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RANK 2020
F. Štumr

16. ročník odborné konference „Rutinní analýza 
nukleových kyselin molekulárně – biologickými 
postupy - RANK 2020“ se uskutečnil 5. a 6. úno-
ra 2020 tradičně v prostorách hotelu Zlatá Štika 
v Pardubicích. 
Úvodní sdělení s názvem „Pharmacogenetics: Do 
you have your DNA – passport?“ přednesl ve zcela 
zaplněném Sloupovém sálu velmi vzácný host - Prof. 
Dr. Ron van Schaik z Nizozemska. Působí jako pro-
fesor farmakogenetiky na Department of Clinical 
Chemistry, Erasmus University Medical Center 
v Rotterdamu a je také ředitelem International 
Expert-center for Pharmacogenetics. Jeho hlavním 
zájmem je jak implementace farmakogenetiky do 
klinické praxe, tak farmakogenetický translační 
výzkum. Je prezidentem European Society for Phar-
macogenetics and Personalized Therapy.
Nežádoucí účinky léčiv jsou v dnešní době jedním 
z hlavních problémů medicíny a zodpovídají za 
5-7 % hospitalizací. Může za to rozdílnost mezi 
pacienty a jejich metabolismem. Stejná dávka léčiv 
způsobuje různou koncentraci v krvi, a proto i jiné 
výsledky léčby. Schopnost předvídat to, jak pacient 
bude na léky reagovat, je dána jejich DNA profilem. 
V Nizozemsku se podařilo vytvořit a zavést do 
praxe tzv. DNA pas, dle kterého má každý lékárník 
dostupné informace o alelách, jež jsou klíčové pro 
metabolismus léků pacienta. Na základě těchto 
informací může upravit dávku pacientovi přesně na 
míru pro více než 90 druhů léčiv.
To, co se zdálo ještě před pár lety nemožným, je dnes 
dostupným na dosah ruky. Snad se něčeho podob-
ného dočkáme brzy i v České republice.
V dalším bloku sdělení „Analýza humánního 
genomu“ zazněl nejprve příspěvek RNDr. Michala 
Slaného, Ph.D. (SANATORIUM Helios, spol. s r.o., 
Brno) „Současné trendy v preimplantačním gene-
tickém testování embryí“. Přednáška Doc. RNDr. 
Martina Pešty, Ph.D. (UK LF Plzeň) „Identifikace 
nové mutace genu SCNN1B způsobující Liddleův 
syndrom“ byla doplněna kazuistikou.
Velmi očekávaná byla obě sdělení v bloku „Legis-
lativa a praxe“. Ing. Eva Orendášová, MBA (Eva 
Orendášová Consulting, Nové Strašecí) přednáškou 
„Jaký dopad bude mít nové Nařízení 2017/746/EU 
na home-made metody a IVD prostředky používané 
ve zdravotnických zařízeních?“ informovala o aktu-
álním stavu tohoto procesu, který bude mít význam-
ný dopad v celém oboru laboratorní medicíny, a to 

na výrobce IVD i rutinní laboratoře. Sdělení RNDr. 
Pavla Hložka „Molekulárně biologická diagnostika: 
Zkušenosti ze zahraničí“ přineslo autentický pohled 
na rostoucí úroveň a problémy tohoto oboru v růz-
ných částech světa.
V bloku „Mikrobiom“ přednesla Mgr. Petra Vídeň-
ská, Ph.D. (MU Brno) prakticky pojaté sdělení 
„Střevní mikrobiom a lidské zdraví“. Zde poukázala 
na složitost problematiky, obecně dosud nízkou 
úroveň našich znalostí a častý výskyt zjednodušují-
cích pohledů. Ve stejném bloku vzbudila pozornost 
i přednáška Ing. Diliary Akhatové (VŠCHT Praha) 
„Jídelníček budoucnosti: autentizace hmyzu pomocí 
analýzy DNA“. Tato přednáška byla doplněna ochut-
návkou potravin ze sušených hmyzích larev.
Druhý den konference byl zahájen blokem „Bioban-
king“. Prof. Dr. Christoph Brochhausen-Delius 
(Institut für Pathologie, Universität Regensburg, 
Germany) „To be or not to be – the impact of quality 
on the value of a biobank specimen“ informoval 
auditorium o důležitých zásadách při provádění 
biobankingu tak, aby kvalita vzorků mj. i z pohledu 
obsahu nukleových kyselin, byla porušena co nejmé-
ně. Další sdělení Mgr. Zdenky Dudové, Ph.D. (MU 
Brno) „BBMRI-CZ as a Partner for Personalized 
Medicine and Translational Medical Research“ 
bylo zaměřeno mj. na praktickou ukázku, jak žádat 
a využívat služeb příslušných center – biobank.
Tradiční blok „Rutinní analýza patogenů“ byl napl-
něn třemi velmi poučnými sděleními, doplněnými 
kazuistikami. Mgr. Pavel Trubač (Nemocnice České 
Budějovice, a.s.). „EBV – podceňovaný protivník?“, 
Mgr. Jakub Mrázek (ZÚ Ostrava) „Laboratorní 
diagnostika dermatofytóz s využitím přímé detekce 
metodou PCR“ a RNDr. Maria Müllerová, CSc. (CI-
TYLAB spol. s r.o., Praha) „Tuberkulóza ve věznicích 
v České republice – kazuistiky“.
V posledním bloku „Varia“ přednesla nejprve 
RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D. (VÚVeL v.v.i., Brno) 
souhrnné sdělení k ukončení projektu „Komplexní 
analýza humánních rotavirových infekcí v České 
republice“. Ing. Sabina Purkrtová, Ph.D. (VŠCHT 
Praha) představila zajímavou aplikaci hmotnost-
ní spektrometrie „Využití MALDI-TOF MS pro 
analýzu DNA – případ detekce mutací v genech 
topoisomeras u bakterií čeledi Enterobacteria-
ceae“. Příspěvek k problematice falšování potravin 
s názvem „Parvalbumin jako genetický marker 
pro DNA identifikaci ryb“ přednesla Ing. Kamila 
Zdeňková, Ph.D. (VŠCHT Praha).
Paralelně s přednáškami bylo prezentováno 14 
posterů, s velmi různorodou tématikou. Autory tří 
posterů na téma biobanking byli studenti Univer-
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účastnili.

Seznam přihlášených posterů:
1.  Babel M., Institute of Pathology, University 

Regensburg, Germany: Are your Biobank sam-
ples future proof? A morphological comparison 
between two different storage conditions

2.  Barsch F., Institute of Pathology, University 
Regensburg, Germany: Digital Image Analyses 
– an innovative method to quantify morpholo-
gical changes

3.  Branyšová T. et al, VŠCHT Praha: Optimalizace 
přípravy 16S rRNA a ITS amplikonů pro meta-
genomickou analýzu mikrobiálních populací

4.  Čermáková E. et al, VŠCHT Praha: Autentizace 
máku setého (Papaver somniferum L.) s využi-
tím DNA analýzy

5.  Gančarčíková M. et al, Laboratoř lékařské gene-
tiky s.r.o., Pardubice: Vzácná vrozená onemoc-
nění v komplexní cytogenetické a molekulárně 
genetické analýze

6.  Hricová K. et al, Univerzita Palackého, Olomouc: 
Výskyt vankomycin-rezistentních enterokoků 
na hemato-onkologickém oddělení Fakultní 
nemocnice v Olomouci a jejich genetická ana-
lýza

7.  Koželuhová K., Masarykova univerzita Brno: 
Orální mikrobiom dětí po narození

8.  Kyralová B. et al, KBBV, Univerzita Pardubice: 
Identifikace plísní rodu Fusarium

9.  Majtnerová P. et al, KBBV, Univerzita Pardubice: 
Kometová metoda jako nástroj pro testování 
genotoxicity nanomateriálů

10.  Mezerová K. et al, Univerzita Palackého, Olo-
mouc: Markery genotoxicity bakterií Esche-
richia coli a Bacteroides fragilis u pacientů 
s nově diagnostikovaným kolorektálním karci-
nomem (CRC)

11.  Morzelewski J., Institute of Pathology, University 
Regensburg, Germany: Implementation of the 
new biobank-ISO norm for high quality biobank 
specimens

12.  Petira F. et al, KBBV, Univerzita Pardubice: 
Optimalizace polymerázové řetězové reakce pro 
detekci Caulobacter vibrioides

13.  Sittová M. et al, GeneProof a.s., Brno: The cli-
nical validation of GeneProof Cytomegalovirus 
(CMV) PCR Kit

14.  Valin Lay et al, KBBV, Univerzita Pardubice: 
Extracellular proteases of pathogenic yeasts 
Magnusiomyces capitatus and Magnusiomyces 
ingens

Celkem tři autoři přednášek a 12 autorů posterů 
bylo zařazeno do soutěže o nejlepší práci mladých 
autorů do 35 let. Ceny si odnesli:
l Mgr. Petra Vídeňská, Ph.D. z Masarykovy uni-

verzity Brno za přednášku „Střevní mikrobiom 
a lidské zdraví“,

l Mgr. Kristýna Mezerová z Ústavu mikrobio-
logie, Lékařské fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci za poster „Markery genotoxicity 
bakterií Escherichia coli a Bacteroides fragilis 
u pacientů s nově diagnostikovaným kolorek-
tálním karcinomem (CRC)“.

Absolutním vítězem a držitelem popáté udělené 
Ceny Dalibora Novotného se stala Mgr. Kristýna 
Mezerová.
Neopominutelnou událostí letošní konference 
RANK byla i tuzemská premiéra analyzátoru 
myCROBE, který vyvinuli a připravují do výroby 
odborníci společnosti GeneProof a.s. Brno, generál-
ního partnera letošního ročníku konference RANK. 
Analyzátor dovede automaticky provádět izolaci 
nukleových kyselin, amplifikaci a detekci. 
Více o konferenci na www.rank.cz
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VítězoVé Ceny Dalibora noVotného

termín kategorie jméno název pracoviště
3. - 4. 2. 
2016

poster Jakub Papík Analýza dosud necharakterizovaných 
otevřených čtecích rámců patogenních 
kvasinek Candida albicans a Candida 
parapsilosis

Univerzita  
Pardubice

přednáška Mgr. Lucie  
Škorpíková 

Cystatiny parazitických hlístic rodu 
Trichinella a jejich detekce s využitím 
xMAP technologie

Výzkumný ústav 
veterinárního 
lékařství, v.v.i., 
Brno

cena DN Mgr. Lucie Škorpíková 
18. - 19. 1.  
2017

poster Ing. Diliara  
Akhatova 

Autentizace ryb pomocí molekulárně-
biologických přístupů

VŠCHT Praha

přednáška RNDr. Alena 
Myslivcová  
Fučíková, Ph.D. 

Detekce a identifikace proteinových 
toxinů zneužitelných v boji a biotero-
rismu pomocí tandemové hmotnostní 
spektrometrie

Univerzita 
obrany, Hradec 
Králové

cena DN Ing. Diliara Akhatova 
7. - 8. 2. 
2018

poster Ing. Simona 
Lencová 

Identifikace makrely obecné (Scomber 
scombrus) pomocí analýzy parvalbu-
minového genu

VŠCHT Praha

přednáška Mgr. Michaela 
Kantorová 

Epidemie spalniček v Moravskoslez-
ském kraji – zkušenosti s laboratorní 
diagnostikou

ZÚ Ostrava

cena DN Mgr. Michaela Kantorová 
6. - 7. 2. 
2019

poster Mgr. Lucie 
Michalcová 

Využití molekulárně biologických 
metod pro analýzu kontaminace kon-
taktních čoček patogenními kvasin-
kami

Univerzita Par-
dubice

přednáška Mgr. Jakub Hrdý Izolace a detekce norovirů ze vzorků 
pitných a užitkových vod

Výzkumný ústav 
veterinárního 
lékařství, v.v.i., 
Brno

cena DN Mgr. Lucie Michalcová 
5. - 6. 2. 
2020

poster Mgr. Kristýna 
Mezerová 

Markery genotoxicity bakterií Esche-
richia coli a Bacteroides fragilis u 
pacientů s nově diagnostikovaným 
kolorektálním karcinomem (CRC)

Univerzita 
Palackého, LF 
Olomouc

přednáška Mgr. Petra  
Vídeňská, Ph.D. 

Střevní mikrobiom a lidské zdraví Masarykova 
univerzita Brno

cena DN Mgr. Kristýna Mezerová 
  


