
 

 

Zpráva ze služební cesty ISBER Regional meeting 
3.-5.11.2019, Minnesota, Minneapolis, USA 
 
2.11. 
Schůzka ISBER new task (TF) force přítomni: Monique Albert (TF advisor), Nicole Seifert (ISBER 
secretary), Amdy Zaayenga (regionální ambasador Amerikas, TF – co-leader), Judita Kinkorová 
(regionální ambasador Evropa, TF co-leader), Anna tores (executive director): představení cílů a 
předpokládaná očekávání, review předložených materiálů (k dispozici u J. Kinkorové), next stept a 
diskuse. 
 
3.11. 
Edukační pre-conference workshop 101 (placený) předsedali T. Sharp a J. Kinkorová byl 
zaměřený na 3 témata: J. Demchok: US International Repository Locator, analogický nástroj jako 
BBMRI-ERIC Locator, je však jednodušší, jedna verze je pro americké zájemce, druhá pro 
všechny, domluvila jsem se na možné zapojení plzeňské biobanky, rozhodně bude zajímavé oba 
nástroje porovnat. H. Ellis, ředitelka Biobanking without borders vystoupila s přednáškou jak psát 
informovaný souhlas, vyzvedla americká specifika, jak jednoduše vysvětlit problém, neužívat trpný 
rod, popisovat v první osobě, jak volit velikost fontu a typ písma, velikost mezer, apod. Problém je 
jak vysvětlit NGS a vzorky pro výzkum genomu, dále byly zmíněny elektronický infosouhlas, broad 
vesrus specifický apod. K. Shea, Brooks, prezentovala Cold chain management, tj. sled aktivit od 
odběru vzorku do biobanky, lednice. Za hlavní parametry vyzdvihla teplotu a čas. Jak nejlépe 
zchladit vzorek, kam jej uložit, aby se v lednici nezměnila teplota, jak jej vkládat, aby se neměnila 
teplota, jaké jsou výhody automatizace (minimum lidských chyb, rychlost, přesnost, sledovatelnost, 
apod.) Pak následovala diskuse v kroužcích podle témat, zúčastnila jsem se informovaného 
souhlasu, kde jsem prezentovala publikaci Kinkorová, Topolčan, Kučera: Informed consent in the 
newly established biobank, diskutovali jsme aspekty amerického a evropského přístupu k 
informovanému souhlasu. Ve skupině o Locator jsme porovnávali evropský lokátor s americkým. 
Následovaly kulaté stoly ke 4 tématům, zúčastnila jsem se “Biosamples Open Governance Using 
Blockchain, vedený D. Uribe. Blockchain je v informatice distribuovaná decentralizovaná databáze 
s velkým objemem dat, které jsou chráněny proti vnějšímu i vnitřnímu zneužití. Účastní se jí tzv. 
uzly (nodes) v peer - to - peer síti. Je to systém uchovávající data, chránící anonymitu a princip 
kryptoměny. Byly diskutovány možnosti využití blockchin v biobankách, s ohledem na velké 
množství dat a nutnost maximální ochrany. 
4.11. 
Symposium 1: zpět do komunity: biobanking je diverzita a sdílení a projekt ALL of US 
Oficiální zahájení Debra Garcia, prezidentka ISBER, key note speach přednesl Abasi Ene-Obong, 
ředitel firmy 54gene, což je největší africká biobanka, jen 20% GWAS je na africké populaci, 80% 
na caucasian, biobanka slouží ke studium nádorových onemocnění, CVD, osteoporózy a diabetu 
2. typu. V Africe je velké diverzita populací, hovoří se 2000 jazyků, což je 1/3 všech světových 
jazyků. Firma je v Nigérii, v nejlidnatějším státě Afriky s 200 mio populací a 500 jazyky. Aaron 
Goldenberg, USA, představil americký projekt ALL for US, zdůraznil etnickou diverzitu americké 
populace, co do poměru bílé a černé populace a vzdělání životního stylu, přístupu ke zdravotní 
péči. Motem projektu je od bohaté diverzity k jednotnému přístupu ke zdravotní péči. Projekt je 
založen na spolupráci 22 partnerů. 
K. Meagher, Mayo Clinic uvedla přednášku každý vzorek má svůj příběh, vyzvedla pro američaný 
typické zapojení pacientů, jejich rodin, dobrovolníků do biobankovních aktivit. Uvedla dva příklady 
z praxe. 
Symposium 2: vše kolem orloje: hodinky a měřidla na těle pacienta pro kontinuální sledování 
Azar Alizadeh, USA, představila “hodinky”, - monitorovací systém, který je spojen s lékařem 
internetem a dokáže kontinuálně měřit širokou škálu tělních parametrů: glukózu, proteiny, 
hormony, laktáty apod. 
J. Nieva, USA, digitalizace pacienta, ukázal jak vyšší resp. Nižší pohybová aktivita mění jednotlivé 
sledované parametry u zdravého člověka a nemocného. 
E. Matloff, zakladatelka a ředitelka “My gene counsel” firma dělá genetické testy, v roce 2013 
(A.Jolie test) byla cena 2000US$, nyní je na polovině, a očekává, že do roku 2021 bude v USA 
otestováno 100 mio lidí. Vyzdvihla rizika - po testu se může změnit život klienta, jak správně 



 

 

formulovat infosouhlas, jak zajistit DTC - direct-to-consumer genetické testování a jak zajistit 
návrat výsledků výzkumu a jak je finančně ohodnotit. 
Firma ttplabtech na korporátním workshopu představila komplexní pohled na automatizaci 
ukládání vzorků včetně nákladů, životnosti, využitelnosti, apod. 
Symposium 3: udržitelnost biobank 
Diskusní fórum vedla M. Henderson, USA, a představily se v ní 4 biobanky v Minesotě, muzeum 
živočichů a rostlin pro biodiverzitu, cancer centre Minesota, biobanka Univerzity v Minesotě, a 
biobanka Mayo Clinic. 
Symposium 4B: co chci skutečně dělat je sdílet data - GDPR a mezinárodní spolupráce. 
Vystoupili 3 právníci H. Bentzen, Finsko, D. Peloquin, USA, S. Miller, Kanada, s představením 
hlavních dopadů GDPR na výměnu dat nejen v Evropě, ale i mimo ni. V panelové diskusi se 
připojily R. Lawler, Itálie, J. Kinkorová, zdělily své poznatky z uvedením GDPR do praxe. 
5.11. 
Symposium 5: navždy mladí (forever young), kvalita a dlouhodobé skladování. 
S. Hewit, USA, kvalita vzorků je stavebním kamenem pro pokrok ve výzkumu nádorových 
onemocnění. Zdůraznil význam pre-anaylitiky na kvalitu vzorků, způsob a délka skladování a různé 
parametry, které je třeba sledovat a podmínky dodržovat, aby kvalita byla odpovídající. 
E. Duffy, USA, vyjmenovala preanalytické variability, resp. variabilitu v preanalytických metodách, 
které ovlivňují biomarkery u pacientů s nádory. 
C. Borges Delta-S-Cys-Albumin, jak se mění v plasmě a séru v různých rozmrazovacích 
podmínkách. 
Contributed paper sessions 2: moderní doba - data a věda 
Tato sekce představila kratší sdělení: 
Yue Liu: Nové inovativní přístroje  
J. Kinkorová: BRoTHER - A regional biobank network in Europe 
R. Scott: NASA a biobanky 
G. Pryhuber: biobanka dětských plic 
E. Seijo: Moffit Cancer Centre, představení pracoviště a vědecké záměry 
J. Plieskatt: preanalytika a cfDNA 
Symposium 6A: úkryt před bouří - udržet vzorky “živé” 
G. Buck, Kanada: mikrobiom u těhotných žen. Velmi zajímavá přednáška, jak se u žen během 
těhotenství mění mikrobiom ve prospěch Lactobacilus, který je zastoupen z 20 na 60% i více, jak 
se skladba mirkobiomu podílí naa předčasných porodech, jedná se o projekt NIH, zpracováno je 
250 000 vzorků. 
R.Labit, Egypt, představila první a největší “pediatric cancer biobank” v Egyptě, kde je péče o 
nemocné děti zoufalá a má sloužit pro celou Afriku, budova je velmi moderní s výborným 
vybavením i vyškoleným personálem a navázala spolupráci s US pracovišti azískala národní i 
amrický grant. 
X. Liu, living biobank for precision medicine, velmi obsáhlá a odborná přednáška. 
Vzdělávací workshop: nereprodukovatelnot výledků výzkumu 
W. Grizzle, USA, velmi detailní přehled všech příčin, proč jsou výzkumná data a výsledky 
nereprodukovatelné, např. pochopení ischémie a času od odebrání vzorku do zpracování, 
preanalytické podmínky, statistické chyby a interpretace, citace chybných výsledků, apod. W. 
Grizzle je zakladatel ISBER, patolog, emeritní profesor a má vyjímečné postavení v ISBER. 
Oficiální zakončení kongresu prezidentem D. Catchpoole, Austrálie. 
 
Přínosy: 
Navázání kontaktů, zájem o spolupráci H. Wagner, Biobanking and Surgical Consultant 
GuBioBank, Kanada 
Outi Tornwall, data partnership director, BC Platforms, software, spolupráce s farmaceutickými 
firmami, Norsko 
Vedení pre-congress workshopu Biobanking 101 
Panelová diskuse GDPR 
Prezentace BRoTHER 
Schůzka ISBER leadership development/ talent engagement task force k nově ustavené task force 
v ISBER, členové jsou: Monique Albert TF = Task force advisor, N. Seifer ISBER secretary, A. 
Zaayenga TF co-chair, J. Kinkorová TF co-chair, Ana Torres executive director. 



 

 

Schůzka s N. Affifi, Regionální ambasadorka pro Blízký východ k publikaci v Biopreservation and 
Biobanking, kde máme příspěvek 
Schůzka s A. Zaayenga, Regionální ambasador pro Ameriku o jeho zkušenostech a praxi. 
 
Dovezené materiály: abstrakt book a aktuální číslo časopisu ISBER Biopreservation and 
Biobanking. 
  
Úkoly: zvážit zapojení do International Repository Locator  


