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Program pracovní skupiny

Pracovní část
• Cytogenetická a molekulárn ě cytogenetická vyšetř ení pacientů s MM

přehled za rok 2011 v rámci jednotlivých pracoviš ť ČR

• Cytogenetika u MM – zajímavé nálezy a kazuistiky z jednotlivých
pracoviš ť

• Externí kontrola kvality cytogenetických vyšetř ení CEQA (Cytogenetic
European Quality Assessment) a akreditace cytogenetických laborato ří
Z. Zemanová (Praha)

Edukační část
• miRNA u mnoho četného myelomu

S. Ševčíková (Brno)

• Co přineslo sekvenování genomu u mnoho četného myelomu?
J. Smetana (Brno)



Pracovišt ě
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Cytogenetická a molekulárn ě cytogenetická vyšet ření
pacient ů s MM - přehled za rok 2011 v rámci jednotlivých 

pracoviš ť ČR

Vyšet řeno  
asi 550 

pacientů v 
ČR/2011



Cytogenetika u MM – zajímavé nálezy a kazuistiky z 
jednotlivých pracoviš ť

• Babákova myelomová skupina, Brno: H. Grešlíková a kol.: 
Cytogenetické nálezy u pacienta s mnohopo četný myelom s 
následným extramedulárnym relapsom a plazmocelulárnou 
leukémiou – kazuistika

• Hemato-onkologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc: 
Prof. M. Jarošová :  
Zajímavá kazuistika pacienta s MM – IGH p řestavby a jak na n ě?

• CGB laborato ř, Ostrava, J. Žmolíková
Atypický prů běh CLL a Mnoho četného myelomu  



Externí kontrola kvality cytogenetických vyšet ření CEQA 
(Cytogenetic European Quality Assessment)

Akreditace zdravotnických laboratoAkreditace zdravotnických laborato řříí podle normy podle normy ČČSN EN ISO/IEC 15189 SN EN ISO/IEC 15189 →→→→→→→→
ppovinnovinn áá úúččast v programech mezilaboratornast v programech mezilaboratorn íího porovnho porovn áánníí (extern(extern íí kontrola kontrola 
kvality)kvality)

Online Online formform áát t →→→→→→→→ ssimuluje imuluje diagnosticdiagnostic kkéé situasitua ce v laboratoce v laborato řřii

•• umoumo žňžňuje posoudit kvalitu analýzy a interpretaci výsledkuje posoudit kvalitu analýzy a interpretaci výsledk ůů

•• technicky jednoduchtechnicky jednoduch éé, , úúččastnastn ííci mohou volit z nabci mohou volit z nab íídky vhodných   dky vhodných   
vyvy ššetetřřeneníí ((napnap řř. . GG--pruhy, pruhy, FISHFISH, PCR   atd., PCR   atd. ))

•• popoččet et úúččastnastn ííkkůů CEQA nenCEQA nen íí omezenomezen

•• stejnstejn éé podmpodm íínky pro vnky pro v ššechny zechny z úúččastnastn ěěnnéé laboratolaborato řřee

•• hodnoceno skupinou nezhodnoceno skupinou nez áávislých hodnotitelvislých hodnotitel ůů z rz růůzných evropských zemzných evropských zem íí

•• od r. 2008: Myeloid disorders and Acute leukemias (A ML, MDS, CMLod r. 2008: Myeloid disorders and Acute leukemias (A ML, MDS, CML , ALL), ALL)

•• v r. 2012: Mature Bv r. 2012: Mature B -- and Tand T --cells neoplasms (CLL, MM, LPD)cells neoplasms (CLL, MM, LPD)



miRNA u mnoho četného myelomu
S. Ševčíková ( Brno)

Picchiori et al (2011) –Frontiers in Genetics



Co přineslo sekvenování genomu u mnoho četného myelomu?
J. Smetana  ( Brno )

Chapman MA, Lawrence MS, Keats JJ et al. Nature. 2011 Mar 24;471(7339):467-72



• Děkuji za pozornost


