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voľný text 



Miera aktuálnosti riešeného problému v danej oblasti vedy a techniky, z celosvetového 

pohľadu vrátane odkazov na literatúru 
 

Rastúca incidencia nádorových ochorení je sprievodným javom každej populácie spolu 

so zvyšujúcou sa dĺžkou života a zlepšovania skríningovo-diagnostických postupov. 

V súvislosti s incidenciou je badateľný posun i v morbidite a mortalite na tieto ochorenia, 

v rámci ktorých je karcinóm prsníka (KP) celosvetovo najčastejším druhom rakoviny u žien. 

      KP je multifaktoriálne ochorenie podmienené génovo-environmentálnou interakciou. 

V národných štatistikách vykazuje v dlhoročnom sledovaní stagnáciu, hoci prechodne sa 

vyskytnú periódy mierneho zlepšenia. Celkovo je možné konštatovať, že problematika 

morbidity a mortality tohto ochorenia je viac menej nemenná a odráža aktuálne nelichotivý 

stav v diagnostike a liečbe. Zo štatistík vyplýva, že v roku 2009 bolo na Slovensku 

zaznamenaných 2793 prípadov karcinómu prsníka. Je to doposiaľ najvyšší zaznamenaný počet. 

Je teda zrejmé, že toto ochorenie významne ovplyvňujú zdravie celej populácie, presahuje 

medicínsky a epidemiologický rozmer a stáva sa vysoko aktuálnym verejno-zdravotným, 

sociálnym a ekonomickým problémom. V európskom, ale aj celosvetovom meradle 

predstavuje navyše najčastejšiu príčinu úmrtia žien na zhubné nádory. Jednou z hlavných 

príčin je neskorý záchyt a aj nedostatočná odpoveď na ich liečbu, najmä u tzv. triple-
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negatívnych a HER-2 metastatických karcinómov, kde recidíva nastáva z dôvodu opomínania 

hodnotenia biologickej variability, heterogenity a signalizácie medzi primárnym karcinómom, 

metastázou, adjuvantnou liečbou a organizmom pacienta. 

Klasifikácia KP tradične spočíva v analýze nádorovej morfológie a prítomnosti 

markerových proteínov: estrogénového, progesterónového receptora a receptora pre ľudský 

epidermálny rastový faktor 2 (HER-2). No štúdie využívajúce microarray analýzy ukázali, že 

diverzita nádorov prsníka je oveľa väčšia ako sa predpokladalo a je spôsobená najmä 

špecifickými zmenami na genetickej, epigenetickej a transkripčnej úrovni. V súčasnosti sa na 

základe výsledkov týchto analýz uvažuje o šiestich subtypoch karcinómu prsníka. Sú to: 

Luminal A, Luminal B, normal-like, HER-2 pozitívny, HER-2 pozitívny luminal B, a Basal-

like. Každý z týchto subtypov je charakteristický odlišnými histologickými rysmi, progresiou 

choroby, tvorbou metastáz, výskytom cirkulujúcich nádorových buniek, terapeutickou odozvou 

a klinickými výsledkami. Nezanedbateľným problémom, ktorý sa objavuje preto pri liečbe KP 

či už non- ev. metastatického je preto aj vznik chemorezistencie. Aj keď je cytotoxická 

chemoterapia zameraná hlavne na indukciu apoptózy, nádorové bunky si často vyvinú únikové 

mechanizmy. Tieto “alternatívne dráhy” následne modulujú viabilitu buniek a sú asociované so 

zvýšeným prežívaním nádorových buniek. T.j. klonálna evolúcia karcinómu do agresívnejších 

bunkových línií s vyšším metastatickým seedingom a chemorezistenciou.  

      Rozvoj metód vysoko-kapacitného molekulového profilovania spojených so 

sofistikovanými bioinformatickými postupmi umožňuje dnes detailnú molekulovú 

charakterizáciu karcinómu prsníka. V štúdiách, ktoré využívajú tieto techniky, je opakovane 

pozorovaná rozsiahla genomická diverzita karcinómu prsníka s relatívne malým počtom génov, 

ktoré sú opakovane mutované, exprimované či epigeneticky regulované. Ukazuje sa, že cielená 

terapia bude efektívna u pacientok, ktoré majú  molekulové aberácie, na ktoré je zacielená. Už 

počas predklinických vyhodnotení bolo na extenzívnych súboroch bunkových línií, spojením 

detailnej genetickej charakterizácie a farmakologických profilov, možné identifikovať 

genetické prediktory odpovede. Už vieme, že genetický profil nádoru bude určovať jeho 

senzitivitu alebo rezistenciu voči protinádorovým liečivám. Karcinóm prsníka sa tiež 

vyznačuje významnou inter- a  vnútronádorovou genetickou heterogenitou a správa sa ako 

evolučne vyvíjajúca populácia podliehajúca selekčnému tlaku, ktorý môže predstavovať aj 

terapia. Preto je v súčasnosti odporúčaná opakovaná histopatologická analýza pre 

metastázujúci karcinóm mliečnej žľazy, s tým, že má byť vykonaná hlavne v prípade 

izolovanej metastatickej lézie, ak bol primárny nádor ER-/PR-/HER2- negatívny, ev. neznámy.  

Súčasný problém v onkologickej liečbe karcinómu prsníka je z nášho pohľadu 

dvojúrovňový. Prvou úrovňou je technicko-diagnosticko-operačné vybavenie a systematický 

manažment na základe najnovších EBM (Evidence Based Medicine) odporúčaní a  inovácia 

týchto postupov s potrebou homogenizácie v diagnosticko-liečebnom procese v celoplošnej 

implementácii (t.j. potreba metodických a liečebno-diagnostických guidelines). Druhou 

úrovňou je oblasť biologickej profilácie malígneho ochorenia s profiláciou imunoeditácie tohto 

nádoru svojím hostiteľom (komplexná diagnostika vlastností karcinómu na akejkoľvek úrovni 

jeho manažmentu). Túto profiláciu je potrebné vykonať u každého jedného prípadu ochorenia, 

pred ako i po liečbe s primárnym ako aj sekundárnym metastatických ochorením. Bez tejto 

detailnej profilácie nie je možné zlepšiť morbiditu, mortalitu a prežívanie pacientov s KP. Je 

však potrebné vedieť, ktorá oblasť takejto biologickej profilácie je potrebná pre správnu 

personalizovanú liečbu. Nádorové ochorenia sú geneticky determinované. T.j. za ich vznik aj 

rozvoj sú zodpovedné tzv. somatické (získané) alterácie genetického materiálu a len zriedkavo 

zárodočné (germinálne) genetické zmeny. Uvedené genetické zmeny sa vyznačujú obrovskou 

heterogenitou, čo sa odzrkadľuje v značnej, až individuálnej fenotypovej rôznorodosti 

jednotlivých karcinómov. Za premenu normálnej bunky na nádorovú sú zodpovedné zmeny v 

génoch patriacich do skupiny onkogénov a tumor-supresorových génov, ktoré sa súhrnne sa 

označujú ako driver genetické alterácie. V databáze COSMIC sa v súčasnosti nachádza 572 

takýchto génových záznamov. Okrem pozornosti molekulovej patológie a biológie zameranej 

na úlohu driver genetických alterácií v procese karcinogenézy, ako aj na úlohu epigenetických 

zmien  a na potenciál ich terapeutickej blokády, sa pozornosť upriamuje aj na potenciál 
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v oblasti analýzy periférnej krvi, tzv. tekutej biopsie („liquid biopsy“) s možnou analýzou 

miRNA, či voľnej cirkulujúcej DNA nádoru a ich korelácia k tkanivovému DNA/RNA profilu 

karcinómu ev. metastázy.  

Mikro RNA (miRNA) sú krátke, jednovláknové, nekódujúce molekuly RNA s dĺžkou 

okolo 19-22 nukleotidov. Ich biogenéza začína v jadre. Gény pre miRNA majú vlastné 

promótorové oblasti a do primárnych transkriptov sú prepisované pomocou RNA polymerázy 

II. Pri-miRNA sú následne ribonukleázou Drosha a proteínom Pasha zostrihané na krátke, 

70bp dlhé štruktúry (pre-miRNA). Tie sú transportované do cytoplazmy pomocou proteínu 

Exportin 5, kde sú spracované na maturované dvojreťazcové miRNA interakciou 

s endonukleázou Dicer. Po rozvinutí vlákna je jedno vlákno uvoľnené a degradované. Druhé 

vlákno maturovanej miRNA, označované ako vodiace vlákno, je včlenené do 

multiproteínového komplexu miRISC (miRNA-induced silencing complex) s centrálnou 

časťou tvorenou proteínmi Argonaut. Maturovaná miRNA v tomto komplexe sa viaže na 

komplementárne miesta 3´UTR cieľových mRNA, pričom komplementarita nemusí byť úplná. 

Jedna miRNA sa tak môže naviazať a následne regulovať viaceré mRNA a na druhej strane 

jedna mRNA môže byť regulovaná rôznymi miRNA. Dôležitý význam pri väzbe miRNA - 

mRNA má „seed“ sekvencia, resp. „seed“ oblasť. Je to konzervovaná heptametrická sekvencia 

na pozícii 2-7 od miRNA 5´konca, pričom táto sekvencia musí byť plne komplementárna. Na 

detekciu miesta väzby bolo vyvinutých niekoľko počítačových programov (napr. miRBase, 

TargetScan, a PicTar), ktoré vygenerujú zoznam možných cieľov – tzv. „mRNA targets“. Na 

validáciu sú však nevyhnutné štúdie, ktoré by danú väzbu de novo potvrdili. Niekoľko 

čiastkových analýz sa uskutočnilo v „in vitro“ podmienkach na bunkových líniách alebo na 

laboratórnych zvieratách využitím vektora obsahujúceho „luciferase gene reporter“.  

Doteraz je známych okolo 2 000 miRNA a odhaduje sa, že miRNA ovplyvňuje 

expresiu okolo 30% proteín-kódujúcich génov na posttranslačnej úrovni. MiRNA majú 

významnú úlohu predovšetkým v základných biologických a fyziologických procesoch ako je 

rast, diferenciácia, bunková proliferácia, imunitná odpoveď, apoptóza a odpoveď na stres. 

Podieľajú sa tak na iniciácii a rozvoji viacerých ochorení, nevynímajúc nádory. Deregulácia 

miRNA v prípade nádorov prsníka bola prvý krát opísaná v roku 2005 autormi Iorio et al. 

(2005), pričom miRNA majú dôležitú úlohu nielen pri iniciácii a progresii nádoru, ale aj 

pri metastázovaní a rezistencii na liečbu. Nadexpresia onkogénnych miRNA, nazývaných aj 

onkomiRs (napr. miR-10b, miR-21, miR-155, miR-373, a miR-520c), ktoré inhibujú tumor 

supresorové gény a aktivujú onkogénne transkripčné faktory sa spája s karcinogenézou. 

Väčšina miRNA má tumor supresorovú funkciu, pričom niektoré zároveň vykazujú aj anti-

metastatické vlastnosti. Avšak tumor supresorové miRNA majú v nádorových bunkách zníženú 

expresiu, čo vedie k zvýšenej expresii onkogénov. Medzi najčastejšie miRNA s potlačenou 

expresiou pri nádore prsníka patrí miR-125b. Zapríčiňuje to lokalizácia týchto miRNA vo 

fragilných častiach chromozómov. Delécia alebo mutácia v danej oblasti vedie k redukcii, 

alebo až k strate expresii týchto miRNA. Za dysreguláciu expresie miRNA zodpovedajú nielen 

chromozómové aberácie, delécie, ale aj polymorfizmy (miRNA-SNP), zmeny v počte 

genomických kópií, epigenetické modifikácie (metylácie) a poruchy v biogenéze miRNA.  

Nedávne výskumy naznačujú, že môže existovať akási miRNA „signatúra“, miRNA 

profil, špecifický pre jednotlivé podtypy prsníkových nádorov. Nakoľko táto signatúra úzko 

koreluje s celkovým priebehom ochorenia, mohla by výrazne napomôcť pri včasnej 

diagnostike a predikcii prognózy. Aj keď v skorej diagnostike a adekvátnej liečbe nádorov 

prsníka došlo v poslednom období k výrazným pokrokom, slabou oblasťou je 

chemorezistencia, ktorá stále zodpovedá za vysokú mieru recidívy a nízkej prognózy. Preto je 

nevyhnutné detegovať efektívne informatívne biomarkery, ktoré by predikovali aj odpoveď na 

liečbu a umožnili tak nastavenie vhodnej terapie. Práve miRNA sa ukazujú byť významnými 

modifikátormi v chemorezistencii a zároveň aj sľubnými terapeutickými cieľmi. V nádorových 

bunkových líniách rezistentných na liečbu sa identifikovali viaceré miRNA s nadexpresiou 

(napr. miR-222, miR-29a, miR-34a, miR-130a, miR-99b, miR-200b, miR-452), nadexpresia 

iných miRNA na druhej strane indikovala lepšiu prognózu. Výsledky týchto in-vitro štúdii by 

bolo veľmi vhodné aplikovať do klinického výskumu. Veľmi dobrý potenciál na stanovenie 
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signatúry, prognózu a predikciu nádorov prsníka by mohli mať cirkulujúce miRNA, 

predovšetkým vzhľadom na neinvazívnosť odberu a analýz.  

Predložený projekt sa zameriava na aplikáciu doterajších in vitro poznatkov 

z komplexnej miRNA problematiky do súčasnej klinickej praxe. Štúdia sa zameriava na 

detekciu úlohy miRNA v karcinóme prsníka s cieľom detegovať miRNA signatúru, nájsť 

efektívne, informatívne, diagnosticko – prognostické biomarkery miRNA a de novo určiť 

funkčný vplyv dysexprimovaných miRNA tak, aby sa v konečnom dôsledku zvýšila kvalita 

života onkologických pacientov v každej fáze liečebného procesu. 
 

Literatúra 
 

1. Asghari F, et al. 2016. Tumor suppressor microRNAs: Targeted molecules and signaling pathways in breast 

cancer. Biomed Pharmacother.,81:305-317. 

2. Cao ZG, et al. 2016. Positive expression of miR-361-5p indicates better prognosis for breast cancer patients. 

J Thorac Dis.,8:1772-9. 

3. Croce CM, 2009.Causes and consequence of microRNA dysregulation in cancer. Nat Rev Genet,10:704-14.  

4. Cau ZM, et al. 2016. The associations of single nucleotide polymorphisms in miR196a2, miR-499, and miR-

608 with brast cancer susceptibility: A STROBE-Compliant Observational Study. Medicine, e2826. 

5. Farsinejad S, et al. 2016. Expression of the circulating and the tissue microRNAs after surgery, 

chemotherapy, and radiotherapy in mice mammary tumor. Tumor Biol, 2016,1-10. 

6. Ferracin M, et al. 2013. miR-125b targets erythropoietin and its receptor and their expression correlates 

with metastatic potential and ERBB2/HER2 expression. Mol Cancer,12:130. 

7. Ghoncheh M, et al. 2015. Incidence and mortality of breast cancer and their relationship with the human 

development Index (HDI) in the world in 2012. Asian Pac J Cancer Prev.,16:8439-43. 

8. Ghoncheh M, et al. 2016. Incidence and mortality and epidemiology of breast cancer in the world. Asian Pac 

J Cancer Prev.,17 
9. Huo D, et al 2016. Identification of a circulating MicroRNA signature to distinguish recurrence in breast 

cancer patients. Oncotarget, 7:34, 55231-55248. 

10. http://www.nczisk.sk/Documents/publikacie/analyticke/incidencia_zhubnych_nadorov_2009.pdf 

11. Chen X, et al. 2016. The role of miRNA in drug resistance and prognosis of breast cancer formalin-fixed 

paraffin-embedded tissues. Gene, 41624,1-6. 

12. Iorio MV, et al. 2005. MicroRNA gene expression deregulation in human cancer. Cancer Res.,65,7065-70. 

13. Kurozumi S, et al. 2016. Recent trends in microRNA research into breast cancer with particular focus on the 

associations between microRNAs and intrinsic subtypes. Journal of Human Genetics, 1-10. 

14. Kwan JY, et al. 2016. The complexity of microRNAs in human cancer. J Radiat Res., 57(1),106-111. 

15. Luo LJ, et al. 2016. MiR-31 inhibits migration and invasion by targeting SATB2 in triple negative breast 

cancer. Gene,294(1):47-58. 

16. Ondrusova M, et al. 2012 Long-term trends in development of epidemiology of breast cancer in Slovak and 

Czech Republic with reference to applied screening and international comparisons. Neoplasma.,59:70-8. 

17. Paladini L, et al. 2016. Targeting microRNAs as key modulators of tumor immune response, J Exp Clin 

Cancer Res., 35:103.  

18. Price C, et al. 2014. MicroRNAs in cancer biology and therapy: Current status and perspectives. Genes & 

Diseases,1(1),53-63. 

19. Rojas K, et al. 2016. Breast cancer epidemiology and risk factors. Clin Obstet Gynecol.,59:651-672. 

20. Rothschild, SI et al. 2014. MicroRNA therapies in cancer. Molecular and Cellular Therapies,2:7. 

21. Sanaei S, et al. 2016. Evaluation of the pri-miR-34b/c rs4938723 polymorfphism and its association with 

breast cancer. Biomed Rep.,5(1),125-129. 

22. Serpico D. 2014. MicroRNAs in breast cancer development and treatment. Cancer Treat Rev.,40,595-604. 

23. Schooneveld E, et al. 2015. Dysregulation of microRNAs in breast cancer and their potential role as 

prognostic and predictive biomarkers in patient management. Breast Cancer Res.,17(1):21.  

24. Takahashi R, et al. 2015. The Roles of MicroRNAs in Breast Cancer. Cancers,7,598-616. 

25. Tang J, et al. 2012. The role of microRNAs in breast cancer migration, invasion and metastasis. Int J Mol 

Sci.,13:13414-13437. 

26. Vrdoljak E, et al. 2016. Cancer control in central and eastern europe: Current situation and 

recommendations for improvement. Oncologist.,21:1183-1190. 

27. Xu J, et al. 2016. Combinatorial epigenetic regulation of non-coding RNAs has profound effects on 

oncogenic pathways in breast cancer subtypes. Brief Bioinform., 2016. 

28. Yadav P, et al. 2016. Serum microRNA-21 expression as a prognostic and therapeutic biomarker for breast 

cancer patients. Tumour Biol.,2016,1-8. 

29. Zhang M, et al. 2016. Identification of featured biomarkers in breast cancer with microRNA microarray. 

Arch Gynecol Obstet.,294:1047-1053. 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=19763153
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26745098
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26745098
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27165206
http://www.nczisk.sk/Documents/publikacie/analyticke/incidencia_zhubnych_nadorov_2009.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22103899
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22103899
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4924278/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4924278/
http://www.sciencedirect.com/science/journal/23523042
http://www.sciencedirect.com/science/journal/23523042
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27681694
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4332424/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27401890
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27401890


VV 2016, VV-F Záväzná osnova pre základný výskum, 5/20 

Vedecká úroveň projektu a vedeckosť metód využívaných v riešení projektu 
 

Predložený projekt je postavený na najnovších poznatkoch v onkologickom výskume, 

vrátane karcinómu prsníka, ktoré poukazujú na nesmierny význam regulačnej funkcie miRNA 

v procesoch iniciácie karcinogenézy, bunkovej mobility, invazivity, klonálnej evolúcie, 

metastázovania, rezistencie na liečbu a recidívy. O výnimočnej úlohe nekódujúcich RNA 

(ncRNAs), zahrňujúcich malé interferujúce RNA (siRNAs), microRNA (miRNAs), PIWI-

interagujúce RNA (piRNAs), malé jadrové (snoRNAs) a dlhé nekódujúce RNA (lncRNAs) vo 

vyššie uvedených procesoch pri karcinóme prsníka svedčia mnohé recentné vedecké zistenia, 

pričom najvýznamnejšiu úlohu tu zohrávajú miRNAs. Sú to malé nekódujúce RNA molekuly s 

kľúčovou úlohou v karcinogenéze prostredníctvom ovplyvnenia predovšetkým onkogénov 

a tumor supresorových génov, čím regulujú biologické signálne dráhy a bunkové funkcie. 

Vďaka svojej rezistencii k degradácii a možnostiam sledovania ich úlohy v procese vzniku, 

subtypovej evolúcii karcinómu, prognózy a predikcie liečby, sú miRNAs vysoko aktuálnou 

oblasťou výskumu. V tomto kontexte sa preto zameriame na identifikáciu miRNAs a ich 

signálnych dráh pri karcinóme prsníka v celej šírke aktuálne možného poznania vzájomného 

vplyvu. V tej súvislosti sme definovali špecifické a vysoko aktuálne ciele. Náš projekt je 

zameraný na translačný výskum, diagnostiku, funkčnú signalizáciu a následnú personalizáciu 

liečby s dôrazom na výskum, vývoj a využívanie nových diagnostických a terapeutických 

metód, technológií, biotechnologických procesov a klinického manažmentu. Do klinickej praxe 

sa pokúsime zaviesť unikátne postupy diagnostiky a liečby s využitím špičkových OMICS 

(proteomics/genomics) technológií v problematike „OncomiRs“ ako aj viacero návrhov 

a riešení cielených a individualizovaných prístupov k pacientom so zhubným nádorovým 

ochorením prsníka. Veríme, že skĺbením a využitím excelentných skúseností riešiteľov 

a unikátnych metodických postupov budeme schopní dosiahnuť najvyššiu úroveň vedeckého 

bádania v karcinogenéze prsníka a jej dopadu na pacienta a jeho manažment.  

Predložený projekt patrí do oblasti onkologických ochorení v rámci podporovaných 

vedecko-výskumných projektov zameraných na prioritné okruhy výskumnej problematiky 

slovenského zdravotníctva v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky 

z apríla 2016. Výskumný projekt je taktiež cieľmi plne koncipovaný v súčinnosti s  oblasťami 

stanovenými v zozname podporovaných oblastí MZ SR, ktorými sú: 
 

 identifikácia chorobných zmien, ktoré sú rizikové z hľadiska možnej evolúcie nádorového ochorenia, 

alebo ktoré jej predchádzajú, 

 včasné diagnostické rozpoznanie a terapeutické riešenie prekanceróznych stavov, 

 včasná a komplexná diagnostika nádorových ochorení prsníka s cieľom zvýšenia zachytenia ochorenia v 

včasných štádiách a zábrany rozšírenia nádorového procesu, 

 komplexná a skorá diagnostika nádorového ochorenia (vrátane genomiky a proteomiky) s cieľom 

zvýšenia zachytenia ochorenia v jeho včasných štádiách, identifikáciu prognosticky a prediktívne 

relevantných parametrov ochorenia, 

 sledovanie priebehu a dynamiky nádorového ochorenia a včasnej identifikácie jeho prípadného relapsu 

s implementáciou nových metodík a technológií využívaných pre diagnostiku, sledovanie priebehu a pre 

liečbu nádorového ochorenia, 

 zlepšenie výsledkov liečby onkologických pacientov, zlepšenie kvality ich života, 

 hodnotenie, inovácia a optimalizácia diagnostických, terapeutických a monitorovacích prístupov riešenia 

onkologických ochorení v rámci stavu súčasnej vedy, 

 faktory dedičnosti onkologických ochorení a monitoring hereditárnych zmien v expresii diagnosticky 

a terapeuticky relevantných génov. 
 

Z obsahového hľadiska relevantnosti k podporovaným oblastiam sa bude projekt zaoberať: 
  

- Proteomicko-genomickou analýzou definovania molekulových mechanizmov 

asociovaných s rozvojom, progresiou a relapsom karcinómu prsníka, najmä pre 

Luminálny, Triple negatívny a HER-2 podtyp, ako aj hľadaním nových biomarkerov 

vo forme „tekutej biopsie“ (miRNA) vhodných pre skorú diagnostiku, prognózu 

a follow-up ochorenia ako doplnok k histopatologickému vyšetreniu. 

- Integráciou proteo-genomických analýz do diagnostického, operačného 

a postoperačného adjuvantného manažmentu pacientok s karcinómom prsníka. 
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- Nastavením možností individuálnej cielenej „precise“ terapii pomocou biologického 

profilu karcinómu, metastáz a procesu miRNA signalizácie s organizmom pacienta. 

- Integráciou proteo-genomických analýz do rozhodovacieho procesu v selekcii 

pacientok s karcinómom prsníka na tzv. radio senzitívne/rezistentné, chemo-

senzitívne/rezistentné typy a modifikácia ich liečebných algoritmov a postupov. Tj. 

nová forma operačnej a adjuvantnej liečby než len bežné schematické nastavenie na 

základe bežných prognosticko-prediktívnych a stagingových parametrov. 

- Selekciou a objavovaním tzv. „driving“ expresií, epigenetických regulácií (CpG 

a miRNA) a génových SNPs v procese vzniku karcinómu, jeho klonálnej evolúcie 

v priebehu ochorenia a napokon i relapsu metastatického klonu ako finálneho výsledku 

multi-lineárnej klonálnej agresivity pri zlyhávaní štandardnej liečby. 

 

      Predložený projekt je teda zameraný na základný výskum, personalizáciu diagnostiky a 

liečby s dôrazom na výskum, vývoj a následné využívanie nových diagnostických 

a terapeutických metód, technológií a biotechnologických procesov. 

Predkladaný projekt má z časového hľadiska charakter dlhodobého strategického 

výskumu a je pripravovaný pre konkrétnu oblasť špecializácie, onkologické ochorenie prsníka, 

pričom predpokladáme dopad nami dosiahnutých výsledkov na vedecké poznanie, medicínsku 

prax a technológie. Dôjde k vytvoreniu nových diagnostických algoritmov a ich aplikácii do 

procesov diagnostiky, manažmentu a liečby s využitím unikátnych metód a najnovších 

diagnostických OMICS miRNAs princípov s cieľom záchytu (primo i relapsu) čo najskorších 

štádií ochorenia, ktoré budú východiskom pre cielenú personalizovanú „precise“ terapiu. 
 

Ciele projektu a reálnosť ich dosiahnutia 
 

Primárnym cieľom je vytvorenie integrovanej multidisciplinárnej klinicko-genomickej 

a molekulovej stratégie starostlivosti v oblasti zhubných ochorení prsníka, ktorá by viedla k 

zlepšeniu liečebných možností a kvality života pacienta. Cieľ vytvoriť takýto modul 

starostlivosti je unikátny, pretože využíva analýzy najmodernejšej OMICs medicíny 

v komplexnom manažmente pacientok s karcinómom. Nielen ako doplnok k niektorým 

súčasným krokom, ale ako kruciálny modifikujúci faktor v rozhodovaní o spôsobe operácie, 

adjuvancie a selektívnej individuálnej terapii eliminujúcej recidívu či refraktérnosť ochorenia. 

Navyše v projekte využijeme aj potenciál modernej tekutej biopsie ako nového prístupu 

v hľadaní markerov ochorenia, klonálneho vývoja metastáz či zlyhania adjuvancie. 

V rámci OMICS medicíny je projekt zameraný na štúdium mikroRNA (oncomiRs) v 

etiopatogenéze, vývoji a liečbe karcinómu prsníka. T.j. ako a ktoré biomarkery v prsníkovej 

karcinogenéze a regulačných schémach súvisia so vznikom, progresiou a odpoveďou ochorenia 

na systémovú liečbu.   

Hlavným cieľom projektu je objasnenie biologických aspektov pôsobenia mikroRNA 

(oncomiRs) pri vzniku, vývoji, klonálnej evolúcii, metastázovaniu a recidíve karcinómu 

prsníka. Zameriame sa na: 
 

1. Určenie miRNA expresie v karcinóme a zdravom tkanive prsníka so subfenotypovou 

stratifikáciou (TNBC, Luminálny typ, HER-2+) pri hľadaní nových miRNAs a 

determinácie ich biologického profilu. 

2. Identifikáciu funkčnej signalizácie a ontogenézy bunkových procesov/signálnych 

dráh (napr. bunková migrácia, invázia, metastázovanie, formovanie klonov či 

liekovej rezistencie) riadených pomocou miRNA (oncomiRs), využitím funkčnej 

identifikácie väzobného produktu „miRNA-cieľový gén/proteín-receptor“. 

3. Určenie vplyvu miRNA na cell-to-cell komunikáciu v heterogénnom nádore ako aj k 

okolitému mikroprostrediu prsníka formujúceho karcinóm. 

4. Objasnenie vplyvu miRNA expresie/funkčnej zmeny k štádiu ochorenia (early vs. 

late), jeho histopatologickým vlastnostiam a k prežívaniu pacientok (OSR, DFI). 

5. Objasnenie úlohy miRNAs v sére ako biomarkera vzniku/prítomnosti karcinómu a v 

určení nových prognosticko-terapeutických biomarkerov (pred, počas a po liečbe 

ochorenia so sledovaním závislosti k remisii, recidíve, mobilite a metastázovaniu). 
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6. Objasnenie vplyvu SNPs v tzv. „miRNA binding“ miestach v nádorovom tkanive ako 

aj v sére (germinatívna forma) s cieľom identifikácie vplyvu SNPs na funkčnosť 

komplexu miRNA-cieľový gén (intenzita nad/podexpresie) a vo vzťahu k 

všeobecnému riziku vzniku karcinómu prsníka určitých fenotypových vlastností. 

7. Určenie vhodných miRNAs expresií ako kandidátov na tvorbu miRNA signatúr 

(obsahujúcich onkogéne a tumor-supresorové miRNAs – „oncomiRs“) využívaných 

v a) hodnotení progresie in situ foriem (DCIS/LCIS) do invazívnej; b) iniciácie 

metastatického rozsevu; c) v hodnotení prežívania; d) v hodnotení rekurencie v 

subtypovej špecifikácii po ukončenej liečbe (chemoterapia, herceptin, tamoxifen). 

8. Vytvorenie panelovej signatúry miRNA pre detekciu karcinómu v sére a návrh jej 

integrácie do súčasného skríningového programu (mamografia + miRNA signatúra).   

9. Vytvorenie nového liečebno-diagnostického konceptu „New generation 

management“ o pacientky s karcinómom prsníka. T.j. návrh nových klinických 

algoritmov a protokolov v diagnostike, liečbe a sledovaní pacientok s karcinómom 

prsníka v špecifikácii na molekulovej subklasifikácii a stagingu ochorenia. Najmä 

integrácia OMICs miRNA princípov do diagnosticko-liečebného postupu. 
 

Projekt je postavený ako základný výskum a má prospektívny kohortový charakter. Na 

základe hodnotenia úrovne vedeckých dôkazov podľa „Centre for Evidence-Based Medicine“ 

v Oxforde je možné očakávať, že výsledky projektu dosiahnu dôkazovú úroveň 1b pre 

diagnostiku ("Overovacia kohortová štúdia s dobrým referenčným štandardom alebo klinické 

rozhodovanie testované v rámci jedného klinického centra") a úroveň dôkazov 1b pre 

prognózovanie malígneho ochorenia ("Samostatná pilotná kohortová štúdia s viac ako 80% 

follow-up prípadov, alebo klinické rozhodovanie overené na jednej populácii"). 

Všetky oddelenia participujúce na predloženom projekte majú popri infraštruktúre aj 

dostatočne kvalifikovaných vedecko-výskumných pracovníkov a excelentné skúsenosti 

v onkologickom výskume klinického i translačného charakteru. JLF UK v Martine patrí 

dlhodobo k najlepším fakultám na Slovensku a to tak v rámci vzdelávania ako aj vedy 

a výskumu. Má dlhodobo vysoký rating a pracoviská sú výborne hodnotené. Má vybudované 

špičkové Biomedicínske centrum, ktoré koncentruje odborníkov na vybrané oblasti výskumu. 

O kvalite riešiteľa/žiadateľa svedčí kvalitný výskum s vysokým počtom karentovaných 

a impaktovaných publikácií v minulosti a ich citovanosť. Na základe odborností a skúseností 

riešiteľov a infraštruktúry preto predpokladáme, že splnenie vytýčených cieľov je reálne. 
 

Navrhovaná metodika riešenia projektu, opodstatnenosť jej výberu 
 

Z metodického hľadiska definujeme prístup v riešení projektu na dvoch úrovniach: a) 

diagnostickej, a na b) klinickej úrovni.  

Z diagnostickej oblasti pri riešení projektu použijeme viacero unikátnych špičkových 

metód, ktoré reprezentujú najnovšie technologické poznatky v molekulovej biológii pri 

výskume nádorových ochorení. Okrem toho sa budeme snažiť o inováciu diagnostického 

portfólia jednotlivých kitov pre návrh koncepcie spektra miRNA profilov 

(kvantitatívneho/kvalitatívneho) v diagnostike, monitorovaní, prognostike a liečbe ochorenia. 
 

a) Diagnostické a laboratórne prístupy zahrňujú: 
 

Histopatologická charakterizácia - Nádorové tkanivo a tkanivo lymfatických uzlín bude 

fixované vo formalíne a vložené do parafínu. Vyšetrenia budú vykonané na 4-5μm tenkých 

rezoch zafarbených hematoxylínom a eozínom. Lymfatické uzliny budú zafarbené 

imunohistochemicky (cytokeratín 19) pre odhalenie izolovaných nádorových buniek alebo 

mikrometastáz. Morfologické ukazovatele, typ a grading budú hodnotené podľa kritérií WHO a 

Nottinghamskej modifikácie gradingu. Patologické štádium ochorenia, t.j. veľkosť nádoru a 

stav lymfatických uzlín budú hodnotené podľa kritérií TNM klasifikácie. Imunohistochemicky 

budú vyšetrované biologické parametre ako estrogénové receptory (ER), receptory 

progesterónu (PR) a HER-2 receptory podľa kritérií ASCO/CAP. Nádory budú považované za 

ER a PR pozitívne ak aspoň 1% nádorových buniek vykáže pozitívne zafarbenie; HER-2 
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pozitívny stav bude hodnotený ako intenzita 3+ reakcie v aspoň 10% nádorových bunkách. 

Pričom prípady s 2+ reakciou HER-2 farbením budú považované za nejednoznačné a budú 

analyzované fluorescenčnou in situ hybridizáciou (FISH), na potvrdenie alebo vylúčenie HER-

2 génovej amplifikácie. V tomto prípade bude pozitivita HER-2 stavu definovaná ako HER-

2/CEP17 v pomere ≥2.0 alebo ako priemerný počet Her-2 kópií ≥6.0 signálov na bunku. 
 

Izolácia totálnej RNA a/alebo miRNA - Z periférnej krvi pacientok sa vyizoluje totálna RNA 

a miRNA pomocou komerčných kitov (mirVana total RNA isolation kit). Kvantitatívna 

a kvalitatívna charakteristika bude analyzovaná prístrojom Agilent Bioanalyzer 2100/Tape 

Stat. s príslušným kitom. Kvantitu RNA premeriame aj prístrojom Nanodrop 2000 a Cubit 2.0. 
 

MicroRNA microarray - Na analýzu expresie miRNA sa použije vysoko efektívna, citlivá 

microarray metodika (Agilent Sure Scan Dx Microarray), s najnovším typom sklíčok, ktoré 

pokrývajú všetky doteraz známe miRNA (Sure Print G3 Human miRNA v21.0 Microarray 

Kit). Získané výsledky budú vyhodnotené pomocou softvéru GeneSpring GX a Pathway 

Architect (Agilent). Výstupy predstavujú dáta, ktoré podľa literatúry výborne korelujú s inými 

kvantitatívnymi analýzami (napr. qRT-PCR). 
 

Expresia proteínov signálnych dráh - Na analýzu expresie príslušných proteínov sa využije 

metodika RT-PCR s použitým senzitívnych a špecifických, hydrolizačných TaqMan prób, 

ktoré sú značené dvomi značkami. Metóda je založená na kvantifikácii flourescencie 

uvoľneného fluorescenčného signálu, ktorý zachytáva napr. prístroj Fast RT-PCR System.   
 

Detekcia SNP sledovaných miRNAs - Identifikácia miRNA polymorfizmov (tzv. miR-SNPs) 

v tkanive i sére sa uskutoční metódou Taq Man prób (Fast RT-PCR System), prípadne 

ekvivalent (HRM – Light Cycler 480) či klasická PCR / RFLP. 
 

Pyrosekvenovanie – Pyrosekvenovanie bude prebiehať na prístroji PyroMark Q96 ID, ktorý 

predstavuje silnú sekvenačnú a kvantifikačnú platformu. V projekte sa bude využívať 

predovšetkým na analýzu metylačne-špecifických epigenetických zmien – stupeň metyácie 

CpG ostrovčekov. Na analýzu budú použité komerčne dostupné CpG assay-e s biotinylovaným 

primerom na 5´konci a s príslušnými reagenciami na nevyhnutnú prípravu vzoriek. 
 

Bioštatistické analýzy – Získané výsledky budú štatisticky spracované použitím viacerých 

metód a programov (SPSS, R, Medcalc). V štatistike použijeme nasledovné testy: miRNA 

expresia, kvantifikácia, metylácia bude hodnotená pomocou špeciálnych analytických 

softvérov, analýza kontingenčných tabuliek kvadrátovým chí
2
-testom (ev. Fisherovým 

v prípade < 40 vzoriek v analýze), multinomická logistická regresia, neparametrická aditívna 

logistická regresia, ANOVA, Bonferonniho korekcia, Spearmanova/Pearsonova korelácia, 

ROC analýza s AUC pre určenie Se, Šp, Intra-class korelačný koeficient indexu reproducibility 

miRNAs, Kaplan-Meierov a Coxov model prežívania (OSR/DFI), logistická regresia pre 

pomer šancí a rizika (OR-95%CI) a Wilcoxon-Mann-Whitney rank sum test. 
 

Funkčná diagnostika a analýza biológie miRNAs – tieto analýzy sa členia na 4 oblasti:  
  

 Identifikácia rozdielu expresie miRNA (DE-miRNA): K určeniu DE-miRNA (rozdielu 

expresie) medzi sledovanými skupinami bude použitý tzv. LIMMA balík (Linear Models 

for Microarray Data) v R jazyku. Využitá bude metóda Benjamini-Hochbergovej 

kalkulácie k určeniu násobku rozdielu DE. Následné DE-miRNA na úrovni 2-násobku 

zmeny budeme považovať za priekazné pre určenie nad/podexpresie. Výsledkom bude 

určenie množstva typov miRNA. Zistené miRNA typy budú porovnané s databázou 

miRNAs uložených v The National Center of Biotechnology Information (NCBI) Gene 

Expression Omnibus na „www.ncbi.nlm.nih.gov/geo“. Zistené formy miRNA budú 

špeciálne označené a registrované. 

 Predikcia cieľových génov ovplyvnených zistenými DE-miRNA typmi: Určenie spojitosti 

medzi sledovanou miRNA a jej cieľom (miRNA-target) bude zabezpečené pomocou 

špecifických databáz definujúcich tieto vzťahy (napr. miRWalk) s pomocou špecifických 

programov napr. (miRanda, MirTarget2, PicTar ev. TargetScan). Výsledkom bude určenie 

cieľových génov regulovaných konkrétnou miRNA. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo


VV 2016, VV-F Záväzná osnova pre základný výskum, 9/20 

 Funkčná anotácia a ontogenéza: K určeniu funkčnej povahy sledovanej miRNA vo väzbe 

na cieľový gén využijeme tzv. „Gene Ontology“ databázu vybudovaná pomocou Gene 

Ontology konzorcia za použitia programu DAVID (The Database for Annotation 

Visualization and Integrated Discovery). Týmto spôsobom určíme biologické funkcie a 

procesy sledovaných cieľových génov vo väzbe na DE-miRNA. Výsledkom bude určenie 

konkrétneho bunkového procesu (napr. proliferácie, apoptózy, migrácie, iné). 

 Analýza signálnych dráh a regulácií: K určeniu ktorá signálna dráha v nádore je 

aktivovaná s cieľom hľadania možností jej využitia v skríningu ochorenia, diagnostike, 

liečbe ev. detekcii recidívy, budeme využívať tzv. „Kyoto Encyclopedia of Genes and 

Genomes (KEGG)“ databázu. Databáza popisuje funkčné signalizácie v nádorovom 

tkanive. Výsledkom bude určenie konkrétnej cieľovej signálnej dráhy, ktorá je aktivovaná 

miRNA aktivitou (napr. dráhy MAPK, ErbB, Wnt, TGF-beta, a pod.).  
 

b) Klinické diagnostické, manažérske  a liečebné prístupy zahrňujú: 
 

Nábor pacientok s karcinómom prsníka (n=200) do štúdie. Participujúce subjekty budú 

ženy vo veku 18-80 rokov. Účastníčky výskumu musia spĺňať nasledujúce vstupné kritériá: a) 

bioptické a histologické potvrdenie diagnózy rakoviny prsníka a za b) podpísaný formulár 

informovaného súhlasu a ochota dodržiavať výskumný protokol štúdie. Takto získame 

dostatočné množstvo prípadov ochorenia u ktorých bude možné zostaviť subtypové skupiny 

karcinómov (Luminálny, Triple negatívny a HER-2 pozitívny) k inter-skupinovej miRNA 

komparácii a sledovaniu miRNA-target bunkovej signalizácie. V podramene výskumu 

komparácií miRNAs profilu voči zdravým kontrolám zahrnieme do štúdie zdravé pacientky 

s negatívnym nálezom na prsníku v anamnéze ako ja na skríningovej mamografii. Nábor bude 

prebiehať cestou referenčného skríningového mamografického oddelenia na pracovisku 

Gynekologicko-pôrodníckej kliniky. Predpokladaný počet pacientok v takejto miRNA 

korelácii je 200. V podramene hodnotenia recidívy ochorenia (ev. refraktérnosti na systémovú 

liečbu) a miRNA profilu pri potrebe získania tzv. negatívnych kontrol (pacienti bez relapsu > 

36 mesiacov) použijeme parafínové bločky z archívneho bioptického registra (n=50, výber 

systémom „case to case“ rovnakých subtypov karcinómu prsníka) k izolácii miRNA v korelácii 

s miRNA profilmi pacientov v nami sledovanej línií, u ktorých dôjde k recidíve po adjuvantnej 

liečbe do 36 mesiacov po jej ukončení. Detailnejšie k procesnej mape jednotlivých krokov 

a časových bodov viď odsek Harmonogram projektu, bod. 3. 

Klinický manažment pacientok, diagnostika (USG, MMG, MRI, core a FNAC biopsia, 

stereotaxia, VAC biopsia), operačné výkony (ME, QE + axilárna disekcia ev. biopsia 

sentinelovej lymfatickej uzliny (kombinovaná metóda 99mTc + Paten Blau) budú indikované 

podľa odporúčaní FIGO pre liečbu prsníka a v súlade s štandardami v mamológii (St.Galen, 

ASCO, ESMO a NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology), vrátane systémovej liečby 

(chemo-, rádioterapie, hormonálnej liečby a indikovanie monoklonóvých protilátok). 
 
2. Originálnosť projektu a koncepcie riešenia 

 Definujte mieru originálnosti projektu 

 Opíšte navrhovaný koncept riešenia a formulujte vedeckú hypotézu 

 Definujte význam predbežných výsledkov, nadväznosť navrhovaného riešenia na 
vlastné publikované výsledky 

 
voľný text 



Miera originálnosti projektu na pozadí aktuálneho vedeckého poznania 
 

Originalita projektu spočíva predovšetkým v jeho unikátnom, komplexnom dizajne. 

Pokrýva oblasť skríningu, diagnostiky, prognostiky a liečby karcinómu prsníka na úrovni 

funkčných regulátorov (oncomiRs) a ich cieľov (gén-proteín-receptor/efektor), s ambíciou 

odhaliť nové, originálne a medzinárodne akceptovateľné diagnostické metódy, markery a 
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postupy. Výsledky výskumu sa odrazia najmä v „state of the art“ starostlivosti a rozšírení 

spektra i kvality služieb poskytovaných pacientom s karcinómom prsníka. 

Každá oblasť má pritom vlastnú, výnimočnú špecificitu: rozpoznanie prekanceróznych 

zmien, prognostická stratifikácia pacientov a predikcia terapie, využitie potenciálu tekutej 

biopsie a modifikovaná personalizovaná terapia.  

Nové diagnostické a terapeutické postupy na poli experimentálneho výskumu 

a klinickej praxi sú v dnešnej dobe výzvou v každom smere medicíny. Prioritnou oblasťou 

však zostáva onkologická problematika. Spoločným snažením v celej problematike nádorových 

ochorení je v súčasnosti oblasť pred/peri a postoperačnej diagnostiky biologických vlastností 

ochorenia, jeho skorý záchyt a nastavenie pacienta na individuálnu cielenú liečbu s 

minimalizáciou vedľajších účinkov, tzv. personalizovanú terapiu. Exaktná diagnostika ev. 

rozpoznanie prekanceróznych zmien významne zvyšujú šancu definitívneho vyliečenia. 

Vzorky biologického materiálu odoberané s využitím zobrazovacích technológií ev. počas 

operácií sú podkladom pre histomorfologickú, molekulovú a genetickú diagnostiku 

nádorových ochorení, ktorá je kľúčom k personalizovanej terapii. Táto forma diagnostiky je 

úzko prepojená s postupmi molekulovo-genetických analýz. Základom personalizácie 

diagnostiky nádorového ochorenia a s tým súvisiacej indikácie vhodnej invidualizovanej liečby 

sú štandardné metódy určenia typu („typing“), stupňa malignity („grading“) a štádia ochorenia 

(„staging“). Pri nich sa využívajú klasické histologické metódy v kombinácii s metódami 

imunohistochemickej (IHC) analýzy. Tieto dnes už celosvetovo „štandardné“ metódy sa 

neustále zdokonaľujú pribúdaním nových IHC metód identifikácie nových diagnostických 

parametrov fenotypu. Napr. vyšetrovanie genetických alterácií nádorovej DNA, a to buď 

metódami „in-situ“ (FISH, SISH) s možnosťou dôkazu amplifikácie, translokácie onkogénu 

priamo v tkanivovom reze v mikroskope, alebo metódami izolácie nukleových kyselín ev. ich 

regulátorov z nádorového tkaniva. Nimi možno identifikovať prítomnosť či absenciu alterácie, 

napr. nad/podexpresie, „driver“ mutácie, alebo metódami microArray, masívneho paralelného 

sekvenovania (NGS) až celoexómového sekvenovania analyzovať alterácie rôzne veľkých 

skupín génov a ich regulátorov a hľadať tak nové, dosiaľ neznáme alterácie genetického 

materiálu nádoru každého pacienta. Tieto parametre potom môžu byť dôležité pre prognostickú 

stratifikáciu pacientov a prediktívny význam v zmysle predpovede terapeutickej odpovede. 

 Dôležitým faktorom je komplexnosť hodnotení. Ukazuje sa, že karcinogenéza 

„využíva“ rôzne molekulové signálne dráhy, ktoré modifikuje a uplatňuje sa tak vo vzťahu ku 

klasickej chemo-, ako aj cielenej monoklónovej terapii. Významné miesto tu v poslednom 

období získavajú analýzy RNA, resp. epigenetických faktorov. Niektoré štúdie vybraných 

typov miRNA nádoru (napr. miR-22, miR-485, mir-338-3p) sa začínajú používať pri 

stratifikácii pacientov s nízkym klinickým (TNM) štádiom ochorenia, resp. 

s tzv. oligometastatickým štádiom ochorenia  do podskupín podľa rizika intravaskulárnej 

propagácie a diseminácie ochorenia do lymfatických uzlín. Identifikácia takýchto genetických 

alterácií najmä typu „driver“ alebo „rezistentných“ primárnych a sekundárnych alterácií 

vyžaduje dostatočné množstvo tkaniva nádoru a poznanie konkrétnych signálnych procesov v 

ňom. To sa dnes na druhej strane, aj s postupujúcim vzostupom limitovaných a poklesom 

extenzívnejších odberových či operatívnych postupov získania nádorového tkaniva, stáva 

aktuálnym problémom. Rovnako vieme, že v priebehu nádorového ochorenia, počas liečby 

alebo po liečbe vždy po určitom čase dochádza k strate terapeutickej odpovede, či priamo 

rezistencie na ňu, prípadne k progresii ochorenia a metastatickému rozsevu. Najmä vtedy môže 

byť veľkým problémom získať tkanivovú vzorku na overenie stavu genetických alterácií 

nádoru, resp. ich zmien oproti východiskovému stavu – napr. u pacienta v stave, ktorý 

nedovoľuje podstúpiť operačný zákrok, alebo jednoducho pre technickú nedostupnosť tkaniva. 

Vtedy prichádza do úvahy využiť potenciál „tekutej biopsie“ a to napr. voľnej cirkulujúcej 

nádorovej DNA (cftDNA), alebo je regulátorov (miRNAs). Práve tieto markery nesú v sebe 

neinvazívny potenciál navodenia koncepčnej zmeny v onkológii. Identifikácia nových 

biomarkerov (oncomiRs) a ich signálnej účinnosti s cielenými štruktúrami môže významne 

zasiahnuť do: 
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a) primodiagnostiky ochorenia, keď tkanivo nádoru postačuje na „štandardné“ bioptické 

vyšetrenie, ale nie na komplexné genetické analýzy,   

b) prognostikácie a monitorovania priebehu ochorenia sledovaním miRNA v krvi pacienta – 

tu sa ukazujú byť sľubné prvé údaje, ktoré naznačujú, že nárastu klonov v krvi 

identifikovateľných z cftDNA predpovedá kvalitatívno-kvantitatívna zmena miRNA v sére 

pacienta. K tomuto dochádza už niekoľko týždňov pred vlastnou klinickou manifestáciou 

progresie, čo by významne zapadalo do algoritmu vyšetrení pri potrebe identifikovať 

prítomnosť primárne alebo sekundárne vzniknutého rezistentného (sub-klonu) nádoru. 
 

 Na diagnostiku priamo nadväzuje terapeutický proces. Samotná klinická prax sa uberá 

smerom čo najmenšieho, ale adekvátneho rozsahu operácie s presnou diagnostikou a voľbou 

operačného prístupu s minimálnou traumatizáciou pacienta. Aktuálne trendy v 

chirurgickej liečbe prsníka zahŕňajú „tissue and nerve-sparing“ chirurgiu, mapovanie 

sentinelových uzlín, ultrastaging a peroperačné ožiarenie pacientok (ELIOT, IntraBeam-

Targit). Postupy, ktoré umožnia liečbu počas jedného pobytu v nemocnici tzv. „one-stay“ 

management. Tento integrovaný predoperačno a perioperačný molekulovo-diagnostický krok 

s následnou operáciou a perioperačným ožiarením je najmodernejším výdobytkom vedy 

a poznania v klinickom manažmente pacientok s karcinómom prsníka. Doplnkom liečby je 

hormonálna, monoklónová ev. cytostatická systémová terapia založená na prognosticko-

prediktívnych parametroch. Avšak vhodným doplnkom sa postupne stáva zhodnotenie 

génových expresií, mutácií a funkčných alterácií určujúcich biologické vlastnosti ochorenia. 

Na základe nich sa následne buď aplikuje modifikovaná individuálna liečba pre pacientku, ev. 

sa vyvíja, najmä cestou nových monoklónových protilátok.  

 Práve tu miera originality takto zameraného projektu dosahuje úroveň najnovšieho 

vedeckého bádania, kde problematika miRNA signalizácie v karcinóme prsníka, jeho 

manažmente, liečbe a determinácii chemorezistencie predstavuje novú a modernú vedeckú 

oblasť. Projekt je postavený na báze viacerých neprebádaných oblastí, v ktorých chýbajú 

relevantné, klinické dáta:   

 MiRNA reguluje mnohé onkogénne prejavy bunky (invazivita, mobilita, metastázovanie, 

klonálny vývoj), avšak majorita odhalených ontologických závislostí a signálnych aktivít 

bola vykonaná na štúdiách hodnotiacich vybrané bunkové kultúry. 

 Minimum vedeckých prác bolo zameraných na kvalitatívno-kvantitatívne zmeny miRNA 

v karcinóme prsníka v stave biologickej integrácie a imunoeditácie hostiteľom. 

 Bolo diagnostikovaných viacero humánnych miRNAs pri onkologických ochoreniach 

a stále objavujeme nové formy týchto nekódujúcich regulačných fragmentov RNA.  

 Doposiaľ len malé množstvo cieľových štruktúr miRNA bolo diagnostikovaných 

v komplexe miRNA-target (gén/proteín) a ešte menej vo funkčnej signálnej dráhe. 

 Nie je objasnený rozdielny regulačný vplyv miRNA na karcinogenézu a bunkové procesy 

pri molekulových subtypoch ochorenia. 

 Doposiaľ len z výsledkov štúdií na bunkových kultúrach sa dozvedáme o asociácii medzi 

miRNA a výskytom liekovej rezistencie. Klinické štúdie hodnotiace liekovú rezistenciu 

u pacientok chýbajú. Nezodpovedané sú otázky funkčnej zmeny miRNA (napr. metylácia), 

štrukturálnej zmeny miRNA väzobných miest (napr. SNPs), či diferenciálnych miRNA 

expresií rôznych typov miRNAs v heterogénnych nádoroch. 

 Hoci poznáme množstvo typov miRNAs ako nediferencovaného „koktailu“ RNA 

fragmentov či už v sére, ev. nádorovom tkanive, nepoznáme ktoré skupiny miRNA/cieľový 

gén sú dominantne aktivované v nádorovej iniciácii a determinujú neskorší agresívny 

fenotyp ochorenia. 

 Minimum vedeckých poznatkov sa týka germinatívnych porúch miRNA a rizika vzniku 

karcinómu prsníka a determinácie jeho prognosticko-prediktívnych vlastností. 

 Praktické hodnotenie longitudinálnej kvantifikácie a kvalitatívneho spektra (typ a funkcia) 

miRNA od primodiagnostiky ochorenia až po manažment adjuvantnej liečby a dlhodobý 

follow-up nebolo doposiaľ vedecky sledované. 
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 Možnosť determinácie skríningovej signatúry miRNA ako doplnok k mamografii je veľmi 

lákavým vedeckým cieľom a môže priniesť unikátne poznatky. 
 

Výsledky projektu prinesú originálne a unikátne zistenia vo vyššie spomenutých oblastiach 

v kontexte miRNA regulácie a signalizácie cielených onkogénov a bunkových funkčných 

procesov vo všetkých fázach liečby onkogynekologického ochorenia.     
 

Koncept riešenia a vedecká hypotéza 
 

 Koncept riešenia projektu vychádza z hypotézy založenej na aktuálnych poznatkoch 

miRNA regulácie v karcinóme prsníka a funkcie niektorých cieľových génov s dopadom na 

koncové bunkové procesy. Hypotéza s ktorou pracujeme zohľadňuje práve otázky zamerané na 

potenciálne pôsobenie nekódujúcich sekvencií RNA na vznik karcinómu, formovanie jeho 

biologických charakteristík, klonálny vývoj, následnú tvorbu metastáz a vznik nádorovej 

rezistencie. Predpokladáme, že nielen intaktná, ale aj geneticky a epigeneticky modifikovaná 

miRNA vykazuje diverzitný regulačný vplyv na svoju cieľovú štruktúru, ktorá následne 

vykazuje aberantnú signalizáciu a zmenu v kódovaných bunkových procesoch. Overovanie 

hypotézy ktoré miRNA, v akom množstve, kombinácii, akým spôsobom a kde v genóme 

pôsobia na svoju cieľovú štruktúru a overovanie predpokladu, že regulačný vplyv intaktnej 

a epigeneticky modifikovanej miRNA môže byť dôvodom diferencovanej génovej aktivity 

s dopadom na výslednú bunkovú signalizáciu, bude našim hlavným vedeckým úsilím.  

Samotný koncept štúdie je detailne opísaný v harmonograme a v metodike 

predloženého projektu. Zo schematického hľadiska uvádzame, že sa budeme sústreďovať na 

analýzu regulačného vplyvu miRNAs na vznik karcinómu prsníka v určitej podtypovej 

variante, v určitom biologickom prostredí prsnej žľazy, ako aj na analýzu tvorby 

metastáz, recidívy ochorenia a vzniku liekovej rezistencie na systémovú terapiu.  
 

Predbežné výsledky a nadväznosť projektu na vlastné publikované výsledky 
 

Vo vzťahu k predkladanému projektu predkladáme vybrané predošlé výsledky 

projektov zameraných na oblasť karcinómu prsníka. Na báze multidisciplinárnej spolupráce 

sme získali originálne výsledky ako napr. odhalenie rizikového prostredia tkaniva prsníka 

formujúceho vznik karcinómu a jeho biologicko-fenotypový „imprinting“, determinácia 

vrodených germinatívnych génových alterácií predisponujúcich k vzniku nádoru prsníka, ako 

aj odhalenie génových expresií v spojitosti existencie tzv.“ fenotypovo ešte normálneho, ale 

molekulovo už malígneho tkaniva prsníka“. Poslednou oblasťou boli aj výsledky v génovej 

profilácii zameranej na detekciu signatúr pre individuálnu liečbu reflektujúcu biologickú 

aktivitu, funkčnosť génovo-proteínových interakcií v nádorovom tkanive a v hostiteľskom 

prostredí, t.j. imunitný a obranný systém pacientky. Riešiteľské pracoviská taktiež dlhodobo 

skúmajú vplyv SNPs a epigenetických zmien (najmä metylácií) na mamárnu karcinogenézu. 

Boli to unikátne zistenia na národnej a niektoré i nadnárodnej úrovni. Napr. problematika 

MDR-1 detoxikácie, či HER-2 génovej alterácií. Martinskí autori navrhli nový klasifikačný 

systém predikcie pozitivity HER-2 stavu, tzv. HERSI systém. S potešením môžeme povedať, 

že tím pracovníkov priniesol unikátne zistenia biologickej expresie rôznych fenotypových 

a molekulových podtypov karcinómu prsníka a novodiagnostikovaných zmien v tkanive 

prsníka odhaľujúcich aktivovanú karcinogenézu. 
 
3. Štruktúra projektu, kvalita spracovania, logická nadväznosť postupov riešenia 

 Definujte harmonogram riešenia projektu s ohľadom na logickú nadväznosť postupov 
a na napĺňanie deklarovaných cieľov 

 Vysvetlite adekvátnosť použitej metodiky 

 Vysvetlite adekvátnosť navrhnutého rozpočtu projektu v kontexte finančnej náročnosti 
dosiahnutia cieľov 

 Stanovte časový plán realizácie a naplnenia stanovených vedeckých cieľov 
 
voľný text 
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Harmonogram riešenia projektu: 
 

Realizácia projektu si vyžaduje spoluprácu štyroch disciplín medicíny: gynekológie, 

molekulovej biológie, patologickej anatómie a klinickej onkológie. Projekt bude realizovaný v 

rámci postupných činností. Je rozdelený na 48 mesiacov a obsahuje 5 hlavných etáp, ktoré na 

seba pracovne aj logicky nadväzujú tak, aby sa splnili všetky deklarované ciele projektu. 
 

1. Etapa: Diagnostika a klinický manažment 

Obdobie: 1.7.2017 – 31.12.2020. Trvanie: 42 mesiacov 
 

Prvá etapa sa zameriava na získanie pacientov a vzoriek na histopatologické a 

molekulárno-genetické analýzy. Po úvodnej klinickej diagnostike na Gynekologicko-

pôrodníckej klinike Jesseniovej lekárskej fakulty (JLF UK a UNM) sa oslovia ženy 

s karcinómom prsníka o participáciu na projekte s podpísaním informovaného súhlasu 

a naplnením vstupných kritérií. Do projektu bude zahrnutých 200 subjektov tak, aby boli 

v súbore zastúpené vybrané typy nádoru molekulárno-biologickej klasifikácie: Luminálny typ, 

Triple negatívny typ (TNBC) a HER-2+ typ. Pacientom sa počas operácie odoberie časť 

nádorového tkaniva, a časť nenádorového tkaniva cca vo vzdialenosti 2-3 cm od nádoru, ktoré 

sa ihneď vloží do RNA later roztoku pre zabránenie degradácie RNA/miRNA. Toto tkanivo, 

spolu aj s odobratou vzorkou periférnej krvi bude odoslané do Biomedicínskeho centra JLF 

UK, kde budú prebiehať ďalšie analýzy. Odber krvi u pacientky sa zopakuje ešte 3-krát: pred 

začatím systémovej liečby, 2-4 týždne a 6 mesiacov po jej ukončení. V tejto časti projektu sa 

zabezpečia aj kontrolné vzorky zdravých žien – odber periférnej krvi (n=200 žien) cestou 

skríningového mamografického centra na pracovisku.  Ostatné vyoperované nádorové tkanivo 

bude poslané na Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM na podrobnú histopatologickú 

charakterizáciu nádoru. V špecifických prípadoch sa uskutoční aj dodatočný odber krvi 

v prípade recidívy ochorenia do 36 mesiacov od liečby, resp. aj odber tkaniva v prípade 

dostupnej metastatickej recidívy. Ako kontrolu (non-recidivujúce pacientky) k recidivujúcim 

karcinómom použijeme pre určenie miRNAs profilu parafínové bločky pacientok 

s karcinómom prsníka bez recidívy > 36 mesiacov od liečby. Časová os (obr. 1) odberov a ich 

schematické znázornenie je uvedené nižšie  v texte. V procese indikácie adjuvantnej liečby a 

follow-up pacientok budeme vykonávať zhodnotenie štádia ochorenia každej pacientky na 

základe klinických (fyzikálne vyšetrenie), laboratórnych a zobrazovacích metód (USG, CT, 

PET-CT, MRI, scintigrafia a pod.) k zhodnoteniu parciálnej/kompletnej remisie ochorenia.  
 

Obr. 1 Časová os dizajnu štúdie  
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2. Etapa: Histopatológická analýza  

Obdobie: 1.7.217 – 31.1.2021. Trvanie: 43 mesiacov 
 

Histopatologická charakterizácia nádorového tkaniva bude prebiehať kontinuálne 43 

mesiacov. Pomocou HE, IHC, CISH/FISH  a bioptických štandardov sa určí typ ochorenia, 

dignita, prognosticko-prediktívne parametre, štádium a molekulová podstata karcinómu. 
 

3. Etapa: Molekulová biológia 

Obdobie: 1.7.2017 – 28.2.2021. Trvanie: 44 mesiacov 
 

Tretia etapa projektu je zameraná na molekulovo-genetické analýzy vzoriek. Jednotlivé 

podetapy na seba nadväzujú, pričom získané výsledky predchádzajúcej podetapy, spolu 

s bioštatistickým spracovaním, zadefinujú a vyšpecifikujú analýzy nasledujúcej podetapy. 
 

Etapa 3.1: izolácia NK (RNA, miRNA, DNA) zo vzoriek tkaniva, z periférnej krvi a z FFPE 

bločkov komerčne dostupnými kitmi; stanovenie kvality a kvantity vyextrahovaných NK 

(Bioanalyzer / Tape Station); selekcia vhodných vzoriek na ďalšie analýzy. 

Etapa 3.2: miRNA – detekcia expresie miRNA v nádorovom tkanive a v periférnej krvi; 

identifikácia kvalitatívnych a kvantitatívnych rozdielov expresie miRNA medzi sledovanými 

subtypmi (Luminálny, Triple negative a HER-2 pozitívny typ), materiálom, stupňom terapie 

a odpoveďou na terapiu. 

Etapa 3.3: určenie cieľovej RNA príslušných miRNA - bioštatistická analýza miRNA expresie 

v kontexte „target“, ako aj určenie funkčnej povahy a stanovení signálnych dráh.  

Etapa 3.4: signálne dráhy - analýza expresie príslušných proteínov vyselektovanej cieľovej 

signálnej dráhy s komerčne dostupnými Taq Man Aassay-mi resp. ekvivalentom.  

Etapa 3.5: genetické miRNA SNP – analýza vyselektovaných SNPs lokalizovaných v miRNA 

génoch (tzv. miR-SNPs) (Taq Man próby, resp. HRM / AS PCR / PCR RFLP). 

Etapa 3.6: epigenetické vplyvy zmeny expresie miRNA- analýza stupňa metylácie príslušných 

miRNA génov ktorých dysregulácia ovplyvňuje karcinogenézu (Pyromark Q96 ID).   
 

4. Etapa: Manažment, administratíva a iné priebežné aktivity  

(štatistika, publikácie, správy) 

Obdobie: 1.7.2017 – 30.6.2021. Trvanie: 48 mesiacov 
 

Počas celého projektového obdobia bude prebiehať kontinuálne monitorovanie 

a hodnotenie jednotlivých etáp a to vzájomnými stretnutiami, predkladaním dosiahnutých 

výsledkov a stanovením cieľov na nadchádzajúce obdobie. Počas riešenia projektu, 

predovšetkým počas etapy molekulárno-genetický analýz sa budú výsledky štatisticky 

spracovávať s cieľom optimalizácie následného priebehu výskumných aktivít. Riešitelia 

projektu budú pripravovať publikácie a prezentovať čiastočné výsledky na konferenciách. 
 

5. Etapa: Záverečná analýza, štatistika a publikovanie 

Obdobie: 1.3.2021 – 30.6.2021. Trvanie: 4 mesiace 
 

Záverečná etapa projektu bude pozostávať zo sumárnych štatistických analýz získaných 

dát, z prezentácie dosiahnutých výsledkov na národnej / medzinárodnej úrovni a z napísania 

odborných vedeckých článkov, metodických usmernení a liečebno-preventívnych postupov. 
 

Adekvátnosť použitej metodiky 
 

 Navrhnuté metódy a analýzy predstavujú moderné, citlivé, efektívne a validované 

postupy na získanie komplexných informácii o expresii a signálnej funkcii miRNA a ich 

cieľových štruktúr „miRNA-target“ (gén/proteín) v rôznych typoch nádorov prsníka a sére 

pacientok v primodiagnostike, ako aj pod vplyvom modifikujúcich faktorov, napr. prebiehajúca 

terapia (microarray analýzy, TaqMan assaye, iné). Doplnkovou analýzou miRNA 

polymorfizmov a sledovaním epigenetických modifikácii pomocou pyromark-sekvenovania sa 

získajú komplexné dáta o úlohe miRNA v procese karcinogenézy a jej vplyvu na organizmus. 

Jednotlivé metódy sú vybrané na základe finančnej a časovej efektivity. Predstavujú spektrum 

unikátnych technológií a postupov moderného vedeckého prístupu v onkológii. 
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Adekvátnosť navrhnutého rozpočtu 
 

Jednotlivé položky rozpočtu boli navrhnuté tak, aby pokryli výdavky počas celého 

obdobia trvania projektu. Finančný prehľad bol zostavený na základe aktuálnych cien v čase 

podávania projektu. Najväčšiu položku (68,3%) predstavujú náklady na bežný spotrebný 

materiál, predovšetkým na kity, sklíčka a reagencie pre molekulárno-genetické analýzy. 

Nasledujú výdavky na mzdové prostriedky (9,6%), ktoré spolu s odvodmi (3,4%) predstavujú 

13% rozpočtu. Výdavky spojené s účasťami na konferenciách sú vo výške 7%. 7.6% 

finančných prostriedkov je vyčlenených na služby, súvisiace predovšetkým s prípravou a 

vydaním odborných vedeckých článkov, registráciou do databáz genomických profilov, 

špeciálne konzultácie odborníkov, ako aj na prípadnú údržbu a opravu zariadení a prístrojov. 

Nepriame náklady (energie a pod.) činia 4,1% z rozpočtu. Požadovaná suma z agentúry 

v uvedenej výške a výška položiek rozpočtu je vzhľadom na plánovaný typ analýz, rozsah 

cieľov a množstvo pacientov v štúdii adekvátna. Navrhnutý rozpočet projektu plne 

korešponduje s nákladmi plánovanými na realizáciu uvedených 5 etáp projektu a reflektuje 

finančnú náročnosť metód molekulovej diagnostiky s tým, že obstarávanie diagnostík bude 

predmetom verejnej súťaže. 
 

Časový plán realizácie a naplnenia vedeckých cieľov 
 

 Časový plán realizácie projektu vychádza z navrhnutého harmonogramu. Všetky 

plánované etapy projektu sú významné z hľadiska naplnenia vytýčených cieľov výskumu a ich 

návrh i realizácia zohľadňuje prospektívny kohortný charakter výskumu.  
 

 

Obdobie 

 

Aktivity 

 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020 
 

2021 

2. 
polrok 

1. 
polrok 

2. 
polrok 

1. 
polrok 

2. 
polrok 

1. 
polrok 

2. 
polrok 

1. 
polrok 

1.etapa Diagnostika a klinický manažment         

2.etapa Histopatológická analýza            

3.etapa Molekulová biológia            
 

4.etapa 
Manažment, administratíva a iné 

aktivity (štatistika, správy) 

        

 

5.etapa 
 

Záverečná analýza, štatistika a 

publikovanie 

        

 
4. Odborné predpoklady zodpovedného riešiteľa (v kontexte údajov uvedených 

v Žiadosti časť VV-A4 – uvádzajte opisnou formou) 

 Charakterizujte maximálne 5 najdôležitejších vedeckých výstupov zodpovedného 
riešiteľa za posledných 5 rokov, uveďte dôležitosť výstupu na národnej aj 
medzinárodnej úrovni 

 Charakterizujte 3 najdôležitejšie projekty realizované zodpovedným riešiteľom za 
posledných 5 rokov z pohľadu dôležitosti výstupov projektu v národnom aj 
medzinárodnom kontexte 

 Charakterizujte osobnosť zodpovedného riešiteľa v danej oblasti základného výskumu 
(v kontexte vedeckých aj vedecko–pedagogických výstupov) na úrovni svetovej, resp. 
európskeho výskumného priestoru 

 
voľný text 



Vybrané vedecké  výstupy zodpovedného riešiteľa za posledných 5 rokov 

  

Všetky uvedené publikácie sú v impaktovaných časopisoch a databáze Current contents 

(Thompson ISI) a Scopus. 
 

1. Zubor P, Hatok J, Moricova P, Kajo K, Kapustova I, Mendelova A, Racay P, Danko J.Gene 

expression abnormalities in histologically normal breast epithelium from patients with luminal 

type of breast cancer. Mol Biol Rep. 2015 May;42(5):977-88. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25407308
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25407308
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25407308
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V článku sme analyzovali génové expresie a profilácie bunkových procesov medzi normálnym tkanivom prsníka 

a tkanivom karcinómu pri luminálnom A type ochorenia. Špeciálnu pozornosť sme venovali hodnoteniu low a high 

grade ramenu ochorenia. 
 

2. Zubor P, Hatok J, Moricova P, Kapustova I, Kajo K, Mendelova A, Sivonova MK, Danko 

J. Gene expression profiling of histologically normal breast tissue in females with human 

epidermal growth factor receptor 2-positive breast cancer. Mol Med Rep. 2015 

Feb;11(2):1421-7 
V článku sme analyzovali génové expresie a profilácie bunkových procesov medzi normálnym tkanivom prsníka 

a tkanivom karcinómu pri HER2 pozitívnom type ochorenia. Špeciálnu pozornosť sme venovali hodnoteniu 

ontogenéze ochorenia v jednotlivých jej funkčných podskupinách. 
 

3. Jezkova E, Kajo K, Zubor P, Grendar M, Malicherová B, Mendelova A, Dokus K, 

Lasabova Z, Plank L, Danko J. Methylation in promoter regions of PITX2 and RASSF1A 

genes in association with clinicopathological features in breast cancer patients. Tumour Biol. 

2016 Oct 15, in print. 
V práci sme analyzovali epigenetické poruchy vybraných génov vo vzťahu k klinicko-patologickým 

charakteristikám ochorenia. Poukázali sme na špecifiká epigenetickej regulácie na vlastnosti karcinómu 

a štádiovosť ochorenia a súčasne aj na význam metylačných zmien v primárnej nádorovej iniciácii. 
 

4. Kasajova P, Holubekova V, Mendelova A, Lasabova Z, Zubor P, Kudela E, Biskupska-

Bodova K, Danko J. Active cigarette smoking and the risk of breast cancer at the level of N-

acetyltransferase 2 (NAT2) gene polymorphisms. Tumour Biol. 2016 Jun;37(6):7929-37. 
V tejto práci sme analyzovali vplyv polymorfizmov NAT2 génu vo vzťahu k klinicko-patologickým 

charakteristikám ochorenia, pričom sme poukázali na špecifiká závislosti od fajčenia.  
 

5. Fiolka R, Zubor P, Janusicova V, Visnovsky J, Mendelova A, Kajo K, Lasabova Z, Plank 

L, Danko J. Promoter hypermethylation of the tumor-suppressor genes RASSF1A, GSTP1 and 

CDH1 in endometrial cancer. Oncol Rep. 2013 Dec;30(6):2878-86. 
V práci sme analyzovali epigenetické poruchy vybraných génov vo vzťahu k klinicko-patologickým 

charakteristikám karcinómu endometria. Poukázali sme na špecifiká determinácie vlastností karcinómu 

a štádiovosť ochorenia a zároveň aj na význam metylačných zmien v primárnej skorej nádorovej iniciácii. 

 

Vybrané 3 najdôležitejšie vedecké projekty zodpovedného riešiteľa za posledných 5 rokov 
 

1. "Molekulová diagnostika rakoviny krčka maternice". ESF NSF ITMS: 26220220113, 

10/2010 – 03/2015,  988 592,80 Euro, člen konzorcia, spoluriešiteľ 
V projekte sme vytvorili konzorcium riešiteľov 6 pracovísk zamerané na nové diagnosticko-terapeutické aspekty 

vo vzťahu k vývoji, štádiovosti a diagnostiky karcinómu krčka maternice. Projekt bol financovaný z Európskych 

štrukturálnych fondov. Dosiahli sme unikátne výsledky o mnohých molekulových vlastnostiach karcinogenézy 

krčka maternice, ich diagnostiky, najmä neinvazívnej z cytologických sterov, ale aj z tkanivových biopsií. Za 

unikátne považujeme výsledky amplifikácie telomerázy, detekciu onkogénnych E6/E7 mRNA transkriptov, či 

metylácie génov participujúcich v onkológii krčka maternice. Výsledky boli publikované v CC časopisoch.  

 

2. Skorá detekcia vzniku invazívneho karcinómu prsníka pomocou markerov bunkovej 

proliferácie, tkanivovej apoptózy a hypoxického poškodenia, VEGA1/0069/09, 1/2009-

12/2011, 47 282 Euro, zodpovedný riešiteľ 
 

3. Analýza profilu génovej expresie karcinómu prsníka a riziko vzniku ochorenia a cielenej 

personalizovanej liečby, VEGA1/0243/12, 1/2012-12/2014, 38 909 EUR, zodpovedný riešiteľ 
Oba vyššie uvedené projekty predstavovali kontinuálny vedecký výskum v oblasti mamárnej karcinogenézy kde 

sme sa zaoberali  dráhami markerov bunkovej signalizácie, apoptózy, proliferácie, hypoxie. Hodnotili sme úroveň 

a charakter génovej expresie v subtypovo špecifických skupinách karcinómov prsníka. Za vysoko špecifické 

a prelomové zistenie považujeme poznatky o génovej expresii a profile histologicky normálneho tkaniva prsníka 

v okolí karcinómu, ktoré predstavujú svetové priority a boli publikované v zahraničných CC časopisoch ako aj 

prezentované v TV, novinách a masmediálnych prostriedkoch na Slovensku. Zistili sme unikátne génové signatúry 

vo vzťahu k Low a High grade ramene nádorov prsníka a ich fenotypovej charakteristike. Zadefinovali sme pojem 

„molekulovo už abnormálne, ale fenotypovo histologicky ešte normálne tkanivo prsníka“, ktoré odhaľuje 

prebiehajúcu karcinogenézu ešte predtým, než samotný nádor nadobudne fenotypovú morfologickú prezentáciu. 

Determinovali sme takisto tzv. všeobecné génové expresie pre vznik karcinómu prsníka ako aj subtypovo-

špecifické expresie pre rozvoj Luminálneho a HER-2 pozitívneho typu karcinómu.  

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25373323
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25373323
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27744628
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27744628
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26700672
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26700672
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24068440
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24068440
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Charakteristika osobnosti zodpovedného riešiteľa 
 

prof. MUDr. Pavol Žúbor, DrSc.  
 

Pozícia: zástupca prednostu GPK pre vedu a výskum, vedúci lekár oddelenia Gynekologicko-pôrodníckej kliniky, 

vedúci lekár Senologickej ambulancie a Ambulancie cervikálnej patológie a prekanceróz. 

Hlavné odborné zameranie: Diagnostika a liečba malígnych ochorení prsníka a ženského genitálu.  

Skúsenosti: dlhodobo sa venuje problematike diagnostiky, liečby a prevencie malígnych ochorení ženského 

genitálu a prsníka, je členom viacerých domácich a medzinárodných spoločností a redakčnej rady viacerých 

zahraničných časopisov a stálym recenzentom zahraničných CC časopisov. Má viac než 60 pozvaní k tematickej 

prednáške na medzinárodných a domácich fórach. Jeho vedecký a klinický záujem je zameraný najmä na oblasť 

aplikovaného a translačného výskumu kde sa zaoberá možnosťami, podmienkami a rizikom vzniku a vývojom 

karcinómu prsníka, maternice, a vaječníka, biologickým profilom ochorenia a jeho prepojením na formu 

chirurgickej, či adjuvantnej liečby. Je riešiteľ viacerých medzinárodných a národných vedeckých projektov. 

Vzdelanie a tituly:  

1995 - Gymnázium P.O.Hviezdoslava, Dolný Kubín 

2001 - Jesseniova lekárska fakulta UK Martin, titul “MUDr” 

2005 - Vedecko-pedagogický titul "PhD" 

2008 - Vedecko-pedagogický titul "Docent" 

2013 - Vedecko-pedagogický titul "Mimoriadny profesor" 

2014 – Vedecký titul "DrSc" 

2015 - Vedecko-pedagogický titul "Profesor" 

Postgraduálna špecializácia:  

2016 - Subšpecializačná atestácia (IV.), v odbore Onkogynekológia, 2009 - Subšpecializačná atestácia (III.) 

v odbore Mamológia, 2008 - Atestácia (I+II) v odbore Gynekológia a pôrodníctvo, Bratislava, SR  

Odborná prax: 2001 – 2012 a 2015-trvá  Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a UNM, Martin, Slovenska 

republika, 2013 - 2014 Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, Helse More og Rømsdal, Molde, Nórsko  

Zahraničné pobyty: Brazília, Švajčiarsko, Taliansko, Španielsko, Maďarsko, Nórsko, Švédsko a iné, pozvané 

pobyty (2007 a 2011 Španielsko, 2014 Nórsko)  

Ocenenia: opakovane odbornými spoločnosťami za najlepšie publikácie a prednášky (Guothova, Ambrova cena). 

Bibliografia: Vedecké výstupy k dňu 26.10.2016: 365 publikačných výstupov (z toho 38 prác v  CC), má 483 

citačných ohlasov (z toho 326 SCI - ISI/Scopus), HI:12 

Členstvo v odborných spoločnostiach:  

Domáce: - Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť (výkonný výbor 2009-2012), Slovenská senologická 

spoločnosť (výkonný výbor), Slovenská lekárska spoločnosť (SLS), Slovenská lekárska komora (SLK), Člen 

PS pre vzdelanie, vedu a výskum pri Akreditačnej komisie na MŠVVaŠ, SR, Člen Rady APVV agentúry pre vedu 

a výskum na MŠVVaŠ, Predseda "ad hoc" komisie pre obhajobu DrSc prác v odbore Gyn.-pôr. na MŠVVaŠ, SR  

Zahraničné: - Norwegian society of obstetricians and gynecology (DNLF), Guidepoint Global Advisors New 

York  (Guidepoint Global, LLC), VIP World Medical advisors (Texas, USA),  European Society of Breast Cancer 

Specialists (EUSOMA), European Cervical Cancer Association (ECCA), Interventional Oncology Society (IOS)  

- European Society of Gynecological Oncology (ESGO), International Society of Ultrasound in Obstetrics and 

Gynecology (ISUOG), Council member of European Board of Obstetrics and Gynecology (EBCOG), Member of 

The International Federation of Gynecology and Obstetrics council for breast diseases and perinatology (FIGO)  

Editorstvo v redakčných radách časopisov:  

Journal of Cancer Science & Therapy, Journal of New Cancer Science and Research, SM Journal of Gynecology 

and Obstetrics, Current Trends in Gynecologic Oncology, Austin Gynecology Case Report, Acta Medica 

Martiniana, Slovenská Gynekológia a Pôrodníctvo. 

 
5. Odborné predpoklady riešiteľského kolektívu 

 Odôvodnite kompetentnosť zúčastnených riešiteľských organizácií na riešenie 
predkladaného projektu v kontexte hlavných úloh, ktoré budú jednotlivé organizácie 
v projekte zabezpečovať; 

 Opíšte kompetentnosť jednotlivých riešiteľov na riešenie predkladaného projektu 
a základné úlohy, ktoré budú v rámci implementácie projektu realizovať (netýka sa 
zodpovedného riešiteľa) 

 Opíšte spôsob kooperácie riešiteľov, ich vzájomnú komplementaritu a zastupiteľnosť 
pri riešení projektu 

 Opíšte existujúcu prístrojovú a personálnu infraštruktúru pracovísk podieľajúcich sa na 
implementácii projektu 

 Opíšte mieru zapojenia mladých pracovníkov výskumu a vývoja do 35 rokov vrátane 
študentov doktorandského štúdia do riešenia projektu 

 
voľný text 
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Kompetentnosť zúčastnených riešiteľských organizácií na riešenie projektu, vrátane 

prístrojovej a personálnej infraštruktúry 
 

Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a UNM bola a je i v aktuálnom období 

hlavným lídrom viacerých projektov vrátane projektov spolufinancovaných zo ŠF EÚ. V rámci 

týchto projektov bola realizovaná modernizácia pracoviska, pracovisko má modernizovanú 

operačnú sálu s endoskopickým operačným systémom, laserovým operačným nožom, 

harmonickým skalpelom, Thunderbeat a Enseal koagulačný systém, moderné operačné stoly 

a telekomunikačné zariadenie na prenos obrazu a zvuku a najmodernejšie inštrumentárium. Pre 

projekt bude využité unikátne zariadenie Digital specimen radiography system (Faxitron) na 

peroperačné vyšetrenie tkaniva prsníka k potvrdeniu mikrokalcifikátov a nádorových lézií. 

Jediný na Slovensku a umožňuje vykonať prsník zachovávajúce operácie tam kde pôvodne boli 

indikované mastektómie. Doplnkom je aj 3D-4D ultrazvuk na predoperačné zobrazovanie 

nádorových lézií v prsníku. Umožňuje pred a perioperačne posúdiť veľkosť nádoru, jeho 

inváziu do okolitého tkaniva, či charakter vaskularity čím predurčuje k efektívnemu 

predoperačnému stagingu ochorenia, rozhodovaniu o operačnej liečbe, forme a rozsahu.  

BioMed Martin JLF UK vstupuje do projektu zapojením Divízie Onkológia. 

Biomedicínske centrum má excelentné prístrojové vybavenie na špičkovej úrovni a laboratóriá 

sú konkurencieschopné excelentným európskym pracoviskám. Okrem prístrojov ktorých 

priame využitie je naplánované v rámci predloženého projektu (Agilent SureScan Dx 

Microarray skener, PyroMark Q96 ID, LightCycler® 480, Real-Time PCR systém, 

Termocyklér SureCycler 8800, Bioanalyzér, Qubit® 3.0 Fluorometer), môžu byť ako 

komplementárna infraštruktúra využité aj nasledovné prístroje: sekvenátor 1. generácie: 

Genetický analyzátor AB 3500 sekvenátory 2. generácie: Illumina - MiSeq a HiSeq, GeneAmp 

PCR systém ABI 9700, Systém droplet digitálnej PCR, Automatický izolátor DNA – Qiacube. 

Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM je strategickým pracoviskom 

onkologického výskumu. Úzko spolupracuje s klinickými pracoviskami v procese stanovenia 

správnej diagnózy. Pracovisko bolo modernizované najmä s podporou ŠF. Pre diagnostiku boli 

zakúpené mikroskopy (BX41 a BX51). Pre potreby zintenzívnenia výskumu v histologickej a 

molekulárnej diagnostike boli zakúpené mikrotómy (rotačný LEICA RM2255 a zmrazovací 

LEICA CM1850UV), automat TPC 15400 a exidačný box na makroprikrajovanie. Pracovisko 

disponuje mikroskopmi BX-43, BX-53 a CX 23 s kamerovým systémom OLYMPUS DP-73, 

farbiacim lineárnym automatom Leica ST5010 a automatom na imunohistochemické metódy.  

Ústav klinickej onkológie JLF UK a UNM je strategickým pracoviskom onkologickej 

starostlivosti zabezpečujúci modernú radioterapeutickú, chemoterapeutické, monoklónovú, 

hormonálnu liečbu pacientov s karcinómom prsníka. Je technicky adekvátne vybavený pre 

zabezpečenie neo/adjuvantnej liečby v Senológii a je súčasťou vybraných troch pracovísk na 

Slovensku k indikácii pacientov k protónovej radiačnej liečbe v zahraničí. 

Infraštruktúra pracovísk je moderná a umožňuje komplexné zabezpečenie 

onkologického výskumu a vývoja nielen na diagnostickej, ale aj na terapeutickej úrovni na 

zabezpečenie predloženého onkologického výskumu v senológii.  
 

Kompetentnosť a kooperácia riešiteľov projektu 
 

V kolektíve žiadateľa projektu sú zastúpení odborníci z všetkých oblastí výskumu 

predkladaného projektu a klinicko-diagnostického manažmentu (t.j. gynekológ, senológ, 

onkológ, biochemik, molekulový biológ, patológ, rádioterapeut), čím sa zabezpečí komplexné 

odborné pokrytie skúmanej problematiky. Zamestnanci týchto pracovísk sú špičkoví experti 

v klinickom manažmente pacientov s karcinómom prsníka, sú nositeľmi viacerých vedeckých 

ocenení a autormi početných publikácií, ktoré dostatočne reprezentujú ich odbornosť. Na 

základe týchto vedeckých výsledkov boli a sú súčasťou komplexných medzinárodných 

vedeckých projektov. Všetky zainteresované kliniky a oddelenia sú prístrojovo a personálne 

plne schopné na najvyššej odbornej úrovni diagnostikovať, operovať a liečiť pacientky 

s karcinómom prsníka v súčasnom koncepte „up to date EBM“ klinického manažmentu, ako aj 
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spracovať biologický materiál a realizovať potrebné i nadštandardné vyšetrenia v histopatológii 

a molekulárnej biológii nádorového tkaniva/krvi v súlade s predloženými cieľmi projektu.  

Zamestnanci Gynekologicko-pôrodníckej kliniky a Ústavu klinickej onkológie budú 

vykonávať klinickú časť projektu s komplexným obsahom manažmentu o pacienta pred, počas 

a po liečbe. Zamestnanci Biomedu a Ústavu patologickej anatómie budú vykonávať 

diagnosticko-experimentálnu časť práce. 
 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.  
Pozícia: dekan JLF UK a prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky (GPK) JLF UK a UNM, prezident 

Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti, II. videprezident Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), 

Krajský odborník pre gynekológiu a pôrodníctvo a pod. 

Skúsenosti: špičkový odborník v oblasti gynekológia a pôrodníctvo, onkológ, dlhoročné skúsenosti v oblasti 

prevencie nádorových ochorení u žien. Má bohaté skúsenosti z výskumu, klinickej praxe i riadenia. Vybudoval 

jedno z najúspešnejších Centier excelentnosti ktoré bolo ocenené cenou Europrojekt 2011. Koordinoval viacero 

projektov zameraných na diagnostiku nádorov u žien. Je členom vedeckých rád piatich univerzít v zahraničí, 

redakčných rád domácich i zahraničných periodík a členom Svetovej organizácie pre ultrazvuk v medicíne.  

Ocenenia: Zlatá medaila mesta Martin, Cena Univerzity Zurich za súbor vedeckých prác, Zlatá medaila 

Univerzity Komenského (UK), Zlatá medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), Bronzová medaila J. E. 

Purkyné, Zlatá medaila JLF  UK, Krištáľové krídlo za medicínu a vedu (2004). 

Bibliografia: 654 výstupov (z toho 40 v Current Contens (CC), 734 citácií, Hirschov index (HI):12. 
 

prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc. 

Pozícia: prednosta Ústavu patologickej anatómie (ÚPA) JLF UK a UNM, vedúci pracovník Konzultačného centra 

bioptickej diagnostiky ochorení krvotvorby a lymfatických tkanív v SR, predseda vedeckej rady MZ SR, vedúci 

tímu pre molekulovo-genetické testovanie prediktívne relevantných genetických „driver“ mutácií a iných alterácií 

v tkanive a krvi pacientov malignitou, hlavný odborník MZ SR pre odbor patologická anatómia. 

Skúsenosti: špičkový odborník v odbore patologická anatómia, patológ-konzultant pre onkologické ústavy v SR, 

vedúci tímu pre molekulovo-genetické testovanie prediktívne relevantných genetických „driver“ mutácií a iných 

alterácií v tkanive a krvi pacientov onkologickým ochorením, koordinátor celoslovenských programov 

centralizovanej bioptickej diagnostiky: diagnostika stavu HER2 v karcinóme prsníka a žalúdka, GISTu a NET.  

Bibliografia: 1032 publikačných výstupov (40 prác v  CC), 1 025 citačných ohlasov, HI:13. 
 

doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD.  
Pozícia: vedúca Ústavu molekulovej biológie JLF UK, riaditeľka Divízie Onkológie BioMedu Martin, člen 

Slovenskej a Európskej spoločnosti lekárskej genetiky a Európskej asociácie na výskum rakoviny. 

Skúsenosti: odborníčka v oblasti molekulovej biológie, venuje sa genetike a epigenetike nádorov a vývoju nových 

metód pre cielenú nádorovú terapiu a molekulovú diagnostiku dedičných nádorových syndrómov. 

Bibliografia: 212 publikačných výstupov (z toho 22 v CC), 367 citačných ohlasov, HI:11. 
 

doc. RNDr. Peter Kubatka, PhD. 

Pozícia: docent na Ústave lekárskej biológie JLF UK 

Skúsenosti: Venuje problematike experimentálneho karcinómu prsníka a mamárnej karcinogenéze 

a chemoprevencii. Hodnotil účinnosť retinoidov, nesteroidných antiflogistík, selektívnych modulátorov 

estrogénového receptora, inhibítorov aromatázy, antidiabetik, statínov, melatonínu. Ovláda IHC analýzu 

hodnotenia apoptózy, proliferácie, angiogenéze, antioxidácie u rôznych farmák a ich vplyvu na  epigenetiku. 

Bibliografia:  63 prác in extenso (WOS), z toho 55 CC. 240 SCI citácií., HI:8 
 

doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD. 

Pozícia: pedagóg, vedecký pracovník a docent na GPK JLF UK v Martine. 

Skúsenosti: Odborník v oblasti ultrazvuku v gynekológii a pôrodníctve. V poslednom období sa venuje 

onkogynekologickej problematike najmä v operatíve a liečebnom manažmente pacientok.  

Bibliografia: 172 publikačných výstupov (z toho 8 v CC), 124 citačných ohlasov, HI:5. 
 

Doc. RNDr. Jozef Hatok, PhD. 

Pozícia: docent na Ústave lekárskej biochémie. 

Skúsenosti: odborník v oblasti biochémie, venuje sa problematike rozvoja liekovej rezistencie nádorových buniek, 

modeluje mechanizmy bunkových signálov pomocou inhibítorov apoptotických bielkovín, špecialista na 

kvantitatívnu real-time PCR metódu s array aplikáciou. 

Bibliografia: 46 publikačných výstupov (z toho 19 v CC), 192 citačných ohlasov, HI:8. 
 

MUDr. Erik Kúdela, PhD. 

Pozícia: odborný asistent, člen European Society of Gynaecology.  

Skúsenosti: gynekológ – pôrodník, venuje sa problematike cervikálnej a mamárnej karcinogenézy, pričom 

sa spolupodieľal na vytvorení diagnostických algoritmov v skríningu ochorení. 

Bibliografia: 78 publikačných výstupov (z toho 6 v CC), 19 citačných ohlasov, HI:3. 
 

MUDr. Štefan Krivuš, CSc. 

Pozícia: odborný  asistent na GPK JLF UK a sekundárny lekár v UNM. 
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Skúsenosti: vedúci lekár onkogynekologickej ambulancie zameranej na dispenzár a follow-up. 

Bibliografia: 32 publikačných výstupov (z toho 3 v CC), 5 citačných ohlasov, HI:1. 
 

MUDr. Michal Kalman, PhD. 

Pozícia: Vedecko-výskumný pracovník a konzultant na ústave patologickej anatómie JLFUK a UNM. 

Skúsenosti: venuje sa „surgical pathology“ so zameraním na mamológiu a onkogynekopatológiu. Skúma 

využiteľnosť analýzy DNA tkanivových a tzv. tekutých biopsií v diagnostike a predikcii terapeutickej odpovede.  

Bibliografia: 26 publikačných výstupov (z toho  1 v CC), 11 citácií: HI:1. 
 

MUDr. Pavol Slávik 

Pozícia: Vedecko-výskumný pracovník a konzultant na ústave patologickej anatómie JLFUK a UNM. 

Skúsenosti: vedúci lekár bioptického centra pre diagnostiku v onkopatológii. 

Bibliografia: 16 registrovaných publikačných výstupov (z toho 3 v CC), 13 citácií, HI:1. 
 

MUDr. Alexandra Gondová 

Pozícia: študentka dennej formy doktorandského štúdia na GPK JLF UK v Martine. 

Skúsenosti: venuje sa vykonávaniu klinickej praxe a vedecko-výskumnej činnosti na tému „MiRNA a 

epigenetické zmeny v mamárnej karcinogenéze“. 

Bibliografia: Je autorkou alebo spoluautorkou viac ako 8 registrovaných publikačných výstupov. 
 

MUDr. Marcela Ňachajová  
Pozícia: študentka dennej formy doktorandského štúdia na GPK JLF UK v Martine. 

Skúsenosti: venuje sa klinickej problematike molekulárnej charakteristiky onkologických ochorení. 

Bibliografia: 21 publikačných výstupov (z toho 4 v CC), 1 citačný ohlas. 
 

MUDr. Zuzana Laučeková 

Pozícia: študentka dennej formy doktorandského štúdia na GPK JLF UK v Martine. 

Skúsenosti: venuje sa vykonávaniu klinickej praxe a vedecko-výskumnej činnosti v rámci Divízie onkológia (DO) 

laboratória molekulovej onkogynekológie.  

Bibliografia: Je autorkou alebo spoluautorkou viac ako 8 registrovaných publikačných výstupov. 
 

RNDr. Zuzana Danková, PhD. 

Pozícia: Vedecko-výskumný pracovník, vedúca Laboratória molekulovej onkogynekológie, BioMed, JLF UK 

Skúsenosti: molekulárno-genetické metódy analýzy DNA (HRM, RT PCR) v asociácii s komplexnými, 

multifaktoriálne podmienenými ochoreniami v kontexte interpopulačnej variability, pyrosekvenovanie.  

Bibliografia: 45 registrovaných výstupov (z toho 12 CC), 70 citácií, HI: 4.  
 

Mgr. Andrea Kapinová, PhD.  

Pozícia: vedúca Laboratória environmentálnej onkológie, Martinské centrum pre biomedicínu JLF UK. 

Skúsenosti: metodiky experimentálnej mamárnej karcinogenézy in vivo;  metodiky kultivácie embryonálnych 

a indukovaných pluripotentných kmeňových buniek. 

Bibliografia: 6 publikácií CC, 17 SCI citácií, HI:3. 
 

Mgr. Igor  Šťastný 
Pozícia: študent dennej formy doktorandského štúdia na JLF UK v Martine. 

Skúsenosti: absolvent Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Venoval sa výskumu interleukínu 28B 

u pacientov s vírusovou hepatitídou C. Ovláda viacero molekulárnych metodík. 
 

Zapojenie mladých pracovníkov do výskumu a vývoja v projekte 
 

V projekte je navrhnutý riešiteľský tím ako vyvážená zmes skúsených špičkových 

klinických pracovníkov, vedecko-akademických pracovníkov, diagnostikov, mladých 

vedeckých pracovníkov do 35 rokov ako aj interných doktorandov (dvoch s cenou dekana za 

vynikajúce študijné a vedecké výsledky) so záujmom o zabezpečenie ich kontinuálneho 

odborného rastu. Títo mladí riešitelia budú zapojení do dôležitých klinických a diagnostických 

postupov, do realizácie špecifických laboratórnych vyšetrení a napokon aj do systémovej 

analýzy dát a jej interpretácie. Na základe takéhoto tímu, infraštruktúry a podmienok veríme, 

že všetci mladí vedeckí pracovníci využijú potenciál projektu a výskumu, ktorý im je 

predložený a na ktorom participujú k svojmu odbornému rastu, a spoločne s celým 

riešiteľským tímom tak dosiahneme úspešné riešenie projektu. 
 
 


