
VyuÏití Myelomové banky vzorkÛ FN Brno.
Kyjovská D.1, âumová J.1,2, Vidláková P.1, Moravcová J.1, Rycová M.1, Penka M.1, Hájek R.1,2,3

1) Laboratofi experimentální hematologie a bunûãné imunoterapie, Oddûlení klinické hematologie, FN Brno
2) âeská myelomová skupina – Univerzitní v˘zkumné centrum, LF MU, Brno
3) Interní hematoonkologická klinika, FN Brno

Úvod
Dlouhodobé uchovávání a archivace vzorkÛ v zamraÏeném stavu pfii zachování vhodné bunûãné vitality má velk˘ v˘znam

pro jejich budoucí vyuÏití, zejména pro experimentální úãely v oblasti sledování a prevence mnohoãetného myelomu (MM)

a k diagnosticko-léãebn˘m úãelÛm. Na‰e práce prezentuje stav myelomové banky vzorkÛ od roku 2001.

Metodika a pacienti
Pomocí metody MACS separujeme a uchováváme bunûãné vzorky od pacientÛ s novou diagnózou MM, s relapsem, pfied

zahájením plánované léãby nebo ve fázi maximální léãebné odpovûdi po podepsání informovaného souhlasu v rámci plánova-

ného diagnostikovaného odbûru biologického materiálu. Ze vzorku kostní dfienû jsou izolovány mononukleární buÀky a po imu-

nomagnetické separaci CD138+ bunûk jsou získány pozitivní (obsahující myelomové buÀky) a negativní frakce. Je stanovena

ãistota vzorku – procento myelomov˘ch bunûk v cytospinovém nátûru a procento bunûk se znakem CD38+ a CD138+ získané

flowcytometrick˘m vy‰etfiením. Nativní bunûãné frakce jsou následnû vyuÏity k experimentálním úãelÛm nebo jsou zamraÏeny

metodou postupného zamraÏování a poté jsou uchovávány v tekutém dusíku pfii teplotû –196 °C.

V˘sledky
Od roku 2001 do ledna 2008 je

v myelomové bance shromáÏdûno

celkem 8549 vzorkÛ (viz tabulka).

Jedná se o separované buÀky (pozi-

tivní: CD138+, negativní : CD138-)

frakce a plazmu a mononukleární

buÀky kostní dfienû, dále pak o sérum,

plazmu a mononukleární buÀky peri-

ferní krve.

Závûr
Separované buÀky CD138+ jsou vyuÏity v centru CMG-URC ke cytogenetick˘m (FISH, CGH) genomick˘m (RT-PCR) a pro-

teomick˘m anal˘zám. BuÀky jsou rovnûÏ vyuÏívány jako nádorov˘ antigen pro pfiípravu vakcín na bázi DB a pro pfiípravu mye-

lom specifick˘ch T lymfocytÛ.

Tato práce byla podporována granty M·MT LC06027 a, IGF ã. 3/05.

56


