Československé biologické společnosti
Ročník 25, číslo 2, 2015

ODBORNÉ SDĚLENÍ:

Termografické měření jako příklad
biofyzikálního výzkumu v medicíně

Vydává ČsBS, ISSN 1805-9619, on-line přístup www.icsbs.cz.

80,000 antibodies,
100% Bioguaranteed.
Sigma® Life Science has the antibody
for your research needs.

Find your antibody:

sigma.com/antibodyexplorer
To order, contact:
Sigma-Aldrich Česká republika
Phone: +420 246 003 200
czeorders@sial.com
Sigma-Aldrich Slovensko
Phone: +421 02/555 71 562
svkorders@sial.com

*Experimental results must be submitted via the Antibody Bioguarantee Form within 12
elds of the Antibody Bioguarantee Form must be
completed. Refunds and replacements contingent to claim review by technical service team.
Credit covers the cost of antibody. Product replacements depend on product availability.
©2013 Sigma-Aldrich Co. LLC. All rights reserved. SIGMA and SIGMA-ALDRICH are trademarks of
Sigma-Aldrich Co. LLC, registered in the US and other countries. Where bio begins is a trademark
of Sigma-Aldrich Co. LLC.

sh6314

Hlavní výbor Československé biologické společnosti
Prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
předseda HV, Biofyzikální ústav LF MU, Kamenice 3, 625 00 Brno

Prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
I. místopředseda HV a předseda Pobočky v Hradci Králové, Biologický ústav LF UK, Šimkova 870,
500 00 Hradec Králové

Prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.
II. místopředseda HV a předseda Sekce evoluční biologie, Ústav bunkovej biológie, PrF UK, 842 15
Bratislava

Doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
vědecký tajemník HV a předseda Sekce nádorové biologie, CEITEC MU, Kamenice 5 (A35), 625 00
Brno

Doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D.
hospodářka HV, Biologický ústav LF MU, Kamenice 5 (A6), 625 00 Brno

Prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc.
člen HV, Biologický ústav LF MU, Kamenice 5, 625 00 Brno

Prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
člen HV, Ústav experimentální biologie PřF MU, Kamenice 5 (A25), 625 00 Brno

Prof. MUDr. RNDr. Svatopluk Čech, DrSc.
člen HV a předseda Brněnské pobočky, Ústav histologie a embryologie LF MU, Kamenice 3, 625
00 Brno

Prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.
člen HV a předseda Společnosti buněčné biologie, Ústav buněčné biologie a patologie, 1. LF UK,
Albertov 4, 128 01 Praha 2

Prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc.
členka HV a předsedkyně Cytogenetické sekce, Centrum nádorové cytogenetiky, Ústav lékařské
biochemie a laboratorní diagnostiky, VFN a 1. LF UK Praha, U nemocnice 2, 128 08 Praha

Prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc.
člen HV, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Hudcova 70, 621 00 Brno

Ing. Jiří Hašek, CSc.
revizor HV, Laboratoř reprodukce buňky, MBÚ AVČR, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 – Krč

Doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc.
revizorka HV, Ústav histologie a embryologie, LF MU, Kamenice 3, 625 00 Brno

Předsedové poboček a sekcí
MUDr. Hana Lehocká, CSc.
předsedkyně Ostravské pobočky, Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity, Syllabova 19, 700 30
Ostrava

Ing. Josef Fulka, CSc.
předseda Sekce reprodukční biologie, VÚŽV, 251 61 Praha

RNDr. Pavel Vařejka
předseda Pedagogické sekce, Gymnázium, tř. Kpt. Jaroše, Fillova 5, 638 00 Brno

Ing. Vladimír Skládal, CSc.
předseda Sekce pro biologii nízkých teplot, VÚRV, Drnovská 507, 161 06 Praha

Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
předseda Pražské pobočky, Anatomický ústav 1. LF UK, U nemocnice 3, 128 00 Praha

Ing. Jan Topinka, DSc.
předseda České a Slovenské společnosti pro mutagenezi zevním prostředím, Odd. genetické
ekotoxikologie, Ústav experimentální medicíny AV ČR, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

Prof. MUDr. Jaroslav Veselý, CSc.
předseda Olomoucké pobočky, Ústav patologické fyziologie LF UP, Hněvotínská 3, 775 00
Olomouc

Doc. RNDr. Oldřich Vrána, CSc.
předseda Biofyzikální sekce, Biofyzikální ústav AV ČR, Královopolská 135, 612 65 Brno

Doc. MUDr. František Záťura, Ph.D.
předseda České společnosti pro ultrazvuk, Urologická klinika FN, I.P.Pavlova 6, 775 15 Olomouc

RNDr. Petr Šolc, Ph.D.
předseda Sekce vývojové a reprodukční biologie, Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR,
Laboratoř buněčné regenerace a plasticity, Rumburská 89, 277 21 Liběchov

d

6

Československé biologické společnosti
Ročník 25, číslo 2, 2015

Obsah:
ÚVODNÍ SLOVO
Vojtěch Mornstein. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ODBORNÉ SDĚLENÍ
 Termografické měření jako příklad biofyzikálního výzkumu v medicíně:
Vladan Bernard, Erik Staffa, Vojtěch Mornstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CYTOGENETICKÁ SEKCE
 48. výroční cytogenetická konference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
 Shrnutí: Renata Gaillyová. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
 Abstrakta přednášek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
SEKCE REPRODUKČNÍ A VÝVOJOVÉ BIOLOGIE
Konference o zvířecích modelech neurodegenerativních onemocnění . . . . . . . . . . . . . . . .  53
Shrnutí: Petr Šolc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Abstrakta přednášek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
BRNĚNSKÁ POBOČKA
Seznam akcí pořádaných v roce 2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Volby do výboru brněnské pobočky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Nekrolog. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Sekretariát Hlavního výboru Československé biologické společnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

d

2

ÚVODNÍ SLOVO

Biologická společnost dnes – Slovo předsedy
V roce 1922, kdy Čs. Biologická společnost vznikala, byla situace ve vědě velmi nepodobná té
dnešní. Alespoň v mých představách byl biolog biologem, tj. měl přehled o svém oboru jako
celku. Usnadňoval to podstatně menší objem znalostí a jen sotva naznačené vazby k jiným
vědním oborům. Dnes jen málokdo si dovolí o sobě říci, že je biolog. Jako kdyby se vytratil
společný základ. Máme mikrobiology, genetiky, proteomiky a genomiky, odborníky na tropické houby i nemoci banánovníku, kteří si vytvářejí své odborné skupiny. Všechno je důležité,
ale pohled na celek může zmizet v oparu, kterému můžeme pro jednoduchost říkat informační šum nebo též, žel, i nevědomost.
Naše společnost se snaží být stále organizací, která upírá pozornost k biologii jako celku.
Každá z jejích složek k tomu může přispět, pokud to naši členové budou myslet vážně. V sedmdesátých či osmdesátých letech měla biologická společnost kolem dvou tisícovek členů.
Dnes toto číslo je řádově souhrnem členstva těch biologických organizací, které se povětšinou utrhly odstředivou silou od společnosti naší. Jen pod Radou vědeckých společností najdeme zhruba 23 spolků s více či méně biologickou či biomedicínskou orientací a vedle toho
existují společnosti věnující se biologickým problémům pod hlavičkou ČLS JEP nebo stojící
z různých důvodů samostatně.
Hlavní devizou naší společnosti tedy zůstává univerzalita a vedle toho podpora odborné činnosti, zejména konferenční, výměna informací, udržování historického povědomí. Stále častěji hovoříme na Hlavním výboru o potřebě obrátit se na mládež a naše kolegy na středních
školách. A můžeme také všichni – funkcionáři poněkud pospávajících složek naší společnosti
i řadoví členové – využít existence webových stránek. Vše zajímavé na nich může být zveřejněno, aktualizováno, diskutováno. Nic nebrání biologickým bloggerům zaslat odkazy na svoje
stránky a propojit se. Střední a mladší generace může napomoci samoorganizaci biologů na
sociálních sítích. Možná oslovíme naše kolegy v jiných organizacích a prodiskutujeme možnost nějaké konfederace, která by na naší klientelismem a nepotismem prolezlé scéně vědy
a výzkumu mohla mít slovo hlasité a významné. Od roku 2017 začneme podporovat naše mladé členy cestovními granty. Pište, dávejte o sobě vědět, prohánějte perka občas pospávajícím
reprezentantům vašich poboček a dílčích spolků.
Vojtěch Mornstein
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Termografické měření jako příklad biofyzikálního
výzkumu v medicíně
Vladan Bernard, Erik Staffa, Vojtěch Mornstein
Biofyzikální ústav LF MU v Brně
Jednou ze zobrazovacích metod používaných v současné medicíně je i termografie – snímkování ve spektru infračerveného záření, zejména o těch vlnových délkách, které jsou vyzařovány lidským tělem. Na základě platnosti Stefanova‑Boltzmannova zákona, který uvádí do
souvislosti intenzitu vyzařování absolutně černého tělesa s jeho absolutní teplotou, a dále tzv.
posunovacího zákona Wienova, který popisuje posun vyzařovacího maxima ke kratším vlnovým délkám, opět v závislosti na teplotě, lze zjistit povrchovou teplotu lidského těla [1]. Nebudeme čtenáře zatěžovat s matematickým aparátem těchto fyzikálních zákonitostí, ale musíme
si jich být vědomi. Měření teploty povrchu těla má sice nízkou absolutní přesnost v důsledku
rušivých vlivů okolí, ale je neobyčejně citlivé na malé změny teploty. Srovnání termografických
obrazů symetrických částí těla téhož člověka proto může přinést cenné diagnostické informace.
Na Biofyzikálním ústavu LF MU jsou v současné době používány k termografickému měření
dva přístroje firmy Flir, a to Flir B200 a Flir i7 (Flir Systems, Danderyd, Sweden). Oba termografické systémy jsou systémy nechlazené s bolometrickým senzorem, o spektrálním rozsahu
7,5 – 13 μm, s rozlišením 200x150 pixelů pro model B200 a 140x140 pixelů pro model i7. Absolutní přesnost měření těchto přístrojů je dána deklarovanou citlivostí přístroje výrobcem jako
±2 °C či ±2 % z měřeného rozsahu. V rámci výzkumu a zejména výuky je dále využíván přístroj
Fluke Ti30, vybavený taktéž bolometrickým senzorem o spektrálním rozsahu 7– 14 μm a rozlišení 120x160 pixelů.
Výčet všech termovizních měření provedených až do dnešní doby na BFU je obsáhlý a v následujícím textu jsou zachyceny vybrané výsledky jen některých, zejména aktuálně realizovaných studií. Jejich různorodost docela dobře mapuje obvyklé aplikace termografie v biomedicínském a klinickém výzkumu. Některá z měření probíhají pochopitelně ve spolupráci
s jinými pracovišti Lékařské fakulty MU. V rámci aplikace této metody bezkontaktního měření
povrchových teplot byla navázána spolupráce např. s Anatomickým ústavem LF MU (teplota
těla živočišných modelů), Radiologickou klinikou FN Brno (sledování radiofrekvenční ablace
tkání), resp. II. chirurgickou klinikou FNUSA Brno (sledování ischemických nohou u nemocných s diabetem) či VUT BRNO (termické efekty elektroporace).

Radiofrekvenční ablace – termografické hodnocení
Častou komplikací u stavů po implantaci stentů do žlučových cest je jejich neprůchodnost
způsobená zarůstáním tkání, k níž mnohdy dochází v řádu již několika měsíců po zákroku. Tuto
komplikaci lze řešit pomocí metody radiofrekvenční ablace tkáně, prováděné zavedením katetru s aktivní elektrodou a následnou tepelnou destrukcí tkáně v jejím okolí. Možnost teplotní
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kontroly tohoto výkonu in situ je mizivá, lze však využít modelů. Tepelný proces destrukce tkáně uvnitř a v okolí stentu byl v rámci experimentů sledován pomocí bezkontaktní termografie
na vepřových játrech. V rámci experimentů byly sledovány tepelné změny jak samotného stentu (v případě, kdy došlo k vodivému kontaktu mezi materiálem stentu a aktivní elektrodou),
tak tepelné změny okolní tkáně.
Veškeré prezentované výsledky byly získány z ex vivo experimentů. Experimenty byly realizovány v prostředí zářezu do čerstvých vepřových jater. Termografické snímky byly pořízeny
pomocí infračervené kamery FLIR B200.
V rámci prováděných experimentů byl sledován vliv ohřevu modelu tkáně či samotného stentu za různých podmínek aplikace radiofrekvenční ablace: při monopolárním a bipolárním způsobu provedení, při různých pozicích (orientacích) stentu vůči indiferentní plošné elektrodě,
při přímém vodivém kontaktu mezi aktivní elektrodou a materiálem stentu. Zde je třeba si
uvědomit, že jaterní tkáň a její okolí je prostředím nehomogenním z hlediska vedení elektrického proudu i z hlediska vedení tepla. U monopolárního a bipolárního způsobu aplikace vzniká
z hlediska průchodu proudu tkání odlišná situace.
V případě monopolárního uspořádání byla indiferentní plošná elektroda umístěna pod použitou jaterní tkání. Stent byl umístěn do řezu provedeného v jaterní tkáni do hloubky tří centimetrů, a to symetricky a asymetricky vůči plošné elektrodě. Aktivní elektroda byla umístěna
ve středu stentu a měla vodivý kontakt s jeho materiálem. Radiofrekvenční „pálení“ tkáně bylo
provedeno za podmínek výstupní energie generátoru 60 W po dobu 10 minut. Termografické
měření bylo realizováno snímáním ze standardní vzdálenosti jednoho metru (zorný úhel kamery je poměrně malý). Celý experiment byl prováděn při neměnné pokojové teplotě.
S ohledem na termografickou metodu snímání teplot v realizovaných experimentech nebylo cílem zjištění absolutních teplot během výkonu, ale spíše rozložení teplotních polí a jejich
srovnání při různých parametrech ablace [2].

Výsledky:
V rámci realizovaných experimentů byly sledovány teplotní mapy ablace pomocí monopolárního a bipolárního módu a tyto navzájem srovnány. Rozdíl v teplotním rozložení monopolárního
uspořádání a bipolárního uspořádání ablace pomocí katetru s dvěma aktivními elektrodami
a katetru s jednou aktivní elektrodou je zobrazen na Obr. 1.
Další měření ukazují výrazný ohřev konců stentu a tím i příslušné oblasti tkáně v okolí stentu při
vzájemném vodivém kontaktu mezi stentem a aktivní elektrodou katetru (Obr. 2, 3), přičemž
nezáleží na pozici tohoto vodivého kontaktu; v rámci experimentů simulována zejména pozice
kontaktu mezi katetrem a stentem v jeho středu (Obr. 4).
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Obr. 1 Teplotní mapa monopolárního a bipolárního uspořádání ablace tkáně na
povrchu tkáně jater (v levé části snímku
je aplikován katetr se dvěma aktivními
elektrodami – bipolární mód ablace,
v pravé části snímku je katetr s jednou
aktivní elektrodou – monopolární mód
ablace). Indiferentní elektroda mimo
snímaný záběr.

Obr. 2 Termosnímek stentu a jeho okolí v jaterní tkáni v případě jeho vodivého kontaktu s aktivní elektrodou (70 W, monopolární ablace).

Obr. 3 Závislost měřených teplot distálních částí stentu (1 – pozice blíže plošné elektrodě, 2 – pozice vzdálenější plošné elektrodě) v případě jeho vodivého kontaktu s aktivní elektrodou a asymetrické pozici vůči indiferentní plošné elektrodě (70 W, monopolární ablace), chyba měření
dána přesností přístroje 2 % z měřeného rozsahu.
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Dílčí závěr:
V konečném hodnocení provedených termografických experimentů se zahřívanými stenty lze
konstatovat, že je možné ovlivnit výsledek prováděné radiofrekvenční ablace vhodnou volbou
experimentálního uspořádání zákroku [3]. Volba monopolárního či bipolárního uspořádání
ovlivní jak dynamiku ohřevu tkáně, tak velikost teplotně změněné oblasti tkáně. V případě
monopolárního uspořádání dochází k radiálně symetrickému ohřevu tkáně. Dynamika nárůstu
teploty tkáně je ovlivněna hodnotou výstupního výkonu přístroje, přičemž je takto zejména
ovlivněna rychlost ohřevu. Maximální dosažené teploty jsou pro testované výstupní výkony
velmi podobné.
V případě radiofrekvenční ablace tkáně uvnitř stentu je nutné mít na zřeteli, že v případě
vodivého kontaktu mezi aktivní elektrodou a materiálem stentu dochází
k efektu radiofrekvenčního ohřevu
tkáně v celém průběhu stentu, který převzal funkci aktivní elektrody.
Výsledky experimentů v takovémto
případě ukazují na přednostní ohřev
konců stentů, což má netriviální fyzikální příčiny. Poloha plošné indiferentní elektrody podle naměřených
dat umožní tento efekt ohřevu konců
stentů částečně eliminovat, a to při
asymetrické poloze stent‑indiferentní
elektroda.
Z pohledu možností využití termografických metod můžeme konstatovat,
že jsme v daném případě neshledali
překážek pro využití této techniky
pro získání povrchových teplotních
map modelového orgánu a jeví se být
vhodným nástrojem pro obdobná měření ve smyslu ex vivo experimentů.

Obr. 4 Symetrické (vlevo) a asymetrické (vpravo) uložení stentu vůči indiferentní plošné elektrodě
v jaterní tkáni. Vodivý kontakt mezi stentem
a aktivní elektrodou katetru je umístěný v pozici
označené na nákresu křížkem. Indiferentní elektroda umístěna mimo snímanou oblast.
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Emisivita – nutná korekce emisivity při aplikaci látek na pokožku monitorované osoby
Velký význam při kvantitativním vyhodnocení termosnímků má tzv. emisivita, která je definovaná jako poměr intenzity vyzařování reálného tělesa k intenzitě vyzařování absolutně černého tělesa se stejnou teplotou [4]. Je to bezrozměrová veličina, která vlastně určuje schopnost
tělesa vyzařovat teplo. V rámci výzkumu bylo stanovováno, jak velkých chyb je v této souvislosti možno se dopustit, když bude monitorována povrchová teplota osob, jejichž kůže byla
bezprostředně před měřením ošetřena běžnými farmakologickými přípravky jako jsou ultrazvukové gely, desinfekce, hydratační gely, masti, a jiné.
Termosnímky byly vyhodnoceny standardně, tj. s nastavením emisivity pro lidskou kůži na hodnotu 0,98 a byla určena chyba měření, které se může vyšetřující u různě ošetřené pokožky
dopustit. U všech studovaných látek byla poté určena korekce emisivity a zvážena vhodnost
použití termokamery pro jednotlivé případy.

Výsledky:

Obr. 5 Vlevo: aplikace nyní zaschlého ultrazvukového gelu (pravá ruka), vnější teplota 23 °C, emisivita
v celém snímku 0,98; vpravo: aplikace zaschlého hydratačního gelu (hřbet levé ruky), vnější teplota 23 °C, emisivita v celém snímku 0,98. V obou případech měřeno v dostatečném
časovém odstupu od aplikace.

Dílčí závěr:
Termografie je jednou z metod, které mohou být účinným pomocníkem moderního lékaře,
zejména při potřebě určení teploty povrchu těla. Je však nutné uvažovat, že tato metoda je,
i přes bezespornou výhodu bezkontaktního měření, limitována některými faktory. Vždy je třeba dívat se na získaný údaj jako na údaj o pouze povrchové teplotě a zvážit, zda byly dodrženy
všechny podmínky korektního výpočtu, mezi které patří zadání tzv. odražené teploty a údaj
emisivity povrchu. Přítomnost látek na pokožce může významně ovlivnit termografické měření a v případě nevhodné analýzy může dojít k mylné interpretaci měření. Studované látky
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jako je ultrazvukový gel, desinfekce, hydratační gel a jiné ovlivňují hodnotu emisivity pokožky a je nutno s nimi při termografické analýze kalkulovat. Získaná data ukázala, že v případě
neprovedení korekce emisivity a nezohlednění dalších faktorů ovlivňujících termografickou
analýzu (jako je např. odražená či pokojová teplota), dochází k nadhodnocení či podhodnocení
povrchových teplot až o 5 °C.

Termografické hodnocení ireverzibilní elektroporace – ex vivo model
Ireverzibilní elektroporace (IRE) je moderní léčebná metoda maligních nádorů, založená na
bioelektrickém účinku elektrického proudu. Krátké elektrické pulzy o vysokém napětí vytváří
v buněčných membránách nádorových buněk drobné póry o nano‑rozměrech, jejichž výsledkem je apoptóza exponovaných buněk.
Cílem dosud nepublikované pilotní studie bylo ověřit funkčnost navrženého a experimentálně sestrojeného přístroje pro ireverzibilní elektroporaci a především jeho termální účinek na
ex vivo model porcinních jater. Termografické měření bylo realizováno pomocí přistroje Flir
B200 za standardních laboratorních podmínek. K experimentu bylo použito přístroje pro ireverzibilní elektroporaci vlastní konstrukce (VUT Brno, Ing. Dalibor Červinka, Ph.D.), o délce
pulsů 100 μs, napětí 1500 V a 2500 V. Hodnota proudu je závislá na stavu (impedanci) jaterní
tkáně a pozici umístění elektrod. V případě realizovaných pilotních experimentů byl měřený
proud od 2 A do hodnoty 10 A.
V realizovaných experimentech s ohledem na termografickou metodu snímání teplot nebylo
cílem zjištění absolutních teplot během výkonu, ale rozložení a změna teplotních polí a jejich
srovnání pro různé parametry IRE. Provedená termografická měření slouží k ověření funkčnosti navrženého přístroje a balonkových katetrů, jakožto i optimalizaci vlastního výkonu IRE
ve spojitosti s minimalizací termálního účinku na tkáň.

Výsledky:
Naměřená data ukázala závislost ohřevu tkáně na množství předané energie, tj. na výkonu
a měrné tepelné kapacitě příslušné části tkáně. V tomto případě ex vivo experimentů jsme si
vědomi faktu, že v reálné tkáni bude docházet k výraznějšímu efektu ochlazování díky velkému prokrvení jaterní tkáně, což je v případě metody ireverzibilní elektroporace spíše žádoucí
fakt. Výhoda metody IRE spočívá v netermální ablaci tkáně pomocí změny buněčné permeability způsobené krátkými elektrickými pulsy bez nutnosti výrazných tepelných změn, díky čemuž nejsou zasaženy a destruovány vazivové tkáně jako jsou např. cévy či žlučovody. Díky této
vlastnosti IRE dochází k destrukci pouze např. nádorové tkáně v poměrně přesně ohraničeném
objemu se zachováním funkčnosti okolních struktur.
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Obr. 6 Termosnímek řezu jaterní tkání v místě předchozího umístění balonkového katetru s elektrodami po aplikaci 150 pulsů o hodnotě 1500 V, 3 A. Měřeno přístrojem Flir b200.

Obr. 7 Termosnímek řezu jaterní tkání v místě předchozího umístění balonkového katetru s elektrodami po aplikaci 150 pulsů o hodnotě 2500 V, 10 A. Měřeno přístrojem Flir b200.

Z dat pilotních experimentů vyplývá, že hodnoty okamžitého výkonu elektrického pole 6 kW
nezpůsobují výraznější ohřev tkáně. Pozorovaný nárůst teploty byl maximálně o 2,5 °C. V případě vyšších hodnot okamžitého výkonu (zde prezentováno 25 kW) dochází k ohřevu tkáně
v oblasti elektrod až o 6 °C oproti původní teplotě (Obr. 6 a 7). Pomocí bezkontaktního teplotního měření byly určeny podmínky realizace IRE s nízkým termálním efektem na model tkáně.

Dílčí závěr:
V současné době nelze prezentovat získané výsledky jako finální a vytvářet komplexní závěry.
Přesto lze říci, že funkčnost přístroje pro metodu ireverzibilní elektroporace byla termograficky otestována. Získaná data v podobě teplotních map nasvědčují nutnost optimalizace nastavení výkonu přístroje a časového rozvržení zákroku, zároveň ale ukazují na možnost a vhodnost termokamery jako systému pro observaci IRE experimentů. Další termografická měření,
zejména v korelaci s histologickými nálezy, budou následovat.
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Vliv revaskularizace dolních končetin na jejich povrchovou teplotu
Ischemická choroba dolních končetin (ICHDK) je onemocnění charakterizované zúžením nebo
uzávěrem končetinových tepen aterosklerotickými pláty a dochází tak k nedostatečnému
prokrvení tkání končetiny [5,6]. Hlavními rizikovými faktory vzniku ICHDK jsou kouření, vyšší
věk a hypertenze [7]. Důležitou roli hraje diabetes mellitus (DM), kdy jeho přítomnost výrazně zvyšuje riziko vzniku ISCHDK. Zásadní je však včasná diagnóza těchto onemocnění, která
je založená na přítomnosti intermitentní klaudikace, případně projevy kritické končetinové
ischemie[8]. Efektivní řešení léčby ISCHDK spočívá v revaskularizaci končetiny [9]. Rizikovou
skupinou jsou zejména asymptomatičtí pacienti s DM, kdy je typickým postižením difúzní
víceetážové postižení bércových tepen, což zhoršuje možnosti revaskularizace [10]. Pomocí
duplexní sonografie a následně CT angiografického vyšetření, kdy je nutno uvažovat jistou
radiační zátěž pro pacienta, lze objektivizovat stav cévního řečiště a následně provést revaskularizaci. Vzhledem k menší specificitě ultrazvukového vyšetření mohou být využita termografická zařízení (termokamery) jako další možné diagnostické zobrazovací metody u pacientů
s tímto onemocněním, a to především v případě revaskularizace pomocí perkutánní transluminální angioplastiky (PTA) a jejího vlivu na povrchovou teplotu dolních končetin.

Výsledky:
Celkem 21 pacientů bylo vyšetřeno termokamerou Flir B200 po přijetí na oddělení k endovaskulárnímu zákroku, zároveň byla stanovena hodnota indexu kotníku/paže (ABI). Následně
byl proveden chirurgický zákrok a termografické měření, včetně stanovení hodnoty ABI, se
opakovalo i po revaskularizaci. Sledovali jsme změnu povrchové teploty na ploskách dolních
končetin se zaměřením na problematickou končetinu. Vyhodnocení termogramů probíhalo
vypočtením průměrné teploty ze získaných hodnot podél přímky vedené od palce k patě DK
(viz Obr. 8). Výsledné hodnoty pak představují rozdíl průměrných teplot mezi končetinami
před a po revaskularizaci pro 21 pacientů, u nichž v případě zákrokové končetiny jde v průměru o nárůst teploty o 0,4 °C a o nárůst hodnoty ABI o 0,15. V situaci končetiny bez zákroku
(považována za kontrolní) jde v průměru o pokles teploty o -0,5 °C a hodnoty ABI o -0,02.

Obr. 8

Termogram dolních končetin a vliv revaskularizace. Šipka znázorňuje zákrokovou končetinu.
Obrázek A proveden před revaskularizací, obrázek B druhý den po provedení endovaskulárního
zákroku.
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Dílčí závěr:
Z výsledků je zřejmé, že provedené revaskularizační zákroky u 21 pacientů mají ve výsledku
vliv na hodnoty ABI i na povrchovou teplotu dolní končetiny, kde pozorujeme nárůst teploty
u revaskularizované končetiny. Pokles teploty kontrolní končetiny může být způsoben hospitalizací pacienta a jeho sníženou mobilitou. Pomocí termografických zařízení můžeme snadno
pozorovat rozložení povrchové teploty na dolní končetině, stále však musíme uvažovat individuální přístup při hodnocení diagnostického přínosu, tj. potenciálního monitorování revaskularizace končetiny.

Termografická měření pacientů s ischemickou chorobou dolních končetin
Objektivní a subjektivní posouzení využitelnosti infračervené termovizní kamery (Flir B200,
Flir i7) jako přístroje pro bezkontaktní plošné monitorování povrchových teplot u pacientů
s cévním postižením dolních končetin je realizováno na ambulanci II. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice u Svaté Anny v Brně. U pacientů bylo provedeno za standardních podmínek termografické měření dolních končetin, určen stupeň ischemie dolních končetin měřením pulsací
palpační metodou či tužkovým dopplerem, zjištěna klaudikace (bolest dolních končetin způsobující problémy s chůzí u diabetiků, měří se v metrech jako vzdálenost, kterou pacient dokáže
ujít bez odpočinku) [11]. Dále byl zaznamenán údaj o pacientově subjektivním hodnocení potíží ve smyslu určení laterality končetiny vykazující větší zdravotní obtíže.
Získané výsledky v podobě teplotních map plosek dolních končetin byly porovnány se zjištěnou klaudikací, stupněm ischemie určeném palpací pulsací, subjektivním pocitem obtíží
pacienta a celkovou anamnézou určenou lékařem. Cílem studie bylo posoudit, zda lze využít
termografických měření jako pomocné diagnostické metody v ambulanci cévního lékaře.

Výsledky:
Aktuální zdravotní stav monitorovaných osob charakterizovaný posouzením prokrvení dolních
končetin lékařem, zhodnocením úspěšnosti případné chirurgické léčby a doplněním o další diagnostické metody byl korelován s naměřenými termosnímky dolních končetin. Během
termografického hodnocení bylo přihlédnuto k anamnéze pacientů (onemocnění diabetes
mellitus, kouření, diabetická neuropatie a angiopatie, přítomnost defektů, pooperační stav
pacienta). Dílčí výsledky studie ukazují na pozitivní shodu termografického monitorování s aktuálním stavem pacienta (resp. očekávaným stavem pacienta) v 73 % případů. 22 % z celkově
monitorovaných jedinců vykazuje v případě hodnocení rozložení teplot na pravé a levé dolní
končetině odchylku od předpokládaného nálezu. 5 % z pořízených snímků pacientů nebylo
možno objektivně posoudit, např. z důvodu provedení hluboké amputace.
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Obr. 9 Příklad pacienta s cévním postižením dolních končetin. Udávaná klaudikace 200 m, bez klidových bolestí s udávaným brněním levé dolní končetiny. Palpací nalezena pulsace pro pravou
dolní končetinu na arteria tibialis posterior i arteria dorsalis pedis, pulsace levé dolní končetiny pouze na arteria femoralis.

Dílčí závěr:
Průběžné získané výsledky studie ukazují na korelaci mezi běžně užívanými metodami hodnocení kvality prokrvení dolních končetin (TcpO2, ABI) a termografickým měřením. Je nutné
mít ale na zřeteli, že je nutno vždy přistupovat k vyhodnocení teplotních map individuálně
a v součinnosti s ostatními známými popisnými údaji pacienta.
Zcela závěrem lze říci, že i při použití relativně levné termovizní techniky, která není primárně určena pro použití v medicíně, je možno získat mnoho velmi zajímavých výsledků,
přinejmenším pilotního charakteru. Je velmi pravděpodobné, že jsme svědky renesance
zájmu o termografii, metodu absolutně bezpečnou pro pacienty. Svědčí o tom i rostoucí
citovanost publikací, které se podařilo umístit do časopisů s IF.
V tomto textu zmiňované výsledky byly zčásti získány s podporou projektů MUNI/A/0940/2013,
MUNI/A/1449/2014, MUNI/A/0894/2015, NT14586 a AZV reg. č. 15– 32484A.
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CYTOGENETICKÁ SEKCE
48. výroční cytogenetická konference – Shrnutí
Lékařská genetika v Brně slavila
Od přednášek, na kterých Gregor Johann Mendel poprvé veřejně představil svůj revoluční
výzkum v oblasti křížení rostlin a které zazněly v Brně 8. února a 8. března 1865, uplynulo letos
150 let. Toto významné výročí připomíná Mendelovo muzeum MU s velkou podporou českých
i zahraničních partnerů konáním výstav a řady konferencí v průběhu celého roku 2015.
V rámci oslav 150. výročí uveřejnění výsledků Mendelových výzkumů proběhl také ve dnech
od 21. do 26. září 2015 „Týden lékařské genetiky v Brně“. Jednalo se pravděpodobně o nejrozsáhlejší akci věnovanou lékařské genetice, která se kdy na našem území konala. Na organizaci akce se podílela řada dalších institucí, především Oddělení lékařské genetiky Fakultní
nemocnice v Brně, Společnost lékařské genetiky ČLS JEP, Československá biologická společnost – Cytogenetická sekce, Ústav experimentální biologie Přírodovědecké fakulty MU a v neposlední řadě Mendelovo muzeum MU.
Program zahájil v pondělí 21. září cyklus genetických přednášek pro studenty středních škol
a veřejnost s názvem „Odhalená tajemství lidského genomu“. Úvodní konference proběhla
ve VIDA Science centru v bývalém pavilonu D na brněnském výstavišti. V rámci této konference zazněly přednášky, které studenty seznamovaly s problematikou genetických chorob člověka. Studenti měli možnost dozvědět se zajímavé informace z oblasti biologie nádorů či využití
DNA při identifikaci člověka. Zájem o tuto část Týdne lékařské genetiky byl velký a překročil
i kapacitu konference, organizátoři museli pro naplněnou kapacitu sálu registraci předčasně
ukončit. Vzrůstající zájem o genetiku na středních školách se v posledních letech projevuje
stále větším počtem zájemců o studium oborů Molekulární biologie a genetika či Lékařská
genetika, které lze studovat na Masarykově univerzitě. Zájem o akci nás velmi potěšil a plánujeme proto další přednáškové akce pro tuto skupinu posluchačů.
Úterý 22. září bylo vyhrazeno studentské vědecké konferenci „The Biomania Student Scientific Meeting 2015“, která se konala v inspirativním prostředí Hvězdárny a planetária v Brně.
Tato akce plynule navázala na několik předchozích ročníků studentských konferencí organizovaných občanským sdružením Biomania. Sdružení vzniklo z popudu studentů Masarykovy
univerzity s cílem popularizovat vědu a dávat mladým badatelům prostor pro prezentaci jejich prvních výsledků v neformální atmosféře studentských setkání. V rámci letošního ročníku
konference svou práci formou přednášky či posteru v anglickém jazyce předneslo celkem 45
studentů z Česka, Slovenska, Polska a Itálie. Náročný, ale bezpochyby velmi zajímavý program
sestavený z prací studentů zakončil svým příspěvkem s názvem „The next generation of genetics: From genes to genomes in medical research and patient care“ zahraniční host prof. Joris
Veltman z Radboud University Medical Centre v holandském Nijmegenu.
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Jednání studentů vystřídalo na další dva dny setkání klinických genetiků, molekulárních biologů a cytogenetiků z České a Slovenské republiky i významných osobností lékařské genetiky
ze zahraničí, kteří přispěli k připomenutí osobnosti Gregora Mendela více než 60 odbornými
příspěvky na „Celostátním sjezdu Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP a 48. výroční
cytogenetické konferenci“. Tato významná odborná akce, které se zúčastnilo více než 300
odborníků z ČR, byla zaměřena na široké spektrum problematiky oboru „Lékařská genetika“
na pokroky v oblasti klinické genetiky, klinické i nádorové cytogenetiky a molekulární diagnostiky. Slavnostní úvodní přednášku přednesl prof. Václav Pačes. Vedle jednání v odborných sekcích proběhla ještě dvě satelitní sympozia – první věnované interpretaci vyšetření s využitím
technologií sekvenovnání příští generace (next generation sequencing) a druhé komplexně
probírající velmi aktuální téma testování dispozic k hereditárnímu nádoru prsu a ovaria. Paralelně s jednáním sjezdu se pak ve čtvrtek konala ještě konference České společnosti genetických laborantů a sester, která měla část edukační věnovanou vzácným onemocněním a část
sestavenou z odborných příspěvků laborantů a sester z jednotlivých pracovišť lékařské genetiky v České republice.
Slavnostním vyvrcholením celého týdne pak byla konference „Mendelův odkaz – lékařská
genetika od Mendela po současnost“, konaná od čtvrtečního podvečera 24. září do pátečního večera 25. září v refektáři Mendelova muzea v Augustiniánském klášteře na Starém Brně.
Zde zazněla sdělení věnovaná především problematice vzácných onemocnění, historii a budoucnosti oboru a etice v lékařské genetice. Na konferenci vystoupili významné osobnosti
jako prof. Renata Laxová, která do roku 1968 působila v Dětské nemocnici, v tehdejším Výzkumném ústavu pediatrickém a stála zde u začátků lékařské genetiky v Brně, a která nyní přijela ze svého působiště v americkém Wisconsinu. Z dalších významných hostů jmenujme např.
prof. M. Macka, předsedu Společnosti lékařské genetiky a Koordinačního centra pro vzácná
onemocnění ve FN Motol, paní Bc. Annu Arallanesovou, předsedkyni České asociace pro vzácná onemocnění, prof. Veltmana z holandského Nijmegenu, kolegy z norského Institut Frambu,
který se komplexně věnuje péči o pacienty se vzácnými nemocemi a jejich rodiny, prof. Stona
z Barcelony a další. Velmi zajímavé přednášky byly předneseny i předními odborníky z pracovišť FN Brno a MOÚ Brno. Konference se konala za podpory Norských grantů a účastníky
konference přijela pozdravit také paní Monica Stensland z norského velvyslanectví.
Páteční večer a závěr konference patřil lékařské etice a přednášce pro veřejnost, kterou přednesl Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. a která se dotýkala etických aspektů lékařské genetiky
i osobnosti Gregora Mendela a setkala se s obrovským zájmem.
Po týdnu naplněném odborným programem proběhl v sobotu výlet do rodného domu Gregora Mendela v Hynčicích‑Vražném na severní Moravě a do Augustiniánské rezidence v Šardicích.
V rámci společenského programu konference vystoupilo Malé divadlo kjógenu z Brna, které
se věnuje uvádění japonských frašek kjógen v českém jazyce. Malé divadlo kjógenu je ojedinělým divadelním seskupením působícím za hranicemi Japonska a svým způsobem jde o světové
unikum.
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Jejich představení symbolicky připomnělo také nerealizovanou návštěvu syna japonského císaře, který je genetikem, a který měl velký zájem přijet na místo působení Gregora Mendela
v rámci letošního významného výročí Mendelových objevů. Bohužel se organizátorům z Mendelova muzea Masarykovy univerzity nezdařilo získat oficiální pozvání kanceláře prezidenta
republiky, které je nezbytné pro možnost realizace této významné návštěvy.
Příprava takto rozsáhlé akce nebyla snadná. Zda dnešní Brňané pochopili a doceňují velikost
a důležitost Mendlova odkazu, ponechme raději na posouzení laskavého čtenáře. Genetici
a biologové na celém světě považují Mendela za jednoho z největších vědců všech dob a jeho
práce tvoří základy moderní genetiky. Nás nyní těší pozitivní ohlasy od kolegů z ČR i ze zahraničí, kteří s námi v Brně strávili týden s lékařkou genetikou.
Na tomto místě bych velmi ráda poděkovala všem účastníkům konference, všem přednášejícím za velmi zajímavá sdělení a také všem organizátorům, z nichž mi dovolte jmenovat spolupracovníky z Oddělení lékařské genetiky FN Brno, kolegy z Ústavu biologie a lékařské genetiky
ve FN v Motole a v neposlední řadě spolupracovníky z Mendlova muzea, především Mgr. Ondřeje Dostála, Ph.D. a Mgr. Lucii Vychodilovou.
„Týden lékařské genetiky v Brně“ podpořili primátor města Brna Ing. Petr Vokřál a ředitel
FN Brno MUDr. Roman Kraus, MBA. Oslavy 150. výročí uveřejnění výsledků Mendelových výzkumů se konaly v Brně po celý rok 2015 pod záštitou doc. PhDr. Mikuláš Beka, Ph.D., rektora Masarykovy univerzity, Bohuslava Sobotky, premiéra České republiky a České komise
UNESCO.
Renata Gaillyová
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48.	výroční cytogenetická konference – Abstrakta
přednášek
GREGOR JOHANN MENDEL Z POHLEDU OSOBNOSTÍ BRNA 2015
Gaillyová R.
Oddělení lékařské genetiky FN Brno, Černopolní 9, Brno 61300

V letošním roce si snad celý svět, který propojuje slovo „GENETIKA“, připomíná, že uplynulo
150 let od chvíle, kdy Gregor Johann Mendel 8. února a 8. března roku 1865 na setkání Přírodovědného spolku v Brně poprvé představil výsledky výzkumu šlechtění hrachu setého a dalších rostlin, které prováděl několik let v zahradách Augustiniánského kláštera na Starém Brně.
Tuto významnou událost jsme přijali nejen jako příležitost k tomu, abychom se jako lidé, kteří
pracují v oblasti lékařské genetiky, připojili a připomněli toto významné výročí, ale dovolili jsme
si oslovit několik významných osobností Brna, představitelů kulturních, vědeckých, politických
i náboženských institucí a požádali jsme o jejich zamyšlení se nad osobností G. J. Mendela.
Jejich slova naleznete v plném znění ve sborníku, vydaném pro odborné akce, které proběhnou jako „Týden lékařské genetiky v Brně“ od 21. do 26. září 2015.

KDYŽ BYLA GENETIKA REAKČNÍ PAVĚDOU, ANEB CO NÁM DAL A VZAL LYSENKISMUS
Kočárek E.
Ústav biologie a lékařské genetiky 2.LFUK a FN Motol

Přednáška se zabývá vývojem genetiky ve 20.– 50. letech 20. století, kdy byla v bývalém Sovětském Svazu (a po 2. světové válce i v ostatních státech sovětského bloku) mocensky prosazována koncepce tendenčně označovaná jako „sovětská“ či „mičurinská“ biologie, dnes většinou
známá jako tzv. „lysenkismus“. Název pochází od akademika Trofima Děnisoviče Lysenka, sovětského agrobiologa, který základy tohoto učení formuloval již v průběhu 20. let 20. století.
Podstatou lysenkismu byla negace mendelovské genetiky a cytogenetiky. Podle Lysenka je
dědičnost vlastností všech struktur organismu, proto neexistují žádné zvláštní orgány dědičnosti, takže ani chromozomy nemohou být nositeli dědičných vloh. Z tohoto důvodu je prý
možné dědičnost libovolně měnit, resp. „rozkolísat“ působením vnějších faktorů. Tak Lysenko
v podstatě akceptoval Lamarckovu představu dědičnosti získaných vlastností. Ve stejné době
na sebe začala svými spisy upozorňovat také Olga Borisjevna Lepešinskaja, která v polovině
30. let publikovala práci o možnosti vzniku buněk z tzv. „živé hmoty“, nebuněčného materiálu
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tvořeného bílkovinami, z něhož se prý za určitých podmínek mohou formovat nové buňky. Mocenské špičky v tehdejším Sovětském svazu (včetně J. V. Stalina) poskytly Lysenkovi i Lepešinské veškerou podporu, což fakticky znamenalo zastavení diskuzí o mnohdy problematických
závěrech jejich prací a persekuci jejich odpůrců (známý je případ světoznámého genetika N.
I. Vavilova, který by na Lysenkův podnět zatčen a umučen v sovětském gulagu). Přednáška se
zabývá kořeny lysenkismu i jeho dlouhodobými důsledky. Upozorňuje také na to, jak koncepce
lysenkismu ovlivnila vývoj genetiky a ostatních biologických věd v tehdejším Československu.

SEKCE NÁDOROVÉ CYTOGENETIKY
CHROMOTHRIPSIS A CHROMOPLEXIS JSOU ZODPOVĚDNÉ
ZA PŘESTAVBY GENOMU NÁDOROVÝCH I ZÁRODEČNÝCH BUNĚK
Michalová K.1, Zemanová Z.1, Březinová J.2
1 Centrum nádorové cytogenetiky ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha
2 Ústav hematologie a krevní transfuze Praha

Chromothripsis (cth) je možné charakterizovat jako rozbití jednoho nebo více chromosomů
v jádře (chromos = chromosom, thripsis=rozbití, roztříštění). Chromosomy jsou pak zcela
náhodně poskládány s častými ztrátami a amplifikacemi genetického materiálu. Jako důsledek genomových přestaveb může dojít k inaktivaci nádorových supresorových genů, aktivaci onkogenů, jejich amplifikaci či fúzi s dalšími geny. Několik mechanismů včetně apoptózy,
erose telomer, mitotické chyby, tvorby mikrojader a inaktivace p53 bylo popsáno u nádorů
a nádorových linií. Tytéž změny jako důsledek cth byly zaznamenány při studiu lidské reprodukce a byly shledány jako příčinné faktory selhání reprodukce a genese chromosomových
abnormalit. U nádorů byly nalezeny u velmi pokročilých tumorů, které se vyznačovaly špatnou
prognózou a odezvou na léčbu. Baca et al. (Cell 2013) u nádorů prostaty popisuje velmi podobný jev, který ovšem nazývá chromoplexis (plexis=sestavit, splétat), teoreticky se tento jev liší
jen vytvářením řetězců přestaveb, které pak nalézáme v karyotypu. Jejich počet může kolísat
od tří až do šedesáti přestaveb na buňku s dvojnásobným počtem zlomových míst. Zejména
molekulárními metodami zjistili autoři chromoplexis u 50 z 57 studovaných tumorů.
V současné době byly provedeny rozsáhlé studie na chromosomech nádorových buněk a u nádorových linií nejrůznějšího původu. Procento výskytu nádorů s chromothripsis se liší, údaje
o postižení zárodečných buněk jsou sporadické, ale velmi důležité, protože vysvětlují některá
reprodukční selhání. Uvedeme příklady chromothripsis v kostní dřeni nemocných s myelodysplastickými syndromy,v buňkách mozkových nádorů a z literatury práce zabývající se zárodečnými buňkami. Jde zcela jistě o důležité změny genomu člověka, které již nyní mohou přiblížit
některé, zatím nevysvětlitelné děje.
Za přispění grantů RVO VFN 064165, GAČR P 302/12/G157 a NT13212– 4.
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ZMĚNY CHROMOSOMU 11 A FUNKČNÍ ANALÝZA ODPOVĚDI NA
POŠKOZENOU DNA U CLL
Jarošová M.1, Rašková‑Kafková L.2, Divoký V.2, Procházka V.1, Krůzová L.1, Kriegová E.3, Indrák
K.1, Papajík T.1
1 Hemato‑onkologická klinika FN a LF UP Olomouc
2 Ústav biologie LF UP Olomouc
3 Ústav imunologie FN a LF UP Olomouc

Delece dlouhého ramene chromosomu 11 se objevuje u 5– 20 % nemocných s chronickou
lymfocytární leukemií (CLL) a je spojena s nepříznivou prognosou. Delece je heterogenní ve
svém rozsahu a vždy zahrnuje místo lokalizace genu ATM. Zatím nebyla pozorována bialelická
delece ATM genu, ale 30 – 40 % nemocných s delecí ATM má mutaci v párové alele, vedoucí
k nefunkčnosti signální ATM/p53 dráhy. Tito nemocní špatně reagují na léčbu založenou na
poškození DNA. Pro ověření funkčnosti ATM signální dráhy slouží určení mutace pomocí sekvenování, ale vzhledem k velikosti genu ATM, je v rutinní praxi obtížně použitelné, a proto se
hledají alternativy, které by dovolily určení nefunkčnosti signální dráhy ATM/p53 a tím předpovědět odpověď pacientů na tuto léčbu. Jedním z možných přístupů je měření aktivity proteinů zapojených ve funkční ATM/p53 dráze, konkrétně je možné měřit míru autofosforylace
ATM, fosforylace p53, příp. míru exprese p21.
Cytogenetická analýza souboru 614 CLL nemocných odhalila deleci 11q u 124 (20,2 %) nemocných. Cytogenetika a FISH (124 nemocných) určila výskyt delece jako jediné změny u 30,9 %
nemocných, součástí komplexních změn byla delece u 24,5 % nemocných. Metoda arrayCG
(28 nemocných) (Agilent, Santa Clara, USA) určila velkou variabilitu delece v rozsahu od 55Mb
do 335kb a zahrnující vždy deleci ATM genu. Delece se vyskytovala častěji společně s dalšími
změnami karyotypu u nemocných s nemutovaným IGVH a v pokročilejším stádiu onemocnění
dle Bineta.
Funkční analýza signální dráhy ATM/p53 založená na měření aktivující fosforylace p53 (Ser15)
byla na vzorcích 7 CLL nemocných srovnána s mírou degradace resp. akumulace hladiny Cdk
kinázového inhibitoru p27. Ukázali jsme, že B‑lymfocyty nemocných s nefunkční ATM nejsou
schopny po ošetření gama zářením degradovat p27, naopak, p27 hladina se u ATM‑deficitních buněk akumuluje v reakci na genotoxický stres, což vede k udržení ATM‑defektních buněk
v G1/G0 fázi a tím k jejich rezistenci na chemoterapii. Naše studie ukázala, že měření p27 může
být vhodným markrem pro stanovení predikce odpovědi na léčbu založené na poškození DNA
u CLL.

Práce je podporována granty IGA MZČR NT 13576 a IGA LF UP 2015– 001.
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KOMPLEXNÍ KARYOTYP U NEMOCNÝCH S CLL
Krůzová L., Holzerová M., Mikešová M., Dřímalová H., Urbanová R., Indrák K., Papajík T.,
Jarošová M.
Hemato‑onkologická klinika FNOL a LF UP v Olomouci

Chronická lymfocytární leukemie (CLL) je nejčastější leukemií dospělého věku vyznačující se
heterogenním průběhem onemocnění. Určení prognózy nemocných je založeno na klinických
a laboratorních výsledcích, kde významnou roli hraje cytogenetika. Mezi nálezy negativně
ovlivňující prognózu pacienta patří delece genů TP53, ATM, BIRC3, delece 6q, zmnožení 2p
a také nález komplexních změn v karyotypu (KZ). KZ se vyskytují u 10– 30 % pacientů s CLL
a korelují s výskytem nemutovaného IGHV a pozitivitou CD38.
Provedli jsme cytogenetickou analýzu souboru 657 CLL pacientů s cílem zjistit frekvenci KZ
a detailněji analyzovat frekvenci změn jednotlivých chromosomů, se zaměřením na skupinu
pacientů s a bez delece TP53, a vyhodnotit klinický význam KZ.
Soubor tvořilo 657 pacientů a KZ, definované jako nález 3 a více změn v karyotypu, byly prokázány u 87 (13 %) pacientů. Tito pacienti byli vyšetřeni metodami klasické cytogenetiky a molekulární cytogenetiky – FISH (87), mFISH (58) a arrayCGH (42). Soubor tvořilo 67 mužů a 20
žen s mediánem věku při dg 61 let (34– 87 let), 59 pacientů bylo vyšetřeno v době diagnosy,
28 v průběhu onemocnění.
Mezi nejčastější rekurentní změny, které jsou součástí KZ, patří delece 13q14 (67 %), delece
ATM (48 %), delece TP53 (38 %) a zmnožení genu MYC (33 %). Mezi chromosomy nejčastěji
vstupující do translokací, početních změn a dicentrických chromosomů patří chromosomy 2,
8, 13 a 17.
Analýza souboru ukázala, že pacienti s KZ již v době diagnosy mají kratší medián přežití (4,0
let) ve srovnání s pacienty s KZ získanými v průběhu onemocnění (7,3 let; p=0,007). Pacienti
s KZ mají častěji nemutovaný stav IGHV (79 %), jsou vyššího klinického stádia a mají statisticky
významně kratší celkové přežití ve srovnání s kontrolní CLL skupinou. Nebyl však prokázán
statisticky významný rozdíl v přežívání mezi pacienty s KZ s delecí TP53 a pacienty s KZ bez
delece TP53.
Tato práce je podpořena granty IGA MZ ČR NT 13576 a IGA‑LF-2015– 001.
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DICENTRICKÉ CHROMOSOMY V BUŇKÁCH KOSTNÍ DŘENĚ NEMOCNÝCH
S AKUTNÍ MYELOIDNÍ LEUKÉMIÍ
Šárová I.1, Březinová J.1, Ransdorfová Š.1, Zemanová Z.2, Konvalinková D.1, Michalová K.2
1 Ústav hematologie a krevní transfúze; CNC, ULBLD VFN a 1. LF UK
2 CNC, ULBLD VFN a 1. LF UK

Dicentrické chromosomy jsou popisovány u řady hematologických onemocnění včetně akutní
myeloidní leukémie (AML). Jsou považovány za znak nádorových buněk a iniciátory genomové
nestability vedoucí k dalším chromosomovým aberacím a klonální evoluci patologického klonu. Přítomnost dicentrických chromosomů zůstává při klasické cytogenetické analýze často
neodhalena, a to v důsledku krátké intercentromerické vzdálenosti nebo stabilizačních mechanismů. FISH techniky zaměřené na centromerické oblasti tak odhalují vyšší incidenci nálezu, než se obecně předpokládá. V naší studii jsme analyzovali karyotypy 20 pacientů s AML,
u nichž byla konvenční cytogenetickou analýzou a metodou mFISH předpokládána možnost
existence jednoho nebo více dicentrických chromosomů. Použili jsme metodu FISH s (multi)
centromerickými sondami a nálezy jsme charakterizovali na molekulárně‑cytogenetické úrovni. FISH analýzou jsme potvrdili 23 z 29 předpokládaných dicentrických chromosomů a nově
odhalili 13 dalších dříve nedetekovaných. Do dicentrických přestaveb nejčastěji vstupovaly
chromosomy: 14, 17, 7, 18, 19, 11, 13, 20, 21 a 22. Karyotyp nemocných s dicentrickým chromosomem byl velmi komplexní. U čtrnácti dicentrických chromosomů byly přítomny další
strukturní přestavby. Není jasné, zda tyto změny byly přítomny od začátku nebo představují
sekundární stabilizaci chromosomu se dvěma centromerami, případně se jedná o nezávislou
klonální evoluci patologického klonu. Potvrdili jsme spojitost nálezu s velmi špatnou prognózou (medián přežití 2,7 měsíce) a zvýšený výskyt dvou a více dicentrických chromosomů v karyotypech nemocných se sekundárním typem onemocnění.
Podpořeno granty: MZCR00023736, RVO‑VFN64165, GACR‑P302/12/G157, PRVOUK‑P27/LF1/1.

22

ZPR ÁV Y Z POBOČEK A SEKCÍ

VZÁCNÝ NÁLEZ VROZENÉ ABERACE 46,X,dic(X;Y)(p22.3;p11.3)/45,X
U NEMOCNÉHO S PRIMÁRNÍ MYELOFIBROSOU
Pavlištová L.1, Izáková S.1, Zemanová Z.1, Vítovská K.1, Malíková P.2, Michalová K.1,3
1 Centrum nádorové cytogenetiky ÚLBLD VFN a 1. LF UK, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
2 Oddělení klinické hematologie IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
3 Cytogenetické oddělení ÚHKT, U Nemocnice 1, 128 08 Praha

Prezentujeme záchyt vrozené chromosomové aberace při cytogenetickém vyšetření kostní
dřeně pacienta s myeloproliferativním onemocněním. U 63‑letého muže bylo po transplantaci
jater diagnostikováno hematologické maligní onemocnění – primární myelofibrosa. Při cytogenetickém vyšetření kostní dřeně (KD) byl zjištěn ve všech analyzovaných mitosách karyotyp
46,X,dic(X;Y)(p22.3;p11.3). Aberace související s myeloproliferativním onemocněním zachyceny nebyly. FISH se subtelomerickými sondami Vysis pro Xp/Yp a LSI SRY (Abbott Molecular)
prokázala deleci těchto oblastí a přítomnost lokusu SRY na dicentrickém chromosomu. Nález byl ověřen metodou mFISH (24XCyte, MetaSystems) a aCGH/SNP array (Illumina). Při vyšetření stimulovaných lymfocytů periferní krve byla kromě klonu s karyotypem 46,X,dic(X;Y)
(p22.3;p11.3)[12] nalezena I buněčná linie 45,X[12] (nepřítomna v KD) potvrzená metodou
FISH se sondami CEPX/Y a LSI SRY (monosomie X/ztráta genu SRY byla prokázána v 35 % interfázních jader).
Vrozené translokace mezi pohlavními chromosomy t(X;Y) jsou vzácné a zpravidla jsou asociovány s abnormálním gonadálním vývojem. Výsledný fenotyp může být velmi variabilní, neboť
roli hraje více faktorů: místa zlomů na X a Y, přítomnost/ztráta genu SRY, X inaktivace. Jako
nejčastější zlomová místa u těchto aberací byla lokalizována Xp22 a Yq11. Vzácnou podskupinou jsou případy se zlomy na Yp. U našeho pacienta byla v karyotypu prokázána mosaika
46,X,dic(X;Y)(p22.3;p11.3)/45,X. Podobný nález byl podle literárních údajů popsán u chlapce
s OT‑DSD (ovotesticular disorder of sexual development) – s přítomností ovariální i testikulární tkáně v gonádách (Mazen IM et al., Sexual Development 2013). Výsledky budou korelovány
s dostupnými klinickými daty.
Práce byla podporována granty RVO‑VFN64165 a CGCAS‑1201– 00‑7 – 846.
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VÝZNAM ZÍSKANÉ UNIPARENTÁLNÍ DISOMIE 17p VE VÝVOJI
PATOLOGICKÉHO KLONU NEMOCNÝCH S MDS A DELECÍ 5q
Svobodová K.1, Zemanová Z.1, Lhotská H.1, Beličková M.2, Ticháčková V.1, Michalová K.1
1 Centrum nádorové cytogenetiky, ÚLBLD, VFN a 1. LF UK, Praha
2 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

Genomová nestabilita, vedoucí ke vzniku různých cytogenetických subklonů odvozených od
původního patologického klonu, hraje zásadní roli při progresi nádorových onemocnění. U nemocných s myelodysplastickými syndromy (MDS) byly identifikovány specifické změny, které
přímo souvisí s patogenezí určitého subtypu a ovlivňují prognózu a léčbu nemocných. Nejtypičtější cytogenetickou aberací je delece 5q. Pokud v karyotypu nejsou prokázány jiné změny,
je tento nález spojen s dobrou prognózou. Zisk dalších chromosomových aberací během evoluce klonu vede k proliferaci patologických buněk, potlačení apoptózy a zhoršuje prognózu
pacienta. Cílem práce bylo podrobně analyzovat genetické změny u nemocných s prokázaným
klonálním vývojem a posoudit význam uniparentální disomie (UPD) ve vývoji patologického
klonu.
Provedli jsme detailní molekulárně cytogenetickou analýzu buněk kostní dřeně pěti nemocných s MDS, u kterých jsme detekovali původní patologický klon s jedinou aberací del(5q) a příbuzné subklony s del(5q) a dalšími změnami (divergentní klonální vývoj). Rozsah intersticiálních delecí 5q byl různý od 5q13.4 do 5q35.2 a vždy byla prokázána ztráta často deletovaných
oblastí 5q31 a 5q33. U jednoho nemocného jsme v důsledku klonálního vývoje identifikovali
nově vzniklou přestavbu t(X;5) a u jednoho pacienta jsme v porovnání se základním klonem
pozorovali duplikaci deletovaného chromosomu 5. U čtyř z pěti nemocných s del(5q) byl nález
asociován se získanou UPD 17p a s tím související homozygotní mutací genu TP53. Velikost
patologického klonu s mutací TP53 se pohybovala od 60 do 89 % a korespondovala s procentuálním zastoupením del(5q) ve vzorku.
Vznik UPD vede k duplikaci oblasti nesoucí heterozygotní mutaci genu a dochází tak k inaktivaci jeho tumor supresorové funkce. Předpokládáme, že výskyt UPD 17p a homozygotních
mutací genu TP53 u nemocných s del(5q), může být jedním ze spouštěcích mechanismů evoluce patologického klonu a příčinou progrese onemocnění u pacientů s MDS.
Podpořeno granty RVO‑VFN64165, GAČR P302/12/G157, PRVOUK‑P27/LF1/1.
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SEKCE KLINICKÉ A VETERINÁRNÍ CYTOGENETIKY
BALANCOVANÉ PŘESTAVBY ANEB ANALÝZA RIZIK V LABORATOŘI KLINICKÉ CYTOGENETIKY
Mihalová R., Šípek A., Valeriánová M., Kučerová H., Pexidrová M., Bobková K.
Ústav biologie a lékařské genetiky VFN a 1. LF UK, Albertov 4, Praha 2 128 08

Balancované chromosomové přestavby jsou jednou z nejčastějších skupin genetických abnormalit s četností až 0,5 % v běžné populaci a s přibližně desetinásobně vyšším výskytem u párů
s opakovanými aborty. Nosičství balancovaných přestaveb představuje riziko snížené fertility,
častějších spontánních abortů nebo narození dítěte s fyzickým či mentálním postižením, proto
je odhalení těchto přestaveb významné pro další reprodukci nosičů. Díky rozšíření moderních
molekulárně cytogenetických metod s vysokou rozlišovací schopností typu microarrays vzrůstá záchyt malých až submikroskopických nebalancovaných aberací, balancované aberace však
tyto metody nedetekují. Jejich záchyt tak stále zůstává doménou klasické cytogenetiky a nezřídka způsobuje v laboratořích značné nesnáze a diagnostické rozpaky. Na několika příkladech z praxe ukážeme, co by se mohlo stát, kdyby…

SOUČASNÝ VÝSKYT PARACENTRICKÉ INVERZE KRÁTKÝCH RAMEN
CHROMOSOMU 2 U PACIENTKY SE SYNDROMEM MIKRODUPLIKACE
22q11.2 A RODOVÝM VÝSKYTEM PSYCHICKÝCH PORUCH
Vohradská P., Kovářová K., Jaklová R., Komrsková P., Šubrt I.
Ústav lékařské genetiky LF UK a FN Plzeň

V příspěvku diskutujeme utváření klinického projevu dvou chromosomových aberací u osmileté pacientky s těžkou mentální retardací s dominujícím opožděním vývoje řeči, suspektní
poruchou autistického spektra, rozštěpem patra, strabismem a degenerativní stigmatizací
a rodinnou anamnézou psychických onemocnění a poruch chování.
Cytogenetickým a molekulárně cytogenetickým vyšetřením byl u probandky zjištěn současný
výskyt paracentrické inverze krátkých ramen chromosomu 2 paternálního původu a mikroduplikace 22q11.2 maternálního původu.
Syndrom mikroduplikace 22q11.2 se vyznačuje značnou variabilitou fenotypu od bezpříznakových či téměř bezpříznakových nosičů až po jedince s vážným klinickým postižením (mentální
retardace, poruchy učení a chování, opožděný psychomotorický vývoj, schizofrenie a autismus,
malý vzrůst, hypotonie, častý je i výskyt znaků typických pro syndrom mikrodelece 22q11.2).
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Diskutován je možný vliv paracentrické inverze krátkých ramen chromosomu 2 na fenotyp probandky vzhledem k rodinné anamnéze psychických onemocnění u členů rodu nesoucích tuto
aberaci a skutečnosti, že zjištěná paracentrická inverze zahrnuje lokus genu NRXN1 (neurexin
I). Mutace, delece či narušení kontinuity tohoto genu jsou spojovány s autismem, mentální retardací, schizofrenií, opožděným vývojem řeči, dysmorfickými rysy a autozomálně recesivním
syndromem Pitt‑Hopkins-like 2.

CYTOGENETICKÉ VYŠETŘENÍ PÁRŮ S PORUCHOU PLODNOSTI
Mikulíková E1, Linková V.1, Musilová P.1, Horák J.1, Horňák M.1, Veselá K.2
1 Laboratoř lékařské a reprodukční genetiky Sanatoria Repromeda
2 Sanatorium Repromeda

Každý pár podstupující léčbu v Sanatoriu Repromeda má vyšetřen karyotyp z periferní krve
pomocí klasické cytogenetiky.
Statistické zhodnocení patologických nálezů od zahájení činnosti laboratoře.
Seznámení s některými patologickými nálezy a následnými vyšetřeními.

NEOBVYKLÉ NÁLEZY CHROMOSOMOVÝCH PŘESTAVEB NA OLG FN
BRNO – KAZUISTIKY
Hanáková M.1,2, Nikolová P.1, Vilémová M.1, Makaturová E.1, Kotrbová L.1, Kašíková K.1,2,
Filková H.1,2, Hladílková E.1, Krmelová P.1, Horáčková L.1, Valášková I.1,2, Beharka R.1,
Němečková J.1, Gaillyová R.1,2
1 Oddělení lékařské genetiky Fakultní nemocnice Brno
2 Lékařská fakulta Masarykovy univezity Brno

Sdělení se zaměřuje na dvě kazuistiky s neobvyklými nálezy chromosomových aberací.
Případ č. 1: Pacientka původem z Afriky, HIV pozitivní, léčena. Biochemický screening v těhotenství v normě, UZ screening v 16.t.g. negativní. Během těhotenství opakovaně hospitalizována pro nauzeu a zvracení s dehydratací. V rámci hospitalizace doporučena gynekologická
kontrola. Při ní UZ vyšetřením zjištěna vrozená vada plodu – VVV mozku, hypoplazie vermis
cerebelli. Nález upřesněn pomocí magnetické rezonance, napovídal o možné genetické příčině postižení. Stanoven karyotyp plodu z plodové vody, nalezena chromosomová přestavba
zahrnující více strukturních změn. Rodiče požádali o UPT. Následně analyzován karyotyp rodičů, u matky také potvrzeny vícečetné chromosomové aberace. Na rozdíl od karyotypu plodu, u matky nebyla detekována delece na chromosomu 7 v oblasti q21.11‑q21.13 o velikosti
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přibližně 9,22 Mb. Při analýze byly použity metody G‑pruhování chromosomů, FISH, array‑CGH
a real‑time PCR.
Případ č.2: Probandka pochází ze 4. gravidity, u matky v těhotenství prenatální UZ screening
v normě, biochemický screening neproveden. Porod proběhl bez komplikací, ale u probandky
zjištěna stigmatizace – širší kořen nosu, ploché záhlaví, vyplazuje jazyk, vysloveno podezření na M. Down. Analýza karyotypu odhalila strukturní přestavbu 21. chromosomu vzniklou
de novo. Při analýze byly použity metody G‑pruhování chromosomů, C- barvení, NOR- barvení,
FISH a array‑CGH.

SYNDROM SMÍŠENÉ GONADÁLNÍ DYSGENEZE – KAZUISTIKY
Planetová S.1, Štenglová D.1, Slunéčková O.1, Lošan P.1, Mrkos D.2, Hadravská Š.3
1 Genetika Plzeň s.r.o.
2 Urologická klinika FN Plzeň
3 Šiklův ústav patologie LF UK Plzeň

V přednášce prezentujeme prenatální a postnatální případy smíšené gonadální dysgeneze popsané na našem pracovišti v uplynulých dvou letech. Uvádíme klinické projevy a cytogenetické nálezy.

ANALÝZA CNVs U PACIENTŮ S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA
Čapková P.1, Curtisová V.1, Srovnal J.2, Bečvářová V.3, Trková M.3, Sláviková A.1
1 Ústav lékařské genetiky, FNOL
2 ÚMTM, LF UP, Olomouc
3 Gennet, s.r.o., Praha

Poruchy autistického spektra (ASD) představují heterogenní skupinu onemocnění doprovázených deficitem v sociální interakci, komunikaci a stereotypními a redukovanými vzorci chování.
Submikroskopické změny (mikrodelece/mikroduplikace) představují jednu z možných příčin
těchto poruch, zejména v případě tzv. syndromického autismu.
Cíl: Detekce CNVs u pacientů s ASD pomocí MLPA a SNP array.
Metoda: Vzorky DNA z periferní krve pacientů vyšetřovaných pro ASD nebo s podezřením na
ASD byly vyšetřovány metodou MLPA (SALSA MLPA P343 – Autism1, P297, P245 – Microdeletions, P070 a P036 – Subtelomeres, P106 – MRX- MRC Holland) a metodou SNP array – Illumina
(Gennet), Affymetrix (ÚMTM).
Výsledky: Ve skupině pacientů s ASD (42) byly detekovány tři pravděpodobně kauzální patogenické CNVs: mikroduplikace 16p11.2 (0,58 Mb) zděděná od otce, mikroduplikace 1q21.1q21.2
(1,3 Mb) de novo, nebalancovaná translokace s mikrodelecí 20q13.33 (1,58 Mb) a mikroduplika27
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cí 22q13.33 (0,17–0,19 Mb) de novo. U 4 pacientů byly nalezeny změny neznámého významu
zahrnující geny NRXN1, SNRPN, MAPK3 a CD160. Pomocí kitů P343 a P297 byly také detekovány CNVs, které byly dříve popsány v souvislosti s autismem, u pacientů bez ASD: mikrodelece
16p11.2 (0.61 Mb) de novo u dívky s Mayer‑Rokytanski-Küster- Hauser syndromem, mikrodelece
15q13.2q13.3 zděděná od matky, zděděné mikrodelece a mikroduplikace v oblasti 1q21.1q21.2.
Závěr: Vhodnou kombinací probemixů SALSA MLPA lze zachytit část CNVs u pacientů
s ASD. Současné výsledky však ukazují, že i pacienti bez těchto poruch mohou sdílet stejné
nebo velmi podobné CNVs, což svědčí o variabilní expresi u těchto změn. Výsledný obraz ASD
u pacientů tak může být způsoben také celou skupinou změn (včetně bodových mutací) s kumulativním účinkem, zejména v případech tzv. nesyndromického nebo idiopatického autismu.
Masivní paralelní sekvenování představuje vhodný nástroj pro odhalování příčin ASD.

ÚČINNOST RŮZNÝCH PLATFOREM DNA MIKROČIPŮ PŘI VYŠETŘOVÁNÍ
DĚTÍ S MR A VROZENÝMI VÝVOJOVÝMI VADAMI NA OLG FN BRNO
V LETECH 2007 – 2015
Wayhelová M.1,2, Mikulášová A.1,2, Smetana J.1,2, Kašíková K.2, Vallová V.1,2, Filková H1,2,
Blažková D1,2, Gaillyová R.2, Kuglík P. 1,2
1 Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 602 00 Brno,
2 Oddělení lékařské genetiky FN Brno, Černopolní 9, 61300 Brno

Submikroskopické změny na úrovni chromozomů vedoucí k mikrodelecím či mikroduplikacím
představují jednu z hlavních genetických příčin MR/VVV u dětí. Tyto změny nejsou obvykle
detekovány metodami klasické cytogenetiky a možnosti cíleného vyšetření technikami FISH
či MLPA jsou značně limitovány kvůli významné genetické heterogenitě. Z těchto důvodů již
řadu let na našem pracovišti využíváme techniku array‑CGH založenou na oligonukleotidových
mikročipech jako optimální celogenomovou metodu pro přesnou identifikaci charakteristických kryptických přestaveb. Její zavedení do diagnostického algoritmu vyšetření dětí s MR/
VVV na OLG FN Brno v roce 2007 znamenalo zásadní krok z hlediska záchytu submikroskopických chromozomových abnormalit s potenciálně klinickým významem.
Během více než sedmi let jsme při celogenomových analýzách využili a srovnávali tří různé
oligonukleotidové platformy DNA mikročipů – 4X44K, 4X180K (OGT, Agilent Tech.), 4X180K
CGH+SNP (Agilent Tech.) a celkově vyšetřili 211 dětských pacientů s MR/VVV.
Na základě vyšetření metodou array‑CGH jsme detekovali submikroskopické chromozomové
změny (CNAs) či oblasti uniparentální dizomie (UPD) s potenciálním klinickým významem celkově u 84 pacientů (40 %). Dle klinického dopadu jsme tyto změny klasifikovali jako patogenní/pravděpodobně patogenní u 37 pacientů (17,5 %). V osmi případech jsme u detekovaných
změn nedokázali jednoznačně určit jejich klinický význam (VOUS) a 19 CNAs jsme klasifikovali
jako pravděpodobně benigní. U zbývajících 23 případů je nutné ověřit nálezy CNAs u rodičů.
28
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Celkově jsme detekovali 49 mikrodelecí (medián 1,44 Mb) a 36 mikroduplikací (medián 993 kb).
Rovněž jsme pozorovali významný rozdíl v mediánu velikosti CNAs z hlediska jejich klinického
významu: 4,7 Mb (patogenní CNAs) vs. 334 kb (benigní CNAs). Naše výsledky potvrzují, že i přes
vyšší cenové náklady lze rutinní využití array‑CGH u pacientů s MR/VVV považovat za vysoce
efektivní metodu pro detekci klinicky významných submikroskopických CNAs a oblastí UPD.
Podpořeno grantem MZ CR–DRO FN Brno, 65269705.

KOMPARATIVNÍ ANALÝZA SAMČÍ MEIOZY U DRUHŮ ČELEDI BOVIDAE
METODOU IMUNOFLUORESCENCE A FISH
Vozdová M., Šebestová H., Frohlich J., Kubíčková S., Černohorská H., Rubeš J.
Oddělení genetiky a reprodukce, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Hudcova 70, Brno 621 00

Meioza je komplexní proces zahrnující párování a synapsi homologních chromosomů, meiotickou rekombinaci (crossing over, CO) a segregaci chromosomů nezbytnou pro tvorbu haploidních gamet. Meiotické poruchy způsobují infertilitu. Cytogeneticky lze studovat průběh meiozy a fyzicky lokalizovat místa CO na synaptonemálních komplexech (SC) v pachytene profáze
prvního meiotické dělení pomocí imunofluorescenčního značení s využitím protilátek proti
MLH1 proteinu a proteinům synaptonemálního komplexu (SCP1, SCP3). Jednotlivé chromosomy je možno identifikovat pomocí FISH. Frekvence CO závisí na řadě faktorů, např. na pohlaví, evolučním stáří taxonu, počtu a morfologii chromosomů, stupni kondenzace chromatinu
a počtu iniciálních dvouřetězcových zlomů.
Druhy čeledi Bovidae se vyznačují rozdíly v diploidním počtu (2n=30– 60) a morfologii chromosomů při relativně stálém počtu chromosomálních ramen. Karyotypová evoluce čeledi
probíhala téměř výlučně prostřednictvím centrických fúzí 60 ancestrálních akrocentrických
chromosomů. Analýza počtu a distribuce CO u 115 samců reprezentujících 28 druhů Bovidae
z našich zoologických zahrad odhalila průměrný počet 46,4 CO na buňku (medián 44,9). Byla
však pozorována značná mezidruhová I individuální variabilita. Nejvyšší frekvence rekombinace byla zaznamenána u ovce (Ovis aries, 2n=54, průměrně 62,8 MLH1 signálů na buňku),
výjimečně nízká byla u sitatungy (Tragelaphus spekii, 2n=30; 26,1 MLH1 signálů na buňku).
Frekvence CO korelovala pozitivně s délkou synaptonemálních komplexů a negativně s délkou
smyček DNA kolem osy SC. Stupeň kondenzace chromatinu měl větší vliv na frekvenci CO než
počet iniciálních dvouřetězcových zlomů detekovaných v leptotene protilátkou proti RAD51
proteinu. Druhy s nižším 2n obecně vykazovaly méně CO než druhy s vyšším počtem chromosomů. Analýza distribuce MLH1 signálů po délce SC prokázala úbytek CO v proximálních
oblastech dvouramenných chromosomů ve srovnání s jejich akrocentrickými nefúzovanými
ortology a posun umístění proximálního CO směrem k telomerickým oblastem. Vznik centrických fúzí při karyotypové evoluci Bovidae vedl ke snížení frekvence meiotické rekombinace,
která je jedním ze zdrojů genetické variability populací.
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SEKCE PREIMPLANTAČNÍ A PRENATÁLNÍ GENETICKÉ DIAGNOSTIKY
VÝSLEDKY PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKY VÝVOJOVÝCH VAD V ČR
Šípek A.1,2,3, Gregor V.1,2,4, Šípek A. jr.2,5, Horáček J.2,6
1 Sanatorium Pronatal
2 Oddělení lékařské genetiky, Thomayerova nemocnice, Praha
3 Ústav obecné biologie a genetiky, 3. lékařská fakulta University Karlovy, Praha
4 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha, Katedra lékařské genetiky
5 Ústav biologie a lékařské genetiky, 1. lékařská fakulta University Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice,
Praha
6 Gennet, Praha

Úvod: Prenatální diagnostika strukturálních vývojových vad v uplynulých letech prodělala
změny jak kvantitativní, tak kvalitativní. V období 1994– 2014 došlo k nárůstu počtu prenatálně
diagnostikovaných strukturálních vývojových vad – a to jak v absolutních, tak v relativních
počtech. Zároveň dochází i ke změnám v zastoupení případů těhotenství předčasně
ukončených a neukončených po prenatální diagnostice vývojové vady.
Metodika: V naší práci jsme retrospektivně analyzovali data o úspěšnosti prenatální diagnostiky strukturálních vývojových vad. Podrobněji jsme analyzovali defekty neurální trubice (NTD –
Neural Tube Defetcs), rozštěpy stěny břišní (AWD – Abdominal Wall Defects), vady ledvin a vybrané srdeční vady. Pro vybrané diagnózy jsme zpracovali incidence prenatálně a postnatálně
diagnostikovaných vad v České republice v období 1994– 2014.

Výsledky:
Strukturální vývojové vady představují v prenatální diagnostice více než 60 % všech diagnóz.
Ve skupině prenatálně diagnostikovaných a ukončených případů představují strukturální vývojové vady více než 50 %. Nejčastěji jsou diagnostikovány vývojové vady CNS (15 %), srdeční
vady (9 %), rozštěpové vady stěny břišní (8 %) a vady močové soustavy (5 %). Ze skupiny NTD je
efektivita prenatální diagnostiky prakticky stoprocentní u anencefalie. V případě encefalokély
se v průběhu sledovaného období efektivita prenatální diagnostiky zvyšuje z 50 % až na více
než 90 %. Nejnižší úspěšnost prenatální diagnostiky zůstává v této skupině pro spina bifida,
nicméně i zde dochází k nárůstu efektivity – z cca 35 % až na více než 80 %. Ze skupiny AWD
byla efektivita prenatální diagnostiky u omfalokély v první polovině sledovaného období mezi
50 – 60 %, ve druhé polovině pak mezi 60– 70 %. V případě gastroschízy byla efektivita v první
polovině mezi 70– 90 %, ve druhé polovině sledovaného období se mírně zvyšuje podíl narozených dětí s touto vadou, což je dáno především změnou přístupu k ukončení gravidity s touto
operabilní vadou.
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Závěr:
Rozvoj ultrazvukové techniky významně přispěl ke zlepšení prenatální diagnostiky vývojových vad ze skupin NTD a AWD. Zvýšila se celková efektivita a snižuje se průměrný týden při
diagnostice těchto vývojových vad. Časná diagnostika vývojových vad dává rodičům možnost
rozhodovat se o případném předčasném ukončení významně dříve, než v případě diagnostiky
až ve II. trimestru těhotenství.

VÝSLEDKY PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKY CHROMOSOMOVÝCH ABERACÍ
V ČR
Gregor V., Šípek A., Šípek A. jr., Horáček J.
Oddělení lékařské genetiky, Thomayerova nem., Praha

Úvod:
Prenatální diagnostika chromozomových aberací se v České republice za uplynulých dvacet
let proděla významný rozvoj. Výrazně narostl počet výkonů prenatální diagnostiky, a to jak
v absolutních, tak v relativních počtech. V průběhu daného období také docházelo k významným změnám v provádění prenatálního screeningu a také k zavádění nových metod prenatální
diagnostiky.
Tyto změny vedly v uplynulých dvaceti letech ke zvýšení efektivity prenatální diagnostiky vrozených chromozomových aberací.

Metodika:
V naší práci jsme retrospektivně analyzovali data o úspěšnosti prenatální diagnostiky vrozených chromozomových aberací v České republice v uplynulých dvaceti letech. Analyzovali jsme
incidence sledovaných diagnóz vrozených chromozomových aberací, prenatálně a postnatálně diagnostikovaných v České republice za období 1994– 2014.

Výsledky:
Vrozené chromozomové aberace, zejména pak Downův syndrom, jsou v současnosti nejčastější skupinou vad, které detekujeme již prenatálně. Od roku 1996 se postupně zvyšuje incidence
prenatálně diagnostikovaných a předčasně ukončených případů Downova syndromu na úkor
případů zaznamenaných u narozených dětí. V prvních třech letech sledovaného období se procento prenatální diagnostiky Downova syndromu pohybovalo pod 40 %. V období 1996– 2005
se postupně procento záchytu zvyšovalo až nad 60 %. V posledních šesti letech se úspěšnost
prenatální diagnostiky Downova syndromu dále zvyšovala až nad současných 80 %. V případě
Edwardsova a Patauova syndromu se úspěšnost prenatální diagnostiky ve sledovaném období
rovněž významně zvyšuje.
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Závěr:
Na začátku devadesátých let byl u diagnostikovaných případů Downova syndromu převažujícím důvodem k provedení invazivní prenatální diagnostiky pouze vyšší věk těhotné ženy
(v 70 %), nyní je to ve více než 70 % pozitivní výsledek screeningu. V 5– 10 % je stále jedinou
indikací vyšší věk těhotné, asi v 10 – 15 % patologický ultrazvukový nález (vysoké NT /nuchální
translucence/, minormarkery, srdeční vady a v 5 % jsou indikací jiné důvody (rodinná anamnéza, testování monogenních chorob…). Stoupající záchyt Downova syndromu v posledních pěti
letech je způsoben jednak kvalitativní změnou indikačního kritéria (významnější využití screeningu I. trimestru), jednak kvantitativního poklesu počtu celkově provedených výkonů invazivní prenatální diagnostiky při stoupajícím zastoupení odběru choriových klků. Díky dostupnosti
nových screeningových testů a využití současných možností invazivní prenatální diagnostiky
se zvyšuje efektivita prenatální diagnostiky (prenatální záchyt) a také se významně snižuje
týden těhotenství při diagnostice vrozené vady.
Podobné trendy pozorujeme i v prenatální diagnostice dalších chromozomových odchylek.

PRENATÁLNÍ NÁLEZ PERICENTROMERICKÉ INVERZE CHROMOSOMU 3
Tesner P., Drábová J., Štolfa M., Novotná D., Kočárek E.
Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FNM, V Úvalu 84, Praha 5 – Motol, 150 06

Prezentujeme případ prenatálního nálezu pericentromerické inverze de novo v buňkách plodové vody: 46,XX,inv(3)(p11.2q21) identifikované základní karyotypizací a dále vyšetřené pomocí aCGH. Amniocentéza byla těhotnou vyžádána vzhledem k věkovému riziku, jiné rizikové
faktory nebyly přítomny.
Databáze Unique zahrnující vzácné chromozomové aberace neeviduje nikoho s takovým nálezem. V literatuře jsme našli pouze jeden obdobný případ z roku 1984. Popisuje nález inverze
u novorozence s drobnou faciální dysmorfií. Později se prokázal výskyt této inverze i u příbuzných s normálním fenotypem. Další vývoj dítěte ale publikován nebyl.
Na rozdíl od zmíněného bylo v našem případu navíc k dispozici vyšetření aCGH, jehož výsledek
byl normální – bez nálezu mikrodelecí, resp. jiných CNV ve zlomech ani v jiných chromozomových lokalizacích. Těhotenství pokračovalo bez komplikací a dívka bez nápadných fenotypových odchylek se narodila v termínu po odtoku zkalené plodové vody. Prenatální cytogenetický nález byl verifikován vyšetřením chromozomů z pupečníkové krve novorozence a doplněn
o molekulárně cytogenetické vyšetření (mBAND).
Ve věku 4 měsíců byla dívka detailně klinicky vyšetřena bez nálezu hrubé fenotypové abnormality (až na zvláštní tvarování jednoho ušního lalůčku). Ani její vývoj není významně narušen
(přítomna je jen lehká axiální hypotonie a neobratnost horních končetin). Její proporce (délka,
hmotnost, obvod hlavy) se pohybují kolem 50. percentilu.
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Popsaný případ dokumentuje značnou složitost a nejednoznačnost prenatální i postnatální
korelace mnohých chromozomových nálezů s případnou fenotypovou abnormalitou.
Podpořeno projekty GAUK‑264811, TAČR‑TA01010931, CZ.2.16/3.1.00/24022 (OPPK), MZ ČR –
RVO FN v Motole 00064203 (IP) a NF‑CZ11-PDP‑3– 003‑2014.

ROZDÍLNÉ KARYOTYPY MONOZYGOTNÍCH DVOJČAT – PRENATÁLNÍ
KAZUISTIKA
Gřegořová A.1, Dolinková M.1, Šilhánová E.1, Matura D.2
1 Oddělení lékařské genetiky FN Ostrava
2 Gynekologicko- porodnická klinika FN Ostrava

23‑letá primigravida byla odeslána na naši ambulanci ke genetické konzultaci z gynekologicko
porodnické kliniky FN Ostrava pro UZ patologii zjištěnou při provedení screeningu I. trimestru.
Jednalo se o dvojčecí graviditu, monochoriální biamniální.
U plodu A byla verifikován rozštěp přední břišní stěny – gastroschiza. Výsledek kombinovaného prvotrimestrálního screeningu byl negativní. Po genetické konzultaci se paní rozhodla
podstoupit invazivní vyšetření ke stanovení karyotypu plodů ze CVS.
Byl proveden jeden odběr – společná placenta svědčila pro jednovaječná dvojčata. Metodou
QF PCR nebyly nalezeny aneuploidie chromozomů 13,18 a 21, pohlaví stanoveno mužské. Cytogenetickým vyšetřením choriových klků však byla zjištěna volná trisomie 13. chromozomu.
Pro diskrepanci mezi QF‑PCR a cytogenetickým vyšetřením byla se souhlasem paní provedena
amniocentéza, odběr plodové vody z amniální dutiny plodu A i B. Při kontrolním UZ v rámci
AMC byla detekována další VVV u plodu A – rozštěp rtu a patra. Následným vyšetřením byla
u plodu A potvrzena volná trizomie 13. chromozomu, u plodu B byl prokázán normální mužský
karyotyp. Molekulárně genetickým vyšetřením byla také potvrzena monozygozita dvojčat. Po
vysvětlení situace se nakonec paní svobodně rozhodla k selektivní fetocidě plodu A. Zákrok
byl realizován v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze ve 21.g.t. metodou bipolární okluze
pupečníku plodu A. Výkon i následný průběh bez komplikací.
V dalším průběhu byla u plodu B na UZ zjištěna pouze levostranná hydronefroza a dilatace
ureteru k močovému měchýři. Dítko se narodilo ve 36.g.t. per SC, na UZ potvrzena levostranná hydronefroza, která v časném kojeneckém věku nevyžadovala operační intervenci. Vývoj
dítěte v normě.
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VYUŽITÍ NGS V PREIMPLANTAČNÍ DIAGNOSTICE
Putzová M., Krautová L., Soldatová I., Zembol F., Marešová I., Horáčková S.
GENNET s.r.o.

Metodu sekvenování nové generace (NGS) s využitím polovodičového sekvenování lze využít
k diagnostice širokého spektra chromozomálních aberací od duplikací a delecí malých úseků
chromozomů po numerické chromozomální změny. K detekci chromozomálních změn používáme metodiku založenou na celogenomovém sekvenování s velmi nízkým pokrytím (přibližně 0,01x) celého genomu. Metodiku lze s modifikacemi a s dostupností kvalitního bioinformatického zpracování dat diagnosticky využít k detekci aneuploidií v širokém spektru primárních
vzorků. V přednášce se budu věnovat využití tohoto vyšetření v preimplantační genetické diagnostice aneuploidií a kombinaci přístupu s přímým průkazem kauzálních mutací.
NGS je v našem centru v rámci preimplantační diagnostiky využíváno k vyšetření aneuploidií
u embryí z buněk trofektodermu. Je v současné chvíli doplňkovým vyšetřením preimplantační
genetické diagnostiky (PGD) monogenních chorob, kterou v našem centru provádíme od r.
2007. PGD úzce navazuje na techniky in vitro fertilizace (IVF) a je založeno na analýze a vyloučení genetických abnormalit u embryí v časném stádiu jejich vývoje – ještě před jejich transferem zpět do dělohy a následnou implantací. PGD monogenně podmíněných chorob v naší
laboratoři vychází z principu preimplantační genetické haplotypizace (PGH), vzhledem k vysokému procentu aneuploidních embryí je toto vyšetření doplněno screeningem aneuploidií
metodou NGS.
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PGS ANEUPLOIDIÍ A PGD TRANSLOKACÍ V ÉŘE NEXT‑GENERATION
SEQUENCING
Horák J., Horňák M., Kubíček D., Oráčová E., Trávník P., Veselá K.
Laboratoř lékařské a reprodukční genetiky, Repromeda s.r.o., Hudcova 70, Brno 621 00

Preimplantační genetická diagnostika (PGD) zahrnuje soubor vyšetření a postupů v rámci
asistované reprodukce, které nám umožňují vyšetřit embryo ještě před jeho přenesením do
dělohy matky. Pokud je preimplantační vyšetření zaměřeno necíleně na přítomnost chromozomových aneuploidií, hovoříme o preimplantačním genetickém screeningu (PGS), který se
provádí v indikovaných případech u pacientů se zvýšeným rizikem výskytu aneuploidií, anebo s úmyslem zvýšit efektivitu IVF výběrem nejperspektivnějšího embrya. Naproti tomu PGD
v užším slova smyslu je zaměřeno cíleně na odhalení embryí s nebalancovanou chromozomální
výbavou v důsledku předem známé balancované strukturní aberace u jednoho z rodičů. Nejčastěji se jedná o reciprokou translokaci.
Po éře fluorescenční in situ hybridizace, která stálá u vzniku PGS a PGD translokací, představovalo zavedení array CGH revoluci v této oblasti, která umožnila rychle vyšetřit univerzálním
způsobem všechny chromozomy člověka. Spolu s přechodem od biopsie blastomery k biposii
trofektodermu u blastocysty se podařilo zavedením čipových metod zaměřených na vyšetření
aneuploidií všech chromozomů člověka dosáhnout výrazného zvýšení úspěšnosti jak PGS, tak
i PGD (translokace, karyomapping). V souvislosti s rozšířením technologií sekvenování nové
generace (next‑generation sequencing, NGS) si tato nová metoda našla cestu i do oblasti preimplantačních vyšetření, kde postupně nahrazuje čipové technologie.
V roce 2015 jsme v naší laboratoři vyzkoušeli několik různých metod přípravy knihoven pro
NGS začínajících celogenomovou amplifikací DNA biopsie embrya a provedli jsme validační
experimenty u metod, které mají potenciál nahradit array CGH v PGS a PGD. V závislosti na
softwaru použitém k vyhodnocení dat se metoda NGS vyznačuje vyšším rozlišením a vyšším
dynamickým rozsahem pro detekci počtu kopií chromozomů ve vzorku. Metodou NGS je možné spolehlivým způsobem nejen rozlišit mozaicistní embrya od embryí euploidních i aneuploidních, ale také zjisti obsah mitochondriální DNA ve vzorku. PGS a PGD založené na metodách NGS tedy umožnuje dále zlepšit způsob výběru embrya, která má největší perspektivu,
že se uhnízdí v děloze, nebude potraceno a povede k těhotenství zakončenému narozením
zdravého dítěte.
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PREIMPLANTAČNÍ GENETICKÝ SCREENING „DRUHÉ GENERACE“ VE
SPOJENÍ S TRANSFEREM KRYOPREZERVOVANÉHO EMBRYA PŘINÁŠÍ
ZVÝŠENÍ ŠANCE NA DOSAŽENÍ TĚHOTENSTVÍ
Hrubá M.1, Vlčková R.1, Hradecký L.1, Nováková P.1, Zemanová J.1, Zech N. H.2
1 IVF Zenter prof. Zech – Pilsen
2 IVF Zenter prof. Zech – Bregenz

Preimplantační genetický screening (PGS) sporadických aneuploidií se provádí jako součást
IVF léčby zejména v případech zvýšeného maternálního věku, rekurentního potrácení či opakovaných selhání implantace embrya v předchozích IVF cyklech. Očekávaným přínosem transferu euploidního embrya je zvýšení šancí na dosažení těhotenství (pregnancy rate, PR) a porod zdravého dítěte. V současnosti je prováděn tzv. PGS druhé generace, analyzující buňky
trofoektodermu a zahrnující vyšetření všech chromosomů.
V letech 2013– 2014 bylo v Genetické laboratoři plzeňského IVF centra Prof. Zecha analyzováno 650 vzorků trofoektodermu (TE) embryí ze 118 IVF cyklů, s následným provedením
71 transferů kryoprezervovaného embrya (kryoET). Vyšetření PGS bylo provedeno metodou
aCGH na platformě 24sure (BlueGnome/Illumina). Vzorky byly rozděleny do tří skupin dle maternálního věku: –32 let (192 vzorků od 27 zdravých dárkyň oocytů, 24 kryoET), -38let (162
vzorků 30 pacientek, 19 kryoET) a >38 let (261 vzorků 61 pacientek, 28 kryoET). Celková PR
i PR v jednotlivých věkových skupinách, vztažená na provedený embryotransfer, byla srovnána s výsledky transferů bez provedeného PGS (–32 let, dárkyně oocytů: 372 kryoET, –38 let:
200 kryoET, >38 let: 95 kryoET, data z roku 2014).
Přestože výsledky aCGH potvrdily stoupající podíl abnormálních embryí se zvyšujícím se maternálním věkem (–32let: 86/192; 45 %; –38 let: 94/162; 58 %; >38 let: 195/261; 75 %, P< 0.00001),
dosažená PR při provádění PGS nebyla v jednotlivých věkových skupinách statisticky významně odlišná (–32 let: 16/24; 67 %; –38 let: 13/19; 68 %; >38 let: 16/28; 57 %, P 0.674).
V celkovém porovnání (bez věkové selekce) s transfery bez PGS bylo při provádění PGS prokázáno významné zvýšení PR (45/71; 63 % vs. 329/666; 49 %, P 0.025). Při porovnání v jednotlivých věkových skupinách bylo zvýšení PR při provádění PGS pozorováno sice ve všech těchto
skupinách, ale pouze ve skupinách s vyšším maternálním věkem byl rozdíl statisticky významný, příp. byl konstatován trend (–32 let: 16/24; 67 % vs. 219/372; 59 %, P 0.451; –38 let: 13/19;
68 % vs. 74/200; 37 %, P 0.008; >38 let: 16/28; 57 % vs. 36/95; 38 %, P 0.077).
Prezentovaná data ukazují na zlepšení výsledků IVF léčby při provádění PGS „druhé generace“
ve spojení s kryoET i v rámci menší kohorty pacientů jednoho IVF centra. Přínos PGS se zdá být
patrný zejména pro ženy s vyšším maternálním věkem, u kterých je díky transferu euploidního
embrya možné dosáhnout obdobné šance na těhotenství (PR) jako u mladších žen.
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PŘÍNOS PGD PRO STUDIUM SEGREGACE CHROMOSOMŮ BĚHEM LIDSKÉ
MEIÓZY
Horňák M., Horák J., Kubíček D., Kocur T., Oráčová E., Trávník P., Veselá K.
Laboratoř lékařské a reprodukční genetiky Repromeda s.r.o., Hudcova 70, Brno 621 00

Preimplantační genetická diagnostika (PGD) představuje genetického vyšetření embryí za
účelem vyloučení aneuploidií nebo mutací u embryí, které by jinak vedly k selhání implantace, těhotenským ztrátám nebo k narození postiženého dítěte. Vyšetřovací metody používané
během PGD využívají relativně sofistikované technologie, mezi které patří např. arrayCGH, karyomapování s použitím SNP čipů nebo sekvenování nové generace.
Ukazuje se, že kromě primárního účelu PGD – vyloučení klinicky významného genetického defektu – přináší PGD za použití nových technologií významné poznatky umožňující např. blíže
studovat segregaci chromozomů během lidské meiózy. Aplikací PGD na 1. a 2. póĺové tělísko
(PB1, PB2) je možné sledovat původ maternálních aneuploidií, tedy jejich vznik v 1. nebo 2.
meiotickém dělení – MI, MII. Díky vyšetřování pólových tělísek v rámci PGD bylo zjištěno, že
předčasná segregace sesterských chromatid (PSSC) během MI je dominantní příčinou aneuploidií u lidských embryí (Gabriel et al., 2011; J Med Genet). Tím se reviduje původní model
popisující nondisjunkci bivalentu jako primární defekt segregace chromozomů během MI.
Další technologií, která vnáší nové poznatky do lidské meiózy je metoda karyomapování na
SNP čipech. Díky 300 tisícům jednonukleotidových polymorfismů (SNP) slouží karyomapování
jako univerzální nástroj k vyloučení embryí s mutacemi v různých genech. Ovšem rovnoměrné
pokrytí celého genomu SNP umožnuje zároveň detekci a sledování původu aneuploidií – zdali
vznikly během oogeneze nebo spermatogeneze, během MI nebo MII. Díky karyomapování byl
nedávno objeven zcela nový mechanismus segregace nesesterských chromatid do PB1 během
MI označovaný jako „reverzní segregace“ (Ottolini et al., 2015; Nat Genet). Karyomapování
rovněž detekuje všechny crossing‑overy a jejich pozice v genomu.
PGD pomocí nových technologií rutinně prováděných na našem pracovišti potvrzuje nové
poznatky popisované ve vědecké literatuře. Během přednášky budou prezentovány interní
data týkající se frekvence a původu chyb segregace chromozomů během lidské meiózy u párů
podstupujících PGD.
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cfDNA TEST – SCREENING DISTRIBUCE VOLNÉ DNA V MATERNÁLNÍ
PLAZMĚ
Horáčková S., Marešová I., Zembol F., Vávrová J., Stejskal D., Hynek M., Putzová M.
Gennet s.r.o., Centrum lékařské genetiky a reprodukční medicíny, Kostelní 9, Praha 170 00

CfDNA test slouží k neinvazivnímu prenatálnímu testování aneuploidií, konkrétně k detekci
trizomie chromozomu 13, 18 a 21 u plodu s možností určení pohlaví. Jedná se o orientační
stanovení distribuce cfDNA (volně kolující úseky kyseliny deoxyribonukleové), podle jejich příslušnosti k chromozomům. Volná fetální DNA (cffDNA) v krevní plazmě těhotných pochází
z apoptotických buněk trofoblastu. Podíl fetální DNA v maternální plazmě se pohybuje okolo
5 – 10 % a narůstá v závislosti na stádiu těhotenství. Metoda je založena na hodnocení relativní
četnosti standardizovaných fragmentů volné DNA v maternální plazmě pomocí celogenomového sekvenování a následnou bioinformatickou analýzou dat.
Metoda zpracování maternální plazmy zahrnuje extrakci DNA, zarovnání DNA fragmentů a jejich následnou ligaci. Samotnému sekvenování předchází emulzní PCR (polymerázová řetězová
reakce). Sekvenace je založena na principu seminkonduktivity (Ion Proton, LifeTechnologies).
Volné úseky DNA jsou po zpracování dat přiřazeny podle jejich sekvence k odpovídajícímu
místu na lidských chromozomech. Pokrytí zastoupených úseků je porovnáváno s referenčními hodnotami. Metodika našeho testu využívá k hodnocení chromozomální fingerprinting,
Z‑score a distribuci počtu readů podél chromozomu pomocí EWMA – exponenciálně váženého
klouzavého průměru.
Od ledna 2015 je cfDNA test součástí prenatálního screeningového programu. Indikován je
pacientkám po genetické konzultaci, které jsou v období mezi 10. a 20. týdnem těhotenství.
Dále se zvýšeným rizikem z kombinovaného, integrovaného testu 1/101– 1/500, pacientkám
s věkem vyšší než 40 let a dále při podstoupení IVF se zatíženou reprodukční anamnézou,
která souvisí se strachem o těhotenskou ztrátu.
Od ledna do července 2015 bylo celkem vyšetřeno 512 pacientek. 18 nálezů trizomie chromozomu 21, z toho 17 pozitivních kontrol a jeden pozitivní nález potvrzený vyšetřením plodové
vody (AMC). Jedna pozitivní kontrola trizomie chromozomu 13. Čtyři nálezy trizomie chromozomu 18, z toho dvě pozitivní kontroly, jedna falešná pozitivita a jeden nález potvrzený vyšetřením choriových klků (CVS).
Výsledky testu mohou být zkresleny v případě nedostatečného množství cffDNA, dále odlišnostmi chromozomů v buňkách placenty a plodu (placentární mozaicismus) nebo vzácnou
chromozomální aberací, kterou nese matka nebo plod. Výsledky by měly být vždy správně
interpretovány a pozitivní nálezy vždy diagnosticky ověřeny. Definitivní průkaz chromozomové odchylky plodu umožňuje vyšetření chromozomových vad z plodové vody nebo odběrem
buněk plodu získaných z placenty (CVS).
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SEKCE MOLEKULÁRNÍ DIAGNOSTIKY
INDIKACE KE GENETICKÉMU TESTOVÁNÍ BRCA1/2 GENŮ A PANELOVÉ
TESTOVÁNÍ
Foretová L., Navrátilová M., Vašíčková P., Házová J., Šťahlová‑Hrabincová E., Macháčková E.
OEGN, Masarykův onkologický ústav Brno

Indikační kritéria k testování zárodečných mutací BRCA1/2 pro hereditární syndrom nádorů
prsu a ovarií byla publikována v supplementu Klinické onkologie 2009. V současné době je požadován indikační posun i z důvodů důležitosti stavu BRCA1/2 pozitivity pro léčbu pacientek.
Hlavní změnou je rozšíření testování na všechny epitelové karcinomy ovarií bez ohledu na rodinnou anamnézu pro možnost nasazení léčby PARP inhibitory. V naší zemi nemáme přesné
údaje o tom, jaký je záchyt mutací u neselektovaných pacientek s karcinomem ovarií. Předpokládá se větší než 10 %, v některých publikacích se uvádí až 20 %. Přesnější údaje přinesou výsledky v následujících letech. Navržená indikační kriteria budou publikována v připravovaném
supplementu KO 2015, které bude distribuováno i na genetická pracoviště. Kriteria vycházejí
z úpravy doporučení NCCN (National Comprehesive Cancer Network) 2015.
Testování je možné pouze s genetickým poradenstvím před a po vyšetření. Testování vybraných 5 – 10 mutací není hrazeno pojišťovnou https://www.vzp.cz/poskytovatele/informace
-pro-praxi/informace-vzp-cr-k-indikaci-a-vykazovani-laboratornich-genetickych-vysetreni-odbornost-816. Vždy je však nutné vysvětlení limitací těchto testování lékařským genetikem.
Nabídka testování na panelech genů je široká (např. panely jako je TruSight cancer panel,
BROCA cancer panel a řada dalších), v současné době však ještě není vyjasněna penetrance
a odhady relativního rizika se mezi jednotlivými studiemi liší. V naší pilotní studii 30 testovaných rodin s ca prsu/ovaria (negativně testovaných na mutace v genech BRCA a TP53) nebyla
na TruSight cancer panelu nalezena mutace ve vysoce penetrantním genu, ale byla nalezena
řada patogenních mutací, u kterých se v současné době předpokládá spíše střední míra rizika
2 – 5x (ATM, CHEK2, RAD51C, RAD51D, BRIP1, RECQL4, reparační geny dráhy Fanconiho anemie, excizní reparace a další). Zařazení panelu do rutinního testování HBOC je dosud z klinického hlediska sporné.
Testování bylo podpořeno MZ ČR – RVO (MOÚ, 00209805).
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MULTIGÉNOVÁ DNA ANALÝZA SYNDRÓMU HBOC ASOCIOVANÝCH
GÉNOV V SLOVENSKEJ POPULÁCII: NEVERENDING STORY?
Konečný M.1, Dolešová L.2, Milly M.1, Hamidová O.1, Markus J.1, Repiská V.2
1 Oddelenie lekárskej genetiky, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
2 Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UN Bratislava

Mutácie v génoch BRCA1 a BRCA2 sú zodpovedné za 60– 85 % prípadov hereditárnych karcinómov prsníka (HBOC) a 15– 40 % nádorov ovárií. Prítomnosť mutácií v spomínaných génoch je však asociovaná s výskytom rôznych nádorových ochorení, napr. karcinómu pankreasu,
čreva, prostaty. BRCA1 a BRCA2 sú tumorsupresorové gény s úlohou v oprave dvojvláknových
zlomov v DNA, ktoré v súvislosti s HBOC spolu s génmi TP53 a CDH1 zaraďujeme do skupiny
génov s vysokou penetranciou. Naopak k tzv. HBOC nízkopenetrantným génom radíme napr.
gény PALB2, CHEK2, STK11 a iné.
Všeobecne na základe klinického efektu môžeme klasifikovať identifikované DNA varianty
na patologické varianty, varianty s neznámym klinickým efektom (VUS) a benígne varianty.
Patologické mutácie majú jednoznačný klinický dopad, pričom korelujú so zvýšeným rizikom
vzniku nádorového ochorenia a sú charakteristické vysokou penetranciou. Pri VUS je dôležité
objasnenie ich významu pre predikciu rizika vzniku tumoru, a to na základe viacerých prístupov, napr. segregačná analýza ochorenia a variantu v rodine, in silico predikcia pomocou predikčných softvérov, detekcia variantu v populácii zdravých kontrol, identifikácia LOH v tumore
a iné. Benígne varianty sa často vyskytujú aj u zdravých jedincov a nemajú klinicko‑patologický
efekt. V spomínaných génoch sa vyskytujú aj mutácie typu veľkých genómových prestavieb,
ktoré vznikajú ako dôsledok homologickej rekombinácie napr. s ψBRCA1 a tiež mechanizmom
tzv. nehomologického spájania koncov.
V rámci nášho príspevku sa zameriame na prezentáciu spektra identifikovaných variantov
v HBOC asociovaných génoch detegovaných sekvenovaním novej generácie (NGS – Junior,
MiSeq) a LGR alterácií identifikovaných metódou MLPA. V ďalšom kroku predstavíme retrospektívnu analýza so zameraním sa na koreláciu medzi jednotlivými typmi mutácií, prítomnosťou patologických mutácií a vekom, typom ochorenia, či počtom postihnutých príbuzných
a výskytom asociovaných nádorov v rodine v populácii slovenských HBOC rodín. Prezentované
budú tiež dáta in silico predikcií pomocou predikčných softvérov v prípade VUS (napr. PolyPhen, AGVGD, PMut), príp. využitie softvéru Human Splicing Finder na predikciu možnej zmeny štiepnych miest pri jednotlivých typoch zostrihových mutácií.
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NOVÉ NEBO VZÁCNÉ TYPY DĚDIČNÉ NEUROPATIE ZJIŠTĚNÉ U ČESKÝCH
PACIENTŮ POMOCÍ NGS SEKVENOVÁNÍ PANELU VŠECH DOSUD
ZNÁMÝCH GENŮ SPOJENÝCH S DĚDIČNOU NEUROPATIÍ
Seeman P.1, Laššuthová P.1, Šafka Brožková D.1, Krůtová M.1, Neupauerová J.1,
Meszarosová‑Uhrová A.1, Beharka R.2, Šoukalová J.2, Kotas R.3, Šilhánová E.4, Mazanec R.5,
Žwak J.6
1 Klinika dětské neurologie, DNA laboratoř, 2. LF UK a FN v Motole, Praha
2 Oddělení lékařské genetiky, FN Brno
3 Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň
4 Oddělení lékařské genetiky, FN Ostrava
5 Neurologická klinika dospělých, 2. LF UK a FN v Motole, Praha
6 Neurologická ambulance Orlová

Dědičné neuropatie jsou nejčastějším geneticky podmíněným nervosvalovým onemocněním
projevujícím se distální slabostí vedoucí k poruše a někdy i ztrátě chůze. Dědičné neuropatie
jsou geneticky extrémně heterogenní skupinou s již více než 80 kausálními geny. Tato genetická heterogenita byla dlouho překážkou k objasnění příčiny u pacientů s méně častými typy
nebo s méně známými typy. Masivně paralelní sekvenování NGS toto omezení detekce odstranilo. Již 3. rokem využíváme možnost vyšetření panelu všech dosud známých genů spojených
s dědičnou neuropatií u pacientů již vyšetřených na častější a relevantní příčiny. Každá verze
panelu obsahuje větší počet genů, jak jsou objevovány a publikovány. Tento nový přístup vede
ke spolehlivému objasnění příčiny u 25– 30 % zařazených pacientů. Tento pokrok umožňuje
objasnění příčiny u řady pacientů jak se vzácnými nebo i zcela nově popsanými typy dědičné
neuropatie.
Popisujeme případy pacientů postižených autosomálně dominantním typem neuropatie
a současně glomerulopatie v důsledku mutací v INF2 genu, pacientku s autosomálně recesívním typem s časným začátkem a těžkým fenotypem v důsledku mutací v COX6A1 genu objeveném zcela nedávno. Dále pacienty s velmi časným a těžkým typem autosomálně dominantní
distální motorické neuropatie (dHMN resp. dSMA) v důsledku mutace v DYNC1H1 genu. Dále
3 rodiny s autosomálně dominantním typem axonální neuropatie v důsledku stejné mutace
(p.R329H) v AARS genu. A dále 2 pacienty s autosomálně recesívním, těžkým typem demyelinizační neuropatie s časným začátkem CMT4J v důsledku mutací ve FIG4 genu. U referovaných
pacientů jde vždy o první nálezy mutaci v těchto genech v ČR. Detailní studium fenotypu pacientů s novými typy dědičné neuropatie zlepšuje klinickou zkušenost a zjednodušuje diagnostiku u dalších pacientů. Zdánlivé detaily fenotypu se mohou stát důležitým vodítkem ke správné
diagnose a cílenému vyšetření u dalších pacientů.
Podpořeno z grantu IGA NT 14 348.
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DIAGNOSTIKA DĚDIČNÉ NEUROPATIE CMT POMOCÍ VYŠETŘENÍ PANELU
GENŮ – HaloPlex
Šafka Brožková D., Laššuthová P., Krůtová M., Neupauerová J., Seeman P.
DNA laboratoř Kliniky dětské neurologie, 2. LF UK a FN Motol

Dědičná neuropatie CMT je velice heterogenní onemocnění, které může být způsobeno mutací ve více jak 60 genech. Doprovodné znaky, které by mohly jednotlivé typy CMT jasně vymezit,
nejsou příliš časté. Dosavadními metodami sekvenování dle Sangera nebylo možné vyšetřit
větší počet genů u většího počtu pacientů. Z těchto důvodů byla dosud diagnostika onemocnění zaměřena na nejčastější příčiny CMT jako je CMT1A duplikace, HNPP delece a mutace
v genech GJB1, MPZ, MFN2, PMP22. Tato vyšetření sice zachytí nejčastější mutace, ale u mnoha pacientů zůstává genetická příčina jejich onemocnění i po několika letech neznámá.
Proto jsme zvolili vyšetření pomocí panelu všech dosud známých genů pro CMT. Požadovaný
design (množství genů) jsme si navrhli v programu Suredesign, výhodou je, že pro každý nový
kit volíme i nový design doplněný o nově popsané geny. Zpracování vzorků až po výsledné
knihovny probíhá v naší laboratoři. Sekvenování na přístroji MiSeq proběhlo v servisní laboratoři v Německu. Pro zpracování výsledů využíváme program SureCall přímo od Agilentu
a opensource program Galaxy.
Celkem jsme již vyšetřili 159 pacientů s CMT neuropatií, pomocí 4 designů. První HaloPlex
design obsahoval 59 CMT genů, poslední již 80 genů. Varianty zjištěné NGS sekvenováním je
třeba pečlivě prověřit a zvážit jejich případnou patogenitu, samozřejmostí je potvrzení varianty Sangerovým sekvenováním. V případě již známých mutací je řešení nejjednodušší, u nových
variant je třeba posoudit predikci patogenity pomocí programů a nejjistější je vyšetření segregace varianty s onemocněním v rodině. Vyšetřením pomocí panelu se podaří najít kauzální
mutaci v CMT genu u 30 % pacientů.
Často se nám podaří objasnit velice vzácné příčiny, které bychom standardním Sangerovým
sekvenováním nevyšetřovali.
Metoda HaloPlex je efektivním řešením pro vyšetření nemocí, které jsou velmi heterogenní
a mohou být způsobeny mutacemi v různých genech.
Podpořeno z grantu AZV 15– 31899A.
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ZMĚNY POČTU KOPIÍ V OBLASTECH 3p26.3 a 8p23.1 VE VZTAHU
K NEUROPSYCHICKÝM PORUCHÁM
Bečvářová V.1, Dvořáčková N.2, Gřegořová A.2, Hejtmánková M.1, Křečková G.1, Šantavá A.3,
Veselá K.4, Filipová M.1, Hnyková L.1, Hroncová H.1, Komárková A. 1, Horáček J.1, Stejskal D. 1,
Trková M.1
1 GENNET Praha a Liberec
2 FN Ostrava
3 FN Olomouc
4 VFN Praha

Poruchy autistického spektra (autistic spectrum disorders – ASD) představují širokou skupinu poruch chování s obdobnými klinickými projevy, ale různorodé etiologie. To znesnadňuje
laboratorní diagnostiku těchto poruch. Díky array metodám lze porovnat změny počtu kopií
v suspektních místech genomu. Mezi ně patří i oblasti 3p26.3 a 8p23.1 s lokalizovanými geny
transkribujícími se v mozku (CNTN4,CNTN6, MCPH1). Příspěvek prezentuje nálezy v pěti rodinách ve vztahu k rozdílnému fenotypu jejich členů.
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HYPOFOSFATÁZÉMIE – MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ ALPL
GENU PACIENTA S PŘEDČASNOU ZTRÁTOU MLÉČNÉ DENTICE
Hejnalová M.1, Polendová D.1, Pomahačová R.2, Černá M.1, Komrsková P.1, Šubrt I.1
1 Ústav lékařské genetiky LF UK a FN Plzeň, E. Beneše 13, Plzeň 30599
2 Dětská klinika LF UK a FN Plzeň, Alej Svobody 80, Plzeň 30460

Gen ALPL kóduje tkáňově nespecifickou alkalickou fosfatázu (TNAP). TNAP je přítomná ve
všech tkáních, četnější je v játrech, kostech, ledvinách a CNS. Enzym je funkční pouze v dimerech ukotvených v membráně pomocí glykosylfosfatidylinositolu. Mutace v ALPL genu vedou
ke snížené funkci TNAP – hypofosfatázémii (tj. snížené aktivitě enzymu při zpravidla normální
hladině fosforu i vápníku). Klinické problémy zahrnují poruchu mineralizace kostí/zubů, špatnou funkci ledvin a neurologické poruchy. Zatím neexistuje terapie.
Závažné formy mívají autozomálně recesivní dědičnost, mírnější formy AR i AD dědičnost.
U některých mutací je prokázán jejich dominantní negativní efekt (tzv. antimorfní mutace) –
zejména u mutací v katalytické doméně a v místě spojení dimerů. Frekvence závažných forem
se uvádí v Evropě 1/300 000, u mírných forem se odhaduje 1/6370. Na hypofosfatázémii by se
mělo pomýšlet mj. u pacientů s vysokou kazivostí zubů a frakturami metatarzálních či stehenních kostí bez zjevné příčiny.
U dětského pacienta (3 roky) s předčasným vypadáváním mléčné dentice a biochemicky nízkou
aktivitou alkalické fosfatázy jsme metodou přímé sekvenace analyzovali všech 12 exonů ALPL
genu. Zjistili jsme přítomnost 8 polymorfismů a patogenní záměnu v exonu 10: c.1001G>A (p.
G334D, dříve G317D) v heterozygotním stavu. Mutace způsobuje záměnu aminokyselin v aktivním místě proteinu a vede ke snížené enzymatické aktivitě. Po nálezu kauzální mutace jsme
analyzovali DNA rodičů pacienta – matka nese stejnou mutaci.
Matka pacienta i její otec a jeho matka mají vleklé zubní problémy (vč. předčasného vypadávání mléčných řezáků u matky), což podporuje naši hypotézu, že v této rodině se jedná o autozomálně dominantní dědičnost.
V případě zájmu je možné na našem pracovišti vyšetřit též další pacienty s hypofosfatázémií.
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PENDREDŮV SYNDROM A NESYNDROMOVÁ ZTRÁTA SLUCHU TYPU
4 (DFB4) V ČR
Pourová R.1, Malíková M.1, Havlovicová M.1, Křepelová A.1, Jurovčík M.2, Katra R.2, Astl J.3
1 Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FNM, V Úvalu 84, Praha 5 – Motol, 150 06
2 Klinika ušní, nosní a krční 2. LF UK a FNM, V Úvalu 84, Praha 5 – Motol, 150 06
3 Otorinolaryngologická klinika 3. LF UK a ÚVN, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 169 02

Pendredův syndrom (PS) je kombinace AR senzorineurální hluchoty s rozšířeným vestibulárním akveduktem (EVA) a/nebo Mondiniho dysplázií (MD) a neendemické strumy. Příčinou PS
jsou mutace v genu SLC26A4, které způsobují i DFNB4.
V předchozí publikované studii jsme pomocí sangerovské sekvenace genu SLC26A4 vyšetřením 315 neslyšících pacientů s již vyloučenými bialelickými mutacemi v GJB2 genu zjistili alespoň jednu patogenní mutaci u 6,9 % a obě mutace u 2,6 % pacientů. U familiárních případů to
však bylo již 14,8 % resp. 7,4 % pacientů s alespoň jednou mutací, což korespondovalo s nálezy
ve skupině nositelů kochleárních implantátů (13,0 %, resp. 7,6 %).
Vzhledem k vysokému podílu familiárních SLC26A4 mutací jsme zavedli haplotypovou analýzu
k vyšetření sourozenců, na kterou bude v případě shody STR markerů v lokusu DFNB4 u obou
sourozenců navazovat sekvenační analýza genu SLC26A4.
V rámci uvedené studie jsme také stanovili diagnostická kritéria pro výběr pacientů k vyšetření genu SLC26A4. Na jejich základě jsme vybrali k vyšetření dalších 25 pacientů.
U 12 pacientů z 25 (48 %) byla prokázána alespoň jedna mutace, u 9 (36 %) obě mutace.
Všichni pacienti s alespoň jednou patogenní mutací měli bilaterální EVA (ve 2 případech
vč. MD) a všichni dospělí pacienti plně rozvinutý PS. Záchytnost mutací u pacientů s bilaterální
EVA byla 69 % (9/13) resp. 54 % (7/13) pro obě mutace, u dospělých pacientů s PS 62,5 % (5/8)
resp. 50 % (4/8). Diagnostická kritéria byla tedy potvrzena jako eficientní.
Nástup poruchy štítné žlázy byl u všech pacientů v původní i současné studii až po pubertě,
naše nálezy tedy potvrzují hypotézu, že DFNB4 je pouze infantilní formou Pendredova syndromu.
Na základě této práce byla zavedena rutinní diagnostika druhé nejčastější příčiny vrozené nesyndromové ztrátu sluchu do praxe v ČR a nastaven algoritmus pro dispenzarizaci pacientů
s SLC26A4 mutacemi.
Práce byla podpořena projekty NF‑CZ11-PDP‑3 – 003‑2014, CZ.2.16/3.1.00/24022 (OPPK) a MZ
ČR – RVO, FN v Motole 00064203 (IP).
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ANALÝZA DAT ZE SEKVENOVÁNÍ NOVÉ GENERACE (NGS) – JAKÉ
NÁSTROJE LZE VYUŽÍT, JEJICH SROVNÁNÍ A NAŠE ZKUŠENOSTI
Laššuthová P., Šafka Brožková D., Dřímal P., Seeman P.
DNA laboratoř, Klinika dětské neurologie, 2. LF UK a FN Motol, Praha

Smysluplná interpretace dat z masivně paralelního sekvenování je kritickým bodem celého
postupu. Ve snaze najít optimální řešení, v rámci našich možností, jsme proto v naší DNA laboratoři testovali několik bioinformatických postupů.
Jako vstupní testovací data jsme použili výsledky z cíleného resekvenování – vyšetření panelem genů, který obsahuje všechny geny (78), jejichž mutace jsou v současné době spojovány
s dědičnou neuropatií. Celkem bylo porovnání provedeno u 150 pacientů. Dále jsme použili
výsledky z celoexomového sekvenování (WES) u 7mi rodin (10 exomů).
Pro zpracování hrubých dat máme k dispozici dva komerčně dostupné nástroje – SureCall (Agilent Technologies) a NextGENe® (Softgenetics®). Dále jsme vytvořili vlastní postup - „pipeline“” - pomocí lokální instalace Galaxy (www.usegalaxy.org) – a to pro oba dva typy analýz – jak
WES, tak pro analýzu dat z panelu genů.
Pro analýzu variant také využíváme několik přístupů. Měli jsme možnost vyzkoušet AlamutBatch (Interactive Biosoftware), dále máme licenci pro GenomeTrax-(Qiagen®) včetně přístupu do HGDM® professional. Dále jsme vytvořili workflow pro anotaci variant pomocí ANNOVAR, opět v prostředí Galaxy. Porovnávali jsme i nástroj Ingenuity®(Qiagen®). Pro data z WES
byly provedeny i analýzy v prostředí dostupném na www.sanger.ac.uk, a to zejména pomocí
nástroje Exomiser.
Naše výsledky ukázaly, že některé varianty byly nalezeny jen jedním nástrojem, a proto pro
zpracování dat je vždy potřebné kombinovat minimálně dva nástroje, nejlépe jeden komerčně
dostupný software spolu s vlastní „pipeline“”. Tím lze zvýšit záchyt a minimalizovat chybovost.
Taktéž pro analýzu variant využíváme vždy kombinaci více nástrojů. Vlastní kompilace nástroje
ANNOVAR umožňuje častou aktualizaci, takže poskytuje nejaktuálnější data, včetně frekvencí
v databázích (zj. EVS a ExAC). AlamutBatch má velmi dobře zpracovanou možnost analýzy splicingu a zakomponování predikčních algortimů. Ingenuity umožňuje analýzu dat z pohledu klinického – je zde možnost omezit analýzy dle fenotypu probanda. GenomeTrax s přístupem do
HGMD Professional vyhledá všechny mutace, které již byly publikovány – tím máme kontrolu,
že nepřehlédneme žádnou již popsanou variantu. Tato možnost je velmi výhodná pro analýzu
dat z panelu genů – v situaci, kdy hledáme již ve známých genech.
Kombinace uvedených postupů vede k objasnění příčiny nemoci u přibližně 30 % vyšetřovaných. Tento podíl odpovídá tomu, co bylo v nedávné době opakovaně publikováno z předních
laboratoří. Zvýšení procenta objasnitelnosti již není v možnostech cíleného resekvenování,
nové poznatky očekáváme od nových metod zejména celogenomového sekvenování.
Podpořeno z AZV ČR 15– 33041A.
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MOLEKULÁRNÍ DIAGNOSTIKA DEFICIENCE LIPOPROTEINOVÉ LIPÁSY
(LPLD), VÝBĚR PACIENTŮ VHODNÝCH PRO GENOVOU TERAPII (AAV1‑LPL
S447X)
Valášková I.1, Křížová J.2, Gaillyová R.1, Jirasko P.3, Vedra M.3
1 Oddělení lékařské genetiky FN Brno, Černopolní 9, Brno 61300
2 Mendelova univerzita, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
3 Chiesi CZ s.r.o., Na Květnici 33, 140 00 Praha 4

Lipoproteinová lipáza (LPL) je klíčový enzym v metabolismu lipoproteinů. Je obsažený zejm.
v kapilárách tukové tkáně a tkání využívajících mastné kyseliny jako zdroj energie (např. myokard). Enzym katalyzuje hydrolýzu triglyceridů (TG), které jsou součástí chylomikronů a lipoproteinů o velmi nízké hustotě (VLDL). Deficience lipoproteinové lipásy (LPLD), která vede
ke zvýšené hladině triglyceridů, je v současné době považována za jeden ze závažných zdravotních problémů. Přibližně 30 % LPLD jsou spojeny s rekurentní pankreatitis a častý je také
výskyt aterosklerózy.
LPLD je autosomálně recesivní onemocnění způsobené mutacemi LPL genu, který je zodpovědný za kódování lipoproteinlipázy. V LPL genu bylo zjištěno více než 220 mutací kauzálních
pro familiární LPD. Tyto mutace redukují nebo eliminují aktivitu lipoproteinové lipázy. V důsledku toho se triglyceridy spojené s lipoproteiny hromadí v krvi a tkáních, což vede k zánětu pankreatitidě, zvětšení jater a sleziny (hepatosplenomegalie), tukovým usazeninám v kůži
(eruptivní xantomy) a dalším příznakům LPLD. Četnost jednotlivých LPL mutací se liší široce
mezi populacemi. Nejběžnější mutace asociovaná s LPLD u lidí evropského původu je Gly188Glu. Jedinci heterozygotní pro mutaci Gly188Glu mají o 78 % vyšší plazmatickou koncentraci
triglyceridů než obecná populace. U 20 % kavkazské populace se nachází sekvenční varianta
Ser447stop, S447X, která je asociována se zvýšenou aktivitou LPL. Tato varianta genu LPL byla
využita pro první genovou terapii, která byla schválena regulačními orgány v západním světě
k léčbě LPLD.
Genová terapie Alipogene Tiparvovec (Glybera) je aplikována u LPLD pacientů s těžkými nebo
mnohočetnými ataky pankreatitidy s možným letálním účinkem, a to navzdory dietního omezení tuků. Vektor je adenoasociovaný virus typu I (AAV1) a obsahuje hyper funkční variantu
genu LPL S447X. Výsledky klinických studií prokázaly snížení hladiny triglyceridů o 40 % po
3 až 12 týdnů.
Cílem této práce je vyhledat pacienty s LPLD vhodné pro genovou terapii AAV1‑LPL S447X
potvrzením patologické mutace v genu LPL. Vyšetřovaný soubor tvoří pacienti s těžkými nebo
mnohočetnými ataky pankreatitidy, u kterých nebyla identifikována jiná genetická příčina
onemocnění.
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SEKCE KLINICKÉ GENETIKY
3D SKENOVÁNÍ JAKO MODEL DIGITÁLNÍ FENOTYPIZACE PRO
DYSMORFOLOGII
Cagáňová V.1, Havlovicová M.1, Turnovec M.1, Velemínská J.2, Zemková D.3, Macek M. jr.1
1 Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FNM, V Úvalu 84, Praha 5 – Motol, 150 06
2 Katedra antropologie a genetiky člověka, Přírodovědecká fakulta UK, Viničná 7, Praha 2, 128 43
3 Pediatrická klinika 2. LF UK a FNM, V Úvalu 84, Praha 5 – Motol, 150 06

Se zaváděním a dalším rozvojem metod sekvenování nové generace (NGS) začíná nabývat na významu i přesný popis fenotypu vyšetřovaných pacientů a snaha o jeho objektivizaci – „digitalizaci“, reprodukovatelnost a další strojové zpracování. Jako jeden z možných přístupů se již delší
dobu jeví virtuální trojrozměrné modely pacientů získané pomocí 3D skenování. V dubnu 2015
byl na naše pracoviště zakoupen systém 3dMDface (3dMD LLC, Atlanta, GA, USA), který pomocí
soustavy několika digitálních kamer a blesků v pevné montáži umožňuje metodou digitální fotogrammetrie vytvoření trojrozměrného modelu obličeje pacienta v úhlu 180° (tj. „od ucha k uchu“).
Samotné pořízení snímků, ze kterých je možné následně vytvořit model trvá přibližně 1,5 milisekundy, následná rekonstrukce trojrozměrné podoby trvá asi 10 – 20 sekund. Snímky je možné pořídit i rychle za sebou a zpracovat dávkově později. Na trojrozměrných modelech je pak
možné provádět další antropologická měření anatomických struktur obličeje, což je významným přínosem zejména u neklidných dětí, kde bývá klasické měření velmi obtížné.
Z trojrozměrných modelů je možné vytvářet i normy pro různé věkové skupiny (tzv. „průměrné
obličeje“). K těmto normám je pak možné vztahovat odchylky u konkrétního vyšetřovaného
pacienta a kvantifikovat tak i subtilní změny, které nemusí být při klasickém klinicko‑genetickém vyšetření na první pohled patrné.
Od dubna do června 2015 bylo na našem pracovišti nasnímáno téměř 300 unikátních jedinců,
ať už samotných pacientů s nejrůznějšími genetickými afekcemi, tak i jejich rodinných příslušníků pro možnost jejich dalšího srovnání.
První zkušenosti ukazují přínos této nové technologie pro klinicko‑genetickou diagnostiku.
To se týká jak přehlednější demonstrace pacientů na klinických vizitách, tak přesnějšího definování jednotlivých dysmorfických znaků pacienta. Pořizování klasické fotodokumentace, ale
po našich dosavadních zkušenostech nezavrhujeme, neboť se ukazuje, že ačkoliv jsou některé
fenotypové znaky lépe patrné na 3D modelu než na obvyklých fotografiích, u některých to
může být i naopak. V našem sdělení srovnáváme tyto případy a budeme diskutovat klinickou
užitečnost těchto moderních analytických přístupů v klinické syndromologii.
Práce byla podpořena projekty NF‑CZ11-PDP‑3 – 003‑2014, CZ.2.16/3.1.00/24022 (OPPK) a MZ
ČR – RVO, FN v Motole 00064203 (IP).
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MIKRODELECE Xp11.3 POSTIHUJÍCÍ I GEN PRO NORRIEHO NEMOC – KAZUISTIKA
Godava M.1, Dhaifalah I.1, Trková M.2, Srovnal J.3
1 FETMED – Centrum fetální medicíny a genetiky, Olomouc, Ostrava
2 Gennet, Praha
3 Ústav molekulární a translační medicíny, Olomouc

Norrieho nemoc je gonosomálně recesivní onemocnění charakteristické kombinací velmi skorého postižení zraku v důsledku změn sítnice a výskytu závažného opoždění vývoje. Kazuistika
prezentuje pacienta s netypickou oční manifestací, opožděním vývoje a dalšími abnormalitami
chování, u kterého byla nakonec nalezena mikrodelece v oblasti Xp11.3 o velikosti přibližně
1,5 Mb. Tato delece postihuje významné geny MAOA, MAOB a NDP.

PŘÍPAD SAY‑BARBER-BIESECKER‑YOUNG-SIMPSON VARIANTY OHDO
SYNDROMU – KAZUISTIKA
Šenkeříková M., Ruszová E., Fridrichová P., Solařova P., Rabasová J.
OLG FN HK

Raritní Say‑Barber-Biesecker‑Young-Simpson syndrom je vzácný genetický syndrom s četností
nižší než 1 : 1 000 000. Spolu s genitopatelárním syndromem patří do skupiny KAT6B onemocnění. Fenotyp je typický výraznou blefarofimózou a ptózou víček, „immobilním“ maskovitým
obličejem, velkými palci na horních i dolních končetinách. Mezi další charakteristiky patří celkové výrazné opoždění psychomotorického vývoje se závažným intelektuálním deficitem.
U většiny pacientů je přítomna těžká porucha řeči (často jen vokalizace) a hypotonie. Časté
jsou vrozené vady srdce (v 50 % případů), zejména defekt septa síní a komor, hypoplázie zubů,
poruchy sluchu, porucha funkce štítné žlázy. U některých dětí je přítomna anomálie pately.
V některých studiích je popsána nápadná hypermobilita kloubů horních končetin a ztuhlost
kloubů dolních končetin, která může vést ke kontrakturám limitujícím mobilitu. Onemocnění
je autosomálně dominantně dědičné. Vzhledem k závažnosti klinického obrazu se ale v naprosté většině případů jedná o de novo mutaci.
V naší kazuistice prezentujeme případ holčičky z dvojčetné bichoriální, biamniální gravidity
po IVF, kde cílená DNA analýza KAT6B genu, provedena na našem pracovišti, odhalila kauzální
mutaci a potvrdila klinicky zvažovanou diagnózu.
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SYNDROM BARDET‑BIEDL U DVOU PACIENTŮ
Curtisová V.1, Godava M.1, Sabová J.2
1 FN Olomouc, Univerzita Palackého Olomouc
2 Synlab genetics

Syndrom Bardet‑Biedl je vzácné autozomálně recesivní onemocnění, způsobené mutacemi
v genech, které kódují proteiny účastnící se na biogenezi a funkci řasinek. Prezentujeme dva
pacienty s klinickými známkami onemocnění, u jednoho z nich, byla diagnóza potvrzena molekulárně‑genetickým vyšetřením.

PALMOPLANTÁRNÍ HYPERKERATÓZA SPOHENÁ S HLUCHOTOU V ČR
Malíková M.1, Pourová R.1, Křepelová A.1, Honzík T.2, Tesařová M.2, Havlovicová M.1
1 Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FNM, V Úvalu 84, Praha 5 – Motol, 150 06
2	Laboratoř pro studium mitrochondriálních poruch, Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK
a VFN, Ke Karlovu 2, Praha 2, 128 08

Palmoplantární hyperkeratóza (PPK) je vrozená kožní porucha spojená ve vzácných případech
s hluchotou. Nejčastější příčinou této kombinace jsou tzv. dominantní mutace v genu GJB2,
kódujícím Connexin 26, jehož recesivní mutace jsou nejčastější příčinou nesyndromové vrozené hluchoty. Další možnou příčinou jsou některé mutace v mitochondriální DNA nebo mutace
v genu GJB3.
Prezentujeme zde dvě rodiny s palmoplantární hyperkeratózu (PPK) spojenou s hluchotou
v několika generacích. U první rodiny je příčinou PPK s hluchotou u matky a dvou dětí mutace
p.Arg75Trp (c.223C>T) v genu GJB2 pro Connexin 26. Druhá rodina dědící PPK s hluchotou ve
více než čtyřech generacích, odpovídá mitochondriálnímu způsobu dědičnosti a zjištěnou příčinou je zde mutace m.7445A>G v mitochondriální DNA. Tato rodina je první v ČR s poruchou
sluchu s prokázanou mitochondriální příčinou.
Práce byla podpořena projekty NF‑CZ11-PDP‑3 – 003‑2014, CZ.2.16/3.1.00/24022 (OPPK) a MZ
ČR – RVO, FN v Motole 00064203 (IP).
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HYPOFOSFATÁZIE V DŮSLEDKU UNIPARENTÁLNÍ DISOMIE – KAZUISTIKA
Puchmajerová A.1, Křepelová A.1, Hančárová M.1, Souček O.2, Šumník Z.2, Sedláček Z.1
1 Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FNM, V Úvalu 84, Praha 5 – Motol, 150 06
2 Pediatrická klinika 2. LF UK a FNM, V Úvalu 84, Praha 5 – Motol, 150 06

Hypofosfatázie je vzácné geneticky podmíněné onemocnění charakterizované poruchou mineralizace kostí a zubů se snížením aktivity alkalické fosfatázy v séru a kostech. Expresivita je
velmi variabilní, především co se týče závažnosti postižení od intrauterinního odumření plodu
s úplným chyběním mineralizace kostí až k lehkým projevům manifestujícím se časnou ztrátou
zubů bez kostních příznaků. Podle věku diagnózy je rozdělena do 6 klinických forem: perinatální (letální), perinatální benigní, infantilní, dětská, adultní a odontohypofosfatázie. Uvedená
kazuistika se týká chlapce, u kterého bylo podezření na kostní dysplázii vysloveno již prenatálně pro zkrácení končetin zachyceném na UZ vyšetření plodu ve 3. trimestru. Chlapec se narodil
ve 37. týdnu, od narození byly patrny zkrácené dlouhé kosti, měkké lebeční kosti, dyspnoe,
porucha svalového tonu, těžká generalizovaná hypomineralizace kostí, neměřitelné hodnoty
alkalické fosfatázy a hyperkalcémie. Pro podezření na autosomálně recesivní hypofosfatázii
bylo provedeno molekulárně‑genetické vyšetření genu ALPL, a bylo prokázáno, že chlapec je
homozygot pro stejnou mutaci tohoto genu.
Práce byla podpořena projekty NF‑CZ11-PDP‑3 – 003‑2014, CZ.2.16/3.1.00/24022 (OPPK) a MZ
ČR – RVO, FN v Motole 00064203 (IP).

AUTOZOMÁLNĚ DOMINANTNÍ CEREBELÁRNÍ ATAXIE, HLUCHOTA
A NARKOLEPSIE (ADCA‑DN) – PRVNÍ ČESKÁ RODINA
Vyhnálková E.1, Mušová Z.1, Havlovicová M.1, Macek M.1, Vyhnálek M.2
1 Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, Praha 150 06
2 Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, Praha 150 06

Úvod:
Autozomálně dominantní cerebelární ataxie s hluchotou a narkolepsií (ADCA‑DN) je vzácné
neurologické onemocnění dospělého věku, způsobené mutací v genu DNMT1 (19p13)
v heterozygotním stavu. Tento gen kóduje tzv. udržovací metyltransferázu (DNMT1), která
ustanovuje metylaci DNA dle původního metylačního vzorce po replikaci. Celosvětově bylo
dosud popsáno 7 ADCA‑DN rodin (Itálie, USA, Švédsko) se 4 různými kauzálními mutacemi
v DNMT1 genu. Postižení ADCA‑DN je alelické s HSN1E (hereditární senzorická neuropatie
s hluchotou a demencí).
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Kazuistika:
Probandem je 61 letý muž trpící od svých 41 let imperativním usínáním při narkolepsii, od
52 let pak zhoršováním sluchu, které vyústilo po 4 letech v hluchotu. Od 55 let měl progredující cerebelární ataxii, t. č. je již neschopen chůze. Obdobné postižení je zdokumentováno
u dalších 4 členů rodiny ve 3 po sobě jdoucích generacích.
Vyšetřeními byla u probanda prokázána lehká mozková atrofie na MRI, axonální polyneuropatie na EMG a vestibulocerebelární syndrom na ENG. Vzhledem k negativitě panelu SCA
a charakteristické kombinaci klinických příznaků byl u pacienta cíleně testován gen DNMT1
metodou přímého sekvenování a byla nalezena dříve popsaná kauzální mutace Ala570Val
v heterozygotním stavu.

Diskuse:
Popisujeme první středoevropskou ADCA‑DN rodinu s mutací Ala570Val v genu DNMT1.
Tato záměna byla dříve popsána ve 3 rodinách (Itálie, USA). Alelická onemocnění ADCA‑DN
a HSN1E sdílejí klinické znaky typické pro mitochondriální onemocnění (hluchota, polyneuropatie) a navíc relativně vzácnou narkolepsii.
Podpora: MZ ČR – RVO, FN v Motole 00064203; NF‑CZ11-PDP‑3 – 2014‑Norway grants;
CZ.2.16/3.1.00/24022 (OPPK).

52

ZPR ÁV Y Z POBOČEK A SEKCÍ

SEKCE VÝVOJOVÉ A REPRODUKČNÍ BIOLOGIE
Shrnutí: Konference o zvířecích modelech
neurodegenerativních onemocnění
Ve dnech 8.– 10. listopadu 2015 se s podporou Československé biologické společnosti konal
v konferenčním centru AV ČR na zámku Liblice již třetí ročník Konference o zvířecích modelech neurodegenerativních onemocnění (3rd Conference on Animal Models for Neurodegene‑
rative Diseases). Funkce hlavního organizátora za Centrum Pigmod se zhostil prof. Jan Motlík.
Tak jako vždy proběhla konference s vynikajícím organizačním zajištěním a ve velmi přátelské
atmosféře. Kromě řečníků z Česka se jako přednášející zúčastnili také hosté z USA, Německa,
Nizozemí, Švýcarska, Dánska a Norska. V tomto ročníku se konference zaměřila především na
Huntingtonovu chorobu (HD) a amyotrofní laterální sklerosu (ALS).
V první přednášce Monika Baxa představila aktivity pacientské České asociace pro Huntingtonovu chorobu. Právě její příspěvek měl připomenout, že u každého závažného onemocnění
nejde jen o výzkum jeho molekulární podstaty a následnou léčbu, ale že je třeba stále mít
na zřeteli i lidskou stránku těchto onemocnění, která těžce zasáhnou pacienta a jeho rodinu. Douglas Macdonald z privátní americké nadace CHDI Foundation představil strategii pro
identifikaci biomarkerů použitelných pro monitorování úspěšnosti terapeutického snižování
mutovaného huntingtinu, který je zodpovědný za patogenezi HD. Libo Yu‑Taeger z Tübingenu
pohovořila o nových potkaních transgenních modelech tzv. polyglutaminových onemocnění,
kam patří i HD. Huu Phuc Nguyen také z Tübingenu se zaměřil na roli proteáz ve fragmentaci
mutovaného huntingtinu při fenotypovém projevu u potkaního modelu. Nik Klymiuk z Mnichova přednesl současné možnosti v genových modifikacích při tvorbě prasečích biomodelů
monogenních onemocnění. Pavlina Konstantinova z Amsterodamu představila vývoj genové
terapie pro HD. Martin Maršala ze San Diega představil experimentální a klinické ověřování
transplantace lidských míšních kmenových buněk pro léčbu ALS. Štefan Juhás z Liběchova poreferoval o vývoji a validaci vektorů pro genovou terapii neurodegenerativních onemocnění
s využitím preklinického miniprasečího modelu. Marian Hruška‑Plocháň z Zurichu představil
možnosti modelování ALS na lidských neuronech získaných transdiferenciací in vitro z kožních
fibroblastů pacientů. S. J. Gadher ze společnosti Life Technologies prezentoval současné možnosti proteomických metod založených na protilátkách pro výzkum neurodegenerativních
onemocnění. Hana Kovářová z Liběchova přednášela o změnách v hladině některých cytokinů
v preklinickém stádiu vývoje HD u miniprasečího modelu. Emøke Bendixen z Dánska představila nové bioinformatické nástroje (peptidový atlas) pro proteomické studie u prasat. Zdeňka
Ellederová z Liběchova poreferovala o vývoji fenotypu u miniprasečího modelu HD. Ralf Reilmann z Muensteru přednesl problematiku behaviorálních studií a zobrazování pomocí magnetické rezonance u miniprasečího modelu HD. Taras Ardan z Liběchova měl příspěvek týkající se
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aktivity proteolytických enzymů u prasečího modelu HD. Tereza Tykalová z Prahy představila
pilotní studii mapující změny vokálních projevů u prasečího modelu HD. Georgina Askeland
z Osla přednášela o efektu mutovaného huntingtinu na poškození mitochondriální DNA. Hana
Hansíková z Prahy poreferovala o změnách metabolizmu mitochondrií u miniprasečího modelu HD. Arne Klungland z Osla se zaměřil na DNA nestabilitu u Huntingtonovy choroby a Petr
Šolc z Liběchova přednesl příspěvek zaměřený na odpověď buňky na dvouřetězcové zlomy
DNA u Huntingtonovy choroby.
Velkým přínosem konference byla právě prezentace výsledků nejenom základního výzkumu,
ale také výzkumu translačního a preklinického. Konference se zúčastnilo také velké množství
studentů doktorského studia, kteří tak měli možnost nahlédnout na velmi dlouhou a náročnou cestu od primárních poznatků základního výzkumu až po jejich klinickou aplikaci.
RNDr. Petr Šolc, Ph.D.

Diskuze u posterů

Prof. Jan Motlík zahajuje konferenci
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Konference o zvířecích modelech neurodegenerativních
onemocnění – Abstrakta přednášek
3rd Conference on Animal Models for
Neurodegenerative Diseases
LIVING WITH HUNTINGTON’S DISEASE IN THE CZECH REPUBLIC
Baxa M
Laboratory of Cell Regeneration and Plasticity, Institute of Animal Physiology and Genetics, AS CR, v.v.i.,
Libechov, Czech Republic

It is estimated that 700 – 1,000 patients with Huntington’s disease (HD) and 4 – 5 times more
people at risk live in the Czech Republic. As a rare disease in our country, HD is „unknown“
for general public. Unfamiliarity and lack of understanding of HD, together with the hunger
for help to HD families, lead to the foundation of the Czech Huntington Association (CzHA).
CzHA provides support for patients with HD, people at risk and also for caregivers. Patients,
their family relatives and friends welcome the recondition educational weekend stays. These
stays oﬀer the possibility of tutorial discussions with neurologists, psychologists, psychiatrists, physiotherapists, ergotherapists and genetics specialized for HD. Persons at risk solve
the question of genetic testing and preimplantation genetic diagnosis. Caregivers, who mainly are the family members of HD patient/s and often bear burdensomeness of HD aspects
for several years, need not only educational lectures about the care for HD patients, but
also welcome the psychological support and practicing of relaxation techniques. Periodical
bulletin Archa brings the information about social and health care, and also about news in HD
research field. Moreover, CzHA have published several brochures about living with HD. CzHA
in collaboration with HD medical specialists train the personnel of residential facilities in
speciﬁc aspects of caring for HD patients. CzHA presents a case of HD patients on meetings with health insurance companies and Ministry of Health of the Czech Republic. CzHA
solves also problems of individuals eg. possibilities to obtain ﬁnancial support for providing
of health facilities and rehabilitations or problems with homelessness of HD patients. CzHA
is member of international HD associations (International Huntington Ass ociation, European
Huntington Association, European Huntington’s Disease Network), EURODIS – Rare Diseases
Europe and also Czech associations focused on supporting of disabled people. Since 2008,
CzHA collaborates with Institute of Animal Physiology and Genetics (IAPG) in Libechov, Czech
Republic. IAPG informs patients and their families about news in HD research field in plain
language either on meetings or in bulletin Archa. CzHA aims to participate on generation of
residential facility specialized for HD patients, ﬁghts against discrimination of the people
at risk and aims to participate on HD research in collaboration with European Huntington’s
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Disease Network. Despite of a huge CzHA’s support, situation of HD community in Czech
Republic would still need a change. Excluding the efforts to improve the quality of life of HD
patients and their families, CzHA would like to improve also awareness and knowledge about
HD in Czech society.

A STRATEGY FOR THE IDENTIFICATION OF TRANSLATABLE HTT
LOWERING BIOMARKERS
Macdonald D
CHDI Management/ CHDI Foundation, Los Angeles, USA

Huntington protein (HTT) lowering is a key therapeutic strategy for Huntington’s disease
(HD). Reducing the amount of the disease‑causing expanded HTT protein in the brain of patients is predicted to slow the progression of the disease. Several approaches are being employed to lower HTT including antisense oligonucleotides and siRNAs, as well as gene therapy
approaches using viral delivery of miRNAs, shRNAs, and zinc‑finger repress or proteins. To
enable the advancement of such therapeutics to the clinic, translatable proteomic, imaging,
and physiological HTT lower ing pharmacodynamic biomarkers are being explored using preclinical models of HD. We seek to identify and validate outcome measures that indicate that
the delivery of a HTT lowering therapy does, in fact, lower the amount of HTT protein in the
brains of HD patients.

OLEXISOME INHIBITS THE FORMATION OF MUTANT HUNTINGTIN
FRAGMENTS THROUGH SUPPRESSION OF CALPAIN ACTIVATION AND
IMPROVES BEHAVIOR AND NEUROPATHOLOGY IN THE BACHD RAT
Nguyen HP 1, Clemens LE   1–3, Weber JJ1,2, Wlodkowski TT   1, 2, 4, Yu‑Taeger L1, 2, Michaud M   5,
Calaminus C   6, Eckert SH  7, Gaca J   7,8, Weis s A 9, 10, Magg JC  1, 2, Jans son EK   1, 2, Eckert GP   7,
Pichler BJ   6, Bordet T   5, 11, Pruss RM   5, Riess O 1, 2
1 Institute of Medical Genetics and Applied Genomics, Centre for Rare Diseases, University of Tuebingen,
Germany
2 Centre for Rare Diseases, University of Tuebingen, Germany
3 QPS Austria, Research and Development, Austria
4 Pediatric Nephrology Division, Heidelberg University Hospital, Heidelberg, Germany
5 Trophos SA, Marseil le Cedex, France
6 Werner Siemens Imag ing Center, Department of Preclinical Imaging and Radiopharmacy, University of
Tuebingen, Germany
7 Department of Pharmacology, Goethe University Frankfurt am Main, Germany
8 Merz Pharmaceuticals, Frankfurt am Main, Germany
9 Novartis Institutes for BioMedical Research, Basel, Switzerland
10 Evotec AG, Hamburg, Germany
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11 Biotherapies Institute for Rare Diseases, AFM Téléthon, Evry, France

Huntington’s disease is a fatal human neurodegenerative disorder caused by a CAG repeat expansion in the HTT gene, which translates into a mutant huntingtin protein. A key event in the
molecular pathogenesis of Huntington’s disease is the proteolytic cleavage of mutant huntingtin, leading to the accumulation of toxic protein fragments. Mutant huntingtin cleavage
has been linked to the overactivation of proteases due to mitochondrial dysfunction and calcium derangements. Here, we investigated the therapeutic potential of olesoxime, a mitochondria‑targeting, neuroprotective compound, in the BACHD rat model of Huntington’s disease.
BACHD rats were treated with olesoxime via the food for 12 months. In vivo analysis covered
motor impairments, cognitive deﬁcits, mood disturbances and brain atrophy. Ex vivo analyses
addressed olesoxime’s eﬀect on mutant huntingtin aggregation and cleavage, as well as brain
mitochondria function. Olesoxime improved cognitive and psychiatric phenotypes, and ameliorated cortical thinning in the BACHD rat. The treatment reduced cerebral mutant huntingtin aggregates and nuclear accumulation. Further analysis revealed a cortex‑speciﬁc overactivation of calpain in untreated BACHD rats. Treated BACHD rats instead showed signiﬁcantly
reduced levels of mutant huntingtin fragments due to the suppression of calpain‑mediated
cleavage. In addition, olesoxime reduced the amount of mutant huntingtin fragments associated with mitochondria, restored a respiration deﬁcit, and enhanced the expression of fusion
and outer‑membrane transport proteins. In conclusion, we discovered the calpain proteolytic
system, a key player in Huntington’s disease and other neurodegenerative disorders, as a target of olesoxime. Our ﬁndings suggest that olesoxime exerts its beneﬁcial eﬀects by improving mitochondrial function, which results in reduced calpain activation. The observed alleviation of behavioral and neuropathological phenotypes encourages further investigations on
the use of olesoxime as a therapeutic for Huntington’s disease.
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TRANSGENIC RAT MODELS FOR POLYGLUTAMINE DISEASES
Yu‑Taeger L, Kelp A, Riess O, Nguyen HP
Institute of Medical Genetics and Applied Genomics, Centre for Rare Diseases, University of Tuebingen,
Germany Centre for Rare Diseases, University of Tuebingen, Germany

Polyglutamine (polyQ) diseases are a group of genetic neurodegenerative disorders caused
by a trinucleotide CAG repeat expansion in protein‑coding regions of speciﬁc genes. To date,
nine polyQ disorders have been described: Huntington’s disease (HD), spinocerebellar ataxia
(SCA) type 1, 2, 3, 6, 7 and 17, dentatorubropallidoluysian atrophy, and spinobulbar muscular
atrophy. Knowing the single genetic cause of each disorder allows us to develop models that
recapitulate many aspects of human disease. Rat models have made substantial contributions
to our understanding of biological function and behavior, due to excellent learning abilities
and relatively larger brain size compared to other small animal models.
In our laboratory, we generated transgenic rats for HD (BACHD rats) and SCA17 (TBPQ64
rats). HD is caused by an expansion of CAG repeats in gene huntingtin (HTT), characterized
by motor, cognitive, and psychiatric deﬁcits as well as neurodegeneration and brain atrophy
beginning in the striatum and the cortex and extending to other subcortical brain regions.
BACHD transgenic rats were generated using a human bacterial artificial chromosome (BAC),
which contains the full‑length HTT genomic sequence with 97 CAG/ CAA repeats and all regulatory elements. These rats display a robust, early onset and progressive HD‑like phenotype
including motor deﬁcits and anxiety‑related symptoms. Neuropathologically, the distribution
of neuropil aggregates and nuclear accumulation of N‑terminal mutant huntingtin in BACHD
rats is similar to the observations in human HD brains. In addition, reduced dopamine receptor
binding and fractional anisotropy (FA) were detectable by in vivo imaging. SCA17 is caused by
an expansion of CAG repeats in the gene codi ng for TATA‑box-bind ing protein (TBP), characterized by ataxia, dystonia, and seizures, dementia, psychiatric and extrapyramidal features as
well as mild sensorimotor axonal neuropathy and cerebral and cerebel lar atrophy. TBPQ64
rats carrying a full human cDNA fragment of the TBP gene with 64 CAA/ CAG repeats show
a severe neurological phenotype including ataxia, impairment of postural reﬂexes, and hyperactivity in early stages followed by reduced activity, loss of body weight, and early death.
The severe phenotype of SCA17 rats was associated with neuronal loss, particularly in the
cerebellum. Degeneration of Purkinje, basket, and stellate cells, as well as changes in the morphology of the dendrites, nuclear TBP‑positive imm unoreactivity, and axonal torpedos were
found by light and electron microscopy.
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PIG MODELS FOR MONOGENIC DISEASES – HOW TO MAKE USE OF
DIVERSE GENE TARGETING APPROACHES FOR MODIFYING THE PORCINE
GENOME
Klymiuk N
Molecular Animal Breeding and Biotechnology, Ludwig Maximilian University of Munich, Germany

Mouse models are standard tools for evaluating genetically inherited diseases, but for many
of those it appeared that mutating the orthologous gene in the mouse does often not result
in a phenotype that is comparable to that of human patients, either in the severity of the disease or in the pathogenesis or both. Even if mutations aﬀect amino acid positions that are
conserved between human and mouse, the result is often discouraging. Thus, it has been clear
for a long time that alternative animal models are strongly demanded, but until recently, such
models were dependent on the presence of spontaneously occurring mutations. With the development of somatic cell nuclear transfer (SCNT), however, a powerful tool became available
that allowed the usage of genetically modified primary cells for generating animal models in
species where embryonic stem cells were not available. First such models have been established by using additive gene transfer, but optimal monogenic disease models would definitely
require a site‑directed mutagenesis in primary cells. This turned out to be much more diﬃcult
for pig primary cells than for embryonic stem cells that are available for mouse our human.
Because conventional DNA‑based vectors containing a few kb of homology to the target region were only eﬃcient in single experiments, diﬀerent groups were aiming at improving the
rate of homologous recombination. While some researchers made use of AAV‑based vectors,
we focused on the usage of BAC‑vectors for achieving the desired modiﬁcations, following
the simple idea that extending the regions of homology to 100– 200 kb would also increase interaction of genomic DNA with the exogenous vector. This was ﬁrst successfully demonstrated by modifying the porcine CFTR gene for producing a model for cystic fibrosis as well as for
the porcine DMD gene for generating a pig with Duchenne Muscular Dystrophy. Both models
readily revealed a phenotype that was much more similar to that seen in human patients than
the numerous mouse models are. By using this BAC‑based approach we were not only able to
modify the CFTR and DMD loci in diﬀerent primary cells lines of both sexes, but we modified
also other genomic regions in the pig genome, such as GGTA1 or POU5F1, albeit in a context
that is not related to monogenic disease research. BAC‑based approaches were sufficient for
introducing genetic modiﬁcations in porcine cell clones, but it became soon apparent that the
eﬃcacy was too low to yield cell clones with modiﬁcations on both alleles at a considerable
rate. Regarding the relatively long generation time of pigs, this would have been desirable, so
we combined BAC vectors as well as conventional vectors with in novative designer nucleases
such as zinc ﬁnger nucleases (ZFN) or CRISPR/ Cas9 and experienced a dramatic increase of
homologous recombination up to 95 % of all examined cell clones. We also succeeded in modifying gene loci by the combined usage of nuclease & vector in the rare cases we experienced
an unsuccessful attempt with the BAC vectors alone.
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In addition, we also showed that nucleases alone can be used for deleting the function of
a gene by introducing frame‑shift mutations on both alleles in a single attempt. Thus, the
presently available tools already allow the eﬃcient generation of tailored large animal models and future improvements will reveal their potential to introduce even more complex genetic modiﬁcations, such as humanization of entire genes.

PRE‑CLINICAL EVALUATION OF AAV5‑miHTT GENE THERAPY OF
HUNTINGTON’S DISEASE
Konstantinova P1, Miniarikova J1,2, Blits B1, Zimmer V3, Spoerl A3, Southwell A4, Hayden M4, van
Deventer S2, Deglon N3, Motlik J5, Juhas S5, Juhasova J5, Richard Ch1, Petry H1
1 Department of Research and Development, uniQure Biopharma B.V., Amsterdam, The Netherlands
2 Department of Gastroenterology and Hepatology, Leiden University Medical Center, Leiden, The Netherlands
3 Laboratory of Cellular and Molecular Neurotherapies, Lausanne University Hospital, Lausanne, Switzerland
4 Centre for Molecular Medicine and Therapeutics, University of British Columbia, Vancouver, Canada
5 Institute of Animal Physiology and Genetics, AS CR, v.v.i., Libechov, Czech Republic

Gene therapy is one of the most advanced approaches investigated for the treatment of
Huntington’s disease (HD). The most upstream therapeutic target in HD is the mutated
huntingtin (HTT) and the goal is gene silencing with therapeutic miRNAs (miHTT) delivered
with adeno‑associated viral vector (AAV). Two major approaches have been undertaken for
the development of RNAi‑based gene therapy of HD: total HTT silencing by targeting exon
1 and allele‑speciﬁc inhibition by targeting heterozygous SNPs linked to the mutant HTT. SNP
rs362331 in exon 50 and SNP rs362307 in exon 67 were selected as they have the highest
prevalence of heterozygosity in HD. The most eﬃcient miHTT candidates were incorporated
in AAV5 vectors and produced using the established uniQure baculovirus‑based manufacturing platform. Proof of concept studies have shown eﬃcacy of AAV5‑miHTT in the lentivirally
derived HD rat model and the humanized Hu97/18 mouse model. In both models AAV5 miHTT
delivery resulted in a lower concentration of the disease inducing HTT protein associated with
a delay of neurodegeneration and in reduction of mutant HTT aggregates. Direct intrastriatal
delivery of AAV5‑GFP by convection enhanced diﬀusion (CED) injection or cerebrospinal ﬂuid
(CSF) delivery were evaluated in non‑human primates (NHP) and minipigs to identify the best
biodistribution proﬁ le for HD therapy. CED injection resulted in almost complete transduction of the NHP striatum and diﬀerent areas of the cortex. Similarly, intrastriatal transduction
of neuronal and glial cells of AAV5‑GFP was observed in minipig putamen and caudate nucleus. In the minipig cortical areas mainly glial cells were transduced. Further studies in HD minipig model will aim to determine the level of HTT silencing in a large brain animals, the safety
of the AAV5‑miHTT approach and the long‑term viral persistence. The miHTT processing and
oﬀ‑target potential will be determined to support the clinical development of the therapeutic candidate. AAV5- miHTT provides a huge therapeutic beneﬁt for the HD patients as it will
allow for life‑long HTT suppress ion upon single vector administration.
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EXPERIMENTAL MODELING AND CLINICAL TREATMENT OF
AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS BY SPINAL GRAFTING OF HUMAN
SPINAL STEM CELLS
Marsala M1, Marsala S1, Juhas S2, Juhasova J2, Miyanohara A3, Johe K4, Motlik J2
1 Neuroregeneration Laboratory, Department of Anesthesiology, University of California, San Diego, USA
2 Institute of Animal Physiology and Genetics, AS CR, v.v.i., Libechov, Czech Republic
3 Vector Core Laboratory, University of California, San Diego, USA
4 Neuralstem, Inc., Maryland, USA

Twenty percent of familial cases of amyotrophic lateral sclerosis (ALS) are caused by mutations in superoxide dismutase 1 (SOD1) [1,2]. In the 20 years since mutation in SOD1 has been
known to be causative of a proportion of inherited ALS, a consensus view has emerged that
the mutations cause age‑dependent degeneration and death of upper and lower motor neurons from acquisition by mutant SOD1 of one or more toxic properties, not loss of enzymatic
activity [3,4]. Importantly, mutant SOD1 protein expression in microglia and astrocytes signiﬁcantly drives rapid disease progression [5,6], ﬁndings which have led to the conclusion that
ALS pathophysiology is non‑cell autonomous [3]. There are no effective therapies, but for
SOD1 mutant-mediated disease suppressing synthesis of the mutant product or by improving
local neurotrophic and glutamate buﬀering capacity (as achieved by spinal grafting of wild
type neural precursors) in the local spinal cord milieu has been extensively explored as a possible treatment strategy.
Our group, as well as others, have demonstrated a positive treatment eﬀect after spinal lumbar grafting of clinical grade human spinal stem cells in rat SOD1 model (G93A) of ALS [7]. The
data from the rodent eﬃcacy studies, as well as safety studies, which employed pig model [8]
of spinal cell grafting led to a Phase I safety trial in human ALS patients. The preparation of
Phase II/ B is currently in progress. One of the limitations of the rodent SOD1G93A model is
its aggressive nature, which is characterized by a rapid progress ion from the disease onset to
end‑stage. These properties precludes an eﬀective utilization of this model to demonstrate
treatment eﬃcacy particularly when a long‑term survival is required to achieve a full therapeutical potential. More specifically, on average 4– 6 months (or longer) is required for grafted human spinal stem cells to mature and to acquire the diﬀerentiation phenotype which is
consistent with a fully mature and functional CNS tissue including expression of mature neuronal and glial markers such as NSE (neuron speciﬁc enolase), synatophysin and GFAP (glial
ﬁbrillary acidic protein‑astrocyte marker). To address this issue we have recently developed
a spinal segment(s)-restricted ALS model by overexpress ion the human mutated SOD1G93A
gene in lumbar spinal cord of naïve Sprague‑Dawley rat. To achieve that, we have developed
a novel technique of subpial AAV9 delivery. This technique, in contrast to intrathecal delivery,
leads to a deep parenchymal AAV9 penetration and resulting transgene express ion in the
majority of neurons in dorsal and ventral horn of AAV9 injected segments. Overexpression of
the human mutated SOD1G93A gene in lumbar spinal cord led to a progressive deterioration
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of lower extremity motor function (paraplegia) at periods between 6– 12 months after the
SOD1G93A gene delivery. The loss of neurological function corresponded with over 80 % loss
of lumbar A motoneurons and appearance of misfolded SOD1 protein aggregates throughout
the AAV9‑injected region. Except of lower extremity paralysis, animals display normal upper
extremity function, breathing and feeding behavior. This data demonstrates that this spinal
segment(s) restricted ALS model may represent an alternative rodent ALS model to study the
long‑term engraftment of neural precursors or alternatively can also be used to test gene silencing and/or gene editing‑based treatment strategies. In addition to the rodent model, the
development of spinal regional ALS model in adult pig is currently in progress.
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DEVELOPMENT AND VALIDATION OF BRAIN AND SPINAL CORD VECTOR
AND CELL‑DELIVERY TECHNIQUES IN PRE‑CLINICAL MINIPIG MODELS
OF NEURODEGENERATIVE DISORDERS
Juhas S1, Juhasova J1, Klima J1, Marsala M2, Marsala S2, Atsushi M3, Johe K4, Motlik J1
1 Laboratory of Cell Regeneration and Plasticity, Institute of Animal Physiology and Genetics, AS CR, v.v.i.,
Libechov, Czech Republic
2 Neurodegeneration Laboratory, Department of Anesthesiology, University of California, San Diego, USA
3 Vector Core Laboratory, University of California, San Diego, USA 4 Neuralstem, Inc., Maryland, USA

The use of large animal models represents an essential component in preclinical development
of cell replacement and gene‑delivery-based therapies. Over the past decade using a well‑established strain of miniature pigs, we have developed several models of neurodegenerative
disorders including a transgenic model of Huntington’s disease, a chronic spinal cord traumatic injury model, and a model of transient global cerebral ischemia. Using a chronic spinal
trauma model and a model of transient global cerebral ischemia, we have extensively tested
the FDA‑approved spinal and brain cell injection devices and have deﬁned the safety and optimal cell dosing of human clinical‑grade neural precursors to be used in human clinical trials
for treatment of ALS and chronic spinal trauma patients. Data from these studies were used
in the approved IND applications (Neuralstem, Inc.) with both human clinical trials currently in
progress. More recently, we have developed a novel technique of subpial AAV9 delivery. This
new technique was extensively validated in rats and minipigs and has proven to be superior
over the currently employed AAV delivery techniques (intrathecal or intraventricular) in terms
of more robust parenchymal transgene expression and retrograde infection of supraspinal
brain motor and sensory centers. This technique is currently be ing tested for its eﬃcacy in
silencing of the mutated human SOD1 gene in a rat G93A model of ALS.
If successful, our future studies will focus on establishing large animal (pigs and non‑human
primates) safety data to enable prospective use of this vector delivery technique in human
ALS and spinal trauma patients.
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Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is an adult onset neurodegenerative disease, which
aﬀects motor neurons leading to progressive paralysis and death within a few years from
onset. ALS is genetically, pathologically and clinically linked to another neurodegenerative
disease called frontotemporal dementia (FTD), which is the most common type of dementia
below 60 years of age and is characterized by language and behavioral dysfunction. Both disorders are devastating and cause death within a few years from diagnosis. Recently, intronic
GGGGCC hexanucleotide expansion in an uncharacterized gene called C9ORF72 was found to
be the most common genetic cause of both ALS and FTD conﬁrming the hypothesis that ALS
and FTD represent opposite ends of the same disease spectrum. In addition to the typical
TDP 43- positive inclusions, C9ORF72 patients also develop inclusions that lack TDP 43, but
contain abnormal dipeptide proteins (DPRs) that are produced by the intronic repeat RNA
through an unconventional type of translation, called repeat‑associated non‑ATG (RAN) translation. Moreover, the hexanucleotide repeat RNA forms nuclear foci within neurons and glia
of C9ORF72 ALS patients. Nevertheless, vast majority of ALS and FTD cases are sporadic with
unknown etiology and therefore diﬃcult to model. Accordingly, until very recently, research
has been limited to the use of post‑mortem patient samples. However, the recent advent of
reprogramming technologies allow us to use accessible cells, such as ﬁbroblasts, to generate
patient speciﬁc neurons and thus study the mechanisms of sporadic ALS in vitro. Here we
employ iPSC and hciNs (human chemical‑induced neuronal cells) technologies to study both
sporadic and C9ORF72‑induced ALS. In addition, human iPSC- derived NSCs stably expressing
DPRs were developed to dissect the pathogenic mechanisms of C9ORF72 mediated ALS/ FTD.
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Neurodegenerative diseases are devastating and affect millions of individuals worldwide. Unfortunately, no drugs are currently available to halt their progression, except a few that are
largely inadequate. Genetic as well as environmental factors have been shown to be associated with neurological disorders and trigger many molecular and cellular alterations leading to
progressive loss of neural cells and neurodegeneration. The advances in developing effective
disease‑modifying drugs as well as diseases biomarker(s) identification critically depend on
understanding of the mechanisms of disease pathogenesis at molecular level.
The recent advances in proteomics and proteomic related technologies could significantly
contribute to revealing the under‑lying molecular mechanisms as well as in the identification
of novel biomarker(s) suitable for use in (pre)clinical trials for such neurodegenerative diseases. An ideal biomarker(s) would al low the mapping of mechanisms of action and its quantification could reflect treatment intervention in disease models and particularly in patients. Such
biomarker(s) could come from measurements of analytes in serum, plasma or cerebrospinal
fluid and may fulfill the criteria for a high throughput, high sensitivity and yet a low cost assay
for the disease.
A number of methodologies including antibody independent targeted mass spectrometry quantification, enzyme‑linked immunosorbent assay (ELISA), as well as Luminex xMAP
‘bead‑based‘ multiplexing technology are being utilised in developing new assays for monitoring of disease progression and novel therapeutic interventions or strategies. Here, we give
examples of: 1. a quest for candidate biomarkers for Huntington’s disease, 2. neural stem cell
research with a view to cell replacement therapies as a promising strategy for neurodegenerative diseases, and 3. recently launched neuro panel with a selection of capture antibodies
to facilitate measurements of Aβ levels; including Aβ1 – 40 and Aβ1– 42 and total tau protein
in various biological fluids.
Antibody‑based investigational approaches can be powerful in facilitating ‘cutting‑edge‘ research in specialist areas of neuro‑proteomics, stem cell research and biomarker discovery for
neurodegenerative diseases.
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REDUCTION OF IFNα AND IL‑10 IN CENTRAL NERVOUS SYSTEM AND
INCREASE IN PERIPHERAL IL‑8 IN TRANSGENIC PORCINE HUNTINGTON’S
DISEASE MODEL
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Huntington’s disease (HD) is an inherited neurodegenerative disorder which is progressive and
fatal. Any preventive or disease‑modifying therapies are not available as yet. Although the pivotal role of neuroinflammation and activation of immune response is proven in mutant huntingtin
(mtHtt) carriers, further studies are needed on innate and adaptive immune responses to mtHtt
in both central nervous system (CNS) and peripheral system and their interconnectivity. Additionally, cerebrospinal fluid (CSF) and blood plasma/serum appear to be a promising source of potential biomarkers for monitoring HD progression and efficacy of novel therapeutic strategies.
In our study we utilised a novel transgenic TgHD porcine model to investigate inflammatory
and immune responses using bead based multiplexing Luminex xMAP technology. Among the
most pronounced changes was the decline of IFNα in CSF of TG animals and this was observed
from very early time intervals of HD. IFNα was also decreased in secretome of microglial cells
but not blood monocyte in TgHD animals.
In addition, IL‑10 was lower in CSF as well as microglia secretome. On the contrary, elevated
levels of pro‑inflammatory IL‑1β and IL‑8 were produced by microglial cells of TgHD animals.
Compared to several cytokine alterations observed in representative parts of CNS, only IL‑8
was elevated in peripheral system in serum of TgHD minipigs. We further demonstrated higher proportion of the mtHtt related to endogenous Htt in microglial cells compared to blood
monocytes in transgenic minipigs which may have a causative impact on cytokine production.
Observed dysregulation of cytokine profiles indicated neuroinflammation and possible lack
of adaptive immune response in CNS whilst sign of inflammation was detected in peripheral
system in TgHD porcine model. We revealed emerging role of IFNα and IL‑10 in central nervous system inflammation and immune response imbalance in HD progression.
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In July 2009, the ﬁrst transgenic minipig expressing N terminal part of human huntingtin
(TgHD) was born. The transgenic minipig model was generated using microinjection of a lentiviral vector. Mutated human HTT gene with 124 CAG repeats was incorporated into chromosome 1 (1q24– q25). Further analysis showed that the insertion of the lentiviral construct
did not interrupt any coding sequence. In this study, we compared TgHD and wild type (WT)
siblings in order to describe the phenotype development of TgHD minipigs. Even though the
neurological phenotype of Huntington’s disease (HD) patients is the most prominent, the ﬁrst
sign of phenotype development in TgHD boars of F1 generation was a reproductive failure,
starting at the age of 13 months. In further studies, we showed that sperm and testicular degeneration of TgHD boars is caused by gain‑of function of the highly expressed mutated huntingtin (mtHtt) in sperms and testes. Nevertheless, the HD is associated with neuronal death
and the formation of aggregates in basal ganglia and cerebral cortex. Therefore, we focused
on aggregate formation in the brain. Unfortunately immunohistochemical analysis could detect just a few spots resembling to aggregates in coronal sections of 36 months old TgHD, and
none in WT. However, the ﬁlter retardation assay showed retention of higher molecular weight
Htt polymeric structures in TgHD brains. Moreover, velocity and equilibrium sedimentation
method also revealed mutated huntingtin (mtHtt) in higher insoluble fractions. Interestingly,
mtHtt in higher insoluble fractions was not phosphorylated on Ser13 and 16. This is in accordance with published data that unphosphorylated rather than phosphorylated huntingtin on
Ser 13,16 tents to form aggregates. Since previous studies showed that even neurons without
aggregates undergo degeneration and death, we focused on the presence of N‑terminal fragments. We screened several tissues for fragmentation, and found the most in cortex, and brain
of TgHD minipigs. Moreover, we performed behavioral and motoric tests of F0, and F1 generation of TgHD. Mainly the ﬁve years old boars show wobbly movements of their back legs, giving
us hints of HD manifestation in transgenic minipigs around ﬁve years of age.
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STATE OF THE ART IN BEHAVIORAL AND MR IMAGING ASSESSMENTS
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The TgHD minipig may ﬁll an important gap in translational preclinical research between rodents and humans. The model can already be applied for studies targeting delivery or distribution of therapeutics. In addition, studies targeting proof‑of-concept of certain mechanismsof‑action are possible. Lowering of mHTT expression, for instance, could be investigated with
repetitive in vivo access to biospecimen in CSF, blood and tissue samples. For further translational research the availability of sensitive and meaningful phenotypical assessments is
warranted. The presentation will review the current status of development of a battery of
assessments that have been developed in the setting of the „TRACK TgHD‑Minipig“ study.
The study follows a cohort of TgHD and wild type minipigs with repetitive assessments including behavioral, motor, cognitive, and a variety of magnetic resonance imaging (MRI) endpoints. Motor assessments include the GAITRite gait analysis, a hurdle test, and a tongue
coordination test. A color discrimination test was established to test cognitive function and
a dominance test is applied to assess social hierarchy. Imaging modalities established allow
volumetric analyses, fiber tracking and in vivo measurement of metabolites using MRI spectroscopy. Tools needed to further improve reliable imaging analyses such as a brain atlas for
the Libechov minipig are in development and closed to ﬁnalization. The current state of development allows us to conclude that behavioral and imaging assessments of TgHD minipigs are
feasible and can reliably be conducted repetitively in the setting of a longitudinal follow‑up
study. As the „TRACK- TgHD- Minipig“ study has a „dynamic“ protocol, tests may be revised in
future assessments to allow for further learning as the study progresses. The translation to
preclinical studies using the model is in progress and examples for applications of the model
currently considered will be discussed same as further perspectives for applications of the
assessments, e. g., in HD knock‑in minipigs.
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INVESTIGATION OF PROTEOLYTIC ENZYMES EPRESSION IN BRAIN
TISSUE AND CULTIVATED RETINAL PIGMENTRETINAL PIGMENT
EPITHELIAL CELLS AT TRANSGENIC ANIMAL MODEL OF HUNTINGTON’S
DISEASE
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One of the key mechanisms in the pathogenesis of Huntington’s disease (HD) is a proteolysis
of mutant huntingtin (mtHtt). Previous studies revealed that small proteolytic fragments derived from mtHtt have particular cytotoxic characteristics. These fragments are highly toxic to
neurons, which are located in the striatum and cortex, and inhibition of proteolysis of mtHtt signiﬁcantly reduces neurotoxicity. Therefore, proteolytic cleavage as a source of these
breakdown products was considered as an early or initial step in HD pathogenesis. In this
study, we investigated the expression of proteolytic enzymes from the families of caspases,
matrix metalloproteinases (MmPs), kallikreins and calpains on the transgenic minipig model
of HD. For all investigations, we used WT and TgHD minipigs for N‑terminal part of the human
mtHtt (548aaHTT 145Q, both F2 generation, age 36 months; F3 generation, age 48 months
in additional experiment), in some cases R6/ 2 mice were used as positive controls. Htt and
proteases were examined immunohistochemically (IHC) and by immunoﬂuorescence (IF) on
cryostat sections, or biochemically by Western blotting (WB) using the following primary antibodies: anti‑caspase 3, anti‑caspase-8, anti‑MmP 9, anti‑MmP-10, anti‑kal likrein‑10, anti‑calpain-5. Using IHC and WB, we demonstrated signiﬁcantly increased expression of caspase 3 in
nucleus caudatus and cortex area of TgHD minipigs in comparison to WT animals. MmP 10
expression was detected immunohistochemically in all brain structures of both WT and TgHD
pigs, when the mildly increased expression was seen in the caudate nucleus of TgHD minipig.
Increased MmP 9 express ion was detected immunohistochemicaly in the striatum and cortex
of TgHD minipig, and also biochemically were showed increased levels of processed forms of
MmP 9 in cortex and cerebel lum of TgHD minipig. Likewise, elevated levels of MmP 9 were
observed by IF in retinal pigment epithelial cells (RPE) of TgHD minipig (48m). Calpain‑5 was
highly express ed in the striatum and cortex of TgHD and WT animals without differences
between them. Even if the most proteolytic enzymes revealed the same or increased express
ions in TgHD brains, the decreased expression of kallikrein‑10 was detected in these brains in
comparison to WT brains.
In conclusion, we suggest that high levels of proteolytic enzymes detected in TgHD minipig
can increase production of mtHtt derived proteolytic fragments and thus contribute to the
disease development.
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Huntington’s disease (HD) is an autosomal‑dominant neurodegenerative disorder charac
terized by impairment of voluntary and involuntary movements, behavioral disorders and
cognitive decline. Besides the main motor symptoms, voice and speech disorders have been
documented in large majority of patients with HD. Slight changes in voice and speech production have also been observed in persons with preclinical stages of HD. The animal model of
pigs is often used in preclinical studies. Although there are obvious differences in anatomy
of articulation organs between pigs and humans, the same trends in pathophysiology mechanism can be expected in both grunting and human phonation. The main aim of the study
was therefore to design a suitable experiment that would allow acquisition of a suﬃciently
long recording of grunting from as many pigs as possible. The second goal was to perform
the ﬁnal version of experiment in all available pigs and to evaluate the amount and quality
of gained recordings. The database consists of 17 HD transgenic minipigs and 16 healthy siblings. Tested variants of the experiment, performed on subgroup of 4 sows, were divided into
four subgroups: (a) positive – feeding, (b) positive – sound stimulation, (c) negative – hindering
in movement, (d) negative – unpleasant touch. The evaluation of quality of elicited recording
was performed using audio software where pure pig’s grunting was selected and all acoustic
artefacts deleted. The best results were reached using experiment where: 1. a recording device is put on pig’s body, 2. pig is left alone for few minutes in the pen in order to calm down,
and 3. person enters the room and tries to oﬀer the pig feed while reversing. As a result, pig
follows the person and grunts. Notably, it is useful to perform experiment with hungry pigs
(omitting two feeding doses). Suﬃciently long (20 single grunts or more) and clear recordings
were received from 24 out of 33 pigs (73 %). Our experiment is designed to be applicable to
both genders and various ages and thus might be successfully used for gaining of pig grunting in future research focused on longitudinal investigation of possible disturbances in pigs‘
vocalization due to the HD.
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DIGITAL QUANTITIVE IMAGE OF ANY PROTEOMIC SAMPLE IN THE MS2
SPACE: ADVANCES IN DATA‑INDEPENDENT LC/MS/MS ACQUISITION
STRATEGIES
Kruft V
SCIEX, Darmstadt, Germany

Recent advances in high resolution mass spectrometry, specifically QqTOF technology, have
made it possible to acquire qualitative and quantitative information simultaneously from
highly complex samples. The extreme speed and sensitivity of current instrumentation allows
near complete analysis in information dependent (IDA) experiments. However, the concept of
data independent acquisition (DIA) can now also be realistically applied for the ﬁrst time. This
will avoid the bias introduced by precursor selection and thus increase the reproducibility and
comprehensiveness of data collection. In this data independent workﬂow – called MS/MSALL
with SWATH™ acquisition – the Q1 quadrupole is stepped at deﬁned mass increments across
the mass range of interest, for example passing a 25 amu window into the collision cell independent of the number of precursors. Fragments – so called productions – are analyzed in the
TOF MS analyzer at high resolution. Due to the high speed of the QqTOF, these experiments
can be done in a looped fashion at a cycle time compatible with LC separations. Post‑acquisition MRM‑like analysis can be performed on such datasets by the generation of large numbers
of high resolution XIC’s. These are identified and quantified by comparison to the available
proteomic or MRM spectral databases.
Recent developments of the data‑independent SWATH™ workﬂow will be explained and
compared to other quantitative techniques in systems biology like quantiﬁcation via SRM/
MRM. These include the introduction of variable window sizes and increasing the number of
programmable windows to add even more selectivity to the workﬂow – as well as the automatic removal of interferences, a SWATH™ speciﬁc feature that further increases the speci
ﬁcity and accuracy of the quantitative results. Finally, the OneOMICS™ cloud environment,
that allows fast data proces sing and comparison of proteomics data with genomic and metabolomic datasets in the public domain, will be introduced.
Recently published investigations will be highlighted, including studies of kidney disease, histone modiﬁcations and the proteome of M. tubercolosis.
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PERIPHERAL TISSUE IN HUNTINGTON’S DISEASE – POSSIBLE ROLE OF
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Huntington’s disease (HD) is invariably coupled to DNA stability. Repair of nuclear DNA
(nDNA) damage as well as prevention of mitochondrial DNA (mtDNA) damage determines
disease progression in HD mouse models. Thus, DNA damage represents a potential diagnostic marker for monitoring disease and assessing therapy. However, aﬀected tissue is not easily
accessible and it is enigmatic how DNA integrity in the periphery correlates with that in aﬀected tissue. The aim of the current project is to identify biomarkers in easily accessible tissue
that can be used to monitor disease. Using in‑house established and published methods, we
compared the integrity of nDNA and mtDNA in various tissues from the TgHD pig model with
those obtained from HD patients and matching controls. The results demonstrate strong tissue speciﬁc diﬀerences in mtDNA and nDNA integrity in the TgHD pig model, while no eﬀects
were identified in pig leukocytes. In contrast, samples from human patients demonstrate
signiﬁcant differences in mtDNA as well as nDNA integrity in leukocytes. A strong correlation
was also seen between nDNA damage and copy number in pig leukocytes and spleen. We
are currently using the same material to evaluate how DNA integrity correlates with nuclear
CAG somatic expansions and mitochondrial function. The impact of HD on peripheral tissue
suggests that genotoxicity is not limited to aﬀected areas, but may as well be inﬂuencing neurogenesis important for repopulation in the striatal region. We will test the idea that systemic
(mt)DNA damage and the subsequent repair impairs CAG triplet stability in neural stem cells.
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Huntington’s disease (HD) is neurodegenerative disorder caused by an abnormal expansion
of CAG repeat encoding a polyglutamine tract of huntingtin (Htt). It has been postulated that
mitochondria dysfunction and oxidative stress may play signiﬁcant roles in the aetiology of
the HD. Given the ubiquitous expression of Htt, all cell type with high energetic demand may
be at risk for HD related dysfunction.
The aim of the present work was phenotypic monitor ing of the mitochondrial functions and
the detection of mitochondrial dysfunctions in tissues with high energetic demand in transgenic minipigs (TgHD) of F2 generation dur ing 12– 48 months of life.
Respiratory chain complexes (RCC), Krebs cycle enzyme, pyruvate dehydrogenase (PDH) activity and amount were analyzed by spectrophotometric, radioisotope and imunoelectrophoretic methods in TgHD minipig brain, heart and muscle homogenate and isolated mitochondria.
Respiration was measured by polarography. Mitochondrial energy generating system capacity was characterized by oxidation rate of labelled substrates.
Decreased activity of complex I of RCC and PDH in TgHD frontal cortex was found in the age
of 36‑month old contrary to 24‑month old animals. Amount of nutrient and stress sensor O GlcNAcase was decreased in heart homogenates of in the age of 36‑month old TgHD minipigs.
Although respiration of skeletal muscle mitochondria from 36‑month old HD minipigs was
equal to control values, one year later the respiration after succinate and ascorbate + TMPD
addition in 48 month old HD pig’s mitochondria was decreased to about 60 % of control values. Furthermore, decreased oxidation of succinate to 60 % and lower amount of RCC in 48
month old HD was detected in comparison with WT. Our results indicate for the preclinical
signs of HD in the studied tissues of TgHD minipigs.
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Huntington’s disease (HD) was ﬁrst described by Johan C. Lund and Georg Huntington during
the late 19th century. One of the major breakthroughs in the understanding of HD came with
the identiﬁcation of a gene containing a trinucleotide repeat that is expanded and unstable in
the patients (The Huntington’s disease collaborative research group, Cell 1993; 72: 971– 983).
HD is a genetically determined neurodegenerative disorder, for which onset is known to depend upon the length of glutamine‑encoding CAG‑repeat sequences lying within the Huntingtin gene. Recently, dramatic somatic CAG expansions have been detected in diseased human brains and in transgenic HD mice (Kennedy et al., Hum Mol Genet 2003; 12: 3359– 3367).
Yet, the mechanism of expansion remains poorly understood. We, and others, have identified
a surprising role for DNA repair in triplet stability. Oxidative damage has long been associated
with ageing and neurological disease; however, mechanistic connections of oxidation to these
phenotypes have remained elusive. We have demonstrated that the age‑dependent somatic
mutation associated with HD in mice occurs in the process of removing oxidized base lesions,
and is modulated by the base excision repair enzyme, 7,8‑dihydro-8 oxoguanine‑DNA glycosylase. The presentation will present current models for somatic CAG instability as analyzed
on Huntingtons transgenic mice.
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There are strong evidences that DNA damage response (DDR) signaling signiﬁcantly underline the molecular pathology of polyglutamine (polyQ) diseases, including Huntington’s disease (HD). Double strand DNA breaks (dsDNA breaks) are the most deleterious DNA lesions.
The can arise from own cell metabolism producing oxygen free radicals, replicative stress or
also through transcription. After dsDNA breaks arise in cell, histone H2AX is rapidly phosphorylated on Ser‑139 forming γ- H2AX. This crucial histone modification is mediated by ATM
action, although other members of PI3/ PI4‑kinase family ATR or DNA PK can do it as well. It
was shown that dsDNA breaks are an early event in HD pathology. In mouse R6/2 HD model
γ‑H2AX is elevated in striatal neurons from 4‑weeks old mice. Interestingly, γ‑H2AX increases
both in wild type and R6/2 mice during age, however γ‑H2AX is signiﬁ cantly higher in R6/2
than in wild type animals. Furthermore, striatal neurons and ﬁbroblast of HD human patients
exhibit higher γ‑H2AX level. In our work we are analyzing primary ﬁbroblasts from TgHD
minipigs to answer the question whether mtHtt does increase number of dsDNA breaks in
TgHD minipig model. This knowledge will be useful for using DNA damage markers as a way
how to monitor eﬀectivity of mtHtt lowering based therapy. Moreover, experimental targeting of DDR signaling proves therapeutic potential for HD at least in cell based and small
animal models. Our preliminary data from minipigs shown signiﬁcant decrease in activatory
phosphorylation of ATM and ATM dependent p53 phosphorylation after exogenous induction
of dsDNA breaks. It suggests that ATM p53 pathway is somehow compromised. Additionally
we detected fewer DNA damage foci using 53BP1, γH2AX and MDC1 in mHTT cells after exogenous dsDNA breaks induction.
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Akce pobočky v roce 2015
Brněnská pobočka v roce 2015 pořádala 3 přednášková odpoledne (15. 4. 2015, 11. 11. 2015 a
13. 11. 2015), na nichž kromě odborného programu zajištěného Babákovou výzkumnou myelomovou skupinou při Ústavu patologické fyziologie LF MU (15. 4. 2015) a Ústavem anatomie, histologie a embryologie FVL VFU Brno (11.11.2015) zazněla i habilitační přednáška doc.
RNDr. Sabiny Ševčíkové, Ph.D. (13. 11. 2015) na téma Nové markery ve výzkumu monoklonálních gamapatií.
Program přednáškového odpoledne Babákovy výzkumné myelomové skupiny při Ústavu
patologické fyziologie LF MU 15. 4. 2015:
RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.
Výzkum monoklonálních gamapatií v Brně
Mgr. Lenka Sedlaříková	Význam cirkulujících mikroRNA u mnohočetného
myelomu
Mgr. Veronika Kubaczková	Volně cirkulující molekuly DNA u mnohočetného
myelomu
Mgr. Pavla Všianská	Význam průtokové cytometrie u monoklonálních
gamapatií
Mgr. Zuzana Kufová
Amyloidózy z pohledu molekulární biologie
Mgr. Aneta Mikulášková	Molekulární gamapatie nejasného významu
v postgenomové éře
Program přednáškového odpoledne Ústavu anatomie, histologie a embryologie FVL VFU
Brno na počest 120. výročí narození prof. MVDr. J. Koldy 11. 11. 2015:
Páral V, Pyszko M, Pyszková L	Andreas Vesalius - jeho význam pro veterinární
anatomii
Kyllar M
Biomechanika vybraných kloubů končetin u psa
Pyszko M, Pícha S, Páral V, Pyszková L	Vybrané vývojové anomálie dentice u srstnatého
nosorožce (Coelodonta antiquitatis)
Hamouzová P, Čížek P, Novotný R 	Výskyt mastocytů v děloze kočky v závislosti na fázi
pohlavního cyklu
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Výsledky voleb výboru Brněnské pobočky ČsBS
na období 2015–2018
Volební komise ve složení

prof. MUDr. RNDr. S. Čech, DrSc.,
MUDr. I. Lauschová, Ph.D.,
a MVDr. M. Pyszko, Ph.D.
se sešla dne 20.11.2015 a ověřila, že v termínu bylo odevzdáno 49 platných volebních lístků,
a to jak elektronicky, tak korespondenčně.
Do nového výboru byli zvoleni podle odevzdaných hlasů:
Prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.,
Doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D.,
Doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.,
MVDr. Martin Anger, Ph.D.,
Doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc.,
RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D.
a Doc. MVDr. Vladimír Páral, Ph.D.
Ustavující schůze výboru s volbou funkcionářů pobočky se konala 5. 12. 2015.
Předsedkyní výboru byla zvolena
místopředsedou výboru
a vědeckou tajemnicí

doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc.,
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D.

Plán schůzí Brněnské pobočky Čs. biologické společnosti
na leden-květen 2016:
13. 1. 2016

10. 2. 2016

9. 3. 2016

13. 4. 2016

11. 5. 2016
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Profesor RNDr. Libor Ebringer, DrSc. – spomienka
Dňa 11. mája 2015 zomrel významný slovenský vedec a pedagóg, mikrobiológ, Libor Ebringer. Narodil sa 3. februára 1931 v Bratislave, v mestskej časti Karlová Ves; tu žil aj aktívne
občiansky pôsobil. Milým ocenením zďaleka nielen jeho hrdého lokálpatriotizmu bolo, že si
ho pôvodní, „starí“ karlovešťania spontánne zvolili za symbolického richtára tejto svojráznej
súčasti Bratislavy. Aj jeho zásluhou oddiel starších karloveských skautov híril aktivitou, ktorú
možno len obdivovať, prípadne závidieť.
Pedagogická a vedecko‑výskumná práca profesora Ebringera bola nerozlučne spätá s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Bol jej absolventom, učiteľom, vedcom. Štúdium biológie tu ukončil v roku 1956, kandidátsku dizertačnú prácu obhájil v r. 1963,
habilitoval sa v r. 1966. Vedeckú hodnosť DrSc. získal v r. 1972, profesorom mikrobiológie sa
stal v roku 1978 a od roku 2005 pôsobil ako emeritný profesor. Na Katedre mikrobiológie
a virológie dlhé roky prednášal jemu zamilovanú mikrobiológiu. V roku 1981 založil Ústav bunkovej biológie, ktorý prvých 17 rokov viedol a až do jeho zániku (v roku 2011) tu invenčným
spôsobom riešil vedecké projekty.
Vedecká dráha profesora Ebringera bola veľmi bohatá a plodná. Po absolvovaní štúdií sa venoval hlavne rôznym aspektom fenoménu antibiózy. Experimentálne potvrdil existenciu špecifických antiprotozoových antibiotík použijúc originálny screeningový postup. V spolupráci s chemikmi sa mu podarilo izolovať a charakterizovať nové antiprotozoové antibiotikum (z plesne
Aspergillus fumigatus izolovanej zo vzorky bratislavskej pôdy), ktoré na základe účinku proti
Trypanosoma cruzi pomenoval Trypacidin. Keďže T. cruzi spôsobuje ešte aj v súčasnosti neliečiteľnú Chagasovu chorobu, nečudo, že Ebringera vyzvali k spolupráci viaceré juhoamerické pracoviská. O skúsenosti z pobytu v Brazílii sa podelil s čitateľmi ako autor prvého československého populárno‑vedeckého cestopisu o tejto úchvatnej krajine pod názvom „Brazília – zem
neznáma?“ (Veda, Bratislava, 1967).
Popri tom upozornil na existenciu fenoménu citlivosti semiautonomných bunkových organel
(pôvodne najmä plastidov) na antibiotiká a korelácie v mechanizmoch ich účinkov na baktérie
a plastidy. Tento poznatok je považovaný za významný doklad o baktériovom pôvode chloroplastov a mitochondrií. Keďže šlo o originálny objav, Ebringer na základe pozvaní absolvoval
koncom roka 1964 dvojmesačné prednáškové turné po amerických univerzitách. Za objav tohto fenoménu obdŕžal neskôr diplom na československý objav č. 64 (udelený 5.12. 1991).
Skúsenosti z prvého obdobia výskumnej aktivity začal uplatňovať aj v praxi. Schopnosť
mutagénov vyvolávať permanentnú a teda ireverzibilnú elimináciu chloroplastov z bičíkovca
Euglena gracilis použil na vypracovanie novej rýchlometódy na detekciu genotoxických xenobiotík. Výsledky tejto metódy Ebringer prvý raz uplatnil v praxi už r. 1975 ako významný argument proti snahám zaviesť 5‑nitro-2‑furylakrylovú kyselinu do potravinárskej praxe namiesto
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kyseliny sorbovej. Proces súvisiaci so zákazom používania uvedeného konzervačného činidla
na stabilizáciu slovenských vín bol veľmi dramatický. Výsledky tohto štvorročného zápolenia významne prispeli k vypracovaniu novej legislatívy určujúcej povinné testovanie nových
chemických produktov z hľadiska genotoxicity pomocou moderných rýchlometód. Vyhláška
vstúpila v platnosť 1. 1. 1986.
Libor Ebringer patril k zanieteným propagátorom endosymbiotickej teórie o pôvode eukaryotickej bunky. Originálne ju rozpracovával, čo hlavne v období jej renesancie na prelome šesťdesiatich a sedemdesiatich rokov dvadsiateho storočia, nebolo mysliteľné bez istej dávky odvahy
a vedeckej intuície. Ak chloroplasty boli pôvodne baktériami, mali by byť citlivé k antibaktériovým látkam. Prof. Ebringer dokumentoval, že naozaj sú. Použil k tomu bičíkovca Euglena
gracilis, ktorý si môže dovoliť stratiť chloroplasty; z autotrofa sa po „liečbe“ antibiotikami stane heterotrof – názorný príklad kontinuity rôznych foriem života, ukážka, že medzi rastlinami
a živočíchmi nestojí žiadna priepasť. Výsledky evolučného charakteru spracoval do viacerých
článkov ako aj monografie „Cell Origin and Evolution“ (VEDA, Bratislava 1994 – v spolupráci
s jeho žiakom J. Krajčovičom). Za túto monografiu autori dostali hlavnú cenu Slovenského literárneho fondu.
S ľudským zdravím, jeho aktívnou ochranou a prevenciou pred civilizačnými ochoreniami je
spätý výskum prof. Ebringera, v ktorom model Euglena vystupuje ako metóda na vyhľadávanie látok s antimutagénnym, resp. protirakovinovým účinkom. Okrem niektorých synteticky
pripravených preparátov sú to predovšetkým látky z prírody, hlavne z rastlín a mikroorganizmov.
Problematika symbiotických vzťahov medzi jednotlivými súčasťami bunky, bunkami, organizmami atď., presiakla aj do životnej filozofie prof. Ebringera. Jeho krédom bolo, že spolupráca
unikátnych entít ako základ vzájomného obohacovania sa, napredovania a prosperity. Jednoznačne to artikuloval hlavne po rozdelení Československa ako poslanec Československého duchovného parlamentu i ako člen správnej rady Nadácie Václava Havla a Michala Kováča.
Štúdium fenoménu symbiózy rozšíril aj o vzťah mikroorganizmy – makroorganizmus. Začal
skúmať význam priateľských mikroorganizmov z hľadiska ochrany zdravia a vitality človeka.
Na Slovensko introdukoval problematiku probiotík, upozorňoval na ňu nielen odbornú verejnosť, ale aj laickú, najmä pomocou masovo‑komunikačných prostriedkov. Na základe patentov
č.278205 a 280832 a jeho know‑how vznikol prvý slovenský probiotický preparát Enterococcus forte + selén a oblátkové rezy Dr. Ebi obsahujúce probiotickú kultúru. Napolitánové tyčinky Dr. Ebi sú unikátnym produktom nielen na Slovensku, ale aj v európskom meradle.
Skúsenosti z výskumu probiotík uplatnil aj pri výskume tradičnej bryndze. Ebringer prioritne
upozornil, že slovenská bryndza nie je obyčajná potravina slúžiaca len na nasýtenie, ale že
sa vyznačuje aj vzácnymi biologickými vlastnosťami, ktoré posilňujú zdravie a vitalitu človeka, takže ju možno zaradiť medzi funkčné potraviny. Dokázal, že v grame tradičnej slovenskej
bryndze sa nachádza až miliarda mliečnych baktérií a kvasiniek, takže ju možno zaradiť medzi funkčné potraviny s probiotickými vlastnosťami, podobne ako zakysané mliečne výrobky
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(jogurt, zakysanka, kefír a i.). Preto Ebringer začal presviedčať verejnosť o unikátnych vlastnostiach bryndze a bojovať proti jej znehodnocovaniu rôznymi tepelnými zásahmi. Osobitne
vystúpil proti termizácii najmä po udelení ceny Slovak gold za termizovanú bryndzu r. 2002.
Článkom „Bryndza – unikátny slovenský produkt“ s podnadpisom „Ocenenie Slovak Gold získala nedávno „falošná“ tepelne ošetrená bryndza“, ktorý uverejnil v denníku Hospodárske
noviny dňa 4. 11. 2002, inicioval rozsiahlu diskusiu o pravosti bryndze a jej modifikácii. Laboratórne výsledky ukázali, že za zdraviu prospešné účinky tradičnej bryndze sú zodpovedné živé
mliečne baktérie v nej sa nachádzajúce. Historicky prvé klinické testovanie tradičnej bryndze
z Makovického bryndziarne v Ružomberku potvrdilo, že z hľadiska zdravotne prospešného
bryndza je mimoriadnou funkčnou potravinou. Pôsobí nielen na znižovanie „zlého“ (LDL) cholesterolu a krvného tlaku, ale aj ďalších rizikových faktorov (napr. CRP proteínu) kardiovaskulárnych a iných civilizačných ochorení vrátane rakoviny. Vďaka tejto aktivite profesora Ebringera odborníci na zdravú výživu začali zaraďovať tradičnú slovenskú bryndzu medzi odporúčané
mliečne výrobky s protisklerotickými vlastnosťami ako aj za súčasť slovenského kultúrneho
a gastronomického dedičstva.
Prof. Ebringer sa ako prvý odvážil odsúdiť neprávosti pri udeľovaní akademických a vedeckých hodností, keď v článku „Doktori vied a stratégia urýchlenia“ uverejnenom v týždenníku
Nové Slovo dňa 30. 5. 1987 upozornil, že členstvo v KSČ je hlavným kritériom pre zaradenie do
„kvalifikačného plánu rastu kádrov“ a bez neho sa k akademickým hodnostiam len výnimočne
dá dostať. Jeho zistenie, že „50 % slovenských doktorov vied patrí medzi informačné nuly“
spôsobilo vo vedeckej komunite pozitívny rozruch, a zvlášť vo vtedajšom vedení Univerzity
Komenského vyvolalo podráždené reakcie až zdesenie. Na základe vedeckých výsledkov, ako
aj angažovanosti vo veciach verejných, bol profesor Ebringer na prelome rokov 1989– 1990 navrhovaný za kandidáta na post rektora UK a iné funkcie, ktoré Ebringer jednoznačne odmietal.
Napokon (na základe tajných volieb) prijal iba funkciu člena predsedníctva SAV (1990– 1992).
Po nežnej revolúcii bol členom vedeckých rád (Univerzity Komenského a jej Lekárskej a Prírodovedeckej fakulty, Ostravskej Univerzity, Ústavu preventívnej a klinickej medicíny).
Výpočet aktivít prof. Ebringera len ťažko môže byť úplný. Ešte dve kapitoly však v ňom nemôžu
chýbať. Jednou z nich je práca pre Československú spoločnosť mikrobiologickú, ktorú s mimoriadnym zanietením a láskou vykonával po desaťročia. Od roku 1982 bol členom jej Hlavného výboru, zopár rokov bol jeho podpredsedom a v rokoch 1992– 1998 predsedom. S tým úzko
súvisí i jeho pôsobenie v orgánoch FEMS (Federation of European Microbiological Societes)
ako aj členstvo v redakčných radách časopisov Folia Microbiologica a Bulletin československej spoločnosti mikrobiologickej. Jeho zanietenie pre prácu na kompletizácii „Histórie československej mikrobiológie“ bolo nesmierne a výsledné dvojdielne dielo neoceniteľné. Druhou
kapitolou, opäť spätou s jeho česko‑slovenským (symbiotickým) presvedčením, bol záujem
o osud a rozvoj Československej biologickej spoločnosti. Ako naozaj veľmi blízky a dôverný
priateľ profesora Oldřicha Nečasa spolu intenzívne diskutovali otázky stavu a perspektív výskumu a výučby biológie vo všeobecnosti a v našom domácom priestore zvlášť. Vygenerovali
spolu množstvo nápadov a záslužných aktivít a azda vo všetkom (okrem otázky fajčenia) bol
ich súzvuk duší závideniahodný.
80

NEKROLOG

Život Libora Ebringera bol obdivuhodne plodný, inšpiratívny strhujúcim záujmom o vedu
a spoločenské dianie a blahodarne pôsobiaci šírením nákazlivého optimizmu a srdečnosti.
Bude nám veľmi chýbať. Česť jeho pamiatke.
Juraj Krajčovič
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