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Aktuálny stav riešenej problematiky


Karcinóm prsníka (CP) je celosvetovo najčastejším druhom rakoviny u žien a i napriek pokroku v skorej detekcii a liečbe zostáva toto ochorenie po karcinóme pľúc na druhom mieste v ich úmrtnosti. I napriek tomu, že CP je najčastejší zhubný nádor u žien, len raritne má jeho vznik tak rýchly priebeh aby sme neboli schopní ho zachytiť. Podobne ako iné ochorenia i malignita prsnej žľazy má svoje prodrómy a symptómy. Signály ktoré vysiela ženské telo môžeme však správne pochopiť iba vtedy ak poznáme najdôležitejšie základy jeho stavby a mechanizmy vzniku i priebehu ochorenia.


CP je multifaktoriálne ochorenie podmienené génovo-environmentálnou interakciou. Výskyt ochorenia vo svete je v jednotlivých populačných, etnických a geografických skupinách rôzny. Jedným z najdôležitejších faktorov v spojitosti s jeho vznikom je popri všeobecných rizikových vplyvoch predovšetkým prítomnosť pozitívnej rodinnej záťaže a zmien špecifických sekvencií v humánnej DNA. Významným prínosom v odhaľovaní a diagnostike rizikových jedincov pre rozvoj CP sa teda stalo objavenie onkogénov, protoonkogénov, supresorových a modulačných génov, ako i následné detailnejšie skúmanie ich úlohy v procese vzniku a vývoja karcinómu na úrovni amplifikácie, expresie, intra- a extracelulárnej signalizácie a epigenetickej regulácie. Dnes je už zrejmé, že ak chceme plnohodnotne využiť výhody a možnosti molekulovej diagnostiky v určení rizika vzniku nádoru, jeho recidívy, prognózy či prediktívnych vlastností, bude potrebné v praxi zahájiť štandardnú formu určitej genotypizácie nádorového ochorenia a hodnotenie klonálneho vývoja metastáz pred a počas adjuvantnej liečby.


V roku 2009 bolo na Slovensku zaznamenaných spolu 31 466 prípadov onkologických ochorení, z toho 15 708 u mužov a 15 758 u žien (Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2009, NOR SR 2015). Vývoj incidencie nádorových ochorení má vzostupný charakter a je odrazom mierneho vzostupu strednej dĺžky života a nárastu počtu starších jedincov v populácii SR. Porovnania dlhodobých štatistických údajov o incidencii jednotlivých nádorových ochorení ukázali významný vzostup nádorov prsníkov, kolorekta a ďalších lokalizácií. Vo výskyte nádorových ochorení u žien bol v roku 2009 po prvýkrát zaznamenaný najvyšší počet zhubných nádorov prsníkov (2 793), ktorý prekročil i celkový počet nemelanómových nádorov kože (2 773). 


Karcinóm prsníka ako v súčasnosti najčastejšie sa vyskytujúci zhubný nádor u ženskej časti populácie presahuje medicínsky a epidemiologický rozmer a stáva sa aj závažným sociálnym a ekonomickým problémom. Ako bolo spomenuté vyššie, v európskom, ale aj celosvetovom meradle predstavuje najčastejšiu príčinu úmrtia žien na zhubné nádory. Aj keď sa v mnohých vyspelých európskych krajinách vďaka skoršiemu záchytu, zlepšenej diagnostike a liečbe mortalita v posledných rokoch znížila, karcinóm prsníka je u žien stále najčastejšou príčinou úmrtí spôsobených nádorovými ochoreniami. Jednou z hlavných príčin je nedostatočná odpoveď na ich liečbu, najmä u tzv. triple-negatívnych karcinómov prsníka a recidíva ochorenia z dôvodu opomínania hodnotenia biologickej variability, heterogenity a signalizácie medzi primárnym karcinómom, metastázou, adjuvantnou liečbou a organizmom pacienta.

Vieme, že CP je heterogénne ochorenie, ktoré pozostáva z viacero distinktných populácií buniek s rozdielnym klinickým priebehom. Táto diverzita však nie je spôsobená len morfologickými rozdielmi, pretože napríklad v mnohých prípadoch invazívnych duktálnych karcinómov rovnakého histologického typu boli často pozorované značné rozdiely v odozve na systémovú terapiu. Klasifikácia karcinómov prsníka tradične spočíva v analýze nádorovej morfológie a prítomnosti troch (markerových) proteínov: estrogénového receptora (ER), progesterónového receptora (PR) a receptora pre ľudský epidermálny rastový faktor 2 (HER2). 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 piatich subtypoch karcinómu prsníka. Sú to: Luminal A, Luminal B, normal-like/HER2-pozitívny, HER2-pozitívny luminal B, a basal-like, pričom najväčšie rozdiely v transkripčnom profile jednotlivých subtypov boli pozorované medzi nádormi, ktoré sa odlišovali v prítomnosti alebo neprítomnosti ER. Každý z týchto subtypov je charakteristický výrazne odlišnými histologickými rysmi, progresiou choroby, tvorbou metastáz, výskytom cirkulujúcich nádorových buniek, terapeutickou odozvou a klinickými výsledkami.


Nezanedbateľným problémom, ktorý sa objavuje preto pri liečbe CP 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 ako napríklad terapiou indukovanú senescenciu či autofágiu. Tieto “alternatívne dráhy” následne dokážu modulovať viabilitu buniek a sú výrazne asociované so zvýšeným prežívaním nádorových buniek. T.j. klonálna evolúcia karcinómu do agresívnejších bunkových línií s vyšším potenciálom metastatického seedingu a chemorezistencie. Ďalšími faktormi prispievajúcimi k vzniku chemorezistencie a indukcii autofágie či senescencie sú rôzne druhy stresu, indukované buď terapiou, alebo nekontrolovaným delením nádoru. Patria medzi ne poškodenie DNA, nedostatočné vyživovanie nádoru a hypoxia. Hypoxia, znížená oxygenácia, je kritickým faktorom v nádorovej fyziológii. Kvôli nedostatočnému zásobeniu kyslíkom, v dôsledku nepravidelnej a funkčne defektnej cievnej siete, sa v pevných nádoroch často vyvinú hypoxické oblasti. V týchto oblastiach následne vzniká selekčný tlak v prospech buniek, ktoré sa dokážu adaptovať na stres vytvorený okolitým hypoxickým mikroprostredím. Zmeny a prispôsobenie sa buniek na tieto podmienky sú riadené faktorom indukovateľným hypoxiou (hypoxia-inducible factor, HIF) a NFκB signálnou dráhou, ktoré indukujú zmeny v metabolizme buniek následne vedúce k acidóze v nádorovom mikroprostredí. Takéto prispôsobenie sa zníženej oxygenácii má vážne následky, pretože zvyšuje rezistenciu na konvenčnú protinádorovú liečbu a vedie k expanzii buniek s agresívnejším fenotypom a zvýšeniu metastatického potenciálu. Je známe, že práve napr. triple-negatívne CP sú často asociované s hypoxickým fenotypom. 


Zmeny v metabolizme buniek, spôsobené tlakom mikroprostredia nádoru, sú riadené viacerými dôležitými signálnymi dráhami, zahŕňajúcimi rôzne molekuly, ktoré môžu slúžiť ako vhodné ciele nových protinádorových stratégií. Súčasné pokroky v pochopení biológie nádoru v kontexte jeho prostredia ukazujú, že už spomínná hypoxia je jedným z kľúčových faktorov, ktorý vyvoláva zmeny v metabolizme nádorových buniek a tak prispieva k progresii rakoviny. Mnohé štúdie naznačujú, že odstránenie hypoxických nádorových buniek s metastatickým potenciálom môže ponúknuť významný prielom v liečbe chemorezistentných nádorov prsníka. Dnes už vieme, že letálne klony CP majú schopnosť adaptovať sa na hypoxické podmienky okolia v primárnych ako aj metastatických lokalitách svojho výskytu. Epigenetické a genetické mechanizmy adaptácie na hypoxiu ako napr. genetická instabilita, aeróbna glykolýza, strata bunkovej kontroly a normálneho priebehu apoptózy sú charakteristickým znakom malígneho prejavu. Hypoxia je definovaná ako určitá strata množstva kyslíka v tkanivách a je širokoprítomná u solídnych humánnych tumoroch práve vďaka schopnosti iniciácie angiogenézy. Tlak kyslíka v zdravom tkanive prsníka je priemerne 7%, no u tumorov je táto hodnota len 1.5%. Nádorové bunky preto aby prežili v takomto nepriaznivom prostredí sa musia adaptovať na nízku hladinu O2. Mechanizmus, ktorý im to umožňuje je vaskularizácia okolia a iniciácia rastu potrebného k vytvoreniu množstva buniek tvoriacich stimulačné faktory invazivity. Tým pádom hypoxia priamo zasahuje do génovej modulácie neoangiogenézy a tumorigenézy, t.j. iniciuje sa mnohopočetná medzibunková kominikácia, aktivácia proto-onkogénov (p53, BRCA, Her-2), zvyšuje sa glúkózový transport, indukcia tvorby glykolytických enzýmov, a indukcia viacerých apoptoticky asociovaných génov (gadd45, p53, bax, Bcl-2, RB2). Tieto adaptačné mechanizmy prispievajú k alteráciácm, ktoré vedú k formovaniu a prežívaniu len takých fenotypových tumorov, ktoré majú výrazný metastatický potenciál či potenciál malígneho zvrhnutia v prípade benígnej lézie. Navyše, tieto hypoxické podmienky umožňujú aj spomínaný vznik rezistencie (chemoterapia, rádioterapia) v adjuvantnom liečebnom procese. Spomínaný relevantný faktor modifikujúci indukciu mamárnej karcinogenézy HIF1 (hypoxia inducible factor 1) je signifikantným faktorom iniciácie mamárnej karcinogenézy, nádorovej agresivity, terapeutickej rezistencie a mortality prepojením na moduláciu tumorsupresorovej cesty bunkového cyklu, alebo stimuláciou génov participujúcich v regulácii angiogenézy, erytropoézy, bunkového rastu a proliferácie. Je teda zrejmé, že účasť hypoxie, rastových faktorov, endokrinných dráh, imuno-kompetitívnych signálov a apoptózy predstavuje významnú úlohu pri formovaní rastu nádoru prsníka, v jeho invazivite, metastatickom rozseve, recidíve a odpovedi na liečbu.

Rozvoj metód vysoko-kapacitného molekulové profilovania spojené so sofistikovanými  bioinformatickými postupmi umožňuje dnes však 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 pacientiek s karcinómom mliečnej žľazy, ktoré majú  molekulové aberácie, na ktoré je zacielená terapia. Už počas predklinických vyhodnotení bolo  na extenzívnych súboroch bunkových línií spojením detailnej genetickej charakterizácie a farmakologických profilov možné identifikovať genetické prediktory odpovede. Okrem toho je stále viac dôkazov z klinických štúdií rôznych cielených terapeutík, že genetický profil každého daného nádoru bude určovať jeho senzitivitu alebo rezistenciu voči týmto protinádorovým liečivám. Karcinóm prsníka sa tiež vyznačuje významnou inter- a  vnútronádorovou genetickou heterogenitou, a správa sa ako evolučne sa vyvíjajúca populácia podliehajúca selekčnému tlaku, ktorý môže predstavovať aj terapia. Aj na úrovni bioptickej diagnostiky je v súčasnosti odporúčaná opakovaná histopatologická analýza pre metastázujúci karcinóm mliečnej žľazy, s tým, že histopatologická konfirmácia ma byť vykonaná hlavne v prípade izolovanej metastatickej lézie, ak bol primárny nádor negatívny  na ER-, PR-, HER2-, alebo sú hodnoty neznáme. Napriek stále väčšiemu uznaniu klinickej dôležitosti molekulovej charakterizácie metastatických lézií pri karcinóme prsnej žľazy, väčšina molekulovo-profilujúcich štúdií sa zaberá primárnym karcinómom, takže nemáme informácie o molekulovej evolúcii a genetickom profile molekulových zmien podporujúcich vznik mestatáz. V štúdii sa budeme sústreďovať na analýzu ako primárneho nádoru tak aj korešpondujúcich metastáz u pacientok s CP. Navyše budeme hodnotiť i signálnu aktivitu v sére prostredníctvom hodnotenie fcDNA zmien počas a po adjuvantnej liečbe. Tým získame komplexný pohľad na klonálny mutačný profil karcinómu i jeho metastázy, na ich génovo-expresívny stav v procesoch rastu, vývoja a disseminácie a napokon aj epigenetický profil regulácie týchto procesov, či vzniku chemorezistencie počas onkologickej liečby. 

Hypotéza, ktorú predkladáme v cieľoch projektu zohľadňuje práve pôsobenie týchto faktorov (apoptózy, hypoxie, rastových vplyvov, endokrinnej stimulácie) tkaniva karcinómu prsníka na vznik nádoru s agresívnou formou s úplne iným charakterom génových zmien pre svoj dďalší vývin, charakter metastáz a odpovede na chemoterapeutickú liečbu. 

Z tohto pohľadu primárny prínos predloženej štúdie spočíva v definovaní vzťahu medzi apoptotickým a rast-stimulujúcim potenciálom tkaniva karcinómu prsníka, odozvou na hypoxický inzult s následným klonálnym mutačným vývojom agresívnej metastázy, pričom informáciu uvoľňuje do svojho okolia či sére a budeme sa snažiť tieto signály odhaliť. Poznanie referenčného rámca a najmä spektra sledovaných parametrov (markery apoptotického potenciálu, hypoxického poškodenia, endokrinnej stimulácie, bunkovej nezávislosti, rastových signalizácií, fenotypového prejavu nádoru, signalizácie medzi nádorom-metastázou-organizmou a liečbou) nám následne umožní selektovať pacientky tak, že dokážeme definovať biologický profil ich ochorenia s ohľadom na ďalší vývoj a nastavenia efektívnejšej liečby bez chemorezistencie. Práve v tomto postupe vidíme nesmierny vedecký prínos takto zameraného výskumu, pretože vo svetovom písomníctve existuje len málo prác podobného zamerania. Navyše podstatným zistením je, že štúdie zamerané na podobnú analýzu hodnotili vždy len samotný nádor a jeho biologický profil. Aj preto považujeme nami plánovaný výskum za vysoko aktuálny a originálny. Obzvlášť v súčasnom vnímaní senológie kedy už máme možnosť minimálne invazívne pomocou metód tenko a hrubo-ihlovej biopsie získať relevantné množstvo tkaniva potrebného pre určenie všetkých sledovaných parametrov. Predikcia rozvoja tumoru prsníka, jeho malígneho zvrhnutia, klonálneho vývoja agresívnych metastatických bunkových línií v ňom, epigenetuckej regulácie týchto procesov ako aj interagujúcej chemoterapie s nádorovými bunkami primárneho a metastatického spektra (ktoré predpokladáme, že budú odlišné), nám umožní cielene operovať a liečiť (hormonálny blok, génová terapia, demetylácia) pacientky už vo včasnom štádiu ochorenia, ako aj v pokročilej forme bez straty času pri rozvoji chemorezistencie. Navyše, plánovaná genetická profilácia karcinómu, jeho metastázy a korelácia epigenetickým regulačným faktorom spolu s konvenčnými prognosticko-prediktívnymi parametrami nám umožní odhaliť príčiny refraktérnosti na adjuvantný liečebný protokol a individualizovať terapeutický postup pre každého pacienta. Takýto postup by bol nesporným medicínskym ako aj spoločensko-ekonomickým prínosom nakoľko nádorové ochorenie prsníka bolo, je a bude najčastejším karcinómom u žien v našej populácii.


Theoretical overview of the studied topic


Breast Cancer (BC) is the world most common cancer in women, and despite advances in early detection and treatment of this disease, it stays on second place in their mortality after lung cancer. Even so the BC is the most common malignancy in women; its origin and progress are not able to catch only in extremely rare cases. Malignancy of mammary gland has its own prodroms and symptoms as other diseases. Signals transmitted by the female body can be properly understood only if we know the most important components of its structure, mechanisms of origin and process of the disease.


BC is a multifactorial disease influenced by gene- environment interactions. The occurrence of the disease in the world varies in each population, ethnic and geographical groups. One of the most important factors connected with its formation is in addition to the general risk factors predominantly the presence of positive family burdens and changes in specific sequences in human DNA. Significant contribution in detection and diagnosis of individuals with risk of developing BC, happen discovery of oncogenes, proto-oncogenes, tumor suppressor genes and modulation genes, as well as the subsequent detailed examination of their role in the formation and development of cancer at the level of amplification, expression, intra- and extracellular signaling and epigenetic regulation. Now it is apparent that if we want to fully exploit the advantages and possibilities of molecular diagnosis in determining the risk of cancer, the recurrence, prognosis and predictive features, it will be necessary to start standard form of a specific genotyping of cancer and the assessment of clonal development of metastases before and during adjuvant therapy in practise.


In 2009 there was recorded 31 466 cases of cancer in Slovakia, including 15,708 in men and 15,758 in women (Incidencia zhubných nádorov v Slovenskej republike 2009, NOR SR 2015). Development of the incidence of cancer is arising, reflecting a slight increase in life expectancy and an increase in the number of elderly in the population of Slovakia. A comparison of long-term statistics on the incidence of various cancers showed a significant increase in breast cancer, colorectal cancer and other localizations. In incidence of malignancy among women in 2009 it was for the first time recorded the highest number of malignant breast tumors (2793), which exceeded the overall number of non-melanoma skin (2773).


Breast cancer as the most frequently occurring cancer in female population exceeds the medical and epidemiological dimension and becomes the serious social and economic problem. As we have mentioned before, in Europe and world-wide it is the most common cause of death in women of malignant tumors. Although in many advanced European countries due to earlier detection, improved diagnosis and treatment, mortality decreased in recent years, but breast cancer in women is still a leading cause of deaths from cancer. A major cause is the lack of response to the treatment, especially in the triple-negative breast cancers and recurrence of the disease due to neglecting the evaluation of biological variability, heterogeneity and signaling between the primary cancer, metastasis, adjuvant treatment and the patient's body.


We know that CP is a heterogeneous disorder that consists of several distinct populations of cells with different clinical behaviour. This diversity is not only due to morphological differences, because in many cases of invasive ductal carcinomas of the same histological type were commonly observed significant differences in the response to systemic therapy.  Classification of breast cancer is traditionally based on the analysis of the morphology and the presence of three (marker) proteins: estrogen receptor (ER), progesterone receptor (PR) and receptor for human epidermal growth factor 2 (HER2). Studies using microarray analysis showed that breast tumors diversity is much greater than expected and it is caused mainly due to specific changes in genetic, epigenetic, and transcriptional level. Nowdays, according to the results of these analyses there is a consideration about the five subtypes of breast cancer. These are: Luminal A, Luminal B, normal-like / HER2-positive, HER2-positive luminal B and basal-like, with the largest differences in the transcription profile of all sub-types were observed among tumors that differed in the presence or absence of ER. Each of these subtypes is characteristic by markedly different histological features, disease progression, metastasis, appearance of circulating tumor cells, the therapeutic response and clinical outcome.


Problem that can not be ignored and which occurs in the treatment of BC whether non-or metastatic is the creation of chemoresistance. Although cytotoxic chemotherapy is focused mainly on the induction of apoptosis, cancer cells often develop escape mechanisms, such as therapy-induced senescence or autophagy. These "alternative paths" are able to modulate cell viability, and are highly associated with increased survival of tumor cells i.e. clonal evolution of cancer to the aggressive cell lines with higher metastatic potential seeding and chemoresistance. Other factors contributing to the formation of chemoresistance and induction of autophagy or senescence are different kinds of stress induced either therapy or uncontrolled division of tumor. These include DNA damage, the tumor under-nourish and hypoxia. Hypoxia, decreased oxygenation, is a critical factor in tumor physiology. Insufficient oxygen supply, due to irregular and functionally defective vascular network leads to formation of hypoxic areas in solid tumors. Afterwards in these areas, there ensue the selection pressures in favour of the cells, which are able to adapt to the stress created by the surrounding hypoxic microenvironment. Changes and adaptation of the cells are controlled by hypoxia inducible factor (hypoxia-inducible factor, HIF), and the NFKB signaling pathway that induce changes in cell metabolism leading to acidosis in the tumor microenvironment. Such adaptation to reduced oxygenation has serious consequences, because it increases resistance to conventional anti-cancer treatment and leads to expansion of cells with aggressive phenotype and increased metastatic potential. It is known that triple-negative BC is often associated with hypoxic phenotype.


Changes in the cell metabolism, caused by pressure of the tumor microenvironment, are controlled by several important signaling pathways, involving a variety of molecules which can serve as suitable targets of new anti-tumor strategy. Recent advances in the understanding of tumor biology in the context of its environment show that already mentioned hypoxia is one of the key factors that may change the metabolism of tumor cells and thus contributes to the progression of cancer.


Epigenetic and genetic mechanisms of adaptation to hypoxia, such as genetic instability, aerobic glycolysis, loss of cellular control and of normal course of apoptosis are typical signs of malignancy.  Hypoxia is defined as the loss of a certain amount of oxygen in tissues and is widespread in human solid tumors primary thanks to the ability to initiate angiogenesis. The pressure of oxygen in healthy breast tissue is approximately 7%, while in tumors it is only 1.5%. Therefore, to survive in this hostile environment tumor cells must adapt to low level of O2. The mechanisms that allow them to do so are vascularization of surrounding tissue and initiation of growth that is needed to create the number of cells which produce stimulating factors of invasiveness. This way hypoxia directly affects the gene modulation of neoangiogenesis and tumorgenesis, i.e. initiation of multiplex intercellular communication, the activation of proto-oncogenes (p53, BRCA, Her-2), increase in glucose transport, induction of the formation of glycolytic enzymes, and the induction of a number of apoptosis-associated genes (gadd45, p53, bax, Bcl-2, RB2). These adaptive mechanisms contribute to alterations that lead to formation and survival only of such tumor phenotypes  that have a significant metastatic potential or a potential of malignant change in case of benign lesions. In addition, these hypoxic conditions allow the formation of previously mentioned resistance (chemotherapy, radiotherapy) in the adjuvant treatment process. Already mentioned relevant  hypoxia inducible factor 1( HIF1)that modifies induction of mammary carcinogenesia is a significant factor in the initiation of mammary carcinogenesis, tumor aggressiveness, therapeutic resistance and mortality, affecting modulation of tumor suppressor path of the cell cycle, or stimulating  genes participating in the regulation of angiogenesis, erythropoiesis, cell growth and proliferation . It is therefore clear that the involvement of hypoxia, growth factors, endocrine pathways, immuno-competitive signals and apoptosis plays a major role in the formation of breast tumor growth, in its invasive metastatic spread, recurrence and response to treatment.

Development of methods for high-capacity molecular profiling combined with sophisticated bioinformatics methods nowadays allows a detailed molecular characterization of breast cancer. In studies which use these techniques, we repeatedly observe a large genomic diversity of breast cancer with a relatively small number of genes which are repeatedly mutated, expressed and epigenetically regulated. It appears that the targeted therapy will be effective in patients with carcinoma of the mammary gland, who have  molecular aberrations, which the therapy targets on . By combining detailed genetic characterization and pharmacological profiles, even during preclinical evaluation of extensive samples of cell lines, it was possible to identify genetic predictors of response. Moreover, there is increasing evidence from clinical trials targeting various therapeutic agents, that the genetic profile of each of the tumor will determine the sensitivity or resistance to the anticancer drug. Breast cancer is also characterized by significant inter- and intratumoral genetic heterogeneity, and acts as an evolutionary developing population that undergoes selection pressure, which may also be represented by a therapy. Even at the level of the bioptic diagnosis, a repeated histopathological analysis of the metastatic mammary carcinoma is currently recommended and a histopathological confirmation is to be carried out particularly in the case of an isolated metastatic lesions, if the primary tumor was  ER-, PR-, HER2- negative, or the values are unknown. Despite the ever-increasing recognition of the importance of clinical molecular characterization of metastatic lesions in the mammary carcinoma, majority of molecular-profiling studies focuses on primary breast carcinoma, so there is no information about the molecular evolution and genetic profile of molecular changes supporting the creation of metastases. The study will focus on the analysis of the primary tumor as well as the corresponding metastases in patients with breast carcinoma. Thereby we will gain a comprehensive view of clonal mutation profile of cancer and its metastases, their gene-expression status in the process of growth, development and dissemination and ultimately also epigenetic profile of regulation of these processes, or the emergence of chemoresistance during the oncological treatment.

Hypothesis, that we submit in the project goals, takes into consideration mainly effect of these factors (apoptosis, hypoxia, growth effects, endocrine stimulation) of breast cancer tissue on formation of aggressive form of tumor with a completely different nature of genetic changes for its development, the character of metastases and response to chemotherapy treatment.


From this perspective, the primary benefit of this study is that it defines the relationship between apoptotic and growth-stimulating potential of breast cancer tissue, in response to hypoxic insult which is followed by clonal mutation development of an aggressive metastasis, while the signal is released to its surroundings or serum and we will try to detect those signals. Knowing reference framework and mainly particular spectrum of monitored parameters (markers of apoptotic potential of hypoxic damage, endocrine stimulation of cell independence, growth signaling, phenotypic expression of tumor signaling between tumor metastasis-organisms and treatment) will allow us to select patients so that we will be able to define biological profile of their disease with respect to the further development and select more effective treatment without chemoresistance. It is in this process that we see immense scientific contribution of such focused research, because in the world literature there are only few works with similar focus. Moreover, the important finding is that the previous studies, which focused on similar analysis have evaluated only tumor itself and its biological profile. That is why we consider our planned research as very current and original. Especially in the current perception of senology when we have the possibility of using minimally invasive methods for small and large-needle biopsy to obtain relevant amount of tissue needed for identification of all observed parameters Prediction of the development of mammary tumors, the malignant overthrow, clonal evolution of aggressive metastatic cell lines in it epigenetic regulation of  these processes, as well as interaction of chemotherapy with tumor cells of primary and metastatic spectrum (which we assume to be different), will allow us to specifically operate and treat (hormonal block, gene therapy, demethylation) patients in the early stages of the disease, as well as in advanced forms without loss of time in the development of chemoresistance. In addition, planned genetic profiling of cancer and its metastases and correlation with epigenetic regulatory factor, together with conventional prognostic-predictive parameters will allow us to uncover the causes of refractoriness to adjuvant treatment protocol and individualize therapeutic approach for each patient. This would be the undisputed medical and socio-economic benefit because breast cancer has been is and will be the most common cancer in women in our population.

		

		UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE


JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE


Akademická knižnica a audiovizuálne stredisko


Novomeského 7A, 036 01 Martin

		





Výpis z publikačnej činnosti


Najcitovanejšia práca publikovaná za posledných 5 rokov


Prof. MUDr. Pavol Žúbor, DrSc. 


ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch


Hatok, Jozef [UKOLJ111] (30%) - Žúbor, Pavol [UKOLJ150] (25%) - Galo, Silvester (10%) - Kirschnerová, Renáta (10%) - Dobrota, Dušan [UKOLJ111] (5%) - Danko, Ján [UKOLJ150] (5%) - Račay, Peter [UKOLJ111] (15%): Endometrial aromatase mRNA as apossible screening tool for advanced endometriosis and adenomyosis


In: Gynecological Endocrinology. - Roč. 27, č. 5 (2011), s. 331-336


IF (JCR) 2011=1,581

Ohlasy (19):

[o1] 2011 May, K. E. - Villar, J. - Kirtley, S. - Kennedy, S. H. - Becker, C. M.: Endometrial alterations in endometriosis ... In: Human Reproduction Update, roč. 17, č. 5, 2011, s. 637-653 - SCI ; SCOPUS


[o1] 2011 Colette, S. - Donnez, J.: Are aromatase inhibitors effective ... In: Expert Opinion on Investigational Drugs, roč. 20, č. 7, 2011, s. 917-931 - SCI ; SCOPUS


[o1] 2011 Fassbender, A. - Overbergh, L. - Verdrengh, E. - Kyama, C. M. - Vodolazakaia, A. - Bokor, A. - Meuleman, Ch. - Peeraer, K. - Tomassetti, C. - Waelkens, E. - Mathieu, Ch. - D'Hooghe, T.: How can macroscopically normal ... In: Fertility and Sterility, roč. 96, č. 3, 2011, s. 697-699 - SCI ; SCOPUS


[o1] 2012 Maia, H. - Haddad, C. - Casoy, J.: Correlation between aromatase ... In: International Journal of Women´s Health, 4, 2012, s. 61-65 - SCOPUS


[o1] 2012 Bengiano, G. - Brosens, I.: The endometrium in adenomyosis. In: Future Medicine, roč. 8, č. 3, 2012, s. 301-312 - SCOPUS


[o1] 2012 Khoufache, K. - Michaud, N. - Harir, N. - Bondza, P. K. - Akoum, A.: Anomalies in the inflammatory response ... In: Minerva Endocrinologica, roč. 37, č. 1, 2012, s. 75-92 - SCI ; SCOPUS


[o1] 2012 Veillat, V. - Sengers, V. - Metz, C. N. - Roger, T. - Leboeuf, M. - Mailloux, J. - Akoum, A.: Macrophage migration inhibitory ... In: American Journal of Pathology, roč. 181, č. 3, 2012, s. 917-927 - SCI ; SCOPUS


[o1] 2012 Maia, H. - Haddad, C. - Pinheiro, N. - Casoy, J.: Advantages of the association of reserveratrol ... In: International Journal of Women's Health, roč. 4, č. 2, 2012, s. 543-549 - SCOPUS


[o1] 2012 Maia, H. - Haddad, C. - Coelho, G. - Casoy, J.: Role of inflammation and aromatase ... In: Women's Health, roč. 8, č. 6, 2012, s. 647-658 - SCOPUS


[o1] 2013 Maia, H. - Haddad, C. - Pinheiro, N. - Casoy, J.: The effect of oral contraceptives on aromatase ... In: International Journal of Women's Health, roč. 5, č. 2, 2013, s. 293-299 - SCOPUS


[o3] 2013 Yong, H. - Qiming, W.: Growth hormone-releasing hormone inhibits ... In: Journal of Medical Research, roč. 42, č. 5, 2013, s. 103-106


[o1] 2014 Benagiano, G. - Brosens, I. - Habiba, M.: Structural and molecular features ... In: Human Reproduction Update, roč. 20, č. 3, 2014, s. 386-402 - SCI ; SCOPUS


[o1] 2014 Taylor, A. H. - Kalathy, V. - Habiba, M.: Estradiol and tamoxifen enhance invasion ... In: Fertility and Sterility, roč. 101, č. 1, 2014, s. 288-293 - SCI ; SCOPUS


[o1] 2015 Barcelos, D. E. S. - Donabella, F. C. - Ribas, C. P. - Meola, J. - Ferriani, R. A. - Paro de Paz, C. C. - Navarro, P. A.: Reproductive BioMedicine Online, roč. 30, č. 5, 2015, s. 532-541 - SCI ; SCOPUS


[o3] 2015 Maia, H. - Haddad, C. - dos Santos Junior, W. - Pinheiro, N. - Casoy, J. - Coelho, G.: Gynecology and Obstetrics, roč. 5, č. 4, 2015, s. http://dx.doi.org/10.4172/2161-0932.1000285


[o3] 2015 Feng, Zuozuo - Wei, Shaobin - Wang, Yuhui - Jie, Juan: Chinese Traditional Patent Medicine, č. 7, 2015, s. 1579-1581


[o3] 2015 Shi, Jinghua - Jin, Li: Chinese Journal of Obstetrics and Gynecology, č. 9, 2015, s. 709-711


[o3] 2015 Gui, T. - Huang, M. - Zhu, L. - Cao, P. - Wan, G.: The Journal of Practical Medicine, roč. 31, č. 16, 2015, s. 2754-2756


[o1] 2016 Habiba, M. - Benagiano, G.: The endometrium in adenomyosis. In: Uterine Adenomyosis. Cham: Springer International Publishing, 2016, S. 103-122 – SCOPUS

		

		UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE


JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE


Akademická knižnica a audiovizuálne stredisko


Novomeského 7A, 036 01 Martin

		





Výpis zo zoznamu publikačnej činnosti


Najcitovanejšia práca publikovaná za posledných 5 rokov


RNDr. Jozef Hatok, PhD. - zástupca


ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch


Hatok, Jozef [UKOLJ111] (30%) - Žúbor, Pavol [UKOLJ150] (25%) - Galo, Silvester (10%) - Kirschnerová, Renáta (10%) - Dobrota, Dušan [UKOLJ111] (5%) - Danko, Ján [UKOLJ150] (5%) - Račay, Peter [UKOLJ111] (15%): Endometrial aromatase mRNA as apossible screening tool for advanced endometriosis and adenomyosis


In: Gynecological Endocrinology. - Roč. 27, č. 5 (2011), s. 331-336


IF (JCR) 2011=1,581


Ohlasy (19):

[o1] 2011 May, K. E. - Villar, J. - Kirtley, S. - Kennedy, S. H. - Becker, C. M.: Endometrial alterations in endometriosis ... In: Human Reproduction Update, roč. 17, č. 5, 2011, s. 637-653 - SCI ; SCOPUS


[o1] 2011 Colette, S. - Donnez, J.: Are aromatase inhibitors effective ... In: Expert Opinion on Investigational Drugs, roč. 20, č. 7, 2011, s. 917-931 - SCI ; SCOPUS


[o1] 2011 Fassbender, A. - Overbergh, L. - Verdrengh, E. - Kyama, C. M. - Vodolazakaia, A. - Bokor, A. - Meuleman, Ch. - Peeraer, K. - Tomassetti, C. - Waelkens, E. - Mathieu, Ch. - D'Hooghe, T.: How can macroscopically normal ... In: Fertility and Sterility, roč. 96, č. 3, 2011, s. 697-699 - SCI ; SCOPUS


[o1] 2012 Maia, H. - Haddad, C. - Casoy, J.: Correlation between aromatase ... In: International Journal of Women´s Health, 4, 2012, s. 61-65 - SCOPUS


[o1] 2012 Bengiano, G. - Brosens, I.: The endometrium in adenomyosis. In: Future Medicine, roč. 8, č. 3, 2012, s. 301-312 - SCOPUS


[o1] 2012 Khoufache, K. - Michaud, N. - Harir, N. - Bondza, P. K. - Akoum, A.: Anomalies in the inflammatory response ... In: Minerva Endocrinologica, roč. 37, č. 1, 2012, s. 75-92 - SCI ; SCOPUS


[o1] 2012 Veillat, V. - Sengers, V. - Metz, C. N. - Roger, T. - Leboeuf, M. - Mailloux, J. - Akoum, A.: Macrophage migration inhibitory ... In: American Journal of Pathology, roč. 181, č. 3, 2012, s. 917-927 - SCI ; SCOPUS


[o1] 2012 Maia, H. - Haddad, C. - Pinheiro, N. - Casoy, J.: Advantages of the association of reserveratrol ... In: International Journal of Women's Health, roč. 4, č. 2, 2012, s. 543-549 - SCOPUS


[o1] 2012 Maia, H. - Haddad, C. - Coelho, G. - Casoy, J.: Role of inflammation and aromatase ... In: Women's Health, roč. 8, č. 6, 2012, s. 647-658 - SCOPUS


[o1] 2013 Maia, H. - Haddad, C. - Pinheiro, N. - Casoy, J.: The effect of oral contraceptives on aromatase ... In: International Journal of Women's Health, roč. 5, č. 2, 2013, s. 293-299 - SCOPUS


[o3] 2013 Yong, H. - Qiming, W.: Growth hormone-releasing hormone inhibits ... In: Journal of Medical Research, roč. 42, č. 5, 2013, s. 103-106


[o1] 2014 Benagiano, G. - Brosens, I. - Habiba, M.: Structural and molecular features ... In: Human Reproduction Update, roč. 20, č. 3, 2014, s. 386-402 - SCI ; SCOPUS


[o1] 2014 Taylor, A. H. - Kalathy, V. - Habiba, M.: Estradiol and tamoxifen enhance invasion ... In: Fertility and Sterility, roč. 101, č. 1, 2014, s. 288-293 - SCI ; SCOPUS


[o1] 2015 Barcelos, D. E. S. - Donabella, F. C. - Ribas, C. P. - Meola, J. - Ferriani, R. A. - Paro de Paz, C. C. - Navarro, P. A.: Reproductive BioMedicine Online, roč. 30, č. 5, 2015, s. 532-541 - SCOPUS


[o3] 2015 Maia, H. - Haddad, C. - dos Santos Junior, W. - Pinheiro, N. - Casoy, J. - Coelho, G.: Gynecology and Obstetrics, roč. 5, č. 4, 2015, s. http://dx.doi.org/10.4172/2161-0932.1000285


[o3] 2015 Feng, Zuozuo - Wei, Shaobin - Wang, Yuhui - Jie, Juan: Chinese Traditional Patent Medicine, č. 7, 2015, s. 1579-1581


[o3] 2015 Gui, T. - Huang, M. - Zhu, L. - Cao, P. - Wan, G.: The Journal of Practical Medicine, č. 16, 2015, s. 2754-2756


[o3] 2015 Shi, Jinghua - Jin, Li: Chinese Journal of Obstetrics and Gynecology, č. 9, 2015, s. 709-711


[o3] 2016 Habiba, M. - Benagiano, G.: Uterine Adenomyosis. Cham: Springer International Publishing, 2016, s. 103-122


10



Priloha_projektu.doc




		

		UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE


JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE


Akademická knižnica a audiovizuálne stredisko

Novomeského 7A, 036 01 Martin

		





Výpis z publikačnej činnosti


Najcitovanejšia práca publikovaná za posledných 5 rokov


Prof. MUDr. Pavol Žúbor, DrSc. 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch


Hatok, Jozef [UKOLJ111] (30%) - Žúbor, Pavol [UKOLJ150] (25%) - Galo, Silvester (10%) - Kirschnerová, Renáta (10%) - Dobrota, Dušan [UKOLJ111] (5%) - Danko, Ján [UKOLJ150] (5%) - Račay, Peter [UKOLJ111] (15%): Endometrial aromatase mRNA as apossible screening tool for advanced endometriosis and adenomyosis


In: Gynecological Endocrinology. - Roč. 27, č. 5 (2011), s. 331-336


Registrované v: scopus


Indikátor časopisu:

IF (JCR) 2011=1,581

Ohlasy (19):

[o1] 2011 May, K. E. - Villar, J. - Kirtley, S. - Kennedy, S. H. - Becker, C. M.: Endometrial alterations in endometriosis ... In: Human Reproduction Update, roč. 17, č. 5, 2011, s. 637-653 - SCI ; SCOPUS


[o1] 2011 Colette, S. - Donnez, J.: Are aromatase inhibitors effective ... In: Expert Opinion on Investigational Drugs, roč. 20, č. 7, 2011, s. 917-931 - SCI ; SCOPUS


[o1] 2011 Fassbender, A. - Overbergh, L. - Verdrengh, E. - Kyama, C. M. - Vodolazakaia, A. - Bokor, A. - Meuleman, Ch. - Peeraer, K. - Tomassetti, C. - Waelkens, E. - Mathieu, Ch. - D'Hooghe, T.: How can macroscopically normal ... In: Fertility and Sterility, roč. 96, č. 3, 2011, s. 697-699 - SCI ; SCOPUS


[o1] 2012 Maia, H. - Haddad, C. - Casoy, J.: Correlation between aromatase ... In: International Journal of Women´s Health, 4, 2012, s. 61-65 - SCOPUS


[o1] 2012 Bengiano, G. - Brosens, I.: The endometrium in adenomyosis. In: Future Medicine, roč. 8, č. 3, 2012, s. 301-312 - SCOPUS


[o1] 2012 Khoufache, K. - Michaud, N. - Harir, N. - Bondza, P. K. - Akoum, A.: Anomalies in the inflammatory response ... In: Minerva Endocrinologica, roč. 37, č. 1, 2012, s. 75-92 - SCI ; SCOPUS


[o1] 2012 Veillat, V. - Sengers, V. - Metz, C. N. - Roger, T. - Leboeuf, M. - Mailloux, J. - Akoum, A.: Macrophage migration inhibitory ... In: American Journal of Pathology, roč. 181, č. 3, 2012, s. 917-927 - SCI ; SCOPUS


[o1] 2012 Maia, H. - Haddad, C. - Pinheiro, N. - Casoy, J.: Advantages of the association of reserveratrol ... In: International Journal of Women's Health, roč. 4, č. 2, 2012, s. 543-549 - SCOPUS


[o1] 2012 Maia, H. - Haddad, C. - Coelho, G. - Casoy, J.: Role of inflammation and aromatase ... In: Women's Health, roč. 8, č. 6, 2012, s. 647-658 - SCOPUS


[o1] 2013 Maia, H. - Haddad, C. - Pinheiro, N. - Casoy, J.: The effect of oral contraceptives on aromatase ... In: International Journal of Women's Health, roč. 5, č. 2, 2013, s. 293-299 - SCOPUS


[o3] 2013 Yong, H. - Qiming, W.: Growth hormone-releasing hormone inhibits ... In: Journal of Medical Research, roč. 42, č. 5, 2013, s. 103-106


[o1] 2014 Benagiano, G. - Brosens, I. - Habiba, M.: Structural and molecular features ... In: Human Reproduction Update, roč. 20, č. 3, 2014, s. 386-402 - SCI ; SCOPUS


[o1] 2014 Taylor, A. H. - Kalathy, V. - Habiba, M.: Estradiol and tamoxifen enhance invasion ... In: Fertility and Sterility, roč. 101, č. 1, 2014, s. 288-293 - SCI ; SCOPUS


[o1] 2015 Barcelos, D. E. S. - Donabella, F. C. - Ribas, C. P. - Meola, J. - Ferriani, R. A. - Paro de Paz, C. C. - Navarro, P. A.: Reproductive BioMedicine Online, roč. 30, č. 5, 2015, s. 532-541 - SCI ; SCOPUS


[o3] 2015 Maia, H. - Haddad, C. - dos Santos Junior, W. - Pinheiro, N. - Casoy, J. - Coelho, G.: Gynecology and Obstetrics, roč. 5, č. 4, 2015, s. http://dx.doi.org/10.4172/2161-0932.1000285


[o3] 2015 Feng, Zuozuo - Wei, Shaobin - Wang, Yuhui - Jie, Juan: Chinese Traditional Patent Medicine, č. 7, 2015, s. 1579-1581


[o3] 2015 Shi, Jinghua - Jin, Li: Chinese Journal of Obstetrics and Gynecology, č. 9, 2015, s. 709-711


[o3] 2015 Gui, T. - Huang, M. - Zhu, L. - Cao, P. - Wan, G.: The Journal of Practical Medicine, roč. 31, č. 16, 2015, s. 2754-2756


[o1] 2016 Habiba, M. - Benagiano, G.: The endometrium in adenomyosis. In: Uterine Adenomyosis. Cham: Springer International Publishing, 2016, S. 103-122 - SCOPUS

1



Citacny_ohlas_veduceho.doc




		

		UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE


JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE


Akademická knižnica a audiovizuálne stredisko

Novomeského 7A, 036 01 Martin

		





Výpis zo zoznamu publikačnej činnosti


Najcitovanejšia práca publikovaná za posledných 5 rokov


RNDr. Jozef Hatok, PhD.

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch


Hatok, Jozef [UKOLJ111] (30%) - Žúbor, Pavol [UKOLJ150] (25%) - Galo, Silvester (10%) - Kirschnerová, Renáta (10%) - Dobrota, Dušan [UKOLJ111] (5%) - Danko, Ján [UKOLJ150] (5%) - Račay, Peter [UKOLJ111] (15%): Endometrial aromatase mRNA as apossible screening tool for advanced endometriosis and adenomyosis


In: Gynecological Endocrinology. - Roč. 27, č. 5 (2011), s. 331-336


Registrované v: scopus


Indikátor časopisu:

IF (JCR) 2011=1,581


Ohlasy (19):

[o1] 2011 May, K. E. - Villar, J. - Kirtley, S. - Kennedy, S. H. - Becker, C. M.: Endometrial alterations in endometriosis ... In: Human Reproduction Update, roč. 17, č. 5, 2011, s. 637-653 - SCI ; SCOPUS


[o1] 2011 Colette, S. - Donnez, J.: Are aromatase inhibitors effective ... In: Expert Opinion on Investigational Drugs, roč. 20, č. 7, 2011, s. 917-931 - SCI ; SCOPUS


[o1] 2011 Fassbender, A. - Overbergh, L. - Verdrengh, E. - Kyama, C. M. - Vodolazakaia, A. - Bokor, A. - Meuleman, Ch. - Peeraer, K. - Tomassetti, C. - Waelkens, E. - Mathieu, Ch. - D'Hooghe, T.: How can macroscopically normal ... In: Fertility and Sterility, roč. 96, č. 3, 2011, s. 697-699 - SCI ; SCOPUS


[o1] 2012 Maia, H. - Haddad, C. - Casoy, J.: Correlation between aromatase ... In: International Journal of Women´s Health, 4, 2012, s. 61-65 - SCOPUS


[o1] 2012 Bengiano, G. - Brosens, I.: The endometrium in adenomyosis. In: Future Medicine, roč. 8, č. 3, 2012, s. 301-312 - SCOPUS


[o1] 2012 Khoufache, K. - Michaud, N. - Harir, N. - Bondza, P. K. - Akoum, A.: Anomalies in the inflammatory response ... In: Minerva Endocrinologica, roč. 37, č. 1, 2012, s. 75-92 - SCI ; SCOPUS


[o1] 2012 Veillat, V. - Sengers, V. - Metz, C. N. - Roger, T. - Leboeuf, M. - Mailloux, J. - Akoum, A.: Macrophage migration inhibitory ... In: American Journal of Pathology, roč. 181, č. 3, 2012, s. 917-927 - SCI ; SCOPUS


[o1] 2012 Maia, H. - Haddad, C. - Pinheiro, N. - Casoy, J.: Advantages of the association of reserveratrol ... In: International Journal of Women's Health, roč. 4, č. 2, 2012, s. 543-549 - SCOPUS


[o1] 2012 Maia, H. - Haddad, C. - Coelho, G. - Casoy, J.: Role of inflammation and aromatase ... In: Women's Health, roč. 8, č. 6, 2012, s. 647-658 - SCOPUS


[o1] 2013 Maia, H. - Haddad, C. - Pinheiro, N. - Casoy, J.: The effect of oral contraceptives on aromatase ... In: International Journal of Women's Health, roč. 5, č. 2, 2013, s. 293-299 - SCOPUS


[o3] 2013 Yong, H. - Qiming, W.: Growth hormone-releasing hormone inhibits ... In: Journal of Medical Research, roč. 42, č. 5, 2013, s. 103-106


[o1] 2014 Benagiano, G. - Brosens, I. - Habiba, M.: Structural and molecular features ... In: Human Reproduction Update, roč. 20, č. 3, 2014, s. 386-402 - SCI ; SCOPUS


[o1] 2014 Taylor, A. H. - Kalathy, V. - Habiba, M.: Estradiol and tamoxifen enhance invasion ... In: Fertility and Sterility, roč. 101, č. 1, 2014, s. 288-293 - SCI ; SCOPUS


[o1] 2015 Barcelos, D. E. S. - Donabella, F. C. - Ribas, C. P. - Meola, J. - Ferriani, R. A. - Paro de Paz, C. C. - Navarro, P. A.: Reproductive BioMedicine Online, roč. 30, č. 5, 2015, s. 532-541 - SCOPUS


[o3] 2015 Maia, H. - Haddad, C. - dos Santos Junior, W. - Pinheiro, N. - Casoy, J. - Coelho, G.: Gynecology and Obstetrics, roč. 5, č. 4, 2015, s. http://dx.doi.org/10.4172/2161-0932.1000285


[o3] 2015 Feng, Zuozuo - Wei, Shaobin - Wang, Yuhui - Jie, Juan: Chinese Traditional Patent Medicine, č. 7, 2015, s. 1579-1581


[o3] 2015 Gui, T. - Huang, M. - Zhu, L. - Cao, P. - Wan, G.: The Journal of Practical Medicine, č. 16, 2015, s. 2754-2756


[o3] 2015 Shi, Jinghua - Jin, Li: Chinese Journal of Obstetrics and Gynecology, č. 9, 2015, s. 709-711


[o3] 2016 Habiba, M. - Benagiano, G.: Uterine Adenomyosis. Cham: Springer International Publishing, 2016, s. 103-122


1



Citacny_ohlas_Zastupcu.doc



VEDECKÉ CIELE PROJEKTU časť VEGA/A1
Popis vedeckých cieľov na celú dobu riešenia:

Vedecké ciele projektu sú rozdelené do piatich oblastí:

1. Vytvorenie štúdijného protokolu v súlade s pravidlami GCP (Good Clinical Practice) a Helsinskej deklarácie
výskumu na humánnych subjektoch. (1 mesiac)

2. Vytvorenie databázy pacientok a biologického materiálu. (2-24 mesiac).
Výsledkom etapy 1,2 je podrobný protokol spôsoby náboru subjektov, spracovania vzoriek, foriem a priebehu
analýz, hodnotenia a charakteru výstupov projektu a existencia dostatočného množstva biolgicky relevantných
tkanivových vzoriek (tzv. biologická banka), ktorá bude slúžiť na selekciu subjektov pre detailné analýzy v
príslušných ramenách výskumnej aktivity.

3. Detailná histopatologická, imunohistochemická a génová profilácia nádorov prsníka, tkaniva prsnej žľazy v jeho
okolí, metastázy a regulačných nukleových kyselín v nich i sére pred a počas liečby ochorenia. (25-30 mesiac)
Výsledkom bude detailný histopatologický (proteomický) a génový (molekulárny) profil karcinómu, okolitého
tkaniva v ktorom nádor vznikol na metastázy s popisom profilu regulačných DNA, RNA zmien pred a počas
liečby. Výsledky umožnia determinovať funkčné génové rodiny exprimované, mutované, epigeneticky regulované
v karcinóme prsníka a jeho metastázach, ktoré predurčujú jeho fenotypové vlastnosti na ktorých bude postavená
non-refraktérna individualizovaná adjuvantná liečba a génové rodiny v rizikovom tkanive prsníka ešte pred
vznikom karcinómu/metastázy, ktorých poznanie nám umožní v budúcnosti ich blokovanie cestou génovej terapie
čím dostaneme možnosť potlačiť tvorbu karcinómu/metastázy, ev. diagnostikovať ich prítomnosť pomocou
regulačných DNA, RNA zmien.

4. Vyhodnotenie a štatistické spracovanie výsledkov. Vytvorenie diagnostického modelu predikcie rizika vzniku
ochorenia, dynamiky priebehu malignizácie a charakteru relapsu u postihnutých žien. Determinácia prediktívnych
faktorov efektívnej adjuvantnej liečby. (31-32 mesiac)

5. Prednášková a publikačná činnosť. Implementácia do praxe. (32-36 mesiac)

Realizačné výstupy a odberateľ výstupu:

Spoločenský prínos:

Určenie vlastností tkaniva na riziko tumorigenézy a malígneho zvrhnutia bude nesporným medicínskym i
spoločensko-ekonomickým prínosom, keďže určenie dysfunkcie bunkového mikro a makroprostredia poskytuje
možnosť skorej primárnej prevencie. Určenie rozdielnosti medzi primárnym nádorom a jeho metastázou bude
mať nesmierny význam v adjuvantnej liečbe stavov s refraktérnym potenciálom. 
Priamym odoberateľom výskumu je systém senologickej starostlivosti a subjektom využívajúci benefit zistení sú
všetky ženy v populácii. Koncovým spoločenským prínosom bude zlepšenie zdravia ženskej populácie, ich
fertilizačného potenciálu populácie do budúcnosti a zlepšenie kvality života a prežívania pacientok s týmto
ochorením.

Hospodársky prínos:

- Nastavením diagnostických sond a postupov pre detekciu funkčných a štrukturálnych zmien malígnej dráhy v
nádoroch a biologických tekutinách, v dysplastickom tkanive prsníka a jeho metastáze doplníme profil karcinómu
prsníka o unikátnu možnosť skorej diagnostiky vzniku i rekurencie ochorenia. Určením génového profilu
karcinómu a metastázy determinujeme príčiny vzniku a refraktérnosti ochorenia na adjuvantnú liečbu ako aj
možnosti monoklónovej cielenej liečby. Týmto spôsobom sa výrazne zníži ekonomickú záťaž na LPS o pacientky
s karcinómom prsníka.

Vytlačené: 25. 4. 2016  8:58:05 Reg. číslo: 1/0124/17 VEGA/Ž-         /22017



MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ SPOLUPRÁCA časť VEGA/A2

Práca svojím zameraním nevyžaduje medzinárodnú spoluprácu. Riešitelia mali/majú možnosť participovať na
vedecko-výskumných úlohách s poprednými svetovými pracoviskami: European Institut of
Oncology–prof.Veronesi, Taliansko, UniversitatSpitalZurich–prof.Zimmerman, Švajčiarsko, University of
Bergen–prof.Kiserud, Nórsko, Humboldt University–prof.Schneider, Nemecko, University of Milan-prof.Belotti,
Taliansko, Gynekol.-pôrod. klinika Univerzity Lund-prof.Maršal, Švédsko, University of
Barcelona-doc.Prats,Španielsko, Center for Clinical Research-prof.Hellberg, Švédsko, Gynekol.-pôrodnícka
klinika Semmelweisovej Univerzity–doc.Nagy, Maďarsko, Radiumhospital, Oncology center-prof.Rokkones,
Nórsko, University Gotenburg-prof.Jacobson. Ich odbornosť a vedecká úroveň získaná touto spoluprácou je
potvrdená množstvom vedeckých publikácií s významným scientologickým ohlasom. Riešitelia preto svojimi
schopnosťami majú predpoklad naplniť stanovené ciele projektu.

časť VEGA/A3
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU (s odkazmi na literatúru; rozsah maximálne 5 strán)
a)   súčasný stav problematiky
b)   predpokladaný vlastný prínos
c)   konkrétny návrh postupu na dosiahnutie cieľov projektu, vrátane časového harmonogramu na jednotlivé roky riešenia
d)   zdôvodnenie zloženia riešiteľského kolektívu
e)   popis použitých metodických postupov a ich zdôvodnenie

X   X   X   X
časti textu a) - e) oddeľte príslušnými medzititulkami

a) Súčasný stav problematiky:
Aktuálny stav riešenej problematiky, teoretické prehľad.

- Viď príloha projektu.

b) Predpokladaný vlastný prínos:
Vedecký prínos realizovanej štúdie determinujeme v nasledovných krokoch: 

1. Z pohľadu klinickej praxe predpokladáme selekciu žien s rizikom tvorby karcinómu prsníka, jeho metastáz a ich
rekurencie ako aj selekciu pacientok pre modifikovanú liečbu pri zohľadnení odlišností medzi primárnym
karcinómom a jeho metastázou.

2. V oblasti biologickej profilácie karcinómu prsníka prinesieme detailný pohľad na expresiu génových signatúr,
funkčných a štrukturálnych zmien v karcinóme a odlišností v jeho metastázach s vytvorením génovej mapy
hodnotiacej biologickú variabilitu karcinómu i metastázy. Tieto nové molekulové determinanty ochorenia budú
využité v determinácií nových parametrov hodnotenia kvality diagnostiky, liečby a prežívania.

3. V oblasti adjuvantnej liečby po korelácii s histopatologickými parametrami predpokladáme selekcu pacientok
podľa agresivity ochorenia do prognosticko-prediktívnych skupín s špecifikáciou biologických dráh participujúcich
v procese "efektívnej liečby ev. refraktérnosti na podávanú schématickú liečbu". Otázka prečo k tejto situácii v
praxi dochádza bude priamo zodpovedaná odhaleným individuálnym biologickým multi-génovým profilom,
epigenetickou reguláciou a novým mutačným klonálnym vývojom ochorenia a jedinečnosťou pacienta ako
subjektu liečby s ohľadom na jeho imunitu a nádorovú imunoeditáciu. 

4. Určenie vlastností tkaniva na riziko tumorigenézy a malígneho zvrhnutia bude nesporným medicínskym i
spoločensko-ekonomickým prínosom, keďže určenie dysfunkcie bunkového mikro a makroprostredia poskytuje
možnosť skorej primárnej prevencie. Určenie rozdielnosti medzi primárnym nádorom a jeho metastázou bude
mať nesmierny význam v adjuvantnej liečbe stavov s refraktérnym potenciálom. Monitorovanie epigenetických
zmien v nádorovom tkanive a telesných tekutinách môže popritom determinovať prítomnosť takejto metastázy,
obzvlášť okultnej a modifikovať charakter použitej sekundárnej adjuvancie.

5. Pri úspešnom ukončení výskumu existuje možnosť získania vedeckej priority v určení vplyvu tkanivového
prostredia na genézu nádoru prsníka, epigenetických regulácií na jeho metastázovanie a zmeny odpovede na
liečbu detekovateľné pomocou cirkulujúcich fragmentov DNA, RNA, miRNA. Tým existuje i predpokladu vzniku
nových patentov súvisiacich s objasnením otázky prsníkovej karcinogenézy a fenotypovej diferenciácii
jednotlivých bunkových malígnych klonov nádoru, jeho metastázovania, recidívy a refraktérnosti na adjuvantnú
liečbu. 
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časť VEGA/A3 - pokračovanie
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU - pokračovanie

6. Predpokladáme vytvorenie vedecky relevantnej informácie o etnickom pozadí biologickej génovej profilácii
nádorov prsníka Slovenských žien (Slovania, kaukazská rasa) Význam tohto zistenia je dôležitý z pohľadu
unikátneho prostriedku slúžiaceho pre nadnárodné komparácie pri podobných štúdiách s inými rasovými a
etnickými skupinami žien. Navyše sú to informácie, ktoré poslúžia v súčasnom kozmopolitnom systéme
globalizácie k lepšej biologickej akceptácii jedinca ako rizikového subjektu ev. individuálneho pacienta
vyžadujúceho si cielenú a personalizovanú liečbu na základe biologického profilu jeho ochorenia a
rasovo-etnického pozadia.

c) Konkrétny návrh postupu na dosiahnutie cieľov projektu, vrátane časového harmonogramu na jednotlivé roky
riešenia:
Projekt plánovaný ako základný experimentálny výskum. Participujúce subjekty sú ženy vo veku 18-80 rokov.
Subjekty budú rozdelené podľa dignity karcinómu prsníka do skupiny s určitým molekulovým podtypom
ochorenia. Predpokladaný počet subjektov je 200. Logická vedecko-výskumná líniová následnosť je definovaná
nasledovne: Výber subjektu s karcinómom prsníka – predoperačné a perioperačné odbery biologického materiálu
– genomicko-histologické analýzy tkaniva karcinómu (metastázy) – genomické analýzy séra pred adjuvanciou –
genomické analýzy séra po adjuvancii – prípadne genomicko-histopatologické analýzy tkaniva recidívy –
statistické analýzy – prezentácia výsledkov, patenty a odporúčania. 

METODIKA S NÁVRHOM PROTOKOLU RIEŠENIA ŠTÚDIE:

1) Výber subjektov:

Výber bude prebiehať cestou senologickej ambulancie s vyplnením dotazníka a inf. súhlasu. Po zaradení do
štúdie budú vykonané nasledovné výkony:
1a) Diagnostické zhodnotenie subjektu (klinické, zobrazovacie a laboratórne vyšetrenie).

2) Odobratie biologického materiálu pre primárnu histopatologickú a molekulovú analýzu (predoperačne a
perioperačne):

2a) Odber 3-4 cylindrov tkaniva prsníka o veľkosti 5x2-3 mm pomocou Core (CB) ev. tenkoihlovej biopsie (FNAC)
pod ultrazvukovou navigáciou ev. pod RTG mamografickou stereotaxiou a uloženie získaného materiálu v
mRNA-free roztoku pri -80C na ďalšiu analýzu. Odber materiálu bude vykonaný predoperačne i peroperačne.
2b) Odber krvi (10 ml) na analýzu tumor markerov, epigenetických regulačných kyselín (miRNA, CpG metylácie)
a free cancer DNA predoperačne.
2c) Zber biologického materiálu na histopatologickú analýzu peroperačne o veľkosti 5x3 mm – z primárneho
karcinómu ako aj prípadnej metastázy.

3) Molekulovo-genetické vyšetrenia:

3a)Vyšetrenie materiálu (homogenizácia, izolácia, purifikácia a RT-PCR mRNA expresia cestou qRT-PCR a
SYBR Green-based real-time PCR), t.j. tzv. multi-génová profilácia v špecifických génových rodinách, ktoré
participujú v procesoch apoptózy, rastových vlastností, imunomodulačných väzieb, endokrinnej stimuláci,
regulácii bunkováho cyklu, epitelovo-mezenchýmovej transformácie a odpovedí malígnych bunkových klonov na
chemoterapiu s cieľom určenia „karcinogénneho profilu“ tkanivového mikroprostredia prsníka a s cieľom
determinácie biologického profilu vzniknutého karcinómu s určením jeho individuálnych vlastností
predpovedajúcich nové možnosti skorej diagnostiky, biologickej profilácie a tým cielenej adjuvantnej liečby
primárneho i recidivujúceho karcinómu.
3b)Vyšetrenie epigenetických a signálnych regulčných dráh (miRNA, CpG metylácie) v karcinóme, metastáze a v
sere pacientky (miRNA, CpG metylácie, cfDNA) pri primárnej operácii ako aj pri recidíve ochorenia a po
adjuvancii. Cieľom je determinovať signály recidívy, molekulovej odlišnosti metastázy od primárneho nádoru a
respondibilitu ochorenia na adjuvantnú liečbu.
3c) Testovanie mutačného stavu biologických vzoriek primárneho karcinómu a z tkaniva metastatickej lézie od tej
istej pacientky. Zároveň s rovnakým testovaním vzoriek plazmy takýchto pacientok pomocou Next Generation
Seqvencingu. T.j. genetického testovania pre najčastejšie gény mutované v nádoroch (Ion AmpliSeq Cancer
HotSpot Panel v2 alebo ekvivalent na zariadení Ion PGM ) a  následne vyše 400 génov najčastejšie mutovaných

Vytlačené: 25. 4. 2016  8:58:05 Reg. číslo: 1/0124/17 VEGA/Ž-         /42017



časť VEGA/A3 - pokračovanie
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU - pokračovanie

v nádoroch (Ion AmpliSeq Comprehensive Cancer Panel alebo ekvivalent) na zariadení Ion Proton s
bioinfromatickým vyhodnotení na softvéri Ion Reporter. Neinvazívna detekcia v plazme bude zabezpečená
pomocou digitálnej PCR. Cieľom je odhalit evolučný proces mutačných zmien medzi molekulovými podtypmi
ochorenia, vývojom agresívnych metastatických klonov primárneho karcinómu a mutačný stav metastáz.

4) Detailná histopatologická analýza vzoriek primárneho karcinómu prsníka i metastázy/recidívy (H&E, IHC, CK
profil, CISH-FISH hybridizácia).

5) Follow-up počas adjuvantnej liečby.
5a) Odber krvi (10 ml) na analýzu tumor markerov, epigenetických regulačných kyselín (miRNA, CpG metylácie)
a free cancer DNA postoperačne po adjuvantnej liečbe v prípade recidívy ochorenia.

6) Klinické korelácie a štatistická analýza. 

7) Príprava publikácií, prednášok a prezentácia výsledkov. Správa patentov, návrh protokolov pre manažment a
liečbu.

HODNOTENÉ PARAMETRE:
1.	Multi-génový profil tkaniva prsníka, tkaniva karcinómu a metastázy (miRNA, CpG DNA, expresia DNA)
2.	Epigenetický profil karcinómu prsníka a metastázy (miRNA, CpG DNA)
3.	Mutačný klonálny profil karcinómu prsníka a metastázy (celogenómová sekvenácia DNA)
4.	Fenotypový prejav tumoru: dignita, typ, grade, ER/PR, HER2 stav, MAI aktivita, IS-komponenta, VanNuys
skóre, angioinvázia, p53, cytokeratínový profil, stage (pTpNpM) ochorenia. Molekulová klasifikácia – Luminálny,
HER2 typ, basal-like typ
5.	Sérový profil pri karcinóme pred operáciou a po operácii/adjuvancii: TU marker CEA, Ca 15-3, signálne dráhy a
epigenetické regulácie (miRNA, CpG DNA), génové expresie v cancer free DNA (cfDNA)
6.	Zobrazovacie vyšetrenia: USG a MMG (BIRAD systém)
7. 	Reprodukčné, demografické, environmentálne faktory

d) Zdôvodnenie zloženia riešiteľského projektu:
Gynekologická klinika a Biomedicínske centrum, Divízia onkológia je popredným vedeckým pracoviskom JLF UK
s komplexným excelentným technickým vybavením pre realizáciu plánovaného projektu. Jej zamestnanci sú
erudovaní pracovníci s dlhoročnou praxou v onkologickom a senologickom programe. Ich spolupráca presahuje
rámec regionálneho rozsahu. Zamestnanci mali a majú možnosť participovať na vedecko-výskumných úlohách s
poprednými svetovými vedeckými centrami (viď odsek medz. spolupráca). Ich odbornosť a vedecká úroveň je
potvrdená množstvom karentovaných publikácií s významným scientologickým ohlasom. Gynekologická klinika je
technicky komplexne a moderne vybavená hardverovým systémom, kde sonografické, mamografické,
scintigrafické a CT vyšetrenia sú
samozrejmou súčasťou algoritmu vyšetrení, vrátane senzitívneho NMR vyšetrenia. Klinika excelentne využíva
možnostiach neinvazívnej diagnostiky onkologických ochorení pomocou sofistikovaných technologických
zariadení využívajúcich proteomiku a genomiku onkologických ochorení a v oblasti predoperačnej bioptickej
diagnostiky nádorov prsnej žľazy (Core a FNAC biopsia), v oblasti limitovaných operačných výkonov prsnej žľazy
vrátane konceptu biopsie sentinelovej lymfatickej uzliny. Navyše, odborná Senologická ambulancia kliniky slúži
ako krajské konzultačné a referenčné centrum pre diagnostiku a liečbu ochorenia prsníkov žien severného
Slovenska. Pracovníci tejto kliniky budú vykonávať diagnostiku, liečbu a odber biologického materiálu, jeho
transport na ďalšie dva ústavy a budú zabezpečovať spracovanie i analýzu výsledkov.
Ústavy patologickej anatómie a Biomedicínskeho centra sú prístrojovo a personálne plne schopné na najvyššej
odbornej úrovni spracovať biologický materiál a realizovať všetky potrebné vyšetrenia v rámci molekulárnej
biológie nádorového tkaniva/telesných tekutín. Zamestnanci týchto dvoch pracovísk sú nositeľmi viacerých
vedeckých ocenení a autormi početných publikácií, ktoré dostatočne reprezentujú ich odbornosť. Rovnako i oni
sú na základe týchto vedeckých výsledkov súčasťou komplexných medzinárodných vedeckých projektov. 
Ústav patologickej anatómie je prístrojovo a personálne plne schopný na najvyššej odbornej úrovni spracovať
materiál a realizovať potrebné, ako i nadštandardné vyšetrenia v rámci molekulárnej biológie nádorového tkaniva
vrátane imunohistochemických vyšetrení a CISH/FISH. 
Divízia Onkológia v Biomede je plne schopná svojimi kapacitami vyšetriť materiál na
génovej/proteomicke/metabolomickej úrovni (technologické zázemie typu: Affimetrix, sekvenátor, RT-PCR, Mass
array, TMA, NASBA, Ion Proton). Zamestnanci týchto dvoch pracovísk budú vykonávať
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diagnosticko-experimentálnu časť práce. 
Všetky pracoviská sú schopné vlastným vybavením a personálnym obsadením úspešne realizovať plánovaný
výskumný projekt na najnovšej vedeckej úrovni. 
Pri zostavovaní riešiteľského tímu bol kladený dôraz na skĺbenie skúseností a odbornosti erudovaných riešiteľov
s potenciálom a vedeckým rastom mladých pracovníkov na riešiteľských pracoviskách.

e) Popis použitých metodických postupov a ich zdôvodnenie:
Výber subjektu s malígnym ochorním prsníka – predoperačné a perioperačné odbery biologického materiálu –
genomicko-histologické analýzy tkaniva karcinómu (metastázy) – genomické analýzy séra pred adjuvanciou –
genomické analýzy séra po adjuvancii – prípadne genomicko-histopatologické analýzy tkaniva recidívy –
statistická analýzy – prezentácia výsledkov, patenty a odporúčania. 

A.	Odobratie biologického materiálu pre primárnu histopatologickú a molekulovú analýzu (predoperačne a
perioperačne):pomocou minimálne invazívnej biopsie spôsobom Core (CB) ev. tenkoihlovej biopsie (FNAC) pod
ultrazvukovou navigáciou ev. pod RTG mamografickou stereotaxiou ako aj odber materiálu peroperačne
chirurgom/patológom.

B.	Odber krvi (10 ml) na analýzu tumor markerov, epigenetických regulačných kyselín (miRNA, CpG metylácie) a
free cancer DNA predoperačne (centrifugácia - (1,000×g, 15 min), separácia a filtrácia buniek na 13 mm filtri
(Millipore), lýza krvných elementov, izolácia NK – DNA polymeráza, proteáza K - centrifugácia 10,000×g, 5 min,
získaný templát DNA).

C.	Molekulovo-genetické vyšetrenia: 
1.	Homogenizácia tkaniva, izolácia a purifikáciamRNA, prepis na cDNA a RT-PCR mRNA expresia cestou
qRT-PCR a SYBR Green-based real-time PCR), t.j. tzv. multi-génová profilácia v špecifických génových rodinách.
2.	Vyšetrenie epigenetických a signálnych regulčných dráh (miRNA, CpG metylácie, cancer free DNA). 
2a) miRNA: Použité budú techniky relatívnej kvantifikácie (RQ) pomocou TaqMan sond, normalizovaných voči
RNU44. RQ priemerné hodnoty budú  vyhodnocované Man-Whitney testom. 
2b) CpG metylácie: Pre ich diagnostiku využijeme metódu bisulfidovej konverzie a následne pyrosekvenačnej
analýzy (Pyromark Q96 ID, Qiagen, Nemecko). Intenzitu metylácie vyjadríme pomocou Metylačného levelu (Met
level) ako priemernú hodnotu (suma všetkých metylovaných CpG ostrovčekov v %/celkový počet CpG
ostrovčekov).
2c) cfDNA: Vyšetrenie voľnej nádorovej DNA v sére budeme vykonávať pomocou digitálnej kvantitatívnej PCR
(dqPCR - LightCycler2 (ROCHE)) assay a budeme špecifikovať pacientov podľa kvantifikácie cfDNA  na –
cfDNA(low) a cfDNA(high) skupinu a cfDNA(free) skupinu. V prípade determinácie mutácie/expresie/metylácie
určitého asociovaného génu budeme vykazovať túto analýzu ako cfDNA(sledovaný gén Pozit/Negat), napr.:
cfDNA(RASSF1A pozit), a pod.
3.	Testovanie mutačného stavu biologických vzoriek primárneho karcinómu a z tkaniva metastatickej lézie od tej
istej pacientky pomocou Next Generation Seqvencingu (Ion AmpliSeq Cancer HotSpot Panel v2 alebo ekvivalent
na zariadení Ion PGM ) a  následne vyše 400 génov najčastejšie mutovaných v nádoroch (Ion AmpliSeq
Comprehensive Cancer Panel alebo ekvivalent) na zariadení Ion Proton s bioinfromatickým vyhodnotení na
softvéri Ion Reporter. Neinvazívna detekcia v plazme bude zabezpečená pomocou digitálnej PCR.

D.	Detailná histopatologická analýza vzoriek primárneho karcinómu prsníka i ev. metastázy/recidívy (H&E, IHC,
CK profil = imuno-essay technika primárnych monoklónových protilátok (DAKO, Denmark a Ventana Medical
Systems, USA), CISH-FISH hybridizácia, (FlexISH, ZytoLight alebo PathVysion hybridizačné sondy). Štandardné
postupy podľa zabehnutých izolačných a väzobných/imunokonjugačných schém. HER2/CEP17 pomer nad 2.2
bude považovaný za pozitívny, pomer < 1.8 za neamplifikovaný stav pre FISH a nápodobne HER2/CEP17 pomer
nad 2.0 ev < 2.0 pre CISH. Použijeme próbu HER2 (17q11.2-q12 oblasť) a próbu pre pericentromérickú oblast
chromozómu 17 (Abbott Molecular/Vysis, USA).
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-   VEDÚCI PROJEKTU časť VEGA/B1
Priezvisko, meno, tituly:
Žúbor Pavol, prof. MUDr. PhD.,
DrSc.

.........................................................................

ROK UDELENIA

- vedeckej hodnosti

- vedeckopedago-
gického titulu

Riešiteľská kapacita
venovaná riešeniu
projektu v hodinách

1. rok 2. rok 3. rok 4. rok

Koľko % predsta-
vuje uvádzaná rie-
šiteľská kapacita
(v 1. roku riešenia)
z Vašej definova-
nej výskum. kapa-
city v organizácií

Ve
k

41

2014

2015
500 500 500 50,00%

IČO:
00397865

Rezort:
MŠVVaŠ SR

Typ organizácie

VVŠ

Neskrátený názov a adresa organizácie (ulica, PSČ, mesto):
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
Malá hora 4A
036 01 Martin

Adresa E-mail:
zubor@jfmed.uniba.sk

Telefón (smerové číslo, číslo, klapka):

0434203546
FAX (smerové číslo a číslo):

Bol vedúcemu projektu v minulosti udelený grant:

domáci zahraničný

ÁNO NIE

Názov organizácie, ktorá grant udelila:
Univerzita Komenského Bratislava (GUK), MŠ SR (VEGA),
MZ SR (Grant Ministerstva zdravotnictva)

Najvýznamnejšie uznanie vedeckých výsledkov vedúceho projektu:

1. Najvýznamnejším ocenením vedeckej práce vedúceho projektu je získanie titulu DrSc, ako garancie vedeckej
kvality najvyššieho stupňa.

Ďalšie ocenenia:
1. Cena fy. Schering za najlepšiu vedeckú prácu mladých gynekológov (2006)

2. Ambrova cena SGPS za najlepšiu vedeckú prácu (2005) 

3. Guothova cena Slovenskej lekárskej spoločnosti za prínos a pokrok v gynekológii a pôrodníctve (2010)

4. Cena SLS – Neonatologická sekcia SPS za najlepšiu  publikáciu v r. 2011 

5. Cena Slovenskej pediatrickej spoločnosti za najlepšiu publikáciu v zahraničí v r. 2011 

6. Nominácia a ocenenie IWWHS (International WHO'S WHO Historical Society) do "International WHO'S WHO
of Professionals 2010 Edition" (Washington, USA) 

7. Nominácia do "Executive committee" spoločnosti EBCOG za Východnú Európu, voľby 11/2014 (London, UK)

8. 1. miesto za prednášku "Gene expression profiles in hormone positive breast carcinomas and tumor
surrounding normal breast tissue" na "1st World Congress of Obstetrics, Gynaecology and Andrology (WCOGA
2011), The Queen Elizabeth II Conference Centre, London, March 20-23, 2011. 

9.  Člen redakčnej rady: Journal of Cancer Science & Therapy, Journal of New Cancer Science and Research,
SM Journal of Gynecology and Obstetrics, Current Trends in Gynecologic Oncology, Acta Medica Martiniana,
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo

10. Odborný recenzent pre časopisy: Cell Proliferation, Histopathology, Cancer Therapy, Cancer Letters,
Molecular Biology Reports, Acta Pathologica Microbiologica et Imunologica Scandinavica, Annals of Saudi
Medicine, International Journal of Gynecological Cancer, Experimental and Molecular Pathology, Archives of
Gynecology and Obstetrics, Cancer Detection and Prevention, BMC Cancer, Oncology, The Journal of Medical
Case Reports, International Journal of Biomedical Science, The Journal of Obstetrics and Gynaecology
Research, Journal of Obstetrics and Gynaecology, BMC Pregnangy and Chilbirth, British Journal of Medicine and
Medical Research. 
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Výber 5 najvýznamnejších prác vedúceho projektu 
doteraz publikovaných s celkovým počtom citácií na prácu / počet citácií za posledných 5 rokov

1. Zubor P, Kajo K, Dussan CA, Szunyogh N, Danko J.
Rapidly growing nodular pseudoangiomatous stromal hyperplasia of the breast in an 18-year-old girl.
APMIS. - Roč. 114, č. 5 (2006), s. 389-392
IF =1,875
Ohlasy (13/6)

2. Zubor P, Hatok J, Galo S, Dókuš K, Žúborová D, Danko J, Račay P.
Anti-apoptotic and pro-apoptotic geneexpression evaluated from eutopic endometrium in the proliferative phase
of the menstrual cycle among women with endometriosis and healthy controls.
European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. - Roč. 145, č. 2 (2009), s. 172-176
IF =1,582
Ohlasy (18/17)

3. Zubor P, Kajo K, Szunyogh N, Galo S, Danko J.
A solitary fibrous tumor in the broad ligament of the uterus.
Pathology Research and Practice. - Roč. 203, č. 7 (2007), s. 555-560
IF =1,080
Ohlasy (17/14)

4. Zubor P, Lasabová Z, Hatok J, Štanclová A, Danko J. 
A polymorphism C3435T of the MDR-1 gene associated with smoking or high body mass index increases the risk
of sporadic breastcancer in women
Oncology Reports. - Roč. 18, č. 1 (2007), s. 211-217
IF =1,597
Ohlasy (17/11)

5. Zubor P, Vojvodová A, Danko J, Kajo K, Szunyogh N, Lasabová Z, Biringer K, Višňovský J, Dókuš K, Galajda
P, Plank L.
HER-2 [Ile655Val] polymorphism in association with breast cancer risk: a population-based case-control study in
Slovak...
Výber 5 najvýznamnejších prác vedúceho projektu za posledných 5 rokov s celkovým počtom citácií na každú uvedenú prácu
Prehľad citácií na najcitovanejšiu prácu z tohto výberu je v prílohe 1

1. Hatok J, Žúbor P, Galo S, Kirschnerová R, Dobrota D, Danko J, Račay P.
Endometrial aromatase mRNA as apossible screening tool for advanced endometriosis and adenomyosis.
Gynecological Endocrinology. - Roč. 27, č. 5 (2011), s. 331-336
IF =1,581
Ohlasy (19)

2. Fiolka R, Žúbor P, Holubeková V, Višňovský J, Mendelová A, Kajo K, Lasabová Z, Plank L, Danko J.
Promoter hypermethylation of the tumor-suppressor genes RASSF1A, GSTP1 and CDH1 in endometrial cancer.
Oncology Reports. - Roč. 30, č. 6 (2013), s. 2878-2886
IF =2,191
Ohlasy (15)

3. Zubor P, Dókuš K, Žigo I, Škereňová M, Pullmann R, Danko J.
TNF-alpha G308A Gene Polymorphism Has an Impact onRenal Function, Microvascular Permeability, Organ
Involvement and Severity of Preeclampsia.
Gynecologic and Obstetric Investigation. - Roč. 78, č. 3 (2014), s. 150-161
IF =1,696
Ohlasy (4)

4. Zubor P, Hatok J, Móricová P, Kajo K, Kapustová I, Mendelová A, Račay P, Danko J.
Gene expression abnormalities inhistologically normal breast epithelium from patients with luminal type of breast
cancer.
Molecular Biology Reports. - Roč. 42, č. 5 (2015), s. 977-988
IF =2,024
Ohlasy ...
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PRÍLOHA 1 - k časti VEGA/B1

PREHĽAD CITAČNÉHO OHLASU (na najcitovanejšiu prácu publikovanú za posledných 5 rokov) VEDÚCEHO PROJEKTU

Citácie sú v priloženom súbore.
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Priezvisko, meno, tituly:
Hatok Jozef, RNDr. PhD.

.........................................................................

ROK UDELENIA

- vedeckej hodnosti

- vedeckopedago-
gického titulu

Riešiteľská kapacita
venovaná riešeniu
projektu v hodinách

1. rok 2. rok 3. rok 4. rok

Koľko % predsta-
vuje uvádzaná rie-
šiteľská kapacita
(v 1. roku riešenia)
z Vašej definova-
nej výskum. kapa-
city v organizácií

Ve
k

38

2007

300 300 300 30,00%
IČO:

00397865
Rezort:

MŠVVaŠ SR

Typ organizácie

VVŠ

Neskrátený názov a adresa organizácie (ulica, PSČ, mesto):
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
Malá hora 4A
036 01 Martin

Adresa E-mail:
hatok@jfmed.uniba.sk

Telefón (smerové číslo, číslo, klapka):

0432633469
FAX (smerové číslo a číslo):

Bol zástupcovi vedúceho projektu v minulosti udelený
grant:

domáci zahraničný

ÁNO NIE

Názov organizácie, ktorá grant udelila:
MŠ SR (VEGA, APVV), Univerzita komenského (GUK)

Najvýznamnejšie uznanie vedeckých výsledkov zástupcu vedúceho projektu:

Ocenenie v discipline mladý vedecky pracovnik do 35 rokov na konferencii "Drobnicov memorial" 2011.
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Výber 5 najvýznamnejších prác zástupcu vedúceho projektu 
doteraz publikovaných s celkovým počtom citácií na prácu / počet citácií za posl. 5 rokov

1. Kmeťová M, Waczulíková I, Dobrota D, Matáková T, Hatok J, Račay P, Kliment J.
Polymorphisms of glutathione-S-transferase M1, T1, P1 and the risk of prostate cancer: a case-control study. 
Journal of Experimental & Clinical Cancer Research. - Roč. 28, č.1 (2009), s. 32-36
IF (JCR) 2009=1,274
Ohlasy (26/26)

2. Račay P, Chomová M, Tatarková Z, Kaplán P, Hatok J, Dobrota D.
Ischemia-induced mitochondrial apoptosis issignificantly attenuated by ischemic preconditioning.
Cellular and Molecular Neurobiology. - Roč. 29, č. 6-7 (2009), s. 901-908
IF =2,107
Ohlasy (21/21)

3. Račay P, Tatarková Z, Chomová M, Hatok J, Kaplán P, Dobrota D.
Mitochondrial calcium transport and mitochondrialdysfunction after global brain ischemia in rat hippocampus.
Neurochemical Research. - Roč. 34, č. 8 (2009), s. 1469-1478
IF =2,722
Ohlasy (27/27)

4. Žúbor P, Štanclová A, Kajo K, Hatok J, Žúborová D, Višňovský J, Danko J.
The p53 codon 72 exon 4 BstUI polymorphismand endometrial cancer in Caucasian women.
Oncology. - Roč. 76, č. 3 (2009), s. 173-183
IF =2,112
Ohlasy (14/14)

5. Žúbor P, Hatok J, Galo S, Dókuš K, Žúborová D, Danko J, Račay P.
Anti-apoptotic and pro-apoptotic geneexpression evaluated from eutopic endometrium in the proliferative phase
of the phase of the menstrual cycle among women with endometriosis and healthy controls
European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. - Roč. 145, č. 2 (2009), s. 172-176
IF =1,582
Ohlasy (18/17)
Výber 5 najvýznamnejších prác zástupcu vedúceho projektu za posledných 5 rokov s celk. počtom citácií na každú uvedenú prácu
Prehľad citácií na najcitovanejšiu prácu z tohto výberu je uvedený v prílohe

1. Hatok J, Žúbor P, Galo S, Kirschnerová R, Dobrota D, Danko J, Račay P.
Endometrial aromatase mRNA as apossible screening tool for advanced endometriosis and adenomyosis
Gynecological Endocrinology. - Roč. 27, č. 5 (2011), s. 331-336
IF =1,581
Ohlasy (19)

2. Dušenková S, Surdeniková L, Nassenstein Ch, Hatok J, Dušenka R, Bánovčin P, Kliment J, Tatár M, Kollárik
M.
The expression profile of acid-sensing ion channel (ASIC) subunits ASIC1a, ASIC1b, ASIC2a, ASIC2b, and
ASIC3 in the esophageal vagal afferent nerve subtypes.
American Journal of Physiology -Gastrointestinal and Liver Physiology. - Roč. 307, č. 9 (2014), s. G922-G930
IF =3,798
Ohlasy (2)

3. Šutovská M, Kocmálová M, Adamkov M, Výbohová D, Mikolka P, Mokrá D, Hatok J, Antošová M, Fraňová S.
The long-term administration of Oral-1 antagonist possesses antitussive, bronchodilatory and anti-inflammatory
effects in experimental asthma model = Long-term administration ofOral-1 antagonist has antitussive,
bronchodilatory and anti-inflammatory effects in experimental asthma.
General Physiology and Biophysics. - Roč. 32, č. 2 (2013), s. 251-259
IF =0,875
Ohlasy (4)

4. Jurečeková J, Hatok J, Štefaniková A, Dobrota D, Račay P.
Targeting of Bcl-2 family proteins for treatment of acute leukaemia.
General Physiology and Biophysics. - Roč. 30, šp.č. SI (2011), s. S3-...

Vytlačené: 25. 4. 2016  8:58:05 Reg. číslo: 1/0124/17 VEGA/Ž-         /92017



PRÍLOHA 2 - k časti VEGA/B2

PREHĽAD CITAČNÉHO OHLASU (na najcitovanejšiu prácu publikovanú za posledných 5 rokov) ZÁSTUPCU VEDÚCEHO PROJEKTU
(vyplní sa iba v prípade, ak je najcitovanejšia práca iná ako najcitovanejšia práca vedúceho projektu)

Citácie sú v priloženom súbore.

Vytlačené: 25. 4. 2016  8:58:05 Reg. číslo: 1/0124/17 VEGA/Ž-         /102017



-   SPOLURIEŠITEĽ NA PROJEKTE časť VEGA/B3
Priezvisko, meno, tituly:
Kasajová Petra, MUDr. PhD.

.........................................................................

ROK UDELENIA

- vedeckej hodnosti

- vedeckopedago-
gického titulu

Riešiteľská kapacita
venovaná riešeniu
projektu v hodinách

1. rok 2. rok 3. rok 4. rok

Koľko % predsta-
vuje uvádzaná rie-
šiteľská kapacita
(v 1. roku riešenia)
z Vašej definova-
nej výskum. kapa-
city v organizácií

Ve
k

30

2014

500 500 500 50,00%
IČO:

00397865
Rezort:

MŠVVaŠ SR

Typ organizácie

VVŠ

Neskrátený názov a adresa organizácie (ulica, PSČ, mesto):
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
Malá hora 4A
036 01 Martin

Adresa E-mail:
petra.sumichrastova@gmail.com

Telefón (smerové číslo, číslo, klapka):

0434203636
FAX (smerové číslo a číslo):

Výber 5 najvýznamnejších prác spoluriešiteľa projektu za posledných 5 rokov s celk. počtom citácií na každú uvedenú prácu:

1. Kasajova P, Holubekova V, Mendelova A, Lasabova Z, Zubor P, Kudela E, Biskupska K, Danko J. Active
cigarette smoking and the risk of breast cancer at the level of N-acetyltransferase 2 (NAT2) gene polymorphisms.
Tumour Biol. 2015 Dec 23. [Epub ahead of print]
IF = 3.611
Ohlasy (0)

2. Mersakova S, Nachajova M, Szepe P, Kasajova PS, Halasova E. 
DNA methylation and detection of cervical cancer and precancerous lesions using molecular methods.
Tumour Biol. 2015 Oct 12. [Epub ahead of print]
IF = 3.611
Ohlasy (0)

3. Kúdela E, Farkašová A, Višňovský J, Balhárek T, Kasajová P, Siváková J, Plank L, Danko J. Amplification of
3q26 and 5p15 regions in cervical intraepithelial neoplasia
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. - Roč. 93, č. 10 (2014), s. 997-1002
IF =2,426
Ohlasy (5)

4. Kasajová P, Škorňová I, Kúdela E, Siváková J, Hrtánková M, Švecová I, Biringer K, Danko J. 
Negative effects of maternal smoking on pregnancy and the fetus in relation to elevated levels of erythropoetin in
umbilical cord plasma
Open Journal of Preventive Medicine. - Roč. 4, č. 5 (2014), s. 307-316
IF =0,64
Ohlasy (1)

5. Siváková J, Biringer K, Hrtánková M, Sumichrastová P, Kúdela E, Sivák S, Svecová I, Danko J.
Breech presentation - an analysis of results in one perinatal center.
Ceska Gynekol. 2014 Apr;79(2):107-14.
Ohlasy (1)

Vytlačené: 25. 4. 2016  8:58:05 Reg. číslo: 1/0124/17 VEGA/Ž-         /112017



-   SPOLURIEŠITEĽ NA PROJEKTE časť VEGA/B3
Priezvisko, meno, tituly:
Žigo Imrich, MUDr. CSc.

.........................................................................

ROK UDELENIA

- vedeckej hodnosti

- vedeckopedago-
gického titulu

Riešiteľská kapacita
venovaná riešeniu
projektu v hodinách

1. rok 2. rok 3. rok 4. rok

Koľko % predsta-
vuje uvádzaná rie-
šiteľská kapacita
(v 1. roku riešenia)
z Vašej definova-
nej výskum. kapa-
city v organizácií

Ve
k

64

1987

500 500 500 50,00%
IČO:

00397865
Rezort:

MŠVVaŠ SR

Typ organizácie

VVŠ

Neskrátený názov a adresa organizácie (ulica, PSČ, mesto):
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
Malá hora 4A
036 01 Martin

Adresa E-mail:
zigo@jfmed.uniba.sk

Telefón (smerové číslo, číslo, klapka):

0434203648
FAX (smerové číslo a číslo):

Výber 5 najvýznamnejších prác spoluriešiteľa projektu za posledných 5 rokov s celk. počtom citácií na každú uvedenú prácu:

1. Žúbor P, Dókuš K, Žigo I, Škereňová M, Pullmann R, Danko J.
TNF-alpha G308A Gene Polymorphism Has an Impact onRenal Function, Microvascular Permeability, Organ
Involvement and Severity of Preeclampsia
Gynecologic and Obstetric Investigation. - Roč. 78, č. 3 (2014), s. 150-161
IF =1,696
Ohlasy (4)

2. Lasabová Z, Žigo I, Švecová I, Szabo G, Štanclová A, Škereňová M, Žúbor P, Biskupská K, Rigó J, Nagy B,
Danko J. 
Association of specific diplotypes defined by common rs1800682 and rare rs34995925 single nucleotide
polymorphisms within the STAT1 transcription binding site of the FAS genepromoter with preeclampsia
General Physiology and Biophysics. - Roč. 33, č. 2 (2014), s. 199-204
IF =1,173
Ohlasy (1)

3. Žúbor P, Žigo I, Siváková J, Móricová P, Kapustová I, Krivuš Š, Danko J. 
Repetitive breechpresentations at term.
Case Reports in Obstetrics and Gynecology, Roč. 2013, č. 628572 (2013), s. 1-4. 
Ohlasy (0)

4. Zubor P, Zigo I, Zibolen M, Danko J.
Perinatal indicators of the Zilina region in Slovak Republic during the period 2000-2009.
Ceska Gynekol. 2011 Feb;76(1):25-36.
Ohlasy (0)

5. Žigo I, Žúbor P, Dókuš K, Kúdela E, Cuľbová M, Švecová I, Danko J, Kasajová P. 
Retroperitoneálny pararektálny a presakrálny hematóm ako závažná komplikácia spontánneho pôrodu záhlavím.
Pokroky v perinatológii : zborník vedeckých prác CEPV. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta Univerzity
Komenského v Martine a CA KAMI, 2011. S.44-46. 
Ohlasy (0)

Vytlačené: 25. 4. 2016  8:58:05 Reg. číslo: 1/0124/17 VEGA/Ž-         /112017



-   SPOLURIEŠITEĽ NA PROJEKTE časť VEGA/B3
Priezvisko, meno, tituly:
Danková Zuzana, RNDr. PhD.

.........................................................................

ROK UDELENIA

- vedeckej hodnosti

- vedeckopedago-
gického titulu

Riešiteľská kapacita
venovaná riešeniu
projektu v hodinách

1. rok 2. rok 3. rok 4. rok

Koľko % predsta-
vuje uvádzaná rie-
šiteľská kapacita
(v 1. roku riešenia)
z Vašej definova-
nej výskum. kapa-
city v organizácií

Ve
k

37

2006

500 500 500 25,00%
IČO:

00397865
Rezort:

MŠVVaŠ SR

Typ organizácie

VVŠ

Neskrátený názov a adresa organizácie (ulica, PSČ, mesto):
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
Malá hora 4A
036 01 Martin

Adresa E-mail:
dankova@jfmed.uniba.sk

Telefón (smerové číslo, číslo, klapka):

0432633654
FAX (smerové číslo a číslo):

Výber 5 najvýznamnejších prác spoluriešiteľa projektu za posledných 5 rokov s celk. počtom citácií na každú uvedenú prácu:

1. Rašlová K, Dobiášová M, Hubáček J, Benčová D, Siváková D, Danková Z, Franeková J, Jabor A, Gašparovič
J, Vohnout B. 
Association of Metabolic and Genetic Factors with Cholesterol Esterification Rate in HDL Plasma and
Atherogenic Index of Plasma in a 40 Years Old Slovak Population
Physiological Research. - Vol. 60, No. 5 (2011), s. 785-795
IF =1,555
Ohlasy (7)

2. Luptáková L, Siváková D, Cvíčelová M, Wsólová L, Danková Z, Michnová A, Blažíček P.
Power ofbiomarkers and their relative contributions to metabolic syndrome in Slovak adult women
Annals of Human Biology. - Vol. 40, No. 2 (2013), s. 132-138
IF =1,148
Ohlasy (4)

3. Siváková D, Vondrová D, Valkovič P, Cvíčelová M, Danková Z, Luptáková L. Bioelectrical Impedance
VectorAnalysis (BIVA) in Slovak population: application in a clinical sample
Central European Journal of Biology. - Vol. 8, No. 11 (2013), s. 1094-1101
IF =0,633
Ohlasy (2)

4. Danková Z, Cvíčelová M, Siváková D. Telesné zloženie a indexy obezity u slovenských študentov vo veku od
16 do 25 rokov.
Česká antropologie. - Vol. 63, No. 1 (2013), s. 9-14
Ohlasy (3)

5. Danková Z, Čerňanová V, Cvíčelová M, Siváková D. Vplyv polymorfizmov Arg48Gly a Ala119Ser v géne CYP
1B1 na reprodukčné charakteristiky a menopauzálnesymptómy slovenských žien vo veku 40-65 rokov
Česká antropologie. - Roč. 64, č. 2 (2014), s. 10-15
Ohlasy (3)

Vytlačené: 25. 4. 2016  8:58:05 Reg. číslo: 1/0124/17 VEGA/Ž-         /112017



-   SPOLURIEŠITEĽ NA PROJEKTE časť VEGA/B3
Priezvisko, meno, tituly:
Krivuš Štefan, MUDr. CSc.

.........................................................................

ROK UDELENIA

- vedeckej hodnosti

- vedeckopedago-
gického titulu

Riešiteľská kapacita
venovaná riešeniu
projektu v hodinách

1. rok 2. rok 3. rok 4. rok

Koľko % predsta-
vuje uvádzaná rie-
šiteľská kapacita
(v 1. roku riešenia)
z Vašej definova-
nej výskum. kapa-
city v organizácií

Ve
k

65

1989

500 500 500 50,00%
IČO:

00397865
Rezort:

MŠVVaŠ SR

Typ organizácie

VVŠ

Neskrátený názov a adresa organizácie (ulica, PSČ, mesto):
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
Malá hora 4A
036 01 Martin

Adresa E-mail:
stefankrivus@pbox.sk

Telefón (smerové číslo, číslo, klapka):

0434203417
FAX (smerové číslo a číslo):

Výber 5 najvýznamnejších prác spoluriešiteľa projektu za posledných 5 rokov s celk. počtom citácií na každú uvedenú prácu:

1. Nachajova M, Mersakova S, Sivakova J, Krivus S, Szepe P, Hatok J, Adamkov M.
New molecular aspects of endometrial carcinoma.
Neuro Endocrinol Lett. 2015 Dec 9;36(7):638-643. [Epub ahead of print]
Ohlasy (0)
IF =0,799

2. Zubor P, Kajo K, Dokus K, Krivus S, Straka L, Bodova KB, Danko J.
Recurrent secondary postpartum hemorrhages due to placental site vessel subinvolution and local uterine tissue
coagulopathy.
BMC Pregnancy Childbirth. 2014 Feb 21;14:80. 
IF =2,190
Ohlasy (0)

3. Zubor P, Szunyogh N, Dókuš K, Ščasný P, Kajo K, Galo S, Biringer K, Krivuš Š, Danko Ján. 
Application of uterotonics on the basis of regular ultrasonic evaluation of the uterus prevents unnecessary
surgical intervention in the postpartum period
Archives of Gynecology and Obstetrics. - Roč. 282, č. 3 (2010), s. 261-267
IF =1,072
Ohlasy (2)

4. Zubor P, Zigo I, Sivakova J, Moricova P, Kapustova I, Krivus S, Danko J.
Repetitive breech presentations at term.
Case Rep Obstet Gynecol. 2013;2013:628572.
Ohlasy (0)

5. Kúdela E, Siváková J, Kasajová P, Krivuš Š, Žúbor P, Danko J. 
Heterotopická gravidita ako komplikácia umelého oplodnenia
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo. - Roč. 19, č. 3-4 (2012), s. 132-134
Ohlasy (0)

Vytlačené: 25. 4. 2016  8:58:05 Reg. číslo: 1/0124/17 VEGA/Ž-         /112017



-   SPOLURIEŠITEĽ NA PROJEKTE časť VEGA/B3
Priezvisko, meno, tituly:
Holúbeková Veronika, Mgr. PhD.

.........................................................................

ROK UDELENIA

- vedeckej hodnosti

- vedeckopedago-
gického titulu

Riešiteľská kapacita
venovaná riešeniu
projektu v hodinách

1. rok 2. rok 3. rok 4. rok

Koľko % predsta-
vuje uvádzaná rie-
šiteľská kapacita
(v 1. roku riešenia)
z Vašej definova-
nej výskum. kapa-
city v organizácií

Ve
k

31

2013

500 500 500 50,00%
IČO:

00397865
Rezort:

MŠVVaŠ SR

Typ organizácie

VVŠ

Neskrátený názov a adresa organizácie (ulica, PSČ, mesto):
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
Malá hora 4A
036 01 Martin

Adresa E-mail:
Veronika.Janusicova@jfmed.uniba.sk

Telefón (smerové číslo, číslo, klapka):

0432633651
FAX (smerové číslo a číslo):

Výber 5 najvýznamnejších prác spoluriešiteľa projektu za posledných 5 rokov s celk. počtom citácií na každú uvedenú prácu:

1. Janusicova V, Mendelova A, Zubor P, Kapustova I, Svecova I, Kudela E, Burjanivova T, Lasabova Z, Danko J.
mRNA expression in cervical specimens for determination of severe dysplasia or worse in HPV-16/18-positive
squamous lesions.
J Low Genit Tract Dis. 2014 Jul;18(3):273-80.
IF =1,994
Ohlasy (2)

2. 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. 
IF =2,191
Ohlasy (15)

3. Grandtnerová B, Lasabová Z, Macháleková K, Holubeková V. 
One-year follow-up of kidney transplantant recipients with increased expression of mRNA for granzyme B in
urinarycells
Transplantation Proceedings. - Roč. 42, č. 10 (2010), s. 4058-4060
IF =0,993
Ohlasy (1)

4. Holubeková V, Kapustová I, Žúbor P, Slezák P, Kajo K, Lasabová Z, Plank L, Danko J. 
Stanovenie expresie p16INK4A mRNA transkriptu v steroch z krčka maternice s rôznymi stupňami cervikálnej
dysplázie
Česká gynekologie. - Roč. 77, č. 3 (2012), s. 245-250
Ohlasy (0)

5. Kalman M, Burjanivová T, Minárik G, Holubeková V, Plank L.
Inherited renal tubular dysgenesis with novel homozygous mutation inangiotensin-1-converting enzyme gene: a
case report
Case Reports in Clinical Pathology. - Roč. 2, č. 1 (2016), s. 39-42
Ohlasy (0)

Vytlačené: 25. 4. 2016  8:58:05 Reg. číslo: 1/0124/17 VEGA/Ž-         /112017



-   SPOLURIEŠITEĽ NA PROJEKTE časť VEGA/B3
Priezvisko, meno, tituly:
Kúdela Erik, MUDr. PhD.

.........................................................................

ROK UDELENIA

- vedeckej hodnosti

- vedeckopedago-
gického titulu

Riešiteľská kapacita
venovaná riešeniu
projektu v hodinách

1. rok 2. rok 3. rok 4. rok

Koľko % predsta-
vuje uvádzaná rie-
šiteľská kapacita
(v 1. roku riešenia)
z Vašej definova-
nej výskum. kapa-
city v organizácií

Ve
k

30

2014

300 300 300 30,00%
IČO:

00397865
Rezort:

MŠVVaŠ SR

Typ organizácie

VVŠ

Neskrátený názov a adresa organizácie (ulica, PSČ, mesto):
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
Malá hora 4A
036 01 Martin

Adresa E-mail:
kudela.erik@gmail.com

Telefón (smerové číslo, číslo, klapka):

0434203648
FAX (smerové číslo a číslo):

Výber 5 najvýznamnejších prác spoluriešiteľa projektu za posledných 5 rokov s celk. počtom citácií na každú uvedenú prácu:

1. Kudela E, Farkasova A, Visnovsky J, Balharek T, Sumichrastova P, Sivakova J, Plank L, Danko J.
Amplification of 3q26 and 5p15 regions in cervical intraepithelial neoplasia.
Acta Obstet Gynecol Scand. 2014 Oct;93(10):997-1002. 
IF =2,426
Ohlasy (5)

2. Visnovsky J, Kudela E, Nachajova M, Danko J.
The examination of superior mesenteric artery circulation in fetus during pregnancy.
J Matern Fetal Neonatal Med. 2016 Apr;29(7):1165-9.
IF =1,367
Ohlasy (0)

3. Janusicova V, Mendelova A, Zubor P, Kapustova I, Svecova I, Kudela E, Burjanivova T, Lasabova Z, Danko J.
mRNA expression in cervical specimens for determination of severe dysplasia or worse in HPV-16/18-positive
squamous lesions.
IF =1,994
Ohlasy (2)

4. Biringer K, Zubor P, Kudela E, Kolarovszki B, Zibolen M, Danko J.
Arteriovenous malformation of vein of Galen as a rare non-hypoxic cause of changes in fetal heart rate pattern
during labor.
J Obstet Gynaecol Res. 2016 Mar;42(3):346-9.
IF= 1.072 
Ohlasy (0)

5. Kudela E, Holubekova V, Farkasova A, Danko J.
Determination of malignant potential of cervical intraepithelial neoplasia.
Tumour Biol. 2015 Dec 22. [Epub ahead of print]
IF =3,611
Ohlasy (0)

Vytlačené: 25. 4. 2016  8:58:05 Reg. číslo: 1/0124/17 VEGA/Ž-         /112017



-   SPOLURIEŠITEĽ NA PROJEKTE - DOKTORAND časť VEGA/B4
Priezvisko, meno, tituly:
Gondová Alexandra, MUDr. 

.........................................................................

FORMA DOKTORANDSKÉHO
ŠTÚDIA

- interná

- externá

Riešiteľská kapacita
venovaná riešeniu
projektu v hodinách

1. rok 2. rok 3. rok 4. rok

Koľko % predsta-
vuje uvádzaná rie-
šiteľská kapacita
(v 1. roku riešenia)
z Vašej definova-
nej výskum. kapa-
city v organizácií

Ve
k

27

ÁNO

NIE
1000 1000 1000 50,00%

IČO:
00397865

Rezort:
MŠVVaŠ SR

Typ organizácie

VVŠ

Neskrátený názov a adresa organizácie (ulica, PSČ, mesto):
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
Malá hora 4A
036 01 Martin

Zoznam prác spoluriešiteľa projektu - doktoranda (max. 5 prác):
1. Gondová A, Kasajová P, Hrtánková M, Laučeková Z, Žúbor P, Danko J.
Diseminované nádorové bunky ako potenciálny marker metastatického postihnutia pri karcinóme prsníka.
Slov. Gynek. Pôrod., 2015;22:152-6.
Ohlasy (0)

2. Laučeková Z, Švecová I, Kasajová P, Gondová A, Ladiverová K, Biskupská K, Dókuš K, Žúbor P, Danko J.
Skríning a diagnostika rázštepu pery a podnebia.
Slov. Gynek. Pôrod., 2015;22:170-2.
Ohlasy (0)

3. Hrtánková M, Biringer K, Ladiverová K, Kasajová P, Gondová A, Laučeková Z, Danko J.
Experimentálne metódy monitorovania plodu.
Slov. Gynek. Pôrod., 2015;22:173-6.
Ohlasy (0)

4. Ladiverová K, Hrtánková M, Laučeková Z, Gondová A, Biringer K, Danko J.
Akvaporíny, antidiuretický hormón vo vzťahu k fetálnej homeostáze a regulácii objemu intraamniálnej tekutiny.
Slov. Gynek. Pôrod., 2015;22:177-80.
Ohlasy (0)

5. Hrtánková M, Biringer K, Ladiverová K, Kasajová P, Laučeková Z, Gondová A, Sokol J, Danko J.
Nízkomolekulové heparíny v tehotnosti, počas pôrodu a v šestonedelí.
Slov. Gynek. Pôrod., 2015;22:181-4.
Ohlasy (0) 

Vytlačené: 25. 4. 2016  8:58:05 Reg. číslo: 1/0124/17 VEGA/Ž-         /122017



-   SPOLURIEŠITEĽ NA PROJEKTE - DOKTORAND časť VEGA/B4
Priezvisko, meno, tituly:
Laučeková Zuzana, MUDr. 

.........................................................................

FORMA DOKTORANDSKÉHO
ŠTÚDIA

- interná

- externá

Riešiteľská kapacita
venovaná riešeniu
projektu v hodinách

1. rok 2. rok 3. rok 4. rok

Koľko % predsta-
vuje uvádzaná rie-
šiteľská kapacita
(v 1. roku riešenia)
z Vašej definova-
nej výskum. kapa-
city v organizácií

Ve
k

27

ÁNO

NIE
500 500 500 25,00%

IČO:
00397865

Rezort:
MŠVVaŠ SR

Typ organizácie

VVŠ

Neskrátený názov a adresa organizácie (ulica, PSČ, mesto):
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
Malá hora 4A
036 01 Martin

Zoznam prác spoluriešiteľa projektu - doktoranda (max. 5 prác):
1. Gondová A, Kasajová P, Hrtánková M, Laučeková Z, Žúbor P, Danko J.
Diseminované nádorové bunky ako potenciálny marker metastatického postihnutia pri karcinóme prsníka.
Slov. Gynek. Pôrod., 2015;22:152-6.
Ohlasy: (0)

2. Laučeková Z, Švecová I, Kasajová P, Gondová A, Ladiverová K, Biskupská K, Dókuš K, Žúbor P, Danko J.
Skríning a diagnostika rázštepu pery a podnebia.
Slov. Gynek. Pôrod., 2015;22:170-2.
Ohlasy: (0)

3. Jagelková M, Zelinová K, Laučeková Z, Dókuš K, Danko J.
Využitie cirkulujúcich nukleových kyselín v diagnostike, manažmente a liečbe karcinómu prsníka.
Slov. Gynek. Pôrod., 2015;22:157-9.
Ohlasy (0)

4. Zelinová K, Jagelková M, Laučeková Z, Švecová I, Dókuš K, Danko J. 
Využitie cirkulujúcich nukleových kyselín v diagnostike, manažmente a liečbe karcinómu ovária.
Slov. Gynek. Pôrod., 2015;22:160-3.
Ohlasy (0)

5. Ladiverová K, Hrtánková M, Laučeková Z, Gondová A, Biringer K, Danko J.
Akvaporíny, antidiuretický hormón vo vzťahu k fetálnej homeostáze a regulácii objemu intraamniálnej tekutiny.
Slov. Gynek. Pôrod., 2015;22:177-80.
Ohlasy (0)

Vytlačené: 25. 4. 2016  8:58:05 Reg. číslo: 1/0124/17 VEGA/Ž-         /122017



-   SPOLURIEŠITEĽ NA PROJEKTE - DOKTORAND časť VEGA/B4
Priezvisko, meno, tituly:
Ježková Eva, Mgr. 

.........................................................................

FORMA DOKTORANDSKÉHO
ŠTÚDIA

- interná

- externá

Riešiteľská kapacita
venovaná riešeniu
projektu v hodinách

1. rok 2. rok 3. rok 4. rok

Koľko % predsta-
vuje uvádzaná rie-
šiteľská kapacita
(v 1. roku riešenia)
z Vašej definova-
nej výskum. kapa-
city v organizácií

Ve
k

32

ÁNO

NIE
1000 1000 1000 50,00%

IČO:
00397865

Rezort:
MŠVVaŠ SR

Typ organizácie

VVŠ

Neskrátený názov a adresa organizácie (ulica, PSČ, mesto):
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
Malá hora 4A
036 01 Martin

Zoznam prác spoluriešiteľa projektu - doktoranda (max. 5 prác):
1. Mendelová A, Jezková E, Zubor P, Holubeková V, Lasabová Z, Plank L, Danko J.
Correlation between the incidence of PIK3CA mutations in breast cancer and histopathological characteristics of
the tumor.
Ceska Gynekol. 2014 Aug;79(4):283-8.
Ohlasy (0)

2. Mendelová A, Holubeková V, Žúbor P, Ježková E, Jašek K, Plank L, Danko J, Lasabová Z. 
Detection of "hotspot" mutations in catalytic subunit of phosphatidylinositol 3-kinase (PIK3CA) by allele-specific
polymerase chain reaction
Acta Medica Martiniana. - Roč. 14, č. 2 (2014), s. 10-15
Ohlasy (0)

3. Švecová I, Ježková E, Hudecová I, Burjanivová T, Biskupská K, Danko J, Lasabová Z. 
Non-invasive fetal sex determination using SRY specific primers and SYBRGreen real time PCR
Acta Medica Martiniana. - Roč. 11, č. 2 (2011), s. 26-30
Ohlasy (0)

4. Ježková E, Stanclová A, Žúbor P, Danko J, Lasabová Z. 
Zavedenie bisulfidovej sekvencie pre promótorovú oblasť génu RASSF1A ako prognostického faktora pri
karcinóme prsníka
Molekulová biológia v medicíne 3 : prehľady, protokoly, aplikácie. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015.
S.4-9. 
Ohlasy (0)

5. Malicherová B, Ježková E.
Naše skúsenosti so zavedením metódy droplet digital PCR (ddPCR) na kontrolnej vzorke a možnosti jej využitia
na detekciu vzácnych mutácií u vybraných entít onkologických stavov
Molekulová biológia v medicíne 3 : prehľady, protokoly, aplikácie. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2015.
S.37-42. 
Ohlasy (0)

Vytlačené: 25. 4. 2016  8:58:05 Reg. číslo: 1/0124/17 VEGA/Ž-         /122017



-   SPOLURIEŠITEĽ NA PROJEKTE - DOKTORAND časť VEGA/B4
Priezvisko, meno, tituly:
Ňachajová Marcela, MUDr. 

.........................................................................

FORMA DOKTORANDSKÉHO
ŠTÚDIA

- interná

- externá

Riešiteľská kapacita
venovaná riešeniu
projektu v hodinách

1. rok 2. rok 3. rok 4. rok

Koľko % predsta-
vuje uvádzaná rie-
šiteľská kapacita
(v 1. roku riešenia)
z Vašej definova-
nej výskum. kapa-
city v organizácií

Ve
k

29

ÁNO

NIE
500 500 500 25,00%

IČO:
00397865

Rezort:
MŠVVaŠ SR

Typ organizácie

VVŠ

Neskrátený názov a adresa organizácie (ulica, PSČ, mesto):
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
Malá hora 4A
036 01 Martin

Zoznam prác spoluriešiteľa projektu - doktoranda (max. 5 prác):
1. Visnovsky J, Kudela E, Nachajova M, Danko J.
The examination of superior mesenteric artery circulation in fetus during pregnancy.
J Matern Fetal Neonatal Med. 2016 Apr;29(7):1165-9.
IF =1,367
Ohlasy (0)

2. Nachajova M, Brany D, Dvorska D.
Telomerase and the process of cervical carcinogenesis.
Tumour Biol. 2015 Sep;36(10):7335-8.
IF =3,611
Ohlasy (0)

3. Nachajova M, Mersakova S, Sivakova J, Krivus S, Szepe P, Hatok J, Adamkov M.
New molecular aspects of endometrial carcinoma.
Neuro Endocrinol Lett. 2015 Dec 9;36(7):638-643.
IF =0,799
Ohlasy (0)

4. Brany D, Dvorska D, Nachajova M, Slavik P, Burjanivova T.
Malignant tumors of the uterine corpus: molecular background of their origin.
Tumour Biol. 2015 Sep;36(9):6615-21. 
IF =3,611
Ohlasy (0)

5. Mersakova S, Nachajova M, Szepe P, Kasajova PS, Halasova E.
DNA methylation and detection of cervical cancer and precancerous lesions using molecular methods.
Tumour Biol. 2015 Oct 12. [Epub ahead of print]
IF =3,611
Ohlasy (0)

Vytlačené: 25. 4. 2016  8:58:05 Reg. číslo: 1/0124/17 VEGA/Ž-         /122017



Zoznam ďalších spolupracovníkov na projekte z iných rezortov v SR (okrem SAV a rezortu školstva)

Buocik Pavol, MUDr., Martinská Univerzitná nemocnica 
Slávik Pavol, MUDr., Martinská Univerzitná nemocnica
Korňan Jozef, MUDr., Martinská Univerzitná nemocnica
Kalman Michal, MUDr., Martinská Univerzitná nemocnica

Zoznam technických spolupracovníkov na projekte

Guráňová Jana, MS

Vytlačené: 25. 4. 2016  8:58:05 Reg. číslo: 1/0124/17 VEGA/Ž-         /132017



časť VEGA/C -  FINANČNÉ ZABEZPEČENIE PROJEKTU (príspevok na riešenia zo SAV)
DÁTUM REGISTRÁCIE

25. 4. 2016 Registračné číslo projektu: 1/0124/17

Komisia VEGA
Číslo

9
Názov Komisia VEGA pre lekárske a  farmaceutické vedy

Názov projektu
Génová regulácia a klonálna evolúcia v predikcii funkčno-mutačnej zmeny primárneho a metastatického
karcinómu prsníka ako skorý prediktor vzniku, progresie, disseminácie a chemoterapeutickej rezistencie
ochorenia.

C-a PROJEKT MÁ CHARAKTER C-a/1 TEORETICKÝ C-a/2 EXPERIMENTÁLNYNIE ÁNO

C-b RIEŠENIE PROJEKTU VYŽADUJE TERÉNNY, RESP. ARCHÍVNY VÝSKUM NIE

/*Účel bežných výdavkov - grantu je obmedzený položkami v kategórii 630 súvisiacimi s riešením projektu podľa platnej klasifikácie výdavkov, ktorá sa
nachádza na www stránke SAV (http://www.vega.sav.sk - v adresári žiadosť o grant).

1)-        Patria sem výdavky v položke 631, v položke 634 a časť výdavkov v položke 637 zahŕňajúcich výdavky na  účasť na konferenciách, pracovných stretnutiach,
školeniach a pod. V prípade, ak ste organizátor konferencie, semináru, pracovného stretnutia uveďte to v zdôvodnení.
2)-        Patria sem výdavky v položke 632 -  všetky druhy energií, vodné, stočné, poštovné a komunikácie, nad základné réžijné výdavky organizácie súvisiace s
riešením projektu.
3)-        Patria sem výdavky v položke 633 (Materiál) okrem podpoložiek 633001, -005, -011, -012, -014, -016
4)-        Patria sem výdavky v položke 635 (Rutinná a štandardná údržba) a 636 (Nájomné za prenájom)
5)-        Patria sem výdavky v podpoložkách 637001, -002, -004, -007, -010, -011, -021, -023, -027
6)-        Nepriame režijné výdavky sú výdavky, ktorými prispieva vedúci projektu svojej organizácii na zabezpečenie všeobecných služieb pre riešenie projektu

         (napr. prevádzka knižnice, upratovanie, administratíva a pod.)

Finančné prostriedky v položkách 1 - 5 je možné presúvať medzi jednotlivými položkami.

Vytlačené: 25. 4. 2016  8:58:05 Reg. číslo: 1/0124/17 VEGA/Ž-         /142017

K A P I T Á L O V É   V Ý D A V K Y časť VEGA/C1-SAV

POŽIADAVKY NA KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY NA JEDNOTLIVÉ ROKY RIEŠENIA
Požadované výdavky menovite rozpíšte v časti VEGA/C3-SAV

1. rok 2. rok 3. rok 4. rok
[ € ] [ € ] [ € ] [ € ]

0 0 0 0

B E Ž N É   V Ý D A V K Y / T R A N S F E R Y časť VEGA/C2-SAV

POŽIADAVKY NA BEŽNÉ VÝDAVKY NA JEDNOTLIVÉ ROKY RIEŠENIA
Požadované výdavky menovite rozpíšte v časti VEGA/C3-SAV
(630) TOVARY A SLUŽBY z toho

/*
1. rok 2. rok 3. rok 4. rok
[ € ] [ € ] [ € ] [ € ]

CESTOVNÉ NÁKLADY, DOPRAVNÉ, KONFERENČNÉ VÝDAVKY  - spolu ...............1)

Z toho koľko % predstavuje cestovné a výdavky na konferencie?

ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE   - spolu .................................................................2)

MATERIÁL3) (požiadavku rozpíšte na podpoložky v časti VEGA/C3-SAV) - spolu .......

RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA   - spolu ..............................................................4)

NÁJOMNÉ ZA PRENÁJOM   - spolu ...............................................................................4)

SLUŽBY   - spolu ..............................................................................................................5)

PRIAME NÁKLADY NA PROJEKT ..................................................................................
NEPRIAME REŽIJNÉ  VÝDAVKY .....................................................................................6)

SPOLU (630)
Podiel nepriamych režijných výdavkov

0 0 0 0
0% 0% 0% 0%
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20% 20% 20% 0%



časť VEGA/C3-SAV
ZDÔVODNENIE POŽIADAVIEK uvedených v častiach VEGA/C1-SAV; VEGA/C2-SAV - podľa jednotlivých položiek a podpoložiek
podľa rokov riešenia

Vytlačené: 25. 4. 2016  8:58:05 Reg. číslo: 1/0124/17 VEGA/Ž-         /152017



časť VEGA/C -  FINANČNÉ ZABEZPEČENIE PROJEKTU (príspevok na riešenia z MŠVVaŠ SR)
DÁTUM REGISTRÁCIE

25. 4. 2016 Registračné číslo projektu: 1/0124/17

Komisia VEGA
Číslo

9
Názov Komisia VEGA pre lekárske a  farmaceutické vedy

Názov projektu
Génová regulácia a klonálna evolúcia v predikcii funkčno-mutačnej zmeny primárneho a metastatického
karcinómu prsníka ako skorý prediktor vzniku, progresie, disseminácie a chemoterapeutickej rezistencie
ochorenia.

C-a PROJEKT MÁ CHARAKTER C-a/1 TEORETICKÝ C-a/2 EXPERIMENTÁLNYNIE ÁNO

C-b RIEŠENIE PROJEKTU VYŽADUJE TERÉNNY, RESP. ARCHÍVNY VÝSKUM NIE

/*Účel bežných výdavkov - grantu je obmedzený položkami v kategórii 630 súvisiacimi s riešením projektu podľa platnej klasifikácie výdavkov, ktorá sa
nachádza na www stránke SAV (http://www.vega.sav.sk - v adresári žiadosť o grant).

1)-        Patria sem výdavky v položke 631, v položke 634 a časť výdavkov v položke 637 zahŕňajúcich výdavky na  účasť na konferenciách, pracovných stretnutiach,
školeniach a pod. V prípade, ak ste organizátor konferencie, semináru, pracovného stretnutia uveďte to v zdôvodnení.
2)-        Patria sem výdavky v položke 632 -  všetky druhy energií, vodné, stočné, poštovné a komunikácie, nad základné réžijné výdavky organizácie súvisiace s
riešením projektu
3)-        Patria sem výdavky v položke 633 (Materiál) okrem podpoložiek 633001, -005, -011, -012, -014, -016
4)

-        Patria sem výdavky v položke 635 (Rutinná a štandardná údržba) a 636 (Nájomné za prenájom)
5)-        Patria sem výdavky v podpoložkách 637001, -002, -004, -007, -010, -011, -021, -023, -027
6)-        Nepriame režijné výdavky sú výdavky, ktorými prispieva vedúci projektu svojej organizácii na zabezpečenie všeobecných služieb pre riešenie projektu

         (napr. prevádzka knižnice, upratovanie, administratíva a pod.)
Finančné prostriedky v položkách 1 - 5 je možné presúvať medzi jednotlivými položkami.

Vytlačené: 25. 4. 2016  8:58:05 Reg. číslo: 1/0124/17 VEGA/Ž-         /162017

K A P I T Á L O V É   V Ý D A V K Y časť VEGA/C1-MŠVVaŠ SR

POŽIADAVKY NA KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY NA JEDNOTLIVÉ ROKY RIEŠENIA
Požadované výdavky menovite rozpíšte v časti VEGA/C3-MŠVVaŠ SR

1. rok 2. rok 3. rok 4. rok
[ € ] [ € ] [ € ] [ € ]

15 000 15 000 10 000 0

B E Ž N É   V Ý D A V K Y / T R A N S F E R Y časť VEGA/C2-MŠVVaŠ SR

POŽIADAVKY NA BEŽNÉ VÝDAVKY NA JEDNOTLIVÉ ROKY RIEŠENIA
Požadované výdavky menovite rozpíšte v časti VEGA/C3-MŠVVaŠ SR
(600) MZDY,PLATY,POISTNÉ, TOVARY A SLUŽBY z toho

/*
1. rok 2. rok 3. rok 4. rok
[ € ] [ € ] [ € ] [ € ]

MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY A OSTATNÉ OSOBNÉ VYROVNANIA ...............
POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ A NÁRODNÉHO ÚRADU PRÁCU ...............
CESTOVNÉ NÁKLADY, DOPRAVNÉ, KONFERENČNÉ VÝDAVKY  - spolu ................1)

Z toho koľko % predstavuje cestovné a výdavky na konferencie?

ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIE   - spolu .................................................................2)

MATERIÁL3)(požiadavku rozpíšte na podpoložky v časti VEGA/C3-MŠVVaŠ SR)- spolu
RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA   - spolu ..............................................................4)

NÁJOMNÉ ZA PRENÁJOM   - spolu ...............................................................................4)

SLUŽBY   - spolu ..............................................................................................................5)

PRIAME NÁKLADY NA PROJEKT ..................................................................................
NEPRIAME REŽIJNÉ  VÝDAVKY .....................................................................................6)

SPOLU (600)
Podiel nepriamych režijných výdavkov

2 000 2 000 3 000 0
300 300 400 0

2 500 2 500 3 000 0
80% 80% 80% 0%
500 500 500 0

18 000 18 000 15 000 0
500 500 500 0
0 0 0 0

2 000 2 000 3 000 0
25 800 25 800 25 400 0
3 870 3 870 3 810 0
29 670 29 670 29 210 0

15% 15% 15% 0%



časť VEGA/C3-MŠVVaŠ SR
ZDÔVODNENIE POŽIADAVIEK uvedených v častiach VEGA/C1-MŠVVaŠ SR; VEGA/C2-MŠVVaŠ SR - podľa jednotlivých položiek
a podpoložiek, podľa rokov riešenia

Rok 2017

VEGA/C1
Prenosný ultrazvukový prístroj Sonoscape – prístroj potrebný k lokalizácii nádorových lézií pri odbere tkaniva.

VEGA/C2
1.Cestovné, ubytovacie náklady na domáce a zahraničné vedecké podujatia s aktívnou účasťou.
2. Mzdové náklady na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, resp.odmeny za ukončenie
riešiteľských etáp. 
3. Zdravotné a sociálne poistenie.
4. Fotografický a dokumentačný materiál
5. Odborné periodiká (knihy, časopisy) a príspevok na náklady spojené so zverejnením a publikáciou výsledkov v
medzinárodných časopisoch (poplatok za zaslanie - submission fee, poplatok za publikáciu - page charges a
farebné obrázky).
6. Výkony výpočtových, analytických, štatistických a prekladateľských stredísk.
7. Náklady na opravy prístrojov a zariadení používaných pri riešení projektu a servisné práce.
8. Drobný nehmotný majetok, kancelárske potreby, drobný spotrebný materiál
9. Nepriame režijné náklady
10. Materiál na histopatologické, genomické, proteomické molekulové vyšetrenia:

-Materiál na sonografické a mamografické vyšetrenie, na odber a spracovanie tkanivových biopsií (bioptické ihly),
materiál potrebný na peroperačnú biopsiu, materiál a nástroje potrebné na odber a spracovanie biologického
materiálu – tkanivo a krv. T.j. dezinfekčné prostriedky, skúmavky, špičky, pipety, sterilizačný papier, ihly,
laboratórne sklo, stojan na laboratórne pipety, plasty, stojany na skúmavky, izopropanolol, pracovné pomôcky,
mikroplatne, misky, skúmavky.

- Chemikálie - sety na imunohistochemické vyšetrenie ER, PR, HER-2 génovej a proteínovej expresie, nádorovej
typizácie. Bližšia špecifikácia =: Biotinylated Link LSAB, Streptavidín–HRP LSAB, Estrogénový receptor 1ml,
Progesterónový receptor 1 ml, Ki 67 Antigén 1 ml, Cadherin E clone NCH-38,  p53, DO 12, Herceptest (DAKO)®
, Agarose II, Proteinase K, B-actin, mRNA free solution, Monoklónové protilátky cytokeratínu 14 a 18.

- Chemikálie a spotrebný materiál na molekulové a genetické vyšetrenie:

Izolačné a PCR kity, reštrikčné štiepne enzýmy, agaróza, primery, štiepne markery, roztoky, pufre, chemikálie na
elektroforetické vyšetrenia, laboratórne plasty a sklo, chemikálie na cytologické vyšetrenie), RNA later, RT-PCR
génovo-profilačné kity, tzv. gene profiling cDNA arrays, Human miRNA Microarray kit, Human Gene Expression
Microarray Kit, PCR platňa, TaqMan esej, HumanCore-24 DNA Analysis Kits, TruSeq small RNA for miRNA
RS-200-0048, TruSeq DNA Methylation Kit, The TruSeq Amplicon Cancer Panel (TSACP) na sekvenáciu DNA a
RNA.

Rok 2018

VEGA/C1
USG sondy k ultrazvukovému prístroju, lineárna a konvexná sonda.

VEGA/C2
1.Cestovné, ubytovacie náklady na domáce a zahraničné vedecké podujatia s aktívnou účasťou.
2. Mzdové náklady na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, resp.odmeny za ukončenie
riešiteľských etáp. 
3. Zdravotné a sociálne poistenie.
4. Fotografický a dokumentačný materiál
5. Odborné periodiká (knihy, časopisy) a príspevok na náklady spojené so zverejnením a publikáciou výsledkov v
medzinárodných časopisoch.
6. Výkony výpočtových, analytických, štatistických a prekladateľských stredísk.
7. Náklady na opravy prístrojov a zariadení používaných pri riešení projektu a servisné práce.
8. Drobný nehmotný majetok, kancelárske potreby, drobný spotrebný materiál

Vytlačené: 25. 4. 2016  8:58:05 Reg. číslo: 1/0124/17 VEGA/Ž-         /172017



časť VEGA/C3-MŠVVaŠ SR
ZDÔVODNENIE POŽIADAVIEK uvedených v častiach VEGA/C1-MŠVVaŠ SR; VEGA/C2-MŠVVaŠ SR - podľa jednotlivých položiek
a podpoložiek, podľa rokov riešenia

9. Nepriame režijné náklady
10. Materiál na histopatologické, genomické, proteomické molekulové vyšetrenia: (viď vyššie)

Rok 2019

VEGA/C1
Bioptický system Bard - na CB biopsiu karcinómov.

VEGA/C2
1.Cestovné, ubytovacie náklady na domáce a zahraničné vedecké podujatia s aktívnou účasťou.
2. Mzdové náklady na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, resp.odmeny za ukončenie
riešiteľských etáp. 
3. Zdravotné a sociálne poistenie.
4. Fotografický a dokumentačný materiál
5. Odborné periodiká (knihy, časopisy) a príspevok na náklady spojené so zverejnením a publikáciou výsledkov v
medzinárodných časopisoch.
6. Výkony výpočtových, analytických, štatistických a prekladateľských stredísk.
7. Náklady na opravy prístrojov a zariadení používaných pri riešení projektu a servisné práce.
8. Drobný nehmotný majetok, kancelárske potreby, drobný spotrebný materiál
9. Nepriame režijné náklady
10. Materiál na histopatologické, genomické, proteomické molekulové vyšetrenia: (viď vyššie)

Finančné prostriedky v bode VEGA/C1 slúžia k zakúpeniu technického vybavenia, ktoré zlepšia výťažnosť a
kvalitu extrakcie biologického materiálu.

Finančné prostriedky v bode VEGA/C2 sú rozpísané po jednotlivých položkách a sú bezprostredne potrebné k
zabezpečeniu grantovej úlohy. Najvyššiu položku predstavujú chemikálie pre imunohistochemické a
molekulovo-genetické analýzy. Ich zabezpečenie je neoddeliteľnou položkou k vykonaniu práce. V poslednom
roku štúdie plánujeme zamerať sa viac na súhrnnú analýzu a prezentáciu výsledkov, preto čerpanie prostriedkov
„bežný materiál“ je redukované oproti predošlým rokom, pričom prostriedky na prezentáciu výsledkov sú zvýšené.

Vytlačené: 25. 4. 2016  8:58:05 Reg. číslo: 1/0124/17 VEGA/Ž-         /172017



časť VEGA/D -  REKAPITULÁCIA RIEŠITEĽSKÉHO KOLEKTÍVU

DÁTUM REGISTRÁCIE
25. 4. 2016 Registračné číslo projektu: 1/0124/17

Komisia VEGA
Číslo

9
Názov Komisia VEGA pre lekárske a  farmaceutické vedy

časť VEGA/D1-SAV

Priezvisko, meno, tituly

tvoriví riešitelia z organizácií SAV Po
hl
av
ie

R
ok

na
ro
d. Organizácia

IČO a skratka org.

Riešiteľská kapacita v hodinách
v jednotlivých rokoch

1. rok 2. rok 3. rok 4. rok

VEDÚCI PROJEKTU:

ZÁSTUPCA VEDÚCEHO PROJEKTU:

SPOLURIEŠITELIA:

RIEŠITEĽSKÁ KAPACITA V HODINÁCH SPOLU (kapacita tvorivých riešiteľov projektu): 0 0 0 0

Vytlačené: 25. 4. 2016  8:58:05 Reg. číslo: 1/0124/17 VEGA/Ž-         /182017



časť VEGA/D -  REKAPITULÁCIA RIEŠITEĽSKÉHO KOLEKTÍVU

DÁTUM REGISTRÁCIE
25. 4. 2016 Registračné číslo projektu: 1/0124/17

Komisia VEGA
Číslo

9
Názov Komisia VEGA pre lekárske a  farmaceutické vedy

časť VEGA/D1-MŠVVaŠ SR

Priezvisko, meno, tituly

tvoriví riešitelia z organizácií MŠ Po
hl
av
ie

R
ok

na
ro
d. Organizácia

IČO a skratka org.

Riešiteľská kapacita v hodinách
v jednotlivých rokoch

1. rok 2. rok 3. rok 4. rok

VEDÚCI PROJEKTU:
1. Žúbor Pavol, prof. MUDr. PhD., DrSc. muž 1975 00397865, JLF UK 500 500 500 0

ZÁSTUPCA VEDÚCEHO PROJEKTU:
2. Hatok Jozef, RNDr. PhD. muž 1978 00397865, JLF UK 300 300 300 0

SPOLURIEŠITELIA:
3. Kasajová Petra, MUDr. PhD. žena 1986 00397865, JLF UK 500 500 500 0

4. Žigo Imrich, MUDr. CSc. muž 1952 00397865, JLF UK 500 500 500 0

5. Danková Zuzana, RNDr. PhD. žena 1979 00397865, JLF UK 500 500 500 0

6. D Gondová Alexandra, MUDr.  žena 1989 00397865, JLF UK 1 000 1 000 1 000 0

7. Krivuš Štefan, MUDr. CSc. muž 1951 00397865, JLF UK 500 500 500 0

8. D Laučeková Zuzana, MUDr.  žena 1989 00397865, JLF UK 500 500 500 0

9. Holúbeková Veronika, Mgr. PhD. žena 1985 00397865, JLF UK 500 500 500 0

10. D Ježková Eva, Mgr.  žena 1984 00397865, JLF UK 1 000 1 000 1 000 0

11. D Ňachajová Marcela, MUDr.  žena 1987 00397865, JLF UK 500 500 500 0

12. Kúdela Erik, MUDr. PhD. muž 1986 00397865, JLF UK 300 300 300 0

RIEŠITEĽSKÁ KAPACITA V HODINÁCH SPOLU (kapacita tvorivých riešiteľov projektu): 6 600 6 600 6 600 0
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NÁVRH VHODNÝCH POSUDZOVATEĽOV ZO SR

Mlynček Miloš, prof. MUDr. CSc., Gynekologicko-pôrodnícka klinika, Fakultná nemocnica Nitra
Kajo Karol, Doc. MUDr. PhD., Onkologický ústav Sv. Alžbety, Bratislava
Pohlodek Kamil, Doc. MUDr. PhD., II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK, Bratislava

NÁVRH VHODNÝCH POSUDZOVATEĽOV ZO ZAHRANIČIA

Nagy Bálint, Doc. MUDr. DrSc, Semmelweisova Univerzita, Budapest, Maďarsko
Dussan Luberth Carlos Alberto, MUDr. PhD., USP Hospital San Jaime, Oncology platform, Španielsko
Jacobsson Bo, prof. MUDr. PhD., University Gotenburg, Dpt. OB-Gy, Švédsko

NÁVRH NEVHODNÝCH POSUDZOVATEĽOV

Vytlačené: 25. 4. 2016  8:58:05 Reg. číslo: 1/0124/17 VEGA/Ž-         /202017


