 %, medián 0,058 % vs. průměr 0,69 %, medián 0,057 %, P 0.191). 
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 Navíc, u dvou úspěšně implantovaných embryí bylo nalezeno množství mtDNA vysoce přesa‑
hující navržený limit 0,070 % pro úspěšnou implantaci (0,368 %, resp. 0,146 %).

Závěr

V našem souboru dat nebyl pozorován rozdíl mezi množstvím mtDNA u úspěšně implanto‑
vaných a  neimplantovaných euploidních embryí, což může být ovlivněno malým souborem, 
nicméně nebyla ani potvrzena platnost hodnoty 0,070 % jako hranice pro úspěšnou implantaci 
embrya. Přestože tedy výsledky qPCR v citovaných studiích ukazují na možnou souvislost cel‑
kového obsahu mtDNA v tkáni blastocysty s úspěšností implantace embrya, výsledky získané 
NGS (na platformě Ion Torrent) se neukázaly být dostatečně spolehlivé. Před využitím stano‑
vení množství mtDNA k stratifikaci embryí v klinické praxi musí být proto celá problematika 
blíže prostudována a spolehlivost získaných dat musí být ověřena na nezávislých souborech.

LIMITY DETEKCE STRUKTURNÍCH CHROMOZOMOVÝCH ABNORMALIT 
V PREIMPLANTAČNÍ DIAGNOSTICE

R. Navrátil, M. Horňák, J. Horák, E. Mikulíková, V. Linková, K. Veselá

REPROMEDA s. r. o., Brno

Abstrakt nedodán.

JEDNODUCHÁ A PŘESNÁ NGS ANALÝZA CNV Z JEDNÉ BUŇKY (NAPŘ. 
PRO PGS) OD RUBICON GENOMICS A HPST

Anastassiya Zidkova, Zbyněk Halbhuber

HPST, s. r. o., Praha

PicoPLEX DNA‑seq (Rubicon Genomics) kit umožňuje amplifikaci pomocí kvasi‑náhodných pri‑
merů technologií PicoPLEX® s následnou PCR, kdy se inkorporují jednotlivé barkody. Jedná 
se o  jednozkumavkovou esej, kdy vlastní příprava zabere pouze 15 minut (viz obrázek) a  je 
určena pro NGS platformu Illumina. Vstupní množství DNA odpovídá 6 – 60 pg. Kit umožňuje 
připravit a indexovat 48 vzorků. Vlastní analýza je založena na námi vyvinuté pipeline, která je 
založena na odhadu počtu kopií u vzorků z celogenomového sekvenování na základě analýzy 
hloubky pokrytí genomu. Analýza nevyžaduje referenční vzorky a může být provedena pro 
více vzorků najednou. Výpočet začíná rozdělením genomu na nepřekrývající se úseky, typicky 
o délce 1000 kbp. Pro každý úsek je následně spočítán počet čtení, které jsou normalizované, 
např. vzhledem k obsahu GC % a repetitivních oblastí. Dále jsou data segmentována pro určení 
počtu kopií v každém genomickém segmentu.
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Součástí přednášky bude ukázka výsledků ze vzorků osekvenovaných s  hloubkou pokrytí 
méně než 1.5X.

DISKREPANTNÍ VÝSLEDKY VYŠETŘENÍ CHORIOVÝCH KLKŮ ANEB KDYŽ 
NÁS PŘÍRODA ŠÁLÍ

Drábová, M. Štolfa, T. Rašpličková, E. Vyhnálková, Š. Vejvalková, M. Malíková, M. Balaščáková, 
M. Libik, N. Ptáková, M. Palánová, D. Novotná

Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol, Praha

Diskrepance mezi karyotypem získaným ze vzorku choriových klků a karyotypem plodu byla 
mnohokrát popsána v literatuře a nejedna cytogenetická laboratoř se již s touto situací mu‑
sela potýkat. Takové diskrepance mohou vést jak k falešně pozitivním, tak bohužel i k falešně 
negativním výsledkům. Situace je často ještě komplikována diskrepancí mezi nálezem z nativ‑
ních a kultivovaných choriových klků.

S tímto fenoménem se v současnosti stále častěji potýkáme vlivem rozvoje molekulárních me‑
tod využívajících DNA izolovanou z nativního materiálu choriových klků a vzrůstající citlivosti 
těchto metod. Pomineme‑li technické chyby při vyšetření, pak je hlavním zdrojem diskrepancí 
přítomnost mozaicismu. Zde se pak může jednat o mozaicismus omezený pouze na placentu 
nebo mozaicismus přítomný v celé feto‑placentální jednotce. Odhaduje se, že u 1 – 2 % vzorků 
choriových klků se prokáže přítomnost mozaicismu. I přes to, že až u 90 % takovýchto nálezů 
je nakonec potvrzen normální karyotyp u plodu, může být přítomnost aberantní buněčné linie 
v placentě provázena růstovou retardací plodu.
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Na dvou prezentovaných případech budou demonstrovány dva typy mozaicismu, které se 
 projevily jako diskrepance během vyšetřování nativních a kultivovaných choriových klků me‑
todami QF‑PCR, array CGH, FISH a klasickou cytogenetickou analýzou. Na našem postupu se 
pokusíme ukázat, jak pomocí kombinace vyšetřovaných materiálů lze odlišit nálezy v jednotli‑
vých částech placenty a na základě tohoto zjištění předpovědět riziko postižení plodu.

Podporováno grantem MZ 00064203 a NF‑CZ11‑PDP‑3 – 003‑2014.

PATERNÁLNÍ UPD CHROMOZOM 14 U PLODU S OMFALOKÉLOU – 
KAZUISTIKA

J. Hodačová, M. Trková, I. Soldátová, N. Jenčíková, R. Mansfeldová, S. Březinová, Z. Vilímová, 
M. Bitóová, J. Horáček, M. Koudová

Gravidní pacientka (13+1 dle CRL) přichází na genetickou konzultaci pro riziko chromozomální 
aberace plodu – pozitivní screening I. trimestru (risk T21 1/10, risk T13+T18 1/200, vyšší NT 
3,2 mm, nízká hodnota PAPP‑A), u plodu drobná omfalokéla 8 × 7 mm. Po konzultaci se paci‑
entka rozhodla podstoupit invazivní vyšetření (biopsie choriových klků – CVS). QFPCR vyšet‑
ření DNA ze CVS neprokázalo aneuploidii chromozomů 13, 18, 21 ani maternální kontaminaci 
vzorku. Metodou array CGH z nekultivované tkáně choriových klků byla prokázána trisomie 
chromosomu 14, nemohla být však vyloučena mosaiková forma trisomie – proto bylo doporu‑
čeno vyčkat karyotypu z kultivovaných buněk CVS.

V kultivovaném vzorku choriových klků byla potvrzena mosaiková forma trisomie chromoso‑
mu 14 v kombinaci s Robertsonskou translokací chromosomů 13 a 14 (mos 45,XX,der(13;14) 
(q10;q10)[22] / 46,XX,der(13;14)(q10;q10), +14[19] / 46,XX[6]). Vzhledem k nálezu Robertson‑
ské translokace u  plodu bylo doporučeno vyšetření karyotypu obou partnerů, kterým byla 
u partnera prokázána balancovaná Robertsonská translokace chromozómů 13 a 14, pacientka 
má normální karyotyp. Kontrolní UZ vyšetření plodu v  16. týdnu gravidity prokázalo mimo 
již popsanou VVV – omfalokélu přetrvávající zvýšené prosáknutí šíje, atypickou facies plodu 
(mikromandibula, vysoké čelo) a  kratší dlouhé kosti končetin plodu. Vzhledem k  riziku uni‑
parentální disomie chromosomu 14, progresivnímu UZ nálezu a  snaze jednoznačně posou‑
dit chromosomální výbavu u plodu byl indikován odběr plodové vody. Metodou QFPCR byl 
potvrzen nález uniparentální disomie chromozomu 14 paternálního původu /UPD(14) pat/. 
Karyotyp plodu byl na základě vyšetření AMC stanoven na 45,XX,der(13;14)(q10;q10)pat. Pro‑
bandka s partnerem byli podrobně informováni o výsledcích genetického vyšetření plodu a UZ 
nálezech VVV plodu, které odpovídají zjištěné UPD(14)pat. Po seznámení s  jejich závažným 
klinickým dopadem se rozhodli pro ukončení současné gravidity.
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VYUŽITÍ METODY ARRAY CGH V PRENATÁLNÍ A POSTNATÁLNÍ 
GENETICKÉ DIAGNOSTICE – KAZUISTIKY

V. Čejnová 1, L. Vancová 1L.Lišková 1, V. Harmaš 1, M. Fišer  2, M. Stará 1, J. Laštůvková 1

1 Oddělení lékařské genetiky, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Ústí nad Labem

2 Pracoviště lékařské genetiky, GENvia, s. r. o., Praha

Na třech kazuistikách autoři prezentují význam využití metody array CGH (SurePrint G3 CGH 
ISCA v2, 8×60K, Agilent Technologies) v prenatální a postnatální genetické diagnostice.

První kazuistika

V první graviditě probandky bylo vyšetření mikrodelecí/mikroduplikací metodou array CGH 
doporučeno pro UZ nález susp. IUGR u plodu ve 20. týdnu gravidity. Z kultivovaných amni‑
ocytů byla u plodu mužského pohlaví detekována intersticiální mikroduplikace o velikosti 
4,41 Mb na chromosomu X, zasahující 95 genů, v oblasti Xp11.23‑p11.22 mikroduplikační‑
ho syndromu. Xp11.23‑p11.22 mikroduplikační syndrom (OMIM #300801; ORPHA217377) 
je charakterizován mírnou, středně těžkou až těžkou mentální retardací, opožděným vývo‑
jem řeči, předčasnou pubertou, anomáliemi dolních i horních končetin, problémy s váhou 
(obezita), epilepsií nebo neobvyklým (abnormálním) nálezem na EEG u  dětí, poruchami 
spánku (noční děsy), mírnou faciální dysmorfií. Dále byly popsány poruchy chování  – ag‑
resivní chování nebo anxieta, ADHD.  Následným vyšetřením rodičů byl zjištěn maternál‑
ní původ mikroduplikace Xp11.23‑p11.22 u  plodu. Partneři se rozhodli pro pokračování  
gravidity.

Druhá kazuistika

U pacientky bylo genetické vyšetření doporučeno endokrinologem pro malý vzrůst a pro troj‑
násobnou atresii GIT. Chromosomální vyšetření odhalilo u pacientky nosičství de novo tran‑
slokace chromosomů 2 a 13. Pomocí metody array CGH bylo zjištěno, že se jedná o nebalan‑
covanou translokaci: u pacientky byla detekována delece o velikosti 2,9 Mb na chromosomu 
13 v oblasti 13q21.1‑q21.2 a zároveň delece o velikosti 2,0 Mb na chromosomu 13 v oblasti 
13q21.33‑q22.1. Obě prokázané mikrodelece se nachází v oblasti 13q delečního syndromu. 
Nález byl ověřen metodou FISH. Klinická manifestace 13q delečního syndromu je velmi va‑
riabilní a závisí na velikosti a lokalizaci deletované oblasti. Mezi nejčastější klinické příznaky 
patří střední až těžká mentální a  růstová retardace, kraniofaciální dysmorfismus, anomálie 
rukou a nohou, vady mozku, srdce a ledvin. Syndrom je možné rozdělit do 3 skupin v závislosti 
na chybějící oblasti 13q: 1) chybí oblast proximální části 13q až do pruhu 13q32; 2) chybí ob‑
last 13q32; 3) chybí oblast distální části 13q zahrnující pruhy 13q33‑q34. Nález delecí v oblasti 
13q delečního syndromu vysvětlil spektrum příznaků přítomných u pacientky, včetně poruchy 
 růstu a opoždění psychomotorického vývoje.
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Třetí kazuistika

Genetické vyšetření v 5. graviditě probandky bylo doporučeno pro ukončení 3. a 4. gravidity 
probandky pro UZ průkaz hydrocefalu u plodů. Chromosomální vyšetření u obou plodů proká‑
zalo normální karyotyp. Metodou array CGH byla u obou plodů zjištěna 290 kb homozygotní 
intragenní delece genu ISPD na chromosomu 7, způsobující Walker‑Warburgův syndrom. Sekč‑
ní nález potvrdil v obou případech hydrocefalus. U probandky a jejího partnera bylo deteko‑
váno heterozygotní nosičství této delece. Walker‑Warburgův syndrom představuje vzácnou 
formu vrozené svalové dystrofie. Toto onemocnění bývá spojeno s mozkovými malformacemi 
včetně hydrocefalu, očními abnormalitami a časnou úmrtností cca do 3 let věku. V současné 
graviditě probandky s  25  % rizikem opakování Walker‑Warburgova syndromu UZ vyšetření 
v  16. týdnu gravidity odhalilo susp. hydrocefalus. I  v  tomto případě byla u  plodu metodou 
array CGH zjištěna 290 kb homozygotní intragenní delece genu ISPD, gravidita byla ukonče‑
na. Ani v případě této 5. gravidity si partneři nepřáli využít možnosti PGD v rámci asistované 
 reprodukce a rozhodli se pro spontánní koncepci.

ZDÁNLIVĚ TERMINÁLNÍ RECIPROKÁ TRANSLOKACE V RODINĚ 
S VÝSKYTEM WOLF‑HIRSCHHORNOVA SYNDROMU

D. Novotná, M. Malíková, J. Drábová, M. Štolfa, T. Rašpličková, M. Palánová

Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol, Praha

V rodinách s přenosem reciproké translokace lze rychle provádět prenatální diagnostiku po‑
mocí FISH na nativních buňkách plodové vody nebo choriové tkáně. Při použití subtelome‑
rických, eventuálně jiných lokus specifických sond očekáváme poměr signálů označujících 
translokované úseky 2 : 2 pro normálního, resp. balancovaného jedince a  3 : 1 pro postižený 
plod. U translokací s jedním malým produktem, můžeme pozorovat i poměr signálů 3 : 2, díky 
nerovnoměrnému rozchodu chromosomů – např. u rekurentní translokace (11;22) (q23;q11), 
jejímž následkem může být i malý nadpočetný chromosom v karyotypu. Prezentujeme rodi‑
nu s reciprokou translokací terminálních úseků krátkých ramen chromosomů 1 a 4, výskytem 
Wolf – Hirschhornova syndromu a neočekávaným nálezem při prenatální diagnostice ze CVS.

Podporováno grantem MZ 00064203 a NF‑CZ11‑PDP‑3 – 003‑2014.
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NOVÝ MIKRODELEČNÍ SYNDROM IDENTIFIKOVANÝ V RODINĚ 
S OPAKOVANÝM VÝSKYTEM PORUCHY INTELEKTU A CHOVÁNÍ

M. Šenkeříková, P. Havlíková, J. Drábová, E. Ruszová

OLG FNHK, ÚBLG FN Motol, Praha

V posledních desetiletích byla díky metodě array CGH nově identifikována a v literatuře pu‑
blikována řada nových klinicky významných mikrodelecí a mikroduplikací napříč lidským ge‑
nomem. Většina těchto mikrodelecí je asociována s  mentální retardací, poruchou vývoje, 
intelektu, chování a  různými přídatnými anomáliemi. V  námi popisované rodině s  opakova‑
ným výskytem opožděného vývoje, poruchou vývoje řeči, mentální retardací různého stupně 
i různými poruchami chování byla identifikována dosud nepopsaná mikrodelece 15q23, která 
v  rodině segreguje s výskytem patologického fenotypu.

PETERS PLUS SYNDROM

MUDr. Pavla Solařová1, Mgr. Jana Čopíková2, MUDr. Ivana Musilová, Ph.D..3, MUDr. Pavel 
Rejtar, Ph.D.4

1 Oddělení lékařské genetiky FN Hradec Králové

2 Synlab czech s. r. o. Praha

3 Porodnicko-gynekologická klinika FN Hradec Králové

4 Radiologická klinika FN Hradec Králové

Peters plus syndrom je autosomálně recesivně dědičný syndrom charakterizovaný Petersovou 
anomálií oka, malým vzrůstem, brachydaktylií, dysmorfickými faciálními příznaky, vývojovým 
opožděním a dalšími abnormitami. Jedná se o velmi vzácný geneticky podmíněný syndrom – 
kauzální mutace byla popsána v genu B3GLCT (dříve označovaný jako B3GALTL gen), který je 
lokalizován v oblasti 13q12.3. V tomto genu bylo dosud popsáno nejméně 10 mutací, které 
podmiňují vznik Peters plus syndromu. Nejčastější z mutací je c.660+1G>A, důsledkem které je 
tvorba abnormálně krátké nefunkční molekuly enzymu B3Glc‑T (beta 3‑glucosyltransferase). 
Pacienti s Peters plus syndromem jsou většinou homozygoté pro tuto mutaci.

Prezentujeme kazuistiku gravidní ženy, která podstoupila prenatální genetické vyšetření plo‑
du pro pozitivní kombinovaný test v I. trimestru s nálezem normálního karyotypu. Následné 
UZ vyšetření plodu ve 20. týdnu těhotenství prokázalo abnormální nálezy: hydrocefalus, levo‑
stranný faciální rozštěp, zkrácení dlouhých kostí na úrovni 5. percentilu. Pro tyto patologické 
nálezy byl indukován abort a provedena další vyšetření plodu (klinické a RTG vyšetření, pitva). 
Na základě nálezů provedených vyšetření bylo pomýšleno mimo jiné na Peters plus syndrom, 
proto bylo indikováno molekulárně genetické vyšetření genu B3GLCT  – tímto vyšetřením 
byla nalezena patogenní mutace v exonu 8 v homozygotní konfiguraci: c.660+1G>A. Nálezem 
kauzální mutace byl u potraceného plodu potvrzen zvažovaný Peters plus syndrom. Násled‑
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nou DNA analýzou byla u obou rodičů plodu detekována mutace c.660+1G>A v genu B3GLCT 
v heterozygotní konfiguraci. Tyto výsledky umožnily nabídnout probandce pro další graviditu 
preimplantační diagnostiku.

AR DĚDIČNÁ BILATERÁLNÍ AGENEZE LEDVIN – KAZUISTIKA

P. Fridrichová, E. Ruszová, M. Šenkeříková

Oddělení lékařské genetiky, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Oboustranná ageneze ledvin je závažná, se životem neslučitelná vrozená vývojová vada. V gra‑
viditě je spojená s  těžkým oligohydramniem. Charakteristickým nálezem u  plodu je, kromě 
chybění ledvin, plicní hypoplazie, „facies Potterové“ a pedes equinovari. V naší kazuistice pre‑
zentujeme opakovaný prenatální záchyt této vady u tří plodů z příbuzenského sňatku. U plodů 
byla nalezena kauzální homozygotní mutace v integrin alpha 8 genu.

MIKRODELEČNÍ SYNDROM 17q24.2‑q24.3 – KAZUISTIKA

M. Malíková, M. Hančárová, J. Drábová, Z. Sedláček, M. Havlovicová

Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol, Praha

Mikrodelece 17q24.2‑q24.3 je u pacientů charakterizována opožděním růstu, mikrocefalií, vý‑
vojovým a řečovým opožděním, lehkým snížením intelektu, faciální dysmorfií. Prezentujeme 
pacientku s  odpovídajícím fenotypem a  uvedenou delecí o  velikosti 2,8 Mb, která byla dia‑
gnostikována metodou SNP array a FISH.

Chybějící oblast zahrnuje několik známých genů, z nichž nejdůležitější se jeví PRKAR1A, kódují‑
cí protein asociovaný s tzv. Carney komplexem. Carney komplex představuje klinicky i genetic‑
ky heterogenní jednotku, a může se klinicky manifestovat výskytem mnohočetných myxomů, 
pigmentových skvrn a tumorů, které mohou postihovat kůži, srdce a další orgány a v určitém 
procentu tak vést ke kardiologickým, endokrinologickým či onkologickým komplikacím.

Grantová podpora MZ 00064203 a NF‑CZ11‑PDP‑3 – 003‑2014.
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VARIABILNÍ PROJEVY PSYCHOMOTORICKÉ RETARDACE V RODINĚ 
S KRYPTICKOU TRANSLOKACÍ t(1;12) (q43;q24.33)

P. Havlíková, M. Šenkeříková, E. Ruszová, V. Endrychová, J. Rabasová

Oddělení lékařské genetiky, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Prezentujeme případ opakovaného výskytu PMR v rodině s pěti dětmi. Dvě z dětí měly dia‑
gnostikovanou PMR výrazně odlišného stupně postižení. Karyotypizace ani MLPA vyšetření 
nejčastějších mikrodelečních syndromů neodhalilo příčinu postižení. Situaci komplikoval fakt, 
že postižené děti nebyly současně vyšetřovány na stejném pracovišti a rodiče přistupovali ke 
spolupráci s lékaři vágně. Až po narození 5. dítěte s patologickým nálezem na CNS bylo ko‑
nečně s rodinou pracováno jako s celkem a rodiče souhlasili s dalším vyšetřením. V rámci dia‑
gnostické rozvahy se uvažovalo až o zcela nezávislých příčinách postižení dvou starších dětí. 
Metodou aCGH byla u nejmladšího chlapce zjištěna přítomnost nevyvážené formy kryptické 
familiální translokace t(1;12). Postupně byly zmapovány 3 generace poměrně početné rodiny 
a bylo zjištěno, že mezi 5 sourozenci (2 zdraví, 3 postižení) jsou v poměru 1 : 1:1 : 2 zastoupeny 
všechny 4 kombinace segregujících chromozomů 1 a 12.

PODÍL ZDĚDĚNÝCH CNVs V SOUBORU PACIENTŮ S OPOŽDĚNÝM 
PSYCHOMOTORICKÝM VÝVOJEM (OPMV) / IDIOPATICKOU MENTÁLNÍ 
RETARDACÍ (MR) A PACIENTŮ S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA 
(ASD). POROVNÁNÍ ZÁCHYTU JEDNOTLIVÝMI METODAMI

P. Čapková, J. Srovnal, Z. Čapková, V. Bečvářová, M. Trková, A. Štefeková, K. Adamová, 
V. Curtisová, A. Šantavá, Š. Vejválková, R. Vodička, R. Vrtěl

Abstrakt nedodán.
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SPEKTRUM CNVs U PACIENTŮ S MENTÁLNÍ RETARDACÍ

D. Černá, A. Balcar, L. Brychová, J. Valečková, D. Grečmalová, A. Hladíková, P. Plevová, 
S. Širůčková

Oddělení lékařské genetiky FN Ostrava

Varianty v počtu kopií (CNVs) hrají významnou roli v etiologii mentálních retardací. K detekci 
CNVs u 120 pacientů s mentální retardací, vrozenými vývojovými vadami a stigmatizací nejas‑
né etiologie byla použita metoda celogenomové SNP array (HumanCytoSNP‑12 DNA Analysis 
Beadchip; Illumina Inc.) Všechny nálezy byly ověřeny metodou FISH nebo MLPA. U 19 ze 120 pa‑
cientů (15,8 %) byla nalezena jednoznačně patogenní varianta typu mikrodelece nebo mikrodu‑
plikace. Kauzální mikrodelece se vyskytly u 14 pacientů (73,7 %), mikroduplikace u 5 pacientů 
(26,3 %). Téměř třetina kauzálních nálezů (31,5 %) byla spojena s chromosomem 15.

DE NOVO VZNIKLÉ CHROMOSOMOVÉ ABERACE POSTIHUJÍCÍ 
CHROMOSOM 18 U DVOU PACIENTŮ VYŠETŘENÝCH NA OLG FN BRNO – 
KAZUISTIKY

M. Hanáková, M. Wayhelová, D. Blažková, M. Vilémová, E. Makaturová, P. Večerková, P. Kuglík, 
J. Němečková, Š. Prášilová, R. Gaillyová

Sdělení se týká 2 pacientů vyšetřených na OLG FN Brno, u kterých byly nalezeny a charakteri‑
zovány de novo vzniklé chromosomové aberace.

Kazuistika č. 1

Popisuje případ dívky narozené v roce 2010, která souběžně trpí tělesným i mentálním po‑
stižením, lehkou mentální retardací, centrální hypotonií, skoliózou, je stigmatizována. Deri‑
vovaný chromosom, nacházející se v jejím karyotypu, se cytogeneticky jeví jako morfologicky 
atypický chromosom 12 s delšími krátkými raménky. Metodou array CGH byla prokázána de‑
lece části krátkých ramen chromosomu 12 o velikosti 5,2 Mb a duplikace krátkých ramének 
chromosomu 18 o velikosti 14,8 Mb. Probandka vyrůstá ve velmi podnětném stimulujícím ro‑
dinném prostředí. Rodina spolupracuje s ranou péčí a usiluje o maximální rozvoj potenciálů 
dítěte. V době vyšetření na OLG navštěvovala logopedickou třídu běžné mateřské školy, i když 
její indikace odpovídá zařazení do MŠ pro tělesně postižené.

Kazuistika č. 2

Zabývá se případem chlapce narozeného v  roce 2012, u nějž byla nalezena de novo vzniklá 
nebalancovaná translokace chromosomů 18 a 21. Derivovaný chromosom byl detekován cy‑
togeneticky v karyotypu pacienta a metodou array‑CGH byla nalezena delece téměř celých 
krátkých ramen chromosomu 18. Velikost delece je 14 Mb. Díky přestavbě se snížil počet 
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 chromosomů v karyotypu na 45. U pacienta byla zjištěna stigmatizace, centrální hypotonie, 
kongenitální ptóza víček, mikroftalmie, horší prospívání, byl prokázán deficit růstového hor‑
monu. Trpí na opakované bronchitidy.

DROPLET dPCR ANEB NĚKOLIK TIPŮ NA JEJÍ OPTIMALIZACI

Mgr. Ema Ruszová, Ph.D.

S droplet dPCR na našem pracovišti ve Fakultní nemocnici Hradec Králové začínáme. Přístroj 
od firmy BioRad: QX100 Droplet Digital PCR (ddPCR™) system máme k dispozici od jara roku 
2015. Ve svém krátkém příspěvku bych ráda zmínila naše dosavadní zkušenosti, upozornila na 
úskalí metody, se kterými se na začátku našeho testování často setkáváme, a případně nastí‑
nila, jakým směrem se lze ubírat k tížené detekci např. low copy CNVs (s nástrojem Defining 
The Rain). Parametry  – design oligonukleotidů pro in house stanovení, PrimePCR tool, vliv 
teploty annealingu na amplitudu signálu, přístupnost templátu a  nespecifická amplifikace, 
budou mezi nastíněnými v  přednášce. Nakonec představím výsledky optimalizace in‑house 
stanovení SMN1 CNV.

HETEROGENITA PŘÍDATNÝCH CHROMOSOMOVÝCH ZMĚN U ETV6/RUNX1 
POZITIVNÍCH DĚTSKÝCH AKUTNÍCH LYMFOBLASTICKÝCH LEUKEMIÍ 
(ALL). VÝSLEDKY OLOMOUCKÉHO CYTOGENETICKÉHO CENTRA

Marie Jarošová, Milena Holzerová, Helena Urbánková, Jana Balcárková, Lenka Krůzová, 
Miroslava Mlynarčíková, Dagmar Pospíšilová, Zbyněk Novák, Bohumil Blažek, Tomáš Kuhn, 
Vladimír Mihál

Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Dětská klinika FN a LF UP Olomouc

Oddělení dětské hematologie, Klinika dětského lékařství FN Ostrava

Translokace t(12;21) s fúzí genů ETV6/RUNX1 je pozorována u ~25 % dětských B buněčných 
akutních lymfoblastických leukemií (B‑ALL). Fúze genů je považována za primární událost, 
která vede ke kumulaci dalších genetických změn a  vývoji leukémie. Klinická heterogenita 
onemocnění naznačuje, že přídatné chromosomové změny by se mohly podílet na celkovém 
průběhu onemocnění.

Cílem naší analýzy bylo určit frekvenci a typy přídatných chromosomových změn u nemocných 
s ETV6/RUNX1 pozitivní ALL a vyhodnotit některé klinické parametry.

V letech 1991 – 2016 jsme v cytogenetické laboratoři HOK FN Olomouc vyšetřili celkem 279 dětí 
s akutní leukemií. Jednalo se o 24 dětí s T‑ALL, 5 dětí s AML a 250 B‑ALL. Z celkem 250 B‑ALL 
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mělo potvrzený fúzní gen ETV6/RUNX1 (TEL/AML1) celkem 62 dětí, 30 dívek a  32  chlapců 
s mediánem věku 5 roků (rozmezí 2 – 12 roků). Celkem 27 dětí bylo diagnostikováno a léčeno 
na Oddělení dětské hematologie FN v Ostravě, 35 na Dětské klinice FN v Olomouci.

Všechny děti byly vyšetřeny klasickou cytogenetikou a metodami FISH; při nálezu komplexní‑
ho karyotypu v klasické cytogenetice byla použita metoda mFISH. V době diagnosy bylo vyšet‑
řeno 57 nemocných, v době relapsu 2 nemocní, v obou 3 nemocní.

Cytogenetická analýza byla úspěšná u 61/62 nemocných. Variantní translokace byla pozoro‑
vána u 9 nemocných.

Doplnění cytogenetiky metodami FISH upřesnilo výsledky přídatných chromosomových 
změn, které byly pozorovány u 56/62 vyšetřených dětí. Komplexní karyotyp (3 a více změn) 
byl potvrzen u 38 (61 %) nemocných. Analýza komplexních karyotypů ukázala velkou hetero‑
genitu změn, které zahrnovaly především různé typy translokací včetně jumping translokace 
a dicentrických chromosomů.

V přednášce budeme presentovat výsledky cytogenetických a molekulárně cytogenetických 
analýz u souboru 62 ETV6/RUNX1 pozitivních dětských B‑ALL na příkladech zajímavých nálezů.

Práce je podporována grantem IGA LF UP Olomouc 2016 – 001 a MZ ČR–RVO (FNOl, 00098892).

ANALÝZA VARIANTNÍCH NÁLEZŮ POČTU SIGNÁLŮ PŘI URČENÍ 
TRANSLOKACE t(4;14) METODOU FICTION U NEMOCNÝCH 
S MNOHOČETNÝM MYELOMEM

J. Balcárková1, M. Mlynárčiková1, P. Mičková1, V. Ščudla1, 2, T. Pika1, J. Bačovský1, J. Minařík1, 
M. Jarošová1

1 Hemato-onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

2 III.interní klinika – NRE, LF UP a FN Olomouc

Mnohočetný myelom (MM) je charakterizován četnými chromosomovými změnami prognos‑
tického významu. Jednou z nich je translokace t(4;14)(p16.3;q32.3), která je spojena s nepříz‑
nivou prognózou. Jejím důsledkem je deregulace genů MMSET a FGFR3.

Cílem práce bylo analyzovat geny IgH, FGFR3 a MMSET metodou FICTION v souboru nemoc‑
ných s MM, určit frekvenci translokace t(4;14) a variantních nálezů počtu signálů této tran‑
slokace, u opakovaně vyšetřených nemocných studovat klonální vývoj a vyhodnotit význam 
variantních nálezů.

V souboru 533 nemocných s  MM byla t(4;14) potvrzena u  66 (12,4  %) nemocných, z  toho 
u 21 (32 %) nemocných byla zjištěna abnormalita v počtu signálů. Abnormalita v počtu signálů 
při vyšetření přestavby IgH genu byla zjištěna u 15 z 21 (71 %) nemocných, zatímco analýza 
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genů FGFR3 a MMSET potvrdila variantní nález u 12/21 nemocných (57 %). Současně s variant‑
ním nálezem t(4;14) byly u všech nemocných nalezeny další přídatné chromosomové změny, 
nejčastěji delece 13q a zmnožení oblasti 1q21. U 3 z 9 opakovaně vyšetřených nemocných byl 
pozorován klonální vývoj.

Naše výsledky upozorňují na existující heterogenitu FICTION nálezů při určení t(4;14) a na sku‑
tečnost, že změny v počtu signálů při vyšetření přestavby genu IgH, způsobené především 
delecí, mohou maskovat translokaci, a proto je nutné pro určení translokací u MM používat 
specifické translokační sondy. Přestože nález variantních počtů signálů při určení translokace 
nepotvrdil statisticky významný vliv na celkové přežití nemocných, vzhledem k prognostické 
významnosti translokace t(4;14) neurčení změny může také významně ovlivnit terapeutický 
přístup.

Práce byla podporovaná grantem IGA MZČR NT/14400 – 3, IGA_LF_2016_001 a  MZ‑ ČR‑RVO 
(FNOL, 00098892).

JUMPING TRANSLOKACE U HEMATOLOGICKÝCH MALIGNIT – 
KAZUISTIKY FN BRNO

Kristina Ďurechová1, Petra Šmuhařová1, Zuzana Zemanová2, Karla Plevová1, 3, Eva Divíšková1, 
Jiří Šmejkal1, Kateřina Čábelová1, Pospíšilová1, 3, Alexandra Oltová1

1 Centrum molekulární biologie a genové terapie, Interní hematologická a onkologická klinika, FN Brno

2 Centrum nádorové cytogenetiky, ÚLBLD VFN v Praze a 1. LF UK

3 Centrum molekulární medicíny, CEITEC Masarykova univerzita

Získané jumping translokace (JT) jsou považovány za vzácně se vyskytující chromosomové 
změny, při kterých dochází k translokaci specifického chromosomového segmentu z jednoho 
dárcovského chromosomu na dva a více různých recipientních chromosomů v různých buň‑
kách u stejného jedince. V průběhu posledních 30 let byly popsány případy jumping transloka‑
cí u různých typů nádorových onemocnění včetně hematologických malignit, nejčastěji u mno‑
hočetného myelomu, akutní myeloidní leukemie a akutní lymfoblastické leukemie. V našem 
příspěvku popisujeme kazuistiky tří hematoonkologických pacientů s  jumping translokací, 
které jsme vyšetřili na našem pracovišti během let 2013 až 2015. Využili jsme metod klasic‑
kého cytogenetického vyšetření, FISH, mFISH, mBAND a čipových technologií (CytoScan HD, 
Affymetrix).

U dvou pacientů s chronickou lymfocytární leukemií byla nalezena jumping translokace úseku 
2p se zlomovými místy v oblastech 2p14 a 2p15, která nebyla v literatuře dosud popsána.

U pacienta s akutní myeloidní leukemií jsme odhalili jumping translokaci úseku 1q se dvěma 
různými zlomovými místy v oblasti 1q10 a 1q21.
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Podrobnější analýzy jumping translokací u pacientů s hematologickými malignitami by v bu‑
doucnu mohly přispět k  lepšímu pochopení mechanismu jejich vzniku a  jejich dopadu na 
prognózu pacientů.

Práce byla podpořena z grantu AZV MZČR 15 – 31834A.

INZERCE MATERIÁLU Z CHROMOSOMU 15 DO CHROMOSOMU 
7 U PACIENTA S CLL – KAZUISTIKA

J. Šmejkal1, Z. Zemanová2, L. Filipová1, E. Divíšková1
,K.Čábelová,

1O. Kopečná1, A. Oltová1

1 Centrum molekulární biologie a genové terapie, FN

2 Centrum nádorové cytogenetiky ÚLBLD VFN a 1. LF UK Praha

Inzerce chromosomového materiálu jsou jistou formou chromosomových translokací. Pro 
vznik klasické inzerce je zapotřebí tří chromosomových zlomů. Dvou zlomů na chromosomu, 
ze kterého inzertovaný materiál pochází, a jednoho zlomu na chromosomu, kam se bude ma‑
teriál inzertovat. Inzertovaný materiál následně může být orientován v chromosomu vzhle‑
dem k původní poloze centromery stejně a  jedná se tak o přímou inzerci, nebo může dojít 
k jeho otočení a změní se pořadí lokusů od centromery a jedná se tak o inzerci s inverzí.

V naší kazuistice budeme popisovat pacienta s chronickou lymfocytární leukémií, u kterého 
došlo k inzerci materiálu z chromosomu 15 do chromosomu 7 a která byla provázena dvěma 
paracentrickými inverzemi na derivovaném chromosomu 7.

Pro stanovení karyotypu nádorové linie pacienta bylo využito klasické cytogenetiky, metody 
fluorescenční in situ hybridizace (FISH) a k došetření inverzí byla použita metoda mnohobarev‑
ného pruhování (mBAND FISH).
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PROGNOSTICKÝ VÝZNAM TRANSLOKACÍ ZAHRNUJÍCÍCH GEN BCL11A 
U PACIENTŮ S MALIGNITAMI ZE ZRALÝCH B‑LYMFOCYTŮ

P. Vohradská1, P. Dvořák1, D. Lysák2, K. Kovářová1, M. Štěnová1, K. Tesařová1, L. Weberová1, 
R. Jaklová1, I. Šubrt1

1 Ústav lékařské genetiky LF UK a FN Plzeň

2 Hemato-onkologické oddělení FN Plzeň

Malignity ze zralých B‑lymfocytů tvoří velmi heterogenní skupinu onemocnění. Pro posou‑
zení jejich předpokládaného vývoje a správnou volbu léčebné strategie je nezbytná znalost 
faktorů, které mohou mít prognostický či prediktivní význam. Kromě vyhodnocení klinických, 
cytologických, imunofenotypických a molekulárně genetických ukazatelů je nedílnou součástí 
postupu pro stanovení prognózy těchto onemocnění cytogenetické vyšetření. Cytogenetické 
prognostické markery (delece 13q14, trisomie 12, delece 11q22/ATM, delece 17p13/TP53) va‑
lidované na rozsáhlých souborech pacientů jsou standardně používané při hodnocení prognó‑
zy u chronické lymfatické leukemie (B‑CLL). Prognostický význam však mohou mít i  vzácné 
cytogenetické přestavby, jejichž jednoznačná souvislost s průběhem onemocnění bude defi‑
nitivně ověřena po nashromáždění většího množství údajů ze samostatně publikovaných men‑
ších souborů pacientů.

Potenciálním diagnostickým a  prognostickým markerem malignit ze zralých B‑lymfocytů je 
gen BCL11A, resp. jeho přestavby. Z nich nejčastěji publikovaná je translokace t(2;14)(p16;q32) 
zahrnující geny BCL11A a IGH. Juxtapozice zúčastněných genů vede ke zvýšené expresi genu 
BCL11A u pacientů s atypickou formou B‑CLL s agresivním průběhem.

V našem příspěvku uvádíme tři pacienty s B‑CLL a translokací t(2;14)(p16;q32) a jednoho pa‑
cienta s  mantle cell lymfomem (MCL) a  translokací t(2;8)(p16;q24) zahrnující geny BCL11A 
a MYC a diskutujeme možný význam přestaveb genu BCL11A pro průběh onemocnění u těch‑
to pacientů na základě současných údajů z odborné literatury.

NGS WORKFLOW POD KONTROLOU – VÝZVA PRO DIAGNOSTICKOU 
LABORATOŘ

Mgr. Iva Kubíková, Ph.D.

GeneTiCA, s. r. o.

Abstrakt nedodán.
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ZAJÍMAVÉ NÁLEZY ABERACÍ CHROMOSOMU 7 U MYELOIDNÍCH 
MALIGNIT

Š. Ransdorfová1, J. Březinová1, I. Šárová1, 2, Z. Zemanová2, S. Izáková2, J. Čermák1, C. Šálek1, 
M. Vrzáková1, J. Trkovská1, K. Michalová1, 2

1 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

2 Centrum nádorové cytogenetiky, Ústav lékařské biochemie a  laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK, 
Praha

Úplná či částečná ztráta chromosomu 7, především dlouhých ramen 7q, patří k rekurentním 
cytogenetickým změnám u nemocných s myeloidním onemocněním, jako jsou myelodysplatické 
syndromy (MDS) a  akutní myeloidní leukémie (AML). Nález je důležitým prognostickým 
ukazatelem. Pro nemocné je aberace spojena se špatnou odezvou na léčbu a rychlejší progresí 
onemocnění. Podle mezinárodního prognostického systému (IPSS‑R) u MDS se delece dlou‑
hých ramen chromosomu 7 řadí do kategorie střední prognózy a samostatná monosomie 7 (‑7) 
nebo monosomie 7 současně s delecí 7q do skupiny s nepříznivou prognózou. U nemocných 
s AML je tato aberace spojena vždy s nepříznivou prognózou. Zlomová místa na dlouhých ra‑
menech chromosomu 7 jsou heterogenní, nejčastěji dochází ke zlomům v oblastech 7q21‑q22, 
7q31, 7q32 – 7q36. Na molekulární úrovni jsou tyto delece a zlomová místa intenzivně studo‑
vány s cílem lokalizovat nádorové supresorové geny. Jedním z nejdůležitějších dosud proká‑
zaných je gen EZH2 v oblasti 7q36.1 kódující katalytickou podjednotku vysoce konzervativní 
histon H3 lysin 27 (H3K27) metyltransferázy. U myeloproliferativních onemocnění má charak‑
ter tumor supresorového genu a ovlivňuje proliferaci a diferenciaci hematopoetických buněk. 
Uvedeme zajímavé nálezy změn chromosomu 7 u pacientů s myeloidním onemocněním.

Práce byla podporována granty MHCR 00023736, RVO‑VFN64165 a GAČR‑P302/12/G157.
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INTERPRETACE PARCIÁLNÍCH DELECÍ DETEKOVANÝCH MEDOTOU 
FISH V BUŇKÁCH KOSTNÍ DŘENĚ NEMOCNÝCH S HEMATOLOGICKÝM 
MALIGNITAMI

K. Skipalová1, Z. Zemanová1, K. Svobodová1, L. Pavlištová1, L. Lizcová1, S. Izáková1, 
V. Ticháčková1, I. Štěpánková1, K. Michalová1, 2

1 Centrum nádorové cytogenetiky, Ústav lékařské biochemie a  laboratorní diagnostiky, VFN a. LF UK, 
Praha

2 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

Jedním ze základních vyšetření při stanovení diagnózy u nemocných s hematologickými ma‑
lignitami je fluorescenční in situ hybridizace (FISH). Využívají se panely DNA sond, které zajiš‑
ťují identifikaci změn specifických pro jednotlivé subtypy. Při analýze fluorescenčních signálů 
v mikroskopu vzácně pozorujeme znatelný rozdíl ve velikosti signálů použitých sond. Tento 
rozdíl se relativně často vyskytuje u sond, pokrývajících oblasti s  repetitivními sekvencemi, 
zejména centromery chromosomů, kde jej považujeme za benigní polymorfismus bez pato‑
logického potenciálu. Naopak nálezy velikostně rozdílných signálů u lokus specifických sond 
jsou velmi vzácné a jejich záchyt závisí na kvalitě hybridizace a schopnostech lidského oka je 
rozlišit. Interpretace takového nálezu je často problematická. Není jisté, zdali je zasažen kau‑
zální gen, protože DNA sondy zpravidla pokrývají větší oblast než je sekvence sledovaného 
genu (lokus specifické sondy), případně leží i mimo ně (translokační sondy), nebo zda se jedná 
o hybridizační artefakt. Prezentujeme tři dětské pacienty [dva s diagnózou T‑akutní lymfoblas‑
tické leukemie (T‑ALL) a jednoho s B‑prekursorovou akutní lymfoblastickou leukemií (B‑ALL)], 
kteří byli standardně vyšetřeni panelem FISH sond odpovídajícím diagnóze. U  všech tří ne‑
mocných jsme prokázali parciálně deletovaný signál pro geny CDKN2A a CDKN2B [LSI CDK‑
N2A/CEP 9 Probes, (Vysis)], u  jednoho nemocného s T‑ALL navíc také parciálně deletovaný 
signál pro TLX3 gen [TLX3 FISH DNA Probe, Split Signal (Dako)]. Pro upřesnění zlomových míst 
a rozsahu nalezené delece jsme použili metodu aCGH/SNP (Agilent). Zjistili jsme, že ve všech 
případech geny CDKN2A i CDKN2B zasaženy byly a jedná se tedy o jejich skutečnou deleci, za‑
tímco u TLX3 došlo pouze k deleci přilehlých oblastí, ale k samotné ztrátě genu TLX3 nedošlo. 
Přestože jsou popsané změny poměrně vzácné, je velmi důležitá správná interpretace, aby 
bylo možné přesně stanovit diagnózu a prognózu nemocného. Pro ověření přítomnosti delece 
je vždy nutné použít další citlivější molekulárně cytogenetické metody.

Podpořeno MZ ČR – RVO VFN64165 a GAČR – P302/12/G157.
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MLL‑PTD – VHODNÝ MARKER PRO SLEDOVÁNÍ MRN U AML PACIENTŮ

K. Hrochová1, M. Chmelařová1, L. Kalferstová1, M. Lánská2, A. Víšková3, P. Žák2

1 Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Fakultní nemocnice Hradec Králové

2 IV. hematologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové

3 GeneriBiotech, Hradec Králové

Akutní myeloidní leukémie patří do heterogenní skupiny hematologických neoplazií charak‑
terizovaných klonální proliferací nádorově transformovaných myeloidních blastů s poruchou 
vyzrávání a apoptózy. Blasty se hromadí v kostní dřeni, krvi a krvetvorných orgánech, kde do‑
chází k potlačení normální krvetvorby.

Změny v  genetické výbavě nádorových buněk mají rozhodující význam v  určení prognózy 
AML ve smyslu šance na dosažení léčebné odpovědi a sledování minimální reziduální nemoci 
(MRN). Jedním z markerů vhodných pro sledování MRN je i přítomnost MLL‑PTD (mixed line‑
age leukemia – parciální tandemové duplikace). Pro MLL‑PTD přestavbu je charakteristické za‑
chování všech proteinových domén kódovaných MLL protoonkogenem. Přítomnost MLL‑PTD 
u pacientů s AML je obecně spojována s velmi špatnou prognózou.

Abychom dosáhli, co nejvyšší citlivosti záchytu MLL_PTD, zvolili jsme kvantitativní real‑ time 
PCR. Ve spolupráci s firmou GeneriBiotech se nám podařilo vyvinout assaye pro sledování ex‑
prese MLL‑PTD. Tyto assaye umožňují analýzu nejčastěji se vyskytujících zlomů (e9e3, e10e3, 
e11e3).

V současné době sledujeme tuto přestavbu u 5 pacientů s AML. U jednoho pacienta jsme pro‑
kázali počátek relapsu již 3 měsíce před změnou imunofenotypizace. Což lékařům umožnilo 
včas zachytit relaps a nově stratifikovat léčbu.

Tato metodika je citlivá, reprodukovatelná, jednoduchá a vhodná pro rutinní sledování MRD.
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PŘESTAVBY CHROMOSOMŮ U ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ 
A U PRACOVNÍKŮ V RIZIKU EXPOZICE CYTOSTATIKY A IONIZUJÍCÍM 
ZÁŘENÍM

Jiří Rubeš1, Petra Musilová1, Hana Šebestová1, Miluše Vozdová1, Markéta Petrovová2, Marek 
Svoboda2

1 Oddělení genetiky a reprodukce, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno

2 Masarykův onkologický ústav, Brno

Cytostatika a ionizující záření jsou známé svým karcinogenním, mutagenním a teratogenním 
působením. Zdravotničtí pracovníci a pacienti, kteří s nimi přicházejí do kontaktu, jsou tak 
v potenciálním riziku vzniku nádorového onemocnění a/nebo problému s plodností. Chromo‑
zomové aberace (ChA) lymfocytu jsou biomarkerem expozice genotoxickým faktorům (GF) 
a mohou predikovat její důsledky. Bežně používané standardní cytogenetické metody se za‑
měřující na nestabilní změny genomu jako jsou zlomy, chromosomální výměny a dicentry. Vý‑
sledky těchto metod odráží spíše krátkodobou expozici GF. Detekce stabilních ChA metodou 
FISH je přesnější k vyšetření kumulativní (dlouhodobé) expozice GF. Cílem realizace celého 
projektu je zjistit:

1. zda je tato metoda použitelná k biologické dozimetrii u pracovníků v rizikových provozech 
2. zda existují rozdíly ve výskytu chromozomálních aberací u pacientů po různé protinádorové 

léčbě, kterých by bylo možné využít k predikci rizika vzniku sekundárních malignit. 

Z předchozí studie víme, že vysoká frekvence přestaveb chromosomů přetrvává několik let po 
ukončení léčby a v jejich poklesu jsou interindividuální rozdíly.

Pro FISH je použita červeně značená malovací sonda pro chromosom 1 a zeleně značené sondy 
pro chromosomy 2 a 4. Sondy jsou smíchány tak, aby všechny 3 páry chromosomu byly dobře 
viditelné pod double‑filtrem (pro červenou a zelenou) ve fluorescenčním mikroskopu. Jed‑
notlivé vzorky jsou zakódovány a slepě analyzovány. Preparáty jsou předhledány pomocí mik‑
roskopu s automatickým vyhledáváním metafázních buněk (Metafer, MetaSystems). Všechny 
metafázní buňky, které se v mikroskopu jeví jako aberantní nebo potenciálně aberantní, jsou 
pomocí kamery nasnímány a hodnoceny v programu pro analýzu obrazu (ISIS, MetaSystems) 
dvěma hodnotiteli. U vybraných jedinců jsou výsledky získané FISH s třemi chromosomy a ex‑
trapolovanými na celý genom ověřovány pomocí multicolor FISH, využívající barevné značení 
všech chromosomů.

Dosud bylo vyšetřeno 98 zaměstnanců v riziku a 31 kontrol. Průměrná genomová frekvence 
translokací na 1000 buněk (FG) je 11,1±7,4. Mezi jednotlivými pracovišti a kontrolou nebyl zjiš‑
těn statisticky významný rozdíl. Korelační koeficient mezi frekvencí translokací a věkem činí 
0,47 (p=0,0001). Rozsah zjištěné FG činí od 0 do 36,7. I když nejsou mezi jednotlivými pracovišti 
a kontrolou statisticky významné rozdíly, umožňuje použitá metoda identifikovat pracovníky, 
kteří mají odlehlé nebo extrémní hodnoty narušení chromosomů.
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U pacientů, kteří podstupují dlouhodobou chemoterapii, je vysoký výskyt chromozomálních 
přestaveb, který vykazuje extrémní interindividuální rozdíly v  reakci na chemoterapii. Ge‑
nomová frekvence translokací na 1000 buněk u dosud vyšetřených pacientů byla v rozsahu 
od 57,7 do 590,1.

Tato práce je podporována Agenturou pro zdravotnický výzkum ČR reg. č. 15 – 33968A.

MUTACE GENŮ ASOCIOVANÝCH S DĚDIČNÝM KARCINOMEM PRSU 
A VAJEČNÍKŮ – PRVNÍ VÝSLEDKY NGS ONKOPANEL CZECANCA

M. Koudová1, V. Krutílková1, F. Lhota1, L. Černá1, M. Bittóová1, B. Honysová1, F. Zembol1, 
J. Libich1, Z. Kleibl2, D. Stejskal1

1 GENNET s. r. o.

2 Ústav biochemie a experimentální onkologie, 1. LF UK, Praha

Úvod

Onkopanel CZECANCA (CZEch CAncer paNel for Clinical Application) je platforma pro sek‑
venování nové generace (NGS) vyvinutá skupinou Doc. Kleibla z Ústavu biochemie a experi‑
mentální onkologie 1. LF UK Praha. Zahrnuje 212 predisponujících nebo kandidátních genů 
pro rozvoj nádorového onemocnění českých pacientů, včetně genů asociovaných s dědičným 
nádorovým onemocněním prsu a vaječníků (HBOC).

Metodika

Celkem bylo vyšetřeno 283 osob (z toho 148 pacientů s prodělaným nádorem a 135 riziko‑
vých zdravých příbuzných již nežijících pacientů) splňujících doporučená kritéria pro HBOC 
(dle Suppl. klin. onkol. 2016). DNA izolovaná z periferní krve byla analyzována metodu NGS 
onkopanelem CZECANCA se zaměřením na analýzu 13 genů asociovaných s rozvojem HBOC: 
BRCA1, BRCA2, TP53, CDH1, PTEN, STK11, CHEK2, PALB2, BRIP1, ATM, RAD51C, RAD51D, 
NBN.  Metoda NGS byla doplněna MLPA screeningem velkých genových delecí a  duplikací 
genů BRCA1, BRCA2 PALB2, RAD51C, RAD51D a delecí exonů 9 – 10 CHEK2 genu. Pozitivní 
výsledky byly ověřeny metodou přímého sekvenování v druhém konfirmačním vzorku. Vyvi‑
nuli jsme vlastní bioinformatickou pipeline pro anotaci získaných dat lokální instalací geno‑
mické databáze Ensembl a vlastní SQL databázi variant pro zpracování a klinické hodnocení 
výsledků.

Výsledky

Celkem byla patogenní mutace nalezena v 48/283 vzorků (17 %) – 31/148 pacientů (20,9 %) 
a 17/135 zdravých příbuzných (12,6 %). Z toho se u 3/283 vzorků (1,1 %) jednalo o digenic‑
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ké heterozygoty. Z nalezených mutací bylo 47,1 % v genech BRCA1/2, 31,3 % v genu CHEK2 
a 21,6 % v ostatních analyzovaných genech.

Závěr

Naše výsledky podporují dříve publikované závěry, že mutace BRCA1/2 genů jsou příčinou 
asi 50 % vrozených mutací u rodin s HBOC, proto je důležité testování i dalších asociovaných 
genů. Současně ukazují na důležitost vyšetření prvostupňových příbuzných v  riziku, pokud 
v rodině již nemůže být vyšetřen pacient s prodělaným nádorem.

BIALELICKÁ DELECE GENU CDKN2A (p16) V DIFERENCIÁLNÍ 
DIAGNOSTICE MALIGNÍCH MEZOTELIOMŮ

M. Uvírová1, 2, J. Žmolíková1, S. Pitronová1, J. Šimová1, R. Skalíková1, D. Konvalinka1, 
I. Urbanovská1, R. Měch1, J. Dvořáčková1, 2, 3

1 CGB Laboratoř a. s. Ostrava Vítkovice

2 Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Ústav patologie Fakultní nemocnice Ostrava

Maligní mezoteliom je nepříliš časté, avšak velmi agresivní nádorové onemocnění, nejčastěji 
pleurálního původu. Více než 80 % maligních mezoteliomů vzniká na podkladě expozice az‑
bestu. Roční incidence maligního mezoteliomu pleury je v současnosti u žen odhadována na 
1 – 2,5/1 000 000 a u mužů na 10 – 66/1 000 000 a je geograficky velmi odlišná s největším vý‑
skytem v Austrálii, ve Velké Británii a naopak s nejnižším výskytem v Japonsku. Molekulární 
podstata vzniku maligního mezoteliomu je dosud málo známá, avšak v  poslední době byly 
prokázány alterace v  genech CDNK2A, NF2 a  BAP1. Navíc status těchto tří genů má signi‑
fikantně prognostický význam. Nejčastější genetickou aberací u pleurálního mezoteliomu je 
homozygotní (bialelická) delece genu CDNK2A, která je popisována u 60 – 74 % případů a je 
také negativním prognostickým faktorem. Mutace v BAP1 genu (BRCA1‑ associated protein 
1) se vyskytuje u maligních mezoteliomů v 27 – 67 % případů a vede ke ztrátě exprese proteinu 
BAP1, který je tímto genem kódován. NF2 gen, který je lokalizován na chromosomu 22, lokusu 
22q12, je mutován u přibližně 50 % maligních mezoteliomů se současnou ztrátou „wild type“ 
alely delecí 22q nebo celého chromosomu 22. Tato aberace je asociována se zvýšenou proli‑
ferací a šířením nádoru.

Tyto genetické aberace mají zásadní význam v rozlišení mezi benigní a maligní mesoteliální 
proliferací a lze je tak využít v diferenciální histologické diagnostice maligního mezoteliomu. 
Současný průkaz bialelické delece genu CDNK2A pomocí metody fluorescenční in situ hybri‑
dizace a ztráty exprese proteinu BAP1 pomocí imunohistochemie je považován za spolehlivý 
marker malignity.
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ZPRÁVY Z POBOČEK A SEKCÍ

BRNĚNSKÁ POBOČKA
Akce pobočky ve druhém pololetí roku 2016

Přednáškové odpoledne Ústavu histologie a embryologie LF MU
19. října 2016, Velká posluchárna Konferenčního centra MU, Komenského nám. 2, Brno 
(26 účastníků)

Jana Dumková: Nanočástice kovů – známí neznámí.

Zuzana Garlíková:  Decelularizovaná plicní tkáň – bioaktivní 3D prostředí pro pri‑
mární buněčné kultury.

Tomáš Bárta: Buněčné přeprogramování aneb jak změnit osud buňky.

Lukáš Čajánek:  Centrozomy v embryogenezi – poučení z lidských embryonál‑
ních kmenových buněk.

Přednáškové odpoledne Ústavu anatomie, histologie a embryologie VFU
9. listopadu 2016, Mikroskopický sál Ústavu anatomie, histologie a  embryologie  – budova 
č. 34, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého 1 (17 účastníků)

Sapožnikov O:  Kdo čmuchá dřív? Aneb mezidruhové srovnání diferenciace či‑
chových buněk.

Pyszko M, Káňa V, 
Pyszková L, Páral V:  Vybrané anatomické zajímavosti z  pitvy hrošíka liberijského 

(Hexaprotodon liberiensis).

Glocová K:  Komparace vývojových procesů podílejících se na regresi zubní 
lišty u modelových organismů.

Kyllar M, Čížek P: Uterus masculinus u psa: případová studie.

Hamouzová P, Čížek P,
Bartošková A, Novotný R:  Detekce mastocytů v zona vasculosa ovarii kočky v závislosti 

na fázi pohlavního cyklu.
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Vědecká konference Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2016, 23. 
listopadu 2016
23. listopadu 2016, Mikroskopický sál Ústavu anatomie, histologie a embryologie – budova 
č. 34, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého 1 (17 účastníků)

Pořadatelé:   Česká bioklimatologická společnost  – Sekce bioklimatologie 
zvířat, 

  Výzkumný ústav živočišné výroby Praha a Brněnská pobočka 
ČsBS.

Statistika účasti: 17 přednášek a 8 posterových sdělení, účast 47 pracovníků.

Miroslava Sedláčková
předsedkyně Brněnské pobočky
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Foto na 1. straně obálky:

Jednou z možností využití benzo[c]fenantridinových alkaloidů je „live cell imaging“. Obrázek 
zachycuje mitózu u buňky linie lidského maligního melanomu A375, u které byla DNA označe‑
na makarpinem. Snímky pocházejí z časosběrného videa pořízeného na konfokálním mikro‑
skopu LSM 700 (Zeiss).



Logiq e

Vscan with Dual Probe

Logiq P9

Vivid S6
Voluson E10

Electric Medical Service, s.r.o.
tel.: +420 543 524 381, info@emsbrno.com
Kancelář Brno: Vídeňská 546/55, 639 00 Brno
Kancelář Praha: Žirovnická 3124/1, 106 00 Praha 10

tradiční dodavatel 
špičkové ultrazvukové techniky

KOMPLEXNÍ NABÍDKA ULTRAZVUKOVÝCH SYSTÉMŮ VŠECH KATEGORIÍ
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obálka 3

With Celldiscoverer 7, you can combine 

the easy-to-use automation of a boxed 

microscope with the image quality and 

flexibility of a classic inverted research  

microscope. 

Celldiscoverer 7 calibrates itself, then 

 detects and focuses on your samples while 

the optics adjust themselves. Whether 

working with 2D or 3D cell cultures, tissue 

sections or small model organisms, you 

will acquire better data in shorter times 

with this reliable automated research 

 platform. 

Highlights

• Celldiscoverer 7 is a fully integrated 

high-end automated live cell imaging 

system. Tailor the system to your  

applications with various incubation 

and detection options. 

• Go for fast, sensitive sCMOS or EMCCD 

cameras when performing demanding 

live cell experiments and rapid time 

lapse recordings. For screening  

applications with high throughput, 

choose a high dynamic range camera 

with a large field of view. 

• Add fast deconvolution to get better 

data from three-dimensional samples. 

• A hardware-based focus finds and 

keeps the focus automatically after 

 detecting the thickness and optical 

properties of the sample carrier for 

 demanding long-term, time-lapse 

 imaging. 

• Autocorr objectives correct spherical 

aberrations to deliver crisp contrast 

and high resolution. 

Configured to Your Requirements

• Control the temperature with the 

 optional heating unit or a Julabo cooling 

thermostat. In combination with a  

humidifier, optional CO2 and / or O2 

module you control atmospheric  

conditions.

• Your Celldiscoverer 7 can load multi-

well plates, dishes, chamber-slides or 

standard slides.

• All sample holders are optimized for 

large scanning areas, fully compatible 

with water immersion and autoclavable.

• Increase your sample throughput with 

the optional robotic Plate Loader.  

Load multiwell plates or insert plates 

and enjoy maximum flexibility.

ZEISS Celldiscoverer 7 
Your Automated Platform for Live Cell Imaging 

Rat cortical primary culture. 3D reconstruction  
of the deconvolved Z-stack (shadow projection).  
Sample courtesy of H. Braun, LSM Bioanalytik GmbH, 
 Magdeburg, Germany.

Tubulin in FluoCell prepared slide #1 using an 
 Autocorr objective. Sample courtesy of Invitrogen,
Thermo Fisher Scientific Inc.
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