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SLOVO ÚVODEM
1. lékaøská fakulta UK v Praze je jednou z nejvýznamnìjích vzdìlávacích a vìdeckých institucí v Èeské republice uznávanou v zahranièí, co vychází jak z jejích tradic tak i z jejího souèasného postavení. Unikátnost teoretických ústavù
a jejich propojení s klinickými pracoviti fakultu nepøímo staví do role výluèné instituce. 1. lékaøská fakulta je významným centrem lékaøského a biomedicínského výzkumu v ÈR a pro dalí kvalitativní rozvoj tohoto výzkumu je nutné
vychovávat a pomáhat s vìdeckou prací naim studentùm, kteøí budou jednou na nai práci navazovat a rozvíjet ji.
Vedení fakulty ve snaze navazovat na ve pozitivní co v minulosti vzniklo a v reflexi na trendy, které se v souèasné dobì
na naich i zahranièních vysokých kolách rozvíjejí, obnovilo konání studentských vìdeckých konferencí.
Tradice vìdeckých konferencí byla obnovena v roce 2000 a její letoní ji 7. roèník jen potvrdil, e tento krok pro
podporu rozvoje tvùrèího potenciálu pregraduálních a postgraduálních studentù byl krokem správným. Studenti by ji
v rámci pregraduálního studia mìli participovat na výzkumné èinnosti fakulty a fakultních nemocnic a je na nás jim
ukázat krásu vìdeckého bádání a objevování neznámého. Studentská vìdecká èinnost na naí fakultì by nemìla být jen
tìsnì pøed soutìí o nejlepí práci, proto vedení fakulty od akademického roku 2006/7 umonilo, aby byla celoroèní
èinností se zaøazením mezi volitelné pøedmìty.
Kvalita vech 81 prací, které byly do soutìe pøihláeny, byla i v letoním roce velmi dobrá. Bylo ocenìno celkem 13
vítìzných prací a to ve ètyøech sekcích  dvou pregraduálních (teoretická a klinická) a dvou postgraduálních (pøednáky
a postery). Zvlátní ceny pro tøi vybrané ocenìné vítìze jetì navíc udìlovaly redakce Medical Tribune, Zdravotnických
novin a nakladatelství Galén s.r.o. I kdy poètem prací byly pregraduální sekce pomìrnì dobøe zastoupeny, je mým
pøáním, aby právì na tìchto konferencích pøedevím pregraduální studenti ve vìtí míøe zaèínali a zkusili si pøednést
a obhájit svoje výsledky. Nejlepí vybrané práce postoupí do celostátního kola, které se bude konat na podzim 2006
a budou po recenzním øízení otitìny v Prague Medical Report.
Chci podìkovat pøedsedùm, vem èlenùm hodnotících komisí, také pracovnicím oddìlení pro vìdy 1. LF, které se na
pøípravì letoní studentské konference podílely a zejména uèitelùm, kteøí se pregraduálním a postgraduálním studentùm po celý rok a seznamují je s lékaøkou vìdou.
I letoní ceny, které fakulta mohla pøedat studentùm byly jistì velmi zajímavé a mohly být udìleny s laskavou
podporou firem Olympus, s.r.o., Astra Zeneca Czech Republic s.r.o., nakladatelství Galén, s.r.o., nakladatelství Grada
Publishing a.s., redakce Medical Tribune a redakce Zdravotnických novin.
Pøeji nám vem, aby i budoucí roèníky studentské vìdecké èinnosti na naí 1. lékaøské fakultì byly stejnì tak úspìné, jako ten letoní.
prof. MUDr. Tomá Zima, DrSc.
dìkan Univerzity Karlovy v Praze,
1. lékaøské fakulty

Prof. MUDr. Tomá Zima, DrSc., dìkan Univerzity Karlovy v Praze, 1. lékaøské fakulty
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POZVÁNKA

7. STUDENTSKÁ VÌDECKÁ KONFERENCE
1. lékaøské fakulty
konaná pod zátitou dìkana 1. LF
Prof. MUDr. Tomáe Zimy, DrSc.
22. KVÌTNA 2006
Univerzita Karlova v Praze
1. lékaøská fakulta

7. studentskou vìdeckou konferenci zahájí dìkan 1. lékaøské fakulty prof. MUDr. Tomá Zima, DrSc., MBA dne 22. kvìtna
2006 v 8.00 hodin ve Velké zasedací místnosti dìkanátu 1. LF, Na Bojiti 3, Praha 2.
Studentská vìdecká konference bude uspoøádána ve dvou sekcích. Sekce postgraduálních prací a sekce pregraduálních prací.
SEKCE PREGRADUÁLNÍCH PRACÍ bude probíhat 22. kvìtna 2006 od 8.15 hodin v posluchárnì Stomatologické
kliniky 1. LF, Kateøinská 32, Praha 2.
SEKCE POSTGRADUÁLNÍCH PRACÍ bude probíhat 22. kvìtna 2006 od 8.15 hodin ve Velké zasedací místnosti
dìkanátu 1. LF, Na Bojiti 3, Praha 2.
Prezentace probìhne na základì hodnocení komise formou pøednáky nebo posteru.
Práce mohou být prezentovány v èeském i anglickém jazyce. Doba pøednáky bude maximálnì 10 minut a prostor pro
diskusi 5 minut. K dispozici bude dataprojektor, zpìtný projektor a diaprojektor s moností dvouprojekce a postery
(rozmìr 160×120 cm).
Úèastníky konference ádáme, aby si pøinesli svùj osobní notebook.
K pozvánce je pøiloen èasový harmonogram jednotlivých vystoupení.

Prof. MUDr. Ale ák, DrSc.
prodìkan pro vìdeckou èinnost, akreditaci a evaluaci

Prof. MUDr. Tomá Zima, DrSc., MBA
dìkan 1. lékaøské fakulty

Vekeré informace o konání SVK:
Oddìlení pro vìdeckou èinnost a zahranièní styky 1. LF
Karolína Havelková, tel.: 224 964 330
e-mail: karolina.havelkova@lf1.cuni.cz

Pøijmìte, prosím pozvání na slavnostní vyhláení výsledkù 7. studentské vìdecké konference 1. LF, které
se bude konat dne 7. 6. 2006 ve 14.30 hod. v Akademickém klubu 1. LF, Faustùv dùm, Karlovo nám. 40,
Praha 2.
prof. MUDr. Tomá Zima, DrSc. MBA
dìkan 1. LF
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STANOVENÍ PODOCYTÙ V MOÈI METODOU PRÙTOKOVÉ CYTOMETRIE
U ZÁNÌTLIVÝCH ONEMOCNÌNÍ LEDVIN

Autorka: Bc. aneta Bryková, 2. r.
kolitelka: MUDr. Karin Malíèková, Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

Úvod: Prùtoková cytometrie je laboratorní metoda umoòující souèasné mìøení øady parametrù na velkém mnoství
èástic. Ji døíve prezentované studie prokázaly, e moèové podocyty jsou známkami glomerulárního pokození. Podocyty
mají omezenou schopnost bunìèného dìlení a pokození vede ke sníení jejich poètu. Podocyturie odráí aktivitu
a závanost glomerulárního pokození. Cílem této práce bylo vypracovat metodiku analýzy bunìk moèového sedimentu
pacientù s onemocnìními glomerulù na prùtokovém cytometru.
Metodika: Prùtoková cytometrie je zaloena na imunofluorescenci nebo na stanovení obsahu bunìèné DNA. Pøi
detekci podocytù v moèi jsem uívala monoklonální protilátky proti podocalyxinu, znaèené phycoerythrinem (PE),
a protilátky proti cytokeratinùm, znaèené fluresceinizothiocyanatem (FITC). Gate byl stanoven pomocí propidium jodidu, který penetruje pouze bunìènou membránou mrtvých bunìk. Hlavním hlediskem byla správná volba separace
moèového sedimentu. Nejvíce zdaøilou metodou se stala separace ultrafiltrací na systému Millipore (ultrafiltry s otvory
o prùmìru 5 µm).
Výsledek: Nejvýznamnìjím výsledkem mé práce je vypracování standardní metody separace a znaèení podocytù pro
mìøení na prùtokovém cytometru. Provedla jsem analýzu moèových sedimentù u 13 náhodnì vybraných pacientù
s akutním zánìtlivým onemocnìním ledvin. Podocyty chybìly u zdravých kontrol. Nejvyí namìøené hodnoty výskytu
podocytù v moèovém sedimentu byly 35,43%, 56,49%, 70,44%. U pacienta s namìøenou hodnotou a 40% podocytù
v moèovém sedimentu dolo po imunosupresivní terapii k poklesu na 16,28%.
Závìr: Byla nalezena vhodná metoda zpracování a separace moèového sedimentu s následným znaèením pomocí
monoklonálních protilátek. Eliminovala se autofluorescence moèového sedimentu. Tato metoda uchovává ivotaschopnost podocytù. Domnívám se, e je tøeba vyzkouet dvojí znaèení s pouitím druhého specifického znaku podocytù.

ULTRASTRUKTURA KARDIOMYOCYTÙ EXCITOMOTORICKÉHO SYSTÉMU
Autor:
kolitel:

Petr Handlos, 4. r.
prof. MUDr. Libor Páè, CSc., Anatomický ústav LF MU v Brnì

Úvod: Prokázat pøítomnost kardiomyocytù excitomotorického systému ve stìnì vv. pulmonales srovnáním ultrastruktury
tìchto kardiomyocytù s kardiomyocyty nacházejícími se v nodus sinoatrialis a nodus atrioventricularis.
Metodika: Vv. pulmonales a myokard z oblasti nodus atrioventricularis a nodus sinuatrialis pro potøeby elektronové
mikroskopie byl získán z 5 srdcí dospìlých jedincù muského pohlaví ve vìku od 26 do 52 let odstranìných pøi transplantaci tohoto orgánu na CKTCH v Brnì.
Výsledky: Ve vech vyetøovaných vv. pulmonales jsme prokázali kromì kardiomyocytù kontraktilního myokardu,
kardiomyocyty zcela odliné strukturní stavby. Po jejich detailním srovnání s kardiomyocyty nacházejících se v nodus
sinoatrialis a nodus atrioventricularis jsme dospìli k závìru, e námi nalezené kardiomyocyty jsou souèástí excitomotorického systému srdce.
Závìr: Kardiomyocyty excitomotorického systému jsou relativnì konstantní souèásti tunica media vv. pulmonales,
co potvrzuje klinická pozorování, kdy atypické nekoordinované a zøejmì nenormální výboje kardiomyocytù tìchto
ostrùvkù pøevodního systému ve stìnì vv.pulmonales vedou k fibrilacím síní.

ANALÝZA MUTACE 1100DELC GENU CHEK2 V POPULACI PACIENTÙ SE
SPORADICKÝM KARCINOMEM KOLOREKTA A FAMILIÁLNÍ ADENOMATÓZNÍ
POLYPÓZOU
Autor:
kolitel:

Ondøej Havránek, 5.r.
MUDr. Zdenìk Kleibl, Ph.D., Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK

Úvod: Èeská republika patøí mezi státy s nejvyí incidencí kolorektálního karcinomu. Pøestoe je vìtina kolorektálních
karcinomù sporadického pùvodu, významnou èást pacientù, pøedevím z hlediska prediktivní onkologie, tvoøí nemocní
s výskytem hereditárních karcinomù. Do souèasné doby byla objevena øada genù, jejich mutace zvyují riziko vzniku
kolorektálního karcinomu (APC, MLH1, MSH6, SMAD4, BMPR1a) a vedou k rozvoji hereditárních nádorových syndromù
s nebo bez výskytu polypù, jako je napøíklad familiární adenomatózní polypóza (FAP). Intenzivní pozornost je vìnována
rovnì modifikaci nádorového rizika na základì mutací v tzv. genech s nízkou penetrancí. Mezi tyto geny patøí i gen
CHEK2, u kterého byla popsána patogenní mutace 1100delC podílející se na vzniku syndromu hereditárního výskytu
kolorektálního karcinomu a karcinomu prsu.
Metody: Provedli jsme detekci patogenní mutace CHEK2 c.1100delC u 433 pacientù s kolorektálním karcinomem
a 113 pacientù s FAP. Mutace byly analyzovány pomocí denaturaèní vysokoúèinné kapalinové chromatografie (DHPLC)
PCR produktu zahrnujícího exon 10 genu CHEK2. Nalezené mutace byly ovìøeny sekvenováním na automatickém sekvenátoru ABI310.
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Výsledky: V souboru 433 pacientù jsme identifikovali celkem 3 nosièe sledované mutace (0,7%); v souboru pacientù
s diagnózou FAP nebyla studovaná mutace nalezena.
Závìry: Výskyt alely CHEK2*1100delC je v Èeské republice nízký. Aèkoliv èetnost nálezu mutace v populaci pacientù
s kolorektálním karcinomem je vyí ne v nenádorové populace, je pravdìpodobné, e nosièi mutace pøedstavují ménì
ne 1% vech nemocných.
Podìkování: Práce byla podpoøena grantem Ligy proti rakovinì Praha 2005

SROVNÁNÍ METODY IMMUNODOT A ELISA PRO DETEKCI SÉROLOGICKÝCH
MARKERÙ CELIAKIE
Autor:
kolitel:

Jitka Hlavatá, 5.r.
MUDr. Petr Kocna, CSc., Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

Úvod: Cílem studie je porovnání dvou technologií detekce sérologických markerù celiakie, klasické ELISA metody
a moderního jednoduchého testu ImmunoDot.
Metodika: Stanoveny byly protilátky AGA-A, AGA-G, atTG-A a atTG-G metodou ELISA (Dialab) a BlueDot (Biovendor).
Vyhodnoceno bylo 96 nemocných ve tøech kategoriích hodnot.
Výsledky: V pøípadì negativní atTG-A (<10U/ml) a vysoce pozitivní atTG-A (80-205U/ml) se obì techniky shodly ve
100%. Hodnoty atTG-A lehce nad hranicí cut-off 10-20U/ml (n=32) byly vyhodnoceny metodou ImmunoDot v 56,2%
pozitivnì a v 43,8% negativnì.
Pro atTG-G hodnoty získané metodou ImmunoDot mnohem lépe odpovídaly ostatním sérologickým markerùm, a to
v celém spektru. U obou pacientù, kteøí mìli velmi nízkou hodnotu atTG-A a velmi vysokou hodnotu AGA-G, byly shodnì
stanoveny vysoké hodnoty i pro atTG-G narozdíl od rutinních testù.
Závìry: Stanovení AGA-A a AGA-G se lií celkovì ve 20,8% pøípadù. Dùvodem je pravdìpodobnì zvolený antigen gliadin, rutinnì pouívaná metoda ELISA pracuje s purifikovaným á-gliadinem.
Srovnáním vizuálního hodnocení (negativní, pozitivní) a softwarového hodnocení opticky scanovaných proukù (hodnoceno indexem 0-100) jsme dospìli pouze k 8,6% rozporù, v naprosté vìtinì tìchto pøípadù byl negativní výsledek
vizuálnì chybnì urèen jako pozitivní.
Metoda ImmunoDot je jednoduchou a spolehlivou variantou detekce protilátek a je vhodná pro mení laboratoøe, kde
by metoda ELISA byla pøíli nákladná.

GEN KÓDUJÍCÍ PROMYELOCYTE LEUKEMIA ZINC FINGER PROTEIN (PLZF) JAKO
KANDIDÁT PRO SYNDROM POLYDAKTYLIE LUXACE U POTKANA
Autoøi:
kolitel:

Michaela Krupková, 4. r., Frantiek Lika, Lucie edová, Ondøej eda, Drahomíra Køenová, Vladimír Køen
prof. MUDr. Vladimír Køen, DrSc., Ústav biologie a lékaøské genetiky 1. LF UK a VFN

Úvod: Spontánní mutace modelových organismù jsou významným prostøedkem pro odhalování funkcí genù a vývojových genetických mechanismù. Mutantní gen Lx je odpovìdný za syndrom polydaktylie-luxace potkana (PLS), jeho
hlavním projevem je preaxiální polydaktylie zadních konèetin. Mutantní gen Lx mapuje na chromozom 8 do oblasti
homologické myímu chr. 9 a lidskému chr.11q24. Homologická oblast myího chr.9 kóduje syndrom luxoid podmínìný
mutací genu Plzf, který je rovnì kandidátem pro mutaci Lx potkana. Plzf kóduje transkripèní faktor, který je mimo jiné
negativním regulátorem RAR (retinoic acid receptor) genu.
Materiál a metody.Výchozími potkaními kmeny pro vytvoøení genetického modelu malformaèního syndromu byl inbrední normodaktylní hypertenzní kmen SHR a dárcem mutantní alely Lx byl polydaktylní kmen PD/Cub. Produkce
kongenního kmene SHR.Lx s postupným zuováním PD segmentu chr.8 s mutantní alelou Lx s pouitím PCR detekce
rekombinací. Testování interakce mutace Lx s kyselinou retinovou její perorální aplikací bøezím samicím a diferenciální
barvení fétù na kost a chrupavku.
Výsledky: Pøi vývoji kongenního kmene byl segment s genem Plzf zúen z pùvodních 30Mb a na 0.5 Mb pøi zachovaném fenotypu preaxiální polydaktylie. Mutace mìní fenotypové projevy malformaèního úèinku kyseliny retinové. Sekvenací nebyla prokázána mutace v kódujících oblastech Plzf.
Závìr: Plzf zùstává nejpravdìpodobnìjím kandidátním genem pro PLS, ale na rozdíl od myí luxoid jde o mutaci
v regulaèní oblasti.

ANALÝZA EXPRESE APOPTOTICKÝCH GENÙ U TRAIL-SENZITIVNÍCH
A REZISTENTNÍCH BUNÌK LEUKEMICKÉ LINIE HL60
Autoøi:
kolitel:

Sergiu Leahomschi, 4. r., Pavel Klener Jr., Jan ivný
MUDr. Jan ivný, Ph.D, Ústav patologické fyziologie 1. LF UK

Akutní leukémie pøedstavují iroké spektrum maligních onemocnìní klonálního charakteru s dosud omezenými monostmi úèinné terapie. TRAIL (Tumor necrosis factor related apoptosis inducing ligand) spoutí apoptózu u mnoha typù
maligních bunìk, zatímco normální buòky jsou vùèi TRAILu rezistentní. Rezistence vùèi apoptóze se èasto spojuje se
zmìnìnými expresemi regulátorù apoptózy, jako napøíklad cFLIP, èleny rodiny BCL2, proteinù inhibující apoptózu (IAPs),
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TRAILu a jeho receptorù, proteinù DISCu (Death inducing signaling complex), aj. Cílem studie bylo provedení komparativní analýzy exprese irokého spektra významných apoptotických regulátorù u HL60 TRAIL-rezistentních linií a u kontrolní TRAIL-sensitivní HL60 linie za úèelem zjitìní moných molekulárních mechanizmù vzniku rezistence vùèi receptory
spoutìné apoptóze. Analyzovali jsme expresi 30 proteinù uplatòujících se na rùzných úrovních regulace apoptózy
pomocí real-time RT-PCR. Výsledky studie ukazují, e na základì celkové komparativní analýzy exprese tìchto apoptotických regulátorù mùeme identifikovat dva TRAIL-rezistentní fenotypy odvozené z HL60 linie. Pro oba dva fenotypy
jsou charakteristické upregulace a downregulace rùzných apoptotických genù ve srovnání s kontrolním TRAIL-senzitivním fenotypem HL60 linie. Fenotyp I se odlioval od kontrolního TRAIL-senzitivního fenotypu upregulací signálù antiapoptotických genù BCL2, MCL1, cIAP1, cIAP2 a proapoptotických genù BID, BIM-L, BAG, BAD zatímco fenotyp II se
odlioval od kontrolního TRAIL-senzitivního fenotypu downregulací signálù TRAILu, DcR1 (decoy receptor 1), FADD
a antiapoptotického genù cIAP2, upregulací signálù proapoptotických genù BID a BAD a nedetekovatelnou expresí OPG
(osteoprotegerin). Tyto nové získané poznatky nám umoní lépe porozumìt molekulárním mechanizmùm regulace
apoptotického signálù na rùzných úrovních receptory spoutìné apopózy.
Podpoøeno: GAUK 50/04/c, IGA MZ NR8317-4 a LC06044.

VYETØENÍ INAKTIVACE CHROMOSOMU X POMOCÍ METHYLAÈNÌ SPECIFICKÉ PCR
Autor:
kolitel:

Jakub Minks, 4. r., Lenka Dvoøáková, Robert Dobrovolný, Martin Høebíèek
MUDr. Ivan ebesta, CSc., Ústav dìdièných metabolických poruch 1. LF UK a VFN

Kompenzace dvojnásobného poètu X chromosomù u en je zajitìna náhodnou inaktivací maternálního (Xm) èi paternálního (Xp) chromosomu X. Lze oèekávat, e pomìr aktivního Xm : Xp v populaci bude odpovídat Gaussovu rozdìlení.
U øady gonozomálnì dìdièných chorob je tíe projevù onemocnìní u heterozygotek závislá na míøe inaktivace zdravé
alely; vzácnì u nich mùe onemocnìní probíhat stejnì tìce jako u hemizygotních muù.
Pro vyetøení je vyuito délkového polymorfismu v promotoru genu pro lidský androgenní receptor. DNA na inaktivním X chromosomu (Xi) je na rozdíl od aktivního (Xa) methylovaná. Po modifikaci bisulfitem se DNA izolovaná z leukocytù
amplifikuje methylaènì specifickou PCR s primery pro Xi a Xa. Vzniklé produkty jsou genotypovány. Ze zastoupení obou
alel na Xi a Xa chromosomech se urèí posun inaktivace.
Výsledky studie na 100 kontrolních vzorcích DNA nepotvrzují v literatuøe diskutovanou závislost posunu na vìku. Pìt
procent kontrolních vzorkù vykazovalo výrazný posun (? 20:80). Vyetøili jsme dále 16 heterozygotek pro gonozomálnì
dìdièné choroby a jejich pøíbuzných. Výrazný posun jsme pozorovali u 7 en z 5 rùzných rodin.
Ovìøili jsme správnost metody a dosáhli vyí pøesnosti, ne pøi pouití methylaènì senzitivních restrikèních endonukleas. Aplikací bisulfitové metody chceme pøispìt k objasnìní manifestace gonozomálnì dìdièných nemocí u heterozygotek, vyhledat rodiny s dìdièným posunem X inaktivace a pokusit se najít pøíèiny tohoto jevu.
Práce byla financována z grantu IGA MZNR8361-3/2005

ASOCIAÈNÍ ANALÝZA TOLERANCE GLUKÓZY V NOVÉM SOUBORU
REKOMBINANTNÍCH INBREDNÍCH KMENÙ POTKANA PXO
Autoøi:

kolitel:

Marie Morysová, 3. r., O. eda, L. edová, D. Køenová, F. Lika, M. Jankù, L. Kazdová, T. Zima,
J. Tremblay, P. Hamet, V. Køen
MUDr. Ondøej eda, Ph.D., Ústav biologie a lékaøské genetiky 1. LF UK a VFN

Úvod: Rekombinantní inbrední (RI) kmeny savèích modelù jsou významným nástrojem funkèní a komparativní genomiky
multi-faktoriálních znakù vèetnì obezity, hypertenze, inzulínové rezistence èi dyslipidémie. V nedávno ustaveném souboru RI kmenù potkana PXO segregují alely dvou zavedených modelù metabolického syndromu  spontánnì hypertenzního (SHR) a polydaktylního (PD/Cub) kmene potkana a normolipidemického a normotenzního inbredního kmene Brown
Norway.
Metody: Detailní genetickou charakterizaci celé sady PXO jsme provedli pomocí PCR typizace více ne 300 mikrosatelitních markerù. Dospìlí samci 14 PXO kmenù (n=7-13/kmen) a progenitorù SHR-Lx (n=13) a BXH2 (n=18) byli po
dobu 1 týdne krmeni dietou s vysokým obsahem sacharózy. Poté byl proveden orální glukózový toleranèní test. Získaná
data jsme podrobili statistické (ANOVA), asociaèní a vazebné analýze.
Výsledky: Genotypizací se nám podaøilo významnì rozíøit pùvodní mapu na více ne 700 markerù, pokrývajících
rovnomìrnì celý genom. Glykemický profil prokázal u mnoha parametrù signifikantní gradient mezi kmeny, nezbytný
k provedení asociaèních a vazebných analýz, napø. u AUC 0  180min od 203 do 606 mmol/1/180min. Asociaèní analýza
naznaèila pøítomnost diskrétních lokusù ovlivòujících variabilitu zkoumaných znakù (napø. laèná glykémie a lokus D12Mit8,
p<0,0001; AUC0  180 min a D20Mgh1, p=0,0006).
Závìr: Soubor kmenù PXO pøedstavuje vhodný model pro funkèní a komparativní genomiku inzulínové rezistence.
Pilotní asociaèní analýza odhalila nìkolik nových kandidátních lokusù pro toleranci glukózy.
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ROLE RECEPTORÙ V UDROVÁNÍ HOMEOSTÁZY NITROBUNÌÈNÉ SIGNALIZACE
V PLICÍCH
Autorka:
kolitel:

Martina Nováková, 5. r.
doc. MUDr. Jaromír Mysliveèek, Ph.D., Fyziologický ústav 1. LF UK

Fyziologická funkce plic je mimo jiné i výsledkem vzájemné interakce sympatického a parasympatického autonomního
nervového systému ve smyslu zajiování homeostatické intracelulární odpovìdi. V této práci jsme se zamìøili na urèení
úlohy jednotlivých receptorových podtypù adrenergních receptorù a muskarinových receptorù v udrování stabilní intracelulární signalizace. K tomu jsme pouili následující modely: myího kmene 129SVJ/C57Bl6 a myího kmene, kterému
byl vyøazen gen pro kortikotropin releasing hormon (CRH KO; vytvoøený na stejném genetickém základì). Tyto dva
kmeny jsme sledovali jednak za klidových podmínek, jednak jsme se zabývali i vlivem nespecifické aktivace adrenergního a glukokortikoidního systému (imobilizaèní stres). Mimoto jsme porovnávali i rozdíly mezi pohlavími (jak v základních
hladinách sledovaných parametrù, tak pod vlivem imobilizaèního stresu). Sledovali jsme vazebné charakteristiky následujících podtypù adrenergních receptorù: α1A, α1B, α1D (Nováková a Mysliveèek, 2005), β1, β2 a navíc i muskarinové
receptory (Mysliveèek et al., 2006). Úroveò nitrobunìèné signalizace byla sledována zjiováním hladiny nitrobunìèného cAMP (cyklického adenosinmonofosfátu).
Mnoství receptorových vazebných míst bylo sníeno u myí s chybìjícím genem pro CRH ve srovnání s vìkovì
odpovídajícími jedinci kontrolního kmene (WT). Nejvìtí rozdíl jsme pozorovali u podtypù α1-adrenergních receptorù.
Stres pùsobil hluboký pokles receptorových densit vech sledovaných receptorù u WT jedincù. Zmìny u CRH KO myí
byly vyjádøeny v mnohem mení míøe. Nali jsme zmìny v receptorových charakteristikách jak u WT, tak u CRH KO
jedincù.Receptorová odpovìï na stres byla pohlavnì odliná. Úroveò nitrobunìèné signalizace korelovala se zmìnami
v mnoství receptorù.
Tyto nálezy svìdèí pro význam receptorové exprese v udrování fyziologické funkce bunìk jak za bazálních podmínek, tak za podmínek patologických (imobilizaèní stres). Zárovìò jsou prvním dokladem o pohlavnì závislé odlinosti
reakcí na stresovou zátì v plicích.
1. Nováková M., Mysliveèek J.: Identification of all α1-adrenoceptor subtypes in rat lung. Gen. Physiol. Biophys. 24: 349-353,
2005
2. Mysliveèek J., Nováková M., Palkovits M., Krianová O., Kvetnanský R.: Distribution of mRNA and binding sites of adrenoceptors and muscarinic receptors in the rat heart. Life Sci. 78: 2006 (in press)

REGULATION OF RAP1GAP2/14-3-3 BINDING IS A NOVEL MECHANISM OFC
PROSTACYCLIN AND NITRIC OXIDE INHIBITORY FUNCTION IN HUMAN
PLATELETS
Author:
Tutor:

Pavel Øíha, 5. r.
Priv.-Doz. Dr. med. Albert Smolenski, Dipl. Biol. Meike Hoffmeister, PhD., Institute for
Biochemistry II, University of Frankfurt, Medical School, Frankfurt am Main, Germany

Thrombocytes are discoid anuclear cell fragments involved in cellular mechanisms of blood clot formation. Platelet
activators like ADP or thrombin cause rapid intense induction of Rap1B. Rap1B is a Ras-like small guanine-nucleotidebinding protein that controls integrin (alpha)IIb(beta)3 activity in platelets. Recently, Rap1GAP2 was characterized as
a new GTPase activating protein of Rap1B in platelets (Blood 105: 3185-3192). Rap1GAP2 diminishes Rap1B activity
and thereby inhibits platelet aggregation and adhesion. Ubiquitously expressed 14-3-3 proteins modulate enzymatic
activity, regulate protein localization and inhibit or mediate protein interactions.
The interaction of Rap1GAP2 and 14-3-3 was studied in transfected COS-1 cells and in platelet lysates by co-immunoprecipitations, pull-down assays and Western Blots. The Rap1GAP2/14-3-3 binding site was mapped by mutational
analysis. The regulation of Rap1GAP2/14-3-3 interaction was assessed by using phosphomimetic mutants of Rap1GAP2
in transfected COS-1 cells and by activators of Rap1GAP2 phosphorylation in intact human platelets studied ex vivo.
14-3-3 beta and zeta isoforms were identified as binding partners of Rap1GAP2. The 14-3-3 binding site was mapped to
N-terminal region of Rap1GAP2. The Rap1GAP2/14-3-3 binding is regulated by phosphorylation of Rap1GAP2 by cAMPand cGMP-dependent protein kinases (cAK and cGK): Rap1GAP2 phosphorylation by cAK and cGK abolishes 14-3-3
binding in human platelets. Since both kinases are well-established mediators of inhibitory effects of prostacyclin (PGI2)
and nitric oxide (NO) on platelet activation and aggregation, the blockade of 14-3-3 binding to Rap1GAP2 by cAK- and
cGK-mediated phosphorylation represents a new mechanism of PGI2 and NO inhibitory function in human platelets.

NOVÝ KONGENNÍ MODEL METABOLICKÉHO SYNDROMU
Autoøi:

kolitel:

tìpánka enkýøová, 3.r., Ondøej eda, Lucie edová, Frantiek Lika, Drahomíra Køenová,
Tomá Zima, Ludmila Kazdová, Vladimír Køen
MUDr. Ondøej eda, Ph.D., Ústav biologie a lékaøské genetiky 1. LF UK a VFN

Úvod: Kongenní kmeny jsou v procesu pozièního klonování stále nezbytnou souèástí prùkazu pøítomnosti tzv. QTL
v místì genomu s prokázanou vazbou s daným fenotypem. Mezi QTL pro inzulínovou rezistenci a dyslipidémii patøí mj.
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úsek chromozómu 20 spontánnì hypertenzního kmene (SHR) potkana, inbredního modelu esenciální hypertenze
a metabolického syndromu. Cílem této studie byla analýza vlivu zmínìného úseku chr.20 SHR pùvodu na metabolické
parametry a kompletace sady kongenních kmenù na genetickém pozadí inzulin-senzitivního, normolipidemického
a normotenzního kmene Brown Norway (BN/Cub).
Metody: Kongenní kmen BN.SHR20 byl vytvoøen pøenesením úseku chromozómu 20 z kmene SHR na genetické
pozadí vysoce inbredního kmene BN/Cub. Diferenciální segment u BN.SHR20 byl charakterizován pomocí sady 22 mikrosatelitních markerù. Porovnali jsme glukózovou toleranci, hladinu triacylglycerolù (TG), cholesterolu a morfometrický
profil dospìlých samcù kmenù BN/Cub a BN.SHR20 za podmínek standardní a vysokosacharózové (HSD) diety. Získané
výsledky byly analyzovány pomocí dvojcestné analýzy rozptylu (two-way ANOVA).
Výsledky: Pøenesený úsek chromozomu 20 SHR pùvodu byl vymezen u kmene BN.SHR20 v oblasti mezi D20Rat17
a D20Rat2 (140Mb). Novì ustavený kmen BN.SHR20 vykázal signifikantnì sníenou toleranci glukózy oproti kontrolnímu kmeni BN/Cub, její markantnìjí zhorení po HSD a vìtí nárùst hladiny TG a souèasnì zvýený index adiposity
(0,91±0,01 vs. 0,85±0,03, p<0,001).
Závìr: Ustavili jsme nový kongenní kmen BN-SHR20. Tento kmen potvrdil význam definovaného úseku chromozomu
20 u SHR pro metabolické a morfometrické aspekty metabolického syndromu.

KLASIFIKACE STUPNÌ MALIGNITY FOLIKULÁRNÍHO LYMFOMU S POUITÍM
MARKERU KI-67
Autorka:
kolitel:

Jana paèková, 5. r.
MUDr. Jan Støíteský, CSc., Ústav patologie 1. LF UK a VFN

Úvod: Stanovení stupnì malignity (grading) folikulárního lymfomu, maligního onemocnìní postihujícího zejména lymfatické uzliny a extranodální lymfatická centra, je i v dnení dobì svízelná, navzdory tomu, e existuje celá øada metod. Za
nejobjektivnìjí z nich je dnes povaována Berardova metoda, zaloená na kvantitativním stanovení mnoství centroblastù v definované ploe øezu lymfatickou uzlinou. Pøesná identifikace centroblastù je znaènì subjektivní. Naím cílem
bylo pokusit se tento proces objektivizovat.
Materiál a metodika: V øezech obarvených hematoxylinem  eosinem byly vyhledány a poèítány centroblasty, pøesnì
podle pùvodní Berardovy metody. Paralelnì s nimi byl proveden imunohistochemický prùkaz proliferaèního markeru Ki67. Mezi Ki-67 pozitivními buòkami byly identifikovány centroblasty a poèítány. Výskyt bunìk v obou skupinách byl
statisticky srovnáván, samostatnì pro grade I, II i III.
Výsledky: Marker Ki-67 oznaèil vechny centroblasty, spoleènì s dalími proliferujícími buòkami. Poèet identifikovaných Ki-67 pozitivních centroblastù pozitivnì koreloval s mnostvím centroblastù v standardním histologickém barvení,
jejich identifikace vak byla ménì èasovì nároèná a objektivnìjí.
Závìr: Metoda znaèení proliferujících bunìk pomocí markeru Ki-67 výraznì sníí mnoství bunìk, mezi kterými je
tøeba identifikovat centroblast. Grading folikulárního lymfomu se tak objektivizuje a usnadòuje se jeho provedení.

CHARAKTERISTIKA DYNAMIKY GENETICKÉ ARCHITEKTURY METABOLICKÉHO
SYNDROMU NA ZÁKLADÌ DIFERENCIÁLNÍ VAZEBNÉ ANALÝZY
Autoøi:

kolitel:

Iva Ullmanová, 3. r., Ondøej eda, Frantiek Lika, Ludmila Kazdová, Lucie edová, Drahomíra
Køenová, Kvìta Pelinková, Tomá Zima, Junzheng Peng, Johanne Tremblay, Pavel Hamet,
Vladimír Køen
odb. as. MUDr. Ondøej eda, PhD., Ústav biologie a lékaøské genetiky 1. LF UK a VFN

Úvod: V patogenezi metabolického syndromu se uplatòuje jednak genetická komponenta, která je výslednicí pùsobení
více genù, interagujících mezi sebou, jednak faktory vnìjího prostøedí, napø. dieta a medikace. Zkoumali jsme úlohu
definovaného segmentu chromozomu (chr.) 4 hypertenzního kmene SHR (vneseného na genetické pozadí kmene Brown
Norway (BN) u kongenního kmene BN.SHR4) v dynamice genetické architektury metabolického syndromu.
Metody: Byly vytvoøeny 2 segregující F2 populace samcù PDxBN (n=149, PD...polydaktylní kmen potkana),
a PDxBN.SHR4 (n=94), jejich genetický pool se lií pouze výe zmínìným úsekem chr. 4. Opakovanì jsem stanovili
metabolický profil za podmínek standardní diety, sacharózové diety a po podání dexametazonu (>80 fenotypù). Celogenomovou charakterizaci obou F2 populací jsme provedli pomocí PCR typizace 220 mikrosatelitními markery. Diferenciální vazebná analýza byla provedena intervalovým mapováním v programu MapManager (v.b20).
Výsledky: V populaci PDxBN bylo identifikováno 24 signifikantních i sugestivních QTL (lokusy kvantitativních znakù)
na chr. 3, 7, 8, a 17, zatímco v populaci PDxBN.SHR4 jsme nalezli celkem 22 QTL pøevánì s lokalizací na chr. 1,8,10
a 18. Aèkoli nìkteré jsou konkordantní pro obì populace vìtina vykazuje diskordanci pro sledované znaky. Závìr:
Jeliko jediným genetickým rozdílem obou populací je vnesený diferenciální segment chr. 4 SHR pùvodu, lze tento úsek
povaovat za podstatnou determinantu komplexní pøestavby dynamické architektury metabolického syndromu.
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Pøedávání cen vítìzùm 7. roèníku SVK. Dìkan fakulty profesor Tomá Zima a Mgr. Hana Kolesová. Na dolním snímku s Pavlem Kusákem.
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CHØIPKA-BANÁLNÍ VIRÓZA NEBO VÁNÁ HROZBA?

Autorky: Lucia Bocková, 5. r., Jana Dziaková, 5. r.
kolitelka: MUDr. Miriam Schejbalová, Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN

Chøipka je dnes ji opakovanì diskutovaným tématem. Pravidelný nárùst nemocnosti je zátìí pro zdravotnická zaøízení
ekonomiku státu. Známe i pár pøíkladù z dìjin, kdy velké pandemie znaènì sníily poèty obyvatel ve velké èásti svìta.
Mnoho lidí vnímá chøipku jako respiraèní virózu, nemoc spíe nepøíjemnou ne závanou, a takøka nezbytnou souèást
zimního období. Aèkoliv existuje dostupná a úèinná prevence - oèkování, prooèkovanost v ÈR je nízká. Je to dùsledek
bagatelizování problému, neinformovanosti nebo jde o dùvody finanèní? Tuto i jiné otázky ohlednì prevence chøipky
zkoumá pøedloená práce. Výzkum byl zamìøen na populaci studentù V, etøení probìhlo formou dotazníkù. Výsledky
jsme zpracovaly do tabulek a grafù. Souèástí práce je i metaanalýza nìkolika dalích epidemiologických etøení. Z odpovìdí
studentù vyplývá, e jejich informovanost o chøipce je dobrá a prooèkovanost ve vzorku pøevyuje celostátní prùmìr.
Protoe je dnes aktuální problematika ptaèí chøipky, vìnovaly jsme pozornost i této otázce. Studenti mají informace
o této nemoci a vìdí o monosti jejího pøenosu na èlovìka. Jen desetina dotazovaných uvádí, e stát má dost prostøedkù
k zabránìní pandemie, pouze polovina se ale pøípadné pandemie obává. Vìtina svìtových odborníkù se domnívá, e do
nìkolika let lze s prakticky stoprocentní jistotou oèekávat dalí pandemii chøipky. Kdy a kde udeøí, neví nikdo. Je ale
moné, e bude brzo v popøedí svìtových fór otázka: Vyhubí lidstvo chøipka nebo AIDS?

ZASTAVENÍ PRACOVNÍCH MODELÙ DO ARTIKULÁTORU V PRÙMÌRNÝCH
HODNOTÁCH A POMOCÍ INDIVIDUÁLNÍHO NASTAVENÍ MECHANICKÝM
A ELEKTRONICKÝM OBLIÈEJOVÝM OBLOUKEM
Autorka: Elika Feltlová, 2. r.
kolitelka: prof. MUDr. Tajana Dostálová, DrSc., MBA, Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN

Úvod: V dnení dobì je nejbìnìjím stanovením polohy horní a dolní èelisti vzhledem k poloze temporomandibulárního
kloubu pomocí oblièejového oblouku. Oblièejový oblouk se dá stanovit jak mechanickým pøenosem, tak pøesnìjím
a modernìjím elektronickým pøenosem. Tyto metody se mohou pouít i pro rekonstrukci mezièelistních vztahù pøi
zhotovení celkové snímatelné náhrady, pro stanovení kloubní dráhy a to jak fyziologické, tak patologické. Cílem sdìlení
je porovnat jednotlivé metody pøi zastavení pracovních modelù do artikulátoru s ohledem na individualizaci pøenosu
anatomických hodnot oblièeje a prùbìhu a sklonu kloubní dráhy.
Metodika: U vybrané pacientky, která má patologické diskopathii temporomandibulárního kloubu, jsme pøenesli anatomické hodnoty a nastavení kloubních drah pomocí mechanického oblièejového oblouku. Pomocí speciálních pomùcek
jako je kovová líce, ramena oblouku a silikonové otiskovací hmoty dolo k pøenesení anatomických hodnot pacientky do
artikulátoru a k zastavení pracovních modelù. Druhá metoda vyuila elektronický pøenos oblièejovým obloukem. Pomocí
poèítaèe jsme analyzovaly hodnoty podélného a pøíèného sklonu kloubní dráhy, Benettùv úhel a pohyb a hodnoty pro
nastavení øezákového a pièkového vedení. Mìøení jsme opakovali celkem ètyøikrát. Z tìchto mìøení jsme vybrali hodnoty, které se sobì nejvíce podobaly a podle nich jsme nastavili hodnoty na artikulátoru a zastavili pracovní model.
Výsledky: Elektronický záznam pøesnì rozliuje hodnoty anatomické a funkèní, umoòuje individuální nastavení polohy pracovních modelù, výhodná je i rychlost pøenosu údajù. Individuální nastavení je vdy spojeno s rozptylem mìøených hodnot, který vak není statisticky významný.
Závìr: Formou kasuistických sdìlení jsme zanamenali rozdíly pøi pouití plnì seøiditelného artikulátoru pøi pøenosu
v prùmìrných hodnotách, pøi pøenosu mechanickým oblièejovým obloukem za pomoci nastavení tomogramu temporomandibulárních kloubù a poèítaèovým oblièejovým obloukem s naprostou individualizací pøenosu mezièelistních vztahù
vèetnì konkrétních hodnot kloubní dráhy. Pøíspìvek zhodnotí vechny tøi metody porovnáním dosaených hodnot u jednoho
konkrétního pacienta.

POLYMORFISMY GENU PRO GLYOXALASU I U HEMODIALYZOVANÝCH PACIENTÙ
Autorka:
kolitelka:

Konzultantka:

Alexandra Germanová, 4. r., PøF UK
doc. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D, Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF
UK a VFN
RNDr. Marie Jáchymová, Ph.D, Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK
a VFN

Úvod: Produkty pokroèilé glykace (AGEs) se spoluúèastní v patogenezi øady chronických onemocnìní, napø. diabetes
mellitus, kardiovaskulárních onemocnìní, chronického selhání ledvin a neurodegenerativního onemocnìní. AGEs mohou
pøímo pokodit strukturu extracelulární matrix, zmìnit její fyzikální a chemické vlastnosti a po interakci s RAGE (receptorem pro AGEs) indukují prozánìtlivou odpovìï. AGEs vznikají neenzymatickou glykací a vlivem oxidaèního a karbonylového stresu. Jejich prekursory, reaktivní karbonylové slouèeniny, mohou být enzymaticky detoxifikovány prostøednictvím specifických reduktas, napø. glyoxalasy I. Cílem práce bylo studium polymorfismù tohoto enzymu.
Metodika: Sledovanou skupinou je 235 pacientù s chronickým selháním ledvin léèených hemodialýzou a 90 kontrol.
Polymorfismus A111E (419A/C) na 4. exonu genu pro glyoxylasu I byl vyetøen metodou zaloenou na principu RFLP
(restriction fragment length polymorphism) s následnou vizualizací elektroforézou na agarozovém gelu.
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Výsledky: Nenalezli jsme signifikantní rozdíl v genotypových a alelických frekvencích polymorfismu A111E genu pro
glyoxalasu I u dialyzovaných pacientù a kontrol (genotypy: c2= 0.048, p= 0.9; alely: c2= 0.004, p= 0.9).
Závìr: První výsledky ukazují, e polymorfismus A111E genu pro glyoxalasu I u hemodialyzovaných pacientù se nelií
od bìné populace. Je pøedmìtem dalího studia, zda genetické markery souvisí s klinickým stavem pacientù a výsledky
dalích laboratorních vyetøení.
Práce byla podpoøena výzkumným zámìrem MZO - 0 64165.

SANACE DEFEKTÙ CHRUPU HYBRIDNÍ NÁHRADOU  POROVNÁNÍ DVOU TYPÙ
KOTVENÍ
Autoøi:
Radek Hippmann, 5. r., Jakub Stebel, 6. r.
kolitelka: prof. MUDr. Tajana Dostálová, DrSc., MBA, Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN

Úvod: Hybridní náhrady jsou zvlátní typy rozsáhlých snímatelných náhrad kotvených na radixy pøirozených zubù nebo
na implantáty. Výhodou tìchto náhrad je dobrá stabilita a pomalejí resorbce kosti alveolárního výbìku. Cílem naí
studie bylo subjektivní i objektivní porovnání kvality sanace kotvením na radixy zubù proti kotvení na implantáty.
Materiál a metoda: Do naí studie bylo zahrnuto celkem 35 pacientù. Z tohoto poètu bylo 18 náhrad kotvených na
implantáty a 19 s vyuitím koøenù. Subjektivnì pacienti zhodnotili náhrady pomocí dotazníku s kategoriemi: døívìjích
zkueností, pøípadné porovnání náhrad, celková spokojenost, estetika, problémy s návykem, retence a pøípadné doporuèení tohoto oetøení. Poté byli pacienti vyetøeni klinicky a doplnìna krátká anamnéza Hodnocena byla dle daného
dotazníku stabilita, retence, atd. Získané údaje jsme zpracovali a statisticky porovnali obì skupiny.
Výsledky: Pøi subjektivním hodnocení náhrad byla vìtina pacientù celkovì spokojena se svou náhradou. Retence
byla ve vìtinì pøípadù hodnocená jako výborná a dobrá, jen ve 4 pøípadech jako nevyhovující. Estetika byla výborná
a dobrá a ve 3 pøípadech vyhovující. S pøivyknutím nebyly zjistìny problémy. Jen 1 pacient by tento typ sanace
nedoporuèil. Jediný signifikantní rozdíl mezi obìma skupinami byl v pøedchozím uívání snímatelné náhrady. U klasických hybridních náhrad mìlo 44,4% pøedchozí zkuenost proti 88,9% u náhrad na implantátech. Objektivnì nebyl rozdíl
mezi obìma skupinami v retenci a stabilitì.
Diskuse a závìry: Sanace pomocí hybridní náhrady je subjektivnì i objektivnì vhodná. Rozdíl mezi kvalitou pøi pouití
radixù zubù nebo implantátù jsme nezjistili.

HYDROCEPHALUS U DÌTÍ S DIAGNOSOU NEROFIBROMATOSIS VON
RECKLINGHAUSEN TYP 1
Autorka:
kolitel:

Marie Kaluová, 5. r.
MUDr. Boøivoj Petrák, CSc., Klinika dìtské neurologie UK 2. LF a FN Motol

Úvod: Neurofibromatosis von Recklinghausen typ 1 (NF 1) je onemocnìní patøící mezi neurokutánní syndromy. Incidence v populaci je 1 : 3000  4000. Gen pro NF 1 je lokalizován na 17. chromozomu, má charakter tumor  suppressor
genu a jeho produktem je neurofibromin. Mezi klinické nálezy u NF 1 patøí také hydrocephalus.
Cílem pøedkládané studie je zhodnotit výskyt hydrocephalu a jeho etiologii u dìtí s diagnosou NF 1.
Metodika: Je hodnocena skupina 229 pacientù se základní dg. NF1. Podmínkou po zaøazení do této skupiny bylo
zobrazovací vyetøení mozku - MRI, vzácnì CT mozku. V souboru je 123 chlapcù (54 %) a 106 dívek (46 %). Vìk
pacientù je od 7 mìsícù do 21 let 6 mìs. vìku. Vichni pacienti byli vyetøeni v Ambulanci pro neurokutánní syndromy
polikliniky FN Motol, pøípadnì na Klinice dìtské neurologie UK 2. LF a FN Motol.
Výsledky: Hydrocephalus se vyskytl u 20/229 (9 %) pacientù s NF 1. Ve 14 (6 %) pøípadech byl zpùsoben nádorem
mozku nebo arachnoidální cystou. U 6 (3 %) dìtí lo o vzácnou stenosu distální èásti aqueductu (bez pøítomnosti
expansivního procesu, krvácení nebo zánìtu v anamnese), z toho u 2 dìtí se stenosa mokovodu rozvinula bìhem
sledování. Procesy charakteru gliomu se podílely na rozvoji hydrocephalu v 10/20 (50 %) pøípadù. V 6/20 (30 %) byl
hydrocephalus zpùsoben nádorovým procesem (gliomem) lokalizovaným jinde ne v oblasti optického chiasmatu a optikù,
u 4/20 (20 %) pøi gliomu chiasmatu. U 2/20 (10 %) lo o expansivnì se chovající arachnoidální cystu, a u 2/20 (10 %)
v dùsledku expansivnì se chovajícího plexiformního neurofibromu.
Závìr: Diagnosa NF 1 je v dìtském vìku spojena s rizikem výskytu hydrocephalu u 9 % pacientù. Rozvoj hydrocephalu je potøeba zahrnout do klinického obrazu diagnosy NF 1. Nejèastìjí pøíèinou rozvoje hydrocephalu byly nádorové
procesy charakteru gliomu, a to pøevánì mimo optickou dráhu. Hydrocephalus se mùe u NF 1 rozvinout v prùbìhu
ivota i bez pøítomnosti expanse  pøi pomalu progredující stenose distální èásti mokovodu. Monost rozvoje stenosy
mokovodu je jedním z dùvodù indikace kontrolního zobrazení v prùbìhu ivota pacienta s NF 1.
Podporováno : výzkumným zámìrem MZ ÈR 00000064203, VZ KDN FNM è. 6051
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FLUID TREATMENT  THE MAIN TOPIC IN THERAPY OF PATIENTS WITH ADULT
RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME
Author :
Tutors:

Radek Kaniok, 4. r.
Vladimír Èerný, assoc. prof., M.D., Ph.D., FCCM, Pavel Dostál, M.D., Ph.D., Department of
Anaesthesiology and Intensive Care Medicine, Charles University in Prague, Medical Faculty in
Hradec Králové, University Hospital in Hradec Králové

Introduction: Fluid therapy plays an important role in the support of cardiovascular function and organ oxygen supply.
In critically sic patiens, the positive fluid balance is associated with formation of edemas and may adversely affect
pulmonary functions. The aim of project was to review a cumulative 7 day fluid balance in relation to mortality and
morbidity of patients with ARDS treated in an intensive care unit.
Material & Methods: These parameters were evaluated:  age, sex, type of admission, APACHE II score, SOFA score,
paO2/FIO2 ratio, fluid balance on the day 7, use of elimination techniques, duration of mechanical lung ventilation,
duration of hospitalization, survival Retrospective observational study in patients with ARDS hospitalized in the years
2001-2005. For statistical analysis, MedCalc version 8.0 statistical package was used .
Results: Following data was obtained: mean age 52 years, mean APACHE II score 24, entry SOFA score 10, type of
ARDS  pulmonary in 22 patients, extrapulmonary in 45 patients, mean paO2/FIO2 ratio at admission 173, mean value of
7 day liquid balance +2875 ml, mean length of stay in ICU 13.6 days, duration of artificial lung ventilation 11 days. Only
a part of the study results will be presented. Sixty seven patients were included into the study. Forty eight patients
survived, 19 patients died (mortality 21%). Cumulative fluid balance 7 days after admission was significantly higher in
patients who died than in the survivors (6295 ml vs. 1618 ml, p = 0,01).
Discussion & conclusion: It exists relation between fluid balance and oxygenative lung function and also duration of
artificial lung ventilation but sensitivity ratio of determination of liquid balance is relatively low. Higher positivity of fluid
balance is associated with a worse clinical outcome in patients with ARDS. Value of fluid balance in 3rd day of hospitalization has the same predictive value as SOFA score and APACHE II score at admission.

ÚROVEÒ ENDODONTICKÉHO OETØENÍ OBYVATEL ÈESKÉ REPUBLIKY A JEHO
VLIV NA ONEMOCNÌNÍ PERAPIKÁLNÍCH TKÁNÍ
Autor:
kolitel:

Pavel Kusák, 5. r.
odb. as. MUDr. Ludìk Peøinka, CSc., Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN

Na 200 ortopantomogramech náhodnì vybraných pacientù stomatologické kliniky, zachycující obì ozubené èelisti, autor
analyzuje úroveò endodontického oetøení. Endodonticky oetøené zuby jsou rozdìleny do skupin podle kvality oetøení
(lege artis, krátká koøenová výplò, dlouhá k.v.). U vech skupin je navíc sledována periapikální oblast s ohledem na
kvalitu lamina cortikalis, její pokození signalizuje zánìt v oblasti hrotu koøene.
Výsledky: Z celkem 4981 analyzovaných zubù jich bylo endodonticky oetøeno 360 (7,2 %). Z 360 endod. oetøených
zubù bylo lege artis oetøeno pouze 49 (13,6 %), pøièem s periapikálním nálezem bylo diagnostikováno 187 zubù
(51,9 %) ze vech endodonticky oetøených.
Závìrem studie je rozbor moných pøíèin a porovnání získaných údajù s podobnými studiemi v zahranièí.

ZUBNÍ KØÍ

Autorka: Eva Kociánová, 2. r.
kolitelka: prof. MUDr. Tajana Dostálová, DrSc., MBA, Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN

Úvod: Elektronický záznam stavu dutiny ústní umoòuje snadnou grafickou informací pro lékaøe, lze ho vyuít i k identifikaci
osob èi pro komunikaci pøi pøedávání statistických údajù. Pro potøeby státní zprávy èi zdravotních pojioven. Stomatologové shromaïují údaje do rùzných databází a èasto vyuívají napø. MS Access database nebo MS Excel Sheets. Tyto
systémy obsahují mnoho volného nestrukturovaného textu, který nelze dále zpracovat. Elektronický strukturovaný záznam v grafické podobì má výhodu, e je struèný a vìcný. Cílem studie je aplikovat grafický zubní køí pøi analýze stavu
chrupu studentù stomatologie.
Metodika: Vybrali jsme celkem 10 studentù. Zhotovili jsme makrofotografie dutiny ústní, provedli jsme rtg vyetøení
 ortopantomogramy, studenty jsme vyetøili a nalezené informace jsme zaznamenali do elektronického zubního køíe
(strukturovaný elektronický záznam)  zaznamenali jsme poèet a rozèlenìní zubù v zubním oblouku, extrakce, pøítomnost kazù (rozsah) a výplní (rozsah a materiál), endodontické oetøení, pøítomnost fixních a snímatelných náhrad (korunky, mùstky apod.), nesprávné proøezávání zubù, ortodontické anomálie jako jsou napøíklad obrácený a zkøíený skus.
Poté jsme vyjádøili poèet kazù, výplní a extrakcí pomocí indexu kazivosti KPE. Vechny hodnoty a nasnímané obrázky
jsme ukládali do databáze vybraných pacientù. Výsledky jsme pak porovnávali mezi vybranými pacienty.
Výsledky: Soubor byl nehomogenní, náhodným výbìrem jsme zavzali studenty jak s intaktním chrupem, tak s velmi
destruovaným. Z 10 pacientù jsme u dvou zjistili, e nedolo k zaloení jednoho stálého tøetího moláru. Vìkový prùmìr
vybraných pacientu je 24,3 let na osobu. Nezjistili jsme ádné výrazné dentální anomálie, jen drobné komprese. U poloviny

21

konference_08.p65

21

24.1.2002, 11:34

SEKCE PREGRADUÁLNÍ  KLINICKÁ ÈÁST
vybraných pacientù probíhá nebo probìhla ortodontická léèba. Celkový index kazivosti stálého chrupu KPE u vyetøovaných
pacientù vyel 27, 2 %.
Závìr: Elektronický zubní køí v grafické podobì optimálnì dokumentuje stav i prùbìh oetøení, má atributy teoreticko-poznávací i ryze praktické.Prokázali jsme, e elektronický zubní køí mùeme vyuít záznam stavu chrupu, ale i nejen
pro stanovení rùzných indexù pouívaných v klinické praxi.

TUKOVÁ TKÁÒ A SYSTÉMOVÝ ZÁNÌT U PACIENTÙ S RENÁLNÍM SELHÁNÍM
Autoøi:
kolitel:

J. Krajíèková, 4. r., M. Dolinková, Z. Lacinová, M. Haluzík
doc. MUDr. Martin Haluzík, CSc., III. interní klinika  klinika endokrinologie a metabolizmu
1. LF UK a VFN

Úvod: U pacientù s chronickým renálním selháním léèeným hemodialýzou (RS) je pøítomná chronická zánìtlivá reakce
podílející se na zhorení prognózy i rozvoji kardiovaskulárních komplikací. Cílem této studie bylo zjistit, zda je tuková
tkáò signifikantním zdrojem prozánìtlivých faktorù u tìchto nemocných.
Metodika: 17 pacientkám s RS a 12 tíhlým zdravým enám (K) byla na pøed zaèátkem operace (RS  transplantace
ledviny, K - cholecystektomie) odebrána krev a na poèátku operace vzorek podkoní a viscerální tukové tkánì. Sérové
koncentrace leptinu, adiponectinu a resistinu byly stanoveny metodou ELISA a genové exprese leptinu, adiponectinu,
resistinu, adiponectinových receptorù 1 a 2, IL-6, TNF-α a MCP-1 metodou real-time PCR.
Výsledky: Sérové koncentrace leptinu byly signifikantnì zvýené u pacientek s RS oproti kontrolní skupinì, ale exprese leptinu se významnì nezmìnila. Hladina adiponectinu v séru, jeho genová exprese, ani exprese adiponectinových
receptorù nebyly onemocnìním ovlivnìny. U pacientek s RS byla významnì zvýená sérová hladina i exprese resistinu
v podkoní i viscerální tukové tkáni. Dolo také k signifikantnímu vzestupu genové exprese TNF-α, IL-6, MCP-1.
Závìr: Tuková tkáò se významnì podílí na systémovém zánìtu pacientù s RS produkcí prozánìtlivých cytokinù.

PROTILÁTKY PROTI FOSFATIDYLETHANOLAMINU (APE) U PACIENTÙ
S TROMBÓZAMI
Autorka:
kolitelé:

Kristýna Máová, 4. r.
prof. MUDr. Terezie Fuèíková DrSc., prim. RNDr. Ivana Janatová, MUDr. Karin Malíèková, Klinická
imunologie a alergologie  laboratoø, Ústav klinické biologie a laboratorní diagnostiky 1. LF a VFN

Úvod: Trombóza je onemocnìní postihující tepennou èi ilní èást cévního systému v jakékoli lokalitì, které vzniká kompletním èi parciálním uzávìrem cévy trombem. Mezi hlavní patogenetické mechanismy trombózy patøí alterace krevního
toku, zmìna koagulace krve (hyperkoagulace) a pokození cévní stìny. aPE, jakoto jedny z antifosfolipidových protilátek (APLA), mohou být jednou z pøíèin trombofilních stavù nejspíe prostøednictvím svého vlivu na trombocyty, endotel,
antitrombin III, inhibitory hemostázy èi urychlením procesu aterosklerózy. APLA se neváí k fosfolipidùm pøímo, ale
prostøednictvím plazmatických vazebných proteinù (kofaktorù), ke kterým patøí β2GP1, protrombin, annexin V nebo
HMWK, LMWK a HMWK-vazebné proteiny, f XI, prekallikrein v pøípadì protilátek proti fosfatidylethanolaminu. K rutinnì
stanovovaným APLA pøi trombózách vzniklých na autoimunitním podkladì patøí protilátky proti fosfatidylserinu (aPS),
β2GP1 (aβ2GP1), kardiolipinu (aCL). aEA bylo dosud vìnováno málo pozornosti, a proto bylo cílem mé práce zjistit, zda
jsou i tyto protilátky asociovány s trombózami.
Metodika: Vyetøila jsem 6 sér pacientù s tromboticými pøíhodami v anamnéze a 34 bez nich na pøítomnost aPE, aPS,
aβ2GP1 a aCL ve tøídì IgG a IgM. Ke stanovení uvedených protilátek jsem pouila metodu ELISA (diagnostická souprava
AESKULISA Ethanolamine-GM, Nìmecko).
Výsledky: Oproti pacientùm bez manifestních trombóz jsem u pacientù s trombózami nalezla statisticky významnì
zvýené hladiny aPE (pro IgG p=0,05, pro IgM p=0,02), stejnì tak hladiny aPS (pro IgG p=0,05, pro IgM p=0,02)
a aâ2GP1 (pro IgG p=0,03, pro IgM p=0,02). Hladiny aCL (pro IgG p=0,06, pro IgM p=0,07) nebyly ve skupinách
pacientù s /bez trombóz významnì statisticky odliné.
Závìr: Vzhledem k tomu, e protilátky proti fosfatidylethanolaminu byly ve tøídì IgG i IgM statisticky významnì
asociovány s trombózami, doporuèuji také je zahrnout do skupiny rutinnì vyetøovaných APLA pøi podezøení na trombózy autoimunitní patogeneze.

ZUBNÍ KØÍ

Autorka: Blanka Pasteláková, 2. r.
kolitelka: prof. MUDr. Tajana Dostálová, DrSc., MBA, Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN

Úvod: Elektronický grafický zubní køí shromaïuje a zaznamenává skuteènosti v reálné dutinì ústní pacienta. Umoòuje sledovat a porovnávat èasové zmìny v této lokalizaci a zároveò z nìho lze usuzovat na budoucí vývoj dané oblasti
a tím napøíklad volbu vhodného protetického øeení.
Metodika: Vybrali jsme celkem 12 pacientù s rùzným typem oetøení. Pacienty jsme vyetøili, zhotovili jsme fotografickou a rentgenologickou dokumentaci. Zjitìné údaje jsme zaznamenali do elektronického zubního køíe (strukturovaný elektronický záznam)  poèet a rozèlenìní zubù v zubním oblouku, extrakce, pøítomnost (rozsah) kazù a výplní
(rozsah i materiál), endodontické oetøení, pøítomnost fixních a snímatelných náhrad (korunky, mùstky apod.), ortodon-
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tické anomálie. Vechny hodnoty a nasnímané obrázky jsme ukládali do databází jednotlivých pacientù. Výsledky mezi
jednotlivými pacienty jsme porovnali. Hodnotili jsme tedy pacienty s intaktním chrupem, chrupem klasicky oetøeným,
ortodonticky oetøeným chrupem, chrupem s fixní èi snímatelnou náhradou a implantáty.
Výsledky: Pøi výbìru pacientù jsme snaili o co moná nejirí kálu stavu chrupu. Výsledkem bylo tedy porovnávání
jednotlivcù rùzného vìku i pohlaví. Mladí pacienti mìli chrup intaktní, klasicky oetøený, èi opatøený ortodontickým
aparátem. Rozsahy kazù a výplní byly pøimìøené jejich vìku a extrakce se týkaly ortodontických øeení èi zdravotních
potíí. U pacientù vyího vìku jsme zaznamenali pøítomnost fixních èi snímatelných náhrad kotvených na vlastních
zubech nebo implantátech vzhledem ke ztrátì vìtího poètu vlastních zubù. Na rozdíl od mladých jedincù jsme u nich
stanovili rozsáhlejí zásahy a jejich vìtí mnoství ze stany lékaøe, odhalené krèkové oblasti v dùsledku vìku pacientù
pøípadnì parodontózy.
Závìr: Stav chrupu jednotlivých pacientù se podle pøedpokladu liil jen èásteènì v závislosti na jejich vìku, vùbec
vak na jejich pohlaví. Analýza výsledkù prokázala, e elektronický zubní køí mùe být pouit k identifikaci osob, k registraci
prùbìhu terapie i pro ozøejmení stavu pøi bìném klinickém vyetøení bez RTG málo zøejmých. Jedná se pøedevím
o zuby nezaloené, neproøezané èi napø. implantáty.

PROBLEMATIKA KOUØENÍ NA PRASKÝCH ZÁKLADNÍCH KOLÁCH

Autorky: Eva Racková, 5. r., Eva Vnenková, 5. r., Eva Wallenfelsová, 5. r.
kolitelka: MUDr. Eva Králíková, CSc., Ústav epidemiologie a Centrum léèby závislosti na tabáku 1. LF UK a VFN

Úvod: Vìtina kuøákù (90 %) zaèíná kouøit bìhem dìtství a dospívání. Marketing tabákových výrobkù je proto zamìøen
právì na tuto vìkovou skupinu. Cílem naich semináøù je interaktivnì informovat o dopadech kouøení na organismus
a faktech týkajících se tabákového prùmyslu.
Metodika: Hlavní náplní naí práce byl semináø zamìøený na prevenci kouøení na základních kolách na Praze 7
a Praze 2. Vycházeli jsme z britského programu QUIT Primary School. Data jsme získávali dotazníkovým etøením.
Výsledky: Pøedbìné výsledky naí práce jsou následující: 45 % dìtí z naeho souboru (N = 279, z toho dívek 158
a chlapcù 121) ve vìku od 10 do 15 let má zkuenost s cigaretou. Prùmìrný vìk uití první cigarety je 10 let, medián 11 let.
Závìr: Nikotinismus u dìtí je závaným problémem, závislost vzniká rychleji a ji po relativnì malém poètu vykouøených cigaret. A polovina dìtí, které cigaretu vyzkouí, zaène pravidelnì kouøit. Dle naich výsledku by bylo vhodné
zaèínat s preventivními programy ji u dìtí od 8 let vìku.

PILOTNÍ STUDIE POUITÍ MANUÁLU DROGOVÉ PREVENCE
U HOSPITALIZOVANÝCH ADOLESCENTÙ
Autoøi:
kolitel:

tìpán Sulek, 5. r., Kateøina Vacková
MUDr. Pavel Kabíèek, CSc., Klinika dìtského a dorostového lékaøství 1. LF UK a VFN Praha

Uívání návykových látek patøí do syndromu rizikového chování a podle studie ESPAD u nás stoupá. Souvisí s nejèastìjími pøíèinami mortality adolescentù, kam patøí dopravní nehody, otravy a sebevrady. Cílem naí studie bylo otestovat
nový Manuál drogové prevence pro praktické lékaøe pro dìti a dorost (PLDD) jako screeningovou metodu pro rozpoznání uívání návykových látek se tøemi dotazníky: obecná psychosociální adaptace, dotazník na pøítomnost závislosti MKN
 10 a pøeklad anglického dotazníku CRAFFT. Bìhem 5 mìsícù jsme oslovili 53 hospitalizovaných dospívajících (13
chlapcù, 40 dívek, vìk 15,7 ± 1,6). Vichni podepsali informovaný souhlas, e budou vypovídat pravdivì. Soubor jsme
rozdìlili podle nìkolika kritérií a porovnali dotazníky CRAFFT a MKN-10. Zkuenost s alkoholem referovalo 90,5 %,
s marihuanou 35,8 %, s dalími ilegálními drogami 7,5 %. CRAFFT zachytil uívání návykových látek lépe ne MKN  10
u dospívajících se zkueností s tabákem (p < 0,00001 vs. p < 0,001), a to i mezi souèasnými a bývalými kuøáky
v intervalu posledních 30 dnù (p < 0,001 vs. p < 0,05), s alkoholem (p < 0,00001 vs. p < 0,01) i s marihuanou (p <
0,0001 vs. p < 0,001). Více kladných odpovìdí v CRAFFTu mají dospívající starí 15 let (p = 0,057), dospívající s horím
kolním prospìchem (p=0,059) a nezáporným názorem na drogy (p < 0,05). Vichni dospívající se zkuenostmi
s marihuanou mají pøedchozí zkuenost s tabákem (p < 0,001). Nenali jsme signifikantní rozdíly v ádném ze sledovaných parametrù v závislosti na pohlaví. Manuál drogové prevence je vhodnou screeningovou metodou pro PLDD.

POLYMORFISMY GENÙ PRO ADIPONECTIN A RESISTIN U PACIENTEK
S MENTÁLNÍ ANOREXIÍ A OBEZITOU - PILOTNÍ STUDIE
Autoøi:
kolitel:

tìpán Sulek, 5. r., M. Dolinková, Z. Lacinová, J. Køíová
doc. MUDr. Martin Haluzík, III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolizmu 1. LF a VFN

Adiponectin a resistin jsou adipocytární hormony, které se mohou podílet na vzniku obezity a inzulínové rezistence.
Jejich geny pøedstavují nové kandidátní geny zodpovìdné za inzulínovou rezistenci a diabetes mellitus 2. typu. Cílem
studie bylo stanovit èetnost jednonukleotidových polymorfismù 45T>G a 276T>G adiponectinového genu a 62G>A a 180C>G resistinového genu u pacientek s obezitou, mentální anorexií a u kontrolní skupiny tíhlých en a porovnat vliv
jednotlivých genotypù na koncentrace sledovaných hormonù.
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Stanovili jsme sérové hladiny adiponectinu, resistinu, TNF-alfa a inzulínu a provedli DNA analýzu u 17 mentálních
anorektièek, 51 obézních a 17 tíhlých en. Polymorfismy jsme detekovali polymerázovou øetìzovou reakcí (PCR)
s následnou restrikèní analýzou PCR produktu. Koncentrace adiponectinu byly nejnií u obézních a nejvyí u mentálních
anorektièek. Hladiny resistinu byly nejnií u mentálních anorektièek a nejvyí u obézních. Pøi rozdìlení probandù uvnitø
skupin podle genotypù jednotlivých polymorfismù nebyly zjitìny rozdíly ve sledovaných parametrech. Pouze u kontrolní
skupiny byl Body Mass Index (BMI) významnì vyí u G/G genotypu ne u nosièù alely T v pozici 276 adiponectinového
genu (23,48±0,85 vs. 19,7±0,95, p<0,05). U mentálních anorektièek byla vyí frekvence alely G u polymorfismu RETN
-180 ve srovnání s kontrolami (p<0,04). Nae pilotní studie neprokázala vliv sledovaných polymorfismù na hladiny
adipocytárních hormonù.

PRVNÍ POMOC PRO VEØEJNOST  PØEDSTAVENÍ PROJEKTU
Autorky:
kolitel:

Andrea peldová, 2. r. M. Ingrischová, MUDr. B. Jindrová
MUDr. Václav Vávra, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF a VFN
(dále jen KARIM)

Úvod: Správné poskytování laické první pomoci v prvních minutách postiení má rozhodující vliv na pøeití pokozených,
(zejména posthypoxické prokrvení tkání, hlavnì CNS). S cílem zlepit znalosti záchranných postupù u veøejnosti
a støedokolských studentù, probíhá od roku 2004 projekt výuky technik první pomoci.Tento osvìdèený program uskuteèòuje 11 studentù 1. LF UK (II.V. roè.) a mladí lékaøi pod zátitou KARIM 1. LF UK a VFN, zastoupené as. MUDr.
Václavem Vávrou.
Metodika: 11 studentù 1. LF UK a mladí lékaøi od roku 2004 prokolili 997 úèastníkù. kolení probíhá 23x do mìsíce
v Akademickém klubu nebo v sídlech soukromých firem. Kurz trvá 2 hodiny, jeho souèástí je teoretická hodina a praktický nácvik ivot zachraòujících úkonù.
Výsledky: Úèastníci kurzù oceòují, e jsou jim pøednáeny nejnovìjí poznatky, které si mohou v praktické èásti pøímo
sami vyzkouet. Zároveò mohou pokládat kolitelùm dotazy, které je zajímají. Setkáváme se s kladným ohlasem, protoe jim získané znalosti umoòují se rychle rozhodovat pøi poskytování první pomoci.
Závìr: V roce 2006 bychom rádi oslovili s nabídkou prokolení 1. pomoci i mimopraské oblasti. Veli jsme v jednání
i s pojiovnou Generali, abychom v rámci jejich akcí prokolili jak mláde, tak i dospìlé. Je skuteèností, e absolventi
kurzù pøi setkání s poranìnými neváhají a díky získaným znalostem dokáí fundovanì pomoci do pøíjezdu lékaøe.

PROTILÁTKY PROTI ANNEXINU V JAKO RIZIKOVÝ FAKTOR OPAKOVANÝCH
SPONTÁNNÍCH POTRATÙ
Autorka:
kolitelé:

Radka vancarová, 4. r.
prof. MUDr. Terezie Fuèíková, DrSc., prim. RNDr. Ivana Janatová, MUDr. Karin Malíèková, Klinická
imunologie a alergologie  laboratoø, Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK
a VFN

Úvod: Annexin V, izolovaný v polovinì osmdesátých let z lidské krve pupeèníkových arterií a z placent, je úèiným inhibitorem na fosfolipidech závislých koagulaèních reakcí. Tento kalcium dependentní protein pùsobí jako kompetitivní inhibitor pøi vazbì koagulaèních faktorù na fosfatidylserin exprimovaný na vnìjí vrstvì membrány syncytiotrofoblastu.
Formuje jakýsi antitrombotický tít kolem negativnì nabitého fosfatidylserinu a hraje tak zøejmì významnou roli pøi
udrování normální funkce placenty. Protilátky proti annexinu V (AVAb) jsou proto spojovány se vznikem placentárních
trobóz, apoptózou syncytiotrofoblastu a sníením sekrece hCG. Cílem mé práce bylo zjistit prevalenci sérových AVAb a jejich
vztah k reprodukènímu selhání u pacientek s/bez historie spontánních potratù v anamnéze.
Metodika: Vyetøila jsem séra 6 pacientek s anamnézou jednoho nebo více spontánních potratù, které netrpí autoimunitní ani tromboembolickou chorobou; séra 7 pacientek s anamnézou jednoho nebo více spontánních potratù
a autoimunitní nebo tromboembolickou chorobou; séra 13 pacientek s diagnózou neplodnost, bez spontánního potratu
v anamnéze; a séra 9 pacientek se SLE a/nebo APS a ádným selháním reprodukce v anamnéze. Hlavním kritériem
analýzy byla pøítomnost/nepøítomnost spontánních potratù. Pacientky byly proto rozdìleny na 2 skupiny  potrácející/
nepotrácející  s cílem zjistit, zda se od sebe ve výskytu protilátek lií. K detekci AVAb byla pouita ELISA metoda.
V tìchto sérech byly kromì IgG a IgM protilátek proti annexinu stanoveny také protilátky proti kardiolipinu, fosfatidylserinu a etanolaminu.
Výsledky: Séra pacientek se spontánními potraty vykazovala signifikantnì vyí hladiny AVAb v tøídì IgG v porovnání
se séry pacientek bez potratù (p=0,005). Hladiny AVAb v tøídì IgM, protilátek proti kardiolipinu, fosfatidylserinu
a etanolaminu se v jednotlivých skupinách pacientek významnì neliily.
Závìr: Na základì výsledkù mé práce se zdá, e anti-annexinové protilátky by mohly být lepím prediktorem opakovaných spontánních potratù ne dosud vyetøované protilátky proti kardiolipinu. Vzniká zde ale otázka, zda by ptotilátky
proti annexinu V nemohly být pouze následkem opakovaných potratù. Tento problém by proto vyadoval dalí zkoumání.
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VÝSKYT HIÁTOVÉ HERNIE V BÌNÉ ENDOSKOPICKÉ PRAXI
Autoøi:

kolitel:

J. Ténaiová, 6. r., K. Luká, K. Hrubant, R. Brùha, A. Novotný, J. Petrtýl, V. Jirásek, T. vestka,
P. Urbánek, L. Tùma
prim. MUDr. Karel Luká, CSc., IV. interní klinika  klinika gastroenterologie a hepatologie 1. LF
a VFN a Gastroenterologické centrum VFN

Hiátová hernie (HH) je èastým nálezem pøi endoskopii horní èásti trávicího traktu. Pøesto údaje o incidenci a prevalenci
HH v populaci jsou nedostaèující. Samotná HH je asymptomatická a projeví se komplikací. Obvykle se jedná o pøíznaky
refluxní choroby jícnu, jako je pyróza, noèní reflux, pálení za sternem a anémie. Výskyt HH u endoskopovaných pacientù
je v literatuøe udáván kolem 20 %. HH je definována jako pøemístìní distálního jícnu a èásti aludku jícnovým hiátem do
mediastina. Obvykle je získaným stavem, vzniká oslabením fixace gastroezofageální junkce, vytaením aludku pøi
krátkém jícnu èi vytlaèením aludku zvýeným intraabdominálním tlakem. Rizikovými faktory pro vznik HH jsou proto:
ochablost pojiva ve stáøí, zvracení, kael, chronická traumata, tlaèení na stolici, obezita, ascites, tìhotenství. Význam HH
spoèívá v oslabení antirefluxních mechanismù bránice, zmenení délky i tlaku dolního jícnového svìraèe a zadrení
refluxátu ve vaku hernie, èím je zvýena expozici jícnové sliznice kyselinou. HH je jedním z rizikových faktorù pro vznik
refluxní ezofagitidy (RE). Léèba, konzervativní èi chirurgická, je indikována pouze u hernií, které pùsobí tlakem na okolí
nebo které jsou komplikovány sliznièními zmìnami. V naí retrospektivní studii byla analyzována data 1000 pacientù ve
vìku 1896 let gastroskopicky vyetøených od ledna do èervna 2005 na IV. Interní klinice VFN a 1. LF UK v Praze. Pøi
endoskopii byla HH definována jako cirkulární vytaení aludku delí ne 2 cm od bránice k linii Z (zmìøeno pøi vysouvání
endoskopu). Dle velikosti byla HH klasifikována jako malá do velikosti 3 cm, jako velká nad 3 cm. HH byla zjitìna u 166
pacientù, co je 16,6 % z celkového poètu endoskopovaných. Z toho 53,61 % tvoøili mui. Výskyt HH se lií v rùzných
vìkových kategoriích. V kategorii od 1835 let se HH vyskytuje více u en, od 3570 let pøevládají mui, nad 70 let je
výskyt HH vìtí u en. Studie ukázala, e prevalence HH stoupá s vìkem. Nejèastìjím typem je axiální HH s výskytem
94,58 %. U 50 % pacientù s HH byla zároveò diagnostikována RE rùzného stupnì, dle naich statistických zjitìní
významnì èastìji u muù (p<0,001).

KOUØENÍ NA ZÁKLADNÍCH KOLÁCH

Autor:
Jan Vetièka, 6. r.
kolitelka: prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc., Ústav preventivního lékaøství LF MU

Za posledních 10 let se výraznì zvýil poèet kouøících dívek ve vìku 15 let. Tato studie mìla za cíl zjistit pøíèiny této
situace.
Na náhodnì vybraných základních kolách v Brnì a v Dìtském diagnostickém ústavu jsem osobnì získal 210 dotazníkù od ákù 8. a 9. tøíd, 108 chlapcù a 102 dívek. Do dotazníkù jsem zaøadil otázky na kouøení, dalí zneuívané látky,
hodnocení sama sebe a vztah k sociálnì patologickým jevùm.
Výsledky byly statisticky zpracovány programem EpiInfo. Porovnával jsem rùzné skupiny (dívky x chlapci, kuøáci x
nekuøáci ), zda se lií v odpovìdích na otázky. Za statisticky významnou jsem povaoval hodnotu p < 0,05.
Nezjistil jsem významný rozdíl v kouøení a uívání drog mezi chlapci a dívkami. Dívky se od chlapcù liily v sebeobraze
 témìø 3 x èastìji jsou nespokojené se svým vzhledem, 3 x èastìji se povaují za obézní, 6 x èastìji si neoblékají nìjaké
aty jen proto, e se v nich cítí tlusté.
Kuøáci x nekuøáci (obì pohlaví) : kuøáci mají 3 x èastìji kuøáky v rodinì nebo kouøící kamarády. Kuøáci 8 x èastìji
vyzkoueli marihuanu. Kuøáci ménì èasto odsuzují vandalismus a kráde.
Kuøaèky x nekuøaèky : nekuøaèky 7 x èastìji povaují kouøení za odpudivé. Kuøaèky jsou 4 x èastìji zcela nespokojeny
se svým vzhledem. Kuøaèky èastìji pøemýlí o jídle. Kuøaèky mají více ivotních cílù ne nekuøaèky.
Dìti z diagnostického ústavu se liily od ákù Z v mnoha odpovìdích, èastìji kouøí, berou drogy, jsou spokojenìjí
s tím jak vypadají, ménì odsuzují sociálnì patologické jevy.
Závìr: U dívek se potvrdila souvislost mezi negativním sebeobrazem a kouøením. Té existuje vztah mezi kouøením
a postojem k sociálnì patologickým jevùm.
Potvrzuje se i teorie, e kouøení je startovací drogou  kuøáci èastìji vyzkoueli i jiné drogy.
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Pøedávání cen Akademického klubu 1. LF UK  na horním snímku s dìkanem 1. LF UK Jakub Minks. Na dolním snímku Radka vancarová.
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DETEKCE CHROMOSOMOVÝCH ABERACÍ V BUÒKÁCH DIFÚZNÍCH GLIOMÙ
METODAMI MOLEKULÁRNÍ CYTOGENETIKY A JEJICH PØÍNOS PRO
DIAGNOSTIKU A LÉÈBU

Autoøi:
Babická L., 2. r. PGS, Zemanová Z., Kramáø F., Ransdorfová ., Hrabal P., Kozler P., Michalová K.
kolitelky: prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc., RNDr. Zuzana Zemanová, CSc., Centrum nádorové cytogenetiky,
Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

Difusní gliomy jsou heterogenní skupina mozkových tumorù rùzných histologických subtypù, které se od sebe navzájem
lií odezvou na léèbu a prognózou onemocnìní. Jejich diagnostika zaloená na bunìèné morfologii je subjektivní a rovnì
terapeutické monosti jsou znaènì omezené. V poslední dobì je proto kladen stále vìtí dùraz na analýzu genomu
bunìk mozkových nádorù a na detekci specifických chromosomových aberací. Podle nálezu tìchto aberací lze blíe
specifikovat subtyp nádoru, upøesnit prognózu a eventuelnì modifikovat terapii pøísluného pacienta.
K detekci chromosomových aberací v gliálních buòkách pouíváme I-FISH s lokus-specifickými a/nebo á-satelitními
sondami od firmy Abbott-VysisTM. V závislosti na typu nádoru sledujeme nejèastìjí chromosomové aberace, tj. delece
tumor-supresorových genù p53, p16 a RB1, delece chromosomových oblastí 1p36 a 19q13, amplifikace EGFR genu,
trisomie chromosomu 7 a monosomie chromosomu 10.
Metodou I-FISH jsme vyetøili vzorky nádorové tkánì celkem 86 pacientù s histologicky diagnostikovaným gliomem
(3x pilocytický astrocytom, 7x fibrilární astrocytom, 10x difuzní astrocytom, 13x anaplastický astrocytom, 34x glioblastom, 4x oligodendrogliom, 15x anaplastický oligodendrogliom). I-FISH poskytla informativní výsledek u 80 pacientù
(93 %), u 6 nemocných bylo vyetøení neinformativní z dùvodu patného odbìru vzorku. Provedli jsme korelaci cytogenetických výsledkù s histologickými a klinickými nálezy; I-FISH potvrdila nebo zpøesnila diagnózu a prognózu nemocného. Nejvìtí klinický dopad mìl zejména nález kombinovaná delece 1p36 a 19q13 u estnácti pacientù s anaplastickými
oligodendrogliomy, který je povaován za ukazatel dobré odpovìdi na chemoterapii. U vech tìchto nemocných byla
proto doporuèena chemoterapie jako primární léèebná modalita.
Molekulárnì cytogenetická analýza je vhodná diagnostická metoda pro detekci chromosomových aberací v buòkách
mozkových nádorù. Pøispívá k upøesnìní diagnózy a prognózy pacientù s difúzními gliomy a mùe vést k volbì individuální
léèby podle stanoveného rizika.
Práce byla podpoøena grantem IGA MZ ÈR 1A/8237-3 a MZO 00064165

LOKALIZACE BUNÌÈNÉHO PRIONOVÉHO PROTEINU V KREVNÍCH DESTIÈKÁCH.
Autoøi:
kolitel:

Adéla Brouèková, 3. r. PGS, Karel Holada
Dr. Ing. Karel Holada, Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN

Tento rok byl ve Velké Británii publikován ji tøetí pøípad pøenosu vCJD krevní transfuzí. Za jejich pùvodce je povaován
patologický prionový protein vznikající z normální formy oznaèované PrPc. Informace o vlastnostech PrPc v krvi jsou
potøebné pro porozumìní jeho fyziologické funkce a v neposlední øadì jeho úlohy v pøenosu prionových chorob krví.
Lokalizaci PrPc jsme studovali imunofluorescenèní mikroskopií. Na základì pøedchozích studií, které prokázaly expresi
PrPc v α-granulích krevních destièek, jsme se zamìøili na sledování fluorescenèního signálu PrPc a α-granulárního
markeru P-selektinu. V pøípadì klidových destièek jsme dosáhli separovaného signálu PrPc a P-selektinu, pøièem PrPc
poskytoval výrazný signál v intracelulární oblasti. α-granulární P-selektin nebyl detekován. Cytosolární lokalizace PrPc
byla vylouèena dvojitým znaèením s aktinem. Po aktivaci destièek v suspenzi èi adhezí na fibrinogen kolokalizoval PrPc
a P-selektin v intracelulární oblasti, zatímco na bunìèné membránì zùstaly signály separované. Tyto výsledky naznaèují,
e èást intracelulární frakce PrPc je orientována na druhou stranu α-granulární membrány, ne P-selektin. Izolace
organelové frakce s následnou aplikací proteinasy K potvrdila, e vìtí èást PrPc je citlivá vùèi proteolýze, a tedy orientovaná vnì organelové membrány. Rozdílná lokalizace PrPc a P-selektinu na cytoplazmatické membránì mùe být
zpùsobena lokalizací PrPc v lipidových raftech, kterou jsme prokázali flotací na sacharozovém gradientu.
GAÈR310/04/0419, GAÈR310/05/H533

CLONING, LOCALIZATION AND CHARACTERIZATIO OF NEURONAL-LIKE NITRIC
OXIDE SYNTHASE IN APLYSIA CALIFORNICA
Authors:
Tutors:

M. Buganová 1,2, 6. r. PGS, Y.V. Panchin2, R.Sadreev2, P.Uvarov 2,
prof. MUDr. P. Martásek, DrSc., 1. Department of Pediatrics and Center for Integrated Genomics,
1st Faculty of Medicine, Charles University, Prague a assoc. prof. Leonid Moroz, PhD., 2. Whitney
Lab, University of Florida, St. Augustine, FL, USA

Intro: To study the role of NO on the level of individual neurons, we cloned the nitric oxide synthase from a model
organism Aplysia californica and mapped NOS-containing (nitrergic) neurons in the CNS. Further we characterized
enzymatic activity of nitric oxide synthase (ApNOS) in the central nervous system of Aplysia californica, and provided
biochemical evidence for NO-cGMP signaling in molluscs.
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Methods: Nitrergic neurons were localized in the CNS using in situ hybridization and immunocytochemistry. ApNOS
activity, was determined as citrulline formation. The activity of soluble guanylyl cyclase was stimulated as a result of NO
interaction with its heme prosthetic group and the levels of cGMP were estimated by radioimmunoassay.
Results: A similar pattern of NOS expression was observed with both techniques and matched the known distribution
of NADPH-d reactive neurons in the CNS. Up to 177 central neuronal somata were found to be labeled with NOS
selective RNA-probes. ApNOS activity revealed its calcium-/calmodulin- and NADPH- dependence. A representative set
of inhibitors for mammalian NOS isoforms suppressed NOS activity in Aplysia. The basal levels of cGMP were estimated
to be 44.47 fmol/lg of protein. Incubation of Aplysia CNS with the NO donors and simultaneous phosphodiesterase
inhibition prior to the assay showed a several fold increase in basal cGMP levels. Addition of a selective inhibitor of
soluble guanylyl cyclase, completely abolished this effect.
Conclusion: This work confirms that ApNOS produces NO, which may indeed function as a messenger in the molluscan CNS, and that cGMP acts as one of its effectors.
Supported by grant GACR 303/05/0336 and GAUK 10/2004.

LOKALIZACE PYRUVÁT: NADP+ OXIDOREDUKTÁZY VE SPOROZOITECH
CRYPTOSPORIDIUM PARVUM

Autoøi:
Vlasta Ètrnáctá, 3. r. PGS, Jeffrey G. Ault, Frantiek Stejskal, Janet S. Keithly
kolitelka: doc. MUDr. Marie Staòková, CSc., III. klinika infekèních a tropických nemocí 1. LF UK
a FN Na Bulovce s poliklinikou

Cryptosporidium parvum je jednobunìèný, obligatorní, vnitrobunìèný parazit, který infikuje savèí gastrointestinální
epitelium. Zpùsobuje prùjmy u zdravých jedincù, které samovolnì odeznívají, ale mùe také zpùsobit chronický, ivotu
nebezpeèný prùjem u imunodeficientích pacietù, proti kterému zatím nebyla nalezena úspìná léèba. Kryptosporidium
obsahuje øadu enzymù, které vyuívá pøi svém anaerobním, fermentativním metabolismu, a které se v savèích buòkách
nevyskytují. Pokud jsou tyto enzymy kritické pro pøeití parazita, mohou být vhodnými kandidáty jako cílová struktura
pro potenciální nový inhibitor, popøípadì lék proti kryptosporidióze. Jedním z takovýchto enzymù je unikátní fúzní protein pyruvát: NADP+ oxidoreduktáza (CpPNO), která se skládá ze dvou odliných, konzervovaných domén: z N-terminální pyruvát: ferredoxin oxidoreduktázy (PFO) a z C-terminální cytochrom P450 reduktázy (CPR). Na rozdíl od podobné
fúze, která byla lokalizována v mitochondrii fotosyntetického bièíkovce Euglena gracilis, CpPNO nemá N-terminální mitochondriální smìrovací sekvenci do mitochondrie. Pomocí dvou polyklonálních protilátek proti oligopeptidu v CpPFO
a proti oligopeptidu v doménì CpCPR, které jsme pouili pro western blot analýzu, jsme ukázali, e celá CpPNO fúze je
exprimována ve sporozoitech C. parvum. Konfokální a transmisní elektronová mikroskopie potvrdila nai hypotézu, e
CpPNO je lokalizován v cytoplazmì a ne v mitochonrii jako u E. gracilis. Navíc, distribuce CpPNO není striktnì smìrována do cytoplazmy, ale tento protein se nachází i v krystalickém tìlísku, co je organela vlastní tomuto organizmu, její
funkce není dosud známá.

VLIV NÍZKOKALORICKÉ DIETY NA MARKERY ENDOTELIÁLNÍ DYSFUNKCE
U OBÉZNÍCH EN A ÚLOHA ENDOKRINNÍ FUNKCE TUKOVÉ TKÁNÌ V TOMTO
PROCESU
Autoøi:

kolitel:

R. Dolealová 1, 3. r. PGS, K. Anderlová1, J. Housová 1, L. Boanská1, D. Haluzíková1,2, Z. Lacinová1,
J. Køemen 1 a M. Haluzík 1,
1
III. interní klinika  klinika endokrinologie a metabolizmu 1. LF UK a VFN
2
Ústav tìlových. lékaøství 1. LF UK a VFN
doc. MUDr. M. Haluzík, CSc., III. interní klinika  klinika endokrinologie a metabolizmu 1. LF UK a VFN

Úvod: Za èasné stádium procesu aterosklerózy je povaována endoteliální dysfunkce (ED). Trvale zvýená aktivace
endotelu je doprovázena zvýenou plazmatickou koncentrací solubilních endoteliálních adhesivních molekul (CAMs).
Jedním z moných faktorù ovlivòujících funkci endotelu je poruená funkce tukové tkánì. Cílem naí práce bylo popsat
vztah mezi akumulací viscerálního tuku a ED u obézních en a zjistit vliv nízkokalorické diety (VLCD) na vybrané parametry ED.
Metodika: U 12 obézních en (BMI 45,7±6,7kg/m2) pøed a po 3-týdenní VLCD a u 12 zdravých kontrol (BMI 24±4,3kg/
2
m ) byly mìøeny sérové koncentrace E-selektinu, sICAM-1, sVCAM-1, PAI-1, matrix metalloproteázy-9 (MMP-9), myeloperoxidázy (MPO), adiponectinu a resistinu.
Výsledky: Sérové koncentrace E-selektinu, sICAM-1, PAI-1 a resistinu byly signifikantnì vyí u skupiny obézních en
pøed VLCD ve srovnání s kontrolní skupinou (23,74 ± 10,81 vs. 9,13±4,7 ng/ml, 138,3±71,99 vs. 77,79±28,6 ng/ml,
42,87±14,76 vs. 32,45±6,23 ng/ml, 6,48±2,42 vs. 4,26±1,26, p<0.05). Koncentrace adiponectinu byly naopak signifikantnì nií u obézních en ne u kontrol (14,23 ±4,91 vs. 21,64 ±9,42). Nebyly nalezeny významné rozdíly v hladinách
sVCAM, MPO a MMP-9. Vlivem VLCD dolo k signifikantnímu poklesu BMI a E-selektinu. Nebyl prokázán vliv VLCD na
koncentrace VCAM-1, MPO a MMP-9, adiponectinu a resistinu. Stejnì tak nebyly nalezeny korelace mezi hladinami
adipocytárních hormonù a markerù ED bazálnì ani po VLCD.
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Závìr: Nae studie ukazuje, e zvýené mnoství tukové tkánì u obézních en je spojeno s ED a e i krátkodobá
dietní intervence mùe pozitivnì ovlivnit nìkteré cirkulující parametry ED. Zmìny hladin adiponectinu a resistinu se
v tomto procesu významnì neuplatòují.
Podporováno grantem 8302-5, 7782-4 a VZ MZÈR 64165.

BIOCHEMICKÉ MÁRKERY ABUSU ALKOHOLU U NEMOCNÝCH S CIRHÓZOU JATER
Autoøi:
kolitel:

Doua M., 2. r. PGS, Zima T., Brùha R.
doc. MUDr. R. Brùha, CSc., IV. interní klinika  klinika gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK a VFN

Úvod: Nejèastìjí pøíèinou cirhózy jater v zemích Evropy a Severní Ameriky je abusus alkoholu. Informace o abstinenci
alkoholu je zásadní informací pøi rozhodování o zaøazení nemocných na transplantaèní listinu èi o strategii symptomatické léèby u nemocných s cirhózou jater. Biochemické márkery abusu jsou objektivními parametry poívání alkoholu
mající rùznou senzitivitu, specificitu a lií se délkou abstinence bìhem které se jejich hodnoty vracejí k normálu. Bìnì
pouívané márkery (GMT, pomìr AST/ALT, MCV (støední objem erytrocytù) mají senzitivitu 2752 % a specificitu 85
90 %. V posledních letech je za márker s vysokou senzitivitou a specificitou povaován Carbohydrát deficientní transferin (CDT).
Metodika: v naí studii jsem na naí klinice sledovali 66 jedincù, dle hodnoty CDT a dokumentace aktivního abusu
alkoholu jsme stanovovali senzitivitu a specificitu tohoto vyetøení. Cílem této studie je získat racionální návod k diagnose
etiologie cirhózy jater dle biochemických markerù a informovat o nìm klinickou veøejnost.
Výsledky: Vyetøili jsme 41 jedincù s dokumentovaným aktivním abusem alkoholu (28 s cirhózou jater, 7 s chronickou
pankreatitidou) a 25 kontrolních jedincù (15 s cirhózou, 2 s chronickou pankreatitidou) bez aktivního abusu alkoholu.
Støední hodnota CDT v tìchto skupinách byla 3.98±1.9% resp. 2.07±0.64% (stat. rozdíl p?0.001), GMT 5.6±6.7 ukat/
l resp. 2.1±0.65 ukat/l (p=0.104), AST 1.64±1.58 ukat/l resp. 1.34±1.4 ukat/l (p=0.19), ALT 1.19±1.47 ukat/l resp.
1.24±1.84 ukat/l (p=0.97), triglyceridy 1.3±0.7 mmol/l resp. 1.2±0.8 mmol/l (p=0.83), ferritin 423±530 ug/l resp.
728±773 ug/l (p=0.36) and MCV 99.3±9 fl resp. 92.1±9.4 fl (p=0.003). Hodnota CDT nad 3 % byla nejspolehlivìjí
známkou abúzu alkoholu s senzitivitou 81 % a specificitou 97 %. Elevace GMT, pomìr AST/ALT nad 2, vysoké MCV mìli
senzitivitu 71%, resp. 34%, resp. 54% a specificitu 64%, resp. 78%, resp. 88%. Pøítomnost nebo nepøítomnost cirhózy
jater nemìla vliv na spolehlivost CDT. Kombinace pozitivního CDT a vysoké hodnoty MCV má 90% senzitivitu a 91%
specificitu. Dle výsledkù je CDT nejvhodnìjí rutinnì stanovitelný biologický márker aktivního abúzu alkoholu, jeho
spolehlivost mùe být zvýena kombinací s vyetøením základní biochemie a krevního obrazu (MCV).

CLINICAL TRIEAL OF ITOPRIDE FOR TREATMENT POSTOPERATIVE PARESIS OF
GASTROINTESTINAL TRACT AFTER LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY.
Authors:
Tutor:

Roman Frako, 7. r. PGS, Robert Gürlich, Pavel Maruna
doc. MUDr. Robert Gürlich, CSc., I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN, Klinika transplantaèní
chirurgie IKEM

Introduction: Postoperative ileus is a frequent adverse event after laparoscopic cholecystectomy. The goal of this study
was to evaluate the potential benefit effect of prokinetic drug Itopride hydrochloride for amelioration of gastric motility
in early post-operative period after this surgery.
Aims and methods: Fifty patients treated with itopride hydrochlorid or placebo perorally were examined in a randomized double-blind manner. Patients were observed for three days after LCE. EGG redords were measured 6 hrs, 24 hrs
nad 48 hrs after this surgery.
Results: In comparision of both groups nausea was more often in the day of surgery in placebo group and even in the
second day. The physiological EGG curves were found in comparison palcebo/itopride in 40%/56% patients (p<0,05) in
day of surgery, in 56%/68% patients (p<0,5) first day after surgery, and in 80%/88% patients (p<0,5) second day after
LCE.
Conclusion: Perioperative use of Itopride advanced the normalisation of EGG curve after LCE. Itopride was well
tolerated, and we did not observed serious adverse effects during therapy. Our date suggest that itopride accelerates
restoration of postoperative ileus after laparoscopic cholecystectomy.
This work was supported by a grant IGA MZ CR 90453.
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VÝZNAM METODY INTERFÁZICKÉ FLUORESCENÈNÍ IN SITU HYBRIDIZACE
PRO NEINVAZIVNÍ DIAGNOSTIKU KARCINOMU MOÈOVÉHO MÌCHÝØE

Autoøi:
Lucie Houková, 2. r. PGS, Zuzana Zemanová, Mirko Babjuk, Michael Pel, Kyra Michalová
kolitelka: prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc., Centrum nádorové cytogenetiky Ústav klinické biochemie
a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

Karcinom moèového mìchýøe je heterogenní skupina maligních onemocnìní. Nejèastìjí formou jsou uroteliální karcinomy, které pøedstavují a 90 % vech karcinomù moèového mìchýøe. Nádory mohou mít povrchový charakter, mohou
infiltrovat do okolní svaloviny nebo metastazovat. Variabilita nádoru je pravdìpodobnì determinována na genetické
úrovni. U pacientù s karcinomy moèového mìchýøe byla popsána øada chromosomových aberací, které významnì korelují s klinickým stádiem onemocnìní. Jejich identifikace pøispívá nejen k upøesnìní diagnostiky, ale i k predikci prognózy
a odpovìdi na léèbu.
Pro detekci genetických aberací v nádorových buòkách získaných z moèového sedimentu pouíváme metodu vícebarevné interfázní FISH s vyuitím DNA kitu Vysis® UroVysion Bladder Cancer Recurrence Kit (Abbott - VYSIS), který
obsahuje centromerické sondy pro chromosomy 3, 7, 17 a lokus-specifickou sondu pro oblast 9p21 (p16/CDKN2A
gen).U vech vzorkù analyzujeme minimálnì 25 morfologicky abnormálních bunìèných jader. Celkem jsme analyzovali
117 vzorkù moèí, získaných od 70 muù a 47 en. Metoda I-FISH prokázala pozitivitu v 58 vzorcích z celkem 83 vzorkù
s histologicky stanovenou pozitivitou. Ve 14 z 26 s histologickým nálezem grade 1 (G1; 53,8 %), 16 z 26 s nálezem
grade 2 (G2; 61,5 %) a ve 28 z 31 s nálezem grade 3 (G3; 90,3 %). Výsledky molekulárnì-cytogenetické analýzy jsme
porovnali s histologickými nálezy. U 11 pacientù s histologickým nálezem G1 jsme detekovali bialelickou deleci lokusu
9p21. U dalích tøí nemocných z této skupiny jsme prokázali aneuploidii chromozomù 3, 7 a 17 v jednom klonu a bialelickou
deleci lokusu 9p21 ve druhém klonu. U 6 pacientù s histologickým nálezem G2 jsme nalezli bialelickou deleci lokusu
9p21. Dalích sedm nemocných z této skupiny mìlo aneuploidii chromosomù 3, 7 a 17 a ve tøech pøípadech jsme
detekovali oba klony. U dvou pacientù s nálezem G3 jsme prokázali bialelickou deleci lokusu 9p21, dalích 25 mìlo
aneuploidii chromosomù 3, 7 a 17 a u jednoho nemocného jsme nalezli oba klony.
V této studii jsme prokázali korelaci mezi histologickou klasifikací a konkrétními chromosomovými aberacemi. Nae
výsledky potvrzují, e I-FISH s kitem UroVysion® lze efektivnì vyuít jako neinvazivní metodu pro selekci pacientù
k cystoskopii.
Práce byla podporována granty MSM 0021620808 a IGA MZ ND8095-3.

LÉÈBA ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNÌNÍ GIT NA 1. CHIRURGICKÉ KLINICE VFN
A 1. LF UK ( Rozbor za období 1. 1. 200431. 8. 2005)
Autoøi:
kolitel:

MUDr. Dato Jatchvliani, 4. r. PGS, doc. MUDr. Jan váb, CSc., MUDr. Ivana Vítková
doc. MUDr. Jan váb, CSc., I. chirurgická klinika  bøiní, hrudní a úrazová chirurgie 1. LF UK a VFN

Úvod: Problematika onkologických onemocnìní je stále aktuální. Jen v ÈR je kadoroènì zaznamenáno cca 55.000
nových pøípadù. V souèasnosti se hledají jednak cesty k lepí diagnostice, jednak k úèinnìjí terapii. Na nai klinice
mimo standardní léèby malignit GIT, probíhá i ovìøování metody peroperaèní identifikace sentinelové uzliny (SLN). Cíl:
Statisticky zhodnotit úspìnost dosavadní chirurgické léèby za sledované období. Poukázat ( mimo klinická stadia onemocnìní a sloitosti provedených výkonù) na faktory ovlivòující osud pacienta. Srovnat pøínos identifikace SLN se
standardním postupem.
Metoda: Do souboru byly zaøazeny pacienti s dg. C15-C21 za období 1. 1. 200431. 8. 2005. Zdroj  PC systém 1.
chir. kliniky. Následnì ruèní zpracování jednotlivých chorobopisù, operaèních protokolù, histopatologických a propoutìjících zpráv. Pøi peroperaèním hledání SLN byl poit ji vypracovaný postup (indikace, kontraindikace, zpùsob provedení
výkonu atd.)
Výsledky: Za sledované období bylo operováno 298 pacientù s malignitou GIT uvedenou v dokumentaci. Statistický
rozbor strategie léèby ukázal nejèastìjí anatomické lokalizace nádoru v GITu, procentuální zastoupení provedených
výkonu, nejèastìjí per- a pooperáèní komplikace atd. Byly vyhodnoceny i první výsledky identifikace SLN.
Závìr: Pøedkládáme statistické údaje k diskusi a k porovnání s výsledky z jiných renomovaných pracovi. Ruèní
zpracování dat odhalil rozdíl cca o 15% v poèítaèové evidenci provedených výkonù ve sledovaném souboru. Nízký poèet
oetøených pacientù t.è. nám v souèasnosti nedovoluje doporuèit rutinní uplatnìní koncepce SLN v onkochirurgii GIT.

MOLEKULÁRNÍ PØÍÈINY DISPOZIC KE VZNIKU ALKOHOLIZMU  OPIOIDNÍ
A KANABINOIDNÍ SYSTÉM
Autoøi:

kolitel:

Kmoch Vladimír 1, 2. r. PGS, erý Omar2 , Znojil Vladimír2, Zvolský Petr1
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN,
2
Laboratoø neurobiologie a molekulární psychiatrie, Pøírodovìdecká fakulta, Masarykova
Univerzita v Brnì
prof. MUDr. Petr Zvolský, DrSc.
1

Úvod: Ve vztahu k alkoholizmu byl zatím zkoumán bezpoèet genových polymorfizmù, z nich nejvíce studovanými byly
polymorfizmy genù, které jsou souèástí dopaminových a opioidních systémù. Poslední dobou je výzkum dispozic
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k alkoholizmu zamìøován i na netradièní kandidátní geny, jakými jsou napøíklad interleukiny (9), které ovlivòují vývoj
a diferenciaci dopaminového systému. Opioidní systém a kanabinoidní systém patøí mezi modulátory dopaminového
systému, které jsou v souèasné dobì v souvislosti s alkoholizmem studovány.
Hypotéza: Je známo, e aktivace opioidních receptorù zvyuje aktivitu mezolimbického dopaminového systému, ze
kterého projekce pokraèuje do prefrontální kùry, striata, nucleus accumbens (5). Vechny tyto oblasti se podílejí na
pocitech slasti, vznikajících uíváním psychoaktivních látek, na kterých vzniká závislost.
Endogenní opioidní systém je modifikován alkoholizmem a naopak. Je uznávána teorie Opioid compenzation hypothesis, která tvrdí, e deficit endogenních opioidù vede k alkoholovému cravingu a zvýené konzumaci alkoholu. Je
prokázáno, e opioidní antagonista naltrexon v nízkých dávkách sniuje pøíjem alkoholu u závislých na alkoholu.
Výzkum se v posledních nìkolika letech zamìøuje na endogenní kanabinoidní systém. Aktivace tìchto receptorù
vede ke zvýení hladin endoopioidù (4), mimo to zvyuje syntézu serotoninu, inhibuje dopaminovou aktivitu, má anticholinergní úèinky, prokoagulaèní úèinky. To ve ovlivòuje náladu, chu k jídlu, pamì, vnímání bolesti, imunosupresi aj.
Jak ukazují animální modely, delece CB1 receptoru u myí vede k výraznému sníení pøíjmu alkoholu (3) a lze pøedpokládat, e tento receptor hraje roli ve vývoji syndromu závislosti, co by mohlo být terapeuticky uiteèné u alkoholizmu
napøíklad vyuitím antagonistù kanabinoidních receptorù.
Metodika: Bude pouit rozíøený soubor 450 osob závislých na alkoholu dle MKN-10, DSM IV a MAST a 450 zdravých
kontrol. Ze zmrazené krve po izolaci DNA izolaèním kitem MoBio (USA) bude provedena amplifikace specifického úseku
DNA metodou PCR, poté vizualizace na agarózovém nebo polyakrylamidovém gelu, následuje restrikèní analýza vhodným enzymem a digitální snímek fotoaparátem Olympus Camedia 3030. Závìreèná analýza dat povede ke statistickému
zpracování programem CCS Statistica, USA)
Závìrem je moné konstatovat, e mezi kandidátní geny, které by mìly být zkoumány ve vztahu k alkoholizmu v naí
práci, patøí polymorfismy genù pro receptory OP 3 a CB1.
Podpoøeno grantem IGA MZ ÈR NF/5991-3/2000.

VLIV CHOPN NA NASÁLNÍ MUKOCILÁRNÍ CLEARANCE U BÝVALÝCH KUØÁKÙ
(PRVNÍ VÝSLEDKY)
Autoøi:

kolitel:

V. Koblíek 1, 3. r. PGS, F. Salajka1, M. Dittrich2, I. Krulichová 1, M. Tomová1
LF 1, Farmaceutická fakulta2 UK v Hradci Králové
doc. MUDr. F. Salajka, CSc., Plicní klinika, Lékaøská fakulta UK v Hradci Králové

Úvod: Dle sporadických literárních dat lze u nemocných s CHOPN pøedpokládat existenci zánìtlivých zmìn také v nosní
sliznici.S chronickým zánìtem je pravdìpodobnì asociována sekundární poruha ciliární èinnosti (tzv. sekundární ciliární
dyskineza).
Cíl: Pomocí mìøení nasální mukociliární clearance posoudit funkci cilií respiraèních epitelií a ev. prokázat pøítomnost
ciliární dyskinezy v této lokalitì u nemocných s CHOPN a ukázat tím na moné íøení zánìtu (pomínìného CHOPN) do
horních èástí respiraèního systému.
Metodika: Vyetøení mukociliární clearance pomocí sacharinového testu, jeho výsledkem je tzv. èas nasální mukociliární clearance (NMCC èas). Výsledky: Od ledna do prosince 2005 jsme zatím vyetøili NMCC èas u 19 bývalých nekuøákù
s CHOPN (15 muù a 4 en) ve vìku od 42 do 81 let (prùmìrný vìk 62,5 let). CHOPN (1xI, 8xII,6xIII,4xIV dle GOLD) byl
u vech ve stabilní fázi (nejménì 6 T bez exacerbace). Kontrolní skupinou bylo 19 zdravých dobrovolníkù (nekuøákù,
neatopikù, bez nasální léèby a bez respiraèního infektu v pøedchozích 6 T). Jednalo se o 7 muù a 12 en ve vìku od 22
do 72 let (prùmìrný vìk 42,6 let). NMCC èas u nemocných s CHOPN byl v rozmezí 5 minut 57 sekund a 120 minut
(prùmìrná hodnota 31 minut 1 sekunda). NMCC èas u kontrol byl v rozmezí 2 minut 19 sekund a 24 minut 57 sekund
(prùmìr 11 minut 45 sekund). Dle statistické analýzy (test Mann-Whitney) je NMCC èas u nemocných CHOPN signifikantnì pomalejí ne u zdravých dobrovolníkù (p-hodnota = 0,002). Stupeò závanosti CHOPN nekoreloval s NMCC
èasem (p-hodnota = 0,584).
Závìr: Bývalí kuøáci s CHOPN mají signifikantnì delí NMCC èas ne zdraví dobrovolníci. NMCC èas nekoreluje se
stupnìm CHOPN (dle GOLD). Tato první data naeho ciliárního výzkumu (zahrnujícího také ultrastrukturální a nativní
mikroskopické vyetøování cilií) ukazují na monost existence postiení nasálního mukociliárního transportu u nemocných s CHOPN ve srovnání se zdravými dobrovolníky.
Práce je podporována IGA MZ ÈR (NR 8419-4/2005) a MZ 000179906.

INFLUENCE OF SONIC HEDGEHOG ONTO THE AORTIC ARCHES DEVELOPMENT IN
AVIAN EMBRYOS
Author:
Tutor:

Mgr. Hana Kolesová, 3. r. PGS
prof. MUDr. Milo Grim, DrSc., Anatomický ústav 1. LF UK

Sonic hedgehog (Shh) is produced in embryos in notochord floor plate and foregut and influences formation of many
structures including blood vessels. The aim of this study is to clarify the impact of Shh onto the aortic arches development. Quail embryos in developmental stages 10 - 23 HH were used. Function of Shh was inhibited by cyclopamine
(5ug/ml), which was delivered in stages 9 -13 HH and embryos were re-incubated. As a second type of Shh inhibition
the 5E1 antibody was used. Antibody was produced abundantly to the embryo by the hybridoma cells, which were
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delivered into the amnion cavity. The expression of Shh was detected by mRNA hybridisation in situ and by immunohistochemistry (5E1 Ab). Vascular system was visualised with QH1 antibody and with ink perfusion. Shh mRNA was
detected from stage 11 HH in notochord and floor plate of the neural tube and from stage 18 HH also in the foregut. The
Shh protein was detected approximately three stages later than mRNA. Aortic arches are formed in branchial region in
cranio-caudal gradient from the stage 11 HH. In embryos inhibited with cyclopamine branchial arches were reduced in
form (the head of the embryo was markedly malformed - open brain syndrome, cyclopia). Aortic arches were developed; however, their lumen was enlarged and irregular. The application of cells producing 5E1 antibody has similar effect
on aortic arches as cyclopamine. Moreover, it inhibits capillary plexuses formation and leads to the increase of QH1
positive cells (hemopoeitic cells, macrophages and QH1 positive cell debris) in mesenchyme of branchial arches.
These observations demonstrate the effect of Shh on angiogenesis in branchial arches.

MOLEKULÁRNÌ GENETICKÁ ANALÝZA DBH A MONOSTI MRI
U HYPERKINETICKÝCH DÌTÍ
Autoøi:
kolitelé:

Kopeèková Marta, 4. r. PGS, Zagatová Veronika, 2. r. PGS, Paclt Ivo, Køepelová Anna,
prof. MUDr. Goetz Petr, Ústav biologie a lékaøské genetiky 2. LF UK a FN Motol,
doc. MUDr. Ivo Paclt, CSc., Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

Hyperkinetický syndrom se vyskytuje asi u 6-10% dìtské populace v pomìru chlapcù a dívek 3:1. K základním symptomùm patøí nadmìrná aktivita, nepozornost a impulzivita, výjimkou nejsou ani dalí pøidruené psychické poruchy.
ADHD je onemocnìní multifaktoriální a geneticky heterogenní. V souèasné dobì je známo více ne 30 genù podílejících
se na vzniku a vývoji onemocnìní. Jednotlivé alely tìchto genù mohou být v populaci relativnì èasté, protoe nepøedstavují klasické mutace, ale polymorfismy, které jsou pøíèinou arteficiální aktivity produktu. Zamìøili jsme se na hlubí
studii genu pro DBH, v nìm provádíme molekulárnì-genetickou analýzu 7 polymorfismù, konkrétnì Taq B1/B2, G444A,
C1912T, 5´- ins/del, G910T, C-1021T a C1603T v souboru 100 dìtí s ADHD. Sledujeme, které z polymorfismù mají
majoritní vliv na pokles hladiny DBH v séru a tudí, které se významnì podílí na závanost hyperkinetického syndromu
u dìtí. Výsledky jsou té porovnány s polymorfismy v dalích kandidátních genech a s kontrolní skupinou dìtí, u nich
byly pøíznaky ADHD vylouèeny testem Connersové. Na základì souèasných poznatkù získaných zobrazovacími metodami lze soudit, e klíèovým nálezem u ADHD jsou drobné dysfunkce ve frontální a striatální oblasti mozku. Dále byly
zaznamenány zmìny objemu v oblasti cerebella, nucleus caudatus a globus pallidus. Podle øady studií je ve zdravé
populaci objem bazálních ganglií pravé strany vìtí ne strany levé,zatímco u dìtí s ADHD je tato asymetrie obrácená.
Pøedmìtem naí práce je té mìøení vybraných struktur bazálních ganglií na MRI a jejich hodnocení pomocí programu Scanview.
Pøedbìné výsledky svìdèí o souvislosti mezi polymorfismy TaqA1 (v genu pro DRD2), C-1021T, C910T, TaqB1,
C1603T a C1912T (v genu pro DBH) a ADHD. Homozygoti pro tuto rizikovou alelu se ve vyetøovaném souboru vyskytovaly s výraznì vyí frekvencí u postiených dìtí ne u kontrolní skupiny. U ostatních genù byly rizikové alely pøítomny
v nadpolovièní vìtinì ve skupinì dìtí s ADHD.

VÝZNAM ENDOKRINNÍ FUNKCE TUKOVÉ TKÁNÌ U KRITICKY NEMOCNÝCH
Autoøi:
kolitel:

Køemen J., 2. r. PGS, Dolinková M., Lacinová Z., Krajíèková J., Haluzík M.
doc. MUDr. Martin Haluzík, CSc., III. interní klinika 1. LF UK a VFN

Úvod: Cílem naí studie bylo zkoumat podíl endokrinní produkce tukové tkánì na rozvoji inzulínové rezistence kriticky
nemocných pacientù.
Metodika: Do studie bylo zaøazeno 10 pacientù podstupujících elektivní kardiochirurgický výkon hospitalizovaných na
jednotce intenzivní pooperaèní péèe (JIP). Vzorky tukové tkánì byly odebírány na zaèátku a na konci operace. Krevní
odbìry byly provedeny pøedoperaènì, bezprostøednì po operaci a po 6, 12, 24, 48 a 120 hodinách od pøijetí na JIP.
Hladiny cytokinù byly mìøeny na pøístroji Luminex, exprese pøísluných mRNA v tukové tkáni pomocí RT PCR.
Výsledky: Bìhem operace nedolo k signifikantním zmìnám exprese mRNA pro leptin a adiponectin v ádné tukové
tkáni. Dolo vak k významnému vzestupu mRNA pro IL-6 v obou typech tukové tkánì, pro resistin a TNF-α pouze
v subkutánní tukové tkáni. K výraznému vzestupu sérových koncentrací dolo u IL-6, mírnìjí vzestupy sérových koncentrací byly zaznamenány u TNF-α, leptinu a resistinu. Naproti tomu dolo k mírnému pooperaènímu poklesu koncentrací adiponectinu. Inzulínová rezistence byla nejvyí ve 12. hodinì po operaci, kdy bylo potøeba podat 8-násobnou
dávku inzulinu oproti výchozí dávce.
Závìr: V naí studii jsme prokázali, e jak viscerální, tak i subkutánní tuková tkáò je významným producentem
prozánìtlivých cytokinù. Tyto faktory se pak velmi pravdìpodobnì podílejí na vzniku pooperaèní inzulínové rezistence
u pacientù po elektivním kardiochirurgickém výkonu.
Podporováno projektem CLINICIP a MSM 0021620814.
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OETØENÍ HLUBOKÝCH DEFEKTÙ KLOUBNÍ CHRUPAVKY TRANSPLANTACÍ
AUTOLOGNÍCH CHONDROCYTÙ NA PEVNÉM NOSIÈI
Autoøi:
kolitel:

MUDr. Jan Lehký, 1. r. PGHS, doc. MUDr. Ale Podkubka, CSc., prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc.
prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., Ortopedická klinika 1. LF UK a Fakultní nemocnice Motol

Úvod: Hluboké defekty kloubní chrupavky nemají schopnost spontánního zhojení a vedou k èasnému rozvoji artrózy.
Vyplnìní defektu hyalinní chrupavkou umoòují v souèasnosti dvì chirurgické metody. Vyplnìní defektu osteochondrálními tìpy ze zdravého místa kloubní plochy nebo vyplnìní defektu transplantací autologních chondrocytù. Tato metoda
pøedstavuje v dnení dobì optimální øeení. Problém je ve zpùsobu fixace namnoených chondrocytù v defektu. Novou
monost pøedstavuje vyplnìní defektu chondrocyty fixovanými na biologickém nosièi z kyseliny hyaluronové nebo kolagenu. Cílem studie bylo v prospektivní studii ovìøit monosti této metody a ovìøit kvalitu novotvoøené chrupavky.
Metodika: U vybraých pacientù s vhodným chondrálním defektem byla odebrána drobná èásteèka zdravé chrupavky,
následnì pomnoena in vitro a fixována na biologickém nosièi. U poloviny pacientù byl pouit nosiè z kyseliny hyaluronové a u poloviny z kolagenu. V odstupu 4 týdnù byl implantát fixován do defektu. Vhojování bylo sledováno pomocí
MRI ve 3 mìsíèních intervalech. Po 12 mìsících po implantaci byla provedena kontrolní artroskopie s vyhodnocením
mechanických vlastností transplantované tkánì pomocí impresního tonometru a odebráním chrupavky na histologické
a imunohistochemické vyetøení.
Výsledky: Pøi artroskopické kontrole byla novotvoøná chrupavky hodnocena makroskopicky, byla zmìøena její tuhost,
byla odebrána punkèní biopsie na histologické vyetøení a byla zhotovena fotodokumentace. MR vyetøením bylo kontrolováno vhojování a pøestavba tìpù. Ve spolupráci s laboratoøí biomechaniky èlovìka pøi ÈVUT bylo vyvinuto a v praxi
odzkoueno mìøící zaøízení pro peroperaèní stanovení tuhosti kloubní chrupavky. U pacientù 10 mìsícù po operaci byly
namìøeny pomìrné hodnoty 6080 %. Histologický nález prokazuje postupné vyzrávání od vazivové chrupavky k plnohodnotné chrupavce hyalinního typu. Novì vytvoøená chrupavka se lií od klasické kloubní chrupavky pouze nerovnomìrným rozmístìním chondrocytù a pøítomností silných snopcù kolagenních fibril.
Závìr: Transplantace autologních chondrocytù pøedstavuje slibnou metodu v oetøení hlubokých chondrálních defektù. Z výsledkù zahranièních studií vyplývá, e výsledkem by mìlo být plnohodnotné obnovení kloubní plochy a návrat
k plnému zdraví. Vysoké finanèní náklady je tøeba srovnat s náklady na dlouhodobé léèení pacientù s èasným rozvojem
artrózy, nutno je zohlednit sníení kvality jejich ivota, omezení aktivity a pracovní výpadky. Celkový pøínos metody je
tøeba hodnotit v èasovém horizontu minimálnì 10 let

EXPRESSION OF CELLULAR PRION PROTEIN ON HUMAN ERYTHROCYTES
Authors:
Tutor:

Martin Panigaj, 3. r. PGS, Hana Glierova, Adela Brouckova, Karel Holada
Karel Holada, Dr., Institute of Immunology and Microbiology

Cellular prion protein (PrPc) and its conformational altered form (PrPSc) play important role in prion diseases. PrPSc is
only known molecular marker of illness. Experimental transmission was proved in laboratory animals. Third transmission
of vCJD by blood transfusion was described this year. It refers to urgent need of screening test for prion disease. PrPc
is expressed on white cells and platelets. Opinions on its presence on erythrocytes (RBC) are different. Its expression on
RBC was demonstrated by flow cytometry (FACS) with different results. We performed quantitative FACS study of PrPc
on RBC of 8 health donors. We used 3 different antibodies, which detected 36 (FH11), 80 (3F4) and 258 (6H4) molecules PrPc/cell. Altered conformation may lead to unavailability of 3F4 epitope as was shown in proteolysis resistant
PrPSc. Incubation of RBC with proteinase K led to total proteolysis of PrPc. Reduced binding of FH11 and 3F4 may be
due to the truncation of N-term of PrPc. Immunoblot with 6H4 showed that molecular weight of glycosilated PrPc is
slightly higher than brain PrPc but after deglycosilation there is no difference. Decreased binding of 3F4 to denatured
PrP- RBC show, that loss of reactivity is not caused by epitope masking. This suggests that epitope for 3F4 (MKHM) is
modified. We speculate that Lys (K) on PrPc may be glycated. In vitro modification of brain PrPc by NHS-Biotin led to
decrease of 3F4 binding. So, controversial published data about PrPc-RBC expression were likely caused by inappropriate antibody choice. If PrPSc is modified in the same way, it may interfere with its detection in blood. GAÈR 310/04/
0419, 310/05/H533.

VOLUMETRIE U NEMOCNÝCH S NEUROPSYCHIATRICKÝM LUPUS ERYTEMATODES
Autoøi:

Lucie Podrazilová, 5. r. PGS, Vìra Peterová, Marta Olejárová, Jan Krásenký,
Petr Kozelek, Zdenìk Seidl, Ctibor Dostál
kolitel:
prof. MUDr. Ctibor Dostál, DrSc., Revmatologický ústav Praha
Odborný konzultant: as. MUDr. Vìra Peterová, CSc., MR oddìlení Radiodiagnostické kliniky

Úvod: Systémový lupus erytematodes (SLE) je autoimunitní, mnohaorgánové onemocnìní. Neuropsychiatrické postiení, tzv. NPSLE se vyskytuje u více ne poloviny pacientù a zahrnuje projevy jak neurologické postihující centrální i periferní
nervový systém, tak i psychiatrické. Neuropsychiatrické projevy jako primomanifestace jsou pøítomny u 20 % pacientù
se SLE. Nejsenzitivnìjí k zobrazení patologických loisek v mozku je vyetøení magnetickou rezonancí (MR), význam
má sledovat protilátky v séru i likvoru. Podle pøevládajících klinických projevù jsou doplnìna ostatní funkèní vyetøení
(elektromyografie, elektroencefalografie, evokované potenciály, kognitivní testy ).
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Metodika: Vyetøili jsme objem patologických loisek mozku u 29 pacientù s NPSLE (28 en a 1 mu, ∅ 41 let), 24
SLE pacientù (21 en a 3 mui, ∅ 35 let) a 16 zdravých kontrol (14 en a 2 mui, ∅ 37 let) pomocí tenkých 1,5mm øezù
v MR v sekvenci flow attenauted inversion recovery (FLAIR). Pouity byly statistické testy: analýza rozptylu (ANOVA),
chí-kvadrát test a Fischerùv test.
Výsledky: Patologický objem loisek u NPSLE byl 19,5 ±27,8 cm3, u SLE pacientù byl 3,4 ±5,4 cm3 a u zdravých
kontrol 0,7 ±0,8 cm3. Prùmìrné trvání nemoci bylo u NPSLE pacientù 7 let a u SLE pacientù 3 roky. Prùmìrná doba od
vzniku prvních neuropsychiatrických projevù je 5 let.
Závìr: Objem lézí se statisticky významnì lií mezi skupinami (p<0,001). V NPSLE skupinì spolu statisticky významnì koreluje objem lézí na trvání nemoci a dobì od výskytu prvních neuropsychiatrických projevù (p<0,01). Závislost
objemu lézí na vìku vyetøených se neprokázala.
Práce vychází z grantového projektu IGA MZ ÈR NR 8459-3.

ANALYSIS OF CHR-3 (NHR-23) LOSS OF FUNCTION IN L1 LARVAL STAGE USING
WHOLE GENOME MICROARRAYS AND COMPARATIVE TWO DIMENSIONAL
PROTEIN CHROMATOGRAPHY

Authors:
Tutor:

1
Michal Pohludka, 2. r. PGS, 2Jaroslav Vohanka, 1Petr Liby, 2Marta Kostrouchova
MUDr. 1Zdenek Kostrouch, CSc., 1Laboratory of Molecular Pathology and 2Laboratory of Molecular
Biology and Genetics, Institute of Inherited Metabolic Disorders, 1st Faculty of Medicine, Charles
University, Prague

CHR3 (nhr-23, NR1F4) is an evolutionarily conserved nuclear receptor involved in the regulation of molting and body
morphology in larval development. We studied the role of CHR-3 (nhr-23) by RNAi in L1 stage and analysed the
phenotype on mRNA and protein levels using whole genome microarrays (Affymetrix) and a comparative two dimensional protein chromatography by ProteomeLab PF 2D Protein Fractionation System. Protein profiling was achieved by
Isoelectric chromatofocusing used as the first dimension separation and reversed phase chromatography separating
proteins by hydrophobicity as the second dimension. The differentially expressed proteins were detected by ProteoVue
and DeltaVue Software. Microarrays data subjected to computer analysis using GeneSpring program detected clusters
of similarly regulated genes. Two dimensional chromatography revealed multiple fractions containing differentially expressed proteins in CHR3 (nhr-23) inhibited fractions suitable for analysis by mass spectroscopy. Genome and proteome
wide analysis may help to further characterize phenotypes of gene inhibition by RNAi.

KONZERVATIVNÍ MONOSTI LÉÈBY KOMPLIKACÍ NITROHRUDNÍ
GASTROEZOFAGEÁLNÍ ANASTOMÓZY
Autoøi:
kolitel:

Rathous Ivo, 5. r. PGS, Kotrlíková Eva, Luká Milan, váb Jan
prof. MUDr. Milan Luká CSc., IV. interní klinika  klinika gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK a VFN

Jícnové anastomózy mají velký poèet komplikací. Pøíèina je v chybìní serózy na jícnu v jeho nitrohrudním prùbìhu.
Umístìní jícnu v mediastinu je dalím nepøíznivým faktorem. Pøi vzniku mediastinitidy ne nemocný ohroen úmrtím ve
vysokém procentu. Moné komplikace anastomozy jsou dehiscence, pítìl, absces, krvácení, stenoza. Dehiscence je
defekt v anastomoze, pítìl je vytvoøený kanál mezi anastomózou a dalím anatomickým prostorem èi zevním prostøedím, pítìl mùe tedy být vnitøní èi zevní. Absces vzniká oranièením zánìtlivého loiska pyogenní nembránou. Krvácení
nastává ihned po operaci èi v nìkolikadením a nìkolikatýdením odstupu po operaci mùe být do lumen zaívacího
traktu èi do okolních anatomických prostor. V tomto pøípadì do mediastina èi dutiny bøiní. Stenóza mùe vzniknout
èasnì, ji primárním hojením anastomózy èi v delím èasovém odstupu. Bude proveden rozbor pøíznakù a diagnostiky
komplikací.
Bude demonstrována kazuistika nemocného operovaného na jiném pracoviti. Po nitrohrudní gastroezofageální anastomoze byl proputìn domù, rehospitalizován na pracoviti, kde byl operován, znovu proputìn domù. Dále byl hospitalizován na plicním oddìlení pro abscedující pronchoneumonii s hnisavou expekrorací. Po proputìní se obrátil na nae
pracovitì a po prokázání úniku kontrastní látky anastomózou do abscesové dutiny v pohrudnièní dutinì byla zavedena
nsojejunální sonda a nemocný po dobu 6 týdnù vyivován pouze touto sondou ambulantnì. Bez dalích zásahù dolo ke
zhojení abscesu i anastomózy. Nemocný peroorálnì realimentován a je po dobu 6 mìsícù bez obtíí.

NIKOTIN ZMÍRNÍ DEGENERACI NEURONÙ HIPPOCAMPU VYVOLANOU PODÁNÍM
KAINÁTU
Autor:
kolitel:

MUDr. Vladimír Riljak, 2. r. PGS
prof. MUDr. Milo Langmeier, DrSc., Fyziologický ústav 1. LF UK

Aplikace kainátu, analogu glutamátu, je celosvìtovì uívaný experimentální model lidské temporální epilepsie. Na experimentálních modelech øady jiných chorob (Parkinsonova choroba apod.) bylo prokázáno, e nikotin má nebo by mohl
mít protektivní a léèebný potenciál. Tato látka je v posledních letech intenzivnì studována, nebo její pouití pøi terapii
zmínìných chorob se zdá velmi slibné.
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Cílem této práce bylo objasnit, zda centrální nervový systém (pøedevím hippocampus), projeví mírnìjí degenerativní zmìny v pøípadì, e bude zvíøatùm pøed podáním kainátu aplikován nikotin.
Experiment byl provádìn na laboratorních potkanech kmene Wistar, stáøí 35 dní.
První skupinì byl podán nikotin i.p. v dávce 1mg/kg. Druhé skupinì byl podán kainát 10mg/kg.Tøetí skupinì byl
podán nikotin i.p. v dávce 1mg/kg a následnì jim byl po 30 minutách podán kainát 10mg/kg (konvulsivní dávka). Ètvrté
skupinì byl podán fyziologický roztok v objemech odpovídajících látkám úèinným. Dva dny po aplikaci byla zvíøata
transkardiálnì perfundována neutrálním paraformaldehydem, jejich mozky obarveny jednak kombinací barvení FluoroJade B a Hoechst (vyhodnocení rozsahu neurodegenerace) a jednak byly barveny na NADPH-diaforázu (NADPH-d), ke
kvantifikaci nitrergního systému CNS. Hippocampus zvíøat, jim byl pøed aplikací kainátu podán nikotin, vykazoval výraznì mírnìjí degenerativní zmìny, ne hippocampus zvíøat, kterým byl podán pouze kainát. Ménì postieny byly pøedevím oblasti CA1 a CA3 hippocampu. Kvantifikace NADPH-d pozitivních bunìk ukázala signifikantní nárùst jejich denzity
po aplikaci nikotinu a jejich výrazný úbytek po aplikaci kainátu. U skupiny, které byly podány obì látky dolo
k signifikantnímu nárùstu denzity NADPH-d pozitivních bunìk v CA1 oblasti hippocampu.
Zjitìný úbytek denzity NADPH-d pozitivních bunìk u zvíøat, kterým byl podán pouze kainát, je zøejmì zpùsoben
excitotoxickými vlastnostmi kainátu, které mohou vyvolat zánik nervových bunìk.Vzestup denzity NADPH-d pozitivních
bunìk u skupiny, které byl podán pouze nikotin, je mono vysvìtlit zmìnou genové exprese nitric oxid syntázy a následným
vzestupem rezistence CNS k dalí noxe (v naem pøípadì kainátu).

DIPEPTIDYLPEPTIDÁZE-IV AKTIVITOU A/NEBO STRUKTUROU HOMOLOGNÍ
(DASH) MOLEKULY V LIDSKÝCH MOZKOVÝCH NÁDORECH.
Autorka:
kolitel:

Jarmila Stremeòová, 2. r. PGS
prof. MUDr. Aleksi edo, DrSc., Laboratoø biologie nádorové buòky, Ústav biochemie
a experimentální onkologie 1. LF UK

Dipeptidylpeptidáza-IV (DPP-IV) odtìpuje X-Pro dipeptidy z N-konce øady biologicky aktivních peptidù. Tato proteolytická úprava mùe vést ke kvalitativním i kvantitativním zmìnám jejich signálního významu. Tím se spolu s dalími DPPIV aktivitou a/nebo strukturou homologními molekulami (DASH) podílí na regulaci bunìèné proliferace, diferenciace,
migrace, invazivity, adheze a apoptózy a proto je studován její význam v imunoregulaèních procesech a v patogenesi
nádorových onemocnìní. Cílem naí práce bylo popsat dosud neznámý expresní vzorec DASH molekul v lidských nenádorových mozkových tkáních a nádorech astrocytárního pùvodu rùzného WHO stupnì malignity. Prostøednictvím real
time RT-PCR, enzymové aktivitní histochemie, imunohistochemie a kinetického fluorimetrického stanovení enzymatických aktivit s inhibièními studiemi jsme prokázali v nádorech vysokého stupnì malignity (WHO grade III a IV) významnì
vyí enzymatickou aktivitu DASH molekul, nesenou vìtinovì DPP-IV, 8 a 9. Tato aktivita, stejnì tak jako exprese
mRNA DPP-IV, tìsnì korelovala s expresí receptoru CXCR4, jeho vazebný partner, chemokin SDF1, významný prorùstový faktor astrocytárních tumorù, je substrátem DPP-IV aktivity.
Nae výsledky potvrzují pøítomnost DASH molekul v astrocytárních nádorech, popisují zmìny jejich expresního vzorce související se stupnìm malignity a naznaèují funkèní zapojení DASH molekul do auto- a parakrinních smyèek regulujících rùstové vlastnosti nádorových bunìk.

STUDIUM CYTOKINÙ A REGULAÈNÍCH MOLEKUL U ANCA-ASOCIOVANÉ
VASKULITIDY
Autorka:
kolitel:

MUDr. Zdenka Vaòková, 3. r. PGS
MUDr. Helena Mareèková, CSc., Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN

Úvod: ANCA-asociovaná vaskulitida (AAV) je autoimunitní onemocnìní charakterizované nekrotizujícím zánìtlivým postiením malých cév, v jeho patogenezi se uplatòují efektorové mechanismy jak humorální, tak bunìèné imunity. Cílem
této práce bylo komplexnì posoudit bunìènì zprostøedkovanou imunitní odpovìï u souboru pacientù s AAV v rùzném
stádiu onemocnìní.
Metodika: Metodou fluorescenèní prùtokové cytometrie jsme vyetøili 94 vzorkù periferní krve od 69 pacientù s AAV
(42x anti-PR3 pozitivní, 27x anti-MPO pozitivní; 39x Wegenerova granulomatóza (WG), 19x mikroskopická polyangiitida
(MPA), 9x renálnì limitovaná vaskulitida (RLV) a 2x syndrom Churga a Straussové (CSS); 51x vyetøení v dobì remise,
43x v dobì aktivity onemocnìní) a 32 zdravých jedincù. Stanovovány byly konstituèní i aktivaèní povrchové molekuly
lymfocytù, exprese chemokinových receptorùc a produkce intracelulárních cytokinù.
Výsledky: Pacienti s AAV vykazují zvýenou produkci interferonu gama (IFNã) a vyí expresi povrchových molekul
CCR5, CD30, CRTH2, HLA-DR, CD80 i CD86 oproti zdravým kontrolám (p < 0,02). U pacientù anti-PR3 pozitivních byla
prokázána nií exprese CXCR3 a vyí exprese CD30 na CD4 pozitivních lymfocytech ve srovnání s anti-MPO pozitivními
pacienty (p= 0,03). Produkce IL2 a CCR5 byla nií u pacientù s WG a MPA ne u pacientù s RLV (p < 0,05).
Závìr: Nae výsledky potvrzují aktivaci imunitního systému a T lymfocytù u pacientù s AAV. Rozdílné výsledky u pacientù
anti-PR3 a anti-MPO pozitivních svìdèí pro rozdílnou regulaci imunitní odpovìdi, pøièem anti-PR3 pozitivní pacienti
a také pacienti s generalizovanou formou onemocnìní vykazují posun imunitní odpovìdi k Th2 typu.
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AN EXPRESSION STUDY OF SEVEN PUTATIVE NUCLEAR RECEPTORS ORGANIZED
IN A CLUSTER ON CHROMOSOME V OF CAENORHABDITIS ELEGANS
Authors:
Tutor:

Jaroslav Vohanka, 2. r. PGS, 2Michal Pohludka, 2Zdenek Kostrouch and 1Marta Kostrouchova
Laboratory of Molecular Biology and Genetics and 2Laboratory of Molecular Pathology, Institute
of Inherited Metabolic Disorders, 1 st Faculty of Medicine, Charles University, Prague.
MUDr. Marta Kostrouchová, CSc., 1Laboratory of Molecular Biology and Genetics
1
1

Chromosome V contains a group of seven sequences recognized by the computer program GeneFinder as potential
nuclear hormone receptors (NHRs). In order to identify whether genes from this cluster may be functional NHRs, we
studied their expression during C. elegans development. RT-PCR identifies transcripts of all seven genes. The expression
of all members of this cluster starts in embryos. Six of these genes are expressed throughout development while one
member of this cluster is only expressed in embryos and early larval stages. We prepared constructs of GFP fusion genes
containing various regions of genomic sequences. At least 2 different fragments containing putative promoters were
prepared for each gene of the cluster; one consisting of approximately 500 bp and a second of approximately 2000 bp.
The longer constructs contain parts of the coding sequences of the preceding genes. Our results show that members of
this gene cluster have a diverse expression pattern and are likely to be functional NHRs.

STUDIUM ZMÌN PROTEINÙ U NEFROTICKÉHO SYNDROMU
Autorka:
kolitel:

Ing. Lucie Vojtová, 2. r. PGS
prof. MUDr. Tomá Zima, DrSc., Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

Proteinurie je zpùsobena zvýenou permeabilitou glomerulární bazální membrány, pokozením membrány, podocytù
a naruením sekreènì-reabsorbèních tubulárních pochodù. U proteinurií není dosud známo pøesné sloení modifikovaných èi degradovaných proteinù v moèi, ale pøedpokládá se jejich moný toxický vliv na tubulární buòky a progresi
onemocnìní. Analyzovali jsme proteiny v moèi u pacientù s nefrotickým syndromem metodou 2D elektroforesy. Dále
jsme studovali vliv odstranìní albuminu na analýzu vzorku a úèinek proteas v moèi. Vyetøili jsme 20 vzorkù moèe
pacientù s nefrotickým syndromem a jinými nefropatiemi (amyloidosa AL, Wegenerova granulomatosa).
K odstranìní albuminu u vzorkù, kde je koncentrace albuminu vyí jak 2 g/l, byla vyuita metoda sráení síranem
amonným. Proteiny jsou poté dìleny na základì svých isoelektrických bodù metodou isoelektrické fokusace na polyakrylamidových stripech s imobilizovaným lineárním gradientem pH 3-10 a následnì jsou separovány SDS elektroforesou v 12 % polyakrylamidovém gelu podle molekulové hmotnosti. Vizualizace proteinù je provádìna støíbrem a k hodnocení
elektroforeogramu je pouíván program Phoretix 2D expression verze 2005.
Odstranìním albuminu se zvýí pøehlednost celého spektra a zvýrazní se rozliení proteinù v oblasti > 30 kDa.
Porovnáním jednotlivých proteinových map sledovaných vzorkù moèi je patrné, e bez pøítomnosti inhibitorù proteas
dochází k výrazné proteolýze projevující se zvýeným mnostvím proteinù v oblasti 10 kDa a naopak úbytkem proteinù
v oblasti 50 kDa.
Byla optimalizována metoda 2D elektroforesy pro vzorky pacientù s nefrotickým syndromem. Zjistili jsme, e metoda
odstranìní albuminu síranem amonným zlepila pøehlednost proteinového spektra a e proteasy pravdìpodobnì hrají
svou úlohu pøi degradaci proteinù pøi tubulárních pochodech.

OXID UHELNATÝ INHIBUJE PROLIFERACI KARCINOMU PANKREATU
Autoøi :

kolitel:

Jaroslav Zelenka, 2. r. PGS, Zdenìk Knejzlík, Martin Leníèek, Frantiek míd, Tomá Ruml,
Roberto Motterlini a Libor Vítek
doc. MUDr. Libor Vítek, PhD., MBA., Hepatologická laboratoø, Ústav klinické biochemie
a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

Úvod: Oxid uhelnatý (CO) byl donedávna povaován pouze za toxický odpadní produkt degradace hemu. Souèasné
výzkumy vak ukazují, e je významnou informaèní molekulou s velkým terapeutickým potenciálem, pøedevím u kardiovaskulárních nemocí. Úèelem této studie bylo prozkoumat vliv CO na proliferaci lidského adenokarcinomu pankreatu.
Metodika: Ve studii byly pouity bunìèné linie lidského adenokarcinomu pankreatu BxPC3 (in vitro) a CAPAN-2 (in
vitro a in vivo). Jako zdroj CO byla pouita substance uvolòující oxid uhelnatý (CORM-2) a jako kontrola její inaktivní
analog (iCORM-2). V in vitro studii byla sledována inhibice proliferace tkáòových kultur substancí CORM-2. V in vivo
studii byly athymickým (nu/nu) myím xenotransplantovány buòky CAPAN-2 a následnì byly myím dennì i.p. injekcí
podávány CORM-2, nebo iCORM-2. Bylo sledováno pøeívání myí a rùst nádorù.
Výsledky: CORM-2 (20-200 uM) inhiboval proliferaci bunìk karcinomu pankreatu (in vitro), a to úmìrnì podané
dávce. V in vivo studii, myi, které dostávaly CORM-2, pøeívaly signifikantnì déle ne ty, které dostávaly iCORM-2 (37,7
dní vs 17,2 dní, p=0,002). Objemy nádorù myí léèených látkou CORM-2 byly navíc signifikantnì mení ne nádory myí
s iCORM-2, nebo kontrolních myí (0,038 vs. 0,087 cm3, p=0,008, resp. vs. 0,512 cm3, p=0,001).
Závìr: Oxid uhelnatý uvolòovaný z CORM-2 významnì inhibuje proliferaci lidských bunìk karcinomu pankreatu in
vitro i in vivo a prodluuje dobu pøeívání myí s implantovaným modelem karcinomu.
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VIRUS GBV-C/HGV

Autoøi:
Viktor Aster, Jaroslav König, Marie Staòková, Hanu Rozsypal
kolitelka: doc. MUDr. Marie Staòková, CSc., III. klinika infekèních a tropických nemocí 1. LF UK a FN Na
Bulovce

Úvod: Virus GBV-C/HGV dle souèasných poznatkù nemá vztah s patologickému postiení jater, ledvin, kostní døenì, èi
jiného orgánu. V posledních letech jsou publikovány studie o moném benefièním vlivu koinfekce virem GBV-C/HGV
u HIV infikovaných osob na vývoj HIV nemoci. Naím cílem bylo stanovení prevalence GBV-C/HGV (dále jen HGV)
infekce u HIV pozitivních pacientù a zjiování moného vlivu HGV na prùbìh infekce HIV stanovením imulogických
a virologických markerù progrese HIV infekce.
Metodika: V roce 2003 a 2005 jsme vyetøili séra u 329 HIV pozitivních pacientù z AIDS-centra FN Na Bulovce Praha
na pøítomnost markerù HGV infekce semikvantitativním stanovením HGV RNA metodou PCR a anti-E2 protilátek metodou ELISA. Pacienti byli vyetøováni v pùlroèních intervalech. 217 pacientù bylo vyetøeno 3x, 263 2x a 329 1x. V den
odbìru byla zjiována HIV virémie a poèet CD4 lymfocytù. Závislost poètu CD4 lymfocytù a virové náloe HIV na infekci
virem HGV jsme zjiovali statistickými metodami.
Výsledky: Z 329 HIV pozitivních pacientù mìlo v prvoodbìrech 107 (32,5 %) pozitivní test na pøítomnost HGV RNA,
test na pøítomnost anti-HGV protilátek byl v pozitivní u 123 (37,4 %) a 12 (3,6 %) pacientù mìlo oba markery pozitivní.
Byla prokázána pozitivní závislost ln (poètu CD4 lymfocytù) na virémii HGV (P=0,02) i na pøítomnosti anti-HGV protilátek
(P<0,001). U pacientù bez HAART terapie byla prokázána pozitivní závislost na ln (poètu CD4 lymfocytù) na pøítomnosti
viru HGV. Závislost virémie HIV na virémii HGV, èi na hladinì protilátek anti-HGV prokázána nebyla.
Závìr: Prevalence infekce HGV u HIV pozitivních pacientù z AIDS-Centra Praha je vyí ne v bìné populaci ÈR. Vliv
HGV infekce na virovou nálo HIV v naí studii nebyl prokázán. Pacienti s recentní nebo anamnestickou HGV infekcí mìli
vyí poèty CD4 lymfocytù. Tato závislost byla významnìjí u pacientù bez HAART terapie. Výsledky naeho sledování
jsou obdobné s výsledky studií, poukazujících na benefièní vliv HGV infekce ve vztahu k poètùm CD4 lymfocytù u HIV
infikovaných.

α AGONISTU NA INZULINOVOU SENZITIVITU
VLIV PPAR-α
Autoøi:

kolitel:

Boanská L., 1. r. PGS, Anderlová K., Dolealová R., Housová J., Jahodová J., Pavlovièová R.,
krha J. a Haluzík M.
doc. MUDr. Martin Haluzík, CSc., III. interní klinika  klinika endokrinologie a metabolizmu 1. LF
UK a VFN

Podávání fibrátù v experimentálních studiích zlepilo inzulínovou senzitivitu, u lidí jednoznaèný efekt nebyl prokázán.
Cílem studie bylo objasnit vliv 3-mìsíèního uívání agonisty PPAR-α  fenofibrátu (200mg/den) na inzulinovou senzitivitu mìøenou pomocí hyperinzulinemického-izoglykemického clampu u obézních pacientek s DM 2. typu. Sledován byl
také vztah adipocytárních hormonù adiponectinu a resistinu k metabolickým úèinkùm fenofibrátu.
Obézní eny s DM 2. typu na dietì nebo perorálních antidiabeticích mìly pøed i po léèbì fenofibrátem ve srovnání
s kontrolní skupinou významnì vyí BMI, hladiny glykémie, triglyceridù, glykovaného hemoglobinu a aterogenní index,
ale nií HDL-cholesterol a koncentrace adiponectinu. Podávání fenofibrátu vedlo k významnému poklesu hladin triglyceridù (3,12±0,50 vs. 2,07±0,3 mmol/l, p<0,05); ostatní parametry vèetnì sérových koncentrací adiponectinu a resistinu zùstaly nezmìnìny (13,75±1,71 vs. 12,95±1,59 mg/ml, p>0,05; 5,25±0,78 ng/ml vs. 5,6±1,00 ng/ml, p>0,05).
Inzulinová senzitivita u pacientek s DM byla pøed zaèátkem léèby nií ne u kontrolní skupiny zdravých en. Po 3mìsíèním podávání fenofibrátu byla zaznamenána u obézních pacientek s diabetem tendence ke zvýení inzulinové senzitivity
mìøené hyperinzulinemickým clampem. Z vypoèítaných parametrù inzulinové senzitivity dolo k signifikantnímu zvýení
indexu M (spotøeba glukózy) a Mkorig (spotøeba glukózy korigovaná ztrátami inzulinu) (3,43±0,68 vs. 4,20±0,70 mg.kg-1.min-1,
p<0,05; 3,43±0,62 vs. 4,20±0,77 mg.kg-1.min-1, p<0,05). Ostatní parametry (MCR, M/I a MCR/I) se významnì nezmìnily.
V naí studii tedy 3mìsíèní podávání fenofibrátu u pacientek s DM 2. typu a obezitou nevedlo k pøesvìdèivému
zlepení inzulinové senzitivity ani k významnému ovlivnìní endokrinní funkce tukové tkánì.
Podporováno grantem IGA 8302-5 a VZ MM 0021620814.

THE EFFECT OF IMMUNOSUPPRESSANTS ON NON-SPECIFIC IMMUNITY CELLS
FOLLOWING KERATOPLASTY IN MICE
Author:
Tutor:

Mgr. Petra Bysterská, 2. r. PGS
prof. Dr. Hassan Farghali DrSc., Institute of Pharmacology, 1st Faculty of Medicine, Charles
University, Prague, Czech Republic, MUDr. Petra Svozílková Ph.D., Institute of Pharmacology,
Department of Ophthalmology, 1st Faculty of Medicine, Charles University, Prague, Czech Republic

Background: To evaluate the efficacy of FK506, mycophenolate mofetil (MMF) and aminoguanidine (AG) on macrophage
and neutrophil infiltration and on prevention of graft rejection following keratoplasty in mice (Tx). Materials and methods: Tx in mice (C57BL/10 to BALB/c) was performed. Therapy included FK506 (0.2 mg/kg), MMF (30 mg/kg) or AG
(0.1 g/kg), started at the day of Tx and was injected i.p. for 8 weeks. Corneas were excised on the 3rd and 7th day after
Tx and on the day of rejection. Immunohistological evaluation using antibodies against macrophages, neutrophils and
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iNOS was performed. Results: On the 3rd day after Tx, a massive infiltration of macrophages and neutrophils into corneal
grafts was revealed in controls. Treatment with FK506 or MMF led to a decrease of neutrophils, but not macrophages.
In contrast, AG reduced macrophage migration into allografts, whereas neutrophil infiltration has not been attenuated
on the 3rd day after Tx. On the 7th day, there was higher number of cells in all treated groups compared with controls.
Conclusions: During rejection, FK506 or MMF reduced neutrophil infiltration, whereas AG decreased the number of
macrophages. FK506 significantly inhibited iNOS expression in rejected grafts. Within the first two weeks after Tx
a significant reduction of relative risk (RR) of rejection was observed for FK506 (RR 0.15) and MMF (RR 0.28). Preventive effect of FK506 could be observed for at least 29 days, MMF for at least 3 weeks after Tx.
Supported by GACR 305/03/D130 and VZ MSM 0021620807. FK 506 was kindly supplied by Fujisawa GmbH (Germany) and MMF by Roche (Czech Republic). Thanks to Prof. Ivan Raska for giving us the possibility to use the confocal
microscopy and to Prof. Martinek.

EXPRESE GALEKTINÙ V NORMÁLNÍ LIDSKÉ EPIDERMIS, SLIZNICI JAZYKA
A Z NICH ODVOZENÝCH NÁDORÙ
Autoøi:

kolitel:

Zdenìk Èada, 1. r. PGS, Martin Chovanec, Luká Lacina, Jan Plzák, Karel Smetana Jr., HansJoachim Gabius
prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc., Anatomický ústav 1. LF UK

Úvod: Galektiny jsou endogenní proteiny uplatòující se jako adhezivní a rùstové regulátory v biologii nádorù.
Byla provedena srovnávací fenotypová studie hodnotící expresi galektinù -1,-2,-3,-4,-7,-8,-9 za pouití imunocytochemických metod a jejich vzájemná komparace v normální lidské epidermis, dladicobunìèném epitelu jazyka, bazocelulárním karcinomu a v dladicobunìèném nádoru jazyka.
Metodika: Byly pøipraveny zmrazené øezy vzorkù. Galektiny byly detekovány imunocytochemickými metodami . Výsledky byly zpracovány poèítaèovou analýzou za pomocí programu LUCIA.
Výsledky: Exprese jednotlivých galektinù byla závislá na typu studovaného epitelu a nádoru. . Za jeden z významných
nálezù povaujeme expresi galektinu -1 ve vech vrstvách epitelù jazyka nikoliv v epidermis.Exprese galektinu -9 byla
detekována v aktivnì proliferujících basálních buòkách obou typù dladicobunìèných epitelù. U bazocelulárních karcinomù dolo k výrazné redukci vech studovaných typù galektinù. U spinocelulárních karcinomù nebyl tento nález tak
markantní.
Závìr: Fenotypová analýza galektinù objevuje zøejmé tumor asociující exprese vyuitelné v dalích klinických studií.
Tato studie byla podpoøena grantovým projektem Ministerstva kolství, mládee a tìlovýchovy No. MSM0021620806
a No. 1M0021620803, GAÈR 304/04/0171, MZ ÈR No. NR/9049-3.

ÚÈINEK KYSELINY ETHAKRYNOVÉ NA RÙST VIRU VAKCÍNIE

Autoøi:
Zdenìk Èíek, 3. r. PGS, Martin Vokurka, Zora Mìlková
kolitelka: MUDr. Zora Mìlková, Ph.D., Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN

Virus vakcínie (VV) byl v minulosti vyuíván k úspìnému oèkování proti èerným netovicím, zpùsobeným pøíbuznou
variolou. Roku 1980 byla tato vysoce nakalivá nemoc prohláena za vyhlazenou, nicménì z obav pøed bioterorismem
se v souèasnosti zaèíná s oèkováním vybraných skupin populace znovu. Oèkování vakcínou, obsahující ivý virus vakcínie, má øadu neádoucích reakcí, a to vèetnì vzácných, za to vak tìkých a smrtelných komplikací. Z tìchto dùvodù je
tøeba hledat nové látky obecnì uèinné proti poxvirové infekci.
V naí laboratoøi jsme pozorovali inhibièní efekty kyseliny ethakrynové (EA) na rùst VV v bunìèné linii HeLa G.
V návaznosti na pøedchozí pokusy pokraèujeme v analýze úèinku EA. Zkoumáme vliv EA na rùstový cyklus VV a na
expresi virových proteinù v rùzných èasových intervalech. Úèinek EA studujeme také in vivo na myích.
Z naich výsledkù vyplývá, e zvyující se koncentrace EA inhibuje rùst viru vakcinie, a to 5 µM 10x a 10 µM 100x.
Western blot analýza ukázala, e tato inhibice je spojena se sníenou expresí virových proteinù. Kvalitativní zastoupení
proteinù VV se zdá být srovnatelné s neinhibovanou expresí a pokusy s inhibitory DNA syntézy hydroxyureou a cytosin
arabinosidem naznaèují, e EA neinhibuje expresi pozdních proteinù VV.
Dávku, která by pøi pøi distribuèním prostoru myi mìla zajistit úèinnou koncentraci EA v organismu, lze jednodue
aplikovat intraperioneálnì èi subkutánnì. Avak vzhledem ke kinetice vyluèování EA ledvinami je nutno tuto aplikaci
v nìkolikahodinových intervalech opakovat. Pøi aplikaci 8,511,4 mg EA/kg v 6hodinových intervalech jsou neádoucí
úèinky v podobì zvýené diurézy po dobu 2 dnù zvládnutelné. EA èi nìkterý její derivát se tak jeví jako potencionálnì
vyuitelný k léèbì postvakcinaèních komplikací pøi oèkování virem vakcinie u lidí.
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VLIV KOROZNÍHO PROSTØEDÍ NA PEVNOST VAZBY MEZI DENTINEM
A KOMPOZITNÍMI VÝPLÒOVÝMI MATERIÁLY
Autoøi:
kolitelé:

Michal Dudek, 1. r. PGS, Pavel Bradna
RNDr. Pavel Bradna, CSc., MUDr. Jarmila Procházková, CSc., Výzkumný ústav stomatologický
1. LF a VFN

Úvod: Odolnost adhezivního spoje mezi tvrdými zubními tkánìmi a výplòovými kompozity je klíèová pro dlouhodobì
úspìné oetøení tìmito moderními materiály. V souèasné dobì se objevují nové adhezivní systémy nabízející zjednoduený pracovní postup, ovem jejich spolehlivost není ovìøena dlouhodobými laboratorními a klinickými zkoukami za
rùzných podmínek. Naim cílem bylo porovnat odolnost adhezního spoje nìkolika odliných typù adhezivních systémù
v roztoku 1,5 % laurylsíranu sodného obsaeného v zubních pastách, modelového dezinfekèního roztoku Corsodyl
s obsahem 0,2 % chlorhexidinu, ústní vody Elmex obsahující 0,025 % F a destilované vodì (kontrolní skupina) pøi
expozici po dobu 2 mìsícù a teplotì 37°C.
Metodika: Testovány byly adhezivní systémy GLUMA COMFORT BOND s pracovním postupem ve dvou krocích (zvlá
leptání, priming a bonding spoleènì) a iBOND (leptání-priming-bonding v jednom kroku). Pro kadé prostøedí bylo
pøipraveno 10 vzorkù od kadého adhezivního systému (celkem 80 zubù). Pouity byly intaktní moláry a premoláry,
u nich po odstranìní skloviny byla pomocí adhezivních systémù zhotovena výplò z kompozitního materiálu CHARISMA
(ve Heraeus Kulzer). Po skonèení expozice byla zmìøena pevnost vazby ve smyku, vyjádøená v (MPa). Výsledky byly
statisticky zpracovány metodou analýzy rozptylu ANOVA a Tukeyho post-hoc testem p=0,05. Dále byl pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu hodnocen charakter lomu.
Výsledky: Po dvoumìsíèní expozici ve vodì byly nejvìtí hodnoty pevnosti a nejvyí podíl kohezních lomù, svìdèících
o velmi dobré adhezi, nalezeny u systému Gluma Comfort Bond v destilované vodì. U tohoto adhezivního systému vak
dolo v prostøedí fluoridaèního roztoku ke statisticky významnému poklesu pevnosti vazby (24 -> 18 MPa) oproti kontrolní skupinì. V ostatních prostøedích a u adheziva iBond nebyly nalezeny statisticky významné znìny pevnosti vazby po
expozici a èetností v zastoupení jednotlivých typù lomù.
Závìr: Pokles pevnosti adhezivního spoje ve fluoridaèním roztoku ukazuje na monost chemické degradace adheziv
v tomto prostøedí.

OCHRANA MYOKARDU LEUKOCYTÁRNÍ FILTRACÍ PØI SRDEÈNÍ
TRANSPLANTACI: VÝSLEDKY KLINICKÉ STUDIE
Autoøi:
kolitel:

Lubo Dvoøák, Jan Pirk, tìpán Èerný, Eva Honsová, Jan Kováø, Bronislav Janek
prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., Klinika kardiovaskulární chirurgie, IKEM Praha

Úvod: Pøi transplantaci srdce (TxS) dochází k reperfuznímu pokození dárcovského myokardu aktivovanými neutrofily.
V této práci jsme hodnotili vliv pouití leukocytárních filtrù (LF) pøi reperfuzi dárcovského myokardu na krátkodobé
a støednìdobé výsledky TxS a porovnávali tuto metodu myokardiální ochrany s technikou prosté sekundární krevní
kardioplegie (SKK).
Metodika: V prospektivní klinické studii jsme randomizovali 40 pacientù indikovaných k TxS do skupiny s pouitím LF
(n = 20), zaøazených v mimotìlním obìhu a okruhu SKK, a do kontrolní skupiny (n = 20) s pouitím pouze techniky SKK.
K ovìøení efektivnosti LF jsme analyzovali peroperaènì krevní obraz, markery myokardiálního pokození (CK-MB, tromboxan B2, troponin I, laktát), biopsie myokardu, uvolnìné endotelie (CD 62E), obnovení rytmu a zotavení tìpu.
V pooperaèním prùbìhu jsme monitorovali CK-MB, hemodynamické hodnoty, dávky inotropik a øadu dalích klinických
ukazatelù. V rámci dlouhodobého pooperaèního sledování jsme hodnotili endomyokardiální biopsie a ultrazvukové vyetøení srdce a koronárních tepen.
Výsledky: Ve skupinì s LF jsme v porovnání s kontrolní skupinou pozorovali zejména pøíznivìjí ultrastrukturální
pokození myokardu, nií markery reperfuzního pokození, kvalitnìjí zotavení a fungování tìpu, pøíznivìjí pooperaèní klinický prùbìh, i mení výskyt rejekèních epizod v potransplantaèním období. ádný ze sledovaných parametrù
nesvìdèil významnì v neprospìch skupiny s LF.
Závìr: Výsledky studie potvrzují pøedpokládaný pøíznivý vliv leukocytární filtrace pøi reperfuzi srdeèního tìpu na
ischemicko-reperfuzní pokození myokardu. Leukocytární filtrace je efektivní, bezpeèná a jednoduchá metoda ochrany
myokardu, která zmíròuje následky reperfuzního pokození a zlepuje tak krátkodobé i støednìdobé výsledky TxS.
Rutinní a systematické pouívání LF bìhem TxS umoní posoudit dlouhodobý prospìch pro pacienty.
Tato práce je realizována v rámci grantového projektu è. 036IGA MZ ÈR.

KARDIORESPIRAÈNÍ ZDATNOST U STARÍHO CYKLISTY 14 LET PO ZÁVANÉM
POLYTRAUMATU
Autoøi:
kolitel:

MUDr. Zdenìk Laèòák, 2. r. PGS, Mgr. Petr Fábin, 2. r. PGS
doc. MUDr. Zdenìk Vilikus, CSc., Ústav tìlovýchovného lékaøství 1. LF a VFN

Úvod: 58letý cyklista prodìlal pøi cyklistickém závodì pøed 14 lety tìké polytrauma. Mimo jiné utrpìl hemorrhagický
ok, oboustrannou kontuzi hrudníku se sériovou zlomeninou osmi eber a kontuzi plic s pravostranným hemithoraxem
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a oboustrannou dorzobazilární atelektázou. Po ukonèení rehabilitace pacient navázal na svoji pøedchozí cyklistickou
sportovní aktivitu. Cyklistice se vìnuje od doby úrazu 12 let s prùmìrným objemem 24 hodiny 4x týdnì, s prùmìrnou
intenzitou desetinásobku klidového metabolizmu (rychlost 2326 km/hod, 10 METs), jeho energetický výdej podle
kvalifikovaného odhadu (Ainsworthová 1993) vìnovaný sportu èiní 58 tisíc kJ týdnì.
Metodika: U pacienta jsme provedli komplexní vyetøení zahrnující spirometrii s flow-volumem a spiroergometrii do
vita maxima na automatickém analyzátoru Oxycon Delta.
Výsledky: Následkem zranìní dosud pøetrvává støednì tìká restrikèní ventilaèní porucha s VCEX 53 % a VCIN 45%
náleité hodnoty. Pøi maximální zátìi dosáhl sportovec plicní ventilace 95 l/min (100% náleité hodnoty) pøi dechové
frekvenci 52/min a dechovém objemu 1,83 l (63% VCEX). Ukazatel maximální aerobní kapacity (VO2max/kg = 46,9 ml.min-1)
èinil 147 % (!) náleité hodnoty pro mue èeské populace stejného vìku (Seliger 1976, Vilikus 1999). Ventilaèní ekvivalent pro kyslík dosáhl hodnoty 24,6 (84 % ref. hodnoty).
Diskuse: Sníená vitální kapacita a nízký dechový objem byly kompenzovány vyí dechovou frekvencí, take plicní
ventilace pøi maximální zátìi dosáhla 100 % referenèní hodnoty. Vysoká aerobní kapacita pracujících kosterních svalù
umonila efektivnìjí vyuití ventilovaného vzduchu, o èem svìdèí velmi nízká hodnota ventilaèního ekvivalentu.
Závìr: Posttraumatická tìká restrikèní ventilaèní porucha mùe být úspìnì kompenzována vysokou aerobní kapacitou získanou díky vytrvalostní sportovní aktivitì.

ÚLOHA BUNÌÈNÉHO PRIONOVÉHO PROTEINU V ERYTROPOÉZE
Autoøi:

kolitel:

Glierová H., 2. r. PGS, Panigaj M., ivný J.*, Holada K., Ústav imunologie a mikrobiologie, 1. LF UK,
Praha, * Ústav patologie a fyziologie, 1. LF UK Praha
Dr. Ing. Karel Holada, Ústav imunologie a mikrobiologie, 1. LF UK

Priony zpùsobují skupinu smrtelných neurodegenerativních onemocnìní zvaných transmisivní spongiformní encefalopatie (TSE). Jedním z potenciálních markerù TSE je á-hemoglobin stabilizující protein (AHSP) exprimovaný na erytroidních
buòkách. Jeho fyziologickou funkcí je vazba na á-globinové podjednotky, èím brání jejich precipitaci. V prùbìhu prionového onemocnìní je exprese AHSP sniována, co naznaèuje souvislost mezi erytropoézou a TSE.
Abychom zjistili úlohu PrPc v erytropoéze, indukovali jsme akutní hemolytickou anémii pomocí phenylhydrazinu (PHZ)
podaného i.p. myím s normální expresí PrPc (WT) a myím neexprimujícím PrPc (Prnp -/-). Po poèáteèním poklesu
hematokritu u WT a Prnp-/- dolo ke zvýení exprese mRNA pro erytropoetin (EPO) v ledvinách, s èím koreluje zvýení
hladiny cirkulujícího EPO. Návrat hematokritu k normálu byl u Prnp-/- signifikantnì zpomalený. K ovìøení role prionového proteinu jsme porovnali Prnp-/- a Tga20 se zpìtnì vloeným genem pro PrPc. Exprese PrPc u Tga20 myí vedla ke
zlepení prùbìhu anémie vyvolané fenylhydrazinem. Toto pozorování nasvìdèuje nií schopnosti Prnp-/- myí vyrovnávat se s oxidaèním stresem, ke kterému dochází vlivem pùsobení phenylhydrazinu. Nae výsledky naznaèují, e PrPc
hraje roli v procesu erytropoézy.
GAÈR 310/04/0419, GAÈR 310/05/H533

GLYCOGENOLYTIC RESPONSE TO GLUCAGON AND ADRENERGIC AGONISTS IN
HEPATOCYTE CULTURE: POSSIBLE INVOLVEMENT OF NITRIC OXIDE SIGNALING
Authors:
kolitel:

Jiøí Hodis1, 2. r. PGS, Petr Potmìil 2, Eva Kmoníèková2, Zdenìk Zídek2, Hassan Farghali1
prof. Dr. Hassan Farghali1 1Institute of Pharmacology; 1st Faculty of Medicine, Charles University;
2
Institute of Experimental Medicine, Academy of Sciences Prague, Czech Republic

Background: Glucagon and epinephrine raise the cAMP level that activates protein kinase A leading to the activation of
phosphorylase and glycogen breakdown. The role of nitric oxide (NO) in this process is not extensively studied. In the
present work, we sought to investigate whether NO is produced during glucagon  or adrenoceptor agonist  induced
glycogenolysis in rat hepatocytes in culture.
Materials and Methods: Isolated rat hepatocyte cultures (glycogen rich) were used. NO production (NO2-) was assessed under the effect of adrenergic agonists, glucagon, and adrenergic agonist/antagonist pairs, nitric oxide synthase
(NOS) inhibitors. (iNOS) mRNA was examined by reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR). Glycogenolysis was followed up by estimation of medium glucose levels.
Results: Glucose and NO2- released by glycogen-rich hepatocytes was increased as a result of glucagon, epinephrine
or phenyephrine treatments. The increase in glucose and NO2- released by epinephrine or phenyephrine was blocked or
reduced by prazocin pretreatment and by NOS inhibitors aminoguanidine and Nω-nitro-L-arginine methyl ester (L-NAME).
iNOS gene expression was upregulated by both glucagon and epinephrine and was partially reduced by L-NAME.
Conclusions: Glycogenolysis occurs through adrenoceptor or glucagon receptor stimulation signaling cascade may
involve NO production downstream of receptor- cAMP pathways. The Glycogenolytic response to glucagon and adrenergic agonists in rat hepatocyte culture with possible involvement of NO signaling is documented in the present study.
Supported by grant IGA MZ NL/7418-3.
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NUCLEOLAR ASSOCIATION OF THE NOR-BEARING CHROMOSOMES
Authors:
kolitel:

M. Kalmárová, 5. r. PGS, E. Smirnov, K. Koberna, M. Maata, I. Raka
prof. RNDr. Ivan Raka, DrSc., Ústav bunìèné biologie a patologie, LF UK
a Oddìlení bunìèné biologie, Fyziologický ústav Akademie vìd ÈR

It is widely accepted that chromosomes occupy more or less fixed positions in mammalian interphase nucleus. It
remains unclear, however, how the large-scale order of chromosome positioning depends on the transcription activity of
various genes. We used the model of the ribosomal genes (coding 18S, 5.8S and 28S rRNA) to address this problem.
Ribosomal genes are organized in clusters termed nucleolus organizer regions (NORs). Only some NORs are transcribed, and termed competent, while the rest remain silent. There is no doubt that active ribosomal genes are located in
cell nucleolus. But how is this activity reflected in the positioning of the whole chromosomes bearing active and inactive
NORs? In this respect, we show that chromosomes with competent NORs are much more frequently associated with
nucleoli, and located closer to each other, than the chromosomes with silent NORs. These data indicate that the activitiy
of NORs may contribute to chromosomal arrangement. This work was supported by grants AV0Z50110509,
MSM0021620806, LC535 and WT07583.

FRAGMENT ANALYSIS OF AMPLIFIED REGION 3Q25.31-3Q28 IN HNSCC
Author:
Tutors:

Jan Kastner, 1. r. PGS
prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., Klinika ORL a Chirurgie Hlavy a Krku 1. LF UK, FN Motol,
prof. MUDr. Tomá Zima, DrSc., Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN

Amplification of chromosome 3q has been implicated to contribute to the genesis of HNSCC. Here we targeted the
question if early (small) chromosomal changes are detectable in the tumor and macroscopically normal surrounding
mucosa by fragment analysis. Therefore we conducted fragment analysis of chromosomal region 3q26 and surrounding
regions. From twenty patients biopsies of the primary tumors and adjacent mucosa and at 1cm and 2cm from the tumor
border have been collected. Eleven microsatellite markers at loci 3q25.31-3q28 have been amplified and analysed by
capillary electrophoresis. We confirmed high ratios of gains in the samples as previously observed by CGH, which we
called in analogy to losses, GOH (gain of heterozygosity or amplification of one microsatellite allele). We found GOH in
tumor samples as well as high ratios of GOH (up to one third of all informative allelotypes) in adjacent macro- and
microscopically normal mucosa. This indicates that the term molecular dysplasia should be introduced for preneoplastic processes which are not detectable by conventional histopathological examination. As we detected by fragment
analysis small aberrations in noncancerous (dysplastic or normal) mucosa adjacent to the tumor, we propose that these
loci harbor one or more oncogenes which might be relevant in early carcinogenesis in HNSCC. Our data suggest further
molecular studies to identify mechanisms of early carcinogenesis in HNSCC.

KMENY NEISSERIA MENINGITIDIS, IZOLOVANÉ OD PACIENTÙ S INVAZIVNÍ
MENINGOKOKOVOU INFEKCÍ SE LIÍ VE STIMULACI CYTOKINOVÉ PRODUKCE
IN VITRO
Autor:
kolitel:

MUDr. Martina Kettnerová, 2. r. PGS
doc. MUDr. Michal Holub, PhD. III. klinika infekèních a tropických nemocí, 1. LF a FN Na Bulovce

Úvod: Navzdory monostem efektivní antimikrobiální terapie je invazivní onemocnìní vyvolané bakterií Neisseria meningitidis (NM) stále ivot ohroující infekcí. Opakovanì bylo prokázáno, e tíe prùbìhu invazivního meningokokového
onemocnìní (IMO) koreluje s koncentrací zánìtlivých cytokinù v séru i s virulencí bakterie [1]. Cílem studie bylo zhodnotit schopnost kmenù NM, izolovaných od nemocných s rùznou tíí IMO, stimulovat produkci cytokinù v krvi zdravých
dárcù.
Metodika: V modelu periferní lidské krve jsme testovali tøi kmeny NM: virulentní kmen izolovaný od pacienta s lehkým
prùbìhem IMO a dva hypervirulentní kmeny, získané od pacientù se støednì tìkým a smrtelným prùbìhem IMO. Po
inkubaci krevních vzorkù s NM jsme analyzovali extracelulární produkci cytokinù pomocí prùtokové cytometrie a souèasnì jsme hodnotili i procento monocytù s intracelulární produkcí cytokinù.
Výsledky: Koncentrace IL-1β, IL-6 a TNF-α byla signifikantnì vyí po stimulaci virulentním kmenem NM ve srovnání
s obìma hypervirulentními kmeny (p < 0.01), mezi nimi byl také signifikantní rozdíl (p < 0.01). Naopak u nemocných,
od kterých byly testované kmeny NM izolovány, byly nevyí sérové koncentrace cytokinù zjitìny u pacientky s fatálním
prùbìhem IMO vyvolaným hypervirulentním kmenem NM a nejnií u pacienta s pøíznivým prùbìhem infekce, vyvolané
virulentní bakterií. Ve stimulaci produkce IL-8 a IL-12 jsme nezaznamenali signifikantní rozdíly.
Závìr: Výsledky studie naznaèují, e stimulace cytokinové produkce kmeny NM se lií v závislosti na genotypu a fenotypu
bakterie. Virulence NM hraje pravdìpodobnì v nadmìrné aktivaci imunitní odpovìdi pouze sekundární roli a lze se
domnívat, e hlavním faktorem v rozvoji excesivní imunitní reakce pøi IMO je genetická výbava pacienta.
Studie je podporována grantem IGA NR 8014/3 a grantem GA ÈR 310/05/H533.
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Literatura:
1. Deuren MD, Brandtzaeg P, Meer JWM. Update on meningococcal disease with emphasis on pathogenesis and clinical
management. Clin Microbiol Rev 2000;13:144-166

MYÍ MODEL KONDICIONÁLNEJ INAKTIVÁCIE CHROMATÍN REMODELAÈNÉHO
FAKTORU SNF2H
Autor:
kolitel:

Mgr. Juraj Kokavec, 1. r. PGS
MUDr. Tomá Stopka Ph.D., Ústav patologické fyziologie 1. LF UK

truktúra chromatínu je riadená a udrovaná DNA-viaúcimi enzýmami s helikázovou aktivitou, ktoré vyuívajúc energiu
ATP menia asociáciu DNA s histónovým jadrom nukleozómu. Doteraz sú známe tyri rodiny chromatín remodelaèných
enzýmov: ISWI, SWI/SNF, CHD a INO80, ktoré sú charakteristické truktúrou N-terminálnej (ATP-viaúce miesto a DEXHbox) a C-terminálnej (SNF2/RAD54 homológia) helikázovej domény. Chromatín remodelaèný proteín Snf2h z helikázovej
podrodiny ISWI (Imitation SWItch) je nepostrádatelným faktorom diferenciácie a líniovej determinácie hematopoietických buniek a tie regulácie skorého embryonálneho vývinu. Recentne sme vytvorili myí knock-out (KO) model génu
Snf2h, ktorý mal deletované exóny 5 a 9 zahàòajúce celú N-terminálnu helikázovú doménu. Ako sa ukázalo, myie
embryá homozygotné pre deletovanú alelu umierali skoro poèas periimplantaèného obdobia následkom zástavy proliferácie a apoptózy kmeòových buniek embrya. Najnovie túdie ukázali, e proteín Snf2h pecificky viae k¾úèové hematopoetické transkripèné faktory GATA-1 a PU.1, mutované v akutnej leukemii.
Naim hlavným cie¾om je tudova úlohu Snf2h v krvotvorbe a leukemogenéze, a preto sme pripravili tri kondicionálne KO kontrukty deletujúce exóny N-terminálnej helikázovej domény. Kontrukty obsahujú èasti génu Snf2h, gény pre
Flp rekombinázu, neomycínovú rezistenciu (PGK-NeoR), tymidín kinázu (HSV-TK) a dalej obsahujú loxP a frt miesta
nevyhnutné pre Cre-závislú deléciu Snf2h, respektíve pre Flp-zavislú excíziu PGK-NeoR. Kontrukty sú v súèasnosti
transfekované do embryonálnych kmeòových (ES) buniek selektovaných G418 na prítomnos neomycínovej kazety ako
dôkaz integrácie do genómu. Bunky ïalej podliehajú negatívnej selekcii gancyclovirom na zamedzenie náhodnej intergrácie kontruktu. ES bunky sa pouijú na generovanie mutantných myích KO klonov metódou mikroinjekcií do myích
blastocýst, ktorá je v súèasnosti v naom laboratóriu zavádzaná. Kríenie myí exprimujúcich Cre-rekombinázu pod
rôznymi hematopoietickými promótormi s naimi mutantnými KO líniami povedie ku produkcii myích klonov s mutáciami Snf2h v hematopoietických bunkových líniách. NR9021-4, 301/06/093, LC06044.

VÝZNAM ARTEFAKTÙ ZPÙSOBENÝCH DENTÁLNÍMI SLITINAMI BÌHEM
VYETØENÍ METODOU MAGNETICKÉ REZONANCE
Autoøi:
Linetskiy I., 2. r. PGS, Hubálková H., Krupa P., Dostálová T.
kolitelka: MUDr. Hana Hubálková, Ph.D., Stomatologická klinika 1. LF a VFN

Artefakty (deformace výsledného obrazu) vznikající pøi vyetøení metodou magnetické rezonance (MR) mohou být
zpùsobeny rùznými faktory. V oblasti hlavy a krku významné artefakty vznikají v dùsledku interakce kovových tìles
s vysokofrekvenèním magnetickým polem MR pøístroje. Velikost a tvar artefaktù je pøímo závislá na magnetických
vlastnostech pøítomných kovù, ze kterých se zhotovují fixní protetické práce, dentální implantáty, chirurgické dlahy, fixní
ortodontické aparáty a dalí. Kvalita obrazu vyetøované oblasti mùe být poruena jeho deformací, výpadkem zobrazovaného pole (podoba èerné díry) nebo obìma mechanizmy. Klinický význam artefaktù pøedstavuje monou chybnou
interpretaci výsledkù vyetøení: stanovení nepøesné a chybné diagnózy, pøípadnì nemonost vyhodnocení výsledkù pro
ztrátu obrazu. Pøítomné artefakty mohou zkreslit diagnostiku, prùbìh a kontrolu léèby u pacientù s onkologickými
onemocnìními, v poúrazových stavech, pøi poruchách TMK, u vývojových anomálií. Na výsledcích MR mìøení vybraných
slitin in vitro a na kazuistických sdìleních autoøi hodnotí artefakty v závislosti na chemickém sloení slitin.

INHIBICE SUPERINFEKCE PØI INFEKCI BUÒKY VIREM VAKCINIE
Autorky: Jana Liková, 3. r. PGS, Zora Mìlková
kolitelka: MUDr. Zora Mìlková Ph.D., Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN

Je obecnì uznávaným faktem, e pøi virové infekci je následná infekce tée buòky dalím virem inhibována. I v pøípadì
infekce virem vakcinie bylo popsáno, e buòku ji jednou infikovanou nelze po urèitém èase infikovat podruhé. Nae
výsledky vak ukazují, e kritický interval bloku superinfekce zøejmì zaèíná pozdìji, ne bylo publikováno.
Epiteliální buòky BSC 40 byly infikovány v èase 0 rekombinantním virem vakcinie kmene WR exprimujícím RFP
(èervený fluorescenèní protein). Superinfekce byla provedena rekombinantním virem exprimujícím GFP (zelený fluorescenèní protein) v èasech 4 nebo 10 hodin po první infekci. Výsledná èervená a zelená fluorescence infikovaných bunìk
byla hodnocena pomocí prùtokové cytometrie a fluorescenèní mikroskopie v èase 24 hodin po první infekci. V èasovém
intervalu 4 hodiny po infekci k superinfekci docházelo, významné procento bunìk mìøených prùtokovou cytometrií
vykazovalo èervenou i zelenou fluorescenci. Tento výsledek byl potvrzen i fluorescenèní mikroskopií. V èasovém intervalu 10 hodin po infekci vak byla superinfekce ji blokována, co bylo ovìøeno obìma metodami. Prùbìh a blok superinfekce byl závislý na experimentálních podmínkách, zejména multiplicitì infekce.
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Fenomén inhibice superinfekce je známý a detailnì prostudovaný u øady virù, u viru vakcinie vak není známý jeho
mechanismus ani prùbìh. Superinfekèní experimenty dovolující infikovat buòky postupnì nìkolika rekombinantními viry
by podstatnì rozíøily monosti virologických experimentù a poznatky takto získané by mohly mít význam pro poznání
patogeneze virových nákaz. Proto je úkolem do budoucna blíe charakterizovat monost superinfekce virem vakcinie
v dalích intervalech po infekci.

VLIV SKLADOVÁNÍ NA DISTRIBUCI VELIKOSTI ÈÁSTIC LIPOPROTEINÙ O NÍZKÉ
HUSTOTÌ
Autoøi:
Jaroslav Macáek, 1. r. PGS, Marie Jirkovská, Eva Tvrzická, Barbora Staòková, Marek Vecka, Ale ák
kolitelka: RNDr. Eva Tvrzická, CSc., IV. interní klinika  klinika gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK a VFN

Úvod: Jednotlivé lipoproteinové tøídy (VLDL, IDL, LDL, HDL) separované pomocí ultracentrifugy pøedstavují heterogenní
smìsi èástic, které vykazují jistou míru intra  i interindividuální variability. Studium metabolismu lipoproteinù a zpøesòování diagnostiky hyper- a dyslipoproteinemie si vyaduje stálé zdokonalování laboratorních technik a zavádìní nových
vyetøovacích metod. Moderní chromatografické metody v kombinaci s elektronovou mikroskopií, která je absolutní
metodou pro stanovení velikosti èástic, umoòují i v oblasti intaktních lipoproteinù detailnìjí studium. Cílem práce bylo
sledovat vliv pøípravy vzorku a jeho skladování na velikost èástic separovaných lipoproteinù o nízké hustotì LDL.
Metodika. Lipoproteiny LDL byly separovány sekvenèní preparativní ultracentrifugací (frakce o hustotì <1,063),
dialysovány v roztoku o hustotì 1,006, a uskladnìny pøi teplotì +4oC nebo alternativnì -20oC. Následnì byly zpracovány technikou negativního kontrastu pro elektronovou mikroskopii. Èástice byly vyfotografovány pøi zvìtení 33 333x
a dále pomocí stereomikroskopu pøevedeny do digitální podoby. Velikost èástic byla zmìøena programem Leica IM500
a namìøená data statisticky zpracována.
Výsledky. Velikosti èástic LDL za rùzných podmínek pøípravy a skladování jsou uvedeny v tabulce.
nedialysované LDL (n)

prùmìr(nm)

dialysované LDL (n)

prùmìr (nm)

ND-Z K030 (204)

21.70 ± 5.73

D-Z K030 (252)

30.68 ± 6.98***

ND-N K030 (219)

20.22 ± 5.98

D-N K030 (300)

33.72 ± 20.57***

ND-Z OT60B (224)

16.77 ± 2.39

D-Z OT60B (204)

23.00 ± 3.47***

ND-N OT60B (238)

16.98 ± 2.43

D-N OT60B (333)

17.52 ± 4.05

*** - P < 0.001, Mann-Whitney U-test
ND= nedialysované, D= dialysované, Z= zmrazené, N= nezmrazené
Závìr. Tato pilotní studie ukázala, e u sledovaných vzorkù mìla dialysa vliv na velikost èástic. Dialysované èástice mìly vìtí
prùmìr ne nedialysované. Dùvodem mohou být iontové interakce solného prostøedí s lipoproteinovými èásticemi èi pøímo
vliv tìchto interakcí na konformaci apoproteinù. Velikost zmrazených lipoproteinových èástic byla u dvou vzorkù vìtí a
jednoho vzorku mení ne u nezmrazených.

PSYCHIATRICKÁ SYMPTOMATIKA DOBROVOLNÌ I NEDOBROVOLNÌ PØIJATÝCH
PACIENTÙ S PSYCHOTICKOU PORUCHOU, POCIUJÍCÍCH OMEZENÍ PØI PØIJETÍ,
DATA Z MEZINÁRODNÍ STUDIE EUNOMIA
Autoøi:
kolitel:

Alexander Nawka, 1. r. PGS, Jiøí Raboch, Lucie Kuklová, skupina EUNOMIA
prof. MUDr. Jiøí Raboch, DrSc., Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

Úvod: Cílem mezinárodní studie EUNOMIA je podrobnì popsat souèasné uití omezovacích opatøení a prostøedkù
v psychiatrické praxi v jedenácti evropských zemích a Izraeli, výsledky vyhodnotit a pokusit se nabídnout odpovìdi na
otázky vhodné indikace a aplikace tìchto opatøení. V Èeské Republice je øeitelem tohoto projektu Psychiatrická klinika
1.LF UK ve spolupráci s PL Bohnice. Psychotická onemocnìní patøí mezi nejèastìjí diagnózy u pacientù pøijatých nedobrovolnì do psychiatrického zaøízení a léèených proti své vùli.
Hypotéze: Psychický stav pacientù s psychotickým onemocnìním se upravuje lépe ve skupinì dobrovolnì pøijatých
vnímajících omezení ne u pacientù pøijatých nedobrovolnì.
Metodika: Sbìr dat zaèal 1. 11. 2002 a skonèil 31. 12. 2005. Spádovou oblastí pro nábìr pacientù byla Praha 2, 3, 4,
8 a 10 ( cca. 450 000 osob). Do projektu byly zaøazeni postupnì vichni pacienti pøijatí na uzavøená psychiatrická
oddìlení v spádové oblasti s hlavní diagnózou s okruhu schizofrenie dle MKN-10. První skupinu tvoøili vichni pacienti
pøijatí nedobrovolnì (N=120), druhou pacienti pøijatí dobrovolnì, kteøí pociovali pøi pøijetí urèité omezení èi nátlak
(MacArtur  3 a vícekrát NE), (N=18). Pacienti byly v prùbìhu studie dotazováni sérii dotazníkù ve tøech èasových
obdobích, a to v období T1  do 7 dnù po pøijetí, T2  mìsíc po pøijetí a T3  3 mìsíce po pøijetí, bez ohledu na to, zda
byli stále hospitalizováni èi proputìni. Sérii dotazníkù jsme hodnotili jak psychopatologické symptomy pomoci kály
BPRS (24bodová), tak globální zhodnocení závanosti onemocnìní a zhorení fungování, pomocí kály GAF.
Výsledky: Prùmìrný vìk zúèastnìných ve skupinì dobrovolných pacientù byl signifikantnì nií 33,0 let, ne ve
skupinì nedobrovolné 39,8 (t-test, p<0,05). Délka hospitalizace je témìø identická u obou srovnávaných skupin, 51,1
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dnù u dobrovolných pacientù, proti 51,5 dnùm u pacientù nedobrovolných. U nedobrovolných psychotických pacientù
dolo k absolutní zmìnì v GAF mezi T1 a T3 celkovì o 33,8 bodù, ve skupinì pacientù dobrovolných to bylo 25,7 bodù,
co není signifikantní rozdíl. Podobnì pøi vyhodnocení dotazníku BPRS, kde absolutní zmìna mezi T1 a T3 ve skupinì
dobrovolnì léèených pacientù byla 13,1 a ve skupinì nedobrovolnì léèených 18,4 nedosáhla signifikantního rozdílu.
Závìr: Nedobrovolný vstup sám o sobì a eventuální uití dalích omezovacích opatøení nevedlo u psychotických
pacientù k horí spolupráci v dobì po proputìní, ani k pomalejí úpravì psychopatologických symptomù. Výsledky naí
studie tedy nepotvrdili námi stanovenou hypotézu, protoe psychický stav pacientù s psychotickým onemocnìním se
upravil stejnì tak ve skupinì dobrovolnì pøijatých pacientù pociujících omezení pøi pøijetí jako ve skupinì nedobrovolnì
pøijatých Lze tedy konstatovat, e na léèbu psychotických pacientù nemá vliv to, zda-li byly pøijati dobrovolnì èi nedobrovolnì, protoe obì skupiny dosáhly stejné míry úzdravy do doby posledního sledování, tj. do tøí mìsícù po pøijetí.
Podpoøeno grantem v rámci pátého rámcového programu Evropské Unie è. QLG4-CT-2002-01036.

VLIV INOKULACE PORPHYROMONAS GINGIVALIS NA CYTOKINOVÝ PROFIL
HYPER- A NORMOCHOLESTEROLEMICKÝCH POTKANÙ
Autorka: Mgr. Martina Otèenáková, 1. r. PGS
kolitelka: RNDr. Jiøina Bártová, Csc., Výzkumný ústav stomatologický 1. LF UK a VFN

Úvod: Porovnáním cytokinových profilù hyper- a normocholesterolemického potkana po inokulaci suspektního patogena
zubního povlaku Porphyromonas gingivalis chceme pøispìt k objasnìní významu pøítomnosti bakterií jako rizikového
faktoru aterosklerózy.
Metodika: 3 samicím Praského hereditárnì hypercholesterolemického potkana a 3 normocholesterolemickým samicím potkana kmene Wistar stáøí 9 mìsícù jsme do ústní dutiny tamponem dennì po dobu tøí týdnù inokulovali stìr
kolonie bakterie Porphyromonas gingivalis. Kontrolní zvíøata (3 ke kadé skupinì) dostávala PBS.
Po skonèení pokusu byla zvíøata utracena a získány vzorky séra. Ke stanovení cytokinù v séru jsme pouili komerèní
kit Rat Cytokine Array firmy Ray Biotech, Inc.
Výsledky: Zjistili jsme rozdíly v produkci cytokinù mezi jednotlivými skupinami pokusných zvíøat. U Praského hereditárnì hypercholesterolemického potkana jsme po orální inokulaci Porphyromonas gingivalis nalezli kvantitativnì mení
produkci cytokinù oproti kontrolní skupinì. U kmene Wistar byla produkce cytokinù po orální inokulaci Porphyromonas
gingivalis vìtí ne u kontrolní skupiny.
Závìr: Z tìchto pøedbìných výsledkù tedy usuzujeme, e orální inokulace Porphyromonas gingivalis u hypercholesterolemického potkana opaèný vliv ne u potkana normocholesterolemického.

STUDY OF BIOCHEMICAL PROPERTIES OF MOUSE RECOMBINANT PRION
PROTEIN
Authors:
Tutor:

Alexandr Pavlíèek, 2. r. PGS, Karel Holada
Ing. Karel Holada, PhD, Institute of Immunology and Microbiology, 1st Faculty of Medicine

Prions are class of the infectious agents that cause a group of fatal neurodegenerative diseases in which the cellular
form of the prion protein (PrPC) is transformed into the disease-related scrapie variant (PrPSc).
The two PrP isoforms differ in biophysical properties. The molecular mechanism by which the PrPSc is formed and
causes infectivity or neurodegeneration is not fully understand.
Two years ago there were reported first cases of the transmission of the PrPSc by blood transfusion highlighting the
need of understanding of PrP interaction with blood cells. For biochemical studies the sufficiant amount od PrP is needed
what underlines the importance of constructing of recombinant PrP.
We cloned gene of full length mouse prion protein (mPrP) into expression vector pHAT10 and purified it using
immobilized metal ion affinity chromatography as his-tagged fusion protein. The insoluble purified mPrP was transformed into soluble form by dialysis using different conditions to refold mPrP in α-helical or β-sheet conformations corresponding with PrPC and PrPSc. Refolding was analyzed by measuring of CD spectra and by treatment of mPrP by
proteinase K.
GAÈR310/04/0419, GAÈR310/05/H533

ATM JAKO PREDISPOZIÈNÍ FAKTOR U DÌDIÈNÉHO KARCINOMU PRSU
Autorka:
kolitel:

Jana Prokopcová, 2. r. PGS
MUDr. Petr Pohlreich, CSc., Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK

Úvod: Ataxia telangiectasia (AT) je autozomálnì recesivní onemocnìní zpùsobené inaktivací genu ATM. Projevuje se
mozeèkovou ataxií, defekty imunitního systému a predispozicí ke vzniku nádorù. U heterozygotù, kteøí tvoøí 0,35 % a
1 % bìné populace, bylo v postiených rodinách zjitìno vyí riziko vzniku karcinomu prsu. Cílem práce bylo studium
úlohy genu ATM v rodinách s dìdiènou predispozicí ke karcinomu prsu a/nebo ovaria. Byly analyzovány mutace vedoucí
ke zkrácení proteinu, které pøedstavují více ne 70% inaktivujících genových alterací u pacientù s AT.
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Metody: Kódující sekvence genu ATM byla analyzována u 179 pacientek z rizikových rodin u nich nebyly nalezeny
mutace genù BRCA1/2. K analýze byla pouita RNA izolovaná z lymfocytù periferní krve, která byla zpìtnì pøepsána do
cDNA a amplifikována v sedmi pøekrývajících se fragmentech. Pre-screening mutací zpùsobujících zkrácení proteinu byl
proveden pomocí PTT (Protein Truncation Test). K pøesnému urèení genového defektu bylo pouito automatického
sekvenování.
Výsledky: Byla nalezena jedna nonsens mutace a tøi sestøihové mutace vedoucí k pøeskoku exonu a posunu ètecího
rámce. Nonsens mutace c.5932G>T vede k terminaci translace na kodonu 1978 a byla popsána u pacienta s AT. Mutace
IVS36+1G>A poruující 5 místo sestøihu je nová. Dalí sestøihové varianty IVS43-9del5 a IVS10-6T>G zasahují polypyrimidinové úseky na 3 koncích intronù a také ji byly popsány. Dvì ze zachycených mutací byly nalezeny u pacientek
s bilaterálním karcinomem prsu, dalí dvì u pøípadù èasného karcinomu prsu.
Závìr: Èetnost mutací v naem souboru pacientek byla 2,2 % (4/179), co svìdèí pro význam genu ATM v tumorogenezi.
Teprve analýza vyího poètu rizikových rodin vak umoní získat statisticky významná data.
Studie byla podpoøena grantem IGA MZ ÈR, è. NC 9051-3/2006 a Výzkumným zámìrem MMT è. MSM0021620808.

ZHODNOCENÍ PERIOPERAÈNÍ ZÁTÌE PØI ZLOMENINÁCH PROXIMÁLNÍHO
FEMORU MONITOROVÁNÍM TKÁÒOVÉ REAKCE
Autor:
kolitelé:

MUDr. Martin Sedláø, 2. r. PGS
prof. MUDr. Miroslav Zeman, DrSc., I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN, Ing. Jana Mrázková,
Centrální hematologické laboratoøe 1. LF UK a VFN, prof. MUDr. Jan Kvasnièka, DrSc., Centrální
hematologické laboratoøe 1. LF UK a VFN

Úvod: Pøi operaèním øeení zlomenin proximálního femoru , které je dnes bìným zpùsobem oetøení, jsou v podstatì
dvì monosti v indikaèním spektru, endoprotéza nebo osteosyntéza. Kloubní náhradu lze pouít ve formì totální èi
cervikokapitální  hemiartroplastiku, syntéza je moná skluzným roubem v kombinaci s nitrodøeòovým høebem èi extraoseální dlahou , jednotlivými rouby a Enderovými pruty.
Protoe pøevánou vìtinu nemocných s touto diagnózou pøedstavují nemocní ve vyích vìkových kategoriích, je
cílem práce objektivizovat perioperaèní zátì monitorací hladin proteinù akutní fáze , cytokinù a adhesivních molekul. Na
základì tìchto zjitìní pak vybrat nejvhodnìjí léèebný postup únosný pro daného nemocného.
Materiál a metodika: Sledovanou skupinou bylo 59 pacientù s operaènì léèenou zlomeninou proximálního femoru,
operovaných na I. chirurgické klinice VFN a 1. LFUK v Praze v období 20042006. Monitorovány byly hladiny CRP,
orosomukoidu, interleukinù 1 a 6 a adhesivních molekul a to v nìkolika intervalech. Pøed operací, bezprostøednì po
operaci a 2. a 7. pooperaèní den y tedy do doby plné mobilizace nemocného.
Výsledky: V souèasné dobì je provádìna finalizace souboru pacientù a jeho statistického hodnocení. Pøedbìné
výsledky získané na tomto souboru pacientù potvrzují mení perioperaèní zátì u nemocných u kterých byla pouita
metoda minimal invasive surgery.
Závìr: Zhodnocení perioperaèní zátìe u nemocných se zlomeninou proximálního femoru monitorací tkáòové odpovìdi spolu se zhodnocením typu zlomeniny a stavu pacienta napomáhá ke stanovení koneèné indikace operaèní metody.

SYSTÉM PRO FUNKÈNÍ ANALÝZU MUTACÍ V GENU BRCA1: HIT & FIX METODA
Autorka:
kolitel:

Ing. Eva Scholzová, 3. r. PGS
MUDr. Zdenìk Kleibl, Ph.D., Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK

Mutace v genu BRCA1 (Breast Cancer 1; OMIM 113705) jsou zodpovìdné za více jak 50 % dìdièných karcinomù prsu
a/nebo ovária. Funkèní charakteristika mutací odhalených bìhem screeningu ohroené populace en je nutná k pøesnému
posouzení rizika vzniku nádoru u missense mutací nebo v pøípadech kdy není proveditelná populaènì-genetická studie.
Metody funkèní analýzy mutovaného genu zvýením jeho exprese za pouití konvenèních plazmidù neumoòují rekapitulaci fyziologických regulací in vivo a ve svém dùsledku mohou vést k zavádìjícím výsledkùm. Konstrukce mutací
v systému BAC (Bacterial Artificial Chromosome) zaruèuje expresi zvoleného genu ve fyziologických hladinách a se
zachováním in vivo regulací.
Na základì výsledkù mutaèní analýzy populace en ohroených dìdièným karcinomem prsu/ovária jsme vybrali
nejèastìjí mutace v genu BRCA1 (c.181T>G, c.1747A>T, c.3700_3704del5, c.5266dupC) pro funkèní analýzu. Konstrukce mutací v BAC byla provedena pomocí rekombinaèního systému bakteriofága λ. Vyuitím tzv. hit & fix metody
bylo moné efektivnì získat i BAC s tak jemnými zmìnami v genu BRCA1, které jsme pro funkèní analýzu vybrali.
V prvém kroku se zamìní v BAC cca 20 nukleotidù wild-type (wt) BRCA1 sekvence v okolí baze, kde se nachází daná
mutace. K tomuto úèelu se do bakterií vpraví denaturovaná lineární DNA, která je na obou koncích homologní k wt
BRCA1 sekvenci alespoò v délce 80 nukleotidù a aktivuje se rekombinace. Po selekci pozitivních klonù jsou v druhém
kroku tyto nukleotidy stejným postupem pøemìnìny zpìt na originální sekvenci a souèasnì je vpravena ádaná mutace.
Jeliko je v kadém kroku metody zmìnìno více nukleotidù (cca 20), screening pomocí specifické PCR nebo hybridizace
je velmi efektivní.
BAC systém obsahující BRCA1 gen s vnesenými mutacemi bude pouit pro studium funkèních vlastností mutovaného
BRCA1 proteinu, co mùe umonit zpøesnìní odhadu rizika vzniku karcinomu prsu/ovária u nosièek studovaných mutací.
Projekt výzkumu byl podporován grantem IGA è. NR/8345-4.
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MUTAÈNÍ ANALÝZA GENU MYH U APC-NEGATIVNÍCH PACIENTÙ
S KOLOREKTÁLNÍ POLYPÓZOU
Autor:
kolitel:

Mgr. Martina ulová, 2. r. PGS
doc. MUDr. Milada Kohoutová, CSc., Ústav biologie a lékaøské genetiky 1. LF UK a VFN

Úvod: Familiární adenomatózní polypóza (FAP) je autozomálnì dominantnì dìdièná predispozice ke vzniku kolorektálního karcinomu charakterizovaná pøítomností stovek a tisícù polypù v tlustém støevì a rektu. Pøíèinou vzniku FAP jsou
zárodeèné mutace v tumor-supresorovém genu APC (adenomatous polyposis coli). U 2030 % pacientù s klinickými
pøíznaky FAP a více ne 90 % pacientù s atenuovanou formou polypózy (<100 kolorektálních adenomatózních polypù,
AFAP) není identifikována zárodeèná mutace v genu APC. V tìchto pøípadech se uvauje o mnohoèetných adenomech
neboli MYH-asociované polypóze (MAP). MAP je autozomálnì recesivní onemocnìní charakterizované pøítomností 5-100
kolorektálních adenomatózních polypù. Pøíèinou onemocnìní jsou zárodeèné mutace v genu MYH. MYH protein hraje
dùleitou roli v systému bázové excizní opravy (BER) jako adenin-specifická DNA glykosylasa.
Metodika: Genomová DNA byla izolována z leukocytù periferní krve a byla amplifikována metodou polymerázové
øetìzové reakce (PCR). Mutaèní analýza genu MYH byla provedena metodou denaturaèní vysokoúèinné kapalinové
chromatografie (dHPLC) s vyuitím systému WAVE (Transgenomic). Typ zámìny a její pøesná lokalizace byla urèena
následnou sekvenací na genetickém analyzátoru ABI Prism 310.
Výsledky: Molekulárnì genetická analýza genu MYH odhalila v testovaném souboru 90 nepøíbuzných pacientù
s kolorektální polypózou (bez detekované zárodeèné mutace v genu APC) 18 variací v sekvenci DNA. V deseti pøípadech
se jednalo o intronické zámìny, z nich pìt bylo ji døíve popsáno. U zbylých osmi variací se jednalo o zámìny v exonech.
Dvì z tìchto exonických alterací pøedstavují nejèastìji se vyskytující mutace Y165C a G362D, které jsou pøíèinou kolorektální polypózy. Dalí ètyøi nalezené exonické zámìny pøedstavují ji døíve popsané polymorfismy. Zbylé dvì variace
jsou novì nalezené zámìny.
Závìr: U dvou nepøíbuzných probandù byly detekovány bialelické zárodeèné mutace v genu MYH, co potvrzuje
nedávný poznatek, e mohou mutace v genu MYH zpùsobit fenotyp mnohoèetných adenomù s autozomálnì recesivním
typem dìdiènosti. Je prozatím pøedèasné posuzovat význam dalích nalezených zmìn v genu MYH. Tyto sekvenèní
zmìny toti vyadují podrobnìjí analýzu vèetnì korelace s klinickými projevy.

TKÁÒOVÁ A KLINICKÁ REAKCE PØI PENTASACHARIDOVÉ PREVENCI, FÁZE II
Autor:
kolitelé:

MUDr. Stanislav Trèa, 5. r. PGS, I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN
prim. doc. MUDr. Zdenìk Krka, CSc., I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN,
MUDr. Zuzana Kudrnová, Centrální hematologické laboratoøe 1. LF UK a VFN,
Ing. Jana Mrázková, Centrální hematologické laboratoøe 1. LF UK a VFN,
prof. MUDr. Jan. Kvasnièka, DrSc., Centrální hematologické laboratoøe 1. LF UK a VFN

Úvod: Toto sdìlení navazuje na úvodní pøíspìvek pøednesený na 5. SVK. Zpracovává rozíøený soubor pacientù. Dále na
tuto práci navazuje dalí sledování ovlivnìní stavu pacienta a odpovìdi organizmu v závislosti na provedeném operaèním chirurgickém zákroku, které probíhá té na naem pracoviti.
Pacienti a metodika: Sledovanou skupinou byli pacienti s operaènì léèenou zlomeninou proximální tøetiny stehenní
kosti operovaní na I. chirurgické klinice VFN a 1. LF UK v Praze v období 20012005. K poèáteèní referované skupinì 46
pacientù bylo v následujícím období doplnìno 59 pacientù.
Výsledky: V souèasné dobì je provádìna finalizace souboru pacientù a jeho statistického zhodnocení. Pøedbìné
výsledky získané na tomto rozíøeném souboru pacientù potvrzují výsledky první fáze sledování. Tedy vyrovnanìjí
hemostazeologický stav ve skupinách s farmakologickou prevencí TEN provádìnou LMWH a dlouhodobì podávaného
pentasacharidu. Byl pozorován nií výskyt asymptomatické proximální i distální hluboké ilné trombózy DK ve skupinì
pacientù s dlouhodobým podáváním pentasacharidu.
Závìr: Výsledky rozíøeného souboru ve shodì se souborem pilotním potvrzují vyslovený pøedpoklad, e dlouhodobá
farmakologická prevence TEN zajitìná preparáty LMWH a zvlátì pentasacharidy pøi jejich dlouhodobém podání se jeví
jako vhodná metoda vzhledem k její úèinnosti, bezpeènosti, statisticky signifikantnì lepím výsledkùm.
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VÍTÌZNÉ PRÁCE IN EXTENSO
SEKCE PREGRADUÁLNÍ  ÈÁST TEORETICKÁ

1. místo:

Minks Jakub, 5. r.

kolitel:

MUDr. Ivan ebesta, CSc., MUDr. Martin Høebíèek

Název práce:

Vyetøení inaktivace chromosomu X pomocí methylaènì specifické PCR

2. místo:

Øíha Pavel, 5. r.

kolitel:

Priv.  Doz. Dr. med. Albert Smolenski, Dipl. Biol. Meike Hoffmeister, Ph.D.

Název práce:

Regulation of Rap 1 GAP2/14-3-3 binding is a novel mechanism of prostacyclin and nitric oxide
inhibiotry function in human platelets

3. místo:

Ullmanová Iva, 3. r.

kolitel:

odb. as. MUDr. eda, Ph.D.

Název práce:

Charakteristika dynamiky genetické analýzy metabolického syndromu na základì diferenciální vazebné analýzy
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1. MÍSTO
VYETØENÍ INAKTIVACE CHROMOSOMU X
POMOCÍ METHYLAÈNÌ SPECIFICKÉ PCR
Autor:

Jakub Minks1,2, Lenka Dvoøáková1, Robert Dobrovolný1,
Martin Høebíèek1

kolitel:

MUDr. Ivan ebesta1,2, CSc.

1

Ústav dìdièných metabolických poruch, 1. LF UK, Praha

2

VCHT Praha

Jakub Minks

ÚVOD
eny mají v porovnání s mui dvojnásobný poèet X chromosomù. Kompenzace dávky genù kódovaných na gonozomech
je u en zajitìna náhodnou inaktivací jednoho ze dvou chromosomù v buòce: maternálního (Xm) èi paternálního (Xp).
Lze oèekávat, e pomìr aktivního Xm : Xp v populaci bude odpovídat Gaussovu rozdìlení. Existují proto jedinci, u nich
je preferenènì inaktivován jeden z chromosomù. Tento posun mùe být dílem náhody, nebo mùe být zapøíèinìn mutací
v genech na X chromosomu, které se úèastní øízení inaktivace èi které mají vliv na rùst buòky. U øady gonozomálnì
dìdièných chorob je tíe projevù onemocnìní u heterozygotek závislá na míøe inaktivace zdravé alely; vzácnì u nich
mùe onemocnìní probíhat stejnì tìce jako u hemizygotních muù.
Inaktivace je øízena geny kódovanými v XIC lokusu (X inaktivaèní centrum), v blízkosti centromery chromosomu X.
Dochází k ní v èasném embryonálním stádiu za vzniku heterochromatinu, který lze pozorovat jako tzv. Barrovo tìlísko.
Pro heterochromatin neaktivního chromosomu X jsou typické mj. modifikované histony a methylované cytosiny v CpG
dinukleotidech DNA.
Cílem naí práce bylo zavést vhodnou metodu pro hodnocení posunu inaktivace. Pro ovìøení metody jsme provedli
studii na kontrolním vzorku 100 en. U tohoto souboru jsme vyhodnotili èetnost a míru posunu, ovìøili korelaci míry
posunu s vìkem a zároveò vyhledali eny s výrazným (? 80:20) posunem inaktivace. Takto validovanou metodu vyuíváme pro vyetøení posunu u pacientù heterozygotních pro gonozomálnì recesivní dìdièné metabolické poruchy a jejich
pøíbuzných.

METODIKA
Metoda vyuitá pro hodnocení posunu X inaktivace se opírá o tøi pilíøe: odliení paternálního a maternálního chromosomu X, odliení aktivního a neaktivního chromosomu X a kvantitativní analýzu.
Pro vyetøení je vyuito délkového polymorfismu v promotoru genu pro lidský androgenní receptor. U pøiblinì 80 %
en je jiný poèet opakování CAG trinukleotidù na paternálním a maternálním X chromosomu. Vyetøením rodièù lze urèit,
který poèet opakování odpovídá chromosomu nesoucímu mutovanou alelu.
DNA na inaktivním X chromosomu (Xi) je na rozdíl od aktivního (Xa) methylovaná. Pùsobením disiøièitanu se nemethylované cytosiny deaminují na uracily, které se pøi PCR amplifikují jako thymin. Methylované cytosiny s disiøièitanem
nereagují. Po modifikaci se gDNA izolovaná z leukocytù amplifikuje methylaènì specifickou PCR s primery pro Xi a Xa.
Ve dvou PCR reakcích (pro Xi a Xa) tedy získáme vdy smìs produktù o dvou rùzných délkách, kdy jeden odpovídá Xp
a druhý Xm. Vzniklé produkty jsou genotypovány na DNA sekvenátoru ABI Alf Express resp. ABI 3100 Avant. Z porovnání ploch peakù odpovídajících maternálnímu a paternálnímu X chromosomu na Xi a Xa se urèí posun inaktivace.

VÝSLEDKY A DISKUSE
Ze 100 náhodnì vybraných en bylo 67 vzorkù (9 a 72 let, prùmìr 35,5 let) informativních pro délkový polymorfismus.
Kadý z tìchto vzorku byl hodnocen v dubletu. Pouze u 3 vzorkù se výsledek liil o více ne 10 %. Medián i prùmìr
rozdílu mezi hodnoceními byl mení ne 4 %.
Správnost jsme ovìøili stanovením hodnoty posunu u série 10 umìle vytvoøených vzorkù vzniklých smìsí dvou
neinformativních gDNA o známém molárním pomìru. Pokus byl opakován dvakrát, lineární regrese poskytla tyto parametry: y = 0,941 x, R2 = 0.996, resp. y = 0,921 x, R2 = 0.996.
Výrazný (? 80:20) posun inaktivace jsme pozorovali u 7,5 % en, co je v souladu s døíve publikovanými výsledky.
V naem souboru jsme nepotvrdili korelaci míry posunu s vìkem (korelaèní koeficient lineární regrese R2 = 0,003).
Existuje øada publikací, které svìdèí pro to, e posun inaktivace s vìkem roste. Jiní autoøi vak toto nepotvrdili. Èlánky
se ovem lií v pouité metodice, jako i velikostí a vìkovým sloením zkoumaného souboru en. Celá otázka, jakkoliv
zajímavá a uiteèná pro stanovení posunu z periferní krve, je ponìkud umìlá, nebo u vìtiny nemocí jsou pro patogenezi podstatné jiné tkánì.
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Vyetøili jsme dále 16 heterozygotek pro gonozomálnì dìdièné choroby a jejich pøíbuzných. Výrazný posun jsme
pozorovali u 7 en z 5 rùzných rodin. Vyuití popsaného pøístupu dokumentuje pøípad rodiny s heterozygotnì nesenou
mutací genu pro hypoxanthin-fosforybosyltransferasu (HPRT, EC 2.4.2.8), je se klinicky projevuje jako Lesch-Nyhanùv
syndrom s hyperurikémií a dnavou artritidou. Obì sestry nesou stejný genotyp, ale rozdílný fenotyp, kdy pouze jedna
z nich mìla deficit HPRT. V této rodinì jsme u tøech generací en zjistili výrazný posun inaktivace. Vyetøení dále odhalilo, e postiená sestra má preferenènì (88:12) inaktivován maternální X chromosom nesoucí zdravou alelu genu pro
HPRT. Sestra bez klinických pøíznakù pøepisuje oproti tomu kopii genu preferenènì (15:85) z paternální, tedy nemutované alely. Tyto výsledky svìdèí pro podstatný vliv inaktivace na projevy choroby.

ZÁVÌR
Ovìøili jsme správnost metody a dosáhli vyí pøesnosti, ne pøi pouití methylaènì senzitivních restrikèních endonukleas. Aplikací bisulfitové metody chceme pøispìt k objasnìní manifestace gonozomálnì dìdièných nemocí u heterozygotek, vyhledat rodiny s dìdièným posunem X inaktivace a pokusit se najít pøíèiny tohoto jevu.
Práce byla financována z grantu IGA MZNR8361-3/2005

Pøedávání cen v Akademickém klubu 1. LF UK  zleva prodìkan prof. MUDr. Aleksi edo, DrSc., prodìkan prof. MUDr. Ale Linhart, DrSc.,
a dìkan 1. LF UK prof. MUDr. Tomá Zima, DrSc.
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INTRODUCTION
Thrombocytes are discoid anucleate cell fragments involved in cellular mechanisms of blood clot formation, repair of
endothelium and regulation of inflammation (Mannel and Grau 1997). Blood platelets are of central importance in the
development of arterial thrombosis and cardiovascular diseases. No other single cell type is responsible for as much
morbidity and mortality as platelets (Bhatt and Topol 2003; Jackson and Schoenwaelder 2003).
Platelet activators like ADP or thrombin cause rapid intense activation of Rap1B (Abrams 2005). Rap1B is a Ras-like
small guanine nucleotide binding protein (Bos, de Rooij et al. 2001). Its function is the control of integrin αIIbβIII (GPIIbIIIa) activity and thus control of platelet adhesion, aggregation and thrombus formation (Bos, de Bruyn et al. 2003; de
Bruyn, Zwartkruis et al. 2003; Chrzanowska-Wodnicka, Smyth et al. 2005). Rap1B cycles between an active GTP-bound
conformation and an inactive GDP-bound conformation. Since Rap1B has a low intrinsic activity, guanine nucleotide
exchange factors (GEFs) are needed to switch Rap1B to the active GTP-bound conformation that triggers platelet
aggregation (Crittenden, Bergmeier et al. 2004). GTPase activating proteins (GAPs) terminate Rap1B-GTP signals and
keep Rap1B in its inactive GDP-bound conformation.
Recently discovered Rap1GAP2 was characterized as the only GAP of Rap1B in platelets (Schultess, Danielewski et al.
2005). Rap1GAP2, a relative of Rap1GAP1 protein (Daumke, Weyand et al. 2004), is the common target of two major
inhibitory pathways in platelets. Endothelium-derived nitric oxide (NO) and prostacyclin (PGI2) activate platelet guanylyl- and adenylyl cyclases. Synthesized cGMP and cAMP activate cGMP- and cAMP-dependent protein kinases (cGK and
cAK, respectively) that phosphorylate Rap1GAP2 on serine 7 residue (Schultess, Danielewski et al. 2005).
NO and PGI2 signalling lead to inhibition of platelet activation, adhesion and aggregation (Beavo and Brunton 2002;
Feil, Lohmann et al. 2003), however no direct connections between phosphorylation of a substrate and platelet inhibition have been revealed yet. Since Rap1GAP2 inhibits Rap1-GTP activity and thereby inhibits integrin function and thus
platelet aggregation, adhesion and thrombus formation, the phosphorylation of Rap1GAP2 may play a central role in
platelet inhibition by NO and PGI2.
14-3-3 proteins bind discrete phosphoserine or phosphothreonine motifs specifically. 14-3-3 proteins constitute
a ubiquitously expressed evolutionary conserved exclusively eukaryotic protein family. 14-3-3s modulate diverse cellular
processes. The effects of 14-3-3 proteins on their targets are (I) conformational changes, (II) physical occlusion of
sequence-specific or structural protein features or (III) scaffolding. Thus 14-3-3 proteins modulate enzymatic activity,
regulate protein localization and inhibit or mediate protein interactions (Bridges and Moorhead 2005). 14-3-3 proteins
form homo- and heterodimers. 14-3-3 isoforms β, γ and ζ are highly expressed in platelets (Wheeler-Jones, Learmonth
et al. 1996). More than 200 interaction partners of 14-3-3 proteins have been identified in human cells (Pozuelo Rubio,
Geraghty et al. 2004), however so far only one in human platelets: GPIb, a part of the platelet von Willebrand factor
receptor (Mangin, David et al. 2004; Dai, Bodnar et al. 2005).
In order to better understand the regulation of platelet adhesion, aggregation and thrombus formation we studied
Rap1GAP2 function. We identified 14-3-3 proteins as Rap1GAP2 binding partners, mapped the 14-3-3 binding site
within Rap1GAP2 and assessed the regulation of Rap1GAP2/14-3-3 interaction in human platelets.
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MATERIALS AND METHODS
Materials
Human thrombin, ADP, sodium-nitroprusside (SNP) and forskolin were obtained from Sigma (Taufkirchen, Germany).
Prostacyclin (PGI2) was purchased from Cayman Chemical (Ann Arbor, USA). Vardenafil was donated by Bayer Pharma
(Leverkusen, Germany).
Rap1GAP2 and serine 7 phosphorylated Rap1GAP2 was detected by corresponding polyclonal antibodies (Schultess,
Danielewski et al. 2005). Commercially available antibodies were used for FLAG-tag detection (Sigma, Taufkirchen,
Germany). Secondary antibodies HRP-coupled goat-anti-rabbit and goat-anti-mouse were from Dianova (Hamburg,
Germany).
Site-directed mutagenesis of Rap1GAP2 was performed by polymerase chain reaction amplification of Rap1GAP2FLAG-pcDNA4/TO using mutagenic primer pairs, Pfu DNA polymerase (Stratagene, La Jolla, USA), digestion with DpnI
(Fermentas, St. Leon-Rot, Germany) and transformation in XL-10 Gold bacteria.
14-3-3β and 14-3-3ζ cDNAs were cloned into pGEX-4T3 vector (Amersham Biosciences, Freiburg, Germany) containing glutathion-S-transferase (GST) cDNA. GST-14-3-3 chimeric proteins were expressed in E. coli BL21 and purified
on GSH-sepharose (Amersham Bioscience, Freiburg, Germany).
Cell culture and transfection
COS-1 cells were cultured in Dulbeccos modified Eagles medium (DMEM) with 10% fetal calf serum (FCS) and 1%
penicillin/streptomycin (P/S) at 37 °C and ambient air supplemented with 5% CO2. Transient transfections of COS-1 cells
were performed with DEAE-dextran. 6×105 cells were seeded per 10 cm dish. On the following day cells were washed
with PBS and expression plasmids were applied in 5.7 ml serum-free medium mixed with 300 µl of DEAE-dextran (1 mg/
ml stock) and 12 µl chloroquine (100 mM stock). After incubation for 2 hours, the transfection mixture was removed
and the cells were cultured in DMEM with 10% FCS and 1% P/S for 24  48 hours prior to use.
Platelet preparation
Venous blood was drawn from healthy volunteers taking no medications, who gave their informed consent according to
the declaration of Helsinki. Washed platelets were obtained by sequential centrifugation as previously described (Danielewski, Schultess et al. 2005).
Lysate preparation
Adherent COS-1 cells were detached by scraping with a rubber policeman and washed 3 times with PBS. The lysates
were prepared resuspending washed platelets or washed cells in ice-cold lysis-buffer (50 mM Tris-HCl pH 7.5; 1% triton; 150 mM NaCl, 5 mM MgCl2 with phosphatase inhibitors (1 mM Na3VO4; 50 mM NaF; 5 mM Na4P2O7) and protease
inhibitors (2 µg/µl aprotinin; 1 µg/µl leupeptin; 0.1 mM PMSF)). After 20 minutes, the lysates were centrifuged at
14000g for 20 minutes to remove insoluble material.
Pull-Down experiments
5 µl of GSH-sepharose bead suspension saturated with GST-14-3-3b or GST-14-3-3z were added to 500 µl of platelet or
cell lysate and rotated at 4 °C overnight. The beads were washed 5 times with the lysis-buffer before adding 20 µl
3× Laemmli-buffer and boiling for 5 minutes. Proteins were separated by SDS-PAGE and identified by immunoblotting
as described before (Schultess, Danielewski et al. 2005). Rap1-GTP pull-down assays were performed as described
(Danielewski, Schultess et al. 2005) using GSH-sepharose bead suspension saturated with GST-RalGDS-RBD to precipitate Rap1-GTP from cell lysates. All shown experiments were performed at least 3 times and produced similar results.

RESULTS
14-3-3 interaction with endogenous Rap1GAP2
14-3-3β and 14-3-3ζ proteins were identified as interaction partners of Rap1GAP2 in human platelets. The endogenous
Rap1GAP2 bound to 14-3-3β and 14-3-3ζ isoforms with the similar affinity, while control GST-GFP fusion protein did not
bind Rap1GAP2 (Fig. 1).
Mapping of Rap1GAP2/14-3-3 binding site
The 14-3-3 binding site was mapped to N-terminal region of Rap1GAP2. The N-terminus of Rap1GAP2 resembles the
previously described mode I consensus for 14-3-3 binding (Yaffe, Rittinger et al. 1997; Bridges and Moorhead 2005)
with the difference only in the final two amino acid residues. Serine 9 of Rap1GAP2 was predicted as the phosporylated
serine residue required for 14-3-3 binding. This hypothesis was tested by mutational analysis of serine 7 and serine 9
residues of Rap1GAP2 followed by pull-down experiments with GST-14-3-3β and GST-14-3-3ζ chimeric proteins. Mutation of serine 9 to alanine (S9A) or to glutamic acid (S9E) abolished 14-3-3 binding completely (Fig. 2). The 14-3-3
binding motif includes serine 7, the previously identified phosphorylation site for cGK and cAK. To determine the role of
serine 7 in Rap1GAP2/14-3-3 interaction it was mutated either to alanine (S7A) or to glutamic acid (S7E). Rap1GAP2
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FIGURE 1: BINDING OF ENDOGENOUS RAP1GAP2 TO 14-3-3 PROTEINS
Lysate of freshly isolated washed human platelets was incubated with equal amounts of GSH-sepharose coupled chimeric proteins GST14-3-3b, GST-14-3-3z and GST-GFP as control. Bound proteins were eluted from beads and detected with an antibody specific for
Rap1GAP2. The lower panel shows a Rap1GAP2 expression control.

S7A was pulled-down similarly to wild-type Rap1GAP2. Rap1GAP2 S7E mutant, as well as double mutants of serine 7
and serine 9 residues did not bind 14-3-3 at all (Fig. 2).

FIGURE 2: MAPPING OF RAP1GAP2/14-3-3 BINDING SITE
COS-1 were transfected without or with wild-type FLAG-tagged Rap1GAP2 or various point mutants of serine 7 or serine 9 changed to
alanine or glutamic acid. Equal amounts of GST-14-3-3b (upper panel) and GST-14-3-3z (middle panel) coupled to GSH-sepharose
beads were used for precipitation. Bound proteins were eluted from the beads and visualized by immunoblot analysis with a FLAGspecific antibody. The lower panel shows the expression levels of Rap1GAP2 proteins.

These results denote the serine 9 of Rap1GAP2 as binding site for 14-3-3 proteins. Serine 7 represents the regulatory
site for Rap1GAP2/14-3-3 interaction.
Regulation of Rap1GAP2/14-3-3 interaction by platelet inhibition pathways
In order to assess the regulation and the physiological role of Rap1GAP2/14-3-3 interaction, intact human platelets
studied ex vivo were treated by cAMP- and cGMP-elevating agents and the Rap1GAP2/14-3-3 interaction was analysed
in pull-down experiments.
The cAMP production in platelets was stimulated by treatment with the receptor agonist PGI2 or forskolin, a direct
adenylyl cyclase activator. After treatment, platelets were lysed and GST-14-3-3 was used to precipitate endogenous
Rap1GAP2. Precipitated Rap1GAP2, total Rap1GAP2 and serine 7 phosphorylated Rap1GAP2 were measured by immunoblot. Both treatments inhibited Rap1GAP2/14-3-3 interaction. The reduced binding correlated with increased Rap1GAP2
serine 7 phosphorylation (Fig. 3 and Fig. 4).
The cGMP production was stimulated by NO-donor SNP. After the treatment, platelets were handled as previously
described. SNP treatment reduced Rap1GAP2/14-3-3 interaction (Fig. 5). This effect was intensified by preincubation of
platelets with vardenafil (Fig. 5), a potent inhibitor of phosphodiesterase 5 (PDE5) that hydrolyses cGMP efficiently (Feil,
Lohmann et al. 2003). The reduced binding correlated with increased Rap1GAP2 serine 7 phosphorylation as before.
Regulation of Rap1GAP2/14-3-3 interaction by platelet activation pathways
Since Rap1GAP2/14-3-3 interaction was blocked by cAMP and cGMP regulated platelet inhibition pathways, the opposite
effect of platelet activation pathways was hypothesized. The treatment by ADP and thrombin increase Rap1GAP2/14-3-3
binding in platelets. This increased Rap1GAP2/14-3-3 binding correlated with increased levels of Rap1B-GTP isoform (Fig. 6).
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FIGURE 3: REGULATION OF RAP1GAP2/14-3-3 INTERACTION BY PGI2
Freshly prepared washed human platelets were treated with PGI2 as indicated. After lysis, equal amounts of GST-14-3-3 coupled to
GSH-sepharose beads were used for precipitation. Bound proteins were eluted from the beads and visualized by immunoblot analysis
with anti-Rap1GAP2 (upper panel) and anti-serine 7 phosphorylated Rap1GAP2 antibodies (middle panel). The lower panel shows the
expression levels of Rap1GAP2 proteins.

FIGURE 4: REGULATION OF RAP1GAP2/14-3-3 INTERACTION BY FORSKOLIN
Washed human platelets were treated with forskolin as indicated. Then platelets were lysed and analysed as described in Fig. 3.

FIGURE 5: REGULATION OF RAP1GAP2/14-3-3 INTERACTION BY NO
Washed human platelets were treated without or with vardenafil followed by SNP as indicated. Then platelets were lysed and analysed
as described in Fig. 3.

DISCUSSION
Rap1GAP2/14-3-3 Interaction
Serine 9 of Rap1GAP2 is the phosphorylated residue for 14-3-3 protein binding. The identity of the Rap1GAP2 serine 9
kinase remains to be determined. Since the Rap1GAP2/14-3-3 interaction was increased in ADP and thrombin treated
platelets, the possible kinase could be protein kinase B (PKB). PKB is an established element of pathways downstream
of ADP and thrombin.
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FIGURE 6: REGULATION OF RAP1GAP2/14-3-3 INTERACTION BY ADP AND THROMBIN
Freshly isolated human platelets were treated without or with 10 µM ADP for the indicated times or with 1 U/ml thrombin for 1 minute.
Then platelets were lysed and pull-down assays using GST-14-3-3 were performed as described in Fig. 3. In parallel Rap1-GTP levels
were determined by pull-down and immunoblot as described in Materials and Methods. Total cell lysates were analysed by immunoblot
to measure total amounts of Rap1GAP2, serine 7 phosphorylated Rap1GAP2 and Rap1.

FIGURE 7: A NOVEL INTERSECTION OF PLATELET ACTIVATION AND INHIBITION PATHWAYS
A) Rap1GAP2 is kept inactive by ADP and thrombin triggered 14-3-3 binding. Rap1-GDP can be converted to the Rap1-GTP and
activate platelet adhesion, aggregation and thrombus formation.
B) Stimulation of NO/cGMP and PGI2/cAMP signalling pathways induces phosphorylation of Rap1GAP2 on serine 7 residue followed by
detachment of 14-3-3 proteins. Rap1GAP2 is activated and inhibits Rap1-GTP formation.

Serine 7 of Rap1GAP2 represents a regulatory site modulating 14-3-3 binding. The regulatory function of serine at 
2 position in type I consensus motif for 14-3-3 binding was described rarely, for example in the tumour suppressor
protein p53 (Waterman, Stavridi et al. 1998) and in the protein phosphatase Cdc25C (Bulavin, Higashimoto et al. 2003).
Regulation of Rap1GAP2 activity
Endothelium-derived PGI2 and NO trigger cAK- and cGK-mediated phosphorylation of Rap1GAP2 on serine 7 that abolishes Rap1GAP2/14-3-3 interaction. The decreased Rap1GAP2/14-3-3 binding correlates with reduced Rap1-GTP levels
(Fig. 6). Since Rap1GAP2 is the only GAP of Rap1B in human platelets, described mechanism could explain effects of
both PGI2 and NO on the inhibition of platelet adhesion, aggregation and thrombus formation.
As platelet activation pathways increase the Rap1GAP2/14-3-3 binding, the regulation of Rap1GAP2/14-3-3 interaction represents a novel intersection of platelet inhibition and activation pathways (Fig. 6).

ACKNOWLEDGEMENTS
The author is deeply indebted to his tutors Albert Smolenski and Meike Hoffmeister for their kind support and valuable
advices, members of Platelet Signalling Group Oliver Danielewski, Simone Kobe de Oliveira and Olga Neumüller and last

59

konference_08.p65

59

24.1.2002, 11:36

SEKCE PREGRADUÁLNÍ  TEORETICKÁ ÈÁST
but not least Prof. Werner Müller-Esterl. A special acknowledgement belongs to all blood donors and Bayer Pharma for
providing vardenafil.
This study was supported by a grant Deutsche Forschungsgemeinschaft given to A.S. and Program na podporu
rozvoje internacionalizace MMT ÈR fellowship given to P.Ø.

REFERENCES
1. Abrams, C. S. (2005). Intracellular signaling in platelets. Curr Opin Hematol 12(5): 401-5.
2. Beavo, J. A. and L. L. Brunton (2002). Cyclic nucleotide research  still expanding after half a century. Nat Rev Mol Cell
Biol 3(9): 710-8.
3. Bhatt, D. L. and E. J. Topol (2003). Scientific and therapeutic advances in antiplatelet therapy. Nat Rev Drug Discov 2(1): 15-28.
4. Bos, J. L., K. de Bruyn, et al. (2003). The role of Rap1 in integrin-mediated cell adhesion. Biochem Soc Trans 31(Pt 1): 83-6.
5. Bos, J. L., J. de Rooij, et al. (2001). Rap1 signalling: adhering to new models. Nat Rev Mol Cell Biol 2(5): 369-77.
6. Bridges, D. and G. B. Moorhead (2005). 14-3-3 proteins: a number of functions for a numbered protein. Sci STKE
2005(296): re10.
7. Bulavin, D. V., Y. Higashimoto, et al. (2003). Dual phosphorylation controls Cdc25 phosphatases and mitotic entry. Nat
Cell Biol 5(6): 545-51.
8. Crittenden, J. R., W. Bergmeier, et al. (2004). CalDAG-GEFI integrates signaling for platelet aggregation and thrombus
formation. Nat Med 10(9): 982-6.
9. Dai, K., R. Bodnar, et al. (2005). A critical role for 14-3-3zeta protein in regulating the VWF binding function of platelet
glycoprotein Ib-IX and its therapeutic implications. Blood 106(6): 1975-81.
10. Danielewski, O., J. Schultess, et al. (2005). The NO/cGMP pathway inhibits Rap 1 activation in human platelets via cGMPdependent protein kinase I. Thromb Haemost 93(2): 319-25.
11. Daumke, O., M. Weyand, et al. (2004). The GTPase-activating protein Rap1GAP uses a catalytic asparagine. Nature
429(6988): 197-201.
12. de Bruyn, K. M., F. J. Zwartkruis, et al. (2003). The small GTPase Rap1 is activated by turbulence and is involved in
integrin [alpha]IIb[beta]3-mediated cell adhesion in human megakaryocytes. J Biol Chem 278(25): 22412-7.
13. Feil, R., S. M. Lohmann, et al. (2003). Cyclic GMP-dependent protein kinases and the cardiovascular system: insights from
genetically modified mice. Circ Res 93(10): 907-16.
14. Chrzanowska-Wodnicka, M., S. S. Smyth, et al. (2005). Rap1b is required for normal platelet function and hemostasis in
mice. J Clin Invest 115(3): 680-7.
15. Jackson, S. P. and S. M. Schoenwaelder (2003). Antiplatelet therapy: in search of the magic bullet. Nat Rev Drug Discov
2(10): 775-89.
16. Mangin, P., T. David, et al. (2004). Identification of a novel 14-3-3zeta binding site within the cytoplasmic tail of platelet
glycoprotein Ibalpha. Blood 104(2): 420-7.
17. Mannel, D. N. and G. E. Grau (1997). Role of platelet adhesion in homeostasis and immunopathology. Mol Pathol 50(4): 175-85.
18. Pozuelo Rubio, M., K. M. Geraghty, et al. (2004). 14-3-3-affinity purification of over 200 human phosphoproteins reveals
new links to regulation of cellular metabolism, proliferation and trafficking. Biochem J 379(Pt 2): 395-408.
18. Schultess, J., O. Danielewski, et al. (2005). Rap1GAP2 is a new GTPase-activating protein of Rap1 expressed in human
platelets. Blood 105(8): 3185-92.
20. Waterman, M. J., E. S. Stavridi, et al. (1998). ATM-dependent activation of p53 involves dephosphorylation and association with 14-3-3 proteins. Nat Genet 19(2): 175-8.
21. Wheeler-Jones, C. P., M. P. Learmonth, et al. (1996). Identification of 14-3-3 proteins in human platelets: effects of
synthetic peptides on protein kinase C activation. Biochem J 315 (Pt 1): 41-7.
22. Yaffe, M. B., K. Rittinger, et al. (1997). The structural basis for 14-3-3:phosphopeptide binding specificity. Cell 91(7):
961-71.

60

konference_08.p65

60

24.1.2002, 11:36

SEKCE PREGRADUÁLNÍ  TEORETICKÁ ÈÁST
3. MÍSTO
CHARAKTERISTIKA DYNAMIKY GENETICKÉ
ARCHITEKTURY METABOLICKÉHO SYNDROMU
NA ZÁKLADÌ DIFERENCIÁLNÍ VAZEBNÉ ANALÝZY
Autoøi:

Iva Ullmanová, Ondøej eda, Frantiek Lika, Ludmila Kazdová,
Lucie edová, Drahomíra Køenová, Kvìta Pelinková, Tomá Zima,
Junzheng Peng, Johanne Tremblay, Pavel Hamet, Vladimír Køen

kolitel:

odb. as. MUDr. Ondøej eda, Ph.D., Ústav biologie a lékaøské
genetiky 1. LF UK

Iva Ullmanová

ÚVOD
Metabolický syndrom je klasickým pøíkladem komplexního genetického onemocnìní. U tìchto onemocnìní se uplatòuje genetická komponenta, která je výslednicí pùsobení více genù, interagujících mezi sebou, a zároveò ovlivnìní
faktory vnìjího prostøedí, napø. dieta a medikace. Jde tedy o soubor komplexních znakù, který vykazuje oligogenní
dìdiènost. Detailní genetická analýza metabolického syndromu v lidské populaci je komplikována pøedevím dvìma
faktory: genetickou heterogenitou a nepøesným vymezením fenotypu. Proto jsou s výhodou vyuívány geneticky
definované modely, které umoòují detailní zkoumání intermediárních fenotypù komplexních onemocnìní, jakým je
právì metabolický syndrom.

METODY
Experimentální kmeny. Polydaktylní kmen potkana PD/Cub (Cub = Charles University, Institute of Biology), Rat
Genome Database (http://rgd.mcw.edu, ID 728161, byl vytvoøen z geneticky nehomogenního kmene Wistar, kde byla
zachycena malformace konèetin, zahrnující polydaktylii preaxiální (palcové) strany a postiení kostí bérce, projevující se
luxací zadních konèetin (syndrom polydaktylie-luxace). Kmen PD/Cub je od roku 1969 chován na Ústavu biologie
a lékaøské genetiky 1.LF UK systémem cíleného køíení bratr x sestra po více ne 90 generací (Køen 1975). U tohoto
kmene byla té zjitìna hypertriglyceridémie (Vrána et al. 1993) a posléze byl ustaven jako model metabolického
syndromu (edová et al. 2000;eda et al 2005) a farmakogenomických a nutrigenomických aspektù tìchto onemocnìní
(eda et al 2003; edová et al 2004).
Kmen Brown Norway (BN), Rat Genome Database ID 737899, pochází z divoce ijících potkanù odchycených v roce
1917 v USA a následnì chovaných oddìlenì od ostatních kmenù. Od roku 1964 je tento kmen chován na Ústavu
biologie a lékaøské genetiky 1. LF UK systémem cíleného køíení bratr x sestra po více ne 90 generací. Kmen BN/Cub je
èasto vyuíván jako kontrolní kmen u metabolických a fyziologických studií. Genom tohoto kmene byl plnì sekvenován
a v souèasnosti je systematicky analyzován i jeho fenom (Kwitek et al., 2006).
Kongenní kmen BN.SHR-Il6/Cd36 (BN.SHR4), Rat Genome Database ID 728142, byl vytvoøen vnesením segmentu
chromozómu 4 SHR pùvodu na genetické pozadí kmene BN/Cub. Kmen BN.SHR4 vykazuje øadu atributù metabolického
syndromu ve srovnání s progenitorovým kmenem BN (eda et al., 2002) a má rovnì specifický farmakogenomický
profil (eda et al., 2003).
Segregující populace. Køíením potkanù kmenù PD/Cub x BN/Cub a PD/Cub x BN.SHR4 a následným vzájemným
køíením první filiální generace byly vytvoøeny dvì skupiny zvíøat druhé filiální generace (F2, segregující populace). Pro
úèely experimentálního protokolu byly pouiti jen samci; n = 149 pro F2 PD/Cub x BN/Cub a n = 94 pro F2 PD/Cub x
BN.SHR4. Genetický pool tìchto dvou skupin se lií pouze v definovaném úseku chromozomu 4.
Metabolický protokol. Na základì výsledkù pilotní studie, která ukázala výrazný rozdíl mezi reakcí na podání diety
o vysokém obsahu sacharózy a dexametazonu mezi kmeny PD/Cub a BN/Cub, resp. BN.SHR4, byl vypracován experimentální protokol pro fenotypizaci segregujících populací PD/Cub x BN/Cub a PD/Cub x BN.SHR4. Jeho schéma s indikací
èasové posloupnosti mìøení zobrazuje obr. 1. Tomuto protokolu bylo podrobeno 243 samcù segregujících populací ve
stáøí 10 mìsícù. Bylo stanoveno na 48 pøímo mìøených základních fenotypù (co odpovídá více ne 3300 pøímým
mìøením) a 35 fenotypù odvozených. Tato mìøení nadále slouila jako výchozí soubor dat pro analýzu.
Genotypizace. Aby bylo moné provést genotypizaci obou F2 populací, bylo nejprve nutné nalézt sadu markerù
polymorfních mezi kmeny progenitorù, tedy PD/Cub a BN/Cub, resp. PD/Cub a BN.SHR4. V rámci tohoto pøípravného
kroku bylo otestováno více ne 1000 mikrosatelitních markerù, z nich u 330 byl zjitìn hledaný polymorfismus. Z této
sady bylo vybráno 220 markerù, které pokrývaly rovnomìrnì celý genom potkana v intervalech 10-15 cM.
Vazebná analýza. Pro provedení diferenciální vazebné analýzy pomoci intervalového mapováníí byl pouit program
MapManager (v.b20) u obou segregujících populací.
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OBR.1. SCHEMA FENOTYPIZAÈNÍHO PROTOKOLU F2 POPULACÍ.
OGTT...orální glukózový toleranèní test, TG...triglyceridémie, NEMK...neesterifikované mastné kyseliny.

OBR.2. DIFERENCIÁLNÍ VAZEBNÁ ANALÝZA KOMPONENT METABOLICKÉHO SYNDROMU VE 2 F2 POPULACÍCH. SYMBOLY KRUHU,
ÈTVERCE A TROJÚHELNÍKA JSOU OZNAÈENA MÍSTA NÁLEZU SIGNIFIKANTNÍ VAZBY S DANOU SKUPINOU FENOTYPÙ  QTL.

VÝSLEDKY
Signifikantní rozdíly byly patrné u z výsledkù fenotypizace (hladina glykémie, triglyceridù po sacharózové dietì a dexametazonu). Identifikovali jsme nìkolik desítek genomických lokusù vykazujících signifikantní vazbu s nìkterým ze zjiovaných atributù metabolického syndromu u obou populací. Na základì diferenciální vazebné analýzy  bylo pro populaci
PDxBN identifikováno cca 24 signifikantní i sugestivních lokusù na Ch. 3,7,8, a 17, zatímco v populaci PDxBN.SHR4 bylo
vyhodnoceno celkem 22 lokusù pøevánì s lokalizací na Ch. 1,8,10 a 18. (Obr. 2). Øada z tìchto asociací nebyla dosud
v literatuøe popsána. Aèkoli nìkteré QTL (lokusy kvantitativních znakù) jsou konkordantní pro obì populace, vìtina
prokazuje diskordanci pro sledované znaky. Pøíkladem konkordance je marker D1Wox22 (té Igf2 = insulin-like growth
factor II)  signifikantní LOD score 4,0 pro populaci PDxBN a LOD score 4,9 pro PDxBN.SHR4 ovlivòující relativní
hmotnost ledvin (avak v populaci PDxBN.SHR4 té relativní hmotnost jaterní tkánì a hladinu neestrifikovaných mastných kyselin).

DISKUSE A SHRNUTÍ
Z komplexního posunu genetické architektury sloek metabolického syndromu mùeme usuzovat na významný epistatický model úèinku minor genù, které se vyskytují jen za daných specifických podmínek (vìk, prostøedí, dieta, medikace)
a významnì modulují genotypickou odpovìï konstitutivní exprese major genù. Mají-li obì populace jinak stejné genetické pozadí a jediným rozdílem je vnesený diferenciální segment SHR4, je tento úsek klíèovým èinitelem pøestavby
genetické architektury metabolického syndromu.
Vnesení definovaného úseku chromozómu 4 SHR pùvodu do sestavy dvou segregujících populací nám tedy umonilo
mapovat jeho roli a vliv na posun genetické architektury metabolického syndromu v modelovém systému. Hlavním
pøínosem této studie je zjitìní, e i pomìrnì nevelká zmìna v genetickém fondu segregující populace mùe mít zásadní
význam na genetickou determinaci fenotypù souvisejících s metabolickým syndromem a navíc charakter této zmìny je
komplexní, neváe se zdaleka jen na genomickou oblast, která je odliná ve dvou srovnávaných populacích.
Tato studie byla podpoøena granty: GAÈR 301/04/0248, GAAV ÈR B5105401, IGA MZ NR/7888, MSM 0021620807CIHR
MT-14654, GEI-53958
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Pøedávání cen v Akademickém klubu 1. LF UK  zleva Iva Ullmanová a prof. MUDr. Tomá Zima, DrSc.
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Pøedávání cen v Akademickém klubu 1. LF UK. Na snímku shora tìpán Sulek a dìkan 1. LF UK. Na dolním snímku s dìkanem 1. LF UK
Kristýna Máová.
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1. MÍSTO
POLYMORFISMY GENÙ PRO ADIPONECTIN
A RESISTIN U PACIENTEK S MENTÁLNÍ ANOREXIÍ
A OBEZITOU  PILOTNÍ STUDIE
Autoøi:

tìpán Sulek, Markéta Dolinková, Zdena Lacinová, Jarmila Køíova,
Martin Haluzík

kolitel:

doc. MUDr. Martin Haluzík, Csc., III. interní klinika  klinika endokrinologie a metabolismu 1.LF UK a VFN

tìpán Sulek

ABSTRAKT
Východisko: Adiponectin a resistin jsou adipocytární hormony, které mohou mít souvislost s obezitou a inzulínovou
resistencí. Jejich geny pøedstavují nové kandidátní geny inzulínové resistence a diabetes mellitus 2.typu. Cílem studie
bylo stanovit èetnost jednonukleotidových polymorfismù 45T>G a 276T>G adiponectinového genu a 62G>A a -180C>G
resistinového genu u pacientek s obezitou, mentální anorexií a u tíhlých en a porovnat vliv jednotlivých genotypù na
koncentrace sledovaných hormonù.
Metody a výsledky: Byly stanoveny hladiny adiponectinu, resistinu, TNF-alfa a inzulínu a byla provedena DNA analýza
u 17 mentálních anorektièek, 51 obézních a 17 tíhlých en. Polymorfismy byly detekovány polymerázovou øetìzovou
reakcí s následnou restrikèní analýzou PCR produktu. Koncentrace adiponectinu byly nejnií u obézních a nejvyí
u mentálních anorektièek. Hladiny resistinu byly nejnií u mentálních anorektièek a nejvyí u obézních. Pøi rozdìlení
probandù uvnitø skupin podle genotypù jednotlivých polymorfismù nebyly zjitìny rozdíly ve sledovaných parametrech.
Pouze u kontrolní skupiny byl BMI významnì vyí u G/G genotypu ne u nosièù alely T v pozici 276 adiponectinového
genu (23,48±0,85 vs. 19,7±0,95, p<0,05). U mentálních anorektièek byla vyí frekvence alely G u polymorfismu RETN
-180 ve srovnání s kontrolami (p<0,04).
Závìry: Polymorfismy 45T>G a 276T>G ADP genu a 62G>A a -180C>G RETN genu nemìly vliv na sérové koncentrace ADP a RETN. U tíhlých en byl BMI ovlivnìn pøítomností alely T v pozici 276 ADP genu. Mentální anorektièky mìly
vyí frekvenci alely G u polymorfismu RETN -180 oproti zdravým enám.
Klíèová slova: adiponectin, resistin, polymorfismus, obezita, mentální anorexie

ÚVOD
Adiponectin (ADP) a resistin (RETN) jsou nedávno objevené hormony produkované tukovou tkání. Pøedpokládá se, e
by mohly mít souvislost s obezitou a inzulínovou resistencí.
Adiponectin je tvoøen výhradnì v tukové tkáni a to ve vyích kvantech ne ostatní hormony (vè insulinu a leptinu).
S mnostvím tukové tkánì jeho hladina klesá. Jeho hladiny jsou sníeny u pacientù s obezitou a diabetem 2. typu(1, 2).
Podávání rekombinantního ADP sniuje glykémii u normálních i diabetických potkanù bez zvýení inzulinémie a výraznì
zvyuje schopnost inzulínu blokovat glukoneogenezi v játrech(3). Myi s knockoutem genu pro adiponectin se vyznaèují
inzulínovou resistenci a akcelerovanou aterosklerózou(4).
Resistin je proteinový hormon, jeho hladiny jsou vyí u genetických experimentálních modelù obezity a u hlodavcù
s dietou-indukovanou obezitou. Podávání resistinu myím zhoruje glukózovou toleranci a pùsobení inzulínu; podání
neutralizující protilátky proti tomuto hormonu naopak zvyuje inzulínovou senzitivitu(5). Bìhem hladovìní se exprese
resistinové mRNA sniuje(6). Podávání RETN stimuluje produkci glukózy v játrech pøi isoinzulinemickém stavu a to glukoneogenezí a glykogenolýzou(7). Údaje o zmìnách hladin resistinu a jejich souvislostí s obezitou a inzulínovou rezistencí
u lidí jsou rozpornìjí ne data experimentální Nìkteøí autoøi zpochybòují souvislost mezi RETN a inzulínovou resistencí,
v nìkterých publikacích napø. nebyly popsány odliné hladiny tohoto hormonu u obézních a tíhlých jedincù(8). Geny pro
RETN a ADP jsou povaovány za nové kandidátní geny inzulínové resistence a diabetu mellitu 2.typu.
U obézních byly studovány polymorfismy pro oba tyto geny. Byla publikována øada prací o jednonukleotidových
polymorfismech (SNP) adiponectinového genu 276G>T. Opakovanì bylo zjitìno, e se výskyt G alely v této pozici pojí
s niími a výskyt T alely s vyími hladinami ADP(10, 11). Dále bylo zjitìno, e G/G genotyp SNP 276 je asociován
s poruenou glukózovou tolerancí(12). Stejní autoøi také prokázali souvislost mezi pøítomností alely G v pozici 45 a poruenou glukózovou tolerancí, v jiné práci asociace mezi tímto polymorfismem a inzulínovou resistencí zjitìna nebyla(13).
Menzaghi et al. zjistil, e genotyp 45G a 276T genu pro adiponectin tìsnì koreluje s øadou sloek indikátorù inzulínové
resistence (tìlesná hmotnost, obvod pasu, HOMA index, pomìr celkového a HDL cholesterolu)(14).
Výsledky analýzy resistinového genu u obézních byly publikovány v nìkolika pracích. U polymorfismu genu pro
resistin 62G>A byla prokázána u diabetikù 2. typu v èínské populaci nií frekvence alely A ne u nediabetikù. Diabetici
s GG genotypem mìli navíc vyí prevalenci arteriální hypertenze. Tento polymorfismus autoøi povaují za nezávislý
rizikový faktor DM 2.typu a arteriální hypertenze(15). Obdobnou studii prezentovali autoøi z Nìmecka(16), kteøí nepotvrdili
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rozdíl ve výskytu alely A u diabetikù a nediabetikù. Jednonukleotidovým polymorfismem -180C>G v promotorové oblasti
resistinového genu se zabývá pouze jediná práce. GG homozygoté mìli signifikantnì vyí hladiny resistinové mRNA
v abdominálním podkoním tuku, které pozitivnì a nezávisle korelovaly s inzulínovou resistencí a mnostvím tuku
v játrech(17).
Zatím nebyla publikována práce, která by sledovala zmínìné polymorfismy u pacientek s mentální anorexií.
Cílem naí studie bylo sledovat polymorfismy +45T>G a +276T>G adiponectinového genu a +62G>A a -180C>G
resistinového genu v èeské populaci u obézních a mentálních anorektièek v porovnání se tíhlými enami a porovnat vliv
jednotlivých genotypù na sérové koncentrace sledovaných hormonù. Zmìny v sérových koncentracích uvedených hormonù indukované výe uvedenými polymorfizmy by toti mohly vysvìtlit øadu metabolických odchylek nalézaných
u pacientek s obezitou respektive mentální anorexií.

METODY
Bylo vyetøeno 51 obézních en, 17 mentálních anorektièek a 17 zdravých neobézních en. Vem subjektùm byla po
celonoèním hladovìní odebrána krev, byly zváeny a zmìøeny, byl vypoèítán body mass index (BMI). Vechny eny
podepsaly informovaný souhlas.
V krvi byly stanoveny hladiny adiponectinu, resistinu a TNF-alfa pomocí ELISA kitù (Linco Research, USA; BioVendor,
ÈR; R&D Systems, USA) a inzulínu pomocí RIA kitu (Immunotech, ÈR).
Celková DNA byla izolována z 500ml nesrálivé krve izolaèním kitem MagNA Pure Nucleid Acid Isolation Kit (Roche
Diagnostics, GmbH, Mannheim, Nìmecko) na automatickém izolátoru MagNA Pure Compact (Roche Diagnostics, GmbH,
Mannheim, Nìmecko).
Vyizolovaná DNA byla pouita pro stanovení 2 polymorfizmù genu pro adiponectin (45 T>G a 276 G>T) a 2 polymorfizmù genu pro resistin (62 G>A, -180 C>G).
Vechny výe uvedené polymorfizmy byly detekovány polymerázovou øetìzovou reakcí (PCR) na pøístroji MyCyclerTMThermo Cycler (Bio-Rad, USA) s následnou restrikèní analýzou PCR produktu (RFLP).
Reakèní smìs PCR pro vechny polymorfismy obsahovala 2x PPP Master Mix (Top-Bio s.r.o., Praha, ÈR), forward
primer a reverse primer, PCR H20 (Top-Bio s.r.o., Praha, ÈR) a 150ng DNA. Produkty PCR a restrikèní analýzy byly
detekovány na 2% agarózovém gelu s 1% ethidium bromidem. Sekvence vech PCR produktù byla ovìøena enzymatickou sekvenací na pøístroji ABI PRISM 310 (Applied Biosystems, Foster City, Ca, USA).
Statistická analýza byla provedena pomocí programu SigmaStat (Jandel Scientific, USA). Ze získaných dat byly vypoèítány prùmìry a standardní chyby. Významnost rozdílu mezi skupinami byla stanovena nepárovým t-testem nebo
Mann-Whitney Rank Sum testem. Rozdíly ve výskytu jednotlivých polymorfismù byly hodnoceny frekvenèní analýzou,
Fischerovými exaktními testy a chi-kvadrát testem.

VÝSLEDKY
Koncentrace ADP byly statisticky významnì nií u obézních en v porovnání s kontrolní skupinou a mentálními anorektièkami, oproti zdravým enám mìly mentální anorektièky tyto hladiny výraznì vyí. Koncentrace RETN byly nejnií
u mentálních anorektièek a nejvyí u obézních. Hladiny inzulínu byly statistiky významnì vyí u obézních oproti
kontrolní skupinì i mentálním anorektièkám. Koncentrace TNF-α se mezi jednotlivými skupinami neliily. (Tabulka 1)
Pøi rozdìlení probandù uvnitø skupin podle genotypù jednotlivých polymorfismù nebyly zjitìny rozdíly v BMI a hladinách ADP, RETN, inzulínu a TNF-α. Pouze u kontrolní skupiny se liil BMI u G/G genotypu a nosièù alely T v pozici 276
adiponectinového genu (p=0,017).
TABULKA 1 BODY MASS INDEX (BMI), HLADINY ADIPONECTINU (ADP), RESISTINU (RETN), INZULÍNU A TUMOR NECROSIS FACTORU-ALFA (TNF-A) U PACIENTEK S MENTÁLNÍ ANOREXIÍ, OBEZITOU A KONTROLNÍ SKUPINY ZDRAVÝCH TÍHLÝCH EN.
Mentální anorektièky

Obézní eny

Kontrolní skupina

N

17

51

17

BMI (kg/m2)

15,4±0,45**++

45±1,60** O O

22,2±0,79++ O O

ADP (mg/ml)

57,8±6,33*++

18,7±1,75*

33,0±6,79+ O

RETN (ng/ml)

3,7±0,29*++

6,8±0,35* O O

5,42±0,53+ O

Inzulín (mIU/ml)

16,4±1,68+

33,5±3,48* O

17,1±3,10+

TNF-α (ng/ml)

2,0±0,87

2,67±1,06

0,85±0,13

OO

Výsledky jsou uvedeny jako prùmìry ± SEM
*statisticky významný rozdíl oproti kontrolní skupinì (p<0,05)
**statisticky významný rozdíl oproti kontrolní skupinì (p<0,001)
+statisticky významný rozdíl oproti obézním enám (p<0,05)
++ statisticky významný rozdíl oproti obézním enám (p<0,001)
O
statisticky významný rozdíl oproti mentálním anorektièkám (p<0,05)
OO
statisticky významný rozdíl oproti mentálním anorektièkám (p<0,001)
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Pøi analýze polymorfismù bylo zjitìno, e alela G v lokusu 62 a alela C v lokusu -180 genu pro resistin a alela T
v lokusu 45 a alela G v lokusu 276 genu pro adiponectin byly zastoupeny výraznì èastìji ne alely A, G, G a T
v odpovídajících lokusech (RETN 62: p<0.0001, RETN -180: p<0.0002, ADIPO 45: p<0.0001, ADIPO 276: p<0.0001).
Na hranici významnosti byla korelace mezi nosièstvím alely G u polymorfismu RETN -180 a diagnózou anorexie ve
srovnání s kontrolami (p=0.06, Fisherùv exaktní test; p<0.04 chi-kvadrát test).
Mezi jednotlivými polymorfismy nebyl zjitìn statisticky významný vztah, vazba blíící se významnosti byla pouze
mezi polymorfismy RETN 62 a RETN -180 (p<0.07, chi-kvadrát test; p<0.06, frekvenèní analýza).

DISKUZE
Cílem naí studie bylo stanovit èetnost polymorfismù 45T>G a 276T>G adiponectinového a 62G>A a -180C>G resistinového genu v èeské populaci u pacientek s obezitou a mentální anorexií v porovnání se tíhlými enami a posoudit vliv
jednotlivých genotypù na sérové koncentrace sledovaných hormonù. Bylo zjitìno, e hladiny adiponectinu jsou nejvyí
u mentálních anorektièek a nejnií u obézních en, hladiny resistinu jsou u nemocných s mentální anorexií nejnií,
u obézních naopak nejvyí. Tato zjitìní jsou v souladu s døíve publikovanými pracemi i naimi døívìjími výsledky(1, 5, 18,
19, 20)
.
V naí práci nebyl nalezen vliv pøítomnosti jednotlivých alel na sledované parametry, kromì vztahu mezi G/G genotypem ADP genu v pozici 276 a vyím BMI u neobézních en. Toto pozorování je v èásteèném rozporu s prací Fredrikssona, který zjistil, e obézní nosièi alely T mají vyí obsah tuku v organismu ne obézní s genotypem G/G(10). Vliv polymorfismù na hladiny ADP nebo RETN nebyl v naí práci zjitìn na rozdíl od nìkterých døíve publikovaných výsledkù. Napøíklad
Hara et al. popsal u osob s BMI nad 26,7 kg/m2 s G alelou v pozici 276 nií hladiny ADP(9). Nosièi alely T v pozici 276 mìli
vyí expresi adiponectinové mRNA ve viscerálním tuku, která korelovala s hladinami ADP(10). V jiné práci byl G/G genotyp SNP 276 ADP genu asociován se sníenými hladinami ADP(11). Byla prokázána souvislost mezi polymorfismy promotorové oblasti RETN genu (-420C>G a -537A>C) a plasmatickými koncentracemi resistinu(14).
Zcela novým zjitìním naí práce je vyí frekvence alely G v lokusu -180 RETN genu u mentálních anorektièek ve
srovnání se zdravými enami. Práce o polymorfismech genù pro adiponectin a resistin zatím nebyly u nemocných s touto
diagnózou publikovány.
Nae výsledky jsou nepochybnì ovlivnìny malým poètem subjektù v jednotlivých skupinách a je nutné je povaovat
za pilotní. Zejména u skupiny pacientek s mentální anorexií jde vak o zcela originální dosud nepublikované údaje.
Pøedpokládáme, e po rozíøení mnoství pacientù v jednotlivých skupinách mohou nae výsledky dále pøispìt k objasnìní
úlohy endokrinní funkce tukové tkánì v etiopatogeneze metabolických komplikací obezity a mentální anorexie.

ZÁVÌR:
Polymorfismy 45T>G a 276T>G ADP genu a 62G>A a -180C>G RETN genu nemìly vliv na sérové koncentrace ADP
a RETN.
U tíhlých en byl BMI ovlivnìn genotypem v pozici 276 ADP genu.
Mentální anorektièky mìly vyí frekvenci alely G u polymorfismu RETN -180 oproti zdravým enám.
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2. MÍSTO
ÚROVEÒ ENDODONTICKÉHO OETØENÍ OBYVATEL
ÈESKÉ REPUBLIKY
Autor:

Pavel Kusák

kolitel:

as. MUDr. Ludìk Peøinka, CSc., Stomatologická klinika 1. LF UK

Pøednosta: prof. MUDr. Jiøí Mazánek, DrSc.

Pavel Kusák

ÚVOD






Rozvoj moderní stomatologie se projevil ve vech jejich odvìtví, vèetnì endodoncie.
Oetøení koøenových kanálkù se díky novým materiálùm a vylepeným postupùm stalo obecnì snazí a spolehlivìjí.
Hlavním cílem naí studie bylo získat pøehled o úrovni endodontického oetøení obèanù Èeské republiky.
Vedlejím úkolem bylo prokázat souvislost mezi kvalitou endodontického oetøení a onemocnìním periapikálních tkání.
Výsledky jsme porovnali se studiemi v zahranièí.

MATERIÁL A METODIKA
Materiál:
 Hodnoceny byly ortopantomografické (OPG) rentgenové snímky, zachycující ozubenou oblast horní a dolní èelisti.

 Ve studii byly pouity rtg snímky pacientù navtìvujících oddìlení chirurgické a záchovné stomatologie stom.
kliniky 1. LF UK.
 Snímky byly zhotoveny v roce 2000.
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Metodika:






Pacienti mladí 18 let a s ménì ne 10 vlastními zuby byli vyøazeni.
M3 nebyly hodnoceny.
Z celkového mnoství bylo vybráno 200 nejlépe èitelných rtg snímkù.
Materiál byl hodnocen nezávisle 2 autory.
Jako endodonticky oetøené byly hodnoceny vechny zuby s radioopákním materiálem v døeòové dutinì nebo
v koøenovém kanálku.

Kvalita oetøení byla stanovena podle vzdálenosti výplnì od oblasti foramen fysiologicum (dále f.f.).

Rozsah výplnì:
 E Θ - výplò sahá > 3 mm od oblasti f.f.

 E ⊕ - výplò pøesahuje oblast f.f.

 E - na rtg sahá výplò do oblasti f.f.
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 Dále byla hodnocena pøítomnost zánìtu v periapikální oblasti.

 Kritériem byla ztráta ostré hranice lamina corticalis kolem hrotu koøene nebo rozíøení periapikální tìrbiny.

VÝSLEDKY











Na 200 OPG celkem hodnoceno 4981 zubù
z toho endodonticky oetøeno
Endo celkem
E Θ - krátká koøen. výplò
E ⊕ - dlouhá koøen. výplò
E - v oblasti f.f.
Periapikální zánìt koøene endodonticky léèených zubù celkem:
perio + E Θ
perio + E ⊕
perio + E

360 zubù
360
281
30
49
187

7.2%
100%
78.1%
8.3%
13.6%
51.9%
52.3%
83.3%
30.6%

Srovnání se studiemi v zahranièí:
Stát (rok)

endo ( ? )

Lege artis

perio + endo

ÈR (2000)

7.2 (4981)

13.6

51.9

Norsko (1993)

1.3 (3282)

66.7

38.1

Holandsko (1988)

2.3 (4196)

49.4

39.2

Belgie (1997)

6.8 (4617)

40.7

40.4

ZÁVÌR
Výsledky studie:
1. zubù s endodontickým oetøením
2. z toho non lege artis
3. ze vech endod. oetøených onemocnìlo periapikálním zánìtem

7.2%
86.4%
51.9%
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3. MÍSTO
PROTILÁTKY PROTI FOSFATIDYLETHANOLAMINU
(APE) U PACIENTÙ S TROMBÓZAMI
Autor:

Kristýna Máová, 4. roèník 1.LF UK

kolitelé: MUDr. Karin Malíèková, prim. RNDr. Ivana Janatková,
prof. MUDr. Terezie Fuèíková DrSc., Klinická imunologie
a alergologie  laboratoø, ÚKBLD 1. LF a VFN

Kristýna Máová

TROMBÓZA
Trombóza je onemocnìní postihující tepennou èi ilní èást cévního systému jakékoliv velikosti a v jakékoli lokalitì, které
vzniká kompletním èi parciálním uzávìrem cévy trombem. Rùzné klinické projevy jsou závislé na lokalizaci a rozsahu
trombosy. Arteriální trombosa tak mùe vyústit v akutní ischemii a manifestovat se napøíklad jako AIM, CMP, TIA èi
kritická konèetinová ischemie. ilní trombosa je nejèastìji lokalizovaná v ilách dolních a horních konèetin, ilách viscerálních orgánù èi mozkových cév. Dalím a èasto prvním projevem trombózy je plicní embolie, podle nìkterých studií
i Guillain-Barré syndrom, chorea, migrény a epilepsie.
Patofyziologický mechanismus tepenných a ilních trombóz je sice odliný, nicménì spoleèným jmenovatelem mohou
být nìkteré hyperkoagulaèní stavy, napø. antifosfolipidový syndrom.

Antifosfolipidový syndrom (APS)
APS (primární èi sekundární) je systémové autoimunitní onemocnìní, které je klinicky charakterizováno recidivujícími
trombózami a/nebo opakovanými spontánními potraty a/nebo trombocytopenií. V laboratoøi je definován pøítomností
antifosfolipidových protilátek a/nebo prùkazem lupus antikoagulans. Výskyt APS v ÈR je v souèasné dobì odhadován na
2000 obyvatel.
Antifosfolipidové protilátky (APLA) nejsou namíøeny pøímo vùèi fosfolipidùm, ale vùèi jejich kofaktorùm (β2GP1, protrombin, annexin V nebo HMWK, LMWK, f XI, prekallikrein). Vzájemný vztah APLA, fosfolipidù a kofaktorù popisuje teorie
konformaèních zmìn. Ta øíká, e po navázání fosfolipidu na svùj kofaktor dojde ke konformaèní zmìnì kofaktoru a k odhalení
kryptického antigenního neo-epitopu. Teprve vùèi tomuto epitopu jsou namíøeny vlastní antifosfolipidové protilátky.
K APLA patøí protilátky proti fosfatidyserinu, fosfatidylcholinu, fosfatidylinositolu, kyselinì fosfatidové, fosfatidylethanolaminu. APLA mohou být jednou z pøíèin trombofilních stavù nejspíe prostøednictvím svého vlivu na trombocyty
(napø. interference s ADP indukovanou agregací destièek), endotel (napø. zásah do produkce antikoagulaèního a antiagregaèního prostacyklinu, pokození endotelu zánìtem), antitrombin III (antiheparinová aktivita APLA), inhibitory hemostázy (napø. poruení antikoagulaèního efektu kofaktoru APLA β2GP1) èi urychlením procesu aterosklerózy (zvýený
influx oxidovaných LDL do makrofágù, rozvoj zánìtu v subendoteliálních oblastech).

Fosfatidylethanolamin (PE)
Fosfatidylethanolamin (molekula PE obr. è. 1) je hlavní strukturální fosfolipid bunìèných membrán savcù. PE je dále souèástí koagulaèní kaskády, kdy po vazbì na rùzné
proteiny, které se také koagulace úèastní, zvyuje jejich antikoagulaèní a profibrinolytickou aktivitu. Pro pøíklad uveïme zvýení antikoagulaèní aktivity aktivovaného proteinu C po vazbì s oxidovaným PE. V pøítomnosti protilátek proti PE je tato funkce
blokována a mùe dojít k trombózám.

CÍL PRÁCE
Protilátky pro fosfatidylethanolaminu (aPE) nepatøí k rutinnì stanovovaným APLA (protilátky proti fosfatidylserinu -aPS, β2GP1 -aβ2GP1, kardiolipinu -aCL) pøi podezøení na
trombózy vzniklé na autoimunitním podkladì. Proto bylo cílem mé práce zjistit, zda
jsou i aPE asociovány s trombózami.

OBR. È.1: FOSFATIDYLETHANOLAMIN  MOLEKULA

METODIKA
Vyetøila jsem 21 sér nemocných se systémovými autoimunitními chorobami (14 SLE, 5 PAPS, 1 WG, 1 SS), z nich u 6
dolo v minulosti ke klinickým projevùm tromboembolismu v souvislosti se základním onemocnìním (hluboká ilní
trombóza, transitorní ischemické ataky, chronická tromboembolická plicní hypertenze, postischemická epilepsie). Kont-
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rolní skupinu tvoøilo 19 sér mladých en léèených pro neplodnost, s podezøením na imunopatologickou pøíèinu infertility.
U ádné z nich nebyla nikdy prokázána tromboembolická pøíhoda. Vybraná séra byla analyzována na pøítomnost aPE,
aPS, aβ2GP1 a aCL v izotypu IgG a IgM.
Ke stanovení jmenovaných protilátek jsem pouila metodu ELISA (diagnostická souprava AESKULISA EthanolamineGM, Nìmecko).

STATISTICKÁ ANALÝZA
Data (tab. è.1 a tab. è.2) byla zpracována on-line statistickým softwarem VassarStats. Pro namìøené velièiny byl spoèítán prùmìr, smìrodatná odchylka, medián, minimum, maximum a 1. a 3. kvartil.
TAB. È. 1: PACIENTI SE SYSTÉMOVÝM AUTOIMUNITNÍM, VÝSKYT POZITIVNÍCH AUTOPROTILÁTEK AEA, AB2GP1, ACL, APS

TAB. È. 2: PACIENTI S NEPLODNOSTÍ, VÝSKYT POZITIVNÍCH AUTOPROTILÁTEK AEA, AB2GP1, ACL, APS

Vzhledem k tomu, e data nemají normální rozloení, byl pro srovnání dat mezi skupinami pouit neparametrický
Mann-Whitneyùv U-test.
Nulovou hypotézu zamítáme na statistické hladinì významnosti á = 0,05 pro p-hodnotu mení ne 0,05.

VÝSLEDKY
U pacientù s trombózami byly statisticky významnì zvýené hladiny aPE (pro IgG p=0,05, pro IgM p=0,02), aPS (pro
β2GP1 (pro IgG p=0,03, pro IgM p=0,02).
IgG p=0,05 , pro IgM p=0,02), aβ
Hladiny aCL (pro IgG p=0,06, pro IgM p=0,07) nebyly ve skupinách pacientù s /bez trombóz významnì statisticky
odliné.
Graficky jsou tyto výsledky znázornìny v grafech è.1 a è.2.
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ZÁVÌR
Protilátky proti fosfatidylethanolaminu byly v izotypu IgG i IgM statisticky významnì asociovány s trombózami.Dále
vzhledem k tomu, e aPE mohou být jediné pøítomné z antifosfolipidových protilátek, doporuèuji zahrnout také je mezi
rutinnì vyetøované APLA pøi podezøení na trombózy autoimunitní patogeneze.
Z výsledkù usuzuji, e by aPE mohly mít prediktivní charakter, co je tøeba ovìøit prospektivní studií.
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3. MÍSTO
PROTILÁTKY PROTI ANNEXINU V JAKO RIZIKOVÝ
FAKTOR OPAKOVANÝCH SPONTÁNNÍCH POTRATÙ
Autor:

Radka vancarová, 4. roè. 1. LF UK

kolitelé: prof. MUDr. Terezie Fuèíková, DrSc., prim. RNDr. Ivana Janatková,
MUDr. Karin Malíèková, Klinická imunologie a alergologie  laboratoø,
ÚKBLD 1. LF UK a VFN

Radka vancarová

Neplodnost postihuje jeden z pìti párù v reprodukèním vìku. Pøiblinì u dvaceti procent z tìchto pøípadù je pøíèina
imunologická. Opakované spontánní potraty mohou být (kromì jiného) následkem trombóz uteroplacentárních cév.
Jednou z pøíèin vzniku tìchto trombóz by mohla být nedostateèná funkce annexinu V.
Annexin V je protein sloený z 320 aminokyselinových zbytkù, jeho gen je lokalizovaný na krátkém raménku 4.
lidského chromozomu. Je hojnì zastoupený v endoteliích umbilikálních cév a v placentì (250 mg/10 kg), ale jeho
plasmatická koncentrace je nízká (05 ng/ml). Tento kalcium dependentní
protein, izolovaný v polovinì osmdesátých let z lidské krve pupeèníkových
arterií a z placent, je úèinným inhibitorem na fosfolipidech závislých koagulaèních reakcí. Pùsobí jako kompetitivní inhibitor pøi vazbì koagulaèních faktorù na fosfatidylserin exprimovaný na vnìjí vrstvì membrány syncytiotrofoblastu. Formuje jakýsi antitrombotický tít kolem negativnì nabitého
fosfatidylserinu a hraje tak zøejmì významnou roli pøi udrování normální
funkce placenty. Protilátky proti annexinu V (AVAb) jsou proto spojovány se
vznikem placentárních trombóz, apoptózou syncytiotrofoblastu a sníením
sekrece hCG. Tyto protilátky byly poprvé objeveny pøed 12 lety u pacientù
s SLE. U myího modelu jejich infuze zpùsobila sníení dostupnosti annexinu
V pro vazbu na fosfatidylserin exprimovaný na membránì syncytiotrofoblastu, co následnì vedlo ke vzniku placentárních trombóz a ke ztrátì plodu.
Zdá se, e tento mechanismus by se mohl uplatòovat i u lidí, a to pøedevím
v dobì diferenciace trofoblastu, pro ní je charakteristická nejvìtí externalizace fosfatidylserinu.
Cílem mé práce bylo zjistit prevalenci sérových AVAb a jejich vztah
k reprodukènímu selhání u pacientek s/bez historie spontánních potratù v anamnéze. Dále jsem chtìla posoudit, zda je
dosud stanovovaný panel autoprotilátek dostaèující pro vyetøování moných imunologických pøíèin opakovaných spontánních potratù, èi zda by tímto prediktorem mohly být protilátky proti annexinu V.
Sbírala jsem séra pacientek s anamnézou opakovaných spontánních potratù a/nebo se selháním IVF, séra pacientù
s SLE a/nebo APS. Následnì jsem vyetøila séra 6 pacientek s anamnézou jednoho nebo více spontánních potratù, které
netrpí autoimunitní ani tromboembolickou chorobou; séra 7 pacientek s anamnézou jednoho nebo více spontánních
potratù a autoimunitní nebo tromboembolickou chorobou; séra 13 pacientek s diagnózou neplodnost, bez spontánního
potratu v anamnéze; a séra 9 pacientek se SLE a/nebo APS a ádným selháním reprodukce v anamnéze. Hlavním
kritériem analýzy byla pøítomnost/nepøítomnost spontánních potratù. Pacientky byly proto rozdìleny na 2 skupiny 
potrácející/nepotrácející - s cílem zjistit, zda se od sebe ve výskytu protilátek lií. Ve sledovaných sérech byly kromì IgG
a IgM protilátek proti annexinu stanoveny také protilátky proti kardiolipinu, fosfatidylserinu a etanolaminu.
K detekci AVAb byla pouita ELISA metoda. ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) je sendvièová kvantitativní metoda zaloená na reakci antigenu (zde AV) s protilátkou (zde IgG nebo IgM AVAb). Výsledkem ELISA testu je
TABULKA 1 VÝSLEDKY  PACIENTKY SE SPONTÁNNÍMI POTRATY
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TABULKYA 2 VÝSLEDKY  PACIENTKY BEZ SPONTÁNNÍCH POTRATÙ

barevná reakce. Spektrofotometrem se poté pøi 450 nm stanoví optická denzita, z ní se následnì vypoète koncentrace
specifické protilátky.
Po namìøení vech optických denzit bylo zjitìno, e séra pacientek se spontánními potraty v anamnéze vykazovala
signifikantnì vyí hladiny AVAb v tøídì IgG v porovnání se séry pacientek bez potratù (p=0,005). Hladiny AVAb v tøídì
IgM, protilátek proti kardiolipinu, fosfatidylserinu a etanolaminu se v jednotlivých skupinách pacientek významnì neliily. Pro statistické zhodnocení byl pouit Mann-Whitneyùv neparametrický test.
Na základì výsledkù mé práce se zdá, e anti-annexinové protilátky by mohly být lepím prediktorem opakovaných
spontánních potratù ne dosud vyetøované protilátky proti kardiolipinu. Vzniká zde ale otázka, zda by protilátky proti
annexinu V nemohly být pouze následkem opakovaných potratù. Tento problém by proto vyadoval dalí zkoumání.
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1. MÍSTO
EXPRESSION OF CELLULAR PRION PROTEIN (PRPC)
ON HUMAN RED BLOOD CELLS
Autor:

Martin Panigaj, Adéla Brouèková, Hana Glierová and Karel Holada,
PRION LABORATORY, Institute of Immunology and Microbiology,
1st Medical Faculty, Charles University

Tutor:

Karel Holada, Dr., Institute of Immunology and Microbiology
Martin Panigaj

Cellular prion protein (PrP ) is protein expressed in various cell lines with the highest level of
expression in neurons, particularly in brain. Attention of the scientist aimed at this protein is enhanced due to its
involvement in Prion diseases, where together with its conformational altered form (PrPSc) play crucial role. Although
PrPC is protein of a great medical importance, its role in physiological processes remains enigmatic. Some experiments
suggest that it could be involved in processes like prevention of apoptosis, copper metabolism linked to oxidative stress,
signalization and differentiation. Not surprisingly scientists are focused mainly on PrPC expressed in neurons, other cell
populations such blood cells, immunocompetent cells etc. are not under such intensive research. Our laboratory is
focused on the biology of PrPC in blood system and its possible involvement in prion diseases.
As was already proved in laboratory animals, prion diseases could be experimentally transmitted via blood transfusion. In human there were recently 3 cases of variant Creutzfeld-Jacob disease (infectious member of prion diseases)
transmission by blood transfusion. It emphasizes urgent need of donor screening test for prion diseases. Unfortunately
pathological form of prion protein, PrPSc, is currently the only known specific marker of prion diseases. Its detection in
blood is a great challenge. It is known that presence of normal cellular PrPC is essential for propagation and amplification
of PrPSc, because PrPC serve as receptor/substrate for conversion of PrPC to PrPSc. Thus tissues with expression of PrPC
are of a great interest. Blood contains substantial amount of normal PrPC. Most of cell associated PrPC in blood is in
platelets (PLT). The situation is less clear with PrPC on RBC. Others and we have previously shown that PrPC is detectable
on RBC by flow cytometry (FACS) but there are differences as for its quantity. One study reports minimal content of PrPC
(MacGregor et al., 1999) and one study even did not detect PrPC on RBC (Barclay et al., 1999).
To verify these findings, we used quantitative FACS with fluorescein labeled monoclonal antibodies (MAbs) FH11, 3F4
and 6H4 against different parts of PrPc molecule (PrP23-85, PrP109-112 and PrP144-152, respectively, FIG. 1).
C

FIGURE 1. : SCHEMATIC STRUCTURE OF PRION PROTEIN AND EPITOPES FOR MABS FH11, 3F4, 6H4

Prion protein before complete post-translational modification (adding of GPI-anchor and N-linked oligosaccharides,
cleavage of N terminal 1-23 signal sequence and C terminal 231-254 signal peptide for GPI-anchor). Final product has
molecular weight 30-35 kDa, which slightly differs due to the heterogeneity of oligosaccharides, bound in two positions
 N181 and N197. Between positions C179 and C214 is disulfidic bond. C-terminus forms stable globular structure
containing three á-helices on the other hand N-terminus is flexible formed structure.
Basis for the choice of these MAbs has its rationale in fact that they are widely used in prion research. Moreover, MAb
3F4 is employed in hot candidate for blood donor screening test- Conformation Dependent Immunoassay (CDI).
Measurement was provided on RBC isolated from 8 healthy donors. We found striking differences in binding of the
antibodies. While 6H4 detected almost 300 (113-557) molecules per cell, 3F4 and FH11 detected much less: 80 (33137) and 36 (13-74) molecules per cell respectively. But on platelets mAb 3F4 recognizes PrPC equally like 6H4. It is
known that 3F4 epitope in PrPSc is hidden and is not so accessible like in normal molecule PrPC. It suggests that PrPC on
RBC may resemble conformation of protease resistant PrPSc.
If PrPC on RBC resemble by its conformation PrPSc then it may harbor the similar resistance to Proteinase K. Therefore
we treated samples of PLT and RBC with increasing concentrations of proteinase K (1-50 mg/ml, 30 min., 0 oC). But
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FACS analysis and Western blot showed gradual and complete cleavage of PrPC on both PLT and RBC which means that
RBC PrPC probably is not alike PrPSc (FIG. 2 A and B).

FIG. 2A: PRPC ON RBC IS SENSITIVE TO PROTEOLYSIS BY PROTEINASE K MEASURED BY FLOW CYTOMETRY

FIG. 2B: PRPC ON RBC IS NOT LESS SENSITIVE TO PROTEINASE K TREATMENT THAN PRPC ON PLT OR BRAIN UNDER MILD CONDITION

The lower binding of 3F4 antibody to RBC PrPC could be due to the N-terminal truncation of PrPC. PrPC from Western
blot of RBC ghosts (isolated membranes) detected with MAbs 6H4 and AG4 (PrP31-51) shows that it seems that PrPC is
mainly in di-glycosylated form, detected as a diffuse band with molecular weight slightly higher (3538 kDa) than brain
PrPc. This difference diminished after deglycosylation of sample with PNGase F. We did not observe any relevant band
with lower molecular weight suggesting that RBC PrPC is not truncated (FIG. 3).

FIG. 3: COMPARISON OF RBC AND BRAIN PRPC MOLECULAR WEIGHT SHOWS THAT PRPC ON RBC IS NOT TRUNCATED AT NTERMINUS. E  RBC, B  Brain, A) Comparison of molecular weights of PrPc, detected by mAb 6H4. B) Molecular weight of PrPC after
deglycosylation by PNGase F.

If conformation prevents binding of 3F4 then we could abrogate it by denaturation. The result of denaturation by
boiling in SDS shows that 3F4 did not detect PrPC in RBC but it detected brain PrPC. In comparison 6H4 detected PrPc with
similar sensitivity to RBC and brain (FIG. 4).
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lines 1- 6 and 7- 12 are two- fold dilutions of cell lysates
FIG. 4: PRP IS NOT RECOGNIZED BY MAB 3F4 EVEN AFTER PROTEIN DENATURATION WITH SDS
C

PrPC is glycosylated protein and oligosacharides may mask epitope for 3F4. But even after deglycosylation, 3F4 did
not bind to PrPC on RBC (FIG. 5).

310× dilution of lane 4
510× dilution of lane 6
FIG. 5 : MKHM EPITOPE FOR 3F4 IS NOT MASKED BY GLYCOSYLATION.

Remaining explanation of weak 3F4 reactivity is that its epitope MKHM on RBC PrPC is modified. One of the possibilities is that it could be modified by Advanced Glycation Endproducts (AGE). AGE is class of heterogenous complex
products which is a result of reaction between sugars and free amino groups of proteins. They are formed in aging,
diabetes mellitus or renal failure (Singh et al., 2001, Wautier and Guillausseau, 2001). Interestingly, 3F4 epitope -MKHM
contains free amino group at Lysine residue. RBC are living sufficiently long (3 months), enough time to be modified.
Moreover, recently, modification of Lys residues of brain PrPSc by AGE has been reported (Choi et al., 2004). Analogical
situation may be seen in vitro after experimental modification of Lys residues in brain PrPC. After treatment with increasing concentrations of NHS- biotin we observed that Lys modification led to loss of 3F4 binding (FIG. 6). For modification by AGE speaks also difference between situation in peripheral blood and cord blood. PrPC on erythroid CD71+ cells
in cord blood was detected equally well with 3F4 and 6H4 (FIG. 7), suggesting that modification of PrPC occurs after
release of RBC into periphery.
Finally we conclude that human RBC belong to cells with low expression of PrPc ~ 300 molecules of PrPc/cell but
because of the high number of RBC in blood it makes (~50%) of blood cell associated PrPC. Methods which utilize MAbs
FH11 and 3F4 may underestimate quantity of PrPC in RBC and therefore underestimate risk of possible involvement in
propagation of PrPSc. Since the PrPSc arises from PrPC by conformational change induced by PrPSc (by endogenously
mutated PrPC or by externally introduced PrPSc) then it could possess the same modifications. If similar modification
would be present in blood PrPSc then screening tests for its presence in blood utilizing MAb 3F4 may have problems with
its detection.
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FIG. 6 : IN VITRO MODIFICATION OF LYSINE RESIDUES IN BRAIN PRPC SEQUENCE PREVENTS BINDING OF 3F4.

FIG. 7 : EQUAL DETECTION OF PRPC ON CD71+ ERYTHROID CELLS IN CORD BLOOD BY MABS 3F4 AND 6H4.
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2. MÍSTO
VLIV SONIC HEDGEHOG NA VÝVOJ AORTÁLNÍCH
OBLOUKÙ
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kolitel:
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ÚVOD
Sonic hedgehog (Shh)
Protein Sonic hedgehog (Shh) je významným morfogenem, mitogenem (napø. Duprez et al. 1998) a faktorem pøeívání
bunìk za embryonálního vývoje obratlovcù napø. Watanabe et al. 1998). Podílí se opakovnì na rùzných místech a v rùzných
stadiích na formování øady struktur a poskytuje buòkám polohovou informaci. U obratlovcù jsou známy tøi proteiny
rodiny hedgehog: Sonic hedgehog (Shh), Indian hedgehog (Ihh) a Desert hedgehog (Dhh), kde Shh má nejirí spektrum úèinkù. Vechny tøi proteiny byly pravdìpodobnì v evoluci obratlovcù vytvoøeny duplikací genu hedgehog (hh),
který je znám u drosofily jako jeden z genù kontrolujících vývoj. Od drosofily pochází i název. Mutace v tomto genu má
za následek ztrátu segmentálního uspoøádání trnovitých výbìkù kutikuly a embrya jsou pokryta výbìky v celém
rozsahu a vypadají jako jeek.
Shh hraje významnou roli ve vývoji obratlovcù ji od raných stádií embryogeneze, kdy jeho exprese je prvním
výrazem pravolevé asymetrie (Levin et al., 1995). V pozdìjích stádiích Shh ovlivòuje napø. vývoj konèetiny urèením její
anterio-posteriorní osy (Riddle at al. 1993), øídí vývoj a diferenciaci motoneuronù nervové trubice (Ericson et al., 1996),
je dùleitý pøi urèení anterio-posteriorní osy støeva a oddìlení respiraèního traktu od trávicí trubice (Roberts et al.,
1995), apod. Jeho absence se projevuje znaènými malformacemi (cyclopií, defekty ve vývoji nervového systému, atd.;
napø. Hu and Helms (1999).
V souèasné dobì se zkoumá vliv Shh produkovaného entodermem embryonálního støeva na vývoj cévního systému.
Podle jedné z hypotéz je Shh nutný k indukci prekurzorù endothelových a krevních bunìk (hemangioblastù)
v extraembryonálních krevních ostrùvcích (Wilting and Christ, 1995). Novìjí studie ale ukazují, e Shh není nutný
k indukci prekurzorù krevních bunìk, ale je nezbytný pro utváøení luminizovaných endothelových trubic, které jsou
základem krevních cév (Vokes and Krieg, 2002). V nedávné dobì bylo zjitìno, e se Shh podílí na vývoji aberních
obloukù, které obklopují pøední èást trávicí trubice (Yamagishi et al., 2006). Souèástí aberních obloukù jsou i velké
cévní kmeny  aortální oblouky. Význam Shh pro jejich tvorbu není dosud objasnìn.

Aortální oblouky
Aortální oblouky jsou cévní kmeny, které spoleènì s dorsální a ventrální aortou tvoøí první velké cévy embrya obratlovcù.
Jejich endothelové buòky se diferencují z angioblastù, které jsou determinovány ji pøed gastrulací (Kirschhofer et al.,
1994). V raných embryonálních stádiích jsou pøes ventrální aortu napojeny na srdce a krev je z nich odvádìna dorzální
aortou do celého tìla.
V embryogenezi se postupnì zakládá est párù aortálních obloukù, které svým vývojem do jisté míry rekapitulují
evoluèní vývoj. U ryb a larev obojivelníkù obstarávají aortální oblouky pøítok krve do aber. U plazù, ptákù a savcù dolo
ke zmìnì jejich pùvodní funkce a s postupujícím vývojem se stávají souèástí velkých tepen hlavy a krku.
První dva páry aortálních obloukù jsou vytvoøeny jen krátce v raném období a stávají se koncovými vìtvemi cév
vznikajících z tøetího páru aortálních obloukù. Ze tøetího páru aortálních obloukù se vyvíjejí cévy hlavy a krku (arteria
carotis externa et interna). Ètvrtý pár aortálních obloukù je hlavním kmenem, který vede okyslièenou krev do tìla. Levý
oblouk se u ptákù redukuje (vzniká z nìho èást cév pro pravou pøední konèetinu) a zachovává se jen pravý oblouk.
U savcù vzniká aorta z levého oblouku a z pravého se tvoøí truncus brachiocephalicus a zaèátek a. subclavia dx. Pátý pár
aortálních obloukù zaniká v rané embryogenezi. Z estého páru aortálních obloukù pocházejí cévy, které vedou krev do
plic (truncus pulmonalis, aa. pulmonales) a ductus arteriosus.
Aortální oblouky jsou obsaeny v aberních obloucích, které obklopují hlavovou èást trávicí trubice, a proto lze pøedpokládat pøímý vliv Shh produkovaného entodermem embryonálního faryngu na jejich utváøení. Protoe se aortální
oblouky zakládají v rané embryogenezi jsou vhodným objektem ke studiu vlivu Shh na vývoj cévního systému.
Cílem práce je proto studovat vliv proteinu Shh na embryonální vývoj aberních a aortálních obloukù a tím pøispìt
k objasnìní významu Shh pro vývoj této krajiny a jejich cév. Jako modelový organismus byla vybrána embrya japonské
køepelky, u kterých lze protilátkou QH1 selektivnì znaèit hemangiogenní buòky a z nich se diferencující endothelové
buòky a krevní buòky kromì èervených krvinek (Pardanaud et al. 1987).
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MATERIÁL A METODY
Oplozená vejce japonské køepelky (Coturnix coturnix japonica) z chovu Ústavu zemìdìlské výroby v Praze-Uhøínìvsi
byla inkubována pøi 38 oC a ke studiu byla pouita embrya ve stadiích 626 HH (Hamburger and Hamilton, 1951), co
odpovídá 23110 hodinám inkubace. Ke studiu inhibice Shh cyclopaminem bylo pouito 50 embryí a k inhibici Shh
protilátkou 70 embryí.

Znázornìní Shh na úrovni mRNA
mRNA pro Shh byla znázoròována pomocí in situ hybridizace v celých embryích (postup dle Nieto et al., 1996)
s digoxigeninem znaèenou RNA antisense sondou. Na pøípravu RNA sond byl pouit plazmid pcvhh1 s inzertem cDNA pro
Shh získaný od J. Dodd (Dale et al., 1999). Embrya byla fixována 4% roztokem PFA v PBT, dehydratována methanolem
a vybìlena smìsí methanol/peroxid. Odbìr embryí a celý dalí postup byl provádìn za podmínek zabraòujících kontaminaci RNAasou. Po rehydrataci byla embrya permeabilizována proteinázou K, vyprána a dofixována glutaraldehydem.
Pøes noc pak probíhala prehybridizace v hybridizaèní smìsi pøi teplotì 70 °C. Druhý den byla pøidána k prehybridizaènímu roztoku vlastní sonda ve finální koncentraci 50 ng/ml. Hybridizace byla provádìna 48 hodin pøi teplotì 65 °C.
Následovalo posthybridizaèní praní v roztocích SSC a CHAPS. Inkubace s primární protilátkou (1:4000) proti digoxigeninu znaèenou alkalickou fosfatázou probíhala pøes noc pøi 4 °C. Následovalo praní (cca 36 hodin) v KTBT a reakce se
substráty alkalické fosfatázy (NBT a BCIP) do poadované intenzity zbarvení a nakonec fixace ve 4% PFA.

Znázornìní Shh na úrovni proteinu
Protein Shh byl detekován v kryostatových øezech pomocí monoklonální protilátky 5E1 (Hybridoma Bank) v øedìní
1:500. Jako sekundární protilátka byla pouita Goat anti Mouse Biotin (Sigma B7264) v øadìní 1:150. Terciální protilátkou byla Extravidin Px (Sigma 2886) v øedìní 1:100. Jako chromogen byl pouit DAB (Sigma D5905).

Znázornìní krevních cév
Endothel krevních cév jsme znaèili pomocí monoklonální protilátky QH1 (Hybridoma Bank) v parafínových øezech v øedení
1:1000. Jako sekundární protilátka byla pouita Goat anti Mouse Px IgG (Sigma A 4416) a jako chromogen byl pouit
DAB (Sigma D5905).
Jako dalí metoda znázornìní cévního systému byl pouit nástøik tuí pøes vitelinní íly sklenìnou mikrokapilárou.
K nástøiku jsme pouili netoxickou tu (Pelican) v øedìní 1:10 v PBS.

Inhibice signální kaskády Shh cyclopaminem.
Cyclopamin (Sigma) je rostlinný alkaloid z Veratrum album, který specificky inhibuje funkci Shh (Incardona et al., 1998)
na úrovni jeho signální kaskády. Cyclopamin jsme aplikovali v dávce 5ng v 5ìl cyclodextrinu, který napomáhá pozvolnému a plynulému uvolòování cyclopaminu do okolí. Roztok byl aplikován pod vitelinní membránu do branchiální oblasti
embryí ve stádiu 1018 HH a po 13 dnech reinkubace byla embrya odebírána, fixována a zpracována pro hodnocení
v histologických øezech.

Inhibice Shh proteinu protilátkou 5E1
Dostatek protilátky 5E1 k inhibici Shh v embryu in vivo jsme dosáhli aplikací 15-30 miliónù hybridomových bunìk
produkujících tuto protilátku. Tyto buòky jsme injekovali pod vitelinní membránu na povrch branchiální krajiny embryí ve
stadiu 1018 HH. Buòky hybridomové linie 5E1 (Roelink et al. 1995) jsme kultivovali v médiu DMEM obohaceném 10%
fetálním hovìzím sérem a tìsnì pøed aplikací jsme je centrifugovali a resuspendovali v malém objemu PBS. Po 13
dnech reinkubace jsme embrya odebrali a zpracovali pro hodnocení efektu inhibice.

VÝSLEDKY
Vývoj exprese Shh
Expresi mRNA pro Shh jsme sledovali ve stádiích 1026 HH pomocí hybridizace in situ v celých embryích s anti-sense
sondou znaènou digoxigeninem. Hybridizaèní signál byl u embrya ve stadiu 6 HH znatelný jen difúznì v hlavové oblasti.
Od stádia 11 HH byla mRNA exprimována v notochordu a spodinové ploténce nervové trubice. Od stádia 13 HH byla
mRNA pro Shh zjitìna také v pøední èásti trávicí trubice, tedy i v oblasti aberních obloukù (obr. 1A). Dále byl signál od
stádia 17 HH patrný v kloace a od stádia 18 HH v zónì polarizaèní aktivity konèetinového pupenu horní i dolní konèetiny.
Pøesnou lokalizaci výskytu mRNA jsme ovìøovali na øezech.
Ve stejných stadiích vývoje jsme v oblastí aberních obloukù sledovali také expresi proteinu Shh. Znázoròovali jsme
ho pomocí monoklonální protilátky 5E1 v kryostatových øezech. Jeho výskyt jsme zachytili od stádia 12 HH, kdy je
produkován v notochordu a ve spodinové ploténce nervové trubice. Od stádia 18 HH lze protein Shh prokázat také
v entodermu pøedního støeva v oblasti aberních obloukù. V tìchto tøech lokalizacích je jeho produkce patrná i v dalích
sledovaných stadiích vývoje (obr. 1B). Tato zjitìní odpovídají údajùm o jeho výskytu u embryí kuøat bílé leghornky
(napø. Roelink et al. 1995).
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OBR. 1: EXPRESE MRNA PRO SHH A EXPRESE PROTEINU SHH; ZNÁZORNÌNÍ AORTÁLNÍCH OBLOUKÙ U NORMÁLNÍCH EMBRYÍ.
A  Exprese mRNA pro Shh znázornìná hybridizací in situ. Shh je exprimován ve spodinové ploténce nervové trubice a v
chordì (bílá ipka), v pøední èásti trávicí trubice (lutá ipka) a tedy i v entodermu aberních obloukù (oranová ipka).
B  Exprese proteinu Shh znázornìná pomocí protilátky 5E1. Pozitivita reakce je patrná ve spodinové ploténce nervové
trubice, v chordì (èerné ipky) a v entodermu aberních obloukù (oranová ipka)
C  znázornìní aortálních obloukù u normálního embrya ve stádiu 18 HH pomocí protilátky QH1. ipky ukazují III. a IV.
aortální oblouk.
D  znázornìní aortálních obloukù u normálního embrya ve stádiu 18 HH pomocí nástøiku tuí; IIV  první a ètvrtý aortální
oblouk.

Celkovì lze shrnout, e exprese mRNA pro Shh je prokazatelná o jedno a tøi vývojová stádia døíve ne protein Shh.
Lokalizace mRNA pro Shh a proteinu u køepelky se shoduje s lokalizací u kuøecích embryí (Roelink et al. 1995).

Vývoj aortálních obloukù
Znázornìním endothelu aortálních obloukù pomocí protilátky QH1 a nástøikem tuí jsme sledovali èasový prùbìh vývoje
aortálních obloukù u embryí japonské køepelky.
Od stádia 12 HH vytvoøen první aortální oblouk. Ve stádiu 15 HH se k nìmu pøidává druhý aortální oblouk a od stádia 18
HH tøetí a ètvrtý. Ve stádiu 21 HH se vytváøí pátý aortální oblouk a ve stádiu 23 HH vzniká estý oblouk (obr. 1C, D). Získali
jsme tak údaje o postupu morfogeneze aortálních obloukù potøebné pro porovnání s jejich vývojem po inhibici Shh. Jako
dalí podklad pro toto hodnocení slouily údaje o vývoji aortálních obloukù u kuøecích embryí (Hiruma a Hirakow 1995).

Inhibice funkce Shh cyclopaminem
Aplikace cyclopaminu vedla k rozdílným nálezùm. Pøiblinì tøetina embryí nepøeívala aplikaci 5ng cyclopaminu a na
dalích embryích nebyl patrný ádný defekt a jen zhruba tøetina vykazovala zøetelné malformace. Tento heterogenní
nález zøejmì souvisí s tím, e cyclopamin se jako lipofilní látka váe na loutek a jeho vazba na embryo proto mùe velmi
kolísat (Roelink, osobní sdìlení). K hodnocení efektu inhibice jsme proto pouili pouze malformovaná embrya (6 embryí
zpracovaných v histologických øezech a 8 embryí po nástøiku tuí). Tato embrya vykazovala malformace hlavy (redukce
telencefalických váèkù, tendence k cyclopii). Aortální oblouky byly vytvoøeny, ale byly dilatované a mìly nepravidelný
prùbìh (obr. 2 A, B). V øezech bylo patrné jejich nepravidelné lumen a zvýená frekvence QH1 pozitivních bunìk, které

OBR. 2: ABERNÍ OBLOUKY PO INHIBICI CYCLOPAMINEM
A  aortální oblouky u embrya po inhibici Shh cyclopaminem. Hlavová oblast embrya je malformovaná, aortální oblouky mají
nepravidelný prùbìh, III. a IV. aortální oblouk jsou propojeny spojkami; IIV  první a ètvrtý aortální oblouk; nástøik tuí.
B  aortální oblouky u normálního embrya; IIV  první a ètvrtý aortální oblouk; nástøik tuí.
C  Detail 1. a 2. aberního oblouku s pøíslunými aortálními oblouky (I, II) znázornìnými protilátkou QH1. ipky  QH1pozitivní fagocytující buòky v mezenchymu aberních obloukù.
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nebyly zavzaty do cévní stìny. Nìkteré z tìchto bunìk byly velké fagocytující buòky s fagosomy (obr. 2C) Ve srovnání
s efektem inhibice Shh pomocí 5E1 protilátky by nález fagocytujících bunìk ménì výrazný.

Inhibice proteinu Shh protilátkou 5E1 produkovanou hybridomovými buòkami
Kontrola inhibice
Pomocí sekundární protilátky, která se váe na anti-Shh protilátku (5E1), jsme v kryostatových øezech z embryí, ke
kterým byly aplikovány hybridomové buòky, ovìøovali difúzi 5E1 protilátky do embrya. Zjistili jsme, e sekundární
protilátka se navázala na místa produkce Shh. Reakce byla patrná v notochordu, spodinové ploténce nervové trubice
a v entodermu pøedního støeva. V tìchto lokalizacích je tedy funkce proteinu Shh inhibována.

OBR. 3: ØEZ BRANCHIÁLNÍ KRAJINOU EMBRYA (21 HH) 24 HODIN PO APLIKACI HYBRIDOMOVÝCH BUNÌK PRODUKUJÍCÍCH ANTI-SHH PROTILÁTKU.
Inkubace se sekundární protilátkou oznaèila místa produkce a tedy i inhibice Shh v entodermu aberních obloukù, v chordì a
spodinové ploténce neurální trubice. V dutinì faryngu jsou patrné hybridomové buòky.

Efekt inhibice Shh protilátkou 5E1
Embrya, k nim byly aplikovány buòky produkující anti-Shh protilátku, nebyla na rozdíl od inhibice Shh cyclopaminem
malformována. Aortální oblouky byly vytvoøeny a jejich lumen bylo dilatované a nepravidelné. Ve výchlipkách cévní
stìny byly nakupeny QH1 pozitivní buòky ve výraznì vìtím mnoství, ne po podání cyclopaminu. Dále byly tyto QH1
pozitivní buòky obsaeny v mezenchymu v celém rozsahu aberních obloukù, okolo dorzální aorty a v ektodermu aberních obloukù. Nejvìtí z nich mìøily na prùøezu a 20ìm. Vzhledem ke spektru bunìk, které znaèí protilátka QH1, lze
tyto buòky povaovat za prekurzory endothelových bunìk, za hemangiogenní buòky a za fagocytující buòky podobném
makrofágùm. Vìtina tìchto bunìk obsahovala fagosomy a jde tedy o fagocytující buòky. V chimérách kuøete a køepelky
byl tento typ bunìk identifikován jako buòky, které v èasných stadiích vývoje plní funkce makrofágù. Pocházejí
z extraembryonálních krevních ostrùvkù a jsou oznaèovány jako macrophage-like buòky (Cuadros et al. 1992), na rozdíl
od makrofágù, které se diferencují intraembryonálnì a v pozdìjích stadiích vývoje.

DISKUZE A ZÁVÌRY
Z naich nálezù tedy vyplývá, e inhibice Shh má za následek rozsáhlý výskyt apoptózy a následné fagocytózy apoptotických tìlísek. Vystupòovanou apoptózu je moné povaovat za následek inhibovaného anti-apoptotického pùsobení
Shh proteinu. U myi s vyøazeným genem pro Shh pozoroval Yamagishi et al. (2006) zvýený výskyt apoptózy
v mezenchymu prvního aberního oblouku ve srovnání s kontrolními embryi. Pøekvapivì vak nebyl zvýený výskyt
apoptózy u tìchto myích embryí zjitìn ve druhém a tøetím aberním oblouku. V naem pozorování byla zvýená
frekvence apoptózy (stanovená na základì zvýeného výskytu fagocytujících bunìk) zjitìna v celém rozsahu aberní
krajiny.
V tomto stádiu naeho studia nemùeme zatím rozhodnout, zda apoptóze podléhají pouze mezenchymové buòky
nebo také endothelové buòky a jejich prekurzory. Vzhledem k tomu, e fagocytovaná apoptotická tìlíska vykazují QH1
pozitivitu, je pravdìpodobné, e apoptóze podléhají i endothelové buòky a jejich prekurzory. Svìdèí pro to také infiltrace
výchlipek endothelové stìny cév fagocytujícími buòkami.
Nae dalí pozorování se musí proto zamìøit na detekci apoptózy pomocí jejích èasných markerù (napø. aktivované
kaspázy 3) a na studium vlivu déletrvající inhibice Shh a následných zmìn v morfogeneze branchiální krajiny. Dosavadní
výsledky ukazují, e krátkodobá inhibice Shh produkovaného entodermem embryonálního faryngu vede u embryí japonské køepelky k naruení angiogeneze aortálních obloukù a k naruení vývoje aberních obloukù.
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OBR. 4: ABERNÍ OBLOUKY PO INHIBICI ANTI-SHH PROTILÁTKOU.
AF  øezy aberními oblouky embryí ve stádiu 18 HH (A, B, C) a ve stádiu 21 HH (D, E, F). B, C, E, F  inhibice Shh protilátkou
5E1 produkovanou hybridomovými buòkami, reinkubace jeden den; A, D  kontrolní embrya; reakce s protilátkou QH1; B, C, E,
F  dobarveno hematoxylinem.
A, D  aortální oblouky kontrolních embryí; minimální výskyt QH1-pozitivních bunìk v mezenchymu.
B  nepravidelné lumen aortálního oblouku s výchlipkou stìny. Výchlipka je infiltrována QH1 pozitivními buòkami.
C  zmnoení QH1 pozitivních macrophage-like bunìk v mezenchymu okolo aortálního oblouku.
E  zvýený výskyt velkých fagocytujících macrophage-like bunìk v mezenchymu a v ektodermu aberních obloukù (ipky).
Malé QH1-pozitivní buòky v mezenchymu je moné povaovat za angiogenní buòky, které dosud nejsou souèástí cévní stìny.
F  velké fagocytující buòky v mezenchymu pod ektodermem aberního oblouku i v ektodermu.

Závìr
Shh produkovaný entodermovými buòkami embryonálního faryngu se uplatòuje pøi formování endothelových trubic
aortálních obloukù. Dále je Shh nutný pro pøeívání bunìk v oblasti aberních obloukù, nebo jeho krátkodobá inhibice
vede ke zvýenému výskytu apoptózy a fagocytujících bunìk.
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ÚVOD
U kriticky nemocných pacientù hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péèe se velmi èasto vyskytuje hyperglykémie,
která bývá té oznaèována jako diabetes z pokození. Za její vznik jsou zodpovìdné èásteènì odliné mechanismy ne
u diabetes mellitus 1. a 2. typu a vyskytuje se jak u diabetikù, tak u pacientù bez pøedchozí anamnézy diabetu. Jednou
z hlavních pøíèin hyperglykémie u kriticky nemocných je uvolnìní kontraregulaèních stresových hormonù (katecholaminy, kortisol, glukagon, rùstový hormon) a následná sníená citlivost k úèinkùm inzulínu, která je zpùsobena poruchou
postreceptorových intracelulárních signalizaèních mechanizmù inzulínového receptoru. Velký vliv na vznik hyperglykémie má také uvolnìní prozánìtlivých cytokinù (napø. TNF-α,IL-1, IL-6), které souèasnì potencují produkci stresových
hormonù. Hyperglykémie má u kriticky nemocných pacientù øadu neádoucích úèinkù, pùsobí toxicky a zvyuje oxidaèní
stres.
Nedávná rozsáhlá randomizovaná studie Greet Van den Berghe prokázala, e intenzifikovaná inzulínová terapie (cílová glykémi 4,46,1 mmol/l) významnì sniuje mortalitu (a o 42 %) i následnou morbiditu u kriticky nemocných
pacientù oproti standardní terapii, kdy byl inzulín nasazen a pøi glykémii vyí ne 12 mmol/l a cílové rozmezí bylo 10
11,1 mmol/l. Bylo prokázáno sníení výskytu nozokomiálních infekcí, orgánových selhání, polyneuropatie kriticky nemocných, zpomalení rozvoje svalové slabosti. Pøesné mechanismy úèinku intenzifikované inzulínové terapie vak nejsou
zatím zcela objasnìny.
Tuková tkáò je významným producentem øady endokrinních pùsobkù, které mají vliv na vznik inzulínové rezistence.
Leptin je významným regulátorem energetické homeostázy, jeho sérové koncentrace pozitivnì korelují s celkovým
obsahem tuku v organizmu. Ob/ob myi s mutací leptinového genu se vyznaèují hyperfágií, morbidní obezitou, inzulínovou resistencí a diabetem. Pokles koncentrací leptinu spoutí øadu neuroendokrinních a imunitních pochodù, vedoucích
k adaptaci na dlouhodobì sníený pøíjem potravy.
Adiponectin je protein strukturou øazený do rodiny TNF-α, exprese jeho mRNA i sérové koncentrace jsou sníeny
u obézních subjektù, jeho sérové koncentrace pozitivnì korelují s inzulínovou senzitivitou. Byl prokázán protektivní vliv
adiponectinu pøi rozvoji aterosklerózy, nebo adiponectin brání akumulací lipidù v makrofázích, vykazuje i úèinek protizánìtlivý.
Resistin je polypeptidový hormon objevený v r. 2001. Jedná se o hormon hormon s moným etiopatogenetickým
významem pøi vzniku inzulínové rezistence. Jeho sérové koncentrace jsou podle nìkterých prací zvýeny u pacientù
s diabetem mellitem 2. typu, jiné práce tento nález nepotvrdily, výsledky dosavadních studií o vztahu resistinu a inzulínové rezistence jsou tedy dosti rozporuplné.
Ineterleukin-6 má pøímou roli pøi vzniku inzulínové rezistence naruením signalizaèní kaskády v hepatocytech, indukuje tvorbu SOCS-3 (supresoru cytokinové signalizace), který inhibuje fosforylaci tyrosinu insulinového receptoru a dalí
pøenos vzruchu.
Exprese TNF-alfa je zvýená u obezity. Jeho zvýené koncentrace naruují inzulínovou signalizaci, sniuje expresi
genu pro adiponectin. podání anti TNF-alfa protilátek v experimentu zvyuje inzulínovou senzitivitu.
MCP-1 (monocyte chemoattractant protein) je produkován makrofágy a endoteliálními buòkami cestou aktivace
dráhy Nukleárního faktoru - κB, která je odpovìdná za produkci TNF-α. Jeho koncentrace pozitivnì korelují s mnostvím
tukové tkánì a rizikem vzniku aterosklerózy a kardiovaskulárního rizika.
Cílem naí studie bylo posouzení podílu endokrinní dysfunkce tukové tkánì na vznik inzulínové rezistence u kriticky
nemocných. Byly hodnoceny zmìny genové exprese vybraných adipocytokinù (leptin, adiponectin, resistin, interleukin6, TNF-α) v perioperaèním období v podkoní a viscerální (eprikardiální) tukové tkáni, a zmìny sérových koncentrací
tìchto pùsobkù v období pooperaèním.
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METODIKA
Do studie bylo zaøazeno 10 pacientù. Tito pacienti podstoupili elektivní kardiochirurgický výkon (aortokoronární bypass)
a byli hospitalizováni na jednotce intenzivní pooperaèní péèe (JIP) Kliniky kardiovaskulární chirurgie 1. LFUK a VFN.
Vzorky viscerální a subkutánní tukové tkánì byly odebírány na zaèátku a na konci operace. Krevní odbìry byly provedeny pøedoperaènì, bezprostøednì po operaci po pøijetí na JIP a po 6, 12, 24, 48 a 120 hodinách od pøijetí na JIP. Vichni
pacienti byli léèeni intenzivní inzulínovou terapií k udrení glykémie v rozmezí 4,46,1 mmol/l podle protokolu JIP.
Vývoj inzulínové rezistence byl sledován hodnocením zmìny rychlosti kontinuální inzulínové infuze nutné k udrení
euglykémie.

VÝSLEDKY
Bìhem operace nedolo k signifikantním zmìnám exprese mRNA pro leptin a adiponectin ani v subkutánní ani ve
viscerální tukové tkáni. Dolo vak k významnému vzestupu mRNA pro IL-6 v obou typech tukové tkánì. Vzestup mRNA
pro resistin a TNF-α byl zaznamenán pouze v subkutánní tukové tkáni. Míra tohoto vzestupu odpovídala míøe vzestupu
sérových koncentrací uvedených cytokinù.
K maximálnímu (48-násobnému) vzestupu sérových koncentrací IL-6 dolo ve 12. hodinì od pøijetí na JIP, mírnìjí
(3násobné) vzestupy sérových koncentrací byly zaznamenány u TNF-α a leptinu. Sérové koncentrace resistinu stouply
2,7násobnì v 6. hodinì a zùstaly a do 48. hodiny. Naproti tomu dolo k pooperaènímu poklesu koncentrací adiponectinu (na 0,7 násobek bazálních hodnot).
Inzulínová rezistence byla nejvyí ve 12. hodinì po operaci, kdy bylo potøeba podat 8násobnou dávku inzulinu oproti
výchozí dávce.

ZÁVÌR
V naí studii jsme prokázali, e jak viscerální, tak i subkutánní tuková tkáò je významným producentem prozánìtlivých
cytokinù. Tyto faktory se pak velmi pravdìpodobnì podílejí na vzniku pooperaèní inzulínové rezistence u pacientù po
elektivním kardiochirurgickém výkonu.
Podporováno projektem CLINICIP a yMSM 0021620814.

Pøedávání cen v Akademickém klubu 1. LF UK  zleva MUDr. Jaromír Køemen, prof. MUDr. Tomá Zima, DrSc., dìkan 1. LF UK.
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VÍTÌZNÉ PRÁCE IN EXTENSO
SEKCE POSTGRADUÁLNÍ  POSTERY

1. místo:

Dvoøák Lubo, MUDr.

kolitel:

prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

Název práce:

Ochrana myokradu leukocytární filtrací pøi srdeèní transplantaci: výsledky klinické studie

2. místo:

Dudek Michal, MUDr.

kolitel:

MUDr. Jarmila Procházková, CSc., RNDr. Pavel Bradna, CSc.

Název práce:

Vliv korozního prostøedí na pevnost vazby mezi dentinem a kompozitními výplòovými materiály

3. místo:

Pavlíèek Alexandr - Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF a VFN

kolitel:

Ing. Karel Holada, Ph.D.

Název práce:

Study of biochemical properties of mouse recombinant prion protein
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1. MÍSTO
OCHRANA MYOKARDU LEUKOCYTÁRNÍ FILTRACÍ
PØI SRDEÈNÍ TRANSPLANTACI: VÝSLEDKY
KLINICKÉ STUDIE
Autoøi:

Lubo Dvoøák, Jan Pirk, tìpán Èerný, Eva Honsová, Jan Kováø,
Bronislav Janek

kolitel:

prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc., Klinika kardiovaskulární chirurgie,
IKEM Praha
Lubo Dvoøák

Úvod: Pøi transplantaci srdce (TxS) dochází k reperfuznímu pokození dárcovského myokardu aktivovanými neutrofily. V této práci jsme hodnotili vliv pouití leukocytárních filtrù (LF) pøi reperfuzi dárcovského
myokardu na krátkodobé a støednìdobé výsledky TxS a porovnávali tuto metodu myokardiální ochrany s technikou
prosté sekundární krevní kardioplegie (SKK).
Metodika: V prospektivní klinické studii jsme randomizovali 40 pacientù indikovaných k TxS do skupiny s pouitím LF
(n = 20), zaøazených v mimotìlním obìhu a okruhu SKK, a do kontrolní skupiny (n = 20) s pouitím pouze techniky SKK.
K ovìøení efektivnosti LF jsme analyzovali peroperaènì krevní obraz, markery myokardiálního pokození (CK-MB, tromboxan B2, troponin I, laktát), biopsie myokardu, uvolnìné endotelie (CD 62E), obnovení rytmu a zotavení tìpu.
V pooperaèním prùbìhu jsme monitorovali CK-MB, hemodynamické hodnoty, dávky inotropik a øadu dalích klinických
ukazatelù. V rámci dlouhodobého pooperaèního sledování jsme hodnotili endomyokardiální biopsie a ultrazvukové vyetøení srdce a koronárních tepen.
Výsledky: Ve skupinì s LF jsme v porovnání s kontrolní skupinou pozorovali zejména pøíznivìjí ultrastrukturální
pokození myokardu, nií markery reperfuzního pokození, kvalitnìjí zotavení a fungování tìpu, pøíznivìjí pooperaèní klinický prùbìh, i mení výskyt rejekèních epizod v potransplantaèním období. ádný ze sledovaných parametrù
nesvìdèil významnì v neprospìch skupiny s LF.
Závìr: Výsledky studie potvrzují pøedpokládaný pøíznivý vliv leukocytární filtrace pøi reperfuzi srdeèního tìpu na
ischemicko-reperfuzní pokození myokardu. Leukocytární filtrace je efektivní, bezpeèná a jednoduchá metoda ochrany
myokardu, která zmíròuje následky reperfuzního pokození a zlepuje tak krátkodobé i støednìdobé výsledky TxS.
Rutinní a systematické pouívání LF bìhem TxS umoní posoudit dlouhodobý prospìch pro pacienty.
Tato práce je realizována v rámci grantového projektu è. 036IGA MZ ÈR.

Pøedávání cen v Akademickém klubu 1. LF UK, zleva MUDr. Lubo Dvoøák, dìkan 1. LF UK prof. MUDr. Tomá Zima, DrSc.
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2. MÍSTO
VLIV KOROZNÍHO PROSTØEDÍ NA PEVNOST VAZBY
MEZI DENTINEM A KOMPOZITNÍMI VÝPLÒOVÝMI
MATERIÁLY
Autor:

Michal Dudek, Pavel Bradna

kolitel:

Pavel Bradna RNDr., CSc., Jarmila Procházková MUDr. CSc.,
Výzkumný ústav stomatologický
Michal Dudek

ÚVOD: Odolnost adhezivního spoje mezi tvrdými zubními tkánìmi a výplòovými kompozity je
klíèová pro dlouhodobì úspìné oetøení tìmito moderními materiály. V souèasné dobì se
objevují nové adhezivní systémy nabízející zjednoduený pracovní postup, ovem jejich spolehlivost není ovìøena dlouhodobými laboratorními a klinickými zkoukami za rùzných podmínek. Naim cílem bylo porovnat odolnost adhezního
spoje nìkolika odliných typù adhezivních systémù v roztoku 1,5 % laurylsíranu sodného obsaeného v zubních pastách, modelového dezinfekèního roztoku Corsodyl s obsahem 0,2 % chlorhexidinu, ústní vody Elmex obsahující 0,025 % F
a destilované vodì (kontrolní skupina) pøi expozici po dobu 2 mìsícù a teplotì 37 °C.
METODIKA: Testovány byly adhezivní systémy GLUMA COMFORT BOND s pracovním postupem ve dvou krocích
(zvlá leptání, priming a bonding spoleènì) a iBOND (leptání-priming-bonding v jednom kroku). Pro kadé prostøedí
bylo pøipraveno 10 vzorkù od kadého adhezivního systému (celkem 80 zubù). Pouity byly intaktní moláry a premoláry,
u nich po odstranìní skloviny byla pomocí adhezivních systémù zhotovena výplò z kompozitního materiálu CHARISMA
(ve Heraeus Kulzer). Po skonèení expozice byla zmìøena pevnost vazby ve smyku, vyjádøená v (MPa). Výsledky byly
statisticky zpracovány metodou analýzy rozptylu ANOVA a Tukeyho post-hoc testem p=0,05. Dále byl pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu hodnocen charakter lomu.
VÝSLEDKY: Po dvoumìsíèní expozici ve vodì byly nejvìtí hodnoty pevnosti a nejvyí podíl kohezních lomù, svìdèících o velmi dobré adhezi, nalezeny u systému Gluma Comfort Bond v destilované vodì. U tohoto adhezivního systému
vak dolo v prostøedí fluoridaèního roztoku ke statisticky významnému poklesu pevnosti vazby (24 -> 18 MPa) oproti
kontrolní skupinì. V ostatních prostøedích a u adheziva iBond nebyly nalezeny statisticky významné znìny pevnosti
vazby po expozici a èetností v zastoupení jednotlivých typù lomù.
ZÁVÌR: Pokles pevnosti adhezivního spoje ve fluoridaèním roztoku ukazuje na monost chemické degradace adheziv
v tomto prostøedí.

Ze slavnostního pøedávání cen v Akademickém klubu 1. LF UK  poslední kontrola diplomù.
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3. MÍSTO
STUDY OF BIOCHEMICAL PROPERTIES OF MOUSE
RECOMBINANT PRION PROTEIN
Autor:

Alexandr Pavlíèek, Karel Holada

kolitel:

Ing. Karel Holada, Ph.D., Institute of Immunology and Microbiology,
1st Faculty of Medicine
Alexandr Pavlíèek

Prions are class of the infectious agents that cause a group of fatal neurodegenerative diseases in which the cellular form of the prion protein (PrPC) is transformed into the diseaserelated scrapie variant (PrPSc).
The two PrP isoforms differ in biophysical properties. The molecular mechanism by which the PrPSc is formed and
causes infectivity or neurodegeneration is not fully understand.
Two years ago there were reported first cases of the transmission of the PrPSc by blood transfusion highlighting the
need of understanding of PrP interaction with blood cells. For biochemical studies the sufficiant amount od PrP is needed
what underlines the importance of constructing of recombinant PrP.
We cloned gene of full length mouse prion protein (mPrP) into expression vector pHAT10 and purified it using
immobilized metal ion affinity chromatography as his-tagged fusion protein. The insoluble purified mPrP was transformed into soluble form by dialysis using different conditions to refold mPrP in α-helical or β-sheet conformations corresponding with PrPC and PrPSc. Refolding was analyzed by measuring of CD spectra and by treatment of mPrP by
proteinase K.
GAÈR310/04/0419, GAÈR310/05/H533

Slavnostní pøedávání cen v Akademickém klubu 1. LF UK, zleva Alexandr Pavlíèek, prof. MUDr. Tomá Zima, DrSc., dìkan 1. LF UK.
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Na snímku nahoøe  éfredaktorka Zdravotnických novin Mgr. Markéta Miková pøedává zvlátní cenu tìpánu Sulkovi. Na snímku
dole: zleva MUDr. Eva Gottsteinová (AstraZeneca), prof. MUDr. Aleksi edo, DrSc., prof. MUDr. Ale Linhart, DrSc., prof. MUDr. Tomá
Zima, DrSc., Pavla Peatová.
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ZVLÁTNÍ CENY

CENA MEDICAL TRIBUNE
Autor:

Dvoøák Lubo, MUDr.

kolitel:

prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

Název práce:

Ochrana myokardu leukocytární filtrací pøi srdeèní transplantaci: výsledky klinické studie

CENA NAKLADATELSTVÍ GALÉN S.R.O.
Autorka:

Kolesová Hana, Mgr.  Anatomický ústav 1. LF UK

kolitel:

prof. MUDr. Milo Grim, DrSc.

Název práce:

Influence of Sonic hedgehog onto the aortic arches development in avian emryos

CENA ZDRAVOTNICKÝCH NOVIN
Autor:

Sulek tìpán, 5. r.

kolitel:

doc. MUDr. Martin Haluzík, CSc.

Název práce:

Polymorfismy genù pro adiponectin a resistin u pacientek s mentální anorexií a obezitou
 pilotní studie
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Zástupce Medical Tribune, PhDr. Jan Øezáè, pøedává zvlátní cenu Medical Tribune MUDr. Luboi Dvoøákovi.

Øeditel nakladatelství Galén s.r.o., PhDr. Lubomír Houdek, pøedává zvlátní cenu nakladatelství Galén s.r.o. Mgr. Hanì Kolesové.
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