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Využití  plazmy bohaté na trombocyty v parodontální a dentoalveolární 
chirurgii metodou tkáňového inženýrství
Fassmann A. 1; Celerová J. 2, Izakovičová Hollá L. 3; Augustín P. 4; Vokurka J.5, Vaněk J. 6

Stomatologická klinika FN u sv. Anny v Brně a Stomatologické výzkumné centrum LF MU1

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Krevní banka2

V osmdesátých letech minulého století  se v medicíně věnovala značná pozornost metodám 
řízené tkáňové a kostní regenerace.

V současné době se tato metodika rozšiřuje o užití růstových faktorů, které se získávají z krevní 
plazmy (Platelet Rich Plasma - PRP) separací z  autologní krve. Dochází až k trojnásobnému 
zvýšení počtu trombocytů a tím i  růstových faktorů. Výhodou je  okamžitá sterilní příprava 
plazmy, která se provádí v krevní bance pomocí separátoru krevních elementů. Aferetická 
technologie umožňuje z  krve oddělit požadované složky, přičemž zbývající krevní komponenty 
jsou vráceny zpět do oběhu pacienta. 

Pro stomatologické chirurgické zákroky, které jsou spojeny s náhradou kostní tkáně, se PRP 
plazma aplikuje ve směsi s  anorganickým kostním minerálem Bio-Oss ve formě kompozitního 
gelu. PRP plazma se mísí s Bio-Oss granulátem a po vytvoření tohoto mixu se přidá 1 ml 
trombinu a 1 ml chloridu vápenatého. Dochází k degranulaci trombocytů a uvolnění růstových 
faktorů. Výsledkem je vytvoření kompozitního implantačního gelu, který se snadno aplikuje 
do místa kostních defektů a akceleruje jejich hojení.

Metoda tkáňového inženýrství v klinické praxi

Přehled diagnóz a operačních výkon  

DIAGNÓZA M Ž

PARODONTITIS 22 40

PARODONTITIS + POST.  EXTR.  AUGMENTACE 27 24

CYSTA 1

ATROFIE  ALV.  VÝBĚŽKŮ + AUGMENTACE 3 6

ROZŠTĚP  HORNÍ  ČELISTI + ORONAZ. PÍŠTĚL  1

PAPILLON - LEFÈVRE  SYNDROM 2

PERIIMPLANTITIS + AUGMENTACE  ALVEOLU 1

POSTEXTRAKČNÍ  AUGMENTACE 10 3

CELKEM:  140 pacientů  (r. 2003-2009) 65 75

Výhody PRP
urychluje endoteliální, epiteliální a epidermální regeneraci

stimuluje angiogenezi

podporuje syntézu kolagenu

zvyšuje pevnost regenerované tkáně

n

n

n

n
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snižuje rozsah dermálního zjizvení

působí hemostaticky

zmenšuje pooperační edém a rozvoj hematomu

snižuje bolest a tím redukuje spotřebu analgetik v pooperační fázi 

urychlí depozici extracelulární matrix, vedoucí k časnějšímu uzávěru rány

Práce vychází z projektu Stomatologického výzkumného centra č. 1M0528.
1 Prof. MUDr.,CSc.,  Stomatologická klinika FN u sv. Anny v Brně  

a Stomatologické výzkumné centrum LF MU
2 prim. MUDr., Krevní banka FN u sv. Anny v Brně 
3 Prof. MUDr.,Ph.D.,  Stomatologická klinika FN u sv. Anny v Brně  

a Stomatologické výzkumné centrum LF MU
4 MUDr., Ph.D., Stomatologická klinika FN u sv. Anny v Brně  

a Stomatologické výzkumné centrum LF MU
5 MUDr .,  Stomatologická klinika FN u sv. Anny v Brně  

a Stomatologické výzkumné centrum LF MU
6 Prof. MUDr.,CSc.,   Stomatologická klinika FN u sv. Anny v Brně  

a Stomatologické výzkumné centrum LF MU

n

n

n

n

n
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Využití plazmy bohaté na destičky ( PRP ) při regeneraci kloubní chrupavky 
kolene u středně pokročilé femorotibiální chondromalacie
Jajtner P., Hart R.
Hematologicko-transfúzní oddělení, Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Znojmo p.o. 

Úvod
Kloubní chrupavka je speciální pojivovou tkaní, která přebírá a rozděluje zatížení a zajišťuje 
v kloubech pohyb téměř bez tření. Tyto unikátní vlastnosti jsou poskytovány vysoce 
organizovanou extracelulární matrix, která je složena ze dvou hlavních makromolekul, což 
je fibrilární kolagen (typ II), který dává tahovou sílu, a velké agregáty vysoce hydratovaných 
proteogylkanů (PG) a hyaluronové kyseliny (HA), které jsou zachovány uvnitř kolagenní sítě 
a dodávají chrupavce její deformabilitu a elasticitu. Chondrocyty, které jsou živou hmotou 
kloubní chrupavky, jsou zodpovědné za udržování mimobuněčné matrix, pro niž musí 
být zajištěny vyvážené anabolické a katabolické reakce. Homeostáza chrupavky vyžaduje 
dynamickou rovnováhu mezi všemi těmito faktory. Jakékoliv porušení této rovnováhy může 
vést ke kvantitativním nebo kvalitativním změnám genové exprese chondrocytů, působícím 
modifikaci ve složení a struktuře kloubní chrupavky, což může ohrozit její funkci a integritu 
a vést k vývoji a progresi artrózy.

Použití růstových faktorů je považováno za způsob, jak ovlivňovat hojení a usnadnit reparaci 
a remodelaci hostitelské tkáně. Jednou z možností je použití krevních destiček jako 
prostředku k dodání růstových faktorů na poškozené místo, což napodobuje fyziologický 
proces reparace tkáně. Růstové faktory jsou rozpustné bílkoviny, cytokiny. Jsou biologickými 
mediátory, které regulují klíčové fáze ve tkáňové reparaci: buněčnou proliferaci, chemotaxi 
(řízená buněčná migrace), diferenciaci buněk a syntézu extracelulární matrix. Krevní 
destičky obsahují několik signálních proteinů, které hrají velmi důležitou roli v remodelaci 
a reparaci různých typů pojivových tkání, jako je PDGF (destičkové růstové faktory), TGF β1 
(transformovaný růstový faktor), VEGF (vaskulární endotelový růstové faktory), FGF (hlavní 
fibroblastový faktor) a EGF (epidermální růstový faktor). Nejčastěji používaný způsob jak 
aplikovat krevními destičkami vylučované růstové faktory je získat plazmu bohatou na 
destičky (PRP). 

Cíl: 
Cílem  projektu   je  provedení   prospektivní,  kontrolované, randomizované,   zaslepené  studie,  
která   by  měla srovnat (po 12 měsících) efektivitu terapie intraartikulární  aplikací  PRP a  HA. 

Předpokládaná hypotéza v tomto projektu: intraartikulární aplikace PRP poskytuje lepší 
klinické, radiologické – dle hodnocení MRI, makroskopické (artroskopické) a mikroskopické 
výsledky než intraartikulární aplikace HA. 

Soubor a metodika:  
Projekt potrvá tři roky

Klinická část projektu bude prováděna na ortopedicko-traumatologickém, hematologickém 
a radiologickém oddělení Nemocnice Znojmo. Během prvních 24 měsíců trvání projektu bude 
do studie zahrnuto 80 pacientů.
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Kritéria pro zařazení budou: 
- femorotibiální chondromalácie II. - III. stupně podle Outerbridge (mírná až střední 

chondromalaacie) prokázaná artroskopií, 

-  věk mezi 20 a 60 let

-  vylučovací kritéria ( ortopedická i hematologická dle designu projektu )

Vlastní terapie je zahájena šest týdnů po první artroskopii (s odebráním chondrálního vzorku 
pro mikroskopické hodnocení ), současně je hodnocen artroskopický vzhled chrupavky 
(podle Outerbridgeho klasifikace). Během prvního týdne po artroskopii bude provedeno MR 
vyšetření pro zhodnocení výšky chrupavky v degenerované oblasti kloubu a obsahu PG (viz 
úvod). U 40 náhodně vybraných pacientů proběhne terapie s aplikací PRP. 4-6 ml PRP budou 
získány z 20 – 30 ml autologní krve specifickou centrifugací (1200 ot / min, 10 minut s RCF 150g 
na centrifuze Jouan B4i ), kterou se redukují leukocyty o 2 - 3 řády a získá se PRP - množství 
trombocytů je minimálně stejné jako v periferní krvi, cca je to v průměru 2x více trombocytů 
než v plné krvi. 1 zkumavka ( 2,7ml ) se použije na kontrolu KO – z plné krve. Po skončení 
centrifugace se zkumavky opatrně vyjmou a přenesou se do aplikační místnosti, kde lékař či 
laborantka sterilně pomocí obyčejné vysterilizované laboratorní pipety odebere 5-6 ml PRP, 
které jsou následně aplikovány za aseptických podmínek do kolenního kloubu ortopedem. 
Zbývající 1 ml PRP je použit pro hematologickou kontrolu - porovnání PRP a plné krve. 
Harmonogram aplikací bude následující: jednou týdně po dobu šesti týdnů a pak jednou za tři 
měsíce po dobu devíti měsíců, tj. celkem 9 injekcí do jednoho roku od počáteční artroskopie. 
U dalších 40 pacientů proběhne terapie s aplikací HA (Erectus, 2 ml, Medicom International 
s.r.o., Brno, Česká republika). Harmonogram aplikací bude vypadat takto: jednou týdně po 
dobu pěti týdnů a pak tři injekce (jednou týdně) za šest měsíců, to je 8 injekcí do jednoho roku 
od počáteční artroskopie. 

Rok po první artroskopii bude provedeno druhé MR vyšetření a stav chrupavky ve stejné 
části kloubu bude znovu zhodnocen (viz úvod). Toto vyšetření bude prováděno radiologem 
(spolupracovníkem), který nebude informován o typu užité terapie u daného pacienta. 
Následně bude provedeno druhé artroskopické vyšetření ke zhodnocení makroskopického 
charakteru chrupavky v příslušné oblasti kolena a k získání druhého vzorku pro mikroskopické 
hodnocení. 

Výsledky: celý projekt je v běhu, první objektivní výsledky očekáváme v říjnu 2010. 

Závěr: Na základě prvních klinických zkušeností mimorepublikových center a pozitivního 
subjektivního hodnocení našich pacientů léčených touto metodou  věříme v její úspěšnost 
a její rutinní použití v blízké budoucnosti.   

E-mail autora: lekar.hto@nemzn.cz 
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Kultivované limbálné bunky a bunky mukozálneho epitelia pre potreby 
oftalmológie
Dragúňová J.1, Černák A.2, Koller J.1
Centrálna tkanivová banka pri Klinike popálenín Lekárskej fakulty UK Bratislava1 
Očná klinika, Slovenská zdravotnícká univerzita2

V Centrálnej tkanivovej banke rutinne kultivujeme autológne limbálne bunky (LC) pre klinické 
použitie. Kultivácia autológnych LC je možná iba v prípade, že nejde o poškodenie oboch očí. 
Vtedy je jednou z alternatívnych metód kultivácia autológnych mukozálnych epiteliálnych 
buniek (MEC). Optimálnym spôsobom prípravy buniek je kultivácia z orgánovej kultúry.
Priemerná doba kultivácie je 10– 14 dní a závisí od fyziologického stavu pacienta. Bunky 
v našich podmienkach nepotrebujú pre svoj rast myšie 3T3 fibroblasty. Bunky boli schopné rásť 
na kryokonzervovanej amniovej membráne (AM), preto sme AM použili ako nosič na aplikáciu 
buniek na pacienta. Bunky boli schopné vytvoriť jednovrstvu na AM do 5 dní.Pre urýchlenie 
kultivácie sme zaviedli metódu aplikácie suspenzie buniek na AM. Finálnym výsledkom je 
štandardný pracovný postup pre prípravu autológnych mukozálnych epiteliálnych buniek 
pre použitie v oftalmológii.

Projekt bol riešený v rámci grantu VEGA 1/4269/07
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Oční tkáňová banka, připravované tkáně a oblasti výzkumu se zaměřením na 
kultivaci limbálních kmenových buněk 
Jirsová K. 
Oční tkáňová banka a Laboratoř biologie a patologie oka VFN a 1. LF UK Praha

Oční tkáňová banka vznikla roku 2000 a v současnosti poskytuje pro transplantační účely více 
než 450 tkání ročně. Pracoviště úzce spolupracuje s Laboratoří biologie a patologie oka ÚDMP 
1. LF UK a VFN Praha a úzce tak spojuje základní výzkum s preklinickou a klinickou praxí. 

Mezi primární oblasti studované na pracovišti patří transplantační problematika (příprava 
tkání pro transplantace, zavádění nových metodik a postupů s cílem prodloužení přežívání 
transplantátů), dále studium povrchu oka s cílem přispět  k základním znalostem, ale i k zlepšení 
klinických výsledků, například u pacientů se syndromem suchého oka. Další problematikou je 
studium patogeneze rohovkových dystrofií, hlavní nálezy propojují výstupy z molekulárních 
a buněčně biologických přístupů i klinických zjištění.

Mezi jednu z nejpodstatnějších oblastí, která by mohla mít silně pozitivní klinický výstup je 
studium a příprava limbálních kmenových buněk pro transplantační účely v oftalmochirurgii. 
Transplantace limbu případně limbálních kmenových buněk je často jedinou možností jak 
navrátit zrak pacientům se selháním limbálních kmenových buněk. Limbální kmenové 
epitelové buňky (LKEB) je pro transplantaci třeba separovat, namnožit a aplikovat ve vhodné 
formě. Specifický márkr pro jejich průkaz dosud nebyl popsán. Jedním z  méně specifických, 
ale pro práci s LKEB důležitým márkrem je cytokeratin 8, jehož přítomnost v LKEB byla na 
pracovišti popsána. Kultivace LKEB pro zavedení metody pro transplantační účely probíhá 
zatím na experimentální úrovni.
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Řešení následků aseptické nekrózy hlavičky humeru implantací solidního 
chondrograftu (kazuistika)
Komárek J., Vališ P.
Ortopedická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Pacientka ve věku 15 let s 3 roky trvajícími bolestmi pravého lokte, po opakovaných 
artroskop. operacích lokte s odstraněním volného tělíska na jiném pracovišti. Na NMR patrný 
stav po aseptické nekrose hlavičky pravého humeru (Morbus Panner) v důsledku trvalé 
mikrotraumatizace při sportovním zatížení (vrcholová gymnastka). Ošetřena v první době 
artroskopicky s odstraněním volného tělíska, verifikací defektu chrupavky a odběrem vzorku 
chrupavky ke kultivaci. V druhé době pak otevřeně implantací kultivovaného chondrograftu 
do defektu s následnou sádrovou fixací. Pacientka je nyní 2.5 roku po operaci, subjektivně bez 
obtíží, na kontrolním NMR rok po operaci bez nálezu edému v kostí dření a dobrou integrací 
štěpu.
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Replastika LCA pomocí kadaverozního štěpu z ligamentum patellae
Vališ P.1, Chaloupka R.1, Repko M.1, Ryba L., Kubešová B.2, Šprláková A.1

Ortopedická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno1

Fakultní nemocnice Brno, Tkáňová banka2

Úvod:
V posledních desetiletích dochází k výraznému rozvoji sportu a automobilismu. S tímto 
přichází také častější poranění ligamentozního aparátu kolene. Se stále častější náhradou 
zkřížených vazů přichází také jejich selhávání. Chtěl bych ve svém sdělení poukázat na možné 
příčiny selhání primární operace a  na možnosti revizní operace s využitím kadaverózního 
štěpu z ligamentum patellae. Zároveň i poukázat na možné výhody i nevýhody u tohoto 
štěpu. 

Kadaverózního štěpu pro řešení selhané primární plastiky zkřížených vazů používáme na 
ortopedické klinice FN Brno-Bohunice od roku 1998. Od začátku roku 1998 do března 20109 
jsme odoperovali 49 pacientů. Z toho bylo 29 mužů a 20 žen. Průměrný věk byl 26 let, a to od 
22 let do 48 let. Doba sledování po operaci je průměrně 2,5 roku, a to od 2 měsíců do 10 let. 
Ve 4 případech jsme použili kadaverózní štěp na náhradu LCA i LCP. Nejčastější příčiny selhání 
primárního štěpu jsou v našem souboru další akutní úraz s přetržením štěpu, technické chyby 
u primooperace jako malpozice kostních tunelů nebo nedostatečná fixace štěpu, prosté 
selhání  štěpu ,kdy dochází ke špatnému hojení kolagenní složky a tím k poruše v procesu 
ligamentizace, nedostatečné ošetření ostatního vazivového aparátu kolenního kloubu. Dalším 
faktorem může být i osteopenie hlavně na tibii a ta může vést k časné insuficienci štěpu.

Kadaverozní štěp používáme z Tkáňové banky ve FN Brno-Bohunice. Výhody použití 
kadaverozního štěpu jsou kratší operační doba- spíše u primoimplantací, kratší incise, menší 
pooperační bolest, a také velikost kostních bločků, což lze využít při velikých defektech v místě 
ukotvení štěpu.

Nevýhodou je nižší kvalita alloštěpu, což je způsobené jeho zpracováním..Pro tyto operace 
je však kvalita nadále dostatečná. Dále je nevýhodou riziko přenosu infekčních chorob a také 
cena štěpu.

Naše pacienty jsme zhodnotili před operací a 1 rok  a 2 roky po operaci pomocí skóre dle 
Lysholma. 

Závěr.:
S rostoucím počtem rekonstrukčních výkonů na koleni dochází i k častějšímu selhávání těchto 
operací.Využití kadaverózního štěpu BTB v revizních operacích po rekonstrukčních výkonech 
na kolenech je metodou volby. I přes některé výhody ho k primárním plastikám LCA na naší 
klinice nepoužíváme. 
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Meniscus Transplantation in Biologically Young Patients with Chondromalacy 
Paša L., Kalandra S., Melichar I., Veselý R., Suchomel R.
Department of Traumatology of Medical Faculty,  Masaryk University Brno 
Trauma Hospital Brno, Czech Republic

Purpose of study: 
Authors present their experiences with deep frozen meniscus transplantation in young patients 
with weight bearing pain and chondromalacy in injured compartment after menisectomy. 

Methods: 
Chondromalacy and pain begins usually in some years after subtotal menisectomy in injured 
compartment. Meniscus transplantation could improve forces transmission and lubrication in 
the joint and could help to cartilage healing if it is changed. 

Material:
From May 2004 to June 2007 operated authors 34 meniscus transplantation, with arthrotomy 
in 23 patients, arthroscopically in 11 patients, 15 women and 19 men, 24 medial and 10 lateral. 
Contemporary ACL reconstruction was in 11 patients (9x ST autologous graft and 2x BTB 
allograft). All menisci were fixed transosseous to the tibia in anterior and posterior horn and 
with PDS suture to the capsule. In 8 biologically young patients (31-39 years) with cartilage 
defects 2nd-3rd sec. Outerbridge and good X-ray axis made contemporary microfracture of 
cartilage defects.

Results:
All patients were healed without complications. Three months after operation had 26 patients 
knee movement S-0-0-130. All patients had no walking pain in 4 months after operation and 
no pain in jogging 6 months after operation.  Control arthroscopy was made in 11 patients 
from which 6 were after microfracture of cartilage defects. All menisci were healed and defects 
were covered with good fibro-cartilage tissue. Control MRI was in 13 patients and all menisci 
showed normal density, without degenerative changes.

Discussion: 
Meniscus transplantation is a new method by which is possible to improve conditions in 
weight bearing compartment after menisectomy. Deep frozen meniscus grafts healed 
without problems to the capsule and tibia, decrease weight bearing transmission and improve 
lubrication of the synovial fluid and by the way nutrition of cartilage too. Results are short 
time but look very promising.
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Substituční uretroplastiky heterologními kolagenními implantáty, 
dlouhodobé výsledky materiálu
Kutílek P.
Urologická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové

Cíl: Retrospektivně porovnat a vyhodnotit dlouhodobé výsledky uretroplastik použitím 
kolagenních implantátů.

Materiál a metodika: V letech 2003–2007 bylo na Urologické klinice v Hradci Králové operováno 
substituční on-lay uretroplastikou 40 mužů pro strikturu přední uretry. U 20 pacientů jsme 
použili Pelvicol™, ve 20 případech štěp SIS. Průměrná doba pooperačního sledování byla 24–
72 (prům. 48) měsíců. Pacienty bez restriktury jsme ze sledování vyřadili po 24 měsících.

Výsledky: Použitím Pelvicolu™ byla operace úspěšná u 9/20 pacientů (45%), recidiva striktury 
byla u 11/20 (55%). Reoperovat jsme museli 8/20 (40%) pacientů.

Úspěšnost rekonstrukcí SIS implantem byla 12/20 případů (60%), restrikturu jsme zjistili u 8 
(40%) operovaných. Reoperace byla nutná v 6 (15 %) případech.

Závěr:Dlouhodobé výsledky obou souborů pacientů dokládají vzestupnou tendenci výskytu 
restriktur v čase po operaci.Pouze jednovrstevný SIS implant lze doporučit jako perspektivní 
materiál k rekonstrukci uretry.
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Validace procesu přípravy mezenchymálních kmenových buněk podle 
pravidel GMP pro klinické hodnocení
Foltánková V., Koláčná K., Matějková E., Smejkalová J., Michálek J.
Univerzitní centrum buněčné imunoterapie, Babákův výzkumný institut, Lékařská fakulta, 
Masarykova univerzita, Brno

Mezenchymální kmenové buňky (MSC) jsou nehematopoetické multipotentní buňky 
vyskytující se v kostní dřeni. Optimalizovali jsme metody přípravy MSC derivovaných z kostní 
dřeně: postupy jejich izolace, expanze, kryoprezervace, transportu a kontroly kvality a jakosti 
v podmínkách správné výrobní praxe (GMP) v čistých výrobních prostorách. Kontroly jakosti 
produktu včetně kontroly sterility a vizuální kontroly morfologie a konfluence jsou prováděny 
během expanze buněk; absolutní počet buněk a viabilita jsou hodnoceny při každé pasáži. 
Výstupní kritéria jsou stanovena s ohledem na účinnost a bezpečnost léčivého přípravku: počet 
buněk v závislosti na indikaci, 80% viabilita a charakteristický immunofenotyp s vyloučením 
přítomnosti příměsných buněk.

MSC v kostní dřeni představují poměrně nízký podíl jaderných buněk, avšak je možné je 
expandovat in vitro na dostatečný počtu buněk pro lokální i systémovou terapii.

Podpořeno granty NPVII 2B08066 a Nadačním fondem Jistota Komerční banky
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Mikrobiologická zátěž ovzduší autoptických sálů při odběru MS tkání
Karkoška J., Skokanová M., Špirka D., Kubešová B.
Fakultní nemocnice Brno, Tkáňová banka

Cíl práce:
Tkáňová banka FN Brno provádí v celorepublikovém rozsahu odběr muskuloskeletálních tkání. 
Odběr kadaverozních muskuloskeletálních tkání je organizačně i technicky náročný výkon, 
který se provádí v podmínkách autoptických sálů patologických ústavů a ústavů soudních 
lékařství. Tyto prostory jsou mikrobiologicky kontaminovány vzhledem k povaze práce, která 
se v nich vykonává a nelze je považovat za sterilní. Orientační kontrola ovzduší těchto prostor 
pomocí spadových misek má ukázat míru kontaminace v průběhu muskuloskeletálního 
odběru.

Soubor a metody:
Dárci k odběru muskuloskeletálních tkání musí splňovat všechna vymezená kriteria vhodnosti. 
Samotný odběr začíná chirurgickou přípravou a rouškováním těla dárce. Poté je zahájena 
preparace a explantace stanovených anatomických struktur kostí a šlach.

V průběhu odběru a v průběhu explantace jsou odebrané tkáně exponovány vnějšímu 
prostředí autoptického sálu a to až do doby jejich zabalení. V tomto intervalu jsou tyto tkáně 
vystaveny riziku bakteriální kontaminace z ovzduší.

Při odběrech byla ke kontrole ovzduší využita metoda spadových misek s krevním 
a sabouraudovým agarem. Tyto byly po dobu 30 minut exponovány prostředí autoptického 
sálu na přesně vymezených místech.

Výsledky:
Získané výsledky prováděné orientační kontroly ovzduší ukázali na bakteriální kontaminaci 
spadových misek ve všech případech provedených muskuloskeletálních odběrů v různém 
rozsahu a kvalitě. Nejčastější kontaminaci představoval staphylococcus koaguláza negativní, 
aerobní sporulující mikroby, micrococcus sp. a plísně. Sterilita spadových misek se potvrdila 
v ojedinělých případech, přičem, ale nešlo o sterilitu celého souboru spadových misek ale 
jen o jeho část. Z charakteru a primárního účelu autoptických sálu je nutno tento prostor 
považovat za potenciálně kontaminovaný.

Závěr:
Orientační kontrola ovzduší autoptických sálů ukazuje, že tento prostor je v zásadě vždy 
kontaminován. Autoři dokumentují kontaminaci prostředí piteven na souboru provedených 
muskuloskeletálních odběrů od 1.11.2009.
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Validace zkráceného 48 hodinového testu sterility na přístroji BacT/ALERT®3D
Kocmanová I., Matějková E., Štrajtová L., Vrba M., Kubešová B.
Fakultní nemocnice Brno, Oddělení klinické mikrobiologie

Úvod: Trendem posledních let je využívání léčivých přípravků z lidských tkání a buněk. 
Nevýhodou při přípravě a aplikaci těchto preparátů je však velmi krátká expirační doba – 
obvykle do 72 hodin, která znemožňuje použití klasického postupu na ověření sterility. V naší 
práci jsme tedy srovnávali výsledky z přístroje na kultivaci krví (BacT/ALERT®3D, Biomérieux, 
France) s klasickou lékopisnou metodou.

Cíl: Cílem této studie bylo prokázat, že citlivost alternativní metody pro ověření sterility – 
měření tvorby plynu (BacT/ALERT) je stejná nebo větší než citlivost klasické lékopisné metody 
a rovněž že výsledky alternativní metody jsou stejné po 48 hodinách jako po 5 dnech.

Metody: Pro testování bylo použito komplexní médium pro kultivaci chondrocytů (simulace 
odběru supernatantu) a 6 sbírkových kmenů doporučených lékopisem. Veškeré testy 
byly současně prováděny klasickou metodikou (14-denní kultivace v thioglykovátovém 
a tryptonsojovém bujónu , včetně všech předepsaných zkoušek) a alternativní metodikou 
(měření tvory plynu).

Základní bakteriální inokula byla připravena v zákalu 0.5 McFarlanda (cca 1,5×108 CFU/ml) 
a pro podmínky pokusu ředěna až do koncentrace cca 15 CFU/ml.

V první fázi proběhl test citlivosti – což znamenalo měření doby do zpozitivnění lahviček po 
naočkování různě koncentrovanými suspenzemi sbírkových kmenů.

Ve druhé fázi byl zkoumán vliv gentamycinu – antibiotika standardně přidávaného do 
komplexního média – na růst sbírkových kmenů (vyjma kmenů s primární rezistencí k tomuto 
antibiotiku). Nejprve jsme hledali minimální ředění média, které by odstranilo jeho vliv, 
v dalším pokusu byl gentamycin neutralizován pomocí Tween 80.

Výsledky: V testu citlivosti bylo prokázáno, že výsledy získané alternativní metodikou jsou zcela 
srovnatelné s výsledky z klasických kultivací. Pro odstranění vlivu gentamycinu přidávaného 
do kultivačního média pro chondrocyty se ukázal jako lepší přídavek Tweenu 80.

A nakonec lze konstatovat, že výsledek detekce mikroorganimů přístrojem BacT/ALERT®3D je 
stejný po 48h jako po 5 dnech a to i při velmi nízkých počtech CFU/ml (15 CFU/ml).
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Zpracování a kryokonzervace transplantátů hematopoetických krevních 
buněk v uzavřeném systému
Karkošková L., Auerová M., Komárková J., Vinklárková J., Kubešová B.
Fakultní nemocnice Brno, Tkáňová banka

Úvod: V říjnu 2008 nabyl účinnost zákon č. 296/2008 Sb. O lidských tkáních a buňkách, který 
mění doposud platnou právní úpravu v regulaci lidských tkání a buněk určených k použití 
u člověka s ohledem na dosažení kompatibility s požadavky direktiv ES. Hematopoetické 
kmenové buňky byly zařazeny mezi buněčné transplantáty.

Při jejich zpracování a kryokonzervaci je tedy nutno respektovat pravidla SVP. Tyto vyžadují 
používat při zpracování buď uzavřený systém nebo na provoz velmi nákladné čisté prostory.

Naše pracoviště použilo metodu zpracování transplantátů hematopoetických krevních 
buněk v uzavřeném systému. K přípravě kryoprotektivního roztoku byl použit speciální 
kryoprezervační set se zabudovaným bakteriálním DMSO resistentním filtrem (CF100-C3,Cell-
Max). Hadičky vaků byly spojovány za použití sterilní svářečky (TCD B40, Haemonetics).

K validaci metody byla použita vyřazená pupečníková krev a PBSC.

Postup: Objem odebrané buněčné suspenze byl redukován centrifugací.

Po centrifugaci byla přebytečná plazma odtažena do napojeného transfer vaku a buněčná 
suspenze převedena z odběrového vaku do zamražovacího vaku.

Po přípravě kryo roztoku byl set spojen se zamražovacím vakem a kryoprotektivní roztok byl 
přidán k buněčné suspenzi. Finální koncentrace DMSO ve vaku byla 10%. Z vaku byly odebrány 
vzorky pro kontrolu kvality .

Vak s buněčným transplantátem a kryotuby se vzorky byly zamraženy standardním způsobem 
za dodržení platných postupů.

Výsledky: Z rozmražených vzorků byla provedena kontrola sterility (BactAlert systém), vitality 
(fluorescenčně) a viability (kultivačně). Dosažené výsledky vyhověly ve všech parametrech -
nejevily odchylky od nastavených limitů.

Závěr: Metoda zpracování a kryokonzervace transplantátů hematopoetických buněk 
v uzavřeném systému plně respektuje požadavky SVP včetně zachování sterility, viability 
a bezpečnosti transplantátu krvetvorných buněk.
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Využití standardu ISBT128 při značení produktů buněčné terapie
Lysák D.
Hematologicko- onkologické oddělení, Fakultní nemocnice Plzeň

Transplantáty hemopoetických kmenových buněk odebrané prostřednictvím registrů dárců 
se neaplikují pouze v zemi svého původu, ale nezřídka jsou transportovány do zahraničních 
transplantačních center. Kmenové buňky mohou být různým způsobem manipulovány 
a charakteristika výsledného produktu musí obsahovat všechny důležité okolnosti jeho 
odběru, zpracování i uskladnění. Tyto skutečnosti si vyžádaly vytvoření globální terminologie 
a standardu značení produktů buněčné terapie, který by odstranil nejednotnost plynoucí 
z národních předpisů či zvyklostí, a umožnil bezproblémovou mezinárodní výměnu 
transplantátů. Značení podle ISBT128 jednoznačně identifikuje konkrétní produkt, a všechny 
důležité informace přenáší ve standardizované struktuře a formátu, které jsou celosvětově 
srozumitelné. Standard se neustále vyvíjí a reaguje tak na aktuální potřeby tkáňových zařízení. 
ISBT128 se v oblasti buněčné terapie prosazuje jako mezinárodně akceptovaný standard 
značení produktů.
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Individuálně připravované léčivé přípravky buněčné terapie pro klinické 
použití: neřešitelný problém české legislativy? 
Michálek J.1,2 
Univerzitní centrum buněčné imunoterapie, Babákův výzkumný institut, Lékařská fakulta, 
Masarykova univerzita, Brno1

Pediatrická klinika, Fakultní nemocnice Brno2

Podle současné legislativy platné v České republice (Zákon o léčivech 378/2007 Sb.) lze 
aplikovat přípravky moderní somatobuněčné terapie pouze v rámci režimu klinického 
hodnocení. Tzv. podání ze soucitu (compassionate use) česká legislativa neumožňuje. Jedná 
se tedy o problém, kdy v rámci platné legislativy nastává patová situace a Státního ústav 
pro kontrolu léčiv nemá řešení i přesto, že stejné typy somatobuněčných léčivých přípravků 
schválil v rámci klinického hodnocení pro určitý typ nádorového onemocnění. Denně je tak 
odpírána efektivní moderní léčba pacientů, kteří by mohli benefitovat ze somatobuněčné 
terapie, avšak díky nedokonalé legislativě to není možné. Autor se ve svém sdělení zamýšlí 
nad možnými variantami řešení, které by rychle vedly k nápravě současného neuspokojivého 
stavu. 
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Zajištění kvality léčivých přípravků obsahujících tkáně a buňky
Haunerová I.
Státní ústav pro kontrolu léčiv

Obecné principy zajištění kvality léčivých přípravků jsou pro všechny typy přípravků 
stejné. Základem je znalost léčivé látky a výrobního procesu. Postup zpracování vychází 
z charakterizace léčivé látky, validace a optimalizace jednotlivých výrobních kroků. Konzistence 
výroby je zase zajištěna dostatečnou kontrolou materiálů a parametrů výroby.

Jednotlivé přístupy a možnosti, které při vývoji a výrobě můžeme využít, se ale mohou 
s ohledem na typ přípravku a charakter látky výrazně lišit. U léčivých přípravků pro buněčnou 
terapii nebo tkáňové inženýrství jsou někdy standardní analytické metody nepoužitelné 
a splnění běžných požadavků nedosažitelné nebo zcela nerelevantní. Výrobci i regulační 
autority jsou nuceni využívat nové přístupy a metody. V některých případech (např. závěrečná 
kontrola přípravku nebo testování sterility) jsou již určitá alternativní řešení známá, v dalších 
oblastech (např. charakterizace léčivé látky a testování účinnosti) může být jejich hledání 
velmi náročné.
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Finanční náročnost přechodu z buněčného transplantátu na léčivý přípravek
Matějková E., Kubešová B. 
Fakultní nemocnice Brno, Tkáňová banka

Úvod: V roce 2008 začalo v České republice platit Evropské nařízení č. 1394/2007 O léčivých 
přípravcích pro moderní terapii.Tímto krokem byla významná část buněčných transplantátů 
přeřazena mezi léčivé přípravky, které spadají pod zákon 378/2007Sb. V rámci tohoto zákona 
se začal uplatňovat režim nastavený na sériově vyráběná léčiva – především vyvstala nutnost 
stavby Čistých prostor s investicí v řádu desítek miliónů korun, provedení finančně náročných 
klinických studií a podstoupení registračního procesu v rámci EMEA (Evropská léková 
agentura).

Postup: Na příkladu chondrograftu bude prezentována finanční náročnost aplikace evropské 
legislativy na Přípravky pro moderní terapie v České republice. Tento léčivý přípravek (dříve 
Zvláště účtovatelný materiál, ZUM) byl hojně používán při terapii osteochondrálních defektů 
a to do doby zastavení jeho výroby ze strany SÚKL.

Výrobce chondrograftu – Tkáňová banka FN Brno, uzavřela s Masarykovou univerzitou 
smlouvu o využívání jejich Čistých prostor, zažádala o Povolení k výrobě léčivých přípravků 
(66 500,–kč) a následně prošla přísným auditem ze strany SÚKL. Dalším krokem byla žádost 
o povolení Specifického léčebného programu (15 800,–kč), v rámci kterého by bylo možno 
chondrograft znovu implantovat. Po schválení SLP však vyšlo najevo, že pokud není léčivý 
přípravek registrován, není možné získat pro něj kód VZP a tím zajistit jeho proplácení 
pojišťovnou. V současné době je tedy nutné sestavit protokol klinického hodnocení (69 
300,–kč) a následně požádat EMEA o registraci tohoto léčivého přípravku centralizovaným 
procesem (140 000 Eur).

Závěr: Shrneme-li náklady na výrobu a klinické zkoušení Přípravků pro moderní terapii (zde 
uveden příklad NTC Chondrograftu) dojdeme k k několikanásobnému navýšení výrobních 
nákladů, které je ale nutné také zahrnout do konečné ceny těchto léčivých přípravků. Česká 
republika v současnosti disponuje širokým portfoliem inovativních přípravků pro moderní 
terapie, ale budou ve světle těchto skutečností realizovány jinak než v krátkodobých klinických 
studiích?
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Přeměna Tkáňové banky FN Brno v Národní Tkáňové Centrum při FN Brno
Kubešová B. 
Fakultní nemocnice Brno, Tkáňová banka

Úvod: v posledních letech probíhá harmonizační proces mezi evropskou legislativou 
a legislativou ČR. Tento proces je jistě nezbytný, ale klade obrovské nároky na financování.

Postup: Tkáňová banka FN Brno byla vždy zařízením, které produkovalo velký objem 
buněčných a tkáňových transplantátů. Dle současné legislativy byla však část buněčných 
transplantátů přeřazena do Somatobuněčné terapie a tím pod Zákon o léčivech (378/2007Sb). 
To znamenalo nutnost vybudovat Čisté prostory nejvyšší třídy, zaplatit klinické studie 
a bohužel i velmi vysoké poplatky EMEA. Buněčné transplantáty z oblasti hematopoetických 
buněk se podařilo z větší části zpracovávat uzavřeným systémem, ale tkáňové transplantáty 
potřebovaly velkou investici do stavby skladovacích i Čistých prostor.

Částka potřebná k vybudování vyhovujícího zařízení byla příliš vysoká pro nemocnici i pro 
MZ ČR. Z tohoto důvodu vláda ČR rozhodla na jaře roku 2009 o vzniku Národního Tkáňového 
Centra (NTC), ve kterém je spojeno vlastnictví státu s podporou soukromých investorů.

Závěr: Legislativní požadavky mnohonásobně zvýšily náklady už na primárním vstupu 
(budovy, zařízení, personál) a následně i v celém procesu. Projekt Národního Tkáňového 
Centra, který vzniká v těsné součinnosti s Fakultní nemocnicí Brno, umožní udržení a další 
rozvoj tkáňové a buněčné terapie v ČR.
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Kompletní remise progredujícího rhabdomyosarkomu navozená vakcinací 
novou generací dendritických buněk v kombinaci s komplexní onkologickou 
léčbou: kazuistika
Michálek J.1,2, Mollová K.1, Skálová K.1, Štěrba J.3 
Univerzitní centrum buněčné imunoterapie, Babákův výzkumný institut,  
Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno1

Pediatrická klinika, Fakultní nemocnice Brno2

Klinika dětské onkologie, Fakultní nemocnice Brno3

Úvod:
Progredující alveolární rhabdomyosarkom představuje nevyléčitelné nádorové onemocnění 
s mediánem přežití do 2 let, pokud je léčen standartním postupem, který kombinuje 
chemoterapii, radioterapii a chirurgickou léčbu. Vzhledem k tomu, že se jedná převážně 
o nádorové onemocnění postihující děti, mladistvé a mladé dospělé do 30 let, jsou hledány 
moderní léčebné postupy, které by prognózu pacientů s rhabdomyosarkomem zlepšily. Jeden 
z perspektivních přístupů představuje imunoterapie využívající autologních dendritických 
buněk k aktivaci imunitního systému.

Kazuistika:
20-ti letá pacientka byla přijata na Kliniku dětské onkologie, FN Brno v lednu 2008, kdy 
byl diagnostikován alveolární rhabdomyosarkom levého předloktí s postižením axilárních 
lymfatických uzlin. Molekulárně biologicky byla zjištěna mutace v genu PAX3/FKHR, která 
je spojována s horší prognózou. Kombinací standartní léčby chemoterapií (dvěma liniemi), 
radioterapií a chirurgickou extirpací bylo dosaženo přechodné remise trvající do února 2009, 
kdy byla zjištěna lokální progrese. Pacientka byla přeléčena třetí řadou chemoterapie a radikální 
chirurgickou operací v dubnu 2009. Nádorová tkáň byla využita k přípravě lyzátu jako nádorového 
antigenu. Týden po operaci pacientka podstoupila leukaferézu pro přípravu vakcíny na bázi nové 
generace autologních dendritických buněk produkujících IL-12, které byly naloženy nádorovým 
antigenem. Byly aplikovány 3 dávky dendritických buněk (každá dávka obsahovala 5 milionů 
dendritických buněk naložených nádorovým antigenem) v týdenních intervalech intranodálně 
do lymfatické uzliny ve tříslech. Čtvrtá dávka vakcíny byla podána po 6 týdnech rovněž do uzliny 
v třísle, následně do 48 hodin došlo k horečnaté reakci, zarudnutí a otoku levé paže původně 
postižené nádorovým procesem. Relaps onemocnění nebyl prokázán, jednalo se o bouřlivou 
imunitní reakci v souvislosti s podáním vakcíny. Pacientka pokračovala v kombinaci vakcinace 
v 4-6 týdenních intervalech se čtvrtou řadou chemoterapie a lokální radioterapie. V březnu 
2010, tj. 2 roky a 2 měsíce od stanovení diagnózy je v kompletní remisi onemocnění.

Závěr:
Předkládaná kazuistika dokumentuje první pacientku v České republice léčenou novou 
generací vakcíny na bázi dendritických buněk produkujících IL-12. Tato vakcína by měla 
navodit imunitní dozor nad nádorovými buňkami, což dokládá klinický průběh onemocnění. 
Vakcína by pravděpodobně nebyla dostatečně účinná bez kombinace s chemoterapií, 
radioterapií a chirurgickou léčbou, která umožňuje zredukovat nádorovou populaci na takové 
množství, které je pod kontrolou vakcínou aktivovaného imunitního systému.  
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Nová generace vakcín na bázi dendritických buněk - klinická studie pro 
pacienty s glioblastomem
Mollová K.1, Skálová K.1, Michálek J.1,2
Univerzitní centrum buněčné imunoterapie, Babákův výzkumný institut,  
Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno1

Pediatrická klinika, Fakultní nemocnice Brno2

Úvod:
V současné době probíhá na našem pracovišti klinická studie fáze II, ve které je pacientům 
s multiformním glioblastomem vedle standardní léčby podávána také protinádorová vakcína 
na bázi dendritických buněk. Dendritické buňky, jako jedny z nejvýznamnějších antigen 
prezentujících buněk, prezentují nádorové antigeny in vivo T-lymfocytům a tak stimulují 
protinádorovou imunitní odpověď přímo v těle pacienta. Nová generace vakcín je založena 
na dendritických buňkách, které produkují interleukin-12 a jsou tak schopné polarizovat 
imunitní odpověď ve směru pomocných Th1 a cytotoxických T-lymfocytů.

Metody:
Z leukaferézy pacienta jsou pomocí přístroje ELUTRA vyizolovány monocyty, které jsou 
po dobu šesti dní kultivovány za přítomnosti interleukinu-4 a GM-CSF (růstového faktoru 
stimulujícího tvorbu granulocytů a makrofágů) v nezralé dendritické buňky. Ty jsou nakládány 
nádorovými antigeny ve formě lyzátu, který je získán z nádorové tkáně pacienta. Dále jsou tyto 
nezralé dendritické buňky maturovány pomocí lipopolysacharidu a interferonu-gamma. Po 
krátkodobé kultivaci jsou buňky v alikvotech zamraženy. Celý proces přípravy protinádorových 
vakcín probíhá podle správné výrobní praxe v přísně sterilních podmínkách na certifikovaném 
pracovišti pro výrobu léčivých přípravků, v Čistých prostorách Univerzitního centra buněčné 
imunoterapie Babákova výzkumného institutu Masarykovy univerzity v Brně.

Výsledky:
Před zahájením klinické studie proběhla validace přípravy zralých dendritických buněk. 
Získané dendritické buňky vykazovaly plně zralý imunofenotyp (86,7 % MHC II+; 90,3 % CD83+; 
97,2 % CD80+ a 99,2 % CD86+), vysokou produkci interleukinu-12 (7450,2 pg/ml) a schopnost 
aktivovat alogenní T-lymfocyty k proliferaci (při poměru efektor:terč 1:5 došlo k aktivaci 86,3 % 
T-lymfocytů) (uvedené průměrné hodnoty ze tří validačních experimentů).

Do klinické studie založené na vakcinaci dendritickými buňkami u pacientů s multiformním 
glioblastomem byli do února 2010 zařazeni 4 pacienti.

Závěr:
Klinická studie schválená Státním ústavem pro kontrolu léčiv probíhá od listopadu 2009. 
V plánu je zařadit do studie 40 pacientů v průběhu dvou let. Pacienti jsou randomizovaně 
rozděleni do dvou skupin – s a bez vakcinace dendritickými buňkami v poměru 1:1.

Podporováno granty MŠMT NPVII 2B06058, MŠMT NPVII 2B08066 a IGA MZČR 9875–4.
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Pět let po transplantaci kmenových buněk pro diabetickou nohu  
(pilotní sledování prvních pacientů, kazuistiky) 
Hofírek I.1, Kořístek Z.2, Navrátil M.2, Konečná J.3, Sochor O.1, Rotnágl J.1, Olšovský J.3,  
Šárník S.1, Vojtíšek B.4

I.interní kardioangiologická klinika FN u sv. Anny v Brně1

Interní hematoonkologická klinika FN Brno-Bohunice2

II.interní klinika FN u sv. Anny v Brně3

Klinika zobrazovacích metod FN u sv. Anny v Brně4

Cíl: Pětileté sledování osudu prvních pacientů po transplantaci kmenových buněk pro 
diabetickou nohu. 

Metodika: U 5 pacientů s diabetickou periferní angiopatí a defekty na nohou indikovaných 
jen ke konzervativnímu postupu včetně velké amputace byla v terapii v roce 2004 použita 
transplantace kmenových buněk do dolních končetin. Výkon byl proveden u  3 žen (2x diabetes 
mel. II. typu /případy A, B/, 1x DM I. typu/C/) a 2 mužů (DM II. typu/D, E/) s průměrnou délkou 
trvání diabetu 22 let. Pacienti byli po 48 měsíců angiologicky (klinika, angiografie, duplexní 
sonografie, laser doppler fluxmetrie) a podologicky sledováni.  

Výsledky: Výkony spojené s transplantací kmenových buněk snášeli pacienti dobře. 3 a 18 – 24 
měsíců po transplantaci nebyly nalezeny rozdíly v angiografických nálezech. U 3 osob přetrvávalo 
zlepšení spontánní cévní aktivity 12 – 48 měsíců. Klinicky zlepšený stav přetrvával cca 24 měsíců, 
u jedné pacietky 60 měsíců. Větší amputace (noha, bérec) musela být provedena jen ve 2 
případech. Snížily se počty návštěv pacientů v angiologické a podologické ambulanci. U pacientů 
nebylo zaznamenáno zhoršení diabetické retinopatie nebo výskyt neoplastických onemocnění. 
Tabulka ukazuje přehled událostí a výsledků některých vyšetření u sledovaných pacientů. 

Celk. 48 měs. / v období měs. př.A př.B př.C př.D př.E
zlepšení angiograf. obrazu - - - - -
cévní reaktivita +/14 - +/56 +/12 (+)/12
endovaskul. intervence - +/18 - +/24 -
zhoršení klin. stavu +/48 +/18 - +/27 +24
amputace prstu +/6 - - - -
amputace v noze - - - - +/24
amputace nohy - - - - -
amputace v bérci - - - +/27 -
amputace ve stehně - - - - -
úmrtí (po měsících) +/65 +/24 - - +/36
               příčina IM term.BP - - IM
               věk 80 81 - - 68

Závěr: V daných případech transplantace kmenových buněk stabilizovala stav končetin 
nejméně na 12 měsíců, oproti předpokladům musely být provedené jen 2 amputace (1 v noze 
a 1 v bérci). Obecně byl stav léčených dolních končetin  po 24  měsících lepší než činily odborné 
předpoklady, ve 2 případech dokonce až 48 měsíců, v jednom i po 60 měsících. 
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Porovnanie efektivity dvoch systémov génovej terapie sprostredkovanej  
AT-MSC
Matúšková M., Baranovičová L., Kučerová L.
Ústav experimentálnej onkológie SAV

Afinita mezenchýmových kmeňových buniek (MSC) k nádorovému tkanivu umožňuje 
ich využitie v cielenej protinádorovej terapii. Po genetickej modifikácii môžu slúžiť ako 
prostriedok na dopravenie liečiva priamo k nádoru, čím je možné eliminovať systémovú 
toxicitu typickú pre klasickú chemoterapiu. Do MSC izolovaných z tukového tkaniva (AT-
MSC) sme pomocou retrovírusových vektorov vložili gén pre kvasinkovú cytozíndeaminázu 
(CD) alebo gén kódujúci tymidínkinázu vírusu Herpes simplex (HSV-tk). Získali sme AT-MSC 
produkujúce enzýmy konvertujúce netoxické predliečivá na toxické metabolity (CD-MSC, 
tk-MSC). HSV-tk fosforyluje ganciklovir (GCV), ktorý je ďalej fosforylovaný endogénnymi 
kinázami na GCV-trifosfát. – veľmi účinný inhibítor DNA polymerázy. Cytozíndeamináza 
konvertuje 5-fluorocytozín (5-FC) na toxický 5-fluorouracil (5-FU), ktorý zasahuje do syntézy 
DNA aj RNA. Výhodou tohto prístupu je aj to, že terapeutické MSC po čase podľahnú účinku 
samovražedných génov a sú z organizmu eliminované.

Cytotoxický „bystander“ efekt sme určili in vitro pomocou spoločnej kultivácie nádorových 
buniek a terapeutických MSC. Porovnali sme citlivosť bunkových línií derivovaných z rôznych 
typov nádorov na CD/5-FC alebo GCV/HSV-tk terapiu. Spoločná kultivácia prebehla v rôznych 
pomeroch terapeutických a nádorových buniek a rôznych koncentráciách predliečiva. 
Detegovali sme rýchly nástup apoptózy pomocou fluorescenčne značeného Annexínu V, 
aktiváciu kaspáz 3 a 7, ako aj apoptotické zlomy jadrovej DNA.

Sledovali sme schopnosť komunikácie prostredníctvom gap junctions medzi cieľovými 
a terapeutickými bunkami a vplyv komunikácie na účinnosť terapie. U nádorových buniek 
defektných v expresii konexínov bola HSV-tk/GCV terapia prakticky neúčinná. Na modeli 
imunodeficientných myší sme sledovali účinnsosť HSV-tk/GCV terapie. Systémovo podané 
tk-MSC nemali v prítomnosti gancikloviru signifikantný terapeutický efekt na subkutánny 
model glioblastómu. Táto skutočnosť môže byť spôsobená nedostatočným osídlením 
nádoru terapeutickými bunkami. Prekvapujúci je fakt, že intravenózna aplikácia AT-MSC 
v exponenciálnej fáze rastu nádoru spôsobila spomalenie jeho rastu. Vysvetlenie tohoto 
fenomému vyžaduje ďalšie štúdium.
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Diferenciace kmenových buněk zubní pulpy v neurální elementy
Suchánek J., Soukup T., Víšek B., Brůčková L.
Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové

Cílem studie bylo prokázat schopnost kmenových buněk zubní pulpy (KBZP) diferencovat 
v neurální elementy v in vitro podmínkách.

KBZP byly izolovány ze zubní pulpy 3.moláru. Pro diferenciaci byly KBZP nasazeny do 
kultivačních nádob potažených fibronectinem a byly 14 dní kultivovány v neurodiferen-
ciačním médiu. KBZP byly značeny primárnímy protilátkami konjugovanými s FITC nebo 
PE. Pro imunocytochemické metody jsme použili KBZP rostoucí v monolayeru fixované 4% 
paraformaldehydem. KBZP jsme značili primárními protilátkami anti-nestin, nucleostimin,GF
AP,A2B5,&#946;-III-tubulin,Pan NF,DCX,O4,NG2,RC2,FORSE-1.

KBZP diferencované ve formě monolayeru vykazovaly obdobný fenotyp s KBZP kultivovanými 
ve standardním kultivačním mediu. Imunocytochemická analýza prokázala pozitivitu pro RC-
2, A2B5 a FORSE-1. Dále pak pozitivitu pro znaky neuronálních kmenových buněk Pan NF 
a &#946;-III-tubulin a slabou pozitivitu pro GFAP a O4.

Podpořeno VZFNMZO00179906 a MSM0021620820.
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Možnost izolace chromafinních buněk a jejich význam pro léčbu bolesti
Štrajtová L.1, Komárková J.1, Pavlovský Z.2, Valenta J.3, Pacík D.4, Vít V.4, Kubešová B.1

Fakultní nemocnice Brno, Tkáňová banka1

Ústav patologie LF MU a Fakultní nemocnice Brno2

Nemocnice Frýdek-Místek3

Urologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno4

Úvod
Léčba bolesti zůstává aktuálním tématem, a to i přes vzrůstající možnosti léčby širokého 
spektra onemocnění, včetně těch nejzávažnějších.

U pacientů trpících chronickou bolestí jsou v rámci léčby nejčastěji aplikována analgetika 
nebo opiáty. Při současném rozvoji tkáňového inženýrství se naskýtá řešení představované 
implantací chromafinních buněk do nervového systému – tyto buňky jsou schopny 
dlouhodobě uvolňovat látky tlumící bolest. Jejich hlavní funkcí je produkce katecholaminů 
a opioidních peptidů.

Materiál a metody
V rámci rozvoje úseku Moderní terapie se nám podařilo úspěšně izolovat lidské chromafinní 
buňky. Materiál byl získán z Urologické kliniky FN Brno. Pro izolaci chromafinních buněk byly 
uplatněny dvě techniky: explantátová a separace primokultury buněk. Buňky i explantáty 
byly udržovány v kultuře in vitro po dobu čtrnácti dní. V průběhu kultivace byla sledována 
morfologie a produkce katecholaminů vylučovaných do média u obou získaných izolátů.

Výsledky
Byl nalezen základní způsob izolace chromafinních buněk z tkáně nadledvin. Získané 
parametry byly porovnány pro potvrzení správného typu a viability izolovaných buněk. 
Dosažené výsledky se staly určujícím faktorem pro další postup při izolaci buněk.

Závěr
Na základě provedených studií na zvířecích modelech byla prokázána možnost úspěšně 
transplantovat tkáň dřeně nadledvinky produkující bolest tlumící látky. Podle těchto poznatků 
byly úspěšně provedeny pilotní studie u pacientů trpících úmornou bolestí způsobenou 
nádorovým onemocněním.

Dosažené výsledky se stávají určujícím faktorem pro náš další postup při izolaci buněk 
produkujících účinné látky tlumící bolest, které by do budoucna mohly být aplikovány 
pacientům trpících akutními bolestivými stavy.
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Kultivace mesenchymálních buněk z kostní dřeně v médiích bez fetálního 
telecího séra
Hrubá A., Fales I., Langkramer Konrádová Š.
Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

Lidské mezenchymální kmenové buňky (MSC) je možné poměrně snadno získat a expandovat 
v tkáňových kulturách. Je prokázáno, že se uplatňují v regeneračních procesech, a proto se 
k nim upínají naděje odborníků i laické veřejnosti..I když se zatím kultivované MSC používají 
v terapii málo, je třeba vytvářet podmínky pro zajištění jejich správné přípravy. Jedním 
z problémů při kultivaci MSC pro terapeutické účely je fetální telecí sérum, které s používá 
jako zdroj proteinů a růstových faktorů a může být překážkou na povolení výroby MSC jako 
léčivého přípravku pro člověka. Alternativou bovinního séra je bezsérové médium, které je 
finančně nákladné a růst buněk v něm je často pomalejší. V naší laboratoři jsme testovali 
jako doplňky média přípravky humánního původu pocházející z krve dobrovolných dárců 
a z pupečníkové krve. Na základě počtů MSC sklizených při pasážích usuzujeme, že fetální 
telecí sérum je možné nahradit některými přípravky z lidské krve
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Expanze neurálních buněk v 3D kolagenových materiálech
Jaroš J.1,2, Doležalová D.1,3, Jančář J.4, Dvořák P.1,2, Hampl A.1,2,3

Biologický ústav, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno1

Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze2

Oddělení molekulární embryologie, Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Brno3

Ústav chemie materiálů, Fak ulta chemická, Vysoké učení technické v Brně4

Tkáňové inženýrství kombinující neurální progenitorové buňky a biomateriály představuje 
alternativní strategii pro vytvoření funkčních 3D struktur určených k obnově či náhradě 
poškozené nervové tkáně. Úlohou umělých materiálů je mimikovat prostředí extracelulární 
matrix (ECM) in vivo s přesně definovanými fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Hlavní 
složkou ECM je kolagen, který má v porovnání s ostatními proteiny nízkou imunogenicitu. 
Dalšími výhodami je biodegradabilita a možnost modulace jeho vlastností síťováním s jinými 
složkami (např. nanočástice, růstové faktory). U kolagenu I byla zjištěna významná role při 
udržení viability neuronů, podpory jejich migrace a růstu axonů neuronů.

V této iniciální práci jsme studovali čtyři typy kolagenových struktur, abychom ověřili jejich 
netoxicitu, biokompatibilitu a schopnost podporovat buněčnou proliferaci. K tomuto 
účelu jsme využili dva typy buněk (neurální progenitorové buňky derivované z lidských 
embryonálních kmenových buněk – NPB, lidské embryonální karcinomové buňky – ECEp 
2102). Použité biomateriály byly vytvořeny z bovinního kolagenu I v síťované i nesíťované 
formě. Kolagen byl síťován samostatně a také v kombinaci s hyaluronovou kyselinou, resp. 
nanočásticemi hydroxyapatitu.

Zjistili jsme, že oba typy buněk adherují a proliferují v použitých materiálech, čímž byla 
prokázána jejich netoxicita a podpůrné vlastnosti. Míra proliferace buněk v 3D strukturách 
byla stanovena metodami kvantifikace množství DNA a analýzou imunofluorescenčních 
obrazů. Ukázali jsme, že v závislosti na typu materiálu se liší míra proliferace buněk během 
dlouhodobé kultivace, což souvisí s odlišným složením a strukturou testovaných materiálů. 
Nejvíce buňky proliferovaly v nesíťovaném kolagenu, jehož hydrogelová struktura a vysoký 
stupeň degradability podporuje migraci a expanzi buněk. U síťovaných materiálů bylo 
prokázáno pozitivní působení kyseliny hyaluronové na expanzi buněk. Kombinace 3D 
materiálů a neurálních progenitorových buněk tak otevírá možnosti tvorby a modifikace 
funkčních bioimplantátů.

jaros@med.muni.cz
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Modulation of Tumor Microenvironment by Mesenchymal Stromal Cells
Kučerova L.
Ústav experimentálnej onkológie SAV

Complex tumor microenvironment comprises a wide plethora of non-neoplastic cell types 
including mesenchymal stromal cells (MSC) and derivatives thereof. MSC are thought to 
affect tumor growth directly by the production of factors acting on tumor cells, or indirectly 
by production of pro-angiogenic growth factors. Moreover, MSC under the tumor–driven 
paracrine stimulation were shown to differentiate and acquire markers of cancer associated 
fibroblasts. We could show that multipotent MSC derived from human adipose tissue (AT-MSC) 
affected tumor cell proliferation/apoptosis in vitro, incidence and growth in vivo. Sustained 
production of chemokines and cytokines such as SDF-1&#945;,VEGF A, VEGF B, PDGF-BB, HGF 
and CCL5 by MSC did not always result in formation of permissive microenvironment to sustain 
tumor xenotransplant growth in vivo. Therefore mutual paracrine interactions between tumor 
cells and MSC resulting in tumor behavior changes have to be further analyzed.



Behaviour of mesenchymal stem cells in biomaterials used in clinical practice
Kučera T.1, Soukup T.2, Krs O.3, Urban K.1

Orthopaedics Department, University Hospital, Charles University in Prague,  
Faculty of Medicine in  Hradec Králové, Czech Republic1

Department of Histology and Embryology, Charles University in Prague,  
Faculty of Medicine in Hradec Králové, Czech Republic2

Department of Anatomy, Charles University in Prague,  
Faculty of Medicine in Hradec Králové, Czech Republic3

PURPOSE OF THE STUDY
We concern in the healing of bone defects. In this preliminary study we investigated the 
behaviour of mesenchymal stem cells in biomaterials used in our clinical practise. We 
compared three different approaches – 1) application of isolated mesenchymal stem cells, 2) 
mononuclear concentrate and the 3) whole bone marrow.

MATERIAL
Bone marrow was obtained from healthy woman undergoing total hip arthroplasty following 
informed consent according to the guidelines from the Ethic committee of University Hospital. 
We tested calcium sulphate and tricalcium phosphate in porous and pressed forms. In one 
case we tested porous tricalcium phosphate with fibrin glue.

METHODS
Bone marrow was aspirated during implantation of total hip arthroplasty before femoral 
osteotomy from the trochanteric region of the femur. Bone marrow was transported in phosphate 
buffer saline to the laboratory. Mononuclear cells were obtained by optimized Ficoll-Paque 
density gradient centrifugation and were purified on the basis of their ability to adhere to plastic.  
Cells were cultured on untreated plastic (TPP Petri-dishes) at 37°C under aerobic conditions 
(5% CO2) with FCS-containing alpha-MEM expansion medium. MSCs/MPCs expansion medium 
consisted of alpha-MEM (Gibco), FCS (PAA), ascorbic acid 2-phosphate (Sigma), dexamethasone 
(Sigma), L-glutamine (Gibco), penicillin and streptomycin (Gibco). Once adherent cells were 
more than 50% confluent, they were detached with 0.25% trypsin-EDTA (Gibco). We applied 
3 ml of the whole bone marrow to porous tricalcium phosphate (sample 1), 3 ml of mononuclear 
suspension to porous tricalcium phosphate (sample 2), 3 ml of mononuclear suspension to 
porous tricalcium phosphate + fibrin glue (sample 3), 3 ml of isolated mesenchymal stem cells 
suspension to pressed tricalcium phosphate (sample 4) and 3 ml of isolated mesenchymal stem 
cells suspension to compact calcium sulphate (sample 5). After 2 weeks the samples were fixed 
and evaluated by histological methods incl. electron microscopy. 

RESULTS
The best results we observed within samples 1 and 2 (porous tricalcium phosphate with the 
whole bone marrow and mononuclear concentrate). We could notice marked production of 
collagen. There was distinctly less formed collagen in sample 3 (mononuclear concentrate 
with tricalcium phosphate and fibrin glue). According to pressed form of tricalcium 
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phosphate in the sample 4 the production of collagen was marked but just on the surface of 
the biomaterial. The worst results were in sample 5 (mesenchymal stem cells suspension with 
calcium sulphate), the stem cells just colonized  cavities of the biomaterial, the production of 
collagen was inexpressive.

DISCUSSION
The combination of porous tricalcium phosphate and bone marrow proved to be good in our 
clinical practise in healing of bone defects. Mononuclear suspension obtained by centrifugation 
of bone marrow during operation contains higher concentration of mesenchymal stem cells 
and may be convenient especially in the region where is the lack of these cells because of 
insufficient blood supply or infection. Both combinations of porous tricalcium phosphate 
with bone marrow or with mononuclear suspension had the best results in the collagen 
production. There was an idea to use fibrin glue to maintain the structure of porous tricalcium 
phosphate in bone defects. In our study we noticed that fibrin glue rapidly dissolved, support 
of the structure and collagen production were insufficient. Results of sample 4 point to the 
importance of porous structure of  biomaterials. There was marked production of collagen 
just on the surface. The lack of porous structure of calcium sulphate and rapid dissolution are 
not profitable for mesenchymal stem cells.

CONCLUSIONS
Porous structure was important for mesenchymal stem cells seeding, proliferation and 
differentiation. We found out the comparable production of collagen when we used whole 
bone marrow, mononuclear concentrate and isolated mesenchymal stem cells in porous 
structure. The combination with fibrin glue was not beneficial.
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Uchování autologních lebečních kostí pro následnou kranioplastiku
Procházková D., Vidláková M., Kubešová B., Juráň V.
Fakultní nemocnice Brno, Tkáňová banka

Tkáňová banka FN Brno, Neurochirurgie FN Brno

Úvod
Tkáňová banka FN Brno zajišťuje uložení autologních lebečních kostí, které se vracejí zpět 
pacientovi. Shrnujeme případy kranioplastik za posledních 10 let.

Indikace 
Indikací k dekompresivní kraniektomii je poúrazový edém mozku po kontuzi bez nebo 
s akutním subdurálním hematomem. Mezi další indikace patří nezvladatelný nárůst 
konzervativně léčeného otoku mozku, např.u mozkové ischémie nebo u mozkových tumorů 
ve fázi předoperační nebo pooperační. Bez tohoto zákroku by u mnohých pacientů po těžkém 
traumatu mozku či mozkové ischemii došlo velmi rychle k ireparabilnímu poškození mozkové 
tkáně. Po odeznění mozkového edému je pacientovi kostní ploténka replantována.

Metodika 
Po provedení kraniektomie je štěp lebeční kosti na operačním sále propláchnut v roztoku 
Pamyconu, očištěn od zbytků periostu a vložen do dvojitého sterilního obalu. Poté je 
štěp označen štítkem pacienta a odnesen na Tkáňovou banku. Zde je pracovníkem obal 
zataven,popsán a uložen v monitorovaném hlubokomrazícím boxu při –80°C až do opětovného 
vydání zpět na operační sál a navrácení pacientovi.

Statistika 
Bylo odebráno a uskladněno celkem 364 kostí lebečních, z toho 268 od mužů a 96 od žen

Mezi nejčastější příčiny operace patří nitrolební poranění, subarachnoidální a intracerebrální 
krvácení, mnohočetná poranění , ale i mozkový infarkt.

Kalva byla reimplantována u zhruba 50% pacientů a ve většině případů je vrácena do půl roku 
od prvotní operace.

Úložné autotransplantátu je hrazeno pojišťovnou .

Závěr: 
Způsob odebrání, ošetření, uložení a reimplantace kalv se jeví jako úspěšný a do budoucna 
perspektivní postup.
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Příprava transplantátu šlachy musculus tibialis anterior
Špirka D., Skokanová M., Karkoška J.
Fakultní nemocnice Brno, Tkáňová banka

Cíl práce:
Tkáňová Banka FN Brno zahájila přípravu transplantátů šlachy musculus tibialis anterior 
zhruba před 2 roky. Odběr těchto šlach se provádí v rámci odběru muskuloskeletálních tkání, 
z technického hlediska jde u odběru šlachy musculus tibialis anterior o jednoduchší typ 
odběru.

Soubor a metody:
Dárci transplantátů šlach musculus tibialis anterior jsou pečlivě selektovány dle standardních 
kriterií. Věk dárců je limitován 65 lety. Odběr je technicky nenáročný i vzhledem k anatomickému 
postavení. Po odpreparování od tibie je šlacha posouzena a následně provedena sekce v místě 
inzerce na 1.metatarsus, poté je šlacha zabalena. Po standardních vyšetřeních je šlacha 
opracována na Zpracovatelském sále (Čistý prostor tř.C/D) odpreparováním přebytečné 
tkáně. Poté je výrobně zabalena a radiačně ozářena. Po propuštění k transplantaci ji lze použít 
k transplantačním účelům.

Výsledky:
Transplantát šlachy musculus tibialis anterior je kvalitní a rovnocennou alternativou za 
transplantáty ligamentum patellae, jeho příprava výrazně změnila pořadí čekatelů na 
transplantaci předního zkříženého vazu.

Závěr:
Transplantáty šlachy musculus tibialis anterior jsou vhodným transplantátem při náhradách 
předního zkříženého vazu. Po jeho zavedení do standardní nabídky transplantátů Tkáňové 
banky FN Brno poptávka po něm radikálně vzrostla.
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Výzkum a vývoj optimální kombinace nanomateriálu a nosiče pro tkáňové 
inženýrství
Štrajtová L.1, Komárková J.1, Kubešová B.1, Munzarová M.2, Gregorová N.1

Národní Tkáňové Centrum a.s.1

Elmarco, spol. s r.o.2

První pozorování a prověřování velikosti nanočástic proběhlo v první polovině dvacátého 
století. Od té doby obor nanotechnologií – obor zabývající se studiem materiálů v rozměrech 
blížících se velikosti jednotlivých molekul, zaznamenal ohromný rozmach. V současné době se 
nanomateriály využívají již v širokém spektru technologií, ať už jde o automobilový průmysl, 
stavební materiály, energetický průmysl, potravinářství nebo elektrotechniku.

Logicky je zvažováno použití těchto materiálů i v oblasti medicíny. V tomto odvětví se 
kvůli jejich jedinečným vlastnostem a rozměrům otevírá další široké pole možných aplikací 
nanočástic a nanomateriálů.

Naše pracoviště se zaměřuje na možnost použití nanovláken v kombinaci s nosičem. Toto 
médium otevírá široké aplikační pole pro metody tkáňového inženýrství v oblasti moderní 
terapie. Cílem je výběr optimálního typu nanovláken a jejich vhodné spojení s nosičem, 
který umožní širší použití pro rychlou, jednoduchou a velmi specifickou aplikaci. Kombinace 
nanovláken a nosiče představuje novou formu pro použití ve zdravotnictví, ale i pro další 
biomedicínský výzkum. Záměrem je co nejrychlejší transfer nově vyvinuté technologie do 
klinické praxe k reálným pacientům.
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Nové technologie kultivace buněk „WAVE Bioreactor Systém BASE 2/10EH“
Petra Vidláková1, Lucie Kordačová1, Marek Cibulka1 ,Jana Smejkalová1, Jaroslav Michálek1,2

Univerzitní centrum buněčné imunoterapie, Masarykova univerzita Brno1

1.dětská interní klinika, FN Brno2

Úvod:
WAVE bioreaktor™ je zařízení pro kultivaci buněk. Na rozdíl od jiných disponibilní bioreaktorů 
pojme objem větší než 500 litrů kultury. To díky nepoužívání plyn propustných membrán ve 
WAVE bioreaktoru. Místo toho je pohyb kyslíku a míchání dosažen novými postupem - vlnou-
vyvolanou agitací. Vlnění je dosaženo speciálním houpacím mechanismem v bioreaktoru. 
Vlna bioreaktoru generuje volný prostor bublinek prostého kyslíku. Vlnění také mísí tekutiny 
v bioreaktoru a re-suspenduje buňky a částice. Vlna vyvolaná agitací nevyžaduje invazivní 
mechanickou míchačku nebo pohánění plynem. Vše umožňuje konstrukce jednorázového 
předem vysterilizovaného bioreaktoru.

Funkce BASE2/10EH:
Komora bioreaktoru  
Buňky jsou v kontaktu jen s plastovou kultivační komorou. Žádné křížené kontaminace, 
čištění, sterilizace nebo jiné problémy. 

Škála 

U WAVE Bioreaktoru BASE2/10EH lze použít Cellbag-2L nebo Cellbag-10L. 

Kompletně uzavřený systém 
WAVE Bioreaktor je ideální pro viry nebo výrobu vakcíny, vysoce omezené aplikace a operace 
cGMP. 

Žádné čištění nebo sterilizace 
Pracovní deska nebo inkubátor
BASE2/10EH má v pracovní desce vestavěnou teplotní kontrolu. Nicméně, může být umístěn 
i v inkubátoru. 

Perfúze
BASE2/10EH využívá perfúzní modul (PERFCONT2E). Zajišťuje „přísun čerstvého a odběr 
použitého média založený na váze. 

WAVE Bioreaktor sestává ze čtyř částí: 
1) houpací jednotka, která zajišťuje houpání bioreaktoru 

2) digitální váha s přívodní a odváděcí pumpou 

3) vzduchová pumpa CO2MIX20 kontrolor 

4) vak bioreaktoru (Cellbag™) 

Vak bioreaktoru Cellbag™ je předem vysterilizován γ zářením a je určen k jednorázovému 
použití. Cellbag™ se naočkuje kulturou, umístí na houpací jednotku, nastaví se požadované 
parametry (teplota, rychlost a úhel houpání, míra provzdušňování, perfúze) a započne 
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kultivace. Výměna plynů je zajišťována vzduchovou pumpou CO2MIX20 kontrolor, zajišťuje 
zásobování kyslíkem a odstraňování metabolických plynů. WAVE Bioreaktor 2/10EH systém je 
ideální pro živočišné, hmyzí a rostlinné buněčné kultury. 

Perfúze
Je možné nastavit požadovaný přísun čerstvého média v g/den. PERFCONT2E jednotka po 
stisknutí PERF bude periodicky přidávat médium. Každý přísun média je rozdělen do několika 
mini-přídavků. LCD obrazovka ukazuje FEED DELAY (denní přísun), dokud se váha neustálí, 
poté dojde k dalšímu přídavku média. FEED ON svítí, pokud je napájecí čerpadlo zapnuté. 
Systém může udržovat dlouhodobou perfúzi s přesností ± 5 %. 

Odstraňování média Vždy, když přísun média přesáhne nastavenou váhu, pumpa se zapne 
a pumpuje, dokud není váha nižší než nastavená. „Krmení“ má přednost. Kdykoli je čas přísunu 
média proběhne přísun média. Odčerpávání, pokud probíhá, je automaticky zastaveno. Přísun 
a odčerpávání média není možné současně. 

Využití WAVE Bioreaktoru:
Expanze T lymfocytů pro adoptivní transfer z mononukleárních buněk periferní krve
Výroba T lymfocytů bude probíhat za podmínek SVP v laboratořích UCBI MU v Brně. Půjde 
se o jedinečnou klinickou studii s adoptivní imunoterapií v České republice. Od pacientů 
s diagnózou AMM (klinické stádium IIIb, IIIc, IV)  leukaferézou budou získány mononukleární 
buňky periferní krve. Tyto buňky budou kultivovány v uzavřeném systému in vitro dle 
podmínek SVP s komerčně dostupnými anti-CD3/CD28 imunomagnetickými partikulemi a IL-
2. za využití přístroje WAVE Bioreaktor. Během 14denní kultivace na WAVE Bioreaktoru dojde 
k expanzi požadovaného množství lymfocytů (expanze 50x-100x  - na minimálně 3x1010 T 
lymfocytů).  T lymfocyty budou testovány na kvalitu a sterilitu a zamraženy v tekutém dusíku 
(-196°C). 

Pro výrobu bude použita periferní krev pacienta. 

Výroba bude probíha ve čtyřech krocích:
Izolace PBMCs z buffy coatu

Expanze s Dynabeads magnetických nosičů s využitím přístroje WAVE Bioreaktor 2/10 EH
Separace magnetických nosičů na přístroji DYNAL ClinExVivo  MPC

Zamražení

Při testech z etických důvodů nebude použita krev pacienta, ale zdravého dárce. Z ní budou 
pomocí přístroje WAVE Bioreaktor expandovány T lymfocyty. 

Tato práce byla podpořena projektem MŠMT  NPVII 2B06058
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Využití limbálních a mezenchymálních kmenových buněk k léčbě 
poškozeného povrchu oka
Zajícová A., Pokorná K., Lenčová A. a spol.
Ústav Molekulární Genetiky, Akademie věd České republiky, Praha

Terapie pomocí kmenových buněk se zdá být vhodnou cestou k léčbě různých typů poranění, 
dědičných chorob či získaných deficiencí kmenových buněk. Problémem je absence 
vhodného nosiče pro růst a přenos těchto buněk. V této práci jsme popsali možnosti přenosu 
myších limbálních kmenových buněk (LSC) a mezenchymálních kmenových buněk (MSC) 
rostoucích na 3D nanovláknných nosíčích (PA6/12), připravených originální „Nanospider“ 
technologií. Morfologie, růstové a metabolické vlastnosti buněk rostoucích na nanovláknech 
byly srovnatelné s buňkami rostoucími na plastiku používaném pro tkáňové kultury. LSC 
kultivované na nanovláknech byly barveny fluorescenčním činidlem PKH26 a přeneseny 
na poškozený povrch myšího oka, byla sledována jejich schopnost přesídlit a přežívat na 
povrchu oka. Přenesené LSC s MSC inhibovaly lokální zánětlivou reakci a podporovaly hojení 
v poškozeném oku. Výsledky ukazují, že PA6/12 by mohl být vhodný nosič pro růst a přenos 
kmenových buněk pro léčebné účely.
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Informační systém TISSUE 

Informační systém TISSUE firmy Tis Brno, s.r.o. je komplexním informačním systémem pro řízení 
a sledování výroby a skladování lidských tkání.
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Struktura a organisace přístupu k datům je specifická pro různé typy tkání. Podporuje odběry kostí, 
ligament, rohovek, sklér, kůží, amnií a dalších tkání.

Umožňuje různé formy zpracování, lišící se podle typu tkání, oplachy, sterilisaci a lyofilisaci.
Dále umožňuje pořizování výsledků laboratorních vyšetření k jednotlivých odběrům a tkáním i v 
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protokoly.

Vysoká spolehlivost systému je zajištěna širokým využitím technologie čárových kódů v průběhu 
výroby i při značení finálních produktů.

Systém je v provozu na TB FNB Brno, Bohunice, od roku 2006.

TIS Brno s.r.o.
www.tisbrno.cz
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Produkty pro vědu a výzkum

Společnost BARIA s. r.o. se zabývá poskytováním služeb spojených s dodáváním
produktů pro výzkumné a diagnostické účely. Na českém trhu působí od roku 2002 a

svým posláním se zaměřuje na podporu a nalézání řešení v oblasti výzkumu
přírodních a medicínských věd, vývoje nových léků, farmaceutických přípravků a

jiných biologicky aktivních látek. Svou činností přispívá k rozvoji a získávání
nových poznatků na poli proteomiky. 

Protilátky
Rekombinantní proteiny
Peptidy
ELISA kity

Transfekční činidla
Laboratorní plast
Kultivační média a séra
Laboratorní přístroje a pipety

Abcam, Abnova, Biogenex, Biochrom, Corning, Jackson Immunoresearch,
Labvision, Peprotech, Polyplus - transfection, Raybiotech, R&D Systems,

Santa Cruz, Vector Laboratories

TRANSFEKCE
TKÁŇOVÉ KULTURY

PROTEOMIKA
IMUNOHISTOCHEMIE

MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE

www.baria.cz


