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ÚVODNÍ SLOVO

Vážené kolegyně a vážení kolegové, 

jménem organizačního a programového výboru XXIII. Biologických dnů 
vás všechny vítám v Brně v prostorách kampusu Masarykovy univerzity  
v Bohunicích. Letošní konferenci jsme nazvali Moderní trendy biomedicínského 
výzkumu. Doufáme, že vás bohatý výběr přednášek zahrnující mikrobiomy, 
moderní modelové organismy, nové biomarkery a mnohé jiné zaujme  
a že si najdete čas i posterovou sekci.

Je naším velkým potěšením, že letošní Babákovu medaili dostane prof. Ing. 
Jiří Neužil, CSc. Prof. Neužil se soustřeďuje na studium role mitochondrií,  
a to zejména mitochondriálních respiračních komplexů v tvorbě nádorů  
a jejich léčbě. Nejnovějším oborem výzkumu je horizontální přenos mitochondrií 
v kontextu nádorových onemocnění. Prof. Neužil je autorem zhruba  
200 vědeckých článků s více než osmi tisíci citacemi. Jeho H-index je 52.  
Jsme velice potěšeni, že prof. Neužil přijede k nám do Brna.

Ráda bych poděkovala všem, kteří si přes léto udělali čas na přípravu vědeckých 
příspěvků. Budeme rádi, když přijdete podpořit také naše mladé kolegy,  
kteří se zúčastní studentské sekce této konference, ať už formou přednášky 
anebo posteru. Všem držíme pěsti.

Ráda bych také ocenila práci celého organizačního a programového výboru.

Věříme, že konference bude zajímavá nejen svým odborným programem,  
ale i příjemnou společenskou událostí. 

Sabina Ševčíková 

za organizační a programový výbor konference



6

Organizační výbor
doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D. – předsedkyně

Mgr. Martina Lojová, Ph.D.
prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D.

Programový výbor
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.

prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.
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prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
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RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D.
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
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e-mail: biologickedny2019@cbttravel.cz
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ZÁKLADNÍ INFORMACE

Místo konání
Masarykova univerzita, Univerzitní kampus Brno-Bohunice
Kamenice 5, 625 00 Brno

Výstava firem
budova A11, místnost 334 
Výstava firem je umístěna v prostorách Univerzitního kampusu – foyer  
u přednáškové místnosti

Stravování
Během přestávek se bude podávat káva, čaj a malé občerstvení.
Obědy se budou podávat 9. 9. a 10. 9. v areálu Univerzitního kampusu.
Společná večeře 9.9. v restauraci CRA B bistro
Adresa:
Netroufalky 797/7, 625 00 Brno

Plný registrační poplatek zahrnuje:
• vstup na odborná jednání
• vstup na výstavu firem
• konferenční materiály (program, sborník abstrakt)
• obědy a občerstvení během přednášek, společná večeře
• certifikát o účasti

Poplatky a informace
Registrační poplatky jsou včetně 21% DPH

Registrace do 15. 7. 2019 od 16. 7. 2019
Účastník člen ČsBS 2 200 Kč 2 700 Kč

Účastník nečlen 2 800 Kč 3 300 Kč

Student člen ČsBS 1 700 Kč 2 100 Kč

Student nečlen 2 100 Kč 2 600 Kč

Společná večeře 9. 9. 2019

Společná večeře
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PROGRAM

PROGRAM KONFERENCE
Pondělí, 9. 9. 2019

7.30 – 17.00 Registrace

9.30 – 9.40 Zahájení konference

Sekce: Význam mikrobiomu pro biomedicínu / 9.40 – 11.00 
předsedající: prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc

9.40 – 10.00 Střevní mikrobiota ve zdraví i nemoci
Helena Tlaskalová-Hogenová

10.00 – 10.20 Střevní mikrobiom u pacientů s primárním imunodeficitem
Juraj Bosák

10.20 – 10.40
Možnosti a úskalí bioinformatické analýzy mikrobiomu pomocí 
cíleného sekvenování vybraných oblastí 16S rRNA 
Filip Vrbacký

10.40 – 11.00
Změny střevního mikrobiomu při alogenní transplantaci 
kmenových buněk
Jakub Radocha

Sekce: Pokročilé buněčné terapie / 11.00 – 12.30 
předsedající: Mgr. Vladimír Rotrekl, Ph.D.

11.00 – 11.20
Contribution of failing stem cells to heart failure in Duchenne 
muscular dystrophy  
Vladimír Rotrekl

11.20 – 11.40
Studium patogeneze Alzheimerovy choroby in vitro pomocí 
lidských pluripotentních kmenových buněk
Dáša Bohačiaková

11.40 – 12.00 Revoluce v imunoterapii nádorů: CAR-T lymfocyty
Michal Šmída

12.00 – 12.20
Cílená inhibice kasein kinázy 1 v léčbě chronické lymfoidní 
leukémie
Pavlína Janovská

12.30 – 13.30 oběd / prohlídka posterů

Sekce: Molekulární farmakologie / 13.30 – 15.00
předsedající: doc. MUDr. Jaroslav Blahoš, Ph.D

13.30 – 13.50 SGIP1 as a novel modulator of Cannabinoid receptor1 
Jaroslav Blahoš

13.50 – 14.10
Metabolismus léčiv: příklady porozumění některým 
zákonitostem na molekulární úrovni
Alena Špičáková

14.10 – 14.30
Spektrum cílených léčiv v onkologii optikou molekulární 
farmakologie
Jana Merhautová
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15.00 – 15.30 kávová přestávka

Babákova přednáška – prof. Ing. Jiří Neužil, CSc. / 15.30

15.30 – 15.35 Představení přednášejícího a slavnostní předání Babákovy 
medaile

15.35 – 16.30 Mitochondrially targeted tamoxifen as an anti-cancer 
agent: From the bench to the bedside

19.00 – 22.00 večeře CRA B bistro

Úterý, 10. 9. 2019
Sekce: Molekulární diagnostika / 9.30 – 11.00 

Předsedající: prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.

9.30 – 9.50

Nádorová cytogenetika 20. a 21. století: od konvenční 
cytogenetiky k next generation cytogenetice hematologických 
malignit
Marie Jarošová

9.50 – 10.10
Bioelektrochemie jako nový nástroj v biomedicínském 
výzkumu: využití v detekci lidských papilomavirů 
Martin Bartošík

10.10 – 10.30
Experimentální studium některých mechanismů 
chemoresistencí nádorových buněk
Tomáš Eckschlager

10.30 – 10.50

Expression of CA1 gene affects cellular/extracellular 
structures, exosome formation and cargo and is probably 
linked to (favorable) prognosis in patients with malignant 
disease 
Silvia Tyčiaková

Sekce: Pokročilé metody v biomedicíně / 11.00 – 12.30
Předsedající: RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D.

11.00 – 11.20 Umělá inteligence pro biotypizaci kmenových buněk
Lukáš Moráň

11.20 – 11.40
Ramanova spektrometrie: od analýzy nízkomolekulárních látek 
po profilování buněk
Anna Týčová

11.40 – 12.00 Moderní zobrazovací metody v biomedicínském výzkumu 
Milan Ešner

12.00 – 12.20
Plasticity and intratumoral heterogeneity of cell surface 
antigen expression in breast cancer 
Karel Souček

12.30 – 13.30 oběd
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Sekce: Nové biomarkery v biomedicíně / 13.30 – 15.00
Předsedající: doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D.

13.30 – 13.50
MicroRNA a regulace BCR signalizace u B buněčných malignit: 
biomarkery a terapeutické implikace 
Marek Mráz

13.50 – 14.10 Zobrazovací biomarkery degenerativních demencí 
Irena Rektorová

14.10 – 14.30
MikroRNA v mozkomíšním moku jako diagnostické markery 
mozkových nádorů
Jiří Šána

14.30 – 14.50
Chromosomal damage, relative telomere length and DNA 
repair in colorectal and breast carcinogenesis 
Pavel Vodička

15.00 – 15.30 kávová přestávka

Studentská sekce / 15.30 – 16.30 
Předsedající: prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D., doc. RNDr. Sabina Ševčíková, 

Ph.D., RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D.

15.30 – 15.40
Histon demethylázy KDM5 a jejich vztah k chemorezistenci 
buněk neuroblastomu
Natália Podhorská

15.40 – 15.50
The roles of deubiquitinases in blood cancer-related functions: 
a comprehensive approach
Dhwani Radhakrishnan

15.50 – 16.00
Exploring DNA repair mechanisms in naive human embryonic 
stem cells
Dita Münzová

16.00 – 16.10
Benzimidazoles downregulate MDM2 and MDMX and activate 
p53 in MDMX overexpressing tumor cells
Zuzana Mrkvová

16.10 – 16.20 Enzymes of paramylon metabolism in euglenozoan flagellates 
Martina Kešeľáková

Sekce: Modelové organismy v biomedicíně / 16.30 – 17.30
Předsedající: Mgr. Jiří Kohoutek, Ph.D.

16.30 – 16.45

Mouse model of congenital heart defects, dysmorphic facial 
features and intellectual developmental disorders as a result 
of nonfunctional CDK13
Jiří Kohoutek

16.45 – 17.00
Halančíci - věkem podmíněná spontánní karcinogeneze u 
nového modelového organismu
Kamila Součková
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17.00 – 17.15
Využití transgenního miniprasečího modelu pro preklinické 
testování genové terapie Huntingtonovy nemoci
Petr Vodička

17.15 Ukončení odborného programu, předání ceny za nejlepší 
poster
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SBORNÍK PŘEDNÁŠEK  
A POSTERŮ

Přednášky jsou seřazeny dle sekcí a programu.
Postery jsou seřazeny dle prezentujícího 

autora abecedně.

Texty abstrakt neprošly jazykovou  
ani redakční úpravou.
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BABÁKOVA PREDNÁŠKA

BABÁKOVA PŘEDNÁŠKA
Československá biologická společnost pořádá 
od roku 1992 volnou sérii prestižních vědeckých 
přednášek nazvaných Babákovy přednášky.

Tyto přednášky jsou vědeckým odkazem jednoho 
ze zakladatelů Česko-slovenské biologické společ- 
nosti, profesora Edwarda Babáka (1873 – 1926), 
fyziologa světového jména.

Prof. Babák přešel v roce 1919 z Karlovy univerzity  
v Praze do Brna, kde patřil k zakládajícím profe-
sorům  lékařské fakulty Masarykovy univerzity. 
Působil zde jako přednosta fyziologického ústavu 
a několik let i jako přednosta Ústavu všeobecné 
biologie. Zasloužil se rovněž o založení Vysoké školy zvěrolékařské a Vysoké 
školy zemědělské a lesnické v Brně. Již v roce 1912 inicioval vydávání teore-
tického časopisu Biologické listy, stál u kolébky Moravské přírodovědecké 
společnosti a Spolku pro výzkum dítěte a péče o dítě. Jeho vědecká osob-
nost silně ovlivnila organizaci vědeckého a kulturního života v Brně a na celé 
Moravě.

Československá biologická společnost pořádá Babákovy přednášky při slav-
nostních nebo významných vědeckých příležitostech jako naplnění myšle-
nek tohoto vědce a k jejich autorství zve významné vědce současné.

Babákova přednáška, 9. 9. 2019 v 15.30

MITOCHONDRIALLY TARGETED TAMOXIFEN AS AN ANTI-CANCER 
AGENT: FROM THE BENCH TO THE BEDSIDE
prof. Ing. Jiří Neužil, CSc.

Vědecká činnost prof. Neužila se v poslední době 
soustřeďuje na studium role mitochondrií, a to ze-
jména mitochondriálních respiračních komplexů  
v tvorbě nádorů a jejich léčbě. Nejnovějším obo-
rem výzkumu je horizontální přenos mitochondrií 
v kontextu nádorových onemocnění. Prof. Neužil 
je autorem asi 200 vědeckých článků se zhruba 
osmi tisíci citacemi. Jeho H-index je 52. Je čle- 
nem redakční rady řady mezinárodních časopisů 
a hostujícím redaktorem několika speciálních sérií 
článků o mitochondriích jako novém cíli protirako-
vinných látek (v časopisech Molecular Aspects of 
Medicine, Mitochondrion a Antioxidants and Re-
dox Signaling). Je také autorem 5 patentů v oblasti 
protirakovinných látek cílených do mitochondrií, 
které vedly k jejich komercializaci.
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MITOCHONDRIALLY TARGETED TAMOXIFEN  
AS AN ANTI-CANCER AGENT: FROM THE BENCH TO THE BEDSIDE
Jiri Neuzil,1,2 Lanfeng Dong,2 Katerina Prokopova,1 Jan Stursa,1 Sona Hubackova,1 
Lukas Werner,1 Jakub Rohlena,1 Lubos Petruzelka,3 Zuzana Bielcikova3

1Institute of Biotechnology, Prague-West, Czech Republic; 2School of Medical Science, 
Griffith University, Southport, Qld, Australia; 31st Faculty of Medicine and General Faculty 
Hospital, Charles University, Prague, Czech Republic; j.neuzil@griffith.edu.au

Cancer is still on the rise, with the number of deaths offset by improving diagnosis. How-
ever, there is little progress in innovative therapeutic approaches. One of the reasons is 
the high level of plasticity of cancer cells, with which they can switch off and on alternative 
pathways as well as utilise various sources of energy. Another highly complicating aspect is 
that cancers of the same type feature different mutational signatures in individual patients, 
and, even worse, in primary tumours and proximal and distal metastases within the same 
patient. This makes it unlikely that cancer can be cured by agents targeting a single pathway 
or a single gene. Therefore, a target is needed that would be preferentially affected in cancer 
cells and that is indispensable for the progression of tumours.

Such a target seem to be mitochondria, in particular the mitochondrial respiratory sys-
tem. In a quest for improved cancer therapy, we decided to study a new family of anti-can-
cer agents that are tagged by the mitochondria-targeting vector triphenylphosphonium.  
Of the various agents we have synthetized, the mitochondrial respiratory complex I (CI)  
affecting mitochondria-targeted tamoxifen (MitoTam) shows a considerable promise. This 
agent blocks the flow of electrons from the catalytic subunit of CI in the matrix to its acceptor 
ubiquinone in the inner mitochondrial membrane. These electrons react with molecular oxy-
gen to form superoxide that triggers the cascade of reactions culminating in apoptotic death 
selectively in cancer cells. MitoTam also very efficiently suppresses cancer in several mouse 
models, including Her2-high breast cancer and triple-negative breast cancer.1

We have recently launched a clinical trial of MitoTam, i.e. phase 1A (short-term toxicity) 
and 1B phase (long-term toxicity). All patients entering the Phase 1 trial were terminal with 
progressive metastatic disease. Of the patients that finished 1B, more than 50% had stable 
disease. Several of them re-entered 1B and showed a very good response to MitoTam with 
no or low toxicity.

We believe that this is the first ever report on an anti-cancer effect of a mitochondria-tar-
geted anti-cancer agent showing efficacy against tumour in patients, pointing to this type  
of therapy as showing high promise for the clinic.

1.  Rohlenova K et al (2016) Selective disruption of respiratory supercomplexes as a new strategy to suppress 
Her2high breast cancer. Antiox Redox Signal 26, 84-103.



16



16 17

PŘEDNÁŠKY



18

PONDĚLÍ/ M
ONDAY  

  9. ZÁŘÍ / SEPTEM
BER 9

TH

STŘEVNÍ MIKROBIOTA VE ZDRAVÍ A NEMOCI
Helena Tlaskalová-Hogenová*, Miloslav Kverka , Zuzana Jirásková-Zákostelská, 
Klára Kostovčíková-Klimešová, Štěpán Coufal, Renata Štěpánková, Tomáš Hud-
covic, Hana Kozáková, Tomáš Hrnčíř

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Vídeňská 1083, 142 00 Praha 4 
email: tlaskalo@biomed.cas.cz

Většina našich tělních povrchů pokrytých epitelem (kůže, sliznice) je osídlena mikroorga-
nismy, které představují tzv. normální mikrobiotu (dříve mikroflóra). Moderní molekulárně 
biologické přístupy ukázaly, že mikrobiota (lidský mikrobiom) obsahuje 1013-14 bakteriálních 
buněk, kromě toho obsahuje viry, houby (plísně) a parazity. Naše mikrobiota představuje 
komplexní ekosystém s ohromnou diverzitou: počet genů našeho mikrobiomu převyšu-
je více než 100x počet genů v lidském genomu, dominantní bakteriální populace se vyvíjí  
během nejdůležitějších prvních 2–3 let života, složení mikrobioty je u každého člověka jedi-
nečné. 

Změny ve složení střevní mikrobioty ovlivňují propustnost slizniční bariery i funkce imunit-
ního systému a mohou mít za následek vývoj řady zánětlivých a nádorových chorob. Poruchy 
struktury mikrobioty („dysbioza“) jsou charakterizovány zmenšením diversity mikrobiomu, 
nárůstem potenciálně patogenních mikrobů („patobionti“) nebo snížením výskytu mikrobů 
prospěšných. Nerozřešenou otázkou zůstává, zda změny ve složení mikrobiomu jsou příči-
nou vývoje nemoci, jejím důsledkem nebo pouhou asociací. 

Zvířecí modely lidských chorob pomáhají osvětlit etiologii a patogenezu některých chronic-
kých chorob. Na gnotobiotických zvířecích modelech je možné zkoumat jak střevní mikrobio-
ta a její jednotlivé složky ovlivňují vývoj zánětu a karcinogenezi. Na gnotobiotických zvířecích 
modelech lidských onemocnění jsme ukázali, že přítomnost střevní mikrobioty je nezbytná 
pro vývoj střevních zánětů a kolorektálního karcinomu. Naopak ApoE deficitní myši (model 
lidské aterosklerózy) chované v bezmikrobních podmínkách vykazují vyšší incidenci a čas-
nější nástup této choroby než myši kolonizované konvenční mikrobiotou. Přenosem střevní 
mikrobioty z pacientů do bezmikrobních myší je možné analyzovat efekty, úlohu a charak-
teristiku mikrobů, které se účastní patogenetických mechanismů. Mikroby mají tedy zásadní 
úlohu jak pro udržování zdraví tak pro vznik a vývoj zánětlivých a nádorových chorob. 

Výzkum byl podpořen grantem Ministerstva zdravotnictví ČR AZV ČR NV18-09-00493, GAČR  
17-11275S, GAČR 17-09869S, GAČR 17-07332S, GAČR 19-02261S, RVO 61388971. 

1. Kverka, M.; Tlaskalová-Hogenová H. Dig. Diseases 2017, 35, 139.
2. Tlaskalová-Hogenová H. et al. Cell . Mol. Immunology 2011, 8, 110.
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STŘEVNÍ MIKROBIOM U PACIENTŮ S PRIMÁRNÍM IMUNODEFICITEM 
Juraj Bosák1, Kristýna Fiedorová2,4, Matěj Radvanský3, Matej Lexa3, Jiří Litzman4, 
Tomáš Freiberger2,4, David Šmajs1*

1Biologický ústav, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Kamenice 5, 62500 Brno, 
Česká republika
2Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, Pekařská 53, 656 91 Brno, 
Česká republika
3Katedra strojového učení a zpracování dat, Fakulta informatiky, Masarykova univerzita, 
Botanická 68a, 602 00 Brno, Česká republika
4Ústav klinické imunologie a alergologie, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Pe-
kařská 53, 656 91 Brno, Česká republika
e-mail: jbosak@med.muni.cz

Střevní mikroflóra (mikrobiom) má důležitý význam pro lidské zdraví. Podílí se na metabo-
lizmu i na ochraně proti patogenům. Změny ve střevní mikroflóře jsou často spojeny s řadou 
lidských onemocnění, zahrnujících zánětlivé onemocnění střev, obezitu, diabetes, rakovinu 
tlustého střeva apod. 

Běžná variabilní imunodeficience (common variable immunodeficiency – CVID) je primár-
ní imunodeficience vyznačující se výraznou hypogamaglobulinemií neznámé příčiny a ná-
chylností k bakteriálním infekcím. Frekvence výskytu onemocnění je 1:25 000. Onemocnění  
nejčastěji nastupuje mezi druhou a třetí dekádou života a přesná diagnóza bývá stanovena 
až s několikaletým zpožděním po nástupu onemocnění. Přesná příčina onemocnění není 
doposud známa. Kromě genetických faktorů se do značné míry uplatňuje i vliv zevního pro-
středí. 

Cílem studie bylo zjistit, zda se složení střevního mikrobiomu u pacientů s CVID liší od mik-
robiomu zdravých jedinců. Celkově bylo analyzováno 55 vzorků stolice (27 CVID a 28 kontrol), 
přičemž se podařilo zkompletovat 16 partnerských párů ze společné domácnosti.

Pomocí analýzy genů pro 16S rRNA bylo zjištěno, že bakteriální diverzita je v porovnání 
se zdravými jedinci u CVID pacientů snížena a současně dochází k relativním posunům ně-
kolika bakteriálních rodů, které jsou spojovány i s jinými patologickými stavy člověka (např. 
diabetes mellitus a IBD). Dále byla u pacientů komplexní analýzou metagenomu zjištěna sig-
nifikantně zvýšená variabilita různých metabolických drah, zejména funkcí reprezentujících 
sekundární metabolismus. Ve stolici pacientů bylo také analyzováno více než 10 000 růz-
ných metabolitů, přičemž tyto výsledky také ukázaly, že pacienti s CVID se signifikantně lišili  
od zdravých kontrol. 

Podporováno granty MUNI/M/1322/2015 a MUNI/A/1298/2018.
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MOŽNOSTI A ÚSKALÍ BIOINFORMATICKÉ ANALÝZY MIKROBIOMU 
POMOCÍ CÍLENÉHO SEKVENOVÁNÍ VYBRANÝCH OBLASTÍ 16S RRNA
Filip Vrbacký*1, Radka Bolehovská2, Pavel Žák1

1IV. interní hematologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové
2Ústav klinické mikrobiologie, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové
email: filip.vrbacky@fnhk.cz

Rozmach masivně paralelního sekvenování znamenal významný krok směrem k vyšší me-
todické dostupnosti a následnému rozvoji poznání v oblasti analýzy mikrobiomu. Jedním ze 
základních přístupů je sekvenování cílových oblastí DNA. Nejčastěji se využívá gen pro 16S 
rRNA, který obsahuje 9 oblastí s dostatečně vysokou variabilitou mezi jednotlivými druhy. Ty 
se střídají s oblastmi konzervativními, umožňujícími amplifikaci pomocí PCR. Používané pri-
mery však neumožňují díky drobným změnám v konstantních oblastech amplifikovat DNA 
všech mikroorganizmů, popř. ji mohou amplifikovat s rozdílnou účinností. Limitovaná délka 
sekvenačních reakcí navíc neumožňuje sekvenaci celého genu pro 16S rRNA. Většina použí-
vaných amplikonů tak pokrývá pouze 1 – 2 variabilní oblasti, které neumožňují rozlišení až na 
úroveň druhu. Role bioinformatika tak nezačíná ve chvíli, kdy jsou hotová sekvenační data, 
ale již mnohem dříve, ve fázi přípravy experimentu, kdy je nezbytné zvážit, která oblast je 
nejvhodnější pro získání výsledků relevantních pro daný projekt.

Samotné sekvenování je zatíženo řadou možných chyb, které je nutné následně odstra-
nit. Jedním z nejrozšířenějších přístupů je vytvoření tzv. operačních taxonomických jednotek, 
které sdruží vysoce homologní sekvence. Tento přístup však ještě více komplikuje rozlišení 
sekvenčně velmi podobných taxonů. V posledních letech se objevují nástroje, které se snaží 
o opravu chyb v jednotlivých sekvencích, čímž tento problém řeší. Produkty PCR, které ne-
byly amplifikovány až do konce, mohou navíc působit jako primery v dalších cyklech PCR, 
čímž dochází ke vzniku chybných chimérických produktů. Pro většinu analýz je zapotřebí 
k získaným sekvencím přiřadit taxonomická data. Výslednou kvalitu tohoto kroku ovlivňuje 
použití vhodné databáze a metody přidělení. Z takto získaných dat je dále nezbytné odstranit 
sekvence, které mohou být artefakty amplifikace i následného sekvenování, a které se nepo-
dařilo odstranit v průběhu předešlé analýzy. Tyto filtry musí být použity tak, aby odpovídaly 
povaze projektu.

Takto získaná data je možné analyzovat a transformovat řadou postupů, jako jsou stano-
vení bohatostí a rozmanitostí různých typů sekvencí či taxonů v rámci jednoho vzorku (alfa 
diverzita) či mezi více vzorky (beta diverzita), hledání statisticky významně odlišně se vyskytu-
jících taxonů, korelační analýzy atd. Pro snadnější popis komunit je možné provést vizualizaci 
výsledků pomocí řady různých technik.

Analýza mikrobiomu stále není a patrně nikdy nebude jednoduchý proces s přesně da-
nými pravidly. Každý projekt i soubor dat stále vyžadují osobní přístup, který se často mění 
v průběhu samotné analýzy, což ji dělá bioinformaticky tak zajímavou oblastí.

Podpořeno MZ ČR – RVO (FNHK, 00179906).
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ZMĚNY STŘEVNÍHO MIKROBIOMU PŘI ALOGENNÍ TRANSPLANTACI 
KMENOVÝCH BUNĚK
Jakub Radocha*1, Radka Bolehovská2, Filip Vrbacký1

1IV. interní hematologická klinika LF UK a FN Hradec Králové, Sokolská 581,  
50005 Hradec Králové
2Ústav klinické mikrobiologie LF UK a FN Hradec Králové, Sokolská 581,  
50005 Hradec Králové
e-mail: jakub.radocha@centrum.cz

Lidský mikrobiom je dnes považován za integrální součást lidského těla a hraje význam-
nou roli v udržování homeostázy organismu. Lidské střevo je sídlem stovek extrémně diverz-
ních druhů bakterií. Každý člověk si nese unikátní soubor těchto bakterií s možnými dopady 
na své zdraví. Zdravá mikrobiota střevní sliznice pomáhá k prevenci kolonizace střeva pa-
togenními organismy a přispívá k imunitní integritě střeva. Zevní vlivy mohou značně ovliv-
nit homeostázu tohoto unikátního ekosystému. Pacienti s hematoonkologickými choroba-
mi podstupují systémovou chemoterapii doplněnou o alogenní (dárcovskou) transplantaci 
krvetvorných buněk. Nastolená neutropenie, lymfopenie a další změny imunity vyvolané 
chemoterapií značně zasahují do složení střevní mikroflóry. Následné použití antibiotik pro 
terapii oportunních infekcí dále prohlubuje ztrátu diverzity celého ekosystému. Tato nízká 
diverzita pozorovaná zejména u pacientů podstupujících alogenní transplantaci je jedním  
s faktorů, které prokazatelně zvyšují mortalitu těchto nemocných. Složení mikrobiomu 
před zahájením léčby může být jedním z prediktorů jejího výsledku. Užití širokospektrých 
antibiotik je korelováno s celkovým přežitím pacientů po alogenní transplantaci. Nejzávaž- 
nější komplikace alogenní transplantace – akutní nemoc štěpu proti hostiteli (GVHD) je spjata  
s těžkým narušením střevní mikrobioty a vyúsťujě v extenzivní morbiditu a mortalitu nemoc-
ných. Důležitou klinickou otázkou pak zůstává, zda ovlivnění střevní mikrobioty manipulací 
jednak s antibiotickou strategií nebo přímo složením mikrobioty dovede snížit rizika spojená 
s její disrupcí a zlepšit tak přežití nemocných, kteří podstupují náročnou hematoonkologic-
kou terapii. 

Podpořeno MZ ČR – RVO (FNHK, 00179906)
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CONTRIBUTION OF FAILING STEM CELLS TO HEART FAILURE  
IN DUCHENNE MUSCULAR DYSTROPHY.
Jelinkova Sarka, Aimond Franck, Fojtik Petr, Kohutova Aneta, Jurakova Tereza,  
Finan-Marchi Amanda, Scheuermann Valerie, Pesl Martin, Vrbsky Jan, Gilles  
Carnac, Gaillyova Renata, Valaskova Iveta, Giancarlo Forte, Lacampagne Alain, 
Dvorak Petr, Meli Albano C., Vladimir Rotrekl*

*presenting and corresponding author

Duchenne and Becker muscular dystrophies (DMD and BMD, respectively) are genetic 
conditions characterized by the lack of functional dystrophin. Majority of the DMD/BMD pa-
tients develops heart muscle fibrosis and cardiomyopathy, leading to heart failure. Although 
several molecular mechanisms leading to the DMD cardiomyocyte death were described 
during the recent decades, the link between dystrophin deficiency and delayed onset of car-
diomyopathy is still unclear. Recent evidence suggests involvement of progenitor population 
failure: thus, we focused on studying DMD stem cells. 

In order to dissect the mechanism of cardiac resident stem cells depletion in humans, we 
used DMD patient specific induced pluripotent stem cell model and human embryonic stem 
cells with dystrophin mutation introduced by CRISPR/Cas technology (DMD hPSC for both 
models). We observed that absence of dystrophin in DMD hPSC leads to dysregulation of 
nitric oxide synthase (NOS), resulting in excessive release of reactive oxygen species (ROS). 
ROS are in turn associated with increased DNA damage and elevated mutant frequency in 
DMD hPSCs. The inhibition of NOS or ROS scavenging, results in DNA damage reduction. 
Finally we observed dramatic increase in population of cardiac resident stem cells in young 
adult (2-3 months) mdx mice hearts, followed by steep decrease in mature animals, which 
is in contrast to stable population in WT mouse hearts. Stem cell depletion in mdx animal 
hearts is associated with elevated nuclear DNA damage. 

Based on these results, we suggest that elevated proliferation of cardiac resident stem 
cells together with NOS induced-ROS mediated-genomic instability leads to their depletion, 
and subsequently to limited homeostasis of the heart muscle.

Acknowledgements: The work was supported by the Ministry of Education, Youth and 
Sports of the Czech Republic National Program of Sustainability II CEITEC 2020 (LQ1601) and 
LO1409).
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STUDIUM PATOGENEZE ALZHEIMEROVY CHOROBY IN VITRO POMOCÍ 
LIDSKÝCH PLURIPOTENTNÍCH KMENOVÝCH BUNĚK 
Hana Hříbková,1 Tereza Váňová,1 Martin Barák,1 Veronika Kolajová,1 Jan Raška,1 
Dáša Bohačiaková*1

1Ústav histologie a embryologie LF MU, Kamenice 5, 62500 Brno 
e-mail: bohaciakova@med.muni.cz

Alzheimerova nemoc (Alzheimer’s disease – AD) je chronické neurodegenerativní onemoc-
nění, jež způsobuje postupné zhoršování paměti, intelektu a změny chování postiženého 
pacienta. Mozková tkáň podléhá patologickým změnám ve formě hromadění β-amyloidního 
plaku (Aβ) a hyperfosforylovaného proteinu Tau (p-Tau). Navzdory velkému počtu dostupné 
literatury a studií však mechanismus patogeneze, a tedy i potenciální léčba Alzheimerovy 
choroby, zůstávají nejasné.

Pro studium AD se v současnosti využívají geneticky modifikované buněčné linie i zvířecí 
modely, které však nejsou schopny plně rekapitulovat všechny aspekty patologie lidského 
CNS. Rozvoj biologie kmenových buněk a možnosti jejich získání přímo z pacientů jsou pro-
to velkým příslibem modelování komplexních neurodegenerativních nemocí včetně AD. Re-
centně bylo ukázáno, že buněčné přeprogramování pacientských buněk do indukovaných 
pluripotentních kmenových buněk (iPS) a následná kultivace tzv. „Cerebrálních organoidů“  
in vitro poskytuje nadějnou metodu pro bližší poznání Alzheimerovy choroby. Tyto 3D kultu-
ry Alzheimerovy choroby vykazují klíčové události patogeneze AD, včetně agregace Aβ a hro-
madění p-Tau a představují tak jedinečný nástroj pro výzkum AD. V České republice takovýto 
model prozatím nebyl ustaven. 

Cílem naší studie tedy bylo vytvořit in vitro model Alzheimerovy choroby přímo z buněk 
pacientů a na tomto modelu následně studovat vznik patogeneze AD. Pomocí buněčné re-
programace se nám podařilo vytvořit iPS buňky z buněk pacientů s familiární formou AD 
(„AD-iPSCs“) a také ze zdravých kontrol, ověřit jejich pluripotencii i schopnost diferenciace. 
Z těchto buněk jsme následně vytvořili 3D cerebrální organoidy a také 2D neuronální kultury, 
u kterých jsme byli schopni detekovat přítomnost patologie AD, tj. akumulaci Aβ a p-Tau. 
Na těchto buněčných systémech v současnosti ověřujeme hypotézy, zda je akumulace Aβ 
podporována složením buněčných membrán a/nebo reakcí na přítomnost mikroorganismů. 
Výsledky tak budou moci objasnit nejen vznik AD patologie, ale umožní také testování látek, 
které mohou jejímu vzniku v in vitro podmínkách zabránit. 

Podporováno grantem GA ČR (reg. č. 18-25429Y), AZV (reg. č. NV19-08-00472), mezioboro-
vým grantem GA MU (reg. č. MUNI/G/1131/2017) a grantem LF pro juniorského výzkumníka 
(DB a JR).
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REVOLUCE V IMUNOTERAPII NÁDORŮ: CAR-T LYMFOCYTY 
Michal Šmída
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Rozvoj molekulárně biologických metod umožnil mimo jiné genetické modifikace lidských 
primárních buněk za účelem léčby. Vyvinutí metody modifikace T lymfocytů pomocí tzv. 
chimérických antigenních receptorů (CAR) znamenal skutečnou revoluci v buněčné terapii 
různých typů nádorů. Při této metodě jsou T lymfocyty izolovány z krve pacienta a geneticky 
modifikovány, aby stabilně exprimovaly CAR receptor. Tento receptor se skládá extracelulár-
ně z vazebné části protilátky cílené proti specifickému antigenu exprimovanému na povrchu 
nádorových buněk. Intracelulární část CAR receptoru obsahuje různé signalizační domény 
odvozené od T-buněčného receptoru a kostimulačních receptorů. Vazba CAR receptoru  
na cílový nádorový antigen tak vede k aktivaci T lymfocytu a specifickou lyzi nádorových  
buněk.

V této přednášce představím jednotlivé kroky přípravy CAR-T lymfocytů a jejich různé  
variace. Popíši jednotlivé generace CAR konstruktů a způsoby jejich vložení do T lymfocytů, 
což vše ovlivňuje jejich konečnou aktivaci a perzistenci v organismu. Zaměřím se především 
na dva výsledné produkty CAR-T lymfocytů, které jsou již schváleny pro léčbu některých 
B-lymfoidních malignit a ukáži některé výsledky klinických studií. Prezentuji přehled dalších 
nádorových onemocnění, u kterých jsou v současnosti testovány CAR-T lymfocyty, a jejich 
konkrétních antigenů. Popíši také různé alternativy přípravy CAR-T lymfocytů a představím 
nejnovější varianty vylepšených CAR produktů. Na závěr ukáži některá vlastní data přípravy 
a účinnosti CAR-T lymfocytů u chronické lymfocytární leukémie.

Podpořeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pod projektem 
CEITEC 2020 (LQ1601).
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CÍLENÁ INHIBICE KASEIN KINÁZY 1 V LÉČBĚ CHRONICKÉ LYMFOIDNÍ 
LEUKÉMIE
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Šárka Pospíšilová4,5, Kamil Paruch2,3, Vítězslav Bryja1,7
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3Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně,  
4Centrum molekulární biologie a genové terapie, Laboratoře Interní hematologické  
a onkologické kliniky Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, 
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Proteiny patřící do kinázové rodiny Kasein kinázy 1 (CK1), a zejména isoformy CK1 α/δ/ε, 
jsou klíčovým regulátorem jak kanonické, tak nekanonické Wnt signalizace. Bylo prokázáno, 
že se obě větve této signální dráhy podílejí na vzniku a průběhu onemocnění chronické lym-
focytární leukémie (CLL), která se dodnes řadí mezi nevyléčitelné choroby (Wang et al., 2014, 
Kaucka et al., 2013). Aktivita Wnt dráhy a CK1 kináz je spojována i s dalšími typy nádorových 
onemocnění, ale také s řadou neurodegenerativních onemocnění (Alzheimerova choroba, 
Parkinsonova nemoc aj.), obezitou či s alkoholovou závislostí. Cílená inhibice Wnt/CK1 aktivi-
ty tak má široký terapeutický potenciál, který však dosud nebyl úspěšně naplněn.

V nedávné studii jsme na příkladu CLL jako modelového onemocnění prokázali účin-
nost CK1 δ/ε inhibice jak v in vitro esejích zaměřených na klíčové procesy progrese CLL, tak  
zejména ve dvou in vivo modelech založených na Eµ-TCL1 transgenních myších (Janovska et 
al., 2018). 

I když se CK1 inhibice jeví jako vhodný způsob léčby CLL, či dalších onemocnění závislých 
na Wnt/CK1 aktivitě, do dnešní doby neexistují CK1 inhibitory schválené pro klinické vyu-
žití. Proto se nyní naše práce zaměřuje na vytvoření skupiny selektivních látek zacílených  
na inhibici jednotlivých CK1 isoforem. 

Podporováno granty Masarykovy univerzity (MUNI/A/1105/2018, 1306/2017), Ministerstva 
zdravotnictví České republiky (AZV 15-29793A, RVO FNBr 65269705), Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy České republiky (CEITEC2020 LQ1601, LQ1605, CZ.02.1.01/0.0/0.0/
16_025/0007381), Grantovou agenturou České republiky (16-24043J, GX19-28347X), CZ-O-
PENSCREEN: National Infrastructure for Chemical Biology (LM2015063) a Brno PhD Talent. 

1.  Wang L. et al. (2014) ‘Somatic mutation as a mechanism of Wnt/beta-catenin pathway activation in CLL’, 
Blood, 124(7), pp. 1089–1098. doi: 10.1182/blood-2014-01-552067. 

2.  Kaucka M. et al. (2013) ‘The planar cell polarity pathway drives pathogenesis of chronic lymphocy-
tic leukemia by the regulation of b-lymphocyte migration’, Cancer Research, 73(5), pp. 1491–1501. doi: 
10.1158/0008-5472.CAN-12-1752.

3.  Janovska P. et al. (2018) ‘Casein Kinase 1 is a Therapeutic Target in Chronic Lymphocytic Leukemia’, Blood. 
doi: 10.1182/blood-2017-05-786947.
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SGIP1 AS A NOVEL MODULATOR OF CANNABINOID RECEPTOR1
Michaela Dvorakova1,2, Alex Straiker2, Agnieszka Kubik Zahorodna3,  
Alena Hajkova1, Ken Mackie2, Jaroslav Blahos1

1Department of Molecular Pharmacology, Institute of Molecular Genetics of the Czech 
Academy of Sciences, Videnska 1083, 142 20 Prague 4, Czech Republic
2Department of Psychological and Brain Sciences, Gill Center for Molecular Bioscience, 
Indiana University, Bloomington IN USA, 47405
3The Czech Center for Phenogenomics, Institute of Molecular Genetics of the Czech  
Academy of Sciences, Prumyslova 595, 252 50 Vestec, Czech Republic 

The endogenous cannabinoid system modulates synaptic transmission and plasticity,  
and controls important physiological processes such as memory, affect and mood,  
and other responses to the environment, including pain processing.

SH3 domain GRB2 like endophilin interacting protein 1 (SGIP1) interacts with cannabinoid 
receptor 1 (CB1R) in mammalian brain, and modifies its signaling properties when co-ex-
pressed in heterologous systems. We developed SGIP1 knock out (SGIP1-/-) mice to study  
the significance of SGIP1 in vivo. 

Depolarization-induced suppression of excitation (DSE), a form of cannabinoid-mediated 
plasticity, is altered in cultured neurons lacking SGIP1. 

SGIP1-/- mice exhibit a modified exploratory phenotype, and reduced reaction to stressful 
environment. Moreover, SGIP1-/- mice have altered tolerance to Δ9-tetrahydrocannabinol. 

Deletion of SGIP1 leads to increased threshold responses to pain, and enhanced efficacy 
of morphine in acute pain tests. This might suggest a distorted crosstalk between endocan-
nabinoid and opioid signaling, or altered signaling of both systems, in SGIP1-/- mice. 

In wild type mice CB1R signaling is regulated by SGIP1. We conclude that the phenotype  
of SGIP1-/- mice may be a consequence of distorted endocannabinoid signaling. 
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METABOLISMUS LÉČIV: PŘÍKLADY POROZUMĚNÍ NĚKTERÝM 
ZÁKONITOSTEM NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI
Alena Špičáková*,1, Kristýna Krasulová2, Zdeněk Dvořák2, Pavel Anzenbacher1

1Ústav farmakologie Lékařské fakulty UP Olomouc, Hněvotínská 3, Olomouc, 779 00; 
2Katedra buněčné a molekulární biologie Přírodovědecké fakulty UP Olomouc,  
Šlechtitelů 27, Olomouc, 783 71
e-mail: alena.spicakova@upol.cz

Jednou z oblastí farmakologie, kde bylo dosaženo úspěchů v aplikaci přístupů na mo- 
lekulární úrovni, je metabolismus léčiv. Pokrok v této oblasti byl dán 1. Poznáním struktur 
většiny proteinů podílejících se na metabolismu a farmakokinetice léčiv – cytochromy P450 
(CYP), sulfotransferáza (SULT), UDP-glukuronosyltransferáza (UGT), ABCB1 atd.; 2. Pokrokem 
v oblasti studia exprese a regulací exprese těchto proteinů a 3. Vývojem metod výpočetní 
chemie dovolujících analýzu interakcí látek (xenobiotik) v aktivním místě příslušných protei-
nů, enzymů, transportních proteinů i receptorů.

Příkladem může být studium interakcí CYP s léčivy i s potenciálními léčivy, látkami přírod-
ního původu, kterými jsme se zabývali v naší laboratoři. CYP3A4 je jaterním mikrosomálním 
enzymem, metabolizujícím přibližně ⅔ léčiv. Jeho aktivní místo je otevřené a flexibilní, což 
umožňuje vazbu řady látek různých vlastností, od makrocyklických látek (např. cyklosporinu 
s Mm 1202,6 g/mol), po malé molekuly jako jsou dihydropyridinové blokátory vápníkových 
kanálů o Mm okolo 350 g/mol.

Prvním substrátem, obecně, látkou interagující s CYP3A4, bylo antihypertenzivum amlodi-
pin (AML). Tato látka tvoří dva enantiomery, přičemž S- forma je 1000x účinnější než R- for-
ma. S-AML se váže v aktivním místě CYP3A4 pevněji, než R-AML, a je vázán i blíže k hemové 
skupině. Tato skutečnost znamená i zvýšené riziko lékových interakcí při podání dalšího léči-
va, přeměňovaného stejným enzymem.

Dalšími interagujícími látkami s CYP3A4 byly seskviterpeny trans-nerolidol (tNER) a β-ca-
ryophyllen oxid (CAO). Seskviterpeny jsou přírodní látky vyskytující se v potravinách, nápo-
jích, jsou součástí koření a esenciálních olejů. Mají také řadu biologických účinků (antioxi-
dační, antimikrobiální, analgetický, protinádorový, chemoprotektivní). tNER a CAO inhibují 
aktivity CYP3A4, avšak různým způsobem, což odráží způsob interakce v aktivním místě 
CYP3A4. CAO inhibuje 1´-hydroxylaci midazolamu vazbou v aktivním místě pro midazolam 
(MDZ). Tuto situaci dokumentuje i pokles vazebné energie MDZ z 8,8 kcal/mol na 4,5 kcal/
mol v přítomnosti CAO. tNER interaguje s CYP3A4 v jiné oblasti aktivního místa než CAO:  
zabírá větší část aktivního místa, které obvykle interaguje se steroidními molekulami. Pro-
to je vazebná energie substrátu testosteronu v přítomnosti tNER snížena téměř o polovinu  
(z 6,6 kcal/mol na 3,6 kcal/mol). Ovšem, vzhledem k nízké plazmatické koncentraci seskvi-
terpenů (do 1μmol/l) se interakce léčiv metabolizovaných CYP3A4 zdají jako málo pravděpo-
dobné a lze očekávat, že tyto látky jsou bezpečné.
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SPEKTRUM CÍLENÝCH LÉČIV V ONKOLOGII OPTIKOU MOLEKULÁRNÍ 
FARMAKOLOGIE
Jana Merhautová1

1Farmakologický ústav, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita,  
Kamenice 5, Brno 625 00
e-mail: jmerhaut@med.muni.cz

Éra cílených léčiv v onkologické klinické praxi započala před dvěma desetiletími registrací 
rituximabu pro léčbu chronické lymfatické leukemie a nehodgkinského lymfomu a později 
trastuzumabu k léčbě karcinomu prsu. V polovině srpna 2019 bylo v České republice regist-
rováno již více než 80 cílených protinádorových léčiv charakteru monoklonálních protilátek, 
komplexů protilátek s cytostatiky, inhibitorů proteinkináz a dalších látek, které cíleně intera-
gují s enzymy a jinými proteiny v buňce.

V současnosti mají tato moderní léčiva své místo v doporučených postupech pro léčbu 
různých hematologických malignit i solidních nádorů především dospělé populace. Používají 
se i v pediatrické onkologii, avšak častěji v režimu tzv. off-label, neboť chybí dostatek údajů 
o jejich účinnosti a bezpečnosti u dětské populace. Jsou také předmětem řady klinických 
hodnocení a akademických výzkumných projektů. Ve zdravotnických zařízeních v České re-
publice aktuálně probíhá více než 250 klinických hodnocení protinádorových léčiv s účastí 
dospělých pacientů, z nichž přibližně v 80 % jsou testována cílená léčiva, včetně látek se zcela 
inovativními mechanismy účinku.

Příspěvek souhrnně představí skupiny registrovaných cílených protinádorových léčiv  
a principy jejich působení na molekulární úrovni. Zorientovat se v této dynamicky se rozvíje-
jící části farmakoterapie je užitečné jak pro klinické onkology, tak pro výzkumníky v biomedi-
cínské oblasti, kterým může pomoci identifikovat bílá místa a směry, kterými by se preklinic-
ký i klinický výzkum v této oblasti mohl dále ubírat.

Podpořeno grantem MŠMT pro projekt CZECRIN – Český národní uzel Evropské sítě infra-
struktur klinického výzkumu (LM2015090) a grantem Masarykovy univerzity pro projekt 
Farmakologický výzkum v oblasti farmakokinetiky, neuropsychofarmakologie a onkologie 
(MUNI/A/1550/2018).
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NÁDOROVÁ CYTOGENETIKA 20. A 21. STOLETÍ: OD KONVENČNÍ 
CYTOGENETIKY K NEXT-GENERATION CYTOGENETICE 
HEMATOLOGICKÝCH MALIGNIT
Marie Jarošová1,2, Jana Kotašková1,2, Karla Plevová1,2, Ivana Ježíšková1, Michael 
Doubek1,2, Jiří Mayer1,2, Šárka Pospíšilová1,2

1CMBGT Interní hematologická a onkologická klinika FN a LF MU Brno, Černopolní 9, 
61300 Brno, 2CEITEC MU, Kamenice 753/5, 625 00 Brno
e-mail:jarosova.marie@fnbrno.cz

Cytogenetika člověka je fascinující a dynamický vědní obor, který zkoumá počty a struktu-
ru lidských chromosomů. Nádorová cytogenetika se svými cytogenetickými metodami patří 
mezi klinicky nejvýznamnější vědní obor, poskytující diagnostické, prognostické a terapeutic-
ké informace. Její současná role v klinické praxi zůstává i v éře celogenomového sekvenování 
nepostradatelná. 

 Historie nádorové cytogenetiky sahá do minulého století a datuje se od prvního popisu 
specifické chromosomové změny u lidského nádoru, Filadelfského chromosomu (Ph), kte-
rý popsali v roce 1960 Nowel a Hungerford u nemocných s chronickou myeloidní leukémií 
(CML).1 Následně J.D. Rowleová objevila, že Ph chromosom je výsledkem reciproké translo-
kace mezi chromosomy 9 a 22.2 Tyto objevy byly následovány dalšími, které potvrdily, že 
chromosomové změny jsou nedílnou součástí procesu maligní transformace a že u hemato-
logických malignit jsou nenáhodné a některé z nich zcela specifické. Tato skutečnost byla zo-
hledněna v klasifikaci hematologických malignit Světové zdravotnické organizace,3 která za-
řadila karyotyp jako nástroj pro stratifikaci leukémií. Společně s cytomorfologií prognosticky 
stratifikuje nemocné s myelodysplastickým syndromem (MDS) a potvrdila klinický význam u 
řady dalších hematologických malignit jako jsou lymfomy nebo mnohočetný myelom. Gene-
tická diagnostika hematologických malignit zahrnuje využití cytogenetických a molekulárně 
genetických technologií a kombinace jejich výsledků, včetně celogenomového sekvenování, 
posouvá klasickou cytogenetiku k „next-generation“ (NG) cytogenetice.

 Přesné určení změn a genů, které se jich účastní, vedlo ve svém důsledku k vývoji cílené 
léčby (ATRA, Glivec). Tyto objevy, které začaly téměř před 60 lety, byly vlastně základem sou-
časné „precizní medicíny“.4

Cílem sdělení bude ukázat současný a budoucí význam cytogenetiky v diagnostické a 
prognostické stratifikaci hematologických malignit, začlenění “starých” a “nových” technolo-
gií do strategie cílené léčby.

Podporováno: MZČR-RVO FNBr 65269705, MZ ČR NV 19-03-00091,CEITEC2020 LQ1601.

1.  Nowell PC, Hungerford DA. A minute chromosome in human chronic granulocytic leukemia. Science 
1960;132:1497-9.

2.  Rowley JD. A new consistent chromosomal abnormality in chronic myelogenous leukaemia identified by 
quinaerine fluorescence and Giemsa staining. Nature 1973;243(5405):290e3.

3.  Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, et al. WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid 
Tissues. Lyon, France: IARC Press; 2008.

4.  Subbiah V., Kurzrock R. Challenging Standard-of-Care Paradigms in the Precision Oncology Era. Trends 
Cancer 2018;4(2):101-109. 
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BIOELEKTROCHEMIE JAKO NOVÝ NÁSTROJ V BIOMEDICÍNSKÉM 
VÝZKUMU: VYUŽITÍ V DETEKCI LIDSKÝCH PAPILOMAVIRŮ
Martin Bartošík,*,1 Ludmila Jiráková,1 Roman Hrstka1 

1RECAMO, Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53, Brno
e-mail: martin.bartosik@mou.cz

Včasná diagnostika nádorových onemocnění je klíčová nejenom z hlediska snížení úmrt-
nosti, ale i finanční zátěže, a proto se vyvíjejí nové metody detekce nádorových biomarkerů, 
které by měly být relativně levné, jednoduché a rychlé. Patří mezi ně i elektrochemie,1 kte-
rá nabízí i další výhody, např. miniaturizovatelnost měřícího systému a možnost simultánní  
detekce více vzorků na elektrodových biočipech. V naší práci jsme se zaměřili na vývoj tako-
vého elektrodového biočipu, konkrétně pro detekci DNA z rizikových kmenů lidských papi-
lomavirů (HPV), a to zejména HPV-16 a HPV-18, kterých dlouhodobá přítomnost vede přes 
vznik prekanceróz (tzv. CINI-III) až k rakovině děložního hrdla u žen.2,3 

Pro amplifikaci virové DNA jsme využili tzv. izotermální amplifikační techniku LAMP, kte-
rá na rozdíl od rutinně používané PCR probíhá při konstantní teplotě (a tudíž nevyžaduje  
termální cykler) a je relativně rychlá (<1 hod). Následně jsme pro separaci amplikonů  
ze směsi ostatních molekul použili magnetické kuličky a přítomnost virové DNA jsme stano-
vili na tištěných elektrodových čipech obsahujících osm nezávislých elektrod pro paralelní 
měření vzorků. 

Dokázali jsme rozlišit HPV-16 a HPV-18 nejenom v modelových buněčných liniích CaSki, 
SiHa a HeLa, ale i v klinickém materiálu, tj. v celkové DNA izolované z kartáčkových stěrů žen 
s CINIII, a tyto výsledky jsme úspěšně validovali pomocí gelové elektroforézy.3 V současnosti 
vyvíjíme biočip i pro další rizikové kmeny HPV. Kromě toho cílíme nejenom na HPV DNA,  
ale optimalizujeme metodu i pro analýzu virových mRNA kódujících onkoproteiny E6 a E7, 
zodpovědné za transformaci tkáně ze zdravé na nádorovou.

Elektrochemie by tak mohla představovat slibný nástroj v současné biomedicíně, zejména 
v molekulární onkologii. 

Podporováno grantem GA ČR (reg. č. 17-08971S) a MŠMT (NPU I – LO1413).

1.  Paleček, E.; Bartošík, M. Chem. Rev. 2012, 112, 3427.
2.  Bartošík, M.; Ďuríková, H.; Anton, M.; Vojtěšek, B.; Jandáková, E.; Hrstka, R. Biosens. Bioelectron. 2016, 83, 

300.
3.  Bartošík, M.; Jiráková, L.; Anton, M.; Vojtěšek, B.; Hrstka, R. Anal. Chim. Acta 2018, 1042, 37.
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EXPERIMENTÁLNÍ STUDIUM NĚKTERÝCH MECHANISMŮ 
CHEMOREZISTENCÍ NÁDOROVÝCH BUNĚK
Natália Podhorská, Barbara Feriančiková, Marie.Belhajová, Tomáš Eckschlager*

Klinika dětské hematologie a onkologie, 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha
e-mail: Tomas.Eckschlager@lfmotol.cuni.cz

Získaná chemorezistence je jedním z hlavních důvod selhání protinádorové léčby. Mecha-
nismy rezistence vůči cytostatikům jsou: (i) zvýšený eflux léku např. zvýšená exprese P-gly-
koproteinu a rezistence vůči řadě cytostatik i některým cíleným lékům; (ii) změny exprese 
nebo modifikace léčebného cíle např. snížení exprese topoisomerázy a rezistenci vůči jejím 
inhibitorům; (iii) změny exprese nebo aktivity aktivačních nebo detoxikačních enzymů např. 
zvýšení exprese metallothioneinů a rezistence vůči platinovým cytostatikům; (iv) indukce an-
tiapoptotických nebo inaktivace proapoptotických mechanismů např. zvýšení exprese Bcl-2 
a rezistence vůči řadě cytostatik; (v) farmakologické a fyziologické faktory jako jsou změny 
lékového metabolismu, exkrece léků a špatná dostupnost léku v nádoru např. hematoence-
-falická bariera u mozkových nádorů. 

Dosud byla rezistence k chemoterapii vysvětlována změnami v genomu vzniklými v sub-
klonu nádorových buněk, který byl následně léčbou selektován- tento typ je také někdy nazý-
ván Darwinovský typ chemorezistence. Nově popisovaný fenomén rychle vzniklé rezistence 
k cytostatikům i k cílené terapii svědčí pro dynamickou epigenetickou heterogenitu nádoro-
vé populace, která kontinuálně produkuje různé fenotypové varianty. 

Na základě literatury a našich výsledků byl vytvořen in vitro model získané chemorezisten-
ce, kdy po jednorázové krátkodobé kultivaci s vysokou dávkou cytostatika (vinkristin, doxo-
rubicin) přežila subpopulace nádorových buněk. Tato subpopulace se neliší ve svém genomu 
od většinové populace buněk senzitivních, ale vykazuje změny v acetylaci a metylaci histo-
nů a v metabolismu a svojí chemorezistencí po kultivaci v mediu bez cytostatika ztrácí. Tyto 
modely se významně liší od chemorezistentních sublinií získaných dlouhodobou kultivací 
s postupně stoupající koncentrací cytostatika, které si chemorezistencí udržují dlouhodobě 
a od mateřské linie se liší změnami genomu. Další forma „epigenetické“ chemorezistence 
je indukovaná hypoxií, kde se uplatňuje více mechanismů, z nichž patrně nejvýznamnější je 
zvýšená exprese faktoru HIF-1 a hlavně jeho cílových genů.

Literární údaje i výsledky naších experimentů a výsledky klinických studií ukazují, že che-
morezistence je ve většině případů způsobena více různě se kombinujícími mechanismy  
a proto většina inhibitorů chemorezistencí (inhibitory ABC transportérů, Bcl-2 inhibitory aj.) 
v klinické praxi selhává.

Studie chemorezistence je na našem pracovišti podpořena granty GAUK 716218, GAUK 
812217, GAUK 822219, AZV 15-28334A, GAČR 16-18917S, GAČR 17-12816S
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EXPRESSION OF CA1 GENE AFFECTS CELLULAR/EXTRACELLULAR 
STRUCTURES, EXOSOME FORMATION AND CARGO AND IS PROBABLY 
LINKED TO (FAVOURABLE) PROGNOSIS IN PATIENTS WITH 
MALIGNANT DISEASE
Silvia Tyčiaková*1, Radivojka Bánova1, Martina Zdurienčíková1, Mária Dubrovčá- 
ková1, Ľudovít Škultéty1, Ján Lakota1,2

1Biomedical Research Center, SAS, Dubravska cesta 9, 845 05 Bratislava
2Centre of Experimental Medicine, SAS, Dubravska cesta 9, 841 04 Bratislava
e-mail: silvia.tyciakova@savba.sk

We focused on the possible explanation of the molecular mechanism of spontaneous tu-
mour regression in cancer patients after high-dose therapy followed by autologous stem 
cell transplantation. Spontaneous tumour regression (and the improved patients’ survival) 
was found to be linked with the presence of high levels of autoantibodies against carbonic 
anhydrase I (CA I) in their sera but also with the haematopoiesis suppression. 

Our study reports an altered cell morphology after incubation of four different tumour 
cell lines in the medium supplemented with 10% patients’ sera with high level of anti-CA 
I autoantibodies. We detected downregulated expression of genes associated with basal 
lamina assembly, cytoskeleton, proto-oncogene WNT7B and CTHRC1. Simultaneously, in the 
presence of sera with anti-CA I autoantibodies, the expression of the CA1 gene mRNA in 
prostatic tumour cells PC3 increased up to thirteen times. The proliferation and cell viability 
in vitro were not impaired1. 

Silencing of CA1 gene (knockdown efficiency up to 95%) reduced also CA I protein amount 
but had no effect on cell morphology and growth. The expression of genes for collagens 
COL1A1 and COL4A4 forming basal lamina were upregulated in PC3 cells, while other tested 
genes remained unchanged2. Silencing of CA1 gene (siCA1) significantly affected formation 
of nano-sized mediators of intracellular communications – exosomes. Exosomes produced 
by PC3 siCA1 cells had an increased mean diameter (73 nm versus 104 nm) and 1.7 times 
higher concentration. LC-MS revealed altered protein composition of the exosomal cargo. In 
PC3 siCA1-derived exosomes, we detected 41 proteins with significantly increased concen-
tration compared with exosomes of unaffected PC3 cells. Almost all identified proteins are 
known as cancer markers or have been associated with prostate cancer or other malignant 
diseases3. 

Although the exact mechanism remains unclear, we believe that CA1 mRNA and/or the 
enzyme CA I play a crucial role in the pathophysiological mechanism(s) of malignant behav-
iour in PC3 cells.

Financial support: APVV grant No. APVV-0854-12, Foundation for Cell Transplantation, VEGA 
2/0178/17 and RFL2009 program funded by the Slovak Cancer Research Foundation, UVP 
BIOMED-ITMS 26240220087.

1.  Lakota,J.; Vulic, R.; Dubrovcakova, M.; Tyciakova, S. J Cell Mol Med. 2017, 21(3),543. 
2.  Vulic, R.; Tyciakova, S.; Dubrovcakova, M.; Skultety, L.; Lakota, J. J Cell Mol Med. 2018, 22(1),695 
3.  Bánová Vulić, R.; Zdurienčíková, M.; Tyčiaková, S.; Benada, O.; Dubrovčáková, M.; Lakota, J.; Škultéty, Ľ. J 

Cell Mol Med. 2019, 23(5),3641.
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UMĚLÁ INTELIGENCE PRO BIOTYPIZACI KMENOVÝCH BUNĚK
Lukáš Moráň1,2, Petr Vaňhara1,2, Lukáš Kučera2, Eladia Maria Pena-Mendez3, Lubomír 
Prokeš4, Aleš Hampl1,2, Josef Havel1,4

1International Clinical Research Center, St. Anne‘s University Hospital Brno,  
Czech Republic
2Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno, Czech Republic
3Departamento de Química Analítica, Unidad Departamental de Química Analítica,  
Facultad de Ciencias, Universidad de La Laguna (ULL), La Laguna, Spain
4Faculty of Science, Masaryk University, Brno, Czech Republic

Farmaceutické, bioindustriální nebo biomedicínské aplikace pluripotentních kmenových 
buněk vyžadují přísnou kontrolu kvality buněčných kultur. Při rutinní dlouhodobé kultivaci 
buněčných linií představují hlavní rizika křížová kontaminace jinými buněčnými typy a po-
stupné změny fenotypu. Přesná biotypizace kultivovaných buněk je tedy nezbytná pro jed-
noznačnou charakterizaci jejich stavu. 

Analýza repetitivních sekvencí DNA, jako jsou krátké tandemové repetice (STR), je jedno-
duchá a komerčně dostupná technika pro autentizaci buněčných linií, nicméně poskytuje 
pouze kvalitativní informace, jejichž interpretace je závislá na referenčních databázích. Po-
dobně je tomu v případě karyotypizace nebo analýzy genových nebo proteinových marke-
rů (např. pluripotence nebo diferenciace), které se zaměřují pouze na určitý typ nestability, 
jako jsou abnormality genomu nebo abnormální znaky fenotypu, a neposkytují dostatečnou 
citlivost. Z těchto důvodů je stále aktuální potřeba robustních, jednoduše proveditelných  
a citlivých metod pro určování a potvrzování stavu buněk a možnosti odhalení potenciálních 
rozdílů od optimálního buněčného stavu. 

Za tímto účelem byly nejprve modelovány dva běžné scénáře, které se typicky vyskytují 
u dlouhodobých kultivací lidských embryonálních kmenových buněk (hESC) – indukce dife-
renciace hESC a křížová kontaminace jinými buněčnými typy (myší embryonální fibroblasty 
nebo myší ESC). Následovala analýza buněčných kultur pomocí hmotnostní spektrometrie 
intaktních buněk a analýza hmotnostních spekter. Vstupní matice dat z hmotnostních spek-
ter umožnily správné klastrování buněčných vzorků, a dokonce i klasifikaci neznámých spek-
ter za pomoci umělých neuronových sítí (ANN), které rozluštily komplexnost a nelinearitu 
vstupních dat. 

Zjednodušeně řečeno, demonstrujeme, že hmotnostní spektrometrie intaktních buněk, 
pokud je spojena s nástroji pro umělou inteligenci, je robustním a rutinně použitelným  
nástrojem pro detekci, a dokonce kvantifikaci skryté heterogenity v kulturách kmenových 
buněk.

Tato studie byla podpořena z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. 
č. NV18-08-00299. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vy-
hrazena.“
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RAMANOVA SPEKTROMETRIE: OD ANALÝZY NÍZKOMOLEKULÁRNÍCH 
LÁTEK AŽ PO PROFILOVÁNÍ BUNĚK
Anna Týčová1,2, Jan Přikryl1, Benjamin Krafft2, Karel Klepárník1, Detlev Belder2, Fran-
tišek Foret1

1 Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i., Veveří 97, Brno, 602 00
2 Institut analytické chemie, Univerzita Lipsko, Johannisallee 29, Lipsko, D-04103 
tycova@iach.cz

Ramanova spektrometrie poskytuje informaci o rotačně-vibračních stavech analyzované 
molekuly díky detekci změn v energii rozptýlených fotonů po interakci se vzorkem. Rotač-
ně-vibrační stavy jsou naprosto unikátním obrazem molekuly, a proto Ramanovo spektrum 
může vést k jednoznačné identifikaci analytu. Tato identifikace je možná nejen na úrovni 
jednotlivých analytů ale při sledování všeobecného charakteru spektra (tzv. fingerprintu) i na 
úrovni velmi komplexních struktur jako jsou buňky nebo bakterie. Při vhodně nastavených 
podmínkách může Ramanova spektrometrie zachytit i tak jemné strukturní změny jako jsou 
posttranslační modifikace, tvorba disulfidických můstků nebo disociace funkční skupiny. 

Bohužel nepružný rozptyl, na kterém je Ramanova spektrometrie založena, se řadí k vel-
mi nepravděpodobným jevům. Odhaduje se, že pouze 1 foton z 106 fotonů interaguje tímto 
způsobem, a proto i signál z Ramanovy spektrometrie není příliš intenzivní a používá se pře-
devším k analýze majoritních komponent.

Enormní zvýšení citlivosti přináší aplikace nanostrukturního stříbra/zlata (povrchem zesíle-
ná Ramanova spektrometrie – SERS), které vede ve speciálních případech až k analýze jednot-
livých molekul. Takováto extrémní citlivost je podmíněna řadou okolností, kde jeden z nej-
důležitějších aspektů je minimalizace vzdálenosti mezi nanostrukturou a analytem. Protože 
většina molekul nevykazuje přirozenou afinitu vůči stříbru, možnou cestou je funkcionaliza-
ce nanostrukturního povrchu. Povrchové zesílení je často používáno i jako efektivní způsob 
pro detekci Ramanova signálu při on-line spojení se separačními metodami. 

V této přednášce bude na několika příkladech představena povrchem zesílená Ramanova 
spektrometrie jako velmi slibný a často opomíjený nástroj pro bioanalytické aplikace. Bude 
vyzdvihnut potenciál metody a objasněny základní praktické aspekty, které v současné době 
pozdržují její širší užití v laboratorní praxi. 

Literatura
Tycova, A., Kleparnik, K., J. Chromatogr. A, 2019, 42, 431-444 
Tycova, A., Gerhardt, R. F., Belder, D., J. Chromatogr. A, 2018, 1541, 39-46
Prikryl, J., Kleparnik, K., Foret F., J. Chromatogr. A, 2012, 1226, 43-47
Pettinger, B., Molecular Physics, 2010, 108, 2039-2059
Sengupta, A., Mujacic, M., Davis, E.J., Anal. Bioanal. Chem., 2006, 386, 1379-1386
Fleischmann, M., Hendra, P. J., McQuillan, A. J., Chem. Phys. Lett. 1974, 26, 163-166
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MODERNÍ ZOBRAZOVACÍ METODY V BIOMEDICÍNSKÉM VÝZKUMU
Milan Ešner

Cellular Imaging Core Facility – CELLIM
Central European Institute of Technology – Masaryk University, CEITEC-MU
Kamenice 5, building A2, Brno, Czech Republic
e-mail: milan.esner@ceitec.muni.cz

První světelné mikroskopy se začaly objevovat již během 17. století a přispěly k celé řadě 
zásadních objevů. K jejich masivnímu rozšíření v biomedicínském výzkumu přispěl objev  
a popsání jevu fluorescence1 a konstrukce fluorescenčního mikroskopu2. Samotná revoluce 
na poli světelné mikroskopie však přišla s izolací a charakterizací zeleného fluorescentního 
proteinu (GFP). Tím se otevřela možnost označit jakýkoliv endogenní protein fluorescentním 
proteinem a pozorovat ho tak přímo v živé buňce či organizmu, bez nutnosti dalšího znače-
ní. Za tuto práci byla jejím objevitelům O. Shimomurovi, M. Chalfiemu a R. Tsienovi udělena 
v roce 2008 Nobelova cena za chemii3.

Od té doby byly izolovány/vytvořeny další a další varianty fluorescentních proteinů a fluo-
rescenční mikroskop se stal běžnou součástí biologické laboratoře. Vedle rutinního používá-
ní fluorescenčního mikroskopu v laboratořích docházelo a dochází k vývoji nových mikrosko-
pických technik a přístrojů, který nám umožňují sledovat procesy, které byly dříve nepozo-
rovatelné a dosáhnout rozlišení, které přesahují maximální možné rozlišení dané fyzikálními 
zákony difrakce světelného paprsku.

Přednáška bude věnovaná přehledu současných zobrazovacích technologií a příkladu je-
jich využití v biomedicínském výzkumu.

CELLIM je podporován Národní infrastrukturou pro biologické a medicínské zobrazování 
Czech-Bioimaging, LM2015062 Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a Evropským 
strukturálním a investičním fondem, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání CZ.02.1.01
/0.0/0.0/16_013/0001775.

1.  Stokes, G. G. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 142: 463–562, 1892.
2. Heimstadt O. Das Fluorescenzmikroskop. Z. Wiss. Mikros. 28, 330–337, 1911.
3. https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2008
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PLASTICITY AND INTRATUMORAL HETEROGENEITY OF CELL SURFACE 
ANTIGEN EXPRESSION IN BREAST CANCER
Ján Remšík1,2,3*, Radek Fedr1,2, Jiří Navrátil4, Lucia Binó1,2, Eva Slabáková1,, Pavel Fa-
bian5, Marek Svoboda4, and Karel Souček1,2

1Institute of Biophysics of the Czech Academy of Sciences, Královopolská 135, CZ612 65 
Brno, Czech Republic
2Center of Biomolecular and Cellular Engineering, International Clinical Research Center, 
St. Anne’s University Hospital Brno, Pekařská 53, CZ-656 91 Brno, Czech Republic
3Department of Experimental Biology, Faculty of Science, Masaryk University, Kamenice 
5, CZ-625 00 Brno, Czech Republic
4Department of Comprehensive Cancer Care, Masaryk Memorial Cancer Institute,  
Žlutý kopec 7, CZ-656 53 Brno, Czech Republic
5Department of Oncological Pathology, Masaryk Memorial Cancer Institute, Žlutý kopec 
7, CZ-656 53 Brno, Czech Republic
# present address: Human Oncology & Pathogenesis Program, Memorial Sloan Kettering 
Cancer Center, New York, New York 10065, USA

Background: The intratumoral heterogeneity, often driven by epithelial-to-mesenchymal 
transition (EMT), significantly contributes to chemoresistance and disease progression in ad-
enocarcinomas. 

Methods: We introduced a high-throughput screening platform to identify surface anti-
gens that associate with epithelial-mesenchymal plasticity in well-defined pairs of epithelial 
cell lines and their mesenchymal counterparts. Using multicolor flow cytometry, we then 
analyzed the expression of ten most robustly changed antigens and identified a ten-mole-
cule surface signature, in pan-Cytokeratin-positive/EpCAM–positive and –negative fractions 
of dissociated breast tumors. 

Results: We found that surface CD9, CD29, CD49c and Integrin β5 are lost in breast cancer 
cells that underwent EMT in vivo. The tetraspanin family member CD9 was concordantly 
down-regulated both in vitro and in vivo and associated with epithelial phenotype and fa-
vorable prognosis. 

Conclusion: We propose that overall landscape of ten-molecule surface signature expres-
sion reflects the epithelial-mesenchymal plasticity in breast cancer.

Funding
This work was supported by Ministry of Health of the Czech Republic, grant nr. 15-33999A, 
all rights reserved (to K. Souček and M. Svoboda); project no. LQ1605 from the National Pro-
gram of Sustainability II (MEYS CR).
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MICRORNA A REGULACE BCR SIGNALIZACE U B BUNĚČNÝCH 
MALIGNIT: BIOMARKERY A TERAPEUTICKÉ IMPLIKACE
Marek Mráz1,2

1 CEITEC – Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Brno 
2 Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU, Brno 

Pro vývoj, zrání a funkci B lymfocytů je důležitá správná funkce B-buněčného receptoru 
(BCR), který je fyziologicky aktivován vazbou antigenu. Vazba antigenu generuje signál, který 
vyvolá produkci proteinů zodpovědných za přežívání a klonální expanzi dané buňky. Do této 
reakce je zahrnut kromě transmembránového imunoglobulinu tj. BCR receptoru i systém 
proteinkináz, adaptorových molekul, ale též fosfatáz představujících negativní regulátory ak-
tivace. Deregulace BCR signalizace byla popsána jako téměř univerzální fenomén u leukémií 
a lymfomů vznikajících z maturovaných B lymfocytů a inhibice BCR dráhy je účinným terape-
utickým přístupem u mnoha těchto malignit (léky ibrutinib a idelalisib). V nedávné době bylo 
popsáno, že krátké nekódující RNA tzv. miRNA se podílí na regulaci BCR signalizační dráhy  
a tato regulace je porušena u maligních B lymfocytů (Mraz et al, Blood, 2014; Musilova et al, 
Blood, 2018). MicroRNA také představují první známý spojovací článek mezi aktivitou p53 
dráhy a utlumením aktivity BCR signalizace, což je odpovědí na poškození DNA u B lymfocytů 
(Cerna et al, Leukemia, 2019). Zároveň bylo ukázáno, že měření hladin miRNA lze v tomto 
kontextu využít jako biomarkery prognózy onemocnění, predikce léčebné odpovědi a také 
přímé terapeutické cíle. V přednášce budou shrnuty tyto poznatky a zasazeny do kontextu 
známé biologie B buněčných leukémií a lymfomů. 

Podpořeno: z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NV18-03-00054 
a 16-29622A. Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhraze-
na. MH CZ – DRO (FNBr, 65269705). CEITEC 2020 (LQ1601) za finančního přispění MŠMT ČR 
v rámci účelové podpory z prostředků Národního programu udržitelnosti II. Tento projekt je 
financován Evropskou radou pro výzkum (ERC) pod H2020 – 8. rámcovým programem EU 
pro výzkum a inovace (grantová dohoda č. 802644).
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ZOBRAZOVACÍ BIOMARKERY DEGENERATIVNÍCH DEMENCÍ
Irena Rektorová

1.neurologická klinika LF MU, FN u sv. Anny, CEITEC MU

K časnému záchytu pacientů s Alzheimerovou nemocí a Parkinsonovou nemocí (tj. nej-
častějších degenerativních onemocněním mozku) již v prodromálním nebo preklinickém 
stádiu onemocnění slouží genetické, zobrazovací a biochemické markery. Mezi zobrazovací 
biomarkery řadíme invazivnější PET a SPECT vyšetření s pomocí specifických radioligandů, 
jako je FDG (fluorodeoxyglukózový PET; hodnotí hypometabolismus mozku), amyloidový 
PET nebo hodnocení dopaminových transportérů v mozku či sympatické denervace srdce 
pomocí SPECT. Ve vývoji je např. využití nových PET radioligandů vážících se na tau protein 
– výsledky vyšetření u pacientů s typickou i atypickou formou Alzheimerovy nemoci korelují 
se vzorcem hypometabolismu, s kortikální atrofií hodnocenou pomocí strukturálního MRI 
mozku, ale i s profilem a tíží kognitivního deficitu pacientů. Neinvazivní a daleko levnější 
metodou s velkým diagnostickým potenciálem je MRI mozku. Používají se T1 strukturální 
sekvence, ale hodnotí se i funkční a strukturální konektivita a ve specifických případech lze 
použít nové sekvence za zobrazení ukládání železa v podkorových i korových mozkových 
oblastech či tzv. sekvence senzitivní na neuromelanin, které se mohou stát časnými biomar-
kery onemocnění s Lewyho tělísky (jako je Parkinsonova nemoc) již v prodromálním stádiu 
a které navíc i korelují s progresí onemocnění. Možným skríningovým vyšetřením degenera-
tivního parkinsonismu se jeví i hodnocení hyperechogenity černého jádra pomocí ultrazvu-
kového vyšetření mozku. 
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MIKRORNA V MOZKOMÍŠNÍM MOKU JAKO DIAGNOSTICKÉ MARKERY 
MOZKOVÝCH NÁDORŮ
Jiří Šána1,2,3, Alena Kopková1, Marek Večeřa1, Karolína Trachtová1, Táňa Macháčková1, 
Václav Vybíhal3, Pavel Fadrus3, Martin Smrčka3, Ondřej Slabý1,2

1Středoevropský technologický institut (CEITEC), Masarykova univerzita, Brno,
2Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno,
3Neurochirurgická klinika, Lékařská fakulta, Fakultní nemocnice Brno, Brno,
e-mail: sana.jiri@gmail.com

Primární mozkové nádory a mozkové metastázy tvoří morfologicky a prognosticky značně 
různorodou skupinu nádorových onemocnění, jejichž incidence stále roste. Také terapie se  
u jednotlivých typů nádorů liší, proto je správné a včasné určení diagnózy pro pacienty klíčové. 
Současné diagnostické přístupy jsou však limitovány lokalizací a heterogenitou nádorů. Moz-
komíšní mok (CSF), jež protéká celou centrální nervovou soustavu (CNS) a dostává se tak  
do kontaktu s možnou patologickou tkání, se jeví jako vhodný zdroj biologického materiálu 
pro hledání nových diagnostických biomarkerů. Takovými biomarkery by mohly být mikro- 
RNA (miRNA), skupina krátkých nekódující RNA zapojených do patogeneze mnoha onemoc-
nění včetně mozkových nádorů. Nicméně detekce a analýza miRNA v CSF nebyla doposud 
standardizována. Z tohoto důvodu byla v naší studii nejprve provedena optimalizace izolace 
RNA z CSF a následně vybrán nejvhodnější přístup jak pro globální expresní analýzu miRNA, 
tak pro kvantifikaci jednotlivých molekul. 

V optimalizovaném nastavení byla následně u 56 vzorků CSF odebraných od pacientů 
s mozkovými nádory (32 glioblastomů (GBM), 11 meningeomů (MNG), 13 mozkových 
metastáz (BM)) a u 19 vzorků CSF odebraných od pacientů s normotenzním hydrocefalem 
(NPH) bez prokázaného nádorového onemocnění provedena globální expresní analýza mi- 
RNA s využitím sekvenování nové generace (NGS); technologie NextSeq 500 (Illumina), příp-
rava sekvenačních knihoven pomocí CleanTag Small RNA Library Preparation Kit (TriLink, Bio-
technologies). Tato analýza odhalila postupně 22 (padj.<0,0005), 12 (padj.<0,01) a 35 (padj.<0,005) 
miRNA s významně odlišnými hladinami u GBM, MNG a BM v porovnání s nenádorovými 
vzorky CSF. Následná validace vybraných miRNA na nezávislém souboru 117 vzorků CSF 
(41 GBM, 44 MNG, 12 BM a 20 NPH) pomocí technologie TaqMan Advanced miRNA Assays 
(ThermoFisher Scientific) umožnila vytvořit specifické diagnostické panely miRNA schopné 
klasifikovat pacienty s GBM (let-7b-5p a miR-196-5p: AUC = 0,8902, senzitivita: 80 %, specifi-
cita: 83 %) s MNG (miR-30e-5p, miR-140-5p a miR-196b-5p: AUC = 0,800, senzitivita: 80 %, 
specificita: 84 %) a s BM (miR-30e-5p a miR-140-5p: AUC = 0,8167, senzitivita: 65 %, specifici-
ta: 100 %). Naše výsledky tedy naznačují, že analýza miRNA v CSF by mohla vést ke zpřesnění 
současných histopatologických a zobrazovacích přístupů v diagnostice mozkových nádorů.

Práce byla podpořena projekty GAČR 17-17636S, AZV MZČR NV18-03-00398 a MŠMT ČR 
CEITEC 2020 LQ1601.
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CHROMOSOMAL DAMAGE, RELATIVE TELOMERE LENGTH AND DNA 
REPAIR IN COLORECTAL AND BREAST CARCINOGENESIS
P. Vodička1,2,6*, M. Kroupa1,6, L. Vodičková1,2,6, Z. Polívková3, L. Mušák4, M. Dušinská5, 
S.Vodenková1,2, S. Rachakonda8, V. Vymetálková1,2, A. Naccarati1,7, R. Kumar8, K. Hem- 
minki8

1Inst. Exper. Med., Acad. Sci.,Czech Rep.,Vídeňská 1083, Prague; 2First Med. Fac.,Charles 
Univ.,Albertov 4, Prague;, 3Third Med. Fac., Charles Univ.,Ruská 83, Prague, Czech Rep.; 
4Biomedical Center Martin, Division of Molecular Medicine, Comenius University in 
Bratislava, Jessenius Faculty of Medicine, Martin, Slovakia, 5NILU, Lillestroem, Norway, 
6Faculty of Medicine and Biomedical Center in Pilsen, Charles University, Pilsen, Czech 
Rep.;7HUGEF Turin, Italy, 8Div. Molec. Genet. Epidemiol., German Cancer Res. Center 
(DKFZ), Heidelberg, FRG; 
pavel.vodicka@iem.cas.cz

Human cancers arise from cells unable to maintain genomic and chromosomal integrity, 
mainly due to altered DNA repair mechanisms. Chromosomal aberrations (CAs) represent 
causative events in malignant transformation. Critically shortened telomeres may be poor-
ly end-capped and recognised as double-strand breaks (DSBs) by repair machinery, thus 
contributing to the genomic and chromosomal instability. Here we investigated the links  
between CAs, DNA repair characteristics and relative telomere length (RTL) in incident  
patients with colorectal (CRC), breast cancer (BC) and healthy subjects. Moreover, telomere 
length in target tissues was investigated in relation to several molecular and clinic-patholo- 
gical feature of CRC.

CAs in peripheral blood lymphocytes (PBL) were determined by classical cytogenetic meth-
od in 1800 healthy subjects and incident cancer patients (157 BC, 101 CRC). DNA repair gene 
variants were analysed using TaqMan allelic discrimination assay, DNA repair capacity by  
a modified comet assay (NER and BER) and mutagen sensitivity assay (a functional charac-
teristic of DSB repair). RTL was measured using the monochrome multiplex PCR in DNA from 
PBL of 143 CRC, 148 BC patients, 271 controls and in DNA from 701 pairs of colon tumors 
and adjacent mucosa.

Lower CAs were associated with high activity EPHX1 genotype and variant allele in XPD 
Lys751Gln. Binary pair-wise interactions of DNA repair variants significantly modulated CAs. 
Increased CAs and CSAs emerged in subjects bearing splicing A variant in CCND1 G870A. Tel-
omere shortening in cancer patients correlated with decreased DSB capacity. CRC patients 
exhibited significantly shorter RTL, but similar CAs as controls. BC patients had significant-
ly longer RTL and increased CAs frequency. Significantly shorter telomeres were observed  
in colon tumor tissues and correlated with tumor localization. The shortest TLs were found 
in MSI-H proximal colon tumors, the longest in rectal cancer tumors.

CAs in PBL represent perspective transient marker in carcinogenesis; however they  
do differ in various cancers. We demonstrate links between chromosomal damage, DNA 
repair and telomere length in carcinogenesis and telomere shortening may be a proxy for 
underlying differences in DNA repair capacities in cancer patients.

Grant support: GA CR 19-10543S, 17-16857S and 18-09709S, AZV 15-27580A and NV18-03- 
-00199. 
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HISTON DEMETHYLÁZY KDM5 A JEJICH VZTAH K CHEMOREZISTENCI 
BUNĚK NEUROBLASTOMU
Natália Podhorská1,2, Jan Hraběta1, Tomáš Eckschlager1

Department of Pediatric Hematology and Oncology, 2nd Medical Faculty,  
Charles University and University Hospital Motol, Prague, Czech Republic
natalia.podhorska@gmail.com

Histon lyzin demethylázy KDM5 jsou enzymy schopné odstranit tri- a di-methylové značky 
z lyzinu 4 na histonu H3. V závislosti na methylačním místě, jejich vliv na transkripci může být 
buď aktivační nebo naopak reprimující. Proto by mohly hrát důležitou roli v downregulaci 
antionkogenů nebo naopak potlačení onkogenů, případně při vzniku lékové tolerance. Neu-
roblastom (NBL) je nejčastějším dětským extrakraniálním pevným nádorem a některé jeho 
formy mají velmi špatnou prognózu. Proto existují potřeby najít nové biomarkery pro vývoj 
účinnějších terapeutických strategií, které zlepšují výsledky léčby.

Sledovali jsme expresi enzymů KDM5 (A-D) v chemosenzitivní buněčné linii NBL (UKF-NB4) 
a od ní odvozené chemorezistentní buněčné linie (k elipticinu – ELLI / cisplatině – CDDP /  
/vinkristinu – VCR / doxorubicinu – DOXO). Zjistili jsme, že exprese KDM5B-D byla význam-
ně zvýšena ve všech chemorezistentních NBL buněčných liniích ve srovnání s citlivými NBL 
buňkami. Exprese KDM5B-D v senzitivních NBL buňkách po léčbě cytostatiky byla snížena 
nebo zůstala nezměněna. KDM5D nebyl exprimován ve VCR chemorezistentních buňkách, 
zatímco ve všech ostatních chemorezistentních buňkách byl KDM5D zvýšeně exprimován, 
nejvyšší byla exprese v NBL buňkách rezistentních ku ELLI.

Dále jsme sledovali změny exprese KDM5A-D v hypoxických podmínkách (1% kyslíku) 
u NBL linií senzitivních i rezistentních. U senzitivních linií jsme pozorovali zvýšení exprese 
KDM5A-C po inkubaci se všemi čtyřmi cytostatiky. Hodnota KDM5D se po léčbě cytostatiky 
neměnila, kromě buněk ošetřených pomocí ELLI, kde se exprese výrazně snižovala. Dále 
jsme pozorovali zvýšení exprese KDM5A a KDM5B u linií rezistentních k VCR a ELLI, zvýšení 
exprese KDM5C u linií rezistentních k VCR, DOXO a CDDP a zvýšení exprese KDM5D u linií re-
zistentních k DOXO a CDDP. Podobně jako v normoxii, ve VCR chemorezistentních buňkách 
nebyl KDM5D exprimován ani v hypoxii. Rezistentní linie kultivované v hypoxii jsme dále 
ošetřili příslušnými cytostatiky a zjistili jsme, že další ovlivnění cytostatiky expresi KDM5A-D 
nezměnilo, kromě linie rezistentní k ELLI, kde se výrazně zvýšila exprese KDM5A, KDM5C  
a také KDM5B.

Největší změna exprese u demethyláz KDM5 byla u KDM5D v linii rezistentní k ELLI. Aby-
chom zjistili, zda je KDM5D zapojen do rezistence k ELLI u NBL, inhibovali jsme KDM5D pomo-
cí JIB-04, multi-KDM inhibitoru. Pozorovali jsme, že inhibice KDM5D v NBL buněčných liniích 
vede k inhibici buněčného růstu následovanou indukcí apoptózy v chemorezistentních NBL 
buňkách oproti citlivým NBL buněčným liniím, kde inhiboval buněčného růstu. Tyto výsledky 
ukazují, že hladiny exprese KDM5D jsou potenciálně spojeny s chemorezistencí vůči ELLI.

Finančně podpořeno granty GAUK 822219 a GACR 17-12816S.
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THE ROLES OF DEUBIQUITINASES IN BLOOD CANCER-RELATED 
FUNCTIONS: A COMPREHENSIVE APPROACH
D. Radhakrishnan1,2, M. Simicek2,3, M. Hrdinka*2,3

1Department of Biology and Ecology, Faculty of Science, University of Ostrava, 70103 
Ostrava, Czech Republic,
 2 Department of Haematooncology, University Hospital Ostrava, 17. listopadu 1790,
70800 Ostrava, Czech Republic,
3Faculty of Medicine, University of Ostrava, Syllabova 19, 70300 Ostrava, Czech Republic
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The reversible post translational protein modifications by ubiquitin play essential roles 
in many key cellular processes such as cell cycle, proliferation, migration, and cell signal-
ling. Aberrant or deregulated ubiquitination has been identified as a possible cause of cel-
lular transformation and cancer. Deubiquitinating enzymes (also known as deubiquitinas-
es, DUBs) are proteases that cleave ubiquitin molecules and chains and thus control the 
ubiquitination processes mediated by E3 ubiquitin ligases. Human genome encodes about 
100 DUBs. However, the roles of individual DUBs in cancer-related cellular functions remain 
incompletely understood despite the fact that DUBs are particularly suitable for pharmaco-
logical modulation and novel drug development.

To shed light on the various roles of DUBs in blood cancer-related cellular functions, we 
took a comprehensive approach based on CRISPR-Cas9 and shRNA genome modification 
technologies. First, we have designed and constructed focused libraries targeting all indivi- 
dual DUBs. Next, we are performing high-throughput screenings for several cellular func-
tions including viability, proliferation, cell cycle, migration, adhesion, ER stress, and oncogen-
ic signalling. The obtained results will help us to better understand resistance of cancer cells 
to current therapy and identify targets for development of novel DUBs inhibitors in blood 
cancer.

Supported by GAČR 18-24070Y
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EXPLORING DNA REPAIR MECHANISMS IN NAÏVE HUMAN EMBRYONIC 
STEM CELLS 
Dita Münzová1, Aneta Kohutová1, Vladimír Rotrekl*1,2 

1Department of Biology, Faculty of Medicine, Kamenice 5, building A6
625 00 Brno, 2FNUSA-ICRC, Pekařská 53
602 00 Brno
e-mail: dita.munzova@gmail.com

Human embryonic stem cells (hESCs) display two unique traits – self-renewal and pluripo-
tency, which make them promising tool for medical field. Recently, naïve pluripotent state 
of hESCs, has been described1. Naïve hECSs share several properties with mouse embryonic 
stem cells, e.g. higher genome hypomethylation, contribution to chimeras or dependence on 
Leukemia Inhibitory Factor (LIF)2. hESCs adapt to in vitro cultivation conditions and acquire 
alternations of DNA repair mechanisms leading to genomic instability. Conversion of hESCs 
to naïve pluripotent state could lead to fate bias elimination and adaptation withdrawal.

Among the most severe alternations found in hESCs is impaired base excision repair (BER) 
activity correlating with prolonged cultivation time. BER plays key role in maintaining low 
mutation frequency (MF) and DNA damage, due to its ability to repair base damage. Howev-
er, when clustered oxidative base damage occurs (e.g. after irradiation, IR), numerous DSBs 
are created due to high endonuclease activity. These DSBs serve to activate checkpoint re-
sponse and postpone cell cycle in order to repair DNA damage correctly3.

We show that IR itself increases MF in hESCs and naïve ESCs. Neverthless, MF increase in 
naïve ESCs is significantly lower than increase in hESCs. Further, we show that by conversion 
of hESCs in late passage (over passage 50) to naïve pluripotent state the amount of endog-
enous DNA damage significantly decreases in late naïve hESCs in comparison with hESCs in 
late passage. Interestingly, late naïve ESCs treated with IR combined BER inhibition exhibits 
lower amount of DSBs than hESCs in late passage with same treatment.

According to decreased MF after IR, naïve hESCs seems to possess more effective DNA re-
pair than hESCs. Also, when hESCs in late passages undergo conversion to naïve pluripotent 
state, they seem to possess comeback of BER inhibition response, as seen in early passages. 

This work was supported by the GACR (grant no.: P302/12/G157) and by MUNI/A/1087/2018.

1.  Nichols, J.; Smith, A.; Cell Stem Cell, 2009, Vol. 4
2.  Guo, G.; von Meyenn, F.; Santos, F.; Chen Y.; Reik, W.; Bertone, P.; Smith A.; Nichols, J., Stem Cell Reports, 

2016, Vol. 6
3.  Kohutová, A.; Raška, J.; Krutá M.; Šeneklová, M.; Bárta, T.; Fojtík, P.; Juráková, T.; Walter, C.A., Hampl, A.; 

Dvořák, P. and Rotrekl, V. The FASEB Journal, 2019, Vol. 33, No. 6
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BENZIMIDAZOLES DOWNREGULATE MDM2 AND MDMX AND ACTIVATE 
P53 IN MDMX OVEREXPRESSING TUMOR CELLS
Zuzana Mrkvová1, Stjepan Uldrijan1,2, Antonio Pombinho3, Petr Bartůněk3 and Iva 
Slaninová1, *

1Department of Biology, Faculty of Medicine, Masaryk University, Kamenice 5,  
Building A6, 62500 Brno,Czech Republic; 
e-mail: zuzana.mrkvova@seznam.cz 
2International Clinical Research Center, St. Anne’s University Hospital, 65691 Brno,  
Czech Republic
3CZ-OPENSCREEN: National Infrastructure for Chemical Biology, Institute of Molecular 
Genetics AS CR,v. v. i., 14220 Prague, Czech Republic; 

p53, the main tumor suppressor, is mutated in approximately 50% of cancers. Despite the 
fact that the majority of malignant melanomas carry wild-type p53, the overexpression of its 
negative regulators Mdm2 and MdmX renders p53 inactive. 

In order to detect compounds promoting p53 activity in malignant melanoma, high throu-
ghput screening of 2448 compounds was conducted on A375 melanoma cell line carrying 
p53-activity luciferase reporter construct. Based on the screening results, we selected alben-
dazole and fenbendazole for further studies. Both compounds are already approved and 
commonly used benzimidazole anthelmintics. 

Treatment with albendazole and fenbendazole caused an increase in p21 and p53 and a 
decrease in Mdm2 and MdmX protein levels in A375 melanoma cell line, suggesting activa-
tion of the p53-p21 pathway. The same results were obtained from experiments performed 
on MCF7 breast cancer cell line which overexpresses Mdm2 and MdmX as well.

Additionally, we observed a reduction of cell viability and changes of cellular morphology. 
The structural changes corresponded to mitotic catastrophe, i.e., G2/M cell cycle arrest of 
large multinucleated cells with disrupted microtubular system. 

In summary, we established a new method for testing the impact of small molecule com-
pounds on the activity of p53 and performed primary screening revealing albendazole and 
fenbendazole as p53 activators. Furthermore, we analyzed albendazole and fenbendazole 
effects on MDMX overexpressing melanoma and breast cancer cells. The drugs promoted 
the stability and transcriptional activity of wild-type p53 via downregulation of its negative 
regulators Mdm2 and MdmX. Our results indicate the potential for repurposing the benzimi-
dazole anthelmintics for the treatment of cancers overexpressing p53 negative regulators.

This research was funded by THE MINISTRY OF EDUCATION, YOUTH AND SPORTS (MINISTER-
STVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY) OF THE CZECH REPUBLIC: the Specific University 
Research Grant (MUNI/A/1087/2018), Masaryk University program P-Pool, and grant LQ1605 
– Translational Medicine. 
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ENZYMES OF PARAMYLON METABOLISM IN EUGLENOZOAN 
FLAGELLATES
Martina Kešeľáková*, Juraj Krajčovič
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in Trnava, J.Herdu 2, 917 01, Trnava, Slovakia 
e-mail: mkeselakova@gmail.com

Paramylon represents a characteristic storage carbohydrate of model euglenoid flagellate 
Euglena gracilis. This specific linear β-1,3-glucan is accumulated in grains in the cytoplasm, 
making up to around 80% of the dry weight of the cell. Biosynthesis of paramylon is initiated 
by a large transmembrane complex of paramylon synthase enzyme (β-1,3-glucan synthase), 
which is active under aerobic conditions. Reserves of paramylon can then be under anaer-
obic conditions degraded via glycoside hydrolase enzymes what subsequently leads to syn-
thesis of wax esters. Hydrolytic enzymes of paramylon degradation include endo- and exo- 
β-1,3-glucanases, but there is another possible way of catalysis by the action of β-1,3-glucan 
phosphorylase. Paramylon belongs to bioactive β-glucans of high molecular weight, which 
makes it an interesting macromolecule for many medical and veterinary uses with grow-
ing biotechnological potential. Medical applications of paramylon are intensively studied 
because of its anti-inflammatory, immunostimulatory, anti-tumore and hepatoprotective, 
anti-viral and anti-microbial as well as cholesterol lowering properties. 

Knowledge about paramylon metabolism pathways and their key enzymes is limited only 
to analyses of transcriptomes of the model organism E. gracilis. Studies of transcriptom-
ic data allowed the identification of two amino acid sequences of β-1,3-glucan synthase,  
enzyme of paramylon synthesis process, as well as sequences of enzymes involved in para-
mylon degradation. 

In our study, we focused on the in silico identification and analysis of potential enzymes of 
paramylon metabolism in other euglenids and kinetoplastids. Applying Hidden Markov mod-
el of catalytic domain of individual enzyme specificities on proteomes of selected Eugleno-
zoa species we were able to assemble candidate enzymes data sets. Amino acid sequences 
of individual enzymes were than analyzed to determine structural and functional character-
istics of enzymes including prediction of domain architecture and overall topology, as well 
as identification of signal peptide to predict localization of enzymes in the cell. Comparative 
analysis of primary structure of enzymes is essential for bringing insight into the carbon 
metabolism of paramylon producers, which can lead to increasing efficiency of paramylon 
usage in different fields of application. 

This project is funded by grants VEGA 1/0535/17 and UCM FPPV-17-2019.



46

ÚTERÝ / TUESDAY  
  10. ZÁŘÍ / SEPTEM

BER 10
TH

MOUSE MODEL OF CONGENITAL HEART DEFECTS, DYSMORPHIC FACIAL 
FEATURES AND INTELLECTUAL DEVELOPMENTAL DISORDERS  
AS A RESULT OF NONFUNCTIONAL CDK13 
Monika Nováková1, Marek Hampl2,3, Dávid Vrábel1, Jan Procházka4,5, Silvia Pe-
trezsélyová4,5, Michaela Procházková4,5, Radislav Sedláček4,5, Michaela Kavková6, 
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3Department of Experimental Biology, Faculty of Science, Masaryk University, Brno, 
Czech Republic; 
4Laboratory of Transgenic Models of Diseases, Institute of Molecular Genetics, Czech 
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Congenital heart defects, dysmorphic facial features and intellectual developmental disor-
ders (CHDFFID) syndrome in humans was recently associated with mutation in CDK13 gene. 
In order to assess the loss of function of Cdk13 during mouse development, we employed 
gene trap knock-out allele in Cdk13 gene. Embryonic lethality of Cdk13-deficient animals was 
observed by the embryonic day (E) 16.5, live embryos were observed on E15.5. At this stage, 
improper development of multiple organs has been documented, partly resembling defects 
observed in patients with mutated CDK13. In particular, overall developmental delay, incom-
plete secondary palate formation with variability in severity among Cdk13-deficient animals 
or complete midline deficiency, kidney failure accompanied by congenital heart defects were 
detected. Based on further analyses, the lethality at this stage is a result of heart failure most 
likely due to multiple heart defects followed by insufficient blood circulation resulting in 
multiple organs dysfunctions. Thus, Cdk13 knock-out mice might be a very useful model for 
further studies focused on delineating signaling circuits and molecular mechanisms under-
lying CHDFFID caused by mutation in CDK13 gene. 

This research was supported by grants n. 16-24043J of the Czech Science Foundation to J.K., 
M.N. and D.V. The research for this paper was financially supported by the Ministry of Agri-
culture n. MZE-RO0518. 
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HALANČÍCI – VĚKEM PODMÍNĚNÁ SPONTÁNNÍ KARCINOGENEZE  
U NOVÉHO MODELOVÉHO ORGANISMU
Kamila Součková1*, Radim Blažek2, Iva Dyková3, Vojtěch Bystrý1, Markéta Her-
manová5, Jakub Žák2, Matej Jasík1, Matej Polačik2, Martin Reichard2 a Ondřej Slabý1,4

1 CEITEC – Středoevropský technologický institut, MU, Brno
2 Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Brno
3 Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, MU, Brno
4 Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ, Brno
5 I. patologicko-anatomický ústav, LF MU a FN u sv. Anny, Brno
*kamgenet@gmail.com

Nothobranchius furzeri (Halančík furzerův) je africká kostnatá ryba z řádu Cyprinodonti-
formes s extrémně krátkým jednoletým životním cyklem [1,2]. V současné době je tento druh 
stále hojněji využíván jako modelový organismus pro výzkum stárnutí obratlovců, protože ty-
pické znaky stárnutí jsou u člověka a u halančíků podobné [3,4]. Vedle rychle narůstajícího ob-
jemu poznatků z oblasti biologie, ekologie i genomiky tohoto druhu zůstává překvapivě častá 
věkem podmíněná spontánní karcinogeneze N. furzeri dosud velmi málo prozkoumaným 
tématem. V naší práci jsme blíže charakterizovali adenokarcinom žlázy plynového měchýře 
a souběžnou proliferaci buněk hemopoetické řady v játrech, ledvinách, slezině a plynovém 
měchýři. Dlouhodobým cílem této studie je přiblížit Halančíka furzerova jako potenciální mo-
delový druh pro účely biomedicínského výzkumu.

Podporováno grantovými projekty GAČR 19-20873S, CEITEC 2020 (LQ1601) a RVO (MOÚ, 
00209805).

1.  Blažek R, Polačik M, Reichard M. Rapid growth, early maturation and short generation time in African 
annual fishes. Evodevo. 2013 Sep 4;4(1):24.

2.  Cellerino A, Valenzano DR, Reichard M. From the bush to the bench: the annual Nothobranchius fishes as 
a new model system in biology. Biol Rev Camb Philos Soc. 2016 May;91(2):511-33.

3.  Harel I, Benayoun BA, Machado B, et al. A platform for rapid exploration of aging and diseases in a natu-
rally short-lived vertebrate. Cell. 2015 Feb 26;160(5):1013-26.

4.  Platzer M, Englert C. Nothobranchius furzeri: A Model for Aging Research and More. Trends Genet. 2016 
Sep;32(9):543-552.
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VYUŽITÍ TRANSGENNÍHO MINIPRASEČÍHO MODELU PRO PREKLINICKÉ 
TESTOVÁNÍ GENOVÉ TERAPIE HUNTINGTONOVY NEMOCI 
Melvin M. Evers,1 Jana Miniarikova,1 Stefan Juhas,2 Astrid Vallès,1 Bozena Bohusla-
vova,2 Jana Juhasova,2 Helena Kupcova Skalnikova,2 Petr Vodicka,2 Ivona Valekova,2 
Cynthia Brouwers,1 Bas Blits,1 Jacek Lubelski,1 Hana Kovarova,2 Zdenka Ellederova,2 
Sander J. van Deventer,1 Harald Petry,1 Jan Motlik,2 and Pavlina Konstantinova*1

1Department of Research & Development, uniQure biopharma B.V., Paasheuvelweg 25a, 
1105 BP, Amsterdam, the Netherlands
2Výzkumné centrum PIGMOD, Ústav živočišné fyziologie a genetiky v.v.i., Akademie věd 
České republiky, Rumburská 89, Liběchov, 27721
e-mail: vodicka@iapg.cas.cz

Huntingtonova nemoc (HD) je v současnosti neléčitelné neurodegenerativní onemocnění 
s autozomálně dominantní dědičností. Expanze CAG trinukleotidu v genu huntingtin (HTT) 
vede k prodloužení řetězce glutaminů v N-koncové části mutovaného huntingtin proteinu 
(mHTT), k jeho agregaci a k odumírání neuronů zejména ve striatu.

Umlčení exprese mHTT pomocí genové terapie je proto hlavním zvažovaným léčebným 
přístupem. Syntetická mikroRNA proti mHTT (miHTT), doručená pomocí adeno-asociova-
ného virového vektoru sérotypu 5 (AAV5) vedla k úspěšnému snížení hladiny huntingtinu  
a zastavení neurodegenerace u myšího modelu HD. Velikost myšího mozku ale neumožňuje 
ověřit, zda je distribuce léčebného vektoru po lokálním podání dostatečná pro úspěšnou 
terapii lidských pacientů.

Miniprase transgenní pro N-koncovou část mHTT představuje ideální model pro ověření 
efektivity a tolerance jednorázového injekčního podání AAV5-miHTT vektoru do mozkového 
parenchymu. Injekce AAV5-miHTT vedla k rozsáhlé distribuci podaného vektoru v mozku ex-
perimentálních miniprasat a expresi miHTT mikroRNA. Výše této exprese odpovídala poda-
né dávce vektoru a vedla k úspěšnému snížení hladiny mRNA kódující huntingtin a proteinu 
huntingtinu.

Na základě těchto výsledků získala firma uniQure povolení FDA pro klinickou studii Fá- 
ze I/II vektoru AAV5-miHTT.

Podporováno Národním programem udržitelnosti I (projekt LO1609, “Modely závažných  
lidských onemocnění: Traumatické poškození míchy, Huntingtonova choroba, melanom a 
neplodnost“, MŠMT), nadací CHDI a firmou uniQure.
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MIKROBIOM JÍCNU, ŽALUDKU A DUODENA U PACIENTŮ  
S GASTROEZOFAGEÁLNÍ REFLUXNÍ CHOROBOU – PILOTNÍ STUDIE
Petra Bořilová Linhartová,*,1,2 Zdeněk Kala,2 Jan Lochman,1,3 Lumír Kunovský,2,4  
Jiří Dolina,4 Tomáš Grolich,2 Radek Kroupa,4 Vladimír Procházka,2 Ondřej Slabý,2,5 
Lydie Izakovičová Hollá,1,2 

1Ústav patologické fyziologie, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Kamenice 5, 625 
00 Brno, 2Stomatologická klinika, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice u svaté Anny, 
Pekařská 53, 656 91 Brno, 3Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Brno Bohunice, 
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno, 4Interní gastroenterologická klinika, Fakultní nemocnice 
Brno Bohunice, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno, 5CEITEC Masarykova univerzita, Kameni-
ce 5, 62500 Brno
e-mail: peta.linhartova@gmail.com

Hostitelský mikrobiom může být důležitým faktorem v etiopatogenezi refluxní choroby 
jícnu (GERD), která významně zvyšuje riziko rozvoje ezofagitidy (RE), Barrettova jícnu (BE)  
a adenokarcinomu ezofagu (EAC). Cílem pilotní metagenomické studie bylo charakterizovat 
bakteriální biotu ve vzorcích z jícnu (normální, případně i patologické tkáně), žaludku (tělo  
a antrum) a dvanáctníku od pacientů s GERD a od zdravých kontrol.

Z celkem 74 bioptických vzorků získaných při endoskopickém vyšetření 2 pacientů s RE, 4 
s BE, 4 s EAC a 6 zdravých kontrol byla izolována nukleová kyselina použitím All Prep DNA/
RNA/miRNA Universal Kit (Qiagen). Produkty 16S rDNA PCR z oblasti V4 byly sekvenovány  
na platformě Illumina MiniSeq.

Ve vzorcích bylo identifikováno celkem 20 kmenů, 86 řádů, 184 rodin a 295 bakteriálních 
rodů. Nejpočetnějšími kmeny ve všech vzorcích byly Proteobacteria 45 %, Firmicutes 39 %, 
Bacteroidetes 9 %, Actinobacteria 3 % a Fusobacteria 1 %. Ve vzorcích z jícnu dominovaly Strep-
tococcus sp. a Prevotella sp. s nižším zastoupením Veillonella sp. Rozmanitost druhů lokálních 
společenstev (alfa diverzita) se mezi vzorky od pacientů s jednotlivými patologickými stavy/
zdravých kontrol významně nelišila (Shannonův index diverzity: 2,48 RE; 2,51 BE; 2,32 EAC  
a 2,52 zdravé kontroly), nicméně byla pozorována tendence snížené diverzity ve vzorcích 
od pacientů s EAC. Ve vzorcích z jícnu od pacientů s RE a BE byl patrný trend zvýšení gram-
-negativních taxonů (Fusobacterium, Campylobacter), zatímco ve skupině pacientů s EAC bylo 
pozorováno zvýšení taxonu Campylobacter a Lactobacillus (nemetrické multidimenzionál-
ní škálování).

V návaznosti na pilotní data provedeme analýzu mikrobiomu horní části gastrointestinál-
ního traktu za fyziologických a patologických podmínek u většího počtu pacientů s GERD. 
Poznání mikrobiomu a jeho případné diverzity v těchto lokalitách může přispět k časnější 
diagnostice a optimalizaci algoritmu sekundárně preventivních opatření při rozvoji a léčbě 
BE a EAC u pacientů s GERD. 

Podporováno z prostředků poskytnutých Lékařskou fakultou MU juniorskému výzkumníkovi 
Petře Bořilové Linhartové, z grantu AZV NV17-30439A, z projektu MUNI/A/1546/2018 a start-
-up grantu FN Brno MZČR-RVO (FNBr, 65269705, SUp 16/19) .
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TUMOR-SPECIFICKÁ CFDNA PREDIKUJE LÉČEBNOU ODPOVĚĎ 
U PACIENTŮ S MNOHOČETNÝM MYELOMEM 
Romana Bútová1*, Jana Gregorová1, Dávid Vrábel1, Lenka Sedlaříková1, Martina 
Almáši2, Renata Bezděková2, Martin Štork3, Marta Krejči3, Zdeněk Adam3, Luděk 
Pour3, Roman Hájek4, Sabina Ševčíková1

1Babákova myelomová skupina, ÚPF, LF MU, Kamenice 5, 625 00 Brno
2Oddělení klinické hematologie, FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
3Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
4Klinika hematoonkologie LF OU a FN Ostrava, 17.listopadu 5, 708 52 Ostrava
e-mail: romanabutova@gmail.com

Východisko: Za poslední desetiletí bylo v léčbě mnohočetného myelomu (MM) dosaženo 
značného pokroku, který změnil pojetí důležitosti zhodnocení minimální reziduální nemoci. 
MM je z genetického hlediska heterogenní nádorové onemocnění charakteristické četnými 
fokálními lézemi v kostní dřeni (BM). Biopsie z jednoho místa může vytvořit bias vzorků, ale 
přesto se na analýzu standardně používají právě vzorky BM. Intenzivně studovaným genetic-
kým přístupem jsou tekuté biopsie, které využívají k analýze různých molekul tělní tekutiny. 
Jednou z takových molekul je mimobuněčná DNA (cfDNA). Cílem byla identifikace asociace 
dynamiky a kvantity klonotypické imunoglobulinové přestavby detekované v cfDNA, která je 
pro daného pacienta specifická, s predikcí léčebné odpovědi u pacientů s MM. 

Materiál a metody: Do studie bylo zahrnuto 45 pacientů s MM. Identifikovali jsme pře-
stavbu genu těžkého řetězce imunoglobulinu, která byla použita k analýze cfDNA z periferní 
krve pomocí qPCR. Délka cfDNA fragmentů byla změřena ve všech vzorcích a byla určená 
přítomnost čtyř frakcí (180-220 bp, 350-400 bp, 500-700 bp a 700-10 000 bp). 

Výsledky: Klasifikace pacientů proběhla na základě množství cfDNA, stanoveného v době 
diagnózy, na tři skupiny – negativní, pozitivní nekvantifikovatelní (PNQ) a pozitivní. Pacienti 
klasifikováni jako negativní (nebo PNQ s kvantitou < 5) mají signifikantně vyšší šanci dosáh-
nout kompletní remise (CR) (2,7x) ve srovnání s pacienty klasifikovanými jako pozitivní (nebo 
PNQ s kvantitou > 5). Následně jsme určili, jestli se frekvence čtyř frakcí délky fragmentů 
cfDNA během léčby mění. Přestože byla frakce o délce 180-220 bp nejčastější, naše výsledky 
ukazují statisticky signifikantní změny v četnosti všech zbývajících delších frakcí fragmentů, 
což naznačuje nárůst nekrózy v nádorové tkáni. Tenhle trend je nejlépe pozorovatelný u sku-
piny pacientů, kteří dosáhli CR. Frekvence konkrétních frakcí fragmentů v čase stanovení 
diagnózy a v CR se změnily 2,4x (330-400 bp), 1,8x (500-700 bp) a 2,1x (700-10 000 bp). 

Závěr: Naše výsledky ukazují, že pacient-specifické cfDNA fragmenty v MM jsou uvolňová-
ny do krevního oběhu a že pacienti s žádnými, resp. s velmi malým počtem fragmentů DNA 
mají event. vyšší šanci dosažení lepší léčebné odpovědi. Výsledky analýzy délky fragmentů 
naznačují, že léčbou indukovaná nekróza nádorové tkáně je pozorovatelná prostřednictvím 
analýzy cfDNA a že pacienti dosahující CR mají vyšší hladinu příslušných nekrotických frag-
mentů. 

Táto práce byla podpořena grantem AZV 17-29343A
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COMPARISON OF EXOSOMES ISOLATION METHODS FROM HUMAN 
BLOOD SERUM
Sára Vilmanová,1 Tina Catela Ivković,1 Ondřej Slabý*,1 

1CEITEC – Central European Institute of Technology, Masaryk University, Kamenice 753/5 
Brno, 625 00
e-mail: tina.ivkovic@ceitec.muni.cz

Exosomes are extracellular vesicles, with a size range of 30–150 nm, produced by virtually 
all types of cells. Exosomes are found in various types of body fluids, such as serum, urine 
or cerebrospinal fluid. Exosomal cargo differs according to the cell of origin and reflects its 
physiological condition. By delivering proteins, mRNAs, non-coding RNAs and other bioactive 
molecules, exosomes play a critical role in cell-to-cell communication.1 Exosomes secret-
ed by tumour cells can affect the activity of recipient cells and therefore facilitate tumour 
progression and metastasis development. The characteristic content of tumour-derived 
exosomes makes them promising non-invasive biomarkers for early detection of cancer, 
monitoring disease progression or therapy response.2 The crucial step in utilizing exosomes 
as biomarkers is obtaining a pure exosomal fraction. There is a broad range of commercially 
available isolation methods. The aim of our study was to evaluate the available exosome 
isolation kits and methods preceding the exosomal content analysis.

This study compares the efficacy of different methods for exosome isolation from human 
blood serum. Exosomes were isolated using precipitation-based method (miRCURY, Qia-
gen), precipitation-based method followed by column purification (Exo-spin, Cell Guidance 
Systems; Plasma/Serum Exosome Purification Kit, Norgen Biotek) and size exclusion chro-
matography (qEV, iZON). Exosomes were validated and quantified by transmission electron 
microscopy and dynamic light scattering. Furthermore, we applied different strategies to 
optimize the exosomal cargo purification which were evaluated by specific miRNA analysis 
and protein detection.

All investigated methods isolated vesicles of different sizes from blood serum samples 
however the size range varied depending on the method used. Precipitation-based kits 
co-isolated smaller particles and proteins to a greater extent than size-exclusion chroma-
tography columns. Pre-treatment with RNAse decreased the level of miRNAs in the treated 
samples compared to controls which indicates the presence of free circulating miRNA in the 
serum. Co-isolation of smaller particles and circulating free miRNAs can have a considerable 
negative impact on results of exosomal cargo analyses. 

This study emphasizes the importance of choosing the appropriate exosome isolation 
strategy and sample preparation protocol and the necessity to optimize these procedures to 
enable the accurate downstream analyses of exosomal content.

This work was supported by project NV 18-03-00360.

1.  Tkach, M.; Théry, C. Cell. 2016, 164, 1226.
2.  Kalluri, R. J. Clin. Invest. 2016, 126, 1208
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ÚLOHA HGF/C-MET SIGNÁLNEJ DRÁHY V ĽUDSKÝCH NÁDOROVÝCH 
BUNKÁCH METASTATICKÉHO KOŽNÉHO MELANÓMU A MELANÓMU 
UVEY
1Demková L., 1Miklíková S., 1Matúšková M., 1Kučerová L., 1Smolková B.

1Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, 
Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
lucia.demkova@savba.sk

Metastatická choroba je vážnou komplikáciou pri liečbe malígneho melanómu a najčastej-
šou príčinou úmrtia pacientov. Signálna dráha aktivovaná hepatocytovým rastovým fakto-
rom (hepatocyte growth factor, HGF) cez c-Met receptor, a následné molekulárne interakcie, 
sú jedným z potenciálnych mechanizmov zodpovedných za invazívnosť a metastázovanie 
malígneho melanómu. V našej práci sme analyzovali vplyv nízkomolekulárnych inhibítorov 
tejto signálnej dráhy SU11274, crizotinibu a PHA665752 na molekulárne vlastnosti buniek 
ľudského malígneho melanómu, ich tumorigénnosť a schopnosť metastázovať. 

Použili sme modelové bunky Rel3, ktoré sú odvodené od bunkovej línie EGFP-A375 ako jej 
hypermetastatický variant, u ktorých ovplyvnenie inhibítorom SU11274 paradoxne zvýšilo 
tumorigénnosť. Na úrovni génovej expresie sme v bunkách EGFP-A375 a Rel3 po ovplyvnení 
inhibítormi SU11274 a crizotinibom zaznamenali významné rozdiely v expresii markerov ná-
dorových kmeňových buniek. Následná analýza buniek po predovplyvnení inhibítormi signa-
lizácie HGF/c-Met odhalila, že CD133, NANOG a MET boli signifikantne vyššie exprimované  
v hypermetastatických bunkách Rel3, čo koreluje s ich zvýšenou tumorigénnosťou potvrde-
nou na myšacom modeli in vivo. Zvýšená tumorigénnosť Rel3 buniek po pôsobení inhibítora 
SU11274 korelovala so zvýšenou fosforyláciou proteínkináz Akt, p70 S6 a RSK. Tento efekt 
sme nepozorovali po pôsobení ďalších dvoch testovaných inhibítorov HGF/c-Met signálnej 
dráhy – crizotinibu a PHA665752. Inhibítory crizotinib a PHA665752 zvýšili hladinu angiogén-
nych faktorov VEGFA, VEGFB a ich receptorov VEGFR1, VEGFR2 v Rel3 bunkách, a tak zvýšili ich 
angiogénny potenciál. 

Naše výsledky naznačujú, že ovplyvnenie melanómových buniek inhibítormi c-Met recep-
tora vedie k viacerým molekulárnym zmenám, čo paradoxne vedie k vyššej tumorigénnosti. 
Na dosiahnutie protinádorového a antimetastatického účinku je potrebné skombinovať te-
rapiu zameranú na viaceré ciele, napríklad na c-Met receptor v kombinácii s inhibíciou VEGF 
receptorov alebo látkami, ktoré interferujú s markermi nádorových kmeňových buniek. 

Tieto poznatky, získané analýzou nádorových bunkových línií, využívame pri vývoji predkli-
nických modelov pre terapiu melanómu uvey. Z nádorových buniek získaných od pacientov 
zakladáme 2D a 3D primokultúry, ktoré implantujeme subkutánne a intravenózne imunode-
ficientným SCID/bg a NSG myšiam. Heterotopická implantácia viedla k vzniku subkutánnych 
xenotransplantátov (PDX). 

Projekt bol financovaný z projektov APVV-17-0369, APVV-15-0697, VEGA 2/0128/17a UVP 
BIOMED – projekt ITMS 26240220087
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VZTAH BUNĚČNOSTI A POČTU CD68+ MAKROFÁGŮ K AKUTNÍ CELU-
LÁRNÍ REJEKCI U PACIENTŮ PO TRANSPLANTACI PLIC:  
ANALÝZA PLICNÍCH BIOPSIÍ
Martin Dihel*,1 Jan Havlín,2 Jan Balko,3 Zuzana Mikulková,1 Tereza Dýšková,1 Jakub 
Savara,4 Monika Žurková,5 Vítězslav Kolek,5 Robert Lischke,2 Eva Kriegová,1

1Ústav imunologie LF UP Olomouc, Hněvotínská 976/3 Olomouc, 779 00, 
2III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN v Motole, V Úvalu 84 Praha 5, 150 06, 3Ústav pato-
logie a molekulární medicíny 2. LF UK, V Úvalu 84 Praha 5, 150 06, 4Fakulta elektrotech-
niky a informatiky, VŠB – TU Ostrava, 17. listopadu 2172/15  
Ostrava-Poruba, 708 00, 5Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FNOL, I. P. Pavlova 6 
Olomouc, 779 00
e-mail: Martindihel@seznam.cz

Akutní celulární rejekce (ACR) se i přes pokroky v imunosupresivní léčbě vyskytuje u více 
než třetiny pacientů v prvním roce po transplantaci plic.1 Její výskyt a závažnost jsou aso-
ciovány s rozvojem chronické rejekce a celkovým přežitím štěpu. Zajímalo nás, zdali se liší 
celková buněčnost a počet CD68+ makrofágů v plicní tkáni u jednotlivých rejekčních stupňů. 

Studovali jsme proto celkovou buněčnost a počet CD68+ makrofágů v protokolárních 
i akutních transbronchiálních biopsiích získaných u pacientů (n = 15) v prvním roce po 
transplantaci. U 10 pacientů jsme měli k dispozici 4 biopsie, u 5 pacientů byly k dispozici 
2 biopsie. Bioptické preparáty, barvené hematoxylinem a protilátkou anti-CD68 k průka-
zu makrofágů, byly analyzovány pomocí automatického analyzačního systému TissueFAXS  
a vyhodnoceny softwarem HistoQuest (TissueGnostics GmbH, Rakousko). U všech biopsií 
byl zároveň stanoven stupeň ACR dle histopatologických kritérií ISHLT.2 Statistické testy byly 
provedeny pomocí softwaru R a GraphPad Prism 7.05 (GraphPad Software, USA).

V prvním kroku proběhla kontrola kvality analyzovaných preparátů. Byly vyřazeny 2  
bioptické preparáty se slabým barvením a malou plochou tkáně (<2 mm2). Jeden pacient 
byl vyřazen z důvodu infekčních komplikací. Průměrná analyzovaná plocha tkáně byla  
8,96 ± 5,93mm2. Pacienty jsme rozdělili na dvě skupiny: „rejektoři“ (n = 8), u kterých do-
šlo alespoň jednou během prvního roku k mírné rejekci (ACR A2), a „non-rejektoři“ (n = 6),  
pacienti bez rejekce (ACR A0) či s minimální celulární rejekcí (ACR A1). U skupiny „rejektorů“ 
byla prokázána vyšší průměrná buněčnost než u skupiny „non-rejektorů“ (7536 ± 1757 vs. 
3757 ± 2422/mm2, P=0,043). Počet CD68+ makrofágů se mezi skupinami nelišil (P > 0,05).

Naše pilotní studie prokázala vyšší celkovou buněčnost u skupiny pacientů s rejekcí plic 
než u pacientů bez rejekce. Neprokázali jsme rozdíly v počtu CD68+ makrofágů v plicních  
biopsiích mezi pacienty s/bez rejekce. V současnosti probíhá analýza využitelnosti buněčnos-
ti protokolárních biopsií k predikci pacientů s rizikem rejekce. 

Podporováno granty: LF UP_2019_014, MH CZ–DRO (FNOL, 00098892)

1.  Pilewski J et al. UpToDate, Hollingsworth, H.(Ed), Waltham, MA, 2015.
2.  Stewart S et al. J Heart Lung Transplant 2007; 26: 1229-1242.
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Savara,3 Martin Dihel,1 Eva Kriegova*1
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Background: There is growing body of evidence that neutrophils play a crucial role in ini-
tiation and perpetuation of aberrant immune responses and tissue damage in osteoarthritis 
(OA). To date, little is known about the immunophenotype of neutrophils in synovial fluid 
(SF) in knee OA (KOA).

Aims: To characterize neutrophils in SFs obtained from KOA patients and to determine 
their reactive oxygen species (ROS) production.

Methods: Neutrophils in SFs from patients with KOA (n=45) were immunophenotyped 
using 8-colour flow cytometry (FACSCanto II, BD). Patient subgroups were formed based on 
the neutrophil counts in SFs: low neutrophils (<30 %, n=14), moderate (31-70 %, n=14), and 
infection-like KOA with high neutrophils (>71 %, n=17). Basal and fMLP-stimulated ROS gen-
eration by neutrophils was investigated ex vivo using DHR-123. 

Results: High variability in the distribution of neutrophils in SFs in KOA (min-max  
0.6–97 %) was observed, with highest counts in infection-like KOA (71–97%). Low neutrophilic 
group displayed higher percentage and expression (MFI) of ROS at basal state comparing 
to moderate (P=0.09, P=0.01) and high neutrophilic (P=0.01, P<0.01) groups, respectively. 
After fMLP stimulation, trend to higher ROS production was observed in low comparing to 
moderate and high neutrophilic groups (P=0.07, P=0.09), but it did not reach statistical sig-
nificance. ROS production at both basal (rs=0.6, P=0.02) and fMLP stimulated cells (rs=0.7, 
P=0.05) positively correlated with the expression level of activation marker CD62L (L-selectin) 
on neutrophils. When calculating absolute number of neutrophils, the formation of ROS was 
markedly higher in infection-like KOA in both basal (P<0.01) and stimulated (P<0.01) condi-
tions compared with moderate neutrophilic group. Of studied groups, the lowest oxidative 
burst was detected in patients with low neutrophils (P=0.03, P<0.01). 

Conclusions: Our study revealed high variability in neutrophil distribution in SFs from 
KOA patients. Highest oxidative burst was observed in infection-like KOA cases, the lowest 
in patients with less than 30% neutrophils in SF. Further studies on characterisation of SF 
neutrophils are ongoing.

Acknowledgements: MZ ČR (VES16-31852A, RVO FNOl, 00098892), IGA UP_2019_014
Disclosure of Interest: None declared
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MIKRORNA U MNOHOČETNÉHO MYELOMU
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3Oddělení klinické hematologie, Fakultní nemocnice Brno, 625 00
4 Interní hematologická a onkologická klinika, Fakultní nemocnice Brno, 625 00
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Východiska: MikroRNA (miRNA) jsou krátké, nekódující molekuly RNA, které se podílejí 
na mnoha fyziologických, ale i patologických procesech. Mnohočetný myelom (MM) je dru-
hé nejčastější hematoonkologické onemocnění plazmatických buněk (PC). Přežití pacientů 
je negativně ovlivněno tzv. extramedulárním onemocněním (EM), který je způsoben ztrátou 
závislosti PC na mikroprostředí kostní dřeně a jejich vycestováním mimo kostní dřeň. Pod-
stata a příčina tohoto procesu nejsou v současnosti objasněny. U pacientů s MM mohou být 
v periferní krvi detekovány cirkulující PC, buňky, které ztratily závislost na mikroprostředí 
kostní dřeně. Cirkulující PC jsou negativní markery MM.. Význam miRNA u patogeneze MM 
byl prokázán několika studiemi. Předpokládáme, že se podílejí i na rozvoji EM. Cílem této 
práce byla analýza rozdílné exprese miRNA mezi vzorky PC kostní dřeně MM pacientů a EM 
pacientů, v porovnání s cirkulujícími PC MM pacientů.

Materiál a metody: Pomocí sekvenování nové generace (NGS) bylo analyzováno 36 
vzorků plazmatických buněk z kostní dřeně pacientů s MM při diagnóze, 9 vzorků PC z kostní 
dřeně nemocných s EM a 17 vzorků cirkulujících PC od pacientů s MM.

Výsledky: Celkem bylo sekvenováno 2335 miRNA, ale do analýzy bylo vzato 578 miRNA, 
které byly exprimovány v alespoň 30 vzorcích a měly nejméně 1 na milion readů. Expresní 
data byla generována pomocí Chimira tool z fastq dat. Všechny sekvence byly mapovány 
pomocí miRBase v20. Další analýzy byly provedeny s použitím R/Bioconductor package. Po 
normalizaci exprese byl použit Bayesův postup. P hodnoty byly adjustovány s použitím Ben-
jamini-Hochberg metody.

Analýza prokázala, že existuje 29 miRNA (p < 0,0001), které se signifikantně liší v expresi 
mezi cirkulujícími PC a PC EM pacientů. Dále jsme prokázali 10 miRNA (p < 0,000000001), 
které jsou statisticky signifikantně odlišně exprimovány u cirkulujících PC vs. PC u MM pa-
cientů.

Závěr: Tato studie ukázala, že existují rozdílně exprimované miRNA mezi MM PC i EM PC 
a cirkulujícími PC MM pacientů.

Tato práce byla podpořena grantem MZ ČR AZV 17-29343A a AZV 18-003-00203. 
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WNT5/ROR-2 AND HIPPO SIGNALLING PATHWAYS IN SARCOMA 
BIOLOGY
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Soft tissue sarcomas are known for their great variability in clinical behaviour, ranging 
from almost indolent lesions to rapidly metastasing tumours. Genes responsible for sar-
coma progression have been poorly characterized by now. Towards this end, we compre-
hensively analyzed transcriptomes of two single -background progression series of murine 
sarcoma cell lines, the JUN -fibrosarcoma progression series (Hatina et al., Tumour Biol. 2003 
Aug -Sep;24(4):176-84) and 3T3L1 – LM3D liposarcoma progression series (Mariani et al., 
Cancer Cell 2007 Apr;11(4):361-74). In addition, the latter progression series has also been 
analyzed for expression profile of putative sarcoma stem cells. Transcriptomic analysis 
(GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array – ThermoFisher Scientific) has been performed 
with highly transformed, motile and invasive fibrosarcoma cell line JUN-3 and fibrosarcoma 
cell line JUN-2 with a overall low transformation status as a control, and with the liposarcoma 
cell line LM3D and its precurson preadipocytic cell line 3T3L1 as a control. Genes coregu-
lated in both JUN-3 and LM3D highly transformed cells yielded the “sarcoma progression” 
signature. Putative sarcoma stem cells were identified in both 3T3L1 and LM3D as side pop-
ulation (SP) cells, SP cell specific transcriptomes have been identified in both cell line and 
their overlapp yielded the “sarcoma stemness” signature. A striking feature of the “sarcoma 
progression” signature is complex downregulation of the canonical Wnt/β -catenin signalling 
pathway. Upregulated genes involve an extensive array of genes with published function as 
Wnt/β -catenin – inhibitors (Dickkopf-2 and -3, Apcdd1, Meg3, Fibulin-5, Ints6, Msx1), on the 
other hand, the expression profile strongly suggest activation of the Wnt5-Ror2 noncanon-
ical pathway. Stemness regulation seems to be dominated by an extensive array of Hippo-
-pathway genes (Yap, FoxM1, Pttg, Tacc3, Btf3, as well as Lats2) being upregulated in both 
the adipocytic and liposarcoma stem cells. We believe that our models and differentially 
expressed genes identified by their transcriptomic analysis can provide important new infor-
mation on biology of soft tissue sarcoma and may help to identify new prognostic markers 
and potential therapeutic targets for this rare and highly heterogenous tumour type.

Supported by the Czech Science Foundation project No 17-17636S.
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NK CELL -BASED IMMUNOTHERAPY IN MULTIPLE MYELOMA
Benjamin Motais1,2, Zuzana Walek1,2, Sandra Charvátová1,2, Maria Holuvova1,2, Ma-
touš Hrdinka1,2, Michal Šimíček1,2, Roman Hájek1,2,3, Kořístek Zdeněk1,2, Juli R. Bagó1,2

1Faculty of Medicine, University of Ostrava, Syllabova 19, Ostrava, 703 00; 2Department 
of Haemato -Oncology, University Hospital Ostrava, 17. Listopadu, Ostrava, 708 52; 
3Babak Myeloma Group, Department of Pathological Physiology, Faculty of Medicine, 
Masaryk University, Kamenice 5, Brno, 625 00
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Multiple myeloma (MM) is a hematological malignancy characterized by the expansion of 
malignant plasma cells (PCs) in the bone marrow (BM), and presence of high levels of mon-
oclonal immunoglobulins in blood and urine. MM accounts for 1 % of all cancers and is the 
2nd most common hematologic malignancy after lymphoma. The outcome of patients with 
MM has significantly improved over the past decade but most of the patients eventually re-
lapse, leaving the median survival relatively low (7-10 years). In consequence, more efficient 
anti -MM strategies are needed to overcome treatment resistance.

Introduction of novel therapeutic approaches based on modified immune cells such as 
chimeric antigen receptor (CAR) T -cells has revolutionized battle against cancer. Striking clin-
ical responses achieved in clinical trials using CAR T -cells provide new hopes for cancer pa-
tients. The success achieved by using CAR -T cells, pave the way for exploring new cell -based 
immunotherapies approaches to circumvent limitations in CAR -T cells. Unique therapeutic 
features of NK cells, make them an excellent candidate to become the next great cancer 
immunotherapy approach. Contrary to CAR -T cells, NK cells keep an inherent ability to rec-
ognize and target tumor cells through their innate receptors, making the escaping of tumor 
cells because of downregulation of the CAR target antigen less probably. Besides, NK can 
be delivered to the patient off -the -shelf, without HLA matching as they do not cause graft-
-versus -host disease.

In this study, we want to develop a method for large scale production of NK cells derived 
from cord blood donors, suitable for clinical treatment of patients with MM.

Supported by Cell CooLab Ostrava – Research and Development Center for Cell Therapy in 
Hematology and Oncology (CZ.02. 1. 01/0.0/0.0/17_049/0008440).

1.  Zanwar S, Abeykoon JP, Kapoor P. Challenges and Strategies in the Management of Multiple Myeloma in 
the Elderly Population. Curr Hematol Malig Rep. 2019 Feb 28. doi: 10.1007/s11899-019-00500-4.

2.  Rezvani K, Rouce R, Liu E, Shpall E. Engineering Natural Killer Cells for Cancer Immunotherapy. Mol Ther. 
2017 Aug 2;25(8):1769-1781. doi: 10.1016.

3.  Spanholtz J, Tordoir M, et al. High log -scale expansion of functional human natural killer cells from umbili-
cal cord blood CD34-positive cells for adoptive cancer immunotherapy. PLoS One. 2010 Feb 15;5(2):e9221. 
doi: 10.1371.
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NOVÉ ELEKTROCHEMICKÉ PŘÍSTUPY DETEKCE NEKÓDUJÍCÍCH RNA 
MOLEKUL
Ludmila Jiráková*,1 Martin Bartošík,1

1RECAMO, Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7,Brno, 656 53
e -mail: 408579@mail.muni.cz

V období posledních několika dekád se ukazuje, že nekódující RNA molekuly, dříve ozna-
čované jako transkripční šum, hrají významnou roli v regulaci genové exprese, a tudíž se 
významně podílejí na fyziologických procesech. V případě patologických stavů, jakými jsou 
například nádorová onemocnění, může stanovení hladin konkrétních nekódujících RNA 
(ncRNA) významně predikovat chování nádoru ať už z hlediska jeho agresivity nebo případné 
odpovědi na léčbu.

Nejen z těchto důvodů se soustřeďuje pozornost na hledání vhodných biomarkerů z řad 
ncRNA, které by našly využití v mnoha aspektech moderní medicíny. Patří mezi ně zejména 
krátké nekódující RNA, jako jsou mikroRNA (miRNA) s délkou cca 18-22 nukleotidů, a dlouhé 
nekódující RNA (long non -coding RNA, lncRNA) o délce větší než 200 nukleotidů. Bohužel 
možnosti stanovení těchto ncRNA v současné době vyžadují komplexní protokoly, drahé 
reagencie a nákladné přístroje. Proto se snažíme vyvinout levnější variantu pro stanovení 
těchto molekul, které by svou jednoduchostí, citlivostí a cenou mohly konkurovat momen-
tálně používaným metodám, a umožnily tak rutinní stanovování těchto biomarkerů nejen 
v nádorové medicíně.

Nedávno jsme vyvinuli systém1 pro detekci miRNA za použití protilátky specificky vážící 
DNA/RNA heteroduplexy.2 Tento systém nám umožňoval kvantifikovat miRNA na základě 
specifické DNA sondy. Detekovaný signál byl amplifikován neenzymatickou reakcí, při které 
dochází k řetězení pomocných sond, tzv. hybridizační řetězovou reakcí. Výsledný komplex 
značený peroxidázami byl měřen chronoamperometrií za přítomnosti elektroaktivního sub-
strátu hydrochinon/H2O2. Postup jsme úspěšně aplikovali na detekci třech endogenních mi- 
RNA nacházejících se v cervikálních prekancerózách.

Další skupinou ncRNA s velkým potenciálem jsou lncRNA. V současné době vyvíjíme pří-
stup s enzymovou amplifikací detekované molekuly, ale místo klasické PCR jsme použili izo-
termální amplifikační reakci LAMP, která je rychlejší, nevyžaduje termální cykler a nepotře-
buje počáteční přepis RNA molekul do cDNA.

Podporováno grantem GA ČR 17-08971S a MŠMT -NPU I -LO1413.

1.  Jiráková L.; Hrstka R.; Campuzano S.; Pingarrón J. M.; Bartošík M. Electroanalysis 2019, 31, 293.
2.  Boguslawski S., Smith D. et al.: Journal of Immunological Methods, 1986, 89, 123.
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DETEKCE INTERAKČNÍCH PARTNERŮ POTENCIONÁLNÍHO 
VIRULENČNÍHO FAKTORU GLYCERALDEHYD-3-P -DEHYDROGENÁZY 
PATOGENNÍ BAKTERIE FRANCISELLY TULARENSIS
Monika Kopečková1, Ivona Pávková1, Marek Link1, Erik Vlčák2, Vlada Philimonen-
ko2,3, Jiří Stulík1

1 Katedra molekulární biologie a patologie, Fakulta Vojenského Zdravotnictví, Univerzita 
Obrany, Hradec Králové
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Francisella tularensis (F. tularensis) je vysoce virulentní, gram negativní, intracelulární bak-
terie, způsobující zoonotické onemocnění tularemie. Vzhledem k nízké dávce potřebné k vy-
volání onemocnění a absenci licencované humánní vakcíny existuje potencionální riziko zne-
užití F. tularensis jako biologické zbraně. V této práci se zabýváme glykolytickým enzymem 
glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenázou (GapA), který má u mnoha patogenních bakterií 
prokazatelný vztah k virulenci. Z experimentů provedených in vivo a in vitro v rámci tohoto 
projektu vyplývá, že GapA bakterie F. tularensis má také vztah k virulenci. Práce je zaměřena 
na hledání potenciálních interakčních partnerů na úrovni bakterie i uvnitř hostitelské buňky, 
pomocí kterých bude možné objasnit další neenzymatické funkce GapA a jeho skutečnou 
roli ve virulenci F. tularensis. Získané poznatky přispějí k poznání molekulárních mechani-
zmů patogeneze F. tularensis a tím jsou významné i pro vývoj bezpečných profylaktických 
a terapeutických prostředků. V rámci práce používáme metody Far -western blot, Solid phase 
binding assay a afinitní purifikaci v kombinaci s kvantitativní SILAC MS/MS analýzou. Z výsled-
ků vyplývá, že se GapA v samotné bakterii váže k proteinům účastnící se exprese genů (tran-
skripční terminační faktor Rho), metabolismu (fosfoglycerát kináza) a reparačních pochodů 
(protein UvrA). Po infekci makrofágů F.tularensis byl GapA pomocí elektronové mikroskopie 
detekován v cytoplazmě i v jádře eukaryotních buněk. Následná analýza provedená na úrov-
ni hostitelské buňky umožnila detekovat interakci GapA s některými jadernými a cytoskele-
tální proteiny. Další navazující experimenty jsou zaměřeny na ověření těchto interakcí a na 
určení jejich biologické podstaty.
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Sunitinib, nízkomolekulární inhibitor tyrozin kináz je hlavním pilířem léčby metastatické 
formy karcinomu ledviny (mRCC – metastatic renal cell carcinoma). Pro efektivní indikaci su-
nitinibu je nutná predikce odpovědi pacientů. Vhodným biomarkerem různých onemocnění 
včetně nádorových jsou miRNA (mikroRNA), nekódující regulační molekuly RNA. Cílem této 
práce bylo najít takové miRNA, které by dokázali odlišit pacienty odpovídající a neodpovída-
cí na léčbu sunitinibem. Provedli jsme vysokokapacitní analýzu exprese miRNA na čipech  
(Affymetrix Gene Chip) na explorativní kohortě pacientů odpovídajících (N=25) a neodpoví-
dajících (N=22) na léčbu sunitinibem. Kandidátní miRNA byly dále validovány pomocí qRT-
-PCR na nezávislé kohortě 132 pacientů. Ze 158 miRNA (65 se sníženou expresí, 93 se zvý-
šenou expresí), deset miRNA bylo vybráno pro validaci. Prediktivní potenciál byl prokázán 
u miR-376 b-3p, která byla odlišně exprimována u pacientů s primární rezistencí (PFS <5 mě-
síců) a s dlouhou odpovědí (PFS >12 měsíců) (p <0.0002). Kaplan -Meierova analýza potvrdila, 
že pacienti s vyšší expresí miR-376 b-3p mají významně delší PFS (p <0.0001). Pomocí analýzy 
křivky ROC jsme identifikovali skupinou pacientů s dlouhou odpovědí na léčbu sunitinibem 
se sensitivitou 83% a specificitou 67% (AUC=0,758). Identifikovali jsme prediktivní miRNA 
asociovanou s PFS u pacientů s metastatickým renálním karcinomem léčených sunitinibem. 
Po potvrzení našich výsledků dalšími nezávislými studiemi by tato miRNA mohla v budoucnu 
dopomoct personalizaci léčby.

Tato studie byla vypracována s grantovou podporou Ministerstva zdravotnictví České repub-
liky, grant č. NV18-03-00554.
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TARGETED TREATMENT OF BREAST AND COLORECTAL CANCER
BY DRUG/GENE LOADED NANOPARTICLES
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Smolková*, Miroslava Matúšková*

Cancer Research Institute, Biomedical Research Center of the Slovak Academy  
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Colorectal (CRC) and breast carcinoma represent the frequent types of cancer with signifi-
cant mortality, and innovative approaches are needed to break this unfavourable situation.

Therapy that combines two or more therapeutics can lead to additive or synergistic effect. 
Many types of nanocarriers which are able of targeted co -delivery of therapeutics have been 
developed. In this study we used liposomes and PAMAM (polyamidoamine) dendrimers. 
Fluorescent SiR dye was used for visualisation of nanoparticles (NPs). Interaction of NPs 
with tumour cells and cells derived from healthy tissues was determined by (Image) flow 
cytometry. In order to improve tumour cells targeting we analysed expression of potential 
target surface molecules such as folate receptor, cMet and Axl. On the panel of model cell 
lines we demonstrated different expression of above mentioned antigens which enables us 
to analyse the targeted delivery of NPs conjugated with appropriate ligand or antibody. In 
order to evaluate combinational effect, cells were treated with chemotherapy (Doxorubicine 
or 5-Fluorouracil), epigenetic drug (Decitabine) and gene therapy (Deoxycitidine kinase or 
TNF -related apoptosis -inducing ligand coding plasmid) and with combinations of these mol-
ecules. Apoptosis was determined by Annexin V assay. CellTiterGlo luminescence assay was 
used for detection of cytotoxic effect. Subsequently combinational effects (synergy, additive 
effect of antagonism) were calculated by CalcuSyn software.

Financial support
JRP SAS – TÜBITAK SBAG (project code: 118S126, TAcTiCAI); the 7FP platform ERA -NET Euro-
NanoMed II Innocent; VEGA 02/0050/19 and 1/0271/17; APVV-16-0178 and APVV-0052-12; 
HISENTS (H2020-NMP-2015- 685817); UVP BIOMED -ITMS 26240220087. The experiments 
mentioned in this study were enabled with the kind help and the financial support from the 
Cancer Research Foundation and League against Cancer of Slovak Republic.
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2Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, Brno 625 00
e -mail: novakova@vri.cz

Cyklin -dependentní kináza 12 (Cdk12) je transkripčně aktivní kináza, která v komplexu 
s cyklinem K fosforyluje C -terminální doménu RNA polymerázy II a tím reguluje transkripci 
specifických genů. Narušení tohoto procesu vede mimo jiné ke snížené expresi genů zodpo-
vědných za reparaci poškozené DNA (např. Brca1), následované zvýšenou genovou nestabi-
litou a tvorbou nádorů.

Funkce Cdk12 v procesu vývoje mléčné žlázy není zatím objasněna. Cdk12 knock -outní 
myši jsou embryonálně letální ve stádiu blastocysty. Z našeho pozorování vyplývá, že Cdk12 
heterozygotní samice myší vykazují defektní laktaci, a proto přibližně 60 % jejich mláďat po 
narození umírá. Histologická analýza laktujících mléčných žláz u Cdk12 heterozygotních 
samic prokázala akumulaci mléka v kanálech a qPCR ukázalo sníženou expresi mléčných 
proteinů v mléčné žláze, značící defekt v diferenciaci epiteliální buněk. Podobný fenotyp byl 
popsán také u transgenních myší exprimujících zkrácený Brca1 protein (1). Z těchto výsledků 
lze usuzovat, že Cdk12 hraje v laktaci významnou úlohu. Na rozdíl od období laktace, mléčné 
žlázy Cdk12 heterozygotní samic v období puberty nemají narušené větvení a svou morfolo-
gií odpovídají kontrolním samicím stejného věku.

Podporováno grantem GA ČR (reg. č. 16-24043 J) a MZE ČR (RO0518)

1.  Brown MA, Nicolai H, Howe K, Katagiri T, Lalani el -N, Simpson KJ, Manning NW, Deans A, Chen P, Khanna 
KK, Wati MR, Griffiths BL, Xu CF, Stamp GW, Solomon E; Transgenic Res. 2002, 11 (5), 467-78.
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NEW PANEL OF GENOGRAPHICALLY INFORMATIVE STR MARKERS  
OF HUMAN Y CHROMOSOME
Andrea Patlevičová1, Marian Baldovič2, 3, Vladimír Ferák3, Michal Konečný3,  
Juraj Krajčovič1

1 Department of Biology, Faculty of Natural Sciences, University of Ss. Cyril and Methodi-
us, Námestie J. Herdu, 917 01, Trnava, Slovakia 2 Department of Molecular Biology, 
Faculty of Natural Sciences, Comenius University, Mlynská dolina, Iľkovičová 6,842 15, 
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Human Y chromosome is one of two sex chromosomes which is composed of about 60 
million base pairs and passes from father to son unchanged, unless a mutation occurs. Along 
the whole Y chromosome are located many short tandem repeats (STR), used as markers in 
various Y -DNA tests. Mutation rate of microsatellites ranges from 10-4 to 10-3 per locus and 
generation, thus suitable for recent phylogeny reconstruction. The analyses of Y chromo-
some length polymorphisms are very useful tools for investigating the genetic history of 
populations, dating phylogenetic events, determining relatives and for reconstructing of mi-
gration pathways of human populations. The typical Y -chromosome DNA tests are based on 
the multiplex PCR amplification of set of known Y -STR loci which are included in commercial 
kits like a Yfiler® Plus PCR Amplification Kit, System and AmpFLSTR YfilerTM PCR Amplifica-
tion Kit (Applied Biosystems) or PowerPlex® Y23 (Promega). However these systems having 
strong amplification performance and being able to generate the Y chromosome DNA pro-
file enabling to determinate Y haplogroup are yet not always sufficient for sub -haplogroup 
predictions. Moreover, above mentioned systems are not very sensitive for ancient DNA 
samples because aDNA is very degraded and fragmented. Studies of ancient DNA sam-
ples provide valuable information about the milestones in history of human populations. 
Our research was focused to establishing the panel of genographically informative Y -STR 
markers which increase the probability of haplogroup and sub -haplogroup predictions and  
at a same time are applicable for ancient DNA samples. The combination of PPY23 system 
and our new panel of 14 Y -STR markers enable more precise determination of Y chromo-
somal haplogroups and subclades.

The authors gratefully acknowledge the contribution of the Scientific Grant Agency of
the Slovak Republic VEGA under the grant no. 1/0433/19; Grant for Jung Scientists
from AXA Fundation in Pontis Fundation the grant no. AXA_19_10 and UCM FPPV-
18-2019 Research Support Fund
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CÍLENÉ SEKVENOVÁNÍ MUTACÍ TP53 Z PLNÉ KOSTNÍ DŘENĚ 
U PACIENTŮ S MNOHOČETNÝM MYELOMEM
Anna Petráčková1, Lenka Sedlaříková1, Jiří Minařík2, Michal Vašinek3, Jana  Bal-
cárková2, Tereza Libigerová1, Alžběta Hamplová1, Tomáš Pika2, Krhovská  Petra2, 
Tomáš Papajík2, Kriegová Eva1

1Ústav imunologie, LF UP a FN Olomouc, 2Hemato -onkologická klinika, LF UP a FN Olo-
mouc, 3Katedra informatiky, FEI, VŠB -TU Ostrava
e -mail: anna.petrackova@upol.cz

Mezi prognosticky nejvýznamnější genetické aberace u mnohočetného myelomu (MM) 
patří delece 17p a/nebo mutace genu TP53. V naší studii jsme se zaměřili na možné využití 
plné kostní dřeně (KD) pro detekci TP53 mutací bez nutnosti kroku izolace plazmatických 
myelomových buněk (PC). Takový postup by výrazně zjednodušil analýzu a umožnil vyšetřo-
vat mutace i v případě získání malého množství KD a nedostupnosti izolovaných PC. Cílem 
práce bylo srovnat analýzu mutací v genech TP53, KRAS, NRAS a BRAF ve vzorcích plné KD 
a v párových vzorcích izolovaných PC z KD od pacientů s MM.

Genomická DNA byla izolována z plné KD od 48 pacientů s MM (infiltrace PC v plné KD: 
medián 14,7%, min -max 2,0-64,1%), z toho u 27 pacientů byl k dispozici párový vzorek izolo-
vaných PC (čistota PC: 90,8%, 48,0-99,0%). Celá kódující sekvence genu TP53 včetně 5’a 3’UTR 
oblastí a mutační hotspoty genů NRAS, KRAS a BRAF byly analyzovány pomocí sekvenování 
nové generace (NGS) s limitem detekce 1% frekvence variantní alely (VAF). U všech pacientů 
byly k dispozici výsledky cytogenetických analýz.

U 23% (11/48) pacientů s MM byly pomocí NGS z plné KD detekovány mutace v genu TP53, 
z toho u 36% (4/11) pacientů byla současně prokázána delece 17p a u 9% (1/11) trisomie 
chromozomu 17. U 17% (8/48) pacientů byly detekovány mutace v genu KRAS, u 17% (8/48) 
v genu NRAS a u 8% (4/48) v genu BRAF. U skupiny pacientů, u kterých byl k dispozici párový 
vzorek izolovaných PC, jsme nalezené mutace prokázali s velkou úspěšností také v plné KD. 
Medián VAF mutací detekovaných v plné KD byl 10% (min -max 4-45%) a medián VAF mutací 
detekovaných v párových vzorcích izolovaných PC byl 31% (min -max 3-63%).

Naše výsledky potvrzují využitelnost vzorků plné KD pro analýzu TP53 mutací u MM pomo-
cí cíleného NGS v případě nedostupnosti izolovaných PC. Naše data dále podtrhují důležitost 
vyšetření TP53 mutací u pacientů s MM vždy současně s cytogenetickou analýzou. Další stu-
die na větší kohortě pacientů by měla následovat k ověření našich výsledků.

Podporováno granty: MZ ČR VES16-32339 A, IGA UP_2019_014, MH CZ–DRO (FNOL, 
00098892)
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MALDI TOF MS DISKRIMINACE A KONTROLA KVALITY KLINICKY 
RELEVANTNÍCH BUNĚČNÝCH TYPŮ
Volodymyr Porokh1,2, Lukáš Moráň1,2, Aleš Hampl1,2, Petr Vaňhara *,1,2

1Ústav histologie a embryologie, Lékařská Fakulta, Masarykova Univerzita, Brno 
2Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno
e -mail: volodymyr.porokh@mail.muni.cz

Dynamický vývoj biologie lidských pluripotentních kmenových buněk přinesl řadu pos-
tupů a protokolů pro získávání různých klinicky relevantních buněčných typů. Nové poznatky 
tak dělají kmenové buňky atraktivním nástrojem pro klinické aplikace v oblasti tkáňového  
inženýrství a regenerační medicíny. Jednou z nejdůležitějších otázek týkajících se klinické 
aplikace kmenových buněk je homogenita buněčných kultur a kontrola jejich kvality. Velké 
vědecké úsilí je zaměřeno na pochopení zdrojů heterogenity v populacích kmenových buněk 
kultivovaných in vitro, a zajištění produkce kvalitních, geneticky stabilních kmenových buněk 
a jejich derivátů. Jednou z příčin vzniku genetických abnormalit v lidských pluripotentních 
kmenových buňkách je tvorba multipolárního dělicího vřeténka. Přesný molekulární mech-
anismus tvorby multipolárních dělicích vřetének není znám. Ukazuje se, že lidské pluripo-
tentní kmenové buňky jsou schopny indukovat tvorbu multipolárních dělicích vřetének 
prostřednictvím uvolňování molekuly Cripto-1 do extracelulárního prostoru, což umožňuje 
použití Cripto-1 jako markeru biologické stability kmenových buněk. Existuje řada metod 
pro stanovení viability, stability a následně bezpečnosti kmenových buněk a jejich derivátů, 
nicméně většina z nich je časově náročná, s významným podílem variability mezi pracovišti. 
Metoda MALDI -TOF MS (Matrix -assisted laser desorption/ionization time -of -flight mass spec-
trometry) byla převzata z analytické chemie a adaptovaná pro analýzu biologických vzorků, 
např. bakterií, kvasinek a v neposlední řádě i živočišných buněk. V této práci jsme se zaměřili 
na analýzu změn, které nastávají během diferenciace lidských pluripotentních kmenových 
buněk, pomocí metody MALDI -TOF MS a následnou analýzu dat pomocí pokročilých biosta-
tistických nástrojů a metod strojového učení. Zaměřili jsme se také na detekci změn spo-
jených s destabilizujícím účinkem Cripto-1.

Metoda MALDI -TOF představuje dostupný a jednoduchý způsob hodnocení indukovaných 
a spontánních změn při in -vitro kultivaci klinicky relevantních kmenových buněk a jejich 
derivátů.

Podpořeno z programového projektu MZ ČR 15 (reg. č. 18-08-00299) a MŠMT ČR (NPUII; 
LQ1605)

1.  Valletta E.; Kučera L.; Prokeš L.; Amato F.; Pivetta T.; Hampl A.; Havel J.; Vaňhara P. PLOS One. 2016, 11(1): 
e0147414

2.  Vaňhara P.; Kučera L.; Prokes L.; Jurečkova L.; Pena -Mendez EM.; Havel J.; Hampl A.; Stem Cells Transl Med. 
2018, 7:109–114

3.  Porokh V.; Vaňhara P.; Bárta T.; Jurečkova L.; Bohačiakova D.; Pospíšilova V.; Mináriková D.; Holubcová Z.; 
Pelková V.; Souček K.; Hampl A.; Stem Cells Dev. 2018, vol. 27 no 16
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STANOVENÍ POMĚRU B4GALT6/EPCAM – NOVÝ POTENCIONÁLNÍ 
BIOMARKER V DIAGNOSTICE KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU
Jiřina Procházková1, Josef Slavík1, Petra Ovesná2, Monika Levková3, Zlatka Huško-
vá3, Jan Bouchal3, Jiří Ehrmann3, Zdeněk Kolář3, Pavel Skalický4, Nicol Straková5, 
Ondřej Zapletal5, Alois Kozubík5, Jan Vondráček5, Jiřina Hofmanová5 and Miroslav 
Machala*1

1Oddělení Chemie a Toxikologie, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Hudcova 70, 
Brno 621 00; 2Institut Biostatistiky a Analýz, Masarykova Univerzita, Poštovská 3, Brno 
60200; 3 Ústav klinické a molekulární patologie, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého, 
Hněvotínská 3, Olomouc 775 15; 4Fakultní nemocnice, I.P. Pavlova 6, Olomouc 779 00;  
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e -mail: prochazkova.j@vri.cz

Rozvoj kolorektálního karcinomu (CRC) je úzce spjat se změnami celkového metabolis-
mu střevní tkáně. Za pomocí metod molekulární biologie a analytické chemie jsme se pro-
to rozhodli otestovat naši hypotézu, podle které by rozdíly v metabolismu sfingolipidů (SL) 
a v expresním profilu genů, které stojí v pozadí těchto rozdílů, měly umožnit rozlišit normální 
a transformované buňky kolonu a identifikovat nové potencionální biomarkery CRC.

Nejprve jsme analyzovali sphingolipidový profil epiteliálních buněk kolonu izolovaných 
z nádorové i nenádorové tkáně 22 pacientů s CRC. Pro tento účel jsme provedli izolaci buněk 
pozitivních na povrchový marker EPCAM a analyzovali v nich profil individuálních SL druhů 
s použitím LC/MS/MS. Nejvýznamnější rozdíly mezi nádorovou a nenádorovou tkání jsme 
pozorovali u hladin sfingomyelinů (SM), sfingosin-1-fosfátu (S1P) a především u laktosylce-
ramidů (LacCer). Jako další krok jsme u izolovaných epiteliálních buněk provedli rozsáhlou 
analýzu expresního profilu genů, které se účastní metabolismu a syntézy SL, cholesterolu 
a mastných kyselin. Tento expresní profil jsme následně porovnali s expresním profilem 
stejného setu genů, který jsme získali analýzou RNA izolované ze všech buněk nenádorové 
či nádorové tkáně. Po normalizaci expresních dat na tradiční referenční geny (např. POL-
R2A) jsme pozorovali nejvýznamnější rozdíly mezi nádorovou a nenádorovou tkání kolonu 
u mRNA hladin genu B4GALT6, a to jak v epiteliálních buňkách izolovaných na povrchový 
marker EPCAM (p=0,0006), tak v celkové mase buněk (p=0,017). Na základě těchto dat jsme 
k finální kalkulaci exprese B4GALT6 v tkáňovém vzorku kolonu použili EPCAM coby biologic-
ky výhodnější referenční gen (p=0,001).

Stanovení expresního poměru B4GALT6/EPCAM v nenádorové a nádorové tkáni kolonu se 
proto jeví jako potencionálně vhodný biomarker pro diagnostiku CRC.

Studie byla podpořena projekty MŠMT «FIT» č. CZ.02. 1. 01/0.0/0.0/15_003/0000495, MZ 
RO0518 a projektem AZV 15-30585 A.
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UBIQUITINATION AS A POTENTIAL TARGET FOR NOVEL 
THERAPEUTIC APPROACHES IN MYD88-DRIVEN BLOOD CANCERS
M. Turi1,2, M. Simicek2,3, M. Hrdinka*2,3

1Department of Biology and Ecology, Faculty of Science, University of Ostrava, 70103 
Ostrava, Czech Republic,
2 Department of Haematooncology, University Hospital Ostrava, 17. listopadu 1790,
70800 Ostrava, Czech Republic,
3Faculty of Medicine, University of Ostrava, Syllabova 19, 70300 Ostrava, Czech Republic
e -mail: matous.hrdinka@fno.cz

During the normal immune response, MyD88 (myeloid differentiation primary response 
88) functions as a signaling adaptor protein, which integrates stimuli from innate immune 
receptors and translates them to specific cellular responses. However, an amino acid change 
(L265P) in MyD88 primary sequence triggers IRAK kinases -mediated NF-κB signaling inde-
pendent of receptor stimulation. Moreover, it has been shown that MyD88 mutation is caus-
ative in 30% of Diffuse Large B -Cell Lymphomas (DLBCL) and 90% of Waldenstrom’s Mac-
roglobulinemia.

Despite intensive research, the exact molecular mechanism of MyD88 oncogenic signaling 
and, in particular, the role of non -degradative ubiquitin chains in aberrant MyD88 protein 
complexes remain unresolved. Using proteomic, genetic and functional approaches, we are 
evaluating the assembly and composition of MyD88 protein complexes and determine the 
requirement for E3 ubiquitin ligases and deubiquitinases and their interplay with IRAK ki-
nases.

Based on our unpublished results we hypothesize that ubiquitin chains as well as E3 ubiq-
uitin ligases and deubiquitinases play the key role and therefore are potential targets for 
novel therapeutical approaches.

Supported by GAČR 18-24070Y
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OVEREXPRESSION OF TNFΑ IN TUMOR CELLS INDUCES CHANGES  
IN TUMOR CELL BIOLOGY AND CANCER STEM CELL – RELATED 
MARKERS IN VITRO
Silvia Tyciakova*1, Miroslava Matuskova1, Jan Lakota1,2

1Biomedical Research Center, SAS, Dubravska cesta 9, 845 05 Bratislava
2Centre of Experimental Medicine, SAS, Dubravska cesta 9, 841 04 Bratislava
e -mail: silvia.tyciakova@savba.sk

Tumor necrosis factor alpha (TNFα) is a pleiotropic inflammatory cytokine with both anti-
-tumorigenic and pro -tumorigenic activity. TNFα affects balance between cell life and death, 
affects tumor microenvironment, immune surveillance and prognosis of malignant disease.

In our study, we engineered tumor cell lines HT29 and A375, derived from colorectal ad-
enocarcinoma and malignant melanoma respectively, to permanently overexpress TNFα 
protein. We focused on cell biology and expression of some cancer stem cell- related (CSC) 
markers upon TNFα overexpression. We detected up to 60 ng/ml of TNFα secreted by en-
gineered tumor cells in the culture media, however, TNFα induced only mild cell changes 
in vitro: slightly induced apoptosis in both model cell lines and slightly accelerated prolifer-
ation of HT29 cells. In melanoma cells A375, TNFα promoted both premature senescence 
and autophagy. Because TNFα affects mitochondrial metabolism, mitochondrial biogenesis 
and is known as a mild uncoupler of mitochondrial respiration, we monitored several mito-
chondrial parameters. Using luminescent measurement of ATP and MitoTracker stainings, 
we were able to show decreased intracellular ATP level, decreased mitochondrial mass and 
unchanged or slightly decreased mitochondrial activity. Some changes in the expression of 
CSC- related markers, as ALDH activity (downregulated in both cell lines), CD26, CD44, CD166 
and CXCR4 were observed. Finally, the effect of TNFα in vitro is limited by availability of its 
receptors, TNFR1/TNFR2. The mRNA expression of the TNFα receptors exhibited a small de-
gree of change: in A375 cells, the expression of both receptors was downregulated to 70 and 
75%; in HT29 cells, the expression of TNFR2 was increased 1.2-fold.

Our in vitro data suggest that the main antitumor power of TNFα overexpressed in tumor 
cells is probably in affecting the surrounding tumor microenvironment in vivo (i.e. TNFα sig-
nificantly inhibits tumour cell’ engraftment and xenograft growth).

Financial support: VEGA 2/0178/17, VEGA 2/0050/19, APVV-0854-12, Foundation for Cell 
Transplantation, RFL2009 program funded by the Slovak Cancer Research Foundation, UVP 
BIOMED -ITMS 26240220087.
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ANALÝZA DLOUHÝCH NEKÓDUJÍCÍCH RNA U GLIOBLASTOMU 
A JEJICH ASOCIACE S CELKOVÝM PŘEŽÍVÁNÍM PACIENTŮ
Marek Večeřa,1 Jan Oppelt,1 Radim Lipina,3 Martin Smrčka,4 Radim Jančálek,5  
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e -mail: marek.vecera@ceitec.muni.cz

Glioblastom (GBM) je nejčastější primární astrocytom s mediánem celkového přežívání 
pacientů (OS) mezi 12 až 16 měsíci od stanovení diagnózy, ačkoliv je prognóza v jednotli-
vých případech značně variabilní. Je tedy důležité identifikovat nové diagnostické biomar-
kery umožňující přesněji stratifikovat pacienty ve vztahu k prognóze a odpovědi na léčbu. 
Vhodnými kandidáty jsou dlouhé nekódující RNA (lncRNA), regulátory genové exprese hrající 
roli mimo jiné i v biologii GBM. Naše studie zahrnovala celkem 219 pacientů s GBM a 29 pa-
cientů s farmakorezistetní epilepsií od nichž byla v průběhu standardního léčebně chirur-
gického výkonu odebrána nádorová, resp. nenádorová mozková tkáň. Od každého pacienta 
byl obdržen informovaný souhlas schválený lokální etickou komisí. Globální expresní analý-
za lncRNA s využitím technologie RNAseq u 60 vzorků GBM a 17 vzorků nenádorové tkáně 
odhalila 538 (P < 0,001) dysregulovaných lncRNA. Následná validace na nezávislém soubo-
ru 159 vzorků GBM a 29 vzorků nenádorové tkáně potvrdila významně (P < 0,0001) sníže-
nou expresi u 10 vybraných lncRNA (SNAI3-AS1, LINC00882, RFPL1S, MIR137HG, TTLL7-IT1, 
PWAR6, LINC00634, LINC00632, DGCR5, LINC00982; logFC ≤ -2; P < 0,001) a zvýšenou expresi 
jedné lncRNA (BTN2A3P; logFC ≥ 2; P < 0,001) v GBM tkáni. Dále statistické analýzy odhalily 
22 dysregulovaných lncRNA mezi pacienty s OS < 12 měsíců a pacienty s OS ≥ 12 měsíců a 2 
signifikantě dysregulované lncRNA mezi GBM s mutovaným IDH1 a GBM s wild -type IDH1 
(SNAI3-AS1, LINC00632; oba P < 0,001). Naše studie tedy naznačuje, že lncRNA by mohly 
sloužit jako slibné diagnostické a prognostické biomarkery u pacientů s GBM.

Tato studie byla vypracována s grantovou podporou Ministerstva zdravotnictví České repub-
liky, grant č. NV18-03-00398, Grantové agentury České republiky, grant č. 17-17636S a Mini-
sterstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky z projektu CEITEC 2020 (LQ1601).
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1CEITEC – Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Kamenice 5, 
Brno, 625 00, 2Masarykův onkologický ústav, Oddělení urologické onkologie,  
Žlutý kopec 7, Brno 602 00
email: 437141@mail.muni.cz

Karcinom močového měchýře je nejčastěji se vyskytující malignitou vylučovacího systé-
mu s celosvětově narůstající incidencí a mortalitou. Stejně jako u ostatních onkologických  
diagnóz je pro prognózu pacientů klíčový především záchyt onemocnění v jeho počátečních 
stádiích. Limitace současných diagnostických přístupů, mezi které patří právě nízká senziti-
vita pro časná stádia onemocnění a invazivní povaha vyšetření, vedou ke snaze identifikovat 
nové neinvazivní biomarkery, které by umožnily citlivou detekci onemocnění. Velký potenciál 
má detekce cirkulujících krátkých nekódujících RNA v moči, jelikož expresní profily těchto 
molekul mohou vzhledem k jejich významné roli v patogenezi přímo odrážet stav onemoc-
nění.

S využitím metody sekvenování nové generace analyzovány globální profily mikroRNA 
a PIWI -interagujících RNA v moči pacientů s karcinomem močového měchýře a zdravých 
kontrol. Vybrané nekódující RNA, které byly u pacientů s tímto onemocněním deregulovány, 
byly dále validovány na nezávislé kohortě 60 subjektů. Významně zvýšená hladina v moči 
pacientů byla potvrzena u miR-93-5p (p <0,0001) a let-7i-5p (p <0,0001). Hladina piR-1044 
byla u pacientů signifikantně snížená (p = 0,043). Výsledky této studie naznačují potenciální 
využití nekódujících RNA v moči k neinvazivní detekci karcinomu močového měchýře.

Práce byla podpořena grantem AZV NV 19-03-00298.
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IN SILICO INVESTIGATION OF BIOMEDICALLY IMPORTANT  
CALCIUM -DEPENDENT PROTEASES IN EUGLENOZOAN FLAGELLATES
Dominika Vešelényiová*, Juraj Krajčovič

University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Nám. J. Herdu 2, Trnava,  
Slovakia 917 01
e -mail: d.veselenyiova@gmail.com

Calcium -dependent proteases are important for many biological processes. Calpains are 
neutral, non -lysosomal calcium -dependent cysteine proteases, predominantly localized in 
cytosol. Calpains have been found in various organisms, including mammals, plants, unicellu-
lar eukaryotes, and even some bacteria. Members of calpain family are structurally divergent 
and they also differ in their function, subcellular localization, and in the case of multicellular 
organisms also depending on the type of tissues in which their genes are expressed. Cal-
pains are mostly studied in humans, because they are connected to many diseases such as 
Alzheimer’s disease, Limb -gridle muscular dystrophy, diabetes type II and numerous cancer 
types. However, the exact molecular mechanism of calpain function remains unclear, since 
calpains cleave a high number of substrates. Also, there is still only a limited information 
available about calpain proteases in other organisms, especially unicellular eukaryotes. The 
aim of our project is to investigate calpains in unicellular euglenoid flagellates. Euglenids and 
kinetoplastids are biotechnologically and biomedically important respectively. Conducting in 
silico analysis of proteomes of selected species, we identified calpains in these organisms. 
We observed an unusually high number of calpains in euglenozoan microorganisms, espe-
cially compared to plants with only a single calpain. We further analyzed potential calpain 
sequences with focus on their structure, cellular localization and homology with calpains of 
higher eukaryotes. Studying calpains in unicellular eukaryotes can bring new information 
about calpain biology, especially about their structure, function and evolution.

This project is supported by the grant VEGA 1/0535/17 of the Scientific Grant Agency of the 
Slovak Republic and the Institutional grant FPPV-20-2019 from the University of Ss. Cyril and 
Methodius in Trnava, Slovakia
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SLEDOVÁNÍ PRODUKCE NÁDOROVĚ ASOCIOVANÝCH PROTILÁTEK 
V ČASE U PACIENTŮ S MNOHOČETNÝM MYELOMEM
Eliška Zelinková,1 Rudolf Kupčík,1 Denisa Smělá,1 Vladimír Maisnar,2 Sabina Ševčí-
ková,3 Luděk Pour,4 Zuzana Bílková*,1

1 Oddělení imunochemie a molekulární biologie, Fakulta chemicko -technologická,  
Univerzita Pardubice, Studentská 95, Pardubice, 53210, 2 IV. Interní hematologická klini-
ka, Fakultní nemocnice Hradec Králové, 3 Babákova myelomová skupina, Ústav patolo-
gické fyziologie, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 4 Interní hematologická 
a onkologická klinika, Fakultní nemocnice Brno, Brno
e -mail: eliska.zelinkova@upce.cz

Mnohočetný myelom (MM) je nádorové onemocnění způsobené transformací terminál-
ního stádia B -lymfocytů, tj. plazmocytů produkujících monoklonální imunoglobuliny a jiné 
cytokiny. MM je nejčastěji diagnostikován starším osobám, v České republice je medián vý-
skytu onemocnění necelých 70 let1

. Léčba MM je i přes nové možnosti léčby velmi obtížná, 
často dochází k relapsu onemocnění. V ideálním případě je snaha dosáhnout dlouhodobé 
kompletní remise (CR). Jedním z faktorů, který může mít vliv na léčebnou odpověď, je samot-
ný imunitní systém (IS) pacienta.

V naší první pilotní studii (soubor 9 pacientů) jsme se zaměřili na otázku, zda IS pacienta 
s MM reagujícího na léčbu vytváří protilátky, jejichž specifita a výskyt by mohl poukazovat 
na zapojení IS v rámci obrany proti nádorovému onemocnění. Ve druhé pilotní studii jsme 
sledovali produkci specifických protilátek v čase. Tato studie byla provedena na souboru 8 
pacientů, kteří se v průběhu léčby dostali do CR. U nich jsme v rozmezí od diagnózy až po 
dobu, v některých případech, 18 měsíců pravidelně analyzovali sérum. Pro porovnání jsme 
analyzovali 8 sér od zdravých dárců ve vyšším věku.

Séra jsme analyzovali technikou serologické proteomové analýzy (SERPA). Použili jsme 
antigeny izolované z nádorové linie RPMI, která je využívaná ve studiích MM. V první pilot-
ní studii bylo zjištěno, že k produkci specifických protilátek u pacientů s MM v CR dochází. 
Nejčastěji se vyskytující protilátky měli specifitu proti β -tubulinu (u 3), α -enoláze (u 3) a 60 
kDa heat shock proteinu (také u 3). Ve druhé pilotní studii – analýze pozorující průběh tvor-
by protilátek v čase se podařilo prokázat přítomnost specifických protilátek proti α -enoláze. 
Zajímavé je, že se tyto protilátky v průběhu léčby vyskytly u 7 z 8 pacientů, kteří se dostali do 
kompletní remise. U zdravých dárců se anti -enolázové protilátky vyskytly pouze v 1 z 8 přípa-
dů. Pro potvrzení korelace výskytu anti -enolázových protilátek u pacientů v CR a objasnění 
jejich významu je potřeba provést detailnější studii u více pacientů a porovnat je s analýzami 
pacientů, kteří špatně odpovídají na léčbu.

Podporováno grantem OP VVV, (NANOBIO, reg. číslo: CZ.02. 1. 01/0.0/0.0/17_048/0007421)

1.  Maluskova, D.; Svobodova, I.; Kucerova, M.; Brozova, L.; Muzik, J.; Jarkovsky, J.; Hajek, R.; Maisnar, V.; Dusek, 
L. Clin Onco., 2017, 30 (supplementum2), pp. 35-42



76

AUTORSKÝ REJSTŘÍK

AUTORSKÝ REJSTŘÍK
B
Bartošík M.  30
Blahos J.  26
Bohačiaková D.  23
Bořilová Linhartová P.  52
Bosák J.  19
Bútová R.  53

C
Catela Ivković T.  54

D
Demková L.  55
Dihel M.  56

E
Eckschlager T.  31
Ešner M.  35

G
Gabčová G.  57
Gregorová J.  58

H
Hatina J.  59

Ch
Charvátová S.  60

J
Janovská P.  25
Jarošová M.  29
Jiráková L.  61

K
Kešeľáková M.  45
Kohoutek J.  46
Kopečková M.  62
Kováčová J.  63

M
Matúšková M.  64
Merhautová J.  28
Moráň L.  33
Mráz M.  37
Mrkvová Z.  44
Münzová D.  43

N
Neuzil J.  15
Nováková M.  65

P
Patlevičová A.  66
Petráčková A.  67
Podhorská N.  41
Porokh V.  68
Procházková J.  69

R
Radhakrishnan D.  42
Radocha J.  21
Rektorová I.  38
Rotrekl V.  22

S
Souček K.  36
Součková K.  47

Š
Šána J.  39
Šmída M.  24
Špičáková A.  27

T
Tlaskalová-Hogenová H.  18
Turi M.  70
Tyciakova S.  71
Tyčiaková S.  32
Týčová A.  34

V
Večeřa M.  72
Veselá P.  73
Vešelényiová D.  74
Vodicka P.  48
Vodička P.  40
Vrbacký F.  20

Z
Zelinková E.  75



77



78

„We	 help	
to	 discover	 the	 world”

www.elisabeth.cz
E: info@elisabeth.cz | T: +420 542 213 851

EliGene 	®
diagnostické	soupravy

EliGene 	®
izolační	soupravy

TMEliZyme
polymerázy	a	enzymy

Proč	jsme	na	trhu?

„Pomáháme	laboratořím	k	

dosahování	přesných	

výsledků	laboratorních	

analýz.”

Kde	naše	výrobky	

vyvíjíme	a	vyrábíme?

„Ve	vlastních	laboratoří	v	

Brně-Židenicích,	na	ul.	

Rokycanova	4437/5"

Kdo	vlastně	jsme?

„Jsme	ryze	českou	

společností,	se	

zastoupením	v	dalších	

evropských	zemích.”

Syntéza	oligonukleotidů

DNA, RNA, LNA 

oligonukleotidy a duálně 
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