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Co jsou tekuté biopsie? 

• Představují méně zatěžující vyšetření - z periferní krve 

• Umožňují minimálně invazivní přístup 

• Snaha o částečné nahrazení odběru kostní dřeně 

 

• V krvi cirkulují: 

• Krevní buňky 

• Nádorové buňky 

• Uvolněná DNA a RNA 

    (z nádorových buněk?) 

 

    Odrážejí stav nemoci 

 

 

 

 



Využití těchto molekul? 

• Diagnóza 

 

• Prognóza  

 

• Predikce  

    (poskytuje informaci, je-li léčba účinná) 

 

• Sledování zbytkové nemoci (MRD) 

  

 

 



Co to jsou molekuly DNA a RNA? 

• Nukleové kyseliny 

 

• DNA = nositelka genetické informace všech organismů 

• Je pro život nezbytnou látkou 

• Ve své struktuře kóduje program buněk a 

předurčuje vývoj a vlastnosti celého organismu 

 

• RNA = je zodpovědná za přenos této informace do dalších 

molekul (bílkovin)          důležitých pro správné fungování 

organismu 

 

 



Poškození DNA 

• Vede k narušení pochodů v buňce, v organismu          

narušení zdraví člověka 

• Podílí se na vzniku onemocnění  

• Poškození DNA se objeví i v RNA 

 

   



Molekuly z periferní krve pro MM 

• Cirkulující molekuly DNA 

• Mimobuněčná DNA 

 cf-DNA 

 

• Cirkulující molekuly RNA 

• Krátké molekuly RNA  

 mikroRNA 

 

• Dlouhé molekuly RNA  

 lncRNA 

 



 Mimobuněčná DNA 

• Krátké úseky DNA vyskytující se v tělních tekutinách 

• Normálně ve velmi nízkých hladinách 

• Zvýšené množství souvisí s patologií  

 (nádorová onemocnění, zánět, poranění, infarkt apod.) 

• Uvolňují se z poškozených buněk 

 

• 1977- poprvé popsány u pacientů s nádory 

• Mnohem vyšší hladiny oproti zdravým osobám 

• Čím pokročilejší stádium nemoci, tím vyšší hladiny cf-DNA 

• Po léčbě pokles cf-DNA až u 66-90 % pacientů  

 

 

 



Standardní postup 

 Vzorek při diagnóze (kostní dřeň) 

Detekce poškození DNA v nádorových buňkách 

 

 

Léčba 

         

 

Vzorek po léčbě (kostní dřeň) 

Detekce stejného poškození DNA v nádorových buňkách 

Sledování MRD 

 



     Experimentální postup 

    Vzorek při diagnóze (navíc periferní krev) 

 

 

               Detekce daného poškození v cf-DNA 

 

                                          Léčba 

 

 

                               Vzorky během léčby  

                (odběr periferní krve každé 3 měsíce) 

Detekce poškození DNA a sledování dynamiky cf-DNA 

 



Cirkulující mikroRNA 

• Krátké molekuly RNA 

 

• Vyskytují se v tělních tekutinách (krev, moč, sliny aj.)  

 = snadno dostupné 

 

• Stabilní v odebraném vzorku 

 

• Řada významných funkcí 

 

• Až 2200 lidských mikroRNA 

 

 

 



 Cirkulující mikroRNA 

• Izolace mikroRNA ze vzorků sér periferní krve 

• Porovnávání jejich hladin u MM ve srovnání se zdravými 

osobami 

 

• U provedených studiích se nám podařilo zjistit že: 

• některé tyto molekuly byly významně zvýšené či snížené  

    u MM oproti zdravým osobám 

 

• Kombinací hladin dvou těchto molekul lze odlišit MM od 

jemu předcházející fáze MGUS  

 

• Diagnostický potenciál těchto molekul u MM a MGUS 

 

 

 

 



Cirkulující lncRNA 

• Dlouhé molekuly RNA 

• Většina z nich se nachází v jádře buňky 

• Jsou specifické pro určité tkáně 

• Vyskytují se také v tělních tekutinách člověka 

 

 

• Zatím u MM nepopsané 

 

• Zaměření naší skupiny           zda-li se podílejí na vzniku 

tohoto onemocnění 

 

 

 
 



Vyhlídky do budoucnosti 

• Tekuté biopsie – méně zatěžující vyšetření, minimálně 

invazivní odběr, opakovatelnost 

 

• Několik možností – cf-DNA, mikroRNA, lncRNA  

 

• Doufáme, že se pomocí nich podaří zlepšit diagnostika a 

monitorování průběhu MM – experimentální fáze  

 

• Výzkumný zájem i mnoha skupin, nutná standardizace 

postupů + větší množství vzorků pro zavedení tekutých 

biopsií do klinické praxe  
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