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B hem posledních p ti let došlo ve sv t  k nebývalému zvýšení zá-
jmu o oblast výzkumu monoklonálních gamapatií a mnoho etného
myelomu. Nepochybn  to souvisí s významnými pokroky v lé b  to-
hoto onemocn ní. Tato situace vedla ke vzniku etných, kvalitních, 
avšak malých a nekoordinovaných výzkumných projekt  na národní 
i mezinárodní úrovni. Konkurenceschopnost EU zvlášt  ve srov-
nání s USA zaostávala za o ekáváním díky rozt íšt nosti projekt .
O dlouhodobou koordinaci v rámci EU se snaží v roce 2004 vzniklá 
European Myeloma Network (www.eummne.org). Jednou z klí o-
vých aktivit pro akceleraci výzkumu v daném regionu se ukazuje 
p ítomnost silného technologicky špi kov  vybaveného centra, které 
své v decké úsilí zam uje cílen  na tuto problematiku. 

eská myelomová skupina (CMG, www.myeloma.cz) byla založena 
v roce 1996 a dlouhodob  v regionu koordinuje klinické aktivity v ob-
lasti monoklonálních gamapatií. V roce 2001 byla posílena o Nada -
ní fond CMG, který svoji innost zam uje na problematiku pacient
a rovn ž podporu výzkumu. K posílení významu p isp lo i založení 
Klubu pacient  s mnoho etným myelomem v roce 2005.  V té dob
vznikl rovn ž plán pro zvýšení konkurenceschopnosti CMG v rámci 
EU. Jeho hlavním cílem bylo vybudovat významné nadregionální 
v decké pracovišt  zajiš ující akceleraci a integraci výzkumu mno-
ho etného myelomu v centrální Evrop , jež se zam í na ešení klí-
ových otázek z oblasti cytomiky, genomiky, proteomiky, mikropro-

st edí myelomu a angiogenezi v oblasti monoklonálních gamapatií. 
Deset let systematické výzkumné a organiza ní práce vedlo v roce 
2008  ke vzniku nadregionálního centra pro výzkum monoklonálních 
gamapatií v Brn  (viz. Tabulka .1). Nejprve bylo založeno v roce 
2006 Centrum základního výzkumu pro monoklonální gamapatie 
a mnoho etný myelom v Brn  díky pozitivnímu p ístupu a za podpo-
ry projektem LC06027 MŠMT. Nový název pracovišt  Univerzitní 
výzkumné centrum – eská myelomová skupina (URC-CMG) byl 
schválen 1.1.2008 vedením a akademickým senátem LF MU Brno. 
Zm nu názvu centra odsouhlasilo také MŠMT.
Prost ednictvím supplementa Klinické onkologie vám jej m žeme
poprvé p edstavit v etn  rozsahu výzkumného záb ru. Pod kování
pat í i sp áteleným pracovištím v R, jejichž pracovníci se na p í-
prav  supplementa podíleli.
Preklinický výzkum byl p vodn  zam en na imunoterapii a vý-
voj protinádorových vakcín (1998-2002). Mnohem komplexn jší
výzkum odstartoval v roce 2002 a vedl ke vzniku Centra základ-
ního výzkumu pro MGUS a MM v Brn  (2006). Mezi iniciátory 
založení výzkumného centra pat í výzkumná skupina LEHABI FN 
Brno prof. Hájka a prof. Michálka ve spolupráci s týmem laborato e
molekulární cytogenetiky, který vede doc. Kuglík. Po dlouhodobé 
kvalitní spolupráci se k centru p idružila i skupina laborato e mo-
lekulární cytologie a cytometrie v ele s RNDr. Bártovou. Všechny 
týmy ú astnící se projektu jsou aktivn  zapojeny do výzkumu v ob-
lasti mnoho etného myelomu a monoklonálních gamapatií. Základ-
nu pro spolupráci s klinickými týmy p edstavuje vytvo ená myelo-
mová banka vzork  na Odd lení klinické hematologie ve FN Brno, 
ve které dochází ke vstupnímu zpracování materiálu od nemocných 
z brn nského pracovišt  (Interní hematoonkologická klinika FN 
a LF Brno), ale také z ady center v R, SR, z Polska a Ma arska.
Na vstupní  zpracování materiálu  navazuje molekulárn -biologické,
proteomické, angiogenetické a imunologické vyhodnocování v rám-
ci výzkumných projekt . V sou asné dob  tvo í tým 46 pracovní-

k , který pracuje na 9 aktivních projektech (6 grant  a 3 výzkumná 
centra) s ro ním rozpo tem  15 mil. K . V ad  projekt  již došlo 
ke spolupráci s výzkumnými centry v EU a USA. V rozsáhlých a re-
prezentativních prostorách ILBIT (Integrovaných laborato í biome-
dicínských technologií), kde naše centrum sídlí, došlo k mimo ádné
koncentraci nezbytných technologií. Výjime nou záležitostí jsou 
isté prostory pro výrobu vakcín, schválené Státním ústavem pro 

výrobu lé iv. Z dlouhodobých grantových projekt  byly zakoupeny 
esenciálního nástroje výzkumu a vybaveny laborato e (FACSAria 
sorter bun k, real-time PCR, inkubátory a p ístroje pro kultivace bu-
n k, špi kové mikroskopické vybavení,  mrazící boxy ad.). Snahou 
je koordinace výzkumných aktivit v oblasti centrální Evropy, odkud 
je díky návaznosti na klinické programy u mnoho etného myelomu 
v rámci aktivit eské myelomové skupiny zajišt n p ísun dostate -
ného množství výzkumného materiálu. Centrum tak využívá mi-
mo ádných odborných, personálních, prostorových a organiza ních
podmínek vzniklých v Brn  a v regionu centrální Evropy na za átku
nového tisíciletí. 
Vzniklé URC-CMG  je dlouhodob ji zapojeno do spole ného me-
zinárodního výzkumu v oblasti mnoho etného myelomu v rámci 
n kolika projekt , zvlášt  pak v rámci European Myeloma Network 
EMN). Lze zd raznit spole né projekty s AKH Vienna v oblasti 
standardizace FISH a cytogenetiky, standardizace fl owcytometrie 
v rámci EMN, projekt  imunoterapie v rámci 6 RP a projekt  mye-
lomu v rámci International Myeloma Foundation (nap íklad projek-
t  „Bank on a Cure“). Pracovníci centra jsou již n kolik let aktivní 
v procesu standardizace metodik pro výzkumné projekty tak, aby 
byla umožn na plná koordinace a kompatibilita v rámci EU a v rám-
ci centrální Evropy.

Základní údaje o URC-CMG:
Masarykova univerzita, Léka ská fakulta, ILBIT
Univerzitní výzkumné centrum - eská myelomová skupina 
Kamenice 5/A3
625 00 Brno
tel.: +420 549 494 129

Pracovišt  URC-CMG: 
Léka ská fakulta Masarykovy univerzity (LF MU)
Laborato  experimentální hematologie a bun né imunoterapie (LE-
HABI) OKH FN Brno
Univerzitní centrum bun né imunoterapie (UCBI) LF MU
Laborato  molekulární cytogenetiky pro MM a MGUS (LMC) 
P F MU

Tabulka 1: Historie výzkumu mnoho etného myelomu v Brn
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Univerzitní Kampus MU Brno  Foto: A PLUS a. s., generální proj. 
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