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Registrace účastníků
Slavnostní zahájení konference
Bioimplantologie 2011
prim. MUDr. Barbara Kubešová
prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. – náměstek VVŠ FN Brno

9.00 – 10.30 hod

Přednáškový blok I.
Předsedající: Kaláb M., Janíček P.

1. Hlavní přednáška
REKONSTRUKCE ROZSÁHLÉHO DEFEKTU HRUDNÍ STĚNY S VYUŽITÍM
ALLOGENNÍHO KOSTNÍHO TRANSPLANTÁTU, AO OSTEOSYNTÉZY A POSUNU
PEKTORÁLNÍHO LALOKU - PŘÍKLAD ÚZKÉ MEZIOBOROVÉ SPOLUPRÁCE
Kaláb M.1, Molitor M.2, Kubešová B.3, Lonský V.1
1
Kardiochirurgická klinika Fakultní nemocnice Olomouc
2
Oddělení plastické a estetické chirurgie, Fakultní nemocnice Olomouc
3
Fakultní nemocnice Brno, Tkáňová banka

2. PŘÍPRAVA SPECIÁLNÍCH MUSKULOSKELETÁLNÍCH TRANSPLANTÁTŮ
– ACETABULUM, STERNUM
Karkoška J., Skokanová M., Špirka D., Kubešová B.
Fakultní nemocnice Brno, Tkáňová banka; Národní Tkáňové Centrum a.s.

3. POUŽITÍ MASIVNÍHO HOMOŠTĚPU PŘI REKONSTRUKCI ACETABULA
Janíček P.1, Tomáš T.1, Kubešová B.2
1
Ortopedická klinika LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
2
Fakultní nemocnice Brno, Tkáňová banka

4. HYPERPARATYREÓZA- DIAGNOSTIKA, LÉČBA A ŠANCE PRO PACIENTA Z POHLEDU
CHIRURGA
Linhartová M.1, Kubešová B.2, Štrajtová L.2, Starý K.1, Munteanu H.1
1
Chirurgická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno
2
Fakultní nemocnice Brno, Tkáňová banka

5. CHIRURGICKÁ KOREKCE INDURATIO PENIS PLASTICA KOLAGENNÍM SIS ŠTĚPEM
Kutílek P.
Fakultní nemocnice a LF UK Hradec Králové

Diskuze

10.30 – 11.00 hod


PŘESTÁVKA NA KÁVU / DOPROVODNÁ VÝSTAVA FIREM

BIOIMPLANTOLOGIE 2011

ODBORNÝ PROGRAM 14. 4. 2011

11.00 – 12.30 hod Přednáškový blok II.
Předsedající: Kučerová L., Dragúňová J.
6. OVPLYVNENIE CHEMOREZISTENCIE MEZENCHÝMOVÝCH KMEŇOVÝCH BUNIEK
EXPRESIOU TRANSGÉNNYCH PROTEÍNOV
Kučerová L., Matúšková M.
Ústav experimentálnej onkológie SAV

7. PŘÍPRAVA ALOGENNÍCH MSC PRO POTENCIÁLNÍ VYUŽITÍ PŘI TRANSPLANTACÍCH
KRVETVORNÝCH BUNĚK
Hrubá A., Fales I., Langkramer-Konnrádová Š., Rahmatová Š., Kobylka P.
Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

8. OPTIMÁLNY SPÔSOB IZOLÁCIE A KULTIVÁCIE LIMBÁLNYCH KMEŇOVÝCH BUNIEK
A BUNIEK MUKOZÁLNEHO EPITÉLIA
Dragúňová J.1, Černák A.2, Koller J.1
1
Centrálna tkanivová banka pri Klinike popálenín Lekárskej fakulty Univerzity Komenského,
Bratislava, Slovenská republika
2
Očná klinika SZU, UNB, Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda, Bratislava, Slovenská republika
Centrálna tkanivová banka pre Klinike popálenín LF UK Bratislava, Slovenská republika

9. GENETICKY MODIFIKOVANÉ AT-MSC INHIBUJÚ RAST EXPERIMENTÁLNYCH
METASTÁZ KOLOREKTÁLNEHO KARCINÓMU
Matúšková M., Bohovič R., Tyčiaková S., Kozovská Z., Kučerová L.
Ústav experimentálnej onkológie SAV, Slovenská republika

10. POUŽITÍ MULTIPOTENTNÍCH MEZENCHYMÁLNÍCH BUNĚK K REPARACI CHRUPAVKY
– KAZUISTIKA
Walder P., Procházka V.
Fakultní nemocnice Ostrava, Ortopedické oddělení

Diskuze

12.30 – 13.30 hod

OBĚD

13.30 – 14.30 hod Přednáškový blok III.
Předsedající: Jaroš J., Vojtová L.
11. „CLICK&SEED“ MODIFIKACE POVRCHŮ BIOMATERIÁLŮ ZA ÚČELEM STIMULACE
CHOVÁNÍ ADHERENTNÍCH BUNĚK
Jaroš J., Proks V., Rypáček F., Dvořák P., Hampl A.
Ústav histologie a embryologie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
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12. IN VITRO REKONSTRUOVANÉ EPITELIÁLNÍ MODELY A JEJICH VYUŽITÍ PRO
HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI CHEMICKÝCH LÁTEK
Koubíková L. 1, Bílková-Fránková H.2, Bielniková H. 3, Schůrek J.1
1
Centrum buněčné terapie a diagnostiky
2
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
3
Fakultní nemocnice Ostrava, Oddělení patologie

13. RESORBOVATELNÉ IMPLANTÁTY NA BÁZI HYDROGELŮ
Vojtová L., Michlovská L., Nová L., Jančář J., Nečas A., Plánka L., Prosecká E., Plecner M., Amler E.
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická

14. KULTIVÁCIA CHONDROCYTOV NA RÔZNYCH TYPOCH NOSIČOV
Božiková M.1, Dragúňová J.1, Bašnárová M.2, Koller J.1
1
Centrálna tkanivová banka pri Klinike popálenín a rekonštrukčnej chirurgie, Nemocnica Ružinov,
Slovenská republika
2
Slovenská technická univerzita, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Bratislava,
Slovenská republika

Diskuze

14.30 – 15.00 hod

PŘESTÁVKA NA KÁVU /
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DOPROVODNÉ VÝSTAVY FIREM

15.00 – 15.45 hod Přednáškový blok IV.
Předsedající: Kubešová B., Boráň T.
15. VALIDACE MĚŘENÍ OBJEMU DÁRCOVSKÉ PUPEČNÍKOVÉ KRVE UZAVŘENÝM
SYSTÉMEM
Karkošková L.1, Kocmanová I.2, Matějková E.1
1
Fakultní nemocnice Brno, Tkáňová banka
2
Fakultní nemocnice Brno, Oddělení klinické mikrobiologie

16. OSTRŮVKY LEGISLATIVNÍ IZOLACE
Kubešová B.1, Štěpán V.2
1
Fakultní nemocnice Brno, Tkáňová banka
2
Národní Tkáňové Centrum a.s.

17. LEGISLATIVNÍ RÁMEC PRO PŘÍPRAVKY OBSAHUJÍCÍ LIDSKÉ TKÁNĚ A BUŇKY
Boráň T.
Státní ústav pro kontrolu léčiv

Diskuze

15.45 – 16.15 hod
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16.15 hod

Ustavující schůze Společnosti pro Bioimplantologii

18.30 hod

Odjezd autobusů na Společenský večer

19.00 hod

Exkurze historickým místem Bitvy tří císařů za
přítomnosti císařských vojáků

ODBORNÝ PROGRAM 15. 4. 2011
9.00 – 10.30 hod

Přednáškový blok V.
Předsedající: Handl M., Vališ P.

18. RANDOMISED COMPARISON OF INTRAMUSCULAR VERSUS INTRAARTERIAL
AUTOLOGOUS BONE MARROW CELLS TRANSPLANTATION IN PATIENTS WITH
ADVANCED CRITICAL LIMB ISCHEMIA
Madaric J.1,2, Klepanec A.1,2, Mistrik M.3, Altaner C.4, Valachovicova M.1, Olejarova I.2,
Zita Z.2, Urlandova T.2, Hladikova D.2, Toth M.2, Bazik R., Balazs T., Vulev I.1,2.
1
Slovak Medical University, Slovakia
2
National Cardiovascular Institute, Slovakia
3
Clinic of Hematology and Transfusiology, Faculty Hospital, Slovakia
4
Slovak Academy of Science, Bratislava, Slovakia

19. TRANSPLANTACE HYALINNÍ CHRUPAVKY V ČR – VČERA, DNES A ZÍTRA?
Handl M.
Ortopedická klinika 2. LF UK FN Motol, Praha

20. LÉČBA KRITICKÉ ISCHEMIE DOLNÍCH KONČETIN TERAPEUTICKOU ANGIOGENEZÍ
- NAŠE ZKUŠENOSTI
Hudeček J., Talapková R., Fedorová J., Melová R., Šinák I., Kubisz P.
Klinika hematológie a transfuziológie, Univerzitná nemocnica Martin, Slovenská republika

21. VYUŽITÍ PRP PŘI REGENERACI KLOUBNÍ CHRUPAVKY KOLENE U STŘEDNĚ
POKROČILÉ FEMOROTIBIÁLNÍ CHONDROMALACIE - OBJEKTIVNÍ ZHODNOCENÍ
LÉČBY A NAŠE ZKUŠENOSTI PO PRVNÍM ROCE APLIKACÍ
Jajtner P., Hart R.
Nemocnice Znojmo, p.o.

22. SOUČASNÁ IMPLANTACE SOLIDNÍHO CHONDROGRAFTU A PLASTIKA LCA
S VYUŽITÍM KADAVEROZNÍHO ŠTĚPU
Vališ P.1,Chaloupka R.1, Repko M.1, Šprláková-Puková A.1, Kubešová B.2, Pavlovský Z.3
1
Ortopedická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno
2
Fakultní nemocnice Brno, Tkáňová banka
3
Ústav patologie LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Diskuze
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11.00 – 12.30 hod Přednáškový blok VI.
Předsedající: Matějková E., Lysák D.
23. AKTUÁLNÍ POZNATKY O PUPEČNÍKOVÉ KRVI - SHRNUTÍ ZÁVĚRŮ Z WORLD CORD
BLOOD CONGRESS 2010
Matějková E.
Fakultní nemocnice Brno, Tkáňová banka

24. DÁRCOVSTVÍ HEMOPOETICKÝCH KMENOVÝCH BUNĚK PRO ÚČELY
NEPŘÍBUZENECKÉ ALOGENNÍ TRANSPLANTACE
Lysák D., Navrátilová J.
Fakultní nemocnice Plzeň, Hematologicko- onkologické oddělení

25. DENDRITICKÉ BUŇKY V IMUNOTERAPII DIABETES MELLITUS 1. TYPU
Veselková Z.1, Mikulková Z.1, Michálek J.1,2
1
Univerzitní Centrum buněčné imunoterapie, Babákův výzkumný institut,
Masarykova Univerzita, Brno
Pediatrická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno

2

26. USPÁNÍ A ZNOVUPROBUZENÍ TKÁNĚ K ŽIVOTU ANEB NOVÁ MOŽNOST LÉČBY PRO
PACIENTY TRPÍCÍ HYPERPARATYREÓZOU
Štrajtová L.1, Komárková J.1, Linhartová M.2, Pavlovský Z.3, Kubešová B.1
1
Národní Tkáňové Centrum a.s.
2
Chirurgická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno
Ústav patologie LF MU a Fakultní nemocnice Brno

3

27. ZPRACOVÁNÍ A PŘÍPRAVA KOSTNÍCH PREPARÁTŮ, UŽITÝCH JAKO
MODELU IMPLANTACE ŠTĚPŮ V BIOIMPLANTOLOGII PRO HISTOLOGICKÉ,
IMUNOHISTOCHEMICKÉ A MOLEKULÁRNĚ-BIOLOGICKÉ ANALÝZY
Staněk L.1, Prosecká E.2,3, Rampichova M.2,3, Plencner M.2,3, Lytvynetse A.3,
Vojtová L.4, Lísová S.1 a Amler E.2,3
1
Ústav patologie, 1. LF UK a VFN
2
Ústav biofyziky, 2. LF UK
3
ÚEM AVČR
Fakulta chemická, VUT v Brně

4

Diskuze

12.30 – 12.40 hod ZÁVĚR KONFERENCE
12.30 – 13.30 hod
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POSTEROVÁ SEKCE

1. Inovace v uchování muskuloskeletálních autotransplantátů
Procházková D., Kubešová B.
Národní Tkáňové Centrum a.s.

2. Zpracování čištěné drcené lyofilizované spongiózy
Skokanová M., Špirka D., Karkoška J., Kubešová B.
Fakultní nemocnice Brno, Tkáňová banka
Národní Tkáňové Centrum a.s.

3. Naše spolupráce s tkáňovou bankou
Strzelczoková D., Bernatíková Z.
Karvinská hornická nemocnice a.s., operační sál

4. Konstrukce nanovláken s inkorporovaným cyklosporinem A a jejich využití
k lokální imunosupresi
Zajícová A., Chudíčková M., Trošan P., Lenčová A., Krulová M., Juklíčková M., Munzarová M.,
Holáň V.
Ústav Molekulární Genetiky AV ČR
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VŠEOBECNÉ INFORMACE

Místo konání
Hotel Holiday Inn, Křížkovského 20, Brno

Parkování
Možnost parkování na hlídaném parkovišti v areálu hotelu, cena Kč 200,-/den, v okolí areálu
BVV bezplatně, nebo v parkovacím domě naproti hotelu Holiday Inn.

Prostory		
Sál Alfa – Doprovodná výstava firem / Občerstvení /
Sál Beta – Přednáškový sál
Foyer
– Registrace účastníků / Občerstvení / Posterová skce

Registrace účastníků		
14. dubna 2011
15. dubna 2011

8.00 – 11.00 hod
8.00 – 10.00 hod

Oběd
Menu, cena Kč 230,-			
Menu, cena Kč 230,14. dubna 2011				
15. dubna 2011
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky		
Moravská cibulačka s krutony
150 g Smažený kuřecí řízek			
150 g Vepřový přírodní řízek
Bramborový salát s majonézou		
1/2 rýže, 1/2 hranolky, obloha
Nealkoholický nápoj nebo malé pivo		
Nealkoholický nápoj nebo malé pivo
Obědy se vydávají v restauraci Brasserie oproti stravenkám, které obdržíte při registraci.
Zájemce o bezmasé nebo dietní jídlo žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.

Konferenční materiály
Při registraci obdržíte program konference, sborník abstrakt a konferenční set.
Certifikáty se vydávají po ukončení konference.

Společenský večer
18.00 hod
19.00 hod
20.00 hod

Odjezd autobusů na Starou poštu
Exkurze historickým místem Bitvy tří císařů za přítomnosti císařských vojáků
Společenský večer v historických prostorách „Staré pošty“, www.staraposta.cz

Informace pro přednášející
Konferenční technika

n Dataprojektor
n PC
n Bezdrátová myš vč. laserpointu
n Náhledový monitor
Konferenční techniku je možné si vyzkoušet před zahájením konference nebo v průběhu přestávek.

Prezentace
Prezentace, které od Vás převezme technická obsluha v přednáškovém sále, prosíme dodat na
CD nebo USB Flash disku.
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Obsah:
Rekonstrukce rozsáhlého defektu hrudní stěny s využitím allogenního kostního
transplantátu, AO osteosyntézy a posunu pektorálního laloku - příklad úzké
mezioborové spolupráce................................................................................................................................... 18
Příprava speciálních muskuloskeletálních transplantátů – acetabulum, sternum....................... 19
Použití masivního homoštěpu při rekonstrukci acetabula................................................................... 20
Hyperparatyreóza- diagnostika, léčba a šance pro pacienta z pohledu chirurga........................ 21
Chirurgická korekce induratio penis plastica kolagenním SIS štěpem . .......................................... 22
Ovplyvnenie chemorezistencie mezenchýmových kmeňových buniek expresiou
transgénnych proteínov ................................................................................................................................... 23
Příprava alogenních MSC pro potenciální využití při transplantacích krvetvorných buněk ... 24
Optimálny spôsob izolácie a kultivácie limbálnych kmeňových buniek a buniek
mukozálneho epitélia ........................................................................................................................................ 25
Geneticky modifikované AT-MSC inhibujú rast experimentálnych metastáz
kolorektálneho karcinómu .............................................................................................................................. 26
Použití multipotentních mezenchymálních buněk k reparaci chrupavky - kazuistika. ............. 27
Modifikace povrchů unikátním systémem „Click&Seed“ za účelem stimulace chování
adherentních buněk .......................................................................................................................................... 28
In vitro rekonstruované epiteliální modely a jejich využití pro hodnocení bezpečnosti
chemických látek.................................................................................................................................................. 29
Resorbovatelné implantáty na bázi hydrogelů ........................................................................................ 30
Kultivácia chondrocytov na rôznych typoch nosičov ............................................................................ 31
Validace měření objemu dárcovské pupečníkové krve uzavřeným systémem . .......................... 32
Ostrůvky legislativní izolace ............................................................................................................................ 33
Legislativní rámec pro přípravky obsahující lidské tkáně a buňky ................................................... 34
Randomised Comparison of Intramuscular versus Intraarterial Autologous Bone
Marrow Cells Transplantation in Patients with Advanced Critical Limb Ischemia........................ 35
Transplantace hyalinní chrupavky v ČR – včera, dnes a zítra?.............................................................. 36
Léčba kritické ischemie dolních končetin terapeutickou angiogenezí - naše zkušenosti . ...... 37
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Využití plazmy bohaté na destičky ( PRP ) při regeneraci kloubní chrupavky kolene
u středně pokročilé femorotibiální chondromalacie - objektivní zhodnocení léčby
a naše zkušenosti po prvním roce aplikací................................................................................................. 38
Současná implantace solidního chondrograftu a plastika LCA s využitím
kadaverozního štěpu.......................................................................................................................................... 40
AKTUÁLNÍ POZNATKY O PUPEČNÍKOVÉ KRVI ?SHRNUTÍ ZÁVĚRŮ Z WORLD CORD
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Rekonstrukce rozsáhlého defektu hrudní stěny s využitím allogenního
kostního transplantátu, AO osteosyntézy a posunu pektorálního laloku příklad úzké mezioborové spolupráce
Kaláb M.1, Molitor M.2,Kubešová B.3, Lonský V.1
1
Kardiochirurgická klinika FN Olomouc
2
Oddělení plastické a estetické chirurgie, FN Olomouc
3
Fakultní nemocnice Brno, Tkáňová banka
Dehiscence sternotomie patří v kardiochirurgii mezi ranné komplikace s incidencí výskytu
1–6 %. Jde o spektrum od povrchového infektu měkkých tkání až po osteomyelitidu sterna,
nezřídka s reziduem ztráty kostního materiálu. Velmi obávaným problémem je mediastinitida
s mortalitou dosahující až 50 %.
Moderní léčba této poruchy hojení zahrnuje použití podtlakové drenáže ran a cílenou
antibiotickou terapii. Rekonstrukce sterna je prováděna titanovými AO dlahami, které poskytují
vysokou stabilitu hrudní stěny. Limitací použití AO osteosyntézy jsou rozsáhlé ztrátové kostní
defekty, rána se poté kryje pouze posunem laloku měkkých tkání. Nestabilní hrudní stěna
však zvyšuje riziko rozvoje respirační insuficience na mechanickém podkladě s mortalitou až
50 % a je taktéž zdrojem dalších ranných komplikací.
V kazuistice prezentujeme pacienta po standardní kardiochirurgické operaci s mimořádně
komplikovaným hojením sternotomie. Extrémně rozsáhlý defekt přední hrudní stěny byl řešen
unikátním postupem transplantace alogenního kostního štěpu a spongiózy v kombinaci s AO
dlahovou osteosyntézou a posunem laloku pektorálního svalu.
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Příprava speciálních muskuloskeletálních transplantátů – acetabulum,
sternum
Karkoška J., Skokanová M., Špirka D., Kubešová B.
Fakultní nemocnice Brno, Tkáňová banka; Národní Tkáňové Centrum a.s.
Cíl práce: Příprava speciálních muskuloskeletálních transplantátů acetabula a sterna není
běžným standardem na tkáňových bankách i z globálního hlediska. Posuzování a výběr dárce
pro odběr speciálních muskuloskeletálních transplantátů (acetabulum, sternum, dalších) je
složitý a předpokládá splnění kriterií podle platné české legislativy (Zákona 285/2002 Sb.
v platném znění, Zákona 296/2008 Sb., Vyhlášky 422/2008 Sb.), kriterií Evropské asociace
tkáňových bank a nastavení kriterií TB FN Brno.
Soubor a metody: Speciální transplantáty jsou získávány odběrovým týmem Tkáňové banky
FN Brno při kadaverózních muskuloskeletálních odběrech na patologiích a ústavech soudních
lékařství. Po příslušné kontrole kvality jsou zpracovávány zpracovatelským týmem v čistých
prostorech. Vzhledem k tomu, že jsou tyto speciální transplantáty používány jako strukturální
štěpy, musí být odběry prováděny pouze před pitvou na dárcích mužského pohlaví do věku
65 let. Odběrový tým před zahájením odběru provede vyšetření těla dárce a tak zhodnotí
vhodnost dárce pro takový odběr. Odběr začíná chirurgickou přípravou a rouškováním těla
dárce. Poté je zahájena preparace a explantace těchto tkání. V rámci dílčí kontroly kvality
jsou provedeny komplexní povrchové otěry z odebrané tkáně, která je posléze speciálně
zabalena a označena identifikací. Následně odběrový tým provede rekonstrukci těla dárce.
Tkáň je transportována na tkáňovou banku v suchým ledu, kde je uložena do karantény do
doby než jsou získány validní výsledky virologického a bakteriologického vyšetření. Speciální
transplantáty jsou poté zpracovávány v speciálním sterilním izolátorovém boxu (čisté
prostory třídy A na pozadí třídy čistoty C), kde jsou pomocí chirurgických nástrojů a přístrojů
opracovány, tvarovány a vyčištěny. Opět jsou z těchto transplantátů provedeny plošné otěry
v dílčích fázích jejich zpracování.
Výsledky: Po získání negativních výsledků jsou speciální transplantáty propuštěny
kvalifikovanou osobou (dle Zákona 296/2008 Sb.) k transplantaci. Nadále jsou uchovávány při
teplotách hlubokého mrazení v –80&#186;C až do doby jejich podání příjemci.
Závěr: Přípravou speciálních transplantátů se Tkáňová banka FN Brno snaží uspokojit
požadavky chirurgů při závažných operačních zákrocích anebo vzniklých pooperačních
stavech. Také je snahou TB FN Brno mít standardní zásobu těchto transplantátů pro flexibilní
řešení těchto případů.
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Použití masivního homoštěpu při rekonstrukci acetabula
Janíček P.1; Tomáš T.1; Kubešová B.2
1
Ortopedická klinika LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
2
Fakultní nemocnice Brno, Tkáňová banka
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Hyperparatyreóza- diagnostika, léčba a šance pro pacienta z pohledu chirurga
Linhartová M.1, Kubešová B.2, Štrajtová L.2, Starý K.1, Munteanu H.1
1
Chirurgická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno
2
Fakultní nemocnice Brno, Tkáňová banka
Hyperparatyreóza (HPT) je termín označující hyperfunkci příštítných tělísek. Ta produkují
parathormon, jehož úkolem je regulovat hladinu vápníku a fosfátu v těle. Je možné rozlišit
několik typů hyperparathyreózy. Primární HPT, kde příčinou bývá adenom, příštítná hyperplázie
(která může postihnout i více tělísek), nebo jako součást syndromu MEN1A (mnohočetná
endokrinní neoplazie ? typ 1). Při sekundární HPT dochází k nadměrné sekreci parathormonu,
jako odpovědi na dlouhodobě sníženou koncentraci vápníku. Hypokalcémie může nastat
vlivem chronické renální insuficience. Pokud se tato sekundární forma stává autonomní,
nezávislou na vápníkovém regulačním okruhu, mluvíme o terciární HPT. K nadprodukci
parathormonu také dochází při pseudohyperparatyreoidismu (paraneoplastickém syndromuje
hyperkalcémie důsledkem přítomnosti peptidů podobných parathormonu (PTHrP) v těle,
například při malignitách plic, pankreatu nebo prsu.
Primární hyperparatyreóza (PHP) je častou příčinou poruchy kalciofosfátového metabolizmu.
Typickým nálezem při biochemickém vyšetření u PHP je vysoká hladina parathormonu, kterou
doplňuje hyperkalcémie a hypofosfatémie. Z praxe je známo, že určení diagnózy není takový
problém, jako nalezení zdroje autonomní produkce parathormonu. Důvodem, pro vznik PHP
je nejčastěji adenom příštitného tělíska, méně často hyperplázie a zřídka se jedná o karcinom
příštitného tělíska (0,5– 1,0%).
Základem léčby PHP je regulace hyperkalcémie spolu s resekcí adenomu a ohledáním
všech ostatních příštitných tělísek. Detekce adenomu může být v některých případech
problematická. Základní zobrazovací metodou je ultrasonografie krku. Běžně je doplňována
scintigrafii MIBI, výjimečně je nutno použít CT či MR. Diagnosticky někdy pomůže i biopsie
s biochemickýckým vyšetřením aspirátu.
V případech operace adenomu závisí její úspěch velkou měrou na zkušenostech operatéra,
k tomu je výhodné přičíst možnost využití nových metod jako je gammanavigace při detekci
adenomu, využíváme USG lokalizaci, které se nám osvědčil zvláště u nepříznivě uložených
tělísek. V případě indikované exstirpace všech příštítných tělísek, jako jsou pacienti s MEN1A,
hyperplazií či karcinomem, může reimplantace příštitné tkáně eliminovat projevy následné
hypokalcémie a je šancí v terapii pro takto postižené pacienty.
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Chirurgická korekce induratio penis plastica kolagenním SIS štěpem
Kutílek P.
Fakultní nemocnice a LFUK Hradec Králové
Induratio penis plastica (M. Peyronie) je onemocnění postihující muže nejčastěji v 5–6 deceniu.
Etiologie je nejasná.
Jedná se o degenerativní proces pojiva tunica albuginea penisu s tvorbou fibrózních plaků
a ztrátou elasticity povázky. Následkem toho vzniká bolestivé zakřivení penisu při plné erekci,
pacient není schopen pohlavního styku, často dochází k významné psychické újmě až rozvoji
depresivních stavů.
V diagnostice je základem palpace penisu, RTG penisu a UZ kavernózních těles, k objektivizaci
deviace penisu arteficiální erekce podáním vasoaktivní látky intrakavernózně.
Medikamentózní léčba často selhává, ozáření plaků a vysokofrekvenční ultrazvuková terapie
má většinou sporný efekt.
Základem chirurgické léčby je plikace penisu nebo excize fibrotické tkáně a její substituce
alternativním materiálem. Jednou z možností je jednovrstevný kolagenní implantát SURGISIS
ES.
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Ovplyvnenie chemorezistencie mezenchýmových kmeňových buniek
expresiou transgénnych proteínov
Kučerová L., Matúšková M.
Ústav experimentálnej onkológie SAV
Mezenchýmové kmeňové bunky (MSC) sa využívajú na bunkovú terapiu rôznych patologických
stavov. Dajú sa v nich exprimovať proteíny s markerovou aj enzymatickou funkciou, čo
umožňuje nielen sledovanie MSC a ich identifikáciu v organizme, ale tiež ich použitie ako
nosičov na molekulárnu chemoterapiu nádorov. Počas retrovírusového transferu a odvodenia
buniek stabilne exprimujúcich transgén by mohlo dochádzať k selekcii MSC klonov s vyšším
proliferačným potenciálom a odlišnými biologickými vlastnosťami v porovnaní s pôvodnou
populáciou. Cieľom našej práce bolo vyhodnotiť vplyv procesu retrovírusovej transdukcie,
selekcie buniek stabilne exprimujúcich transgén a efekt samotného transgénneho proteínu
na chemorezistenciu a proliferáciu MSC.
V mezenchýmových kmeňových bunkách odvodených z ľudského tukového tkaniva (adiposetissue derived mesenchymal stem cells, AT-MSC) sme exprimovali transgény pre rezistenciu
na Neomycín (mock plazmid), markerový transgén EGFP (enhanced green fluorescent
protein) bez enzymatickej funkcie, dva transgény s enzymatickou funkciou: (CD::UPRT)
a tymidínkinázu vírusu Herpes simplex (HSV-TK). Enzýmová konverzia príslušného predliečiva
5-fluorocytozínu resp. gancikloviru vedie k produkcii cytotoxických metabolitov. Výsledky
neukázali významné zmeny v proliferácii MSC exprimujúcich transgény oproti parentálnej
populácii buniek. Napriek tomu vedie expresia CD::UPRT k 100-násobnému zvýšeniu citlivosti
CD-MSC na 5-fluorouracil zvýšenou premenou 5FU na 5FUMP a ovplyvňuje aj citlivosť na ďalšie
pyrimidínové analógy. Expresia HSV-TK aj CD::UPRT v AT-MSC viedla tiež ku čiastočne zvýšenej
rezistencii na chemoterapeutické látky cis-platinu a doxorubicín pri nízkych koncentráciách.
Retrovírusová transdukcia a následná selekcia stabilne exprimujúcich buniek nevedie ku
zvýšeniu citlivosti na cytostatiká vo všeobecnosti.

23

BIOIMPLANTOLOGIE 2011

SBORNÍK ABSTRAKT

Příprava alogenních MSC pro potenciální využití při transplantacích
krvetvorných buněk
Hrubá A., Fales I., Langkramer-Konnrádová Š., Rahmatová Š., Kobylka P.
Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha
Při transplantacích alogenních krvetvorných buněk se setkáváme s rizikem reakce štěpu proti
hostiteli (GvHD) nebo s rizikem pomalého přihojování štěpu. V posledních letech se sleduje
možnost řešit tyto komplikace pomocí infuze mezenchymálních kmenových buněk (MSC).
Popsány jsou příznivé účinky MSC od dárce hemopoetických buněk nebo od dalšího dárce
u pacientů s akutní i chronickou GvHD. MSC pomáhají také při přihojování hemopoetických
buněk při aplastických anémiích.
Prekursory MSC jsme získávali výplachem vyprázdněných odběrových setů po odběru kostní
dřeně zdravých dárců. Ve výplachu byla obvykle desetinásobná koncentrace buněk schopných
tvořit kolonie MSC ve srovnání s filtrovanou kostní dření použitou jako transplantát. Před
kultivací nebyla prováděna další separace buněk.
Kultivace probíhala standardně při 37°C v 5% CO2 v Alpha MEM médiu (Gibco) doplněném 10%
destičkového lyzátu, 5 j. Heparinu na ml a 1% Penicilinu a Streptomycinu. Po dvou dnech byly
odstraněny neadherované buňky výměnou média a bylo pokračováno v kultivaci do dosažení
70% konfluence. Buňky sklizené v první pasáži byly přeneseny do nových kultivačních lahví
a za stejných podmínek kultivovány opět do přibližně 70% konfluence. Sklizeň buněk byla
provedena trypsinem EDTA, jeho inaktivace lidským albuminem (Grifols). Sklizené buňky byly
po zahuštění programově kryokonzervovány v 7,5% DMSO v albuminu. Do uvolněných lahví
bylo přidáno čerstvé médium a pokračováno v kultivaci.
Výtěžky MSC se lišily u jednotlivých kostních dření, v prvních dvou pasážích byly obvyklé
v rozmezí 0,5 ? 4 miliony na kultivační láhev 75 cm2. Schopnost proliferace po rozmražení
byla prokázána následnou kultivací.
Metody kultivace jsou vypracovány tak, aby v případě zájmu transplantačních center bylo
možné přípravu MSC provádět podle požadavků správné výrobní praxe pro přípravu buněk
pro humánní použití.
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Optimálny spôsob izolácie a kultivácie limbálnych kmeňových buniek
a buniek mukozálneho epitélia
Dragúňová J.1, Černák A.2, Koller J.1,
1
Centrálna tkanivová banka pri Klinike popálenín Lekárskej fakulty Univerzity Komenského,
Bratislava
2
Očná klinika SZU, UNB, Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Centrálna tkanivová banka pre Klinike popálenín LF UK Bratislava
Ciele práce: Vypracovať metódu, ktorá umožní skrátiť dobu kultivácie limbálnych kmeňových
buniek a buniek mukozálneho epitélia
V Centrálnej tkanivovej banke rutinne kultivujeme autológne limbálne bunky (LC) a bunky
mukozálneho epitélia (MEC) pre klinické použitie. Veľkosť biopsie, z ktorej pri kultivácii
vychádzame, je minimálna, a preto na získanie dostatočného počtu buniek je potrebná
dhodobá kultivácia a pasážovanie kultúry. Pokúsili sme sa nájsť spôsob, ako získať čo najväčšie
množstvo buniek pri najmenšom počte pasáží a čo najkratšej dobe kultivácie.
Najvhodnejším spôsobom sa ukázalo využitie paralelnej kultivácie izolovaných buniek
a orgánovej kultúry zo zvyškov biopsie po izolácii.
Materiál a metódy: Biopsiu sme opracovali roztokom trypsínu a EDTA a následne inkubovali
1 hod pri 370 , Enzymatickú reakciu sme zastavili pridaním kvapky autológneho séra pacienta
a bunky sme izolovali jemným zoškrabaním pinzetou do kultivačného média. Zvyšok biopsie
sme nasadili ako orgánovú kultúru.
Výsledky: Bunky po izolácii trypsínom začali rásť do 24 hod, v priemere do 7 – 14 dní dosiahli
konfluenciu. Z orgánovej kultúry bunky začali vyrastať po 2–3 dňoch a jednovrstvu bunky
vytvorili po 10– 14 dňoch kultivácie. Z oboch kultivácií sme boli schopní získať priemerne
2,5×106 buniek , čo je dostatočný počet buniek pre nasadenie na nosič. Bunky sme
nasadzovali ako suspenziu na pripravenú amniovú membránu, nechali usadiť minimálne 2
hodiny a aplikovali pacientovi.
Záver: Využitím zvyškov tkaniva biopsie môžeme získať v rozmedzí 10– 14 dní dvojnásobné
množstvo buniek aplikovateľných pacientovi. Tým sa výrazne skráti doba od izolácie po
aplikáciu. Bunky sa nemusia dlhodobo kultivovať, čo zabezpečí, že limbálny fenotyp zostáva
zachovaný.
Projekt bol riešený v rámci grantu VEGA 1/4269/07
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Geneticky modifikované AT-MSC inhibujú rast experimentálnych metastáz
kolorektálneho karcinómu
Matúšková M., Bohovič R., Tyčiaková S., Kozovská Z., Kučerová L.
Ústav experimentálnej onkológie SAV
Karcinóm hrubého čreva je napriek neustále sa zlepšujúcim diagnostickým metódam a osvete
nabádajúcej k prevencii stále závažným problémom. Približne u polovice pacientov trpiacich
týmto nádorovým ochorením sa vyvinú metastázy a práve tieto sú príčinou úmrtia z dôvodu
absencie účinnej terapie.
Jedným zo spôsobov efektívnej eliminácie metastáz by mohlo byť využitie schopnosti
mezenchýmových stromálnych buniek (MSC) usídliť sa v tesnej blízkosti malígnych buniek.
Cieľom našej štúdie bolo overiť, či sú geneticky modifikované MSC derivované z tukového
tkaniva (AT-MSC) schopné inhibovať rast metastáz.
Retrovírusovou transdukciou sme pripravili AT-MSC stabilne exprimujúce fúzny gén
kvasinkovej cytozíndeaminázy a fosforybozyltransferázy (CD-MSC). CD-MSC v prítomnosti
predliečiva 5-fluorocytozínu inhibovali v priamej kokultivácii rast buniek LS180 derivovaných
z adenokarcinómu hrubého čreva in vitro.
Účinnosť terapie in vivo sme overili na modeli imunodeficientných atymických myší, ktorým
sme intravenózne podali nádorové bunky LS180 a indukovali tak rast metastáz.
Stabilná expresia GFP umožnila detekciu nádorových buniek prietokovou cytometriou
a pomocou kvantitatívnej PCR sme určili zastúpenie nádorových buniek v pľúcach,
pečeni a slezine. Prítomnosť karcinoembryonálneho antigénu (CEA) v krvnom sére sme
u experimentálnych zvierat zisťovali pomocou ELISA.
Po systémovom podaní terapeutických CD-MSC následnej aplikácii predliečiva 5-FC
sme pozorovali signifikantné predĺženie prežívania liečenej skupiny zvierat v porovnaní
s neliečenými kontrolnými skupinami. U zvierat, ktorým sme aplikovali CD-MSC bez liečby
dokonca ochorenie progredovalo rýchlejšie ako u myší, ktorým boli podané len samotné
nádorové bunky.
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Použití multipotentních mezenchymálních buněk k reparaci chrupavky kazuistika.
Walder P., Procházka V.
Fakultní nemocnice Ostrava, Ortopedické oddělení
Do nedávné doby byly možnosti reparace kloubní chrupavky omezeny na stimulační postupy
vedoucí , v lepším případě, ke vzniku sekundární , neplnohodnotné chrupavky , v horším
případě byl efekt minimální , nebo dokonce došlo ke zhoršení stavu pacienta. Současnost
přináší možnosti reparace ve smyslu hyalinní či hyalin-like chrupavky .Běžně používanou
možností je transplantace kultivované chrupavky. Nevýhodou tohoto postupu je nutnost
dvoudobého operačního postupu , navíc finančně poměrně náročného . Alternativou je
možnost použít separovaných multipotentních mezenchymálních buněk z kostní dřeně
a využití schopnosti jejich spontánní diferenciace v chrupavčitou tkáň. V literatuře je tento
postup prezentován ojediněle.
U 33– letého pacienta , sportovce, jsme během artroskopické revize zjistili ložisko dissekující
osteochondrosy nad laterálním meniskem . V rámci definitivního operačního řešení jsme
odebrali kostní dřeň z lopaty kosti kyčelní , její zpracování přístrojem fy. Harvest a následně
aplikaci pod periostální lalok do postiženého ložiska. Na srovnávací MRI je prokázáno dobré
prohojení ložiska ve smyslu Hyalin-like chrupavky . Pacient je bez potíží a navrátil se ke sportovní
aktivitě. Jedná se sice o ojedinělou operaci a výsledek, nicméně je to jedna z možných cest
k reparaci kloubní chrupavky v budoucnu a tím i k řešení jednoho ze subjektivně i ekonomicky
závažných zdravotních problémů.
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Modifikace povrchů unikátním systémem „Click&Seed“ za účelem stimulace
chování adherentních buněk
Jaroš J., Proks V., Dvořák P., Rypáček F., Hampl A.
Ústav histologie a embryologie
Buněčná adheze je významným biologickým mechanismem, který ovlivňuje chování buněčné
populace z hlediska migrace, proliferace a diferenciace.
Buňky jsou na povrch navázány pomocí receptorů k bioaktivním části proteinů extracelulární
matrix.
V současnosti je komerčně dostupné široké spektrum přírodních či syntetických polymerů.
Výhodou syntetických peptidů je jejich specifická úloha v buněčné odezvě a možnost je
produkovat ve velkém množství.
Polydopamin se vyznačuje velmi dobrou přilnavostí na značnou řadu materiálů, proto je
využit jako mediátor pro navázání polyethylenoxidu (PEO), jenž zabraňuje nespecifické sorpci
proteinů. Navázání PEO a míra neadherence byly experimentálně ověřeny a vyhodnoceny
v šesti variantách s využitím adheze-dependentních buněk.
Dále byly k PEO přes jeho acetylenovou skupinu připojeny peptidy pomocí click chemie.
Syntetizovány byly sekvence fibronektinu RGDS, ligandy ke specifickým integrinům, které
korelují s konkrétní škálou buněčné reakce, a přehozená RDGS, jež slouží jako adhezívně
nefunkční varianta.
Tento systém tak umožňuje studovat a ovlivňovat chování adheze-dependentních buněk na
chemicky definovaném povrchu.
Poděkování – Tato práce vznikla za podpory grantů 1M0538, MSM0021622430, AV0Z50390512,
AV0Z50390703, KJB400500904.
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In vitro rekonstruované epiteliální modely a jejich využití pro hodnocení
bezpečnosti chemických látek
Koubíková L. 1, Bílková-Fránková H.2, Bielniková H. 3, Schůrek J.1
1
Centrum buněčné terapie a diagnostiky
2
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
3
Fakultní nemocnice Ostrava, Oddělení patologie
S rozvojem moderní medicíny a výzkumu došlo ke značnému nárůstu počtu zvířat použitých
pří biologických a toxikologickýc studiích, testování léků či kosmetických přípravků. Už v roce
1959 přicházejí William Russell a Rex Burch ve své knize Principy humánních experimentálních
technik s konceptem 3R - Replacement, Reduction, Refinement, což znamená náhradu
testování na zvířatech alternativními metodami, snížení počtu a zlepšení péče a zacházení
s laboratorními zvířaty. V Evropě je tento koncept podporován od roku 1986 kdy rada
EU přijala směrnici 86/609/EEC na ochranu zvířat používaných pro experimentální účely.
Významným krokem rady EU je vydání směrnice 2003/15/EC, která zakazuje testování
konečných kosmetických přípravků a kosmetických přísad na zvířatech, a uvádění jakýchkoliv
kosmetických výrobků jejichž složky byly testovány na zvířatech na trh EU. Taktéž nařízení
REACH o chemických látkách a jejich bezpečném používání EC 1907/2006 podporuje
používání alternativních testovacích metod.
Na podporu realizace 3R konceptu a vývoj nových alternativních metod činil za posledních
20. let příspěvek z Evropského rámcového programu na výzkum a technologický rozvoj,
200 milionů EUR. Tyto prostředky byly poskytovány zejména na programy v oblasti zdraví
a životního prostředí, kde je největší potřeba vývoje alternativních metod pro testování
nových léčiv, chemické toxicity a ekotoxicity, hodnocení bezpečnosti potravinářských a
kosmetických přípravků a směsí s potencionálním rizikem na zdraví spotřebitelů. Vznikající
alternativní metody by měly být rychlejší, levnější a spolehlivější, měly poskytovat minimálně
stejné informace jako metody testování na zvířatech požívané v současnosti, a představovat
skutečný pokrok v hodnocení bezpečnosti.
Mezi alternativní testovací metody splňující požadavky OECD (Organizace pro hospodářskou
spolupráci a rozvoj) na bezpečnost patří i testování kožního podráždění a poleptání na
modelu in vitro rekonstruované epidermis. Historie kultivace tohoto modelu sahá až do roku
1960, kdy byla vynalezena první technika kultivace keratinocytů. V současné době je možné
vytvořit kromě in vitro rekonstruované epidermis také rekonstruovaný epitel dýchacích cest,
ústní dutiny, oční rohovky či poševní epitel, které by měly mít využití pro specifické testování
např. epitel oční rohovky jako náhrada Draizova očního testu.
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Resorbovatelné implantáty na bázi hydrogelů
Vojtová L., Michlovská L., Nová L., Jančář J., Nečas A., Plánka L., Prosecká E., Plecner M.,
Amler E.
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická
V uplynulých letech byly na našem pracovišti vyvinuty a připraveny nové resorbovatelné
hydrogelové implantáty jak na bázi biopolymerního kompozitu (A) k léčbě kostí či chrupavek
tak i na základě syntetického termosenzitivního kopolymeru (B) použitelného např. jako
vstřikovatelné kostní adhezivum či nosiče na řízené uvolňování léků.
3D biodegradabilní porézní nosiče (A) na bázi kompozitního kolagenu byly sledovány
z hlediska složení, velikosti pórů, pórozity, biodegradace, biomechaniky a stupně proliferace
kmenových buněk a jejich diferenciace v buňky kostní. Po osazení nosiče mezenchymálními
buňkami (MSCs) byl porézní biokompozit implantován na místo poškození tkáně (buď kostní
nebo chrupavčité). Zde pak osazený nosič iniciuje regeneraci tkáně a po určité předem
nastavené době se začíná nosič v organismu resorbovat. Uvedené materiály již byly podrobeny
preklinickému testování na králících a miniprasatech. Na základě výsledků histologického
a imunohistochemického vyhodnocení bylo potvrzeno, že při použití kolagenového nosiče
s chitosanovými vlákny osazeného MSCs buňkami vznikla v místě iatrogenního defektu nová
hyalinní chrupavka na rozdíl od použití samotného nosiče bez buněk, kdy se vytvořila pouze
fibrózní chrupavka. Navíc, při použití kolagenového nosiče s hydroxyapatitem osázeného
MSCs buňkami na místo segmentového defektu stehenní kosti byl na základě radiologie
a počítačové tomografie shledán pozitivní výsledek na základě kterého byl podán projekt na
klinické testování těchto materiálů na lidech.
Vzhledem k tomu, že se tyto 3D hydrogelové nosiče musí do organismu chirurgicky vkládat,
vznikla již před více než 10-ti lety myšlenka prof. Josefa Jančáře a prof. A.T. DiBenedetta
z Univerzity of Connecticut v USA vytvořit ?vstřikovatelné kostní adhezivum?. Na základě
společného projektu byl nedávno vyvinut a připraven speciální hydrogel (B) s jehož pomocí
bude možné léčit jak defekty kostí a kloubů, tak i zlomeniny popřípadě jej využít jako nosiče
léčiv (např. v oční chirurgii). Tento speciální polymerní kompozit je termosenzitivní, tzn., že
za pokojové teploty je jeho vodný roztok tekutý, ale při teplotě lidského těla vytvoří tuhý
hydrogel. Tento materiál se tedy dá aplikovat injekčně na místo určení. Polymerní hydrogel
je navíc biodegradovatelný a v živém organismu se po uplynutí životnosti (po ?splnění
úkolu?) rozkládá na netoxické produkty, v konečné fázi až na oxid uhličitý a vodu. Resorpce
hydrogelu v organismu se dá nastavit na určitou dobu, od velmi krátkého úseku (řádově
dnů) až na několik měsíců. Navíc je možné daný materiál ?obohatit? o hojivé látky, růstové
faktory, popř. buňky tkáňového inženýrství tak, aby splňoval požadavky určité aplikace, např.
urychlené bezbolestné hojení, rychlejší regenerace tkáně s minimalizací zanícení okolní
tkáně, uvolňování speciálních léčiv, proteinů (růstových faktorů) atd. Vyvinutý materiál se
momentálně podrobuje řadě analýz včetně biomechanického a reologického testování. Ve
spolupráci s Tkáňovou bankou FN by měl být připravený hydrogel v brzké době podroben
metodikám tkáňového inženýrství a osazen buňkami pro jeho další použití v medicíně.
Poděkování: Výzkum byl podpořen MŠMT pod projekty č. MSM 0021630501 a NPV II 2B06130
a grantovou agenturou Univerzity Karlovy (grant č. 119209).
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Kultivácia chondrocytov na rôznych typoch nosičov
Božiková M.1, Dragúňová J.1, Bašnárová M.2, Koller J.1
1
Centrálna tkanivová banka pri Klinike popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Nemocnica Ružinov
2
Slovenská technická univerzita, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie. Bratislava
Ciele: Kultivácia chondrocytov na rôznych typoch matríc.
Materiál a metódy: Chondrocyty na kultiváciu sme získali dvoma spôsobmi. Prvým bola
izolácia z biopsie chrupavky pomocou kolagenázy (12 U/ml). Druhým spôsobom bola izolácia
chondrocytov z orgánovej kultúry. Ako nosiče pre bunky sme použili fibrínové lepidlo Tissucol,
kolagén-hyalurónovú membránu Colladerm H a demineralizovanú spongiózu, pripravenú
metódou podľa Urista. Do Tissucolu umiestneného na Petriho miske sme aplikovali jednak
suspenziu chondrocytov, jednak kúsok orgánovej kultúry. Chondrocyty (pol milióna) sme
ďalej vysiali na membránu Colladerm H o veľkosti 1×1cm. Do demineralizovanej kosti boli
chondrocyty aplikované vo forme suspenzie v médiu. Uvedené nosiče s bunkami sme
kultivovali v kultivačnom médiu pre chondrocyty, ktoré sme vymieňali podľa potreby.
Výsledky: Zistili sme, že chondrocyty sú schopné proliferácie na Tissucole a to aj keď sú
aplikované vo forme suspenzie,aj z orgánovej kultúry. Rýchlejšie sa množia a prerastajú, keď
sú aplikované ako suspenzia. Chondrocyty rastú a množia sa aj na Colladerme H.
Po nasadení na demineralizovanú kosť v priebehu jedného mesiaca začali chondrocyty vyrastať
z okrajov matrice a v priebehu 10– 14 dní boli schopné pokryť celú plochu kultivačnej nádoby.
V kontrolnej miske (demineralizovaná kosť bez chondrocytov, kultivovaná analogicky) sme
nepozorovali ani po troch mesiacoch nijaký rast buniek.
Naše výsledky s rastom chondrocytov na testovaných nosičoch by mohli viesť k vytvoreniu
konštruktov, ktoré by mohli v budúcnosti poslúžiť pri riešení defektov kĺbovej chrupavky.
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Validace měření objemu dárcovské pupečníkové krve uzavřeným systémem
Karkošková L. 1, Kocmanová I. 2, Matějková E.1
1
Fakultní nemocnice Brno, Tkáňová banka
2
Fakultní nemocnice Brno, Oddělení klinické mikrobiologie
Úvod: Při příjmu dárcovské pupečníkové krve (PK) je určení jejího objemu prvním kritériem
pro zpracování . Hodnota musí být &#8805;40 ml. Objem je možné stanovit přímým měřením
nebo výpočtem z hmotnosti odebrané PK . Pokud je objem přijaté PK &#8805;40 ml, je
proveden výpočet celkové buněčnosti z krevního obrazu PK, což je druhé kritérium proto, aby
mohla být pupečníková krev zpracována a zamražena. Vzorek se odebírá pomocí uzavřeného
systému. Celková buněčnost PK musí být &#8805;120×107. U pupečníkových krví, které
splnily tato dvě kritéria bylo v průběhu zpracování zjištěno, že konečný objem PK neodpovídá
hodnotě objemu zjištěného výpočtem. Byla proto provedena validace, jejímž cílem bylo zjistit
rozdíly v objemu zjištěném přímým měřením a hodnotou zjištěnou výpočtem z hmotnosti.
Princip metody: Validace byla provedena u 50 pupečníkových krví. Z odběrového vaku byly
odtaveny odběrové injekční stříkačky a vak byl odtaven místě rozdvojení hadiček a následně
byl vak zvážen. Z naměřené hmotnosti byl proveden výpočet pro stanovení objemu PK. Pokud
byl vypočtený objem PK &#8805; 40ml, bylo provedeno měření objemu PK pomocí setu III
se stříkačkou. Na odběrový vak byla sterilní svářečkou set III. a prázdný transfer vak. Do něj
byla pupečníková krev pomocí stříkačky pomalu přetahována a součastně měřena. Při měření
byl také odebrán vzorek PK pro stanovení celkové buněčnosti. Celková buněčnost PK byla
vypočítána jak z objemu zjištěného výpočtem tak z objemu zjištěného měřením
Výsledky validace: Objem PK vypočítaný z naměřené hmotnosti a hodnoty stanovené přímým
měřením objemu PK byly zaznamenány do tabulky. Objem se vždy lišil ( 5–11 ml, medián 8,1
ml), což mělo významný vliv i na výslednou celkovou buněčnost PK. Ve třech případech byl
rozdíl natolik významný, že by vedl k nezpracování PK.
Závěr validace: Celková buněčnost PK je jedním z důležitých faktorů při výběru štěpu PK
z registru krvetvorných buněk. Stanovení objemu pupečníkové krve měřením je výrazně
přesnější metodou, protože snižuje chybu při výpočtu celkové buněčnosti pupečníkové krve.
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Ostrůvky legislativní izolace
Kubešová B. 1, Štěpán V. 2
1
Fakultní nemocnice Brno, Tkáňová banka
2
Národní Tkáňové Centrum a.s.
V rámci sjednocování legislativy jednotlivých států EU byly vydány směrnice, které měly za
úkol stanovit základní a hlavně společná pravidla pro zacházení s lidskými tkáněmi a buňkami
(LTB). Smyslem bylo sjednotit normy pro výměnu tkání a buněk mezi státy EU tak, aby tyto
produkty byly ve standardní kvalitě a bezpečnosti. V této souvislosti je potřeba zmínit i odběr
tkání a buněk pro tzv. Moderní terapii.
Česká republika směrnice EU transponovala do Zákona o lidských tkáních a buňkách č.
296/2008 Sb.
Bohužel došlo k tomu, že některé státy EU si požadavky v různé míře zpřísnily.
Autoři uvádí, že požadavky České republiky například na transport tkání jsou ojedinělé v celé
Evropě a zcela tak znemožňují výměnu tkání a buněk v rámci EU (i zbytku světa). Dále jsou to
úplně speciální požadavky na skladování, diagnostiku a některá povinná vyšetření.
Všechny tyto požadavky se nejen podepisují na ceně produktů (a to v současné finanční krizi
českého zdravotnictví), ale současně ochromují jejich použití.
Vzhledem k nerovnoměrnému a vzájemně neprovázanému zpřísnění požadavků v jednotlivých
státech EU, je základní a původní myšlenka výměny tkání a buněk v rámci EU významně
znehodnocena. V důsledku této skutečnosti začaly probíhat změny legislativy v některých
zemích a autoři doufají, že dojde také ke skutečnému sjednocení legislativy EU a ČR.
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Legislativní rámec pro přípravky obsahující lidské tkáně a buňky
Boráň T.
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Léčivé přípravky obsahující lidské tkáně a buňky představují v současné době oblast, která se
dostává do popředí zájmu výzkumu a vývoje. Stejně jako ostatní léčivé přípravky, i tato skupina
přípravků musí být regulována s ohledem na zajištění jejich bezpečnosti, jakosti a účinnosti.
V České republice došlo k zásadním změnám legislativy v této oblasti na přelomu roku 2008
a 2009. V říjnu roku 2008 vešel v platnost zákon č. 296/2008 Sb. o zajištění jakosti a bezpečnosti
lidských tkání a buněk určených k použití u člověka. Dalším klíčovým dokumentem je nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1394/2007 o léčivých přípravcích pro moderní terapii
a změně směrnice 2001/83/ES a nařízení (ES) č. 726/2004, které je účinné od počátku roku
2009. Tyto dva dokumenty jsou rozhodující pro regulaci přípravků obsahujících tkáně a buňky
spolu se zákonem o léčivech č. 378/2007 Sb. a vyhláškou o registraci léčivých přípravků č.
228/2008 Sb. Nejnověji je tato oblast upravena novelizací vyhlášky o registraci léčivých
přípravků 228/2008 Sb.vyhláškou 171/2010 Sb., kde jsou shrnuty požadavky pro registraci
pro tzv. přípravky pro moderní terapie. Prezentace představuje průřez aktuální evropskou
i českou legislativou, která se týká této oblasti a úlohu Evropské lékové agentury a SÚKL
v jejich regulaci.
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Randomised Comparison of Intramuscular versus Intraarterial Autologous
Bone Marrow Cells Transplantation in Patients with Advanced Critical Limb
Ischemia
Madaric J.1,2, Klepanec A.1,2, Mistrik M.3, Altaner C.4, Valachovicova M.1, Olejarova I.2, Zita Z.2,
Urlandova T.2, Hladikova D.2, Toth M.2, Bazik R., Balazs T., Vulev I.1,2.
1
Slovak Medical University
2
National Cardiovascular Institute
3
Clinic of Hematology and Transfusiology, Faculty Hospitál
4
Slovak Academy of Science, Bratislava, Slovakia
Background: Autologous bone marrow cells (BMC) transplantation in patients (pts) with
critical limb ischemia (CLI) is promising therapeutic modality. The aim of our study was to
compare the therapeutic effects of intramuscular (i.m.) and intraarterial (i.a.) BMC application
and to address factors associated with the therapeutic benefit of cellular therapy.
Methods: Thirty-one pts (age 66?10 years, M:F 27:4) with advance CLI (Rutherford category
5, 6, transcutaneous oxygen pressure /tcpO2/ 14?9mmHg), after failed or impossible
revascularization, were randomized to treatment with 40ml of bone marrow nucleated cells
(mononuclear cells 4.4?1.2×109, CD34+ 28?19×106) into affected limb either via local i.m.
route (n=16) or via i.a. infusion (800ml/hour) through the catheter positioned into the popliteal
artery (n=15). Outcome readouts included limb salvage, wound healing, &#916;tcpO2, quality
of life (EQ 5D), and pain scoring (0–10). Pts with limb salvage and wound healing were
considered as responders to BMC therapy.
Results: At 90-days follow-up, in the entire cohort the limb salvage was 79% (6 major
amputation), two pts died one due to heart failure (i.m. group), and second due to myocardial
infarction (i.a. group) at 2 months post BMC application. There was significant improvement
in tcpO2 (14?9 to 35?18mmHg, p<0.001), pain scoring (4.1?2.7 to 0.8?1.3, p<0.001), and EQ 5D
(48?14 to 67?13, p<0.01), and significant decrease in Rutherford category (5.0?0.2 to 4.5?1.4,
p<0.05) in overall group of pts, however there was no difference in i.m. versus i.a. application in
all observed parameters. Responders (21 pts) were characterized by higher CD 34+ cells count
in the bone marrow concentrate, whereas there was no difference in the total cell number
compare to non-responders (8 pts). Additionally, total antioxidant activity of plasma (FRAP)
was higher, and C-reactive protein (CRP) lower in responders, compare to non-responders
(CD34+ 32.3?21×106 vs 19?13.4×106, p<0.05; FRAP 745?506 vs 485?135 ?mol/l, p<0,05; CRP
19?31 vs 72?81 mg/l, p<0.05).
Conclusion: The BMC therapy is safe and effective therapeutic strategy for pts with CLI.
There is no difference in therapeutic outcome between i.m. and i.a. BMC application. Higher
CD34+ cells concentration, higher total antioxidant activity of plasma, and lower degree of
inflammation are associated with better clinical therapeutic response.
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Transplantace hyalinní chrupavky v ČR – včera, dnes a zítra?
Handl M.
Ortopedická klinika 2. LF UK FN Motol, Praha
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Léčba kritické ischemie dolních končetin terapeutickou angiogenezí - naše
zkušenosti
Hudeček J., Talapková R., Fedorová J., Melová R., Šinák I., Kubisz P.
Klinika hematológie a transfuziológie, Univerzitná nemocnica Martin
Kritická ischemie dolních končetin (CLI) je terminálním stadiem onemocnění periferních
tepen při ateroskleróze. Až 40% nemocných s CLI není vhodných na revaskularizační zákrok
a je odkázaných na konzervativní léčbu. Z nich 50 – 90% podstoupí během 6 měsícu velkou
amputaci postižené končetiny (amputace v oblasti bérce). Terapeutická angiogeneze (TA)
využívající plasticitu mezenchymálních kmenových buněk k podpoře novotvorby kapilár
v ischemické končetině je potenciálně úspěšnou metodou léčby CLI. Zlepšuje prokrvení
tkání a v iniciální fázi produkcí cytokinu a trofických faktoru usnadňuje jejich regeneraci
a zachraňuje částečně poškozené buňky. V rámci projektu MZ SR 2006/36-MFN-03 jsme
vytvořili postup přípravy suspenze kmenových buněk diferenciační centrifugací a ověřili
bezpečnost a účinnost TA při léčbě CLI. Pro posouzení účinku terapie byla sledovaná intenzita
bolesti, klaudikační interval, index kotník-rameno (ABI), klidová fotopletyzmografie, digitální
subtrakční angiografie a hojení ran. V našem souboru nemocných s CLI byla úspěšnost TA ve
smyslu záchrany končetiny před velkou amputací více jak 80%.
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Využití plazmy bohaté na destičky ( PRP ) při regeneraci kloubní chrupavky
kolene u středně pokročilé femorotibiální chondromalacie - objektivní
zhodnocení léčby a naše zkušenosti po prvním roce aplikací
Jajtner P., Hart R.
Hematologicko-transfúzní oddělení, Nemocnice Znojmo, p.o.
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).
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). 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 ( 10ml ) 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 je 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. Rok po první artroskopii je provedeno druhé MR vyšetření a stav chrupavky ve
stejné části kloubu bude znovu zhodnocen
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Hodnocení: Celý projekt byl zahájen v říjnu 2009. V současné době terapii již skončilo 16
pacientů, objektivizace pomocí MR vyšetření byla provedena u 9 pacientů, u dalších 51 je
léčba v běhu, u dalších 10 pacientů začíná terapii 1.3.2011. Hodnocení úspěšnosti terapie je
jednak klinické, tedy před aplikací a dále za 3, 6 a 12 měsíců po aplikaci. Pro vyhodnocení je
použito IKDC objektivní skóre a dále 4 škály subjektivních skórovacích systémů
(
Lysholmovo skóre, IKDC subjektivní skóre, Cincinnati skóre, Tegnerovo skóre aktivity ). Dalším
zhodnocením je radiologický pohled, RTG a MR postiženého kloubu a MR po aplikaci, jak
je uvedeno výše. Arthoroskopické hodnocení stavu chrupavky je pouze před zahájením
terapie pomocí PRP. Průměrný počet trombocytů v plné krvi je 245x109, v PRP je to 586x109,
aplikujeme v průměru 5ml PRP.
Závěr: Celkově lze říci, že pacienti mají výrazně lepší subjektivní skóre (Cincinnati, Lysholm,
IKDC subjektivní hodnocení). Objektivně stav spíše stagnuje (IKDC a Tegnerovo skóre aktivity
pacienta). Kontrolní vyšetření MRI kolenních kloubů u prvních devíti pacientů je identické stran
výšky chrupavky i dalších popisovaných struktur, mírné zlepšení chondropatie je u pacientů,
kde byla patrna fisurace chrupavky.
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Současná implantace solidního chondrograftu a plastika LCA s využitím
kadaverozního štěpu
Vališ P.1,Chaloupka R.1, Repko M.1, Šprláková-Puková A.1, Kubešová B.2, Pavlovský Z.3
1
Ortopedická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno
2
Fakultní nemocnice Brno, Tkáňová banka
3
Ústav patologie LF MU a Fakultní nemocnice Brno
Úvod: Náhrada defektu chrupavky solidním chondrograftem se je v současné době již spíše
rutinní metodou. Technika implantace je již vžitá a byla již na ortopedických kongresech
opakovaně referována.To stejné lze říci o plastice LCA ev LCP.
Metoda: Na ortopedické klinice FN Brno-Bohunice používáme tuto metodiku náhrady defektu
chrupavky od května 2001. V solidním chondrograftu je trojrozměrným nosičem tkáňové
lepidlo Tissucol. V současné době implantujeme chondrograft na koleni , hleznun a v na loktu.
Sledujeme pacienty opakovaně po operaci MRI vyšetřením, klinicky a hodnotíme na koleně
pomocí Lysholmova skore a na hleznu pomocí Weber skore.
Materiál: O května 2001 doposud jsme na naší klinice implantovali solidní chondrograft u 87
pacientů, z toho bylo 46 mužů a 41 žen. V 69 případech bylo operovaným kloubem koleno,
17 x hlezno a 1 x loketní kloub. Průměrný věk v době implantace byl 29 let. Na koleně jsme
připojili u 24 pacientů další operační výkon. Jednalo se 14 x o plastiku LCA a 1 x plastiku LCA
a LCP. Ve 6 případech jsme použili kadaverozní BTB štěp. V 9 případech se jednalo o plastiku
závěsného aparátu pately..Pooperační stav jsme hodnotili pomocí reartroskopie a to na koleně
v 21 případech a pomocí NMR. Při hodnocení MRI na koleně byla po 1 roce plná konsolidace
štěpu bez známek subchondrálního otoku., Vyšetřujeme pacienty po 3,12 a 24 měsících po
operaci. Při sledování přes 2 roky, což bylo u 4 pacientů je také plná konsolidace štěpu bez
subchondrálního otoku. Reartroskopicky jsme odebírali vzorek chrupavky z místa původní
implantace chondrograftu a z okraje původního defektu. Vzorky jsme hodnotili po obarvení
hematoxylin-eosinem a elektronovou mikroskopií.
Pacienty jsme hodnotili také klinicky a to na koleně pomocí Lysholmova skore. To bylo před
operací průměrně 37,5, 1 rok od operace 81,4 a u pacientů po 2 letech sledování 83,1. Obecně
platí., že skore po operaci bylo u stavů, kde byla doplněna plastika závěsného aparátu pately,
bylo nižší, než u izolovaných implantací.,
Závěr: V současné době platí., že implantace chondrograftu je standartní metodou léčby
chrupavčitých defektů. Autoři se ve sdělení věnují zhodnocení výsledků implantací, a to
z hlediska histologického i klinického.Ačkoliv jsou výsledky replastiky LCA dle našichjh
výsledků i dle literatury lehce horší, než u auto BTB štěpu. Na našem vrorku pacientů se tento
stav neprojevil.
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AKTUÁLNÍ POZNATKY O PUPEČNÍKOVÉ KRVI ?SHRNUTÍ ZÁVĚRŮ Z WORLD
CORD BLOOD CONGRESS 2010
Matějková E.
Fakultní nemocnice Brno, Tkáňová banka
Ve dnech 4.-7.října 2010 se v Marseille konala konference WORLD CORD BLOOD CONGRESS
s mezinárodní účastí.
Hlavní náplní tohoto kongresu byla témata zabývající se transplantacemi pupečníkové krve
u dětí i dospělých a využitím kmenových buněk izolovaných z pupečníkové krve. Byla také
diskutována problematika bank pupečníkových krví a současný stav příslušné legislativy
v jednotlivých státech v rámci EU i mimo ni.
Kongresu se účastnila řada předních odborníků na transplantace krvetvorných buněk,
vědeckých kapacit v oblasti výzkumu kmenových buněk a mnoho zástupců ze soukromého
sektoru. Přítomni byli i delegáti jednotlivých regulačních autorit, včetně Evropské lékové
agentury a americké FDA.
V prezentaci budou představena hlavní témata konference a shrnutí současného stavu
problematiky pupečníkových krví ? aktuální platná kritéria pro zpracování a uložení
PK, požadavky na banky pupečníkových krví (legislativa, akreditace), možnosti využití
kmenových
buněk z PK u transplantací HSC a dalších nehematologických diagnóz.
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Dárcovství hemopoetických kmenových buněk pro účely nepříbuzenecké
alogenní transplantace
Lysák D., Navrátilová J.
Fakultní nemocnice Plzeň, Hematologicko- onkologické oddělení
Alogenní transplantace hemopoetických kmenových buněk jsou standardní léčebnou
modalitou pro řadu hemato- onkologických i nemaligních onemocnění. Počet provedených
procedur má v rozvinutých zemích vzestupný trend. Rozšiřují se indikace, zvyšuje se věk
nemocných. Vhodného rodinného dárce se daří nalézt maximálně u 30 % pacientů. U ostatních
nemocných je potřeba využít nepříbuzné dárce z registrů dárců nebo bank pupečníkové krve.
Registry dárců zažívají po celém světě nebývalý rozvoj, celkový počet registrovaných dárců
atakuje hranici 15 milionů.
Postup při vyhledávání dárce pro konkrétního pacienta předpokládá koordinovanou
spolupráci transplantačních center, koordinačních, dárcovských a odběrových center
partnerských registrů. Mezinárodní spolupráce umožňuje nalézt v reálném čase vhodného
dárce pro většinu pacientů, kteří jsou k transplantaci indikováni.
Každodenní činnost registrů zahrnuje množství aktivit od zařazování a typizace nových
dárců, vyhledávání potenciálně vhodných dárců v databázích dárců, konfirmační testování
a posuzování zdravotní způsobilosti dárců až po provedení odběru a následnou dlouhodobou
dispenzarizaci. Registry zajišťují nejen odběry vlastních dárců ale také zprostředkování
importů transplantátů z partnerských registrů v zahraničí.
Pravidla pro výběr vhodného dárce se řídí HLA kompatibilitou a dalšími tzv. non-HLA faktory,
které spoluurčují výsledek transplantace a tedy i výběr optimálního dárce. Tato hlediska se
zohledňují již při náboru nových dárců.
Registry nepříbuzných dárců propojené pod hlavičkou WMDA (World Marrow Donor
Association) a BMDW (Bone Marrow Donor Worldwide) představují fungující plarformu
mezinárodní spolupráce v oblasti získávání a transplantace hemopoetických kmenových
buněk.
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Dendritické buňky v imunoterapii diabetes mellitus 1. typu (T1D)
Veselková Z.1, Mikulková Z.1, Michálek J.1,2
1
Univerzitní centrum buněčné imunoterapie, Babákův výzkumný institut, Masarykova univerzita,
Brno
2
Pediatrická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno
Úvod: Cílem studie bylo charakterizovat tolerogenní dendritické buňky (DB) schopné
indukovat specifickou toleranci u T lymfocytů proti diabetogením antigenům. Indukce
tolerogenicity u DB byla studována jak u T1D pacientu, tak u zdravých kontrol.
Metody: Ze vzorku periferní krve T1D pacientů (n=5) a zdravých kontrol (n=5) byly kultivovány
DB (6-ti denní kultivace s GM-CSF+IL-4 v mediu). Byl studován jejich tolerogenní potenciál
po aplikaci diabetogeních peptidů (GAD 65, IA2 a β řetězec pro-insulinu). K navození
tolerogenicity (tDB) byl do media přidán IL-10 a TGF-B. Jako kontrolní skupina, navozením
imunogenicity (iDB), byly DB maturovány s LPS a IFNg bez přitomnosti IL-10 a TGF-B. Po 24
hodinách maturace byly na průtokovém cytometru změřeny povrchové znaky DB (CD80,
83, 86, HLADR). Autologní T lymfocyty byly následně kultivovány s tDB i iDB. Úroveň antigen
specifické T lymfocytárni aktivace byla hodnocena pomocí exprese cytokinů.
Výsledky: Aktivované autologní T lymfocyty u iDB (s diabetogeními antigeny) produkovaly
signifikantně více IL-12 a podíl IL-12/IL-10 byl vyšší u T1D pacientů, oproti zdravým kontrolám
(p<0,05; p<0,05). Na druhou stranu u tDB (s diabetogeními antigeny) T1D pacientů a zdravých
kontrol byla zjištěna nepatrná produkce IL-12 se zvýšenou produkcí IL-10 pouze u T1D
pacientů, nikoli u skupiny zdravých kontrol (p<0,05). Exprese CD80, CD83 a produkce IL-6,
TNFα a IFNγ byly signifikantně sníženy u tDB, oproti iDB, jak u T1D pacientů, tak u zdravých
kontrol (p<0,01).
Závěr: In vitro experimenty ukázaly tolerogenní potenciál tDB u pacientů s T1D.
Tato studie byla podpořena projektem MŠMT NPVII 2B08066.
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Uspání a znovuprobuzení tkáně k životu aneb Nová možnost léčby pro
pacienty trpící hyperparatyreózou
Štrajtová L.1, Komárková J.1, Linhartová M.2, Pavlovský Z.3, Kubešová B.1
1
Národní Tkáňové Centrum a.s.
2
Chirurgická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno
3
Ústav patologie LF MU a Fakultní nemocnice Brno
V lidském těle jsou 4 drobné žlázky, které se normálně nacházejí na zadní straně štítné žlázy.
Ač jsou malé, jejich funkce je velmi významná, protože spočívá v řízení hladiny vápníku
v těle. Za tímto účelem příštítná tělíska tvoří hormon, který se nazývá parathormon (PTH).
Parathormon umí zvyšovat hladinu vápníku v krvi několika mechanismy. Uvolňováním
z kostí, dále pak zvyšuje jeho vstřebávání ve střevech a nakonec v ledvinách, kde zvyšuje
zpětné vstřebávání vápníku do krevního oběhu. Při zvýšené produkci PTH dochází
k onemocnění označovaném jako hyperparatyreóza (HPT). Podle příčiny, která toto zvýšené
uvolňování parathormonu vyvolává, se dělí hyperparatyreóza do několika skupin. Primární
hyperparatyreóza, kdy zvýšená tvorba parathormonu je dána poruchou samotných
příštítných tělísek nebo sekundární hyperparathyreóza, jejíž příčina je mimo příštítná tělíska,
je důsledkem jiné nemoci, která snižuje hladinu vápníku v krvi, na tu příštítná tělíska reagují
zvýšeným uvolňováním parathormonu, aby se tak nízká koncentrace vápníku upravila. Tento
stav vyvolávají onemocnění jako chronické selhání ledvin a snížený příjem vitamínu D.
Po diabetu a onemocnění štítné žlázy se jedná o třetí nejčastější endokrinní postižení
v populaci. V současné době je v ČR léčeno zhruba 500–600 případů HPT ročně a její incidence
stoupá.
Způsobem, jak pacientům trpícím hyperparatyreózou pomoci regulovat hladinu vápníku
v těle, je chirurgické vyjmutí tělísek. Aby nedošlo k nenávratné ztrátě této endokrinní tkáně,
testovala naše laboratoř způsob, jak příštítná tělíska uchovat a poskytnout je znovu pro
transplantaci zpět do pacientova organismu. Podařilo se nám úspěšně otestovat možnost
zamražení a znovu ?probuzení? tkáně k životu. Funkčnost tkáně po rozmražení byla potvrzena
naměřenými hodnotami produkovaného parathormonu. V současnosti pracujeme na validaci
optimalizovaného zamražovacího procesu, abychom tuto možnost v léčbě hyperparatyreózy
mohli společně s lékaři co nejrychleji nabídnout pacientům, u kterých je indikováno odstranění
příštítného tělíska s nadprodukcí parathormonu.
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ZPRACOVÁNÍ A PŘÍPRAVA KOSTNÍCH PREPARÁTŮ, UŽITÝCH JAKO
MODELU IMPLANTACE ŠTĚPŮ V BIOIMPLANTOLOGII PRO HISTOLOGICKÉ,
IMUNOHISTOCHEMICKÉ A MOLEKULÁRNĚ-BIOLOGICKÉ ANALÝZY
Staněk L.1, Prosecká E.2,3, Rampichova M.2,3, Plencner M.2,3, Lytvynetse A.3, Vojtová L.4, Lísová S.1
a Amler E.2,3
1
Ústav patologie, 1. LF UK a VFN
2
Ústav biofyziky, 2. LF UK
3
ÚEM AVČR
4
Fakulta chemická, VUT v Brně
Oprava při regresi kostní tkáně probíhá přirozenou osteogenezí. Ta je ovšem do určité míry
omezena rozsahem a morfologickou povahou poškození. Při překročení schopnosti samovolné
obnovy kostní tkáně, je nutné aplikovat klinické zásahy, které jsou ve většině případů značně
invazivní a hlavně u starších pacientů představují zátěž na organizmus a jeho regeneraci.
Velkou nadějí se zdá být tkáňové inženýrství, s využitím mezenchymálních kmenových buněk
diferencovaných v osteoblasty.
V naší studii byla experimentálně použita k implantaci mezenchymálních kmenových buněk
nesených na scaffoldu (0.5% col/ 50% Hydroxyapatit) Činčila vlnatá (Chinchilla lanigera), které
byl v celkové narkóze implantát umístěn do proximální oblasti os radii (provedena incize
kůže a odtažení svalů) a ponechán 12 týdnů. Po utracení byla kost vyjmuta a zpracována pro
morfologické vyhodnocení, které zahrnuje posouzení adheze buněk, proliferační popřípadě
diferenciační aktivitu a rozsah apoptozy (Tunel). Běžné histologické metody však neposkytnou
dostatečný obraz o kvalitativních změnách ve tkáni a proto bylo naším cílem využít i dalších
metod a to jak imunohistochemických, tak i molekulárně-biologických. Konkrétně na
posledním místě zmíněné metody jsou značně závislé na zachování DNA co možná v nejméně
fragmentovaném stavu. Klíčovou roly v celém procesu zpracování s důrazem na další použití
tkáně hraje způsob odvápnění preparátu.
Použili jsme tedy k odvápnění a zpracování kostní tkáně protokolu EDTA, namísto kyseliny
mravenčí, která protonuje purinový kruh, a tím zeslabuje glykosidové vazby. Umožňuje tak
vzniku kovalentních vazeb a ve tkáni degraduje DNA na řetězce menší než 650 pb. Odvápnění
v EDTA je časově náročnější s dobou trvání celého procesu 3 dny, ale DNA v tomto případě
zůstává zachována ve stavu vhodném k dalším analýzám. Následně byla tkáň zpracována
obvyklým způsobem a zalita do parafínových bločků.
Po prokrájení můžeme vzorek použít pro celou řadu histologických a imunohistochemických
barvení. Z parafínových bločků lze zároveň izolovat amplifikovatelnou DNA nebo tkáň nakrájet
na ultratenké řezy (3 ?m) pro analýzu FISH.
GAUK (č.119209)
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Inovace v uchování muskuloskeletálních autotransplantátů - poster
Procházková D., Kubešová B.
Národní Tkáňové Centrum a.s.
Úvod: Tkáňová banka FN Brno zajišťuje uložení muskuloskeletálních autotransplantátů (MSA),
nejčastěji se jedná o kalvy, které se později voperují zpět pacientovi.
Inovace: Podle nové legislativy a SÚKL jsme změnili Set pro uložení autotransplantátu, změnili
jsme způsob balení MSA, a nově zavedli odběry na sérologické vyšetření Anti-HCV, AntiHBcore, HBsAg, HIV 1,2, syfilis
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. Je vložen do prvního sterilního obalu
a zatavený 2 sváry.
Poté se vloží do druhého obalu, kde se do kapsy vytvořené mezi dvěma sváry vloží identifikační
štítek pacienta Je vyplněna Žádost o uložení MSA a je transportován na Tkáňovou banku.
Zde je pracovníkem přiděleno exkluzivní Identifikační číslo, vytvořen identifikační štítek, který
je zataven do další kapsy druhého obalu.
Poté je uložen do monitorovaného hlubokomrazícího boxu při –80°C až do opětovného
vydání zpět na operační sál a navrácení pacientovi.
Sestra na oddělení odebere krev pacientovi na sérologické vyšetření. Výsledky předá TB.
Závěr: Obal s muskuloskeletálním autotransplantátem je zataven již na sále. Tím je vyloučena
možnost kontaminace v průběhu transportu.
Štítky s Identifikací pacienta jsou zataveny do kapes druhého obalu. Jeden štítek je z operačního
sálu, druhý štítek je z TB.
Je tím eliminováno riziko záměny, odlepení štítku z obalu či jeho smazání.
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Zpracování čištěné drcené lyofilizované spongiózy
Skokanová M., Špirka D., Karkoška J., Kubešová B.
Fakultní nemocnice Brno, Tkáňová banka
Cíl práce: Čištěná drcená lyofilizovaná spongióza je zpracovávaná z epifyzálních částí dlouhých
kostí především dolních končetin. Zpracování se provádí v čistých prostorech třídy A na
pozadí třídy čistoty C. Z technického hlediska jde o časově a procesně náročné zpracování. Pro
zpracování tohoto tkáňového transplantátu jsou vhodné tkáně i ze starších dárců a většinou
jsou od těchto dárců účelově odebírány pro tento typ zpracování.
Soubor a metody: Zpracování probíhá dle standardních operačních postupů v speciálním
sterilním izolátorovém boxu. Princip spočívá v očištění kostí od svalovo-vazivových reziduí,
chrupavky. Následném odstranění kompaktní kosti a fragmentaci spongiózní kosti. Spongiózní
kost je vyčištěna vibračním proplachem v teplém fyziologickém roztoku a 10% peroxidu vodíku.
Poté je nadrcena v kostním mlýnku a vysušována v cyklech. Získaná čištěná drcená spongióza
je následně rozplněna do vialek, označena štítkem s identifikačním číslem. Spongióza je
v dalším kroku zmražena a lyofilizována, po ukončení lyofilizace jsou vialky uzavřeny. Čištěná
drcená lyofilizováná spongióza je balena v různých gramážích dle požadavků chirurgů. Po
příslušné kontrole kvality je kvalifikovanou osobou propuštěná k transplantaci a lze ji použít
u pacienta jako vysoko kvalitní transplantát.
Výsledky: Je vhodnou náhradou při některých typech operací, oproti kompaktním
kortikospongiózním štěpům. Má prokazatelně nižší antigenicitu, která je dosažená způsobem
zpracování a je komfortní alternativou pro ortopedy a traumatology.
Závěr: Čištěná drcená lyofilizovaná spongióza je vhodným transplantátem např. při revizích
a výměnách endoprotéz kyčelního kloubu, při operacích páteře, po resekcích kostních nádorů
nebo v rekonstrukční, čelistní a obličejové chirurgii.
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Naše spolupráce s tkáňovou bankou
Strzelczoková D., Bernatíková Z.
Karvinská hornická nemocnice a.s., operační sál
Využití muskuloskeletární štěpů z tkáňové banky pro ortopedické a spondylochirurgické
operace.
V ortopedii jsou nejčastěji využívané štěpy: svalová šlacha musculus tibialis anterior,
kortikospongiózní štěpy – kondyl femoru a trochanter masív, ligamentum patellae.
Ve spondylochirurgii: čištěná spongióza drcená, kortikospongiózní štěpy – kondyl femoru,
trochanter masív, patela.
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Konstrukce nanovláken s inkorporovaným cyklosporinem A a jejich využití
k lokální imunosupresi
Zajícová A., Chudíčková M., Trošan P., Lenčová A., Krulová M., Juklíčková M., Munzarová M.,
Holáň V.
Ústav Molekulární Genetiky AV ČR
Nanovlákna lze využít jako vhodné nosiče různých léčiv pro lokální terapii. V této práci
ukazujeme, že inkorporace cyklosporinu A (Cys A) do polymeru poly(L-lactid) (PLA)
nemělo vliv na strukruru nananovláken připravených z PLA a jeho zvlákňování neovlivnilo
farmakologickou aktivitu Cys A. Analýza uvolňování Cys A z nanovláken ukázala, že část
Cys A se uvolnila v prvních 12 hodinách louhování PLA ve vodných roztocích, zbytek léčiva
se uvolňoval postupně více než 4 dny. Přidání PLA s inkorporovaným Cys A k aktivovaným
slezinným buňkám významně inhibovalo proliferaci T lymfocytů a potlačovalo produkci
interleukinu-2. Avšak růst non-T buněčných populací nebo aktivita makrofágů nebyly
v přítomnosti nanovláken s Cys A inhibovány. Překrytí zánětlivých míst nanovlákny s Cys
A významně zmírňovalo zánětlivou reakci. Výsledky ukazují, že nanovlákna připravená
z biokompatibilního polymeru PLA s obsahem Cys A lze využít pro selektivní inhibici T buněk
a pro lokální imunosupresi zánětlivých reakcí.
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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.
Umožňuje shromáždit veškerá potřebná data, vznikající během odběru, zpracování a skladování
lidských tkání a jejich supervizi a propouštění odpovědnými pracovníky v průběhu zpracování.
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
průběhu zpracování.
Jednotlivé fáze zpracování a vyšetření lze v systému propouštět a tisknout k nim odpovídající
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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