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08:30 08:35 Zahájení konference
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10:00 10:30 Kávová přestávka

10:30 12:00 BIOLOGIE NÁDORŮ II

12:00 13:00 Oběd

13:00 14:30 BIOLOGIE NÁDORŮ III

14:30 15:00 Přednášky sponzora

15:00 16:30 POKROČILÁ MOLEKULÁRNÍ DIAGNOSTIKA NÁDORŮ -  
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16:30 17:00 Kávová přestávka
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19:00 Společenský večer
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08:30 09:30 STUDENTSKÁ SEKCE
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10:00 10:30 Kávová přestávka

10:30 11:00 BABÁKOVA PŘEDNÁŠKA
předání Babákovy medaile a diplomů pro studenty

11:00 11:30 SOUČASNOST A BUDOUCNOST NÁDOROVÉHO VÝZKUMU  
V ČESKÉ REPUBLICE

11:30 13:00 BIOLOGIE NÁDORŮ IV - HEMATOONKOLOGIE

13:00 13:50 Oběd

13:50 14:00 Přednáška sponzora

14:00 15:30 GENETIKA NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ

15:30 17:00 ETICKÉ ASPEKTY ONKOLOGICKÉHO VÝZKUMU

STŘEDA 7. 9. 2022, 09:00 – 16:00

II. MORFOLOGICKÝ WORKSHOP
Buňky a tkáně ve třech rozměrech
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ÚVODNÍ SLOVO

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abych Vás jménem Hlavního výboru Česko-slovenské biologické společnosti a součas-
ně programového a organizačního výboru přivítala na výročních již XXV. Biologických dnech 
s podtitulem Od nádorové biologie po precizní onkologii, které se konají v prostorách nového 
Univerzitního kampusu Bohunice v Brně. Navazujeme tak na velice úspěšné XXI. Biologické 
dny, které byly tematicky rovněž zaměřeny na oblast nádorové biologie. Výzkum v oblasti ná-
dorové biologie má v České republice i na Slovensku bohatou historii, počínaje objasňováním 
základních patogenetických procesů v nádorové buňce a vývojem nových diagnostických a lé-
čebných postupů konče. Jen v  České republice zaujímá objemově výzkum nádorů více než 
25 % celého biomedicínského výzkumu.

Významné jubileum zažívá také organizátor Biologických dnů, Česko-slovenská biologická 
společnost, která letos slaví 100 let od svého založení v roce 1922. Na konferenci proto zazní 
také přednáška profesora Augustina Svobody věnovaná historii společnosti. Babákovu před-
nášku pořádanou pří výjimečných příležitostech Česko-slovenskou biologickou společností 
přednese profesor Ondřej Slabý, který za svůj přínos v oblasti studia molekulární patogeneze 
nádorů obdrží Babákovu medaili.

Velký dík patří všem, kteří si v období prázdnin udělali čas na přípravu vědeckých příspěvků, 
především pak členům organizačního a programového výboru a předsedajícím jednotlivých 
sekcí, kteří aktivně spolupracovali na přípravě odborného programu. V rámci konference tak 
bude prezentováno celkem 73 přijatých příspěvků, z toho 47 formou přednášek, přičemž jsme 
si dali za cíl tematicky pokrýt nejzajímavější oblasti současného onkologického výzkumu a vy-
tvořit přehlídku toho nejlepšího co může český a slovenský výzkum v této oblasti nabídnout.

Věříme, že konference bude zajímavá nejen svým odborným programem, ale pro své účastníky 
i příjemnou společenskou událostí, místem, kde se rádi setkají se svými kolegy a přáteli.

Sabina Ševčíková
předsedkyně organizačního výboru konference
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Organizační výbor

doc. RNDr. Sabina Ševčíková Ph.D.
prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D.
Mgr. Martina Lojová, Ph.D.

Programový výbor

prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D.
doc. Mgr. Jan Bouchal, Ph.D.
doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.
Mgr. Stjepan Uldrijan, Ph.D.
MUDr. Josef Srovnal, Ph.D.
prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.
prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc.
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
doc. MUDr. Lenka Foretová, Ph.D.
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.
prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. 
prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.

Web konference:

www.biologickedny.cz
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ZÁKLADNÍ INFORMACE

Místo konání
Masarykova univerzita
Univerzitní kampus Brno Bohunice
Kamenice 5
Brno – Bohunice, 625 00

Výstava firem
Výstava firem je umístěna v prostorách Univerzitního kampusu

Stravování
Během přestávek se bude podávat káva, čaj a malé občerstvení. Obědy se budou podávat v areálu 
Univerzitního kampusu.

Společenský program
Společenský večer se koná 5. 9. 2014 v areálu Univerzitního kampusu.

Registrační poplatky

Do 31. 7. Od 1. 8.

Člen ČSBS 2 000 Kč 2 400 Kč

Nečlen ČsBS 2 500 Kč 3 000 Kč

Student člen ČsBS 1 000 Kč 1 300 Kč

Student nečlen ČsBS 1 200 Kč 1 600 Kč

Vyzvaný přednášející Bez poplatku Bez poplatku

Pregraduální student* Bez poplatku Bez poplatku

II. Morfologický workshop (7. 9. 2022) Bez poplatku Bez poplatku

* vstup pouze na přednášky – bez nároku na kongresové materiály a občerstvení
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PROGRAM KONFERENCE 

5. 9. 2022

07 : 30–08 : 30 REGISTRACE

08 : 30–08 : 35 Zahájení konference

Sekce: Biologie nádorů I
Předsedající: doc. Mgr. Jan Bouchal, Ph.D., doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D., Mgr. Stjepan 

Uldrijan, Ph.D.

08 : 35–08 : 50 Vodička P. (Praha): Studium molekulární diverzity adenomů tlustého střeva 
a konečníku-rané fáze přechodu v malignitu

08 : 50–09 : 05 Uldrijan S. (Brno): Nové molekulární mechanismy regulující signální dráhu 
MAPK ERK v buňkách melanomu

09 : 05–09 : 20 Müller P. (Brno): Regulace stresové odpovědi v nádorových buňkách

09 : 20–09 : 35 Bouchal J. (Olomouc): Výhody a omezení 3D organoidů a ex vivo kultivace 
nádorových tkání v personalizované medicíně

09 : 35–09 : 50 Nováková K. (Brno): Biobanky a jejich role ve vědě – luxus nebo nezbytnost?

09 : 50–10 : 00 Diskuze

10 : 00–10 : 30   Kávová přestávka

Sekce: Biologie nádorů II
Předsedající: prof.  MUDr.  Karel Smetana, DrSc., prof.  MUDr.  Aleksi Šedo, DrSc., doc. 

RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D.

10 : 30–10 : 50 Smetana K. (Praha): Nádorově asociované fibroblasty a jejich produkty jako 
možný cíl precizní protinádorové terapie

10 : 50–11 : 10 Lacina L. (Praha): Exosomy a mikroprostředí maligních nádorů, zejména me-
lanomů

11 : 10–11 : 25 Šedo A. (Praha): Dipeptidylpeptidase-IV aktivitou a/nebo strukturou homo-
logní molekuly v biologii a medicíně

11 : 25–11 : 40 Bušek P. (Praha): Mezenchymální buňky s charakteristikami nádorově asocio-
vaných fibroblastů v mikroprostředí glioblastomů a mozkových metastáz

11 : 40–11 : 55 Trnka J. (Praha): Mitochondriálně cílené látky v léčbě nádorů – na co si dát 
pozor

11 : 50–12 : 00 Diskuze

12 : 00–13 : 00  Oběd / Prohlížení posterů



13

P R O G R A M  K O N F E R E N C E

NA OBSAH

Sekce: Biologie nádorů III
Předsedající: doc. Ing. Jiří Hatina, CSc., Mgr. Božena Smolková, Ph.D., doc. Mgr. Jiří Šána, 

Ph.D.

13 : 00–13 : 15 Šána J. (Brno): Význam nekódujících RNA v patogenezi gliomů

13 : 15–13 : 30 Hatina J. (Plzeň): Nádorové kmenové buňky  – klinická relevance a  experi-
mentální přístupy

13 : 30–13 : 45 Beneš P. (Brno): Biologické markery progrese solidních nádorů

13 : 45–14 : 00 Smolková B. (Bratislava): Deregulácia epigenómu u melanómu uvey so zlou 
prognózou

14 : 0–14 : 15 Kupcová Skalníková H. (Liběchov): Role imunitní odpovědi ve spontánní re-
gresi melanomu

14 : 15–14 : 30 Diskuze

Přednášky sponzora
14 : 30–14 : 45 Ciesielska A. (10X Genomics): Spatial transcriptomics in cancer research

14 : 45–15 : 00 Maroun B. (Illumina): Redefining NGS in Cancer Research

Sekce: Pokročilá molekulární diagnostika nádorů – precizní onkologie
Předsedající: doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D., prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D., MUDr. Josef 

Srovnal, Ph.D.

15 : 00–15 : 20 Bouchalová P. (Brno): Proteiny odpovědné za špatnou terapeutickou odpo-
věď metastatických nádorů ledvin na léčbu tyrosinkinasovými inhibitory

15 : 20–15 : 40 Srovnal J. (Olomouc): Tekutá biopsie v klinické a experimentální onkologii

15 : 40–15 : 55 Souček P. (Praha): Využití celoexomového sekvenování ke studiu prognózy 
a rezistence na terapii u pacientek s karcinomem ovaria

15 : 55–16 : 10 Bednář D. (Brno): PredictSNPONCO: Webový server pro rychlou automatizo-
vanou analýzu mutací v proteinech spojených s rozvojem rakoviny

16 : 10–16 : 20 Pokorná P. (Brno): Využití precizní medicíny a konceptu „drug repositioning“ 
v managementu pacientů s vaskulárními anomáliemi

16 : 20–16 : 30 Diskuze

16 : 30–17 : 00  Kávová přestávka
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Sekce: Moderní přístupy v protinádorové terapii

Předsedající: doc. MUDr.  Regina Demlová, Ph.D., doc. RNDr.  Lenka Zdražilová Dubská, 
Ph.D., prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc.

17 : 00–17 : 15 Zdražilová Dubská L. (Brno): Výroba a klinické hodnocení ATMP z dendritic-
kých buněk u pediatrických pacientů s high-risk tumory

17 : 15–17 : 30 Eckschlager T. (Praha): Předčasné stárnutí jako příčina pozdních následků 
protinádorové léčby

17 : 30–17 : 45 Obermannová R. (Brno): GENESIS  – národní platforma výstupů a  výsledků 
doporučení molekulárních tumor boardů v rámci sítě CZECRIN ONCO

17 : 45–18 : 00 Diskuze

6. 9. 2022

Studentská sekce
Předsedající: doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D., doc. RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D.

8.00-8.15 Jakubechová J. (Bratislava): Extracellular vesicles of human uveal melanoma 
mediate gene-directed enzyme/prodrug therapy

8.15 – 8.30 Ondrišová L. (Brno): Adaptace buněk chronické lymfocytární leukémie na cí-
lenou léčbu BCR inhibitory

8.30 – 8.45 Curylová L. (Brno): Změny v expresi proteinů rodiny p53 korelují s expresí fakto-
rů kmenovosti a tumorigenicitou nádorových buněk u pediatrických sarkomů

8.45 – 9.00 Výmolová B. (Praha): Mezenchymální buňky asociované s mozkovými nádory: 
charakterizace a funkce ve vztahu k myeloidnímu infiltrátu

9.00 – 9.15 Vavrušáková B. (Brno): Role of ER stress in immune surveillance and carcino-
genesis

Sto let Česko‑slovenské biologické společnosti
Předsedající: prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.

09 : 30–10 : 00 Svoboda A. (Brno): Sto let Československé biologické společnosti

10 : 00–10 : 30  Kávová přestávka

Babákova přednáška a předání Babákovy medaile a diplomů pro studenty
Předsedající: prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.

10 : 30–11 : 00 Slabý O. (Brno): Vyšší stupeň personalizace léčby nádorových onemocnění 
s využitím komplexního genomového profilování: precizní onkologie
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Současnost a budoucnost nádorového výzkumu v České republice
Předsedající: doc. MUDr.  Marián Hajdúch, Ph.D., prof.  RNDr.  Ondřej Slabý, Ph.D., 

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

11 : 00–11 : 30 Šedo A. (Praha): Představení Národního ústavu pro výzkum rakoviny

Biologie nádorů IV – hematoonkologie
Předsedající: prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D., doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.

11 : 30–11 : 45 Kotašková J. (Brno): Realita zapojení molekulárně biologických metod do 
diagnostiky a stratifikace lymfoproliferativních onemocnění

11 : 45–12 : 00 Plevová K. (Brno): Přínos a úskalí sekvenačních metod v diagnostice hemato-
logických malignit

12 : 00–12 : 15 Doubek M. (Brno): Moderní léčba chronické lymfocytární leukemie – příklad 
personalizované hematologické léčby

12 : 15–12 : 30 Šnaurová R. (Ostrava): Tumor supresor OTUD1 reguluje translaci skrze deu-
biquitinaci ribozomů

12 : 30–12 : 45 Ševčíková S. (Brno): Tekuté biopsie u mnohočetného myelomu

12 : 45–13 : 00 Diskuze

13 : 00–13 : 50  Oběd

Přednáška sponzora
13 : 50–14 : 00 Bezděková D. (Accela): New approaches in cancer research combining Full 

Spectrum Cytometry and live-cell imaging

Genetika nádorových onemocnění
Předsedající: doc. MUDr. Lenka Foretová, Ph.D., prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

14 : 00–14 : 20 Mišove A. (Brno): Vzácnější příčiny dědičné dispozice k nádorům prsu a ovaria

14 : 20–14 : 40 Macůrek L. (Praha): Funkční charakterizace CHEK2 variant u pacientek s kar-
cinomem prsu

14 : 40–15 : 00 Grell P. (Brno): NGS testování nádorů, precizní onkologie a genetické vyšet-
ření – multioborová spolupráce v MOÚ

15 : 00–15 : 20 Drábová K. (Brno): Výsledky celoexomového sekvenování germinální DNA 
u dětských pacientů se solidními tumory

15 : 20–15 : 30 Diskuze
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Etické aspekty onkologického výzkumu

Předsedající: prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.

15 : 30–16 : 00 Veselská R. (Brno): Etika výzkumu v ČR, rok 2022: samozřejmost, formalita 
nebo přežitek?

16 : 00–16 : 30 Kozáková Š. (Brno): Etické aspekty klinických hodnocení v onkologii

16 : 30–16 : 45 Diskuze

  Ukončení konference

7. 9. 2022

II. Morfologický workshop:
Buňky a tkáně ve třech rozměrech

09 : 00–16 : 00

Přednáška: Kafková M. (VUT Brno): Počítačová mikrotomografie pro 3D analýzu tkání 
a orgánů

Přednáška: Jesionek W. (CELLIM CEITEC): Obrazová analýza mikroskopických snímků

Exkurze CELLIM a demonstrace pokročilé mikroskopické techniky (Jesionek W., CELLIM CEI-
TEC).

Představení oboru „Klinický embryolog“ a exkurze do výukových embryologických laboratoří 
Ústavu histologie a embryologie LF MU (Hampl A, LF MU).

Mikroskopická stavba lidského těla – demonstrace tkáňových preparátů UHE LF MU (Vaňhara P, 
LF MU).
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BABÁKOVA PŘEDNÁŠKA

Česko-slovenská biologická společnost pořádá od roku 
1992 volnou sérii prestižních vědeckých přednášek nazva-
ných Babákovy přednášky.

Tyto přednášky jsou vědeckým odkazem jednoho ze zakla-
datelů Československé biologické společnosti, profesora 
Edwarda Babáka (1873 – 1926), fyziologa světového jména.

Prof. Babák přešel v roce 1919 z Karlovy univerzity v Pra-
ze do Brna, kde patřil k zakládajícím profesorům lékařské 
fakulty Masarykovy univerzity. Působil zde jako přednosta 
fyziologického ústavu a několik let i jako přednosta Ústavu 
všeobecné biologie. Zasloužil se rovněž o založení Vysoké 
školy zvěrolékařské a Vysoké školy zemědělské a lesnické 
v Brně. Již v roce 1912 inicioval vydávání teoretického ča-
sopisu Biologické listy, stál u  kolébky Moravské přírodo-
vědecké společnosti a  Spolku pro výzkum dítěte a  péče 
o dítě. Jeho vědecká osobnost silně ovlivnila organizaci vědeckého a kulturního života v Brně 
a na celé Moravě.

Česko-slovenská biologická společnost pořádá Babákovy přednášky při slavnostních nebo vý-
znamných vědeckých příležitostech jako naplnění myšlenek tohoto vědce a k jejich autorství 
zve významné vědce současné.

POZVÁNKA

Babákova přednáška
prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Biologický ústav LF MU a CEITEC MU

Vyšší stupeň personalizace léčby nádorových onemocnění s využitím 
komplexního genomového profilování: precizní onkologie

Přednáška se koná v aule Masarykovy univerzity v Brně

v úterý 6. září 2022 v 10 : 30
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prof. RNDr. Ondřej SLABÝ, Ph.D.

Ondřej Slabý (*1981) je profesorem a  přednostou Biolo-
gického ústavu na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity 
v Brně. Pracuje jako vedoucí výzkumné skupiny ve Středoev-
ropském technologickém institutu (CEITEC) na Masarykově 
univerzitě a vede Laboratoř molekulární patologie na Ústa-
vu patologie ve Fakultní nemocnici Brno. Řadu let je vědec-
kým tajemníkem Masarykova onkologického ústavu v Brně.

Prof. Slabý se dlouhodobě zabývá nádorovou genomikou 
a studiem nekódujících RNA v patogenezi lidských nemo-
cí se speciálním zaměřením na jejich možné využití v dia-
gnostice a moderní terapii. V této oblasti také významně 
publikoval (h-index 44, celkový počet citací bez autocitací 
> 6700). Je vynálezce nebo spoluvynálezce řady diagnos-
tických metod pro klinickou medicínu a  onkologii, byl 
úspěšný také v transferu technologií. Patentovaná metoda 
jeho týmu pro neinvazivní diagnostiku kolorektálního karcinomu vyústila v licenční smlouvu 
s firmou Biovendor, která pracuje na vývoji certifikované diagnostické soupravy.

Prof. Slabý má atestaci v oboru Klinická genetika a je průkopníkem konceptu precizní onkologie. 
Spoluzakládal molekulární tumor board ve Fakultní nemocnici Brno a na Masarykově onkologic-
kém ústavu. Jeho tým, jako první v České republice, začal provádět komplexní genomové profi-
lování nádorů pro účely terapeutického plánování v onkologii. Prof. Slabý se podílí také na řadě 
edukačních a popularizačních projektů v této oblasti.

Je členem Americké asociace pro výzkum rakoviny (AACR), České onkologické společnosti, 
Společnosti českých patologů, Společnosti lékařské genetiky a genomiky, a dalších. Spoluza-
kládal Českou neuro-onkologickou společnost. Od roku 2018 je předsedou Česko-slovenské 
biologické společnosti. Je nositelem řady ocenění: ceny České onkologické společnost v roce 
2010 a 2012, ceny České lékařské společnosti JEP za nejlepší knižní publikaci v roce 2016 (mo-
nografie Molekulární medicína), ceny Ministra zdravotnictví České republiky za medicínský 
výzkum v letech 2014 a 2016, ceny Novartis Discovery Award v roce 2017, ceny rektora Masa-
rykovy univerzity v roce 2017 a ceny MUNI Innovation Award v roce 2021.

Byl předsedou hodnotícího panelu Nádorové choroby Agentury pro zdravotnický výzkum Čes-
ké republiky a místopředsedou panelu Nádorová biologie, experimentální onkologie, morfolo-
gické obory a patologie Grantové agentury České republiky. V současné době je členem před-
sednictva Agentury pro zdravotnický výzkum a místopředsedou hodnoticího panelu Metodiky 
17+ pro oblast zdraví Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. V letech 2021 a 2022 byl vládním 
zmocněncem pro vědu a výzkum ve zdravotnictví, nyní je poradcem ministra zdravotnictví pro 
oblast vědy a  výzkumu. Je členem vědecké rady ministra zdravotnictví, Lékařské fakulty MU 
a Masarykova onkologického ústavu. Dále předsedou oborové rady Biomedicínské vědy na LF 
MU, členem řady oborový rad a komisí na MU, UK a UPOL. Je jedním z koordinátorů a vědeckým 
ředitelem Národního ústavu pro výzkum rakoviny.

Ž I V O T O P I S
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Vyšší stupeň personalizace léčby nádorových 
onemocnění s využitím komplexního genomového 
profilování: precizní onkologie
Slabý O.1,2

1  Biologický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně
2  Středoevropský technologický institut Masarykovy univerzity v Brně

Současný pokrok ve výzkumu zhoubných nádorů a vývoj moderních terapií významně posu-
nul léčebné možnosti těchto onemocnění. Úspěchu bylo dosaženo dokonce u malignit, které 
jsme ještě nedávno považovali za neovlivnitelné systémovou terapií. Prognóza onkologických 
pacientů se tedy zlepšuje, a to včetně těch s metastatickým onemocněním, přičemž logickým 
cílem klinického výzkumu je transformace diseminovaného onemocnění z kategorie chorob 
smrtelných do skupiny onemocnění chronických. Za tímto pokrokem a touto ambicí si kromě 
protinádorové imunoterapie lze představit především uplatňování poznatků z oblasti moleku-
lární patologie a  jejich využití pro individualizované terapeutické plánování. Aplikací těchto 
poznatků se posouváme od morfologické úrovně charakterizace nádorů na další úroveň, která 
zohledňuje jejich biologické chování. Umožňuje to vyšší stupeň individualizace léčby nádoro-
vých onemocnění, při kterém využíváme technologie umožňující komplexní genomové profi-
lování, zejména sekvenování nové generace (NGS) a který označujeme jako precizní onkologie. 
Pro precizní onkologii je nezbytný také multidisciplinární přístup v podobě tzv. molekulárního 
tumor boardu (MTB), v českém jazyce lze takový mezioborový panel označit jako molekulárně-
-onkologická indikační komise. Typicky jsou zde zastoupeny odbornosti jako je klinický onko-
log, patolog, molekulární biolog (molekulární patolog), klinický genetik, klinický farmakolog. 
Rolí této indikační komise je potom nalezení vhodného a vysoce individualizovaného léčeb-
ného plánu nad rámec standardní léčby, a to na základě provedení komplexních genomových 
analýz daného nádoru. Obsahem sdělení jsou dosavadními výsledky dvou molekulárně-onko-
logických indikačních komisí ve Fakultní nemocnici Brno, komise pro nádory dětského věku 
a komise pro nádory dospělých. Vzhledem k tomu, že komplexnost, se kterou jsou nádory bio-
logicky charakterizovány, významně převyšuje potřeby vlastní diagnostiky, získána data také 
rozšiřují naše poznání v oblasti nádorové genomiky a molekulární patologie nádorů.
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STUDNIČKOVA CENA

Nejlepší studentská přednáška a poster Biologických dnů 
získají cenu pojmenovanou po profesoru Františku K. Stud-
ničkovi, jejíž součástí je i finanční odměna.

prof.  MUDr.  František K.  Studnička, byl světově uznávaný 
český biolog a  lékař první poloviny 20.  století. Byl zakla-
datelem Histologicko-embryologického ústavu Lékařské 
fakulty Masarykovy univerzity a  podílel se i  na koncepci 
a  vedení jejího Ústavu pro všeobecnou biologii. Při tom 
všem stačil vyučovat histologii a embryologii i nějaký čas 
na Vysoké škole zvěrolékařské a  velmi aktivně participo-
vat na vědeckém dění v  Brně jako neúnavný přednášející 
a diskutér, ale i spolkový činovník v Přírodovědeckém klu-
bu nebo v Moravské přírodovědecké společnost. Společně 
s fyziologem prof. MUDr. E. Babákem založil Českosloven-
skou biologickou společnost.

Svoji první vědeckou práci uveřejnil ještě jako gymnaziální student ve Verhandl. d. Zool.- bo-
tan. Gesellschaft Wien (1888). Spolu se studiem na lékařské fakultě České univerzity v Pra-
ze se s nadšením ponořuje do studia zoologie, kde mu byl učitelem významný český anatom 
a zoolog prof. F. Vejdovský. Ještě jako medik 5. ročníku se prezentoval na sjezdu Společnosti 
německých anatomů (Anatomische Gesellschaft) ve Strasbourgu (1894). Později byla hlavním 
vědeckým zájmem prof. Studničky „exoplasmová terorie“ – současnou terminologií se zabýval 
aktivní rolí extracelulární matrix v biologii buněk a tkání. Studničkova bibliografie zahrnuje ale 
také studie ze srovnávací anatomie a embryologie, cytologie a histogeneze tkání. Významně 
také přispěl k rozvoji mikroskopické techniky, jako autor vůbec první metodické příručky prak-
tické mikroskopie. Zásadně se zasloužil o uznání priority objevů J. E. Purkyně v mezinárodní 
vědecké komunitě. Prof. Studnička byl dvakrát nominovaný na Nobelovu cenu za fyziologii 
a lékařství.

Čech S.: 50 let od smrti profesora Františka Karla Studničky. Univerzitas 38 (4), 2005, 55–57
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PONDĚLÍ 5. 9. – Sekce: Biologie nádorů I 08 : 35–08 : 50

Studium molekulární diverzity adenomů tlustého střeva 
a konečníku‑rané fáze přechodu v malignitu

Siskova A.1,2, Vymetalkova V.1,2,4, Urbanova M.1, Drabova J.3, Boot A.5, van Wezel 
T.5, Ferrero G.6, Vodickova L.1,2,4, Naccarati A.1,6, Hampel C.7, Schneider‑Stock R.7, 
Vodicka P.1,2,4

1 Department of Molecular Biology of Cancer, Institute of Experimental Medicine of the Czech Academy 
of Sciences, Videnska 1083, 142 00 Prague, Czech Republic

2 Institute of Biology and Medical Genetics, 1st Faculty of Medicine Charles University and General 
University Hospital in Prague, Albertov 4, 128 00 Prague, Czech Republic

3 Department of Biology and Medical Genetics, 2nd Faculty of Medicine Charles University and 
University Hospital Motol, V Uvalu 84, 150 06, Prague, Czech Republic

4  Biomedical Centre, Faculty of Medicine in Pilsen Charles University, Alej Svobody 76, 323 00 Pilsen, 
Czech Republic

5 Department of Pathology, Leiden University Medical Center, Leiden, The Netherlands
6 Università degli Studi di Torino, Torino, Italy, Italian Institute for Genomic Medicine, Torino, Italy
7 University Hospital of Friedrich‑AlexanderUniversity Erlangen‑Nürnberg, Erlangen, Germany

Adenomy tlustého střeva a konečníku, neboli aberantně rostoucí tkáň, vycházející ze střevní-
ho epitelu, jsou považovány za prekurzor nádorů tlustého střeva a konečníku (CRC). CRC pak 
ve světě představuje třetí nejčastější nádorové onemocnění. V našich studiích jsme zkoumali 
A) chromosomální instabilitu (CIN) v časných stádiích adenomů pomocí strukturálních a nume-
rických chromosomálních aberrací; B) mutační profil u adenomů s nízkým a vysokým stupněm 
dysplázie a u karcinomů in situ spolu s podrobným sledováním v čase a C) transkriptomový 
profil 18 adenomů tlustého střeva a konečníku a přilehlé sliznice u České a Italské populace, 
zpárovaných dle histologie a věku.

Výsledky:

A) na základě aCGH analýzy jsme pozorovali výraznou variabilitu v chromosomální instabilitě 
u histologicky obdobných adenomů tlustého střeva a konečníku. Dle našich výsledků pacienti 
mohou být rozčleněni do 4 skupin: 1. Skupina zahrnuje jedince se ziskem genetického mate-
riálu, odpovídajícímu genům pro MALAT1 a TALAM1 dlouhé nekódující RNA (lncRNAs), 2. Sku-
pina představuje pacienty s četnými mikrodelecemi, 3. Skupina sestává z pacientů s celkově 
narušeným karyotypem a 4. Skupina zahrnuje jedince bez známek chromosomální instability. 
Identifikovali jsme ztráty genetického materiálu v genech, jako jsou TSC2, COL1A1, NOTCH1, 
MIR4673, a GNAS, a zisk v genech kódujících MALAT1 a TALAM1. B) Při použití techniky NGS 
jsme nalezli vysoké frekvence patogenních variant ve studovaných genech. Mutační frekvence 
v APC, KRAS and TP53 genech byly mírně nižší ve vzorcích adenomů než ve vzorcích s histolo-
gickým obrazem carcinoma in situ. Stratifikacre mutačních frekvencí na základě stupně dysplá-
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zie vyústila v následující gradient mezi adenomy s nízkým stupněm, adenomy s vysokým stup-
něm a karcinomy in situ pro APC gen 42.9-56.0-54.5%; KRAS gen 32.7-32.0-45.5%; TP53 gen 
8.2-20.0-18.2%. KRAS mutace byly spjaty s výskytem vilózní histologie a metylace promotoro-
vé oblasti APC se pojila statisticky významně s frekvencí variant v POLE genu. Naše výsledky 
potvrzují komplexní, mnohakrokový model postupné akumulace mutací, zejména v zásadních 
funkčně relevantních genech, jako jsou APC, TP53 a KRAS. C) „Enrichment“ analýza vyjevila, že 
nejvíce drah s utlumenou expresí přináleželo k drahám imunitní odpovědi a komplementární 
aktivace, zatímco dráhy se zvýšenou expresí zahrnovaly geny v regulaci proliferace a vývojové 
geny (Gene Ontology biological processes). Srovnání mezi tkání adenomů a přilehlou sliznicí 
ukázalo 2,753 genů s významně odlišnou expresí. Na základě těchto výstupů jsme vybrali 8 
kandidátních genů AXIN2, ETV4, RNF43, CXCL12, FBLN1, GNG7, ZEB2, a SFRP1 pro další vali-
dační studie na rozsáhlejší skupině pacientů s adenomy a pro funkční studie in vitro. Naše vý-
sledky naznačují možné nové kandidátní biomarkery k rozlišení prekancerózních stádií u ade-
nomů tlustého střeva a konečníku.

Poděkování: Studie byla podpořena projektem AZV MZ ČR NV18‑03‑00199, Operačním Programem Integrated 
Infrastructure  for  the  project:  Integrative  strategy  in  development  of  personalized  medicine  of  selected 
malignant tumours and its impact on quality of life, IMTS: 313011V446, spolufinancovaného European Regional 
Development Fund a Programem NPO: Národní ustav výzkumu rakoviny LX22NPO 05102.
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PONDĚLÍ 5. 9. – Sekce: Biologie nádorů I 08 : 50–09 : 05

Nové molekulární mechanismy regulující signální dráhu 
MAPK ERK v buňkách melanomu

Valčíková B.1,2, Vadovičová N.1,2, Uldrijan S.1,2

1 Biologický ústav, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Kamenice 5, Brno, 62500
2  Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA‑ICRC), 

Pekařská 53, Brno, 65691

Onkogenní mutace genů NRAS a BRAF, které konstitutivně aktivují signální dráhu mitogenem 
aktivované proteinkinázy (MAPK) ERK, jsou zodpovědné za agresivní růst maligního melano-
mu. Klinicky využívané nízkomolekulární inhibitory kináz BRAF a MEK mohou účinně zpomalit 
progresi tohoto onemocnění, obvykle se však brzy rozvine rezistence na léčbu. Proto je třeba 
hledat nové možnosti léčby pacientů s nádory rezistentními k terapii cílící na dráhu ERK.

Nedávné objevy naznačují, že aktivita dráhy MAPK ERK musí být v nádorových buňkách přísně 
kontrolována a  udržována v  určitém rozmezí, aby byl umožněn optimální růst nádoru (tzv. 
MAPK optimum)1,2. Buňky melanomu rezistentní vůči cílené léčbě využívají zpětnovazebných 
smyček v  dráze MAPK a  interakcí s  jinými signálními drahami, aby v  přítomnosti inhibitorů 
BRAF a MEK znovu nastolily aktivitu ERK optimální pro růst3. Cílení na molekulární mecha-
nismy udržující MAPK optimum by mohlo vést k nadměrnému zvýšení intenzity signalizace 
ERK a narušení růstu a přežití melanomových buněk rezistentních vůči těmto léčivům. Význam 
jednotlivých mechanismů udržujících MAPK optimum v melanomových buňkách však zůstává 
z velké části nejasný.

Identifikovali jsme nový molekulární mechanismus řídící kritickou negativní zpětnou vazbu 
v dráze ERK u melanomu. Provedli jsme kvantitativní analýzy aktivity ERK v melanomových 
buňkách s mutací BRAF a NRAS, kterým byly podávány inhibitory narušující tuto zpětnou vaz-
bu. Naše analýzy odhalily překvapivě vysokou rezervní signalizační kapacitu dráhy ERK. Naše 
výsledky naznačují možnost využití nízkomolekulárních látek k výraznému narušení MAPK op-
tima v buňkách maligního melanomu.

Podpořeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj – projekt ENOCH (reg.č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000
868) a grantem GA ČR (reg. č. 22‑30397S).

1.  Stern DF. Keeping Tumors Out of the MAPK Fitness Zone. Cancer Discov. 2018 Jan;8(1):20‑23.
2.  Hong  A,  Moriceau  G,  Sun  L,  Lomeli  S,  Piva  M,  Damoiseaux  R,  Holmen  SL,  Sharpless  NE,  Hugo  W,  Lo 

RS.  Exploiting Drug Addiction Mechanisms  to  Select  against MAPKi‑Resistant Melanoma.  Cancer Discov. 
2018 Jan;8(1):74‑93.

3.  Luebker SA, Koepsell SA. Diverse Mechanisms of BRAF Inhibitor Resistance in Melanoma Identified in Clinical 
and Preclinical Studies. Front Oncol. 2019 Apr 17;9 : 268.
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PONDĚLÍ 5. 9. – Sekce: Biologie nádorů I 09 : 05–09 : 20

Regulace stresové odpovědi v nádorových buňkách

Müller P., Šimončík O., Bardelčík M., Křivánková K., Vojtěšek B.

RECAMO, Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 65653 Brno

Aktivace stresové odpovědi je klíčovou vlastností nádorových buněk, která umožňuje zvýše-
nou proteosyntézu, kompenzuje genomovou nestabilitu a chrání před stresem vyvolaným te-
rapií. HSF1 (Heat Shock Factor 1) je hlavním transkripčním faktorem odpovědi na stres, jehož 
aktivita je u nádorů výrazně zvýšena. Proteotoxický stres aktivuje HSF1 konformačními změ-
nami, které vedou k sestavení HSF1 do trimerů, které se vážou na DNA a řídí genovou expresi 
při odpovědi na stres. Ačkoli je funkce HSF1 jako transkripčního faktoru známa, mechanismy 
vedoucí k aktivaci HSF1 a zvýšené stresové odpovědi v nádorech zůstávají nejasné.

Ukázali jsme, že purifikovaný rekombinantní HSF1 může zaujmout stabilní monomerní konfor-
maci bez pomoci dalších proteinů. Stresové podmínky, jako je zvýšená teplota nebo makromo-
lekulární crowding vedou ke změně konformace a sestavení trimerů HSF1. Naším cílem bylo 
potvrdit, zda je HSF1 primárním senzorem proteotoxického stresu také v buňkách. Zkoumali 
jsme, jaké podmínky vedou k aktivaci HSF1 v buňkách a co jeho aktivaci brání. Naše výsledky 
ukázaly, že všechny podmínky vedoucí k  denaturaci proteinu zahrnující tepelný stres, mak-
romolekulární crowding, inhibici Hsp90 nebo inhibici proteazomu vedou současně k aktivaci 
HSF1. Naproti tomu aktivaci HSF1 brání inhibice proteosyntézy, která snižuje množství dena-
turovaných proteinů v buňce.

Tyto výsledky ukazují, že HSF1 je přímým senzorem proteotoxického stresu. Náhlé změny pro-
středí, které vedou k denaturaci proteinů, současně vyvolávají konformační změnu HSF1 ve-
doucí k její aktivaci. Tento mechanismus objasňuje univerzální schopnost nádorových buněk 
nadměrné aktivace HSF1 a exprese stresových proteinů v důsledku zvýšené proteosyntézy 
a přítomnosti nestabilních mutovaných proteinů.

Tato práce byla podpořena z Evropského fondu pro regionální rozvoj – projekt ENOCH (reg.č.: CZ.02.1.01/
0.0/0.0/16_019/0000868) a granty GAČR 19‑03796S a MZČR ‑RVO (MOÚ 00209805).
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Výhody a omezení 3D organoidů a ex vivo kultivace 
nádorových tkání v personalizované medicíně

Bouchal J.1,2, Mickova A.1,2, Morong M.1, Levkova M.1,2, Kurfurstova D.1*, 
Kharaishvili G.1, Uberall I.1, Student V. jr.3, Student V.3, Drapela S.4,5,6, Soucek K.4,5,6

1 Department of Clinical and Molecular Pathology, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky 
University and University Hospital, 779 00 Olomouc, Czech Republic.

2 Institute of Molecular and Translational Medicine, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky 
University, 779 00 Olomouc, Czech Republic.

3 Department of Urology, University Hospital, 779 00 Olomouc, Czech Republic
4  Department of Cytokinetics, Institute of Biophysics of the Czech Academy of Sciences, 612 65 Brno, 

Czech Republic
5 Intenational Clinical Research Center, St. Anne’s University Hospital in Brno, 656 91 Brno, Czech 

Republic
6 Department of Experimental Biology, Faculty of Science, Masaryk University, 625 00 Brno, Czech 

Republic

Úvod:

Současné in vitro modelové systémy plně neodrážejí biologickou a klinickou diverzitu nádo-
rů. Organoidy jsou 3D in vitro buněčné kultury, které mohou lépe rekapitulovat heterogeni-
tu onemocnění a zachovat vlastnosti původního nádoru. Krátkodobá ex vivo kultivace tkání 
může také usnadnit testování léčiv v personalizované medicíně. V naší práci jsme se zaměřili 
především na karcinom prostaty (PCa).

Materiál a metody:

Pro organoidní kultivaci jsme zpracovali jak nádorovou, tak normální tkáň od 50 pacientů, kte-
ří podstoupili radikální prostatektomii nebo transuretrální resekci prostaty. Kromě toho jsme 
využili techniku ex vivo tkáňové kultivace a provedli krátkodobý experiment s použitím gemci-
tabinu a inhibitoru Chk1 MU380 ve vzorcích od 10 pacientů.

Výsledky:

Celkem jsme byli schopni kultivovat organoidy z  58% nádorových (29/50) a  69% normál-
ních tkání (20/29). Imunohistochemické barvení dvou reprezentativních případů odhalilo 
buněčnou pozitivitu na pan-cytokeratin potvrzující přítomnost epiteliálních buněk. Nad-
měrná exprese proteinů AMACR a  ERG v  nádorech však nebyla zachována v  organoidech. 
Dalším omezením bylo udržení organoidů pouze do první pasáže, obvykle po dobu tří týd-
nů. V  ex  vivo kultivacích tkáňové vzorky z  prostatektomií většinou vykazovaly nízkou míru 
proliferace a  Ki-67 pozitivity. Další nevýhodou tohoto přístupu byla nekonzistentní mor-
fologie mezi jednotlivými tkáňovými fragmenty. Pouze jeden případ vykazoval vysokou 
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míru proliferace pro testování léčiv a  nádorová tkáň byla přítomna ve všech testovaných  
vzorcích.

Závěr: 

Podařilo se nám ustavit kultury organoidů i  fragmentů tkání z primárních nádorů prostaty. 
Exprese nádorových markerů však nebyla zachována v získaných organoidech. Nekonzistentní 
morfologie a nízká proliferace ztěžovaly interpretaci výsledků testování léčiv u většiny přípa-
dů. Přesto mohou být tyto přístupy slibné při použití tkání z metastatického kastračně rezis-
tentního karcinomu prostaty.
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Biobanky a jejich role ve vědě – luxus nebo nezbytnost?

Nováková K.1, Hoffmannová A.2, Hrstka R.1

1 Úsek banky biologického materiálu, Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
2 Oddělení klinické biochemie, Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Nejen pro translační výzkum a  personalizovanou medicínu je klinický materiál nezbytností. 
Právě dlouhodobé skladování tohoto materiálu je nejdůležitějším úkolem bank biologického 
materiálu (specializovaných oddělení/institucí zaměřených na kryoprezervaci biologického 
materiálu). Tato zařízení musí mít v rámci svého provozu zajistit správné postupy zachovávající 
excelentní kvalitu vzorků, jejich zpracování pomocí odborně proškoleného personálu a také 
provázanost klinických vzorků s daty pacientů. Díky biomedicínsky orientovaným biobankám 
jsou rovněž vytvářeny kolekce v rámci unikátně designovaných studií, kdy se vzorky sbírají po 
celou dobu léčby pacienta, díky čemuž reflektují patofyziologické a léčbou vyvolané změny 
během nemoci.

Často je překážkou pro vědce i  lékaře právě dostupnost vhodného a  současně dostatečně 
kvalitního klinického materiálu. Avšak je nutné mít vlastní biobanku pro své výzkumné zámě-
ry? Stává se tímto biobanka luxusem nebo nezbytností pro vědu? Nebo se lze k biologickým 
vzorků dostat i jinak?

Velká výzkumná infrastruktura BBMRI.cz (www.bbmri.cz)  – zformovala síť českých biobank 
a díky začlenění do panevropského konsorcia BBMRI-ERIC (aktuálně s 632 biobankami) a jejich 
největšímu katalogu na světě (https://directory.bbmri-eric.eu) si lze přehledně prohlédnout 
a zjistit jaké vzorky jsou, ve které biobance k dispozici. Pomocí online komunikačního nástroje 
nazvaného Negotiator (https://negotiator.bbmri-eric.eu/) si lze hromadně, ale přitom poměr-
ně jednoduše a obratně domluvit dostupnost s relevantními biobankami. Součástí přednášky 
bude také praktická ukázka těchto online nástrojů reprezentujících užitečnost biomedicínsky 
orientovaných biobank.
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Nádorově asociované fibroblasty a jejich produkty jako 
možný cíl precizní protinádorové terapie

Smetana K., Jr.

Karlova univerzita, 1. lékařská fakulta, Anatomický ústav a BIOCEV, Praha a Vestec, Česká republika

Nádorově asociované fibroblasty (NAF) představují nejpočetnější nemaligní buněčný typ ná-
dorového elosystému kde podporujícího růst a migraci nádorových buněk. NAF vznikají z okol-
ních fibroblastů, mesenchymových kmenových buněk, cirkulujících fibrocytů, pericytů a buněk 
endotelu pod vlivem řady bioaktivních faktorů, zejména z rodiny TGF-b Rovněž byl pozorován 
i podpůrný vliv exosomů produkvaných nádorovými buňkami na jejich aktivitu. NAF nemají 
specifický znak, který by je odlišil od dalších buněk v okolí nádoru. Velmi často však exprimují 
hladký svalový a-aktin. NAF přestavují heterogenní skupinu, v níž některé buňky produkují mo-
lekuly mezibuněčné hmoty (např. kolagen 1 a tenascin-C) a další jsou významnými producenty 
prozánětlivých faktorů jako jsou: CXCL-1, CXCL-8, IL-1 a IL-6. Tyto faktory ovlivňují fenotyp ná-
dorových buněk a jejich schopnost vytvářet metastázy. Jejich vliv na vaskularizaci nádorového 
ložiska také není zanedbatelný. Rovněž se podílejí na celkovém chátrání pacienta v terminální 
fázi nádorového onemocnění. Možnost ovlivnění NAF či signálních drah jejich produktů by tak 
mohl představovat nový nadějný cíl v éře precizní onkologie.

Tato studie byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR program Exceles č. LX22NPO5102.
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Exosomy a mikroprostředí maligních nádorů, zejména 
melanomů

Lacina L.1,2,3, Strnadová K.1,2, Vokurka M.4, Kolář M.5, Smetana K. Jr.1,2

1 Anatomický ústav, Karlova univerzita, 1. lékařská fakulta
2 BIOCEV, Karlova univerzita, 1. lékařská fakulta
3 Dermatovenerologická Klinika, Karlova univerzita, 1. lékařská fakulta
4  Ústav patologické fyziologie, Karlova univerzita, 1. lékařská fakulta
5 Ústav molekulární genetiky AVČR, Praha a Vestec, Česká republika

Exosomy (EXO), extracelulární vezikuly o velikosti 30–150 nm, jsou klíčovým nástrojem mezi-
buněčné komunikace. Od osmdesátých let, odkdy je EXO věnována pozornost, se exponenci-
álně zvětšuje množství poznatků o jejich struktuře a funkcích. Studium EXO jako mediátorů 
komunikace mezi buněčnými populacemi pomohlo ozřejmit řadu fyziologických pochodů nut-
ných pro normální morfogenezi. Stejně narůstá i suma poznatků o roli EXO v patologických 
stavech včetně nádorového bujení. EXO byly primárně považovány za nástroj, kterým mohou 
být mezi buňkami přenášeny zejména některé proteiny, například receptory. V současné době 
je kromě tohoto proteinového karga zdůrazňována i možnost výměny informačních a regulač-
ních molekul, tedy DNA, RNA a především mikroRNA. Přes enormní nárůst poznatků o úloze 
EXO zůstává dodnes naše porozumění těmto dějům spíše fragmentární. Nádorové mikro-
prostředí sehrává významnou roli při vzniku a dalším postupu nádorového onemocnění. Toto 
mikroprostředí je komplexní povahy a skládá se z buněčných elementů, extracelulární matrix 
a aktivních biomolekul. Významné postavení v tomto ekosystému je připisováno populacím 
imunitních buněk a zejména nádorově asociovaným fibroblastům (CAF). Je obecně přijíma-
ným faktem, že CAFy napomáhají formování niky pro nádorové kmenové buňky, chrání ná-
dorové buňky před exogenními vlivy (včetně terapie), napomáhají lokální invazi nádoru, pod-
porují i jeho metastazaci. Právě kvůli širokému vlivu CAFů na chování nádorových buněk jsme 
se v posledních letech zaměřili na studium potenciálního zapojení EXO v těchto významných 
procesech. Vliv karga EXO může spočívat v regulaci komunikace přímo v nádorovém mikro-
prostředí primárního tumoru. Stejně tak ale mohou EXO prostřednictvím cirkulujících tekutin 
ovlivňovat na velkou vzdálenost v těle takzvané premetastatické niky a rekrutovat zde pro-
spektivní CAFy usnadňující vliv metastázy. V této přednášce předložíme některá naše pozoro-
vání získaná převážně na 3D modelech maligního melanomu s využitím EXO a CAFů a budeme 
diskutovat jejich potenciální relevanci v kontextu budoucí onkologické terapie.

Tato studie byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR program Exceles č. LX22NPO5102.
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Dipeptidylpeptidase‑IV aktivitou a/nebo strukturou 
homologní molekuly v biologii a medicíně

Šedo A., Bušek P.

Laboratoř biologie nádorové buňky, Ústav biochemie a experimentální onkologie, 1. lékařská fakulta 
Univerzity Karlovy

S9b genová rodina kanonické dipeptidyl peptidasy-IV (DPP-IV, EC 3.4.14.5, CD26, adenosin 
deaminasu vázající protein 2) zahrnuje fibroblastový aktivační protein (FAP), DPP8 a DPP9, se-
rinové proteasy odštěpující X-Pro nebo X-Ala dipeptidy z N-konce peptidů a proteinů a rovněž 
dva enzymově neaktivní strukturní homology, DPP6 (též DPL1) a DPP10 (též DPL2). Genové 
produkty této rodiny se liší svou převládající orgánovou a tkáňovou distribucí, subcelulární 
lokalizací a vykonávají řadu biologických funkcí, přičemž i molekuly s intrinsickou enzymovou 
aktivitou některé z nich vykonávají nehydrolyticky.

Proteolytická aktivita této rodiny molekul představuje funkční regulátor řady chemokinů, 
neuropeptidů a inkretinů, které obsahují evolučně vysoce konzervovavou štěpitelnou konsen-
suální sekvenci. Štěpení těchto substrátů vede nejen k jejich inaktivaci či aktivaci, ale též může 
měnit jejich receptorovou preferenci. Jednotlivé molekuly s  DPP-IV-podobnou enzymovou 
aktivitou se liší svými kinetickými vlastnostmi, štěpí částečně se překrývající skupiny substrátů 
a biologické důsledky tak závisí na lokálním kontextu. V současnosti jsou nejvíce prozkoumány 
biologické funkce a biomedicínský význam včetně možnosti jejich potenciálního terapeutické-
ho či diagnostického cílení v DPP-IV a FAP.

Naše  práce  je  zaměřena  na  (1)  studium  patogenetické  role  DPP‑IV  u  maligních  nádorů  v  mikroprostředí 
glioblastomu  a  analýzu  možného  vlivu  její  systémové  inhibice  u  diabetu  mellitu  2.  typu  na  vznik  a  rozvoj 
neoplastických procesů (2) potenciál a strategie cílení FAP v mikroprostředí mozkových nádorů.

Podpořeno projekty Centrum nádorové ekologie – výzkum nádorového mikroprostředí v organizmu podporujícího 
růst a šíření nádoru“ (reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000785) a projektu Exceles Národní ústav pro výzkum 
rakoviny.
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Mezenchymální buňky s charakteristikami nádorově 
asociovaných fibroblastů v mikroprostředí glioblastomů 
a mozkových metastáz

Bušek P.1, Výmolová B.1, Zubal M.1, Výmola P.1, Houdová Megová M.1, Balážiová E.1, 
Vepřková J.1, Syrůček M.3, Kolář M.2, Šedo, A.1

1 Laboratoř biologie nádorové buňky, Ústav biochemie a experimentální onkologie, 1. lékařská fakulta 
Univerzity Karlovy

2 Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
3 Ústav patologie, Nemocnice Na Homolce

Nádorově asociované fibroblasty (CAF) představují významnou součást nádorového mikro-
prostředí u řady tumorů. Recentní studie poukazují na přítomnost fibroblastů v mozku v ob-
lasti mening, choroidního plexu a perivaskulárních oblastech, jejich funkce je však velmi málo 
prozkoumaná. Podobně je velmi málo známá jejich role v  patogenezi nejčastějších nádorů 
mozku, glioblastomu a mozkových metastáz. Cílem přednášky je shrnout aktuální poznatky 
o možné roli mezenchymálních buněk s charakteristikami CAF u glioblastomů a mozkových 
metastáz.

Naše práce prokázala zvýšenou expresi charakteristického znaku CAF, fibroblastového akti-
vačního proteinu (FAP), v glioblastomech i mozkových metastázách. Přestože byl FAP u části 
nádorů exprimován i  na maligních buňkách, ve většině případů byl přítomen především na 
buňkách stromatu s charakteristikami CAF. Exprese FAP u glioblastomu korelovala s TGFbe-
ta1, který zvyšoval prostřednictvím TGFbeta receptoru typu I expresi FAP v gliomových i stro-
málních buňkách. In vitro a  in vivo experimenty prokázaly, že FAP+ mezenchymální buňky 
mohou zřejmě prostřednictvím solubilních mediátorů podporovat angiogenezi a solubilními 
faktory a expresí proteinů extracelulární matrix zvyšovat růst a migraci gliomových buněk. 
Předběžné výsledky in  silico a  transkriptomických analýz dále naznačují možnou souvislost 
těchto buněk s pronádorovým zánětlivým stavem u glioblastomů a mozkových metastáz.

Dostupná data svědčí pro patogenetickou roli mezenchymálních buněk s  charakteristikami 
CAF v mikroprostředí glioblastomů a mozkových metastáz. FAP, který je na těchto buňkách 
charakteristicky přítomen a vyskytuje se jen minimálně ve zdravých tkáních, tak představuje 
možný molekulární cíl v nádorovém mikroprostředí těchto nádorů.

Podpořeno projekty Centrum nádorové ekologie – výzkum nádorového mikroprostředí v organizmu podporujícího 
růst  a  šíření  nádoru“  (reg.  č.  CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000785),  AZV  NU22‑03‑00318,  SVV260519/2020, 
LM2015064 EATRIS‑CZ a program Cooperatio, vědní oblasti „Onkologie a Hematoonkogie“.
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Mitochondriálně cílené látky v léčbě nádorů – na co si dát 
pozor

Kafková A., Trnka J.

Ústav biochemie, buněčné a molekulární biologie 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10

Mitochondrie jsou jakožto sídlo důležitých metabolických drah a regulátor a vykonavatel vý-
znamných buněčných funkcí lákavým cílem pro farmakologické zásahy (nejen) u nádorových 
onemocnění. Aby se biologicky účinné látky dostaly skrze cytoplazmatickou membránu i obě 
mitochondriální a zároveň se v mitochondrii akumulovali v dostatečné koncentraci, využívá 
se mitochondriálního cílení nejčastěji pomocí kladně nabité, ale zároveň lipofilní trifenylfos-
foniové skupiny. V posledních letech se objevila celá řada takto cílených látek vyvinutých za 
účelem ovlivnění nádorových buněk. V této přednášce se zaměříme na mechanismus účinku 
mitochondriálně cílených léčiv a zvláště na účinky samotné cílící trifenylfosfoniové skupiny na 
mitochondriální strukturu i funkci, v jejichž kontextu by měly být posuzovány všechny existují-
cí i budoucí mitochondriálně cílené léky.
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Význam nekódujících RNA v patogenezi gliomů

Šána J.1,2*, Smrčka M.3, Fadrus P.3, Jančálek R.4, Hermanová M.5, Kazda T.6, Šlampa P.6, 
Slabý O.1,2

1 Lékařská fakulta a Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Brno
2 Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno
3 Neurochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Brno, Brno
4  Neurochirurgická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno
5 I. ústav patologie, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno
6 Klinika radiační onkologie, Masarykův onkologický ústav, Brno

Gliomy jsou nejběžněji se vyskytující maligní nádorové onemocněním mozku. Nejčastěji dia-
gnostikovanou a nejvíce prostudovanou podskupinou jsou astrocytomy. Ty jsou dále děleny 
na prognosticky příznivější gliomy nízkého stupně malignity a gliomy vysokého stupně malig-
nity, které se vyznačují agresivnějším biologickým chováním. Nejhorší prognózu mají pacienti 
s glioblastomem, IDH-wildtype (GBM), dříve označovaným jako primární glioblastom. U těchto 
pacientů je doba celkového přežití odhadována na 12 – 15 měsíců od stanovení diagnózy při 
podstoupení standardního terapeutického režimu, který je již téměř dvě dekády neměnný. 
Proto je kladen stále větší tlak na vývoj nových terapeutických přístupů, které by vedly ke 
zlepšení prognózy pacientů právě s vysoce maligními gliomy. Současně s tím hledají odborníci 
intenzivně i možnosti preciznější diagnostiky, jelikož současná klasifikace není schopna dosta-
tečně reflektovat biologické chování jednotlivých histologických podtypů a dále často dochází 
k podhodnocení stupně malignity nádoru v případech, kdy gliomy s nízkým stupněm malignity 
začínají progredovat a vytvářejí obtížně odhalitelná ložiska agresivnějších forem. Nesprávné 
stanovení diagnózy pak zásadně ovlivňuje management pacientů a jejich prognózu.

Molekulami, které se jeví být jako slibné nové terapeutické cíle i  diagnostické biomarkery, 
jsou nekódující RNA. Jedná se o skupinu RNA, která se nepřekládá do proteinu, ale je schopna 
zásadně ovlivňovat genovou expresi. Náš výzkumný tým identifikoval významně deregulova-
né molekuly jak dlouhých nekódujících RNA (lncRNA), tak mikroRNA (miRNA) a PIWI-intera-
gujících RNA (piRNA) v  tkáních gliomů a  jejich analýzou na rozsáhlých souborech pacientů 
v korelaci s klinicko-patologickými daty popsal jejich diagnostický, prognostický a prediktivní 
potenciál odpovědi na léčbu. Současně byly u vybraných molekul studovány možnosti jejich 
terapeutického využití, a  to jak na buněčných, tak na animálních modelech. Nakonec jsme 
identifikovali diagnostický panel miRNA cirkulujících v mozkomíšním moku, pomocí kterého 
lze rozlišit jednotlivá nádorová onemocnění mozku. Na základě získaných výsledků se tedy 
domníváme, že nekódující RNA jsou skutečně molekulami se značným potenciálem dříve v dia-
gnostice a v budoucnu i v léčbě gliomů.

Práce byla podpořena grantem MZČR NU22‑03‑00290 a z fondu koncepčního rozvoje výzkumných organizací 
(MOU, 00209805; a FNBr, 65269705).
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Nádorové kmenové buňky – klinická relevance 
a experimentální přístupy

Hatina J.1, Kripnerová M.1, Houfková K.1, Houdek Z.1, Havlíčková N.1, Pešta M.1, Šána 
J.2, Slabý O.3

1 Lékařská fakulta UK v Plzni, ústav biologie
2 CEITEC Brno, Molekulární onkologie II – solidní nádory
3 Lékařská fakulta MU, Biologický ústav

Nádorové kmenové buňky představují funkčně definovanou populaci nádorových buněk, 
u které je v daném okamžiku aktivován program sebeobnovy a které jsou tudíž hlavní hnací 
silou růstu a progrese nádoru, a současně i podmínkou nádorového relapsu. U dobře diferen-
covaných nádorů se obvykle jedná o diskrétní, dobře definovanou populaci, která často při-
pomíná kmenové buňky výchozí tkáně, včetně specifického markerového profilu, a kterou lze 
reproducibilně purifikovat, u dediferencovaných nádorů s vysokou mírou buněčné plasticity 
představuje kmenový charakter spíše pouze okamžitý funkční stav. S nádorovými kmenovými 
buňkami je spojena řada specifických biologických vlastností, jako je vysoká klonogenicita, 
zejména v podmínkách polotekutých kultivačních systémů, vysoká tumorigenicita a terape-
utická resistence. Vysoká exprese specifických markerů nádorových kmenových buněk má 
často prognosticky velmi negativní klinický dopad. U  karcinomů jsou kmenové buňky pod 
významnou kontrolou nádorového stromatu a tento efekt tvoří důležitou součást komplex-
ních dopadů nádorového stromatu na klinické chování nádorů. Tuto interakci jsme prokáza-
li na modelu buněčných linií dobře či středně diferencovaného uroteliálního karcinomu, kdy 
v  kokultivačních modelech se stromálními buňkami je vysoká exprese kmenových markerů 
omezena na přímou kontaktní zónu nádorových a stromálních buněk. Tyto nádorové buňky 
v přímém kontaktu vykazují navíc specifickou chemorezistenci. Současně může vzájemná ak-
tivace nádorových kmenových buněk zakládat i  jeden z mechanismů subklonální kooperace 
komplexních nádorů. Tento nový mechanismus jsme odhalili na modelu myšího fibrosarkomu. 
Jiný mechanismus se zřejmě uplatňuje u myšího dediferencovaného liposarkomu – celogeno-
mová transkriptomická analýza kmenových a diferencovaných buněk indikuje kooperaci obou 
těchto funkčně definovaných populací v udržení stabilní kmenové populace. Nádorové kme-
nové buňky představují důležitý terapeutický cíl s potenciálem významně ovlivnit celkovou 
terapeutickou odpověď a klinické chování nádorů.

Podpořeno  projektem  Specifického  vědeckého  výzkumu  University  Karlovy  260  539/2020  a  projektem 
4EU+22F1/03  –  Regulation  of  tumour  cell  mobility  by  semaforins  and  possibilities  of  its  pharmacological 
inhibition.
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Biologické markery progrese solidních nádorů

Beneš P.1,2, Knopfová L.1,2, Navrátilová J.1,2, Borsig L.3, Dúcka M.1,2, Říhová K.1,2, Lenárt 
S.1,2, Drápela S.2,4, Vacek O.2,4, Adamová B.1,2, Staniczková Zambo I.5, Hermanová M.5, 
Adámková Krákorová D.6, Múdry P.7, Vlček P.8, Hendrych M.5, Preisler J.9, Souček K.2,4, 
Šmarda J.1

1 Ústav Experimentální Biologie, Přírodovědecká Fakulta, Masarykova Univerzita, Brno
2 Mezinárodní Centrum Klinického Výzkumu, Fakultní Nemocnice u Svaté Anny, Brno
3 Department of Physiology, University of Zurich, Švýcarsko
4  Oddělení Cytokinetiky, Biofyzikálni Ústav Akademie Věd ČR, Brno
5 I. Ústav Patologie, Fakultní Nemocnice u Svaté Anny, Brno
6  Masarykův Onkologický Ústav, Brno
7 Klinika Dětské Onkologie, Fakultní Nemocnice Brno
8  I. Chirurgická Klinika, Fakultní Nemocnice u Svaté Anny, Brno
9  Ústav chemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita, Brno

Rezistence k  terapii a  tvorba vzdálených metastáz je spojena s  většinou úmrtí pacientů se 
solidními nádory. Cílem našeho výzkumu je identifikace faktorů, které ovlivňují tyto procesy, 
a jejich následné využití jako prognostických markerů a možných terapeutických cílů. Ve stře-
du našeho zájmu v uplynulých letech byl transkripční faktor c-Myb. Tento regulátor buněčné 
proliferace, diferenciace a buněčné smrti je znám jako proto-onkogen u různých forem leuké-
mií a některých solidních nádorů. Nedávno jsme prokázali, že jeho vysoká exprese je spojena 
s chemorezistencí, zvýšenou metastatickou aktivitou a špatnou prognózou u osteogenního 
sarkomu. Nicméně naše další výsledky ukázaly, že zvýšená exprese c-Myb potlačuje tvorbu 
plicních metastáz u triple-negativního karcinomu prsu a je tak spojena s dobrou prognózou 
u těchto pacientů. Pravděpodobných mechanismem účinku se v tomto případě jeví regulace 
imunitní odpovědi. Kontroverzní výsledky byly dosud publikovány rovněž u pacientů s karcino-
mem střev. Tyto výsledky ukazují na duální úlohu tohoto proteinu v regulaci tvorby metastáz. 
Cílem našeho dalšího výzkumu je tak odhalení faktorů, které ovlivňují úlohu proteinu c-Myb 
v regulaci tvorby metastáz. U uvedených typů nádorů v současné době analyzujeme i další kan-
didátní geny/proteiny, identifikované pomocí transkriptomických analýz modelových systémů 
a tkání pacientů. Zároveň vyvíjíme metody testování látek s terapeutickým potenciálem na 3D 
modelech solidních nádorů včetně analýzy na organotypických kulturách. Zajímá nás rovněž 
vliv složek mikrobiomu na účinnost terapie u karcinomů střev.

Projekt Národní ústav pro výzkum rakoviny  (Program EXCELES,  ID: LX22NPO5102) – Financováno Evropskou 
unií – Next Generation EU.
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Deregulácia epigenómu u melanómu uvey so zlou 
prognózou

Smolkova B.1, Horvathova Kajabova V.1, Furdova A.2, Soltysova A.3,1

1 Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia
2 Faculty of Medicine, Comenius University in Bratislava, Bratislava, Slovakia
3 Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, Bratislava, Slovakia
  Correspondence: bozena.smolkova@savba.sk

Uveal melanoma (UM), the rare form of melanoma, is the most common intraocular cancer in 
adults. Almost half of the patients develop metastases, without available treatment options. 
DNA methylation repatterning was associated with BAP1 mutations and poor prognosis Class 
2 gene expression pattern. Here we focused on dissecting DNA methylation changes concern-
ing monosomy 3 (M3), one of the most relevant prognostic markers in UM.

Fresh frozen tumor samples of UM patients (n=56) treated by enucleation between 2018 and 
2022 were included. UM-specific chromosomal rearrangements were assessed by MLPA. In-
tegrative analysis of whole-genome DNA methylation and gene expression was done on 11 
Class 1 and 14 Class 2 samples, using Human Infinium Methylation EPIC Bead Chip array and 
Agilent SurePrint G3 Human Gene Expression 8×60K v2 Microarray. DNA methylation of the 
top differentially methylated CpGs, was verified by pyrosequencing.

Two DNA methylation clusters were associated with chromosome 3 status independently of 
BAP1 mutations. Except for one sample characterized by partial loss of chromosome 1, all 
Class 2 samples were M3 tumors, eight of them carrying BAP1 mutation. DNA methylation 
profiles did not differ significantly between BAP1 mutation positive and negative tumors. 
Differentially methylated CpGs, located in regulatory regions of EDRNB,  HTR2B,  TLR1,  IL‑
12RB2, and SLC25A38 genes correlating inversely with gene expression, were confirmed by 
pyrosequencing. Given the association of these genes with overall survival demonstrated in 
the TCGA dataset, our results confirm the utility of DNA methylation as a prognostic marker 
in UM.

This research was funded by APVV‑17‑0369 and VEGA 1/0395/21 projects.
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Role imunitní odpovědi ve spontánní regresi melanomu

Čížková V.1,2, Horák V.1, Vodička P.1, Kupcová Skalníková H.1

1 Laboratoř aplikovaných proteomových analýz, Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, Rumburská 
89, 277 21 Liběchov

2 Katedra buněčné biologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Viničná 7, 128 00 Praha

Kožní melanom je agresivní maligní onemocnění, s velmi špatnou prognózou metastazujících 
forem. V kontrole vzniku a růstu melanomu hraje významnou roli imunitní systém. Melanom je 
vysoce imunogenní nádor, což je dokumentováno lepší prognózou nádorů s vysokou infiltrací 
imunitnímu buňkami, účinností imunoterapií a v neposlední řadě i spontánní regresí.

Spontánní regrese je vymizení nádoru bez přítomnosti adekvátní terapie. K regresi části ložis-
ka dochází až v 50 % případů. Naopak kompletní regrese melanomu je velmi vzácná. Regrese 
je způsobena především infiltrací nádorového mikroprostředí imunitními buňkami, především 
T a B lymfocyty, NK buňkami, makrofágy a dendritickými buňkami. Buňky nádorového stroma-
tu (např. maligní buňky, fibroblasty, endotelové a imunitní buňky) mezi sebou navzájem komu-
nikují, interagují a ovlivňují se. Komunikace může být zajištěna přímým kontaktem, autokrinní-
mi a parakrinními signály nebo pomocí extracelulárních váčků. Všechny tyto aspekty ovlivňují 
imunitní reakci a nastavují toleranci vůči nádoru a progresi onemocnění nebo spouští regresi.

V naší studii sledujeme imunitní odpověď na melanom na zvířecím modelu hereditárního me-
lanomu Melanoma-bearing Libechov Minipigs (MeLiM). U MeLiM prasat lze pozorovat dva fe-
notypy průběhu onemocnění, progrese nebo spontánní regrese. Při studiu imunitní odpovědi 
porovnáváme v nádorové tkáni a krvi zvířat obsah imunitních buněk, ale i regulační a komu-
nikační signály jako jsou např. cytokiny. Sledováním imunitní odpovědi ve spontánní regresi 
nádorového onemocnění může pomoci porozumět mechanismům, které se uplatňují při elimi-
naci nádorových buněk s možným využitím u lidských malignit.

Výzkum  je  podpořen  OP  VVV  projektem  Centrum  nádorové  ekologie  –  výzkum  nádorového  mikroprostředí 
v organizmu podporujícího růst a šíření nádoru (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000785).
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Spatial transcriptomics in cancer research

Ciesielska A.

10X Genomics: Science & Technology Advisor

Our understanding of cancer is constantly evolving.

Traditional approaches have enabled researchers to make great strides in understanding the 
complexities of cancer biology, and to translate groundbreaking discoveries into life-saving 
cancer treatments and therapies. However, many unanswered questions remain, requiring 
increased scale and resolution to be addressed. What mechanisms underlie differences in 
tumor development, progression, and metastasis in different individuals? How can varying 
responses to therapies be predicted across cancer types and patients? Join the lecture and 
fundamentally alter your understanding of cancer and accelerate translational research with 
new single cell and spatial solutions that deliver the throughput, reproducibility, and multi-
omic capabilities you need.

PONDĚLÍ 5. 9. – Přednášky sponzora – 14 : 45–15 : 00

Redefining NGS in Cancer Research

Maroun B.

Illumina: Senior Manager, Medical Affairs, EMEA

Cancer Research using Next-Generation Sequencing (NGS) has been a vital component of mul-
tiple advancements in cancer diagnosis and treatment. Using Sequencing in oncology medi-
cine enable detection of mutational load and tumor-specific antigens, which might predict 
a therapeutic response to targeted therapies, immune-checkpoint inhibitors, and personal-
ized anticancer vaccines. Genomic assays that enable the characterization of the somatic and 
germline defects in individual tumor samples are increasingly being used in clinical diagnos-
tics as a means of identifying therapeutic options as well as designing clinical trials.

Although often perceived as a  primarily genomic and/or transcriptomic analysis approach, 
NGS has evolved beyond the genome and transcriptome. It can now be used to characterize 
the proteome, epigenome, non-coding RNAs, and even small RNAs. In addition, cellular char-
acterization can occur at multiple levels of resolution. If someone is seeking to characterize 
average state of many cells, bulk sequencing is still a fantastic, straight forward application. 
However, it’s also now possible to embrace the inherent heterogeneity of a tissue by perform-
ing single-cell sequencing and understanding individual cells (but without spatial context). 
These applications further enrich cancer research and drive future breakthroughs.
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Proteiny odpovědné za špatnou terapeutickou odpověď 
metastatických nádorů ledvin na léčbu tyrosinkinasovými 
inhibitory

Bouchalová P.1, Šimoník J.1, Potěšil D.2, Lapčík P.1, Podhorec J.3,4, Janáčová L.1, Hora 
M.5, Hlobilková A.6, Poprach A.3,4, Popovici V.7, Fiala O.8, Bouchal P.1

1 Ústav biochemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno, ČR
2 Centrální laboratoř proteomika, Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Brno, 

ČR
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Metastatický karcinom ledvin (mRCC) je nádorové onemocnění s velmi špatnou prognózou. 
Řada pacientů s mRCC je léčena tyrosinkinázovými inhibitory (TKI), avšak mnoho z nich na tuto 
léčbu neodpovídá dostatečně. V současné době chybí molekulární markery, které by umožnily 
identifikovat pacienty, u  nichž tato terapie nebude účinná a  kteří by případně benefitovali 
z alternativní léčby (imunoterapie, zařazení do klinické studie). Cílem studie bylo na základě 
proteomové analýzy nové generace identifikovat proteiny resp. proteinové panely, které by 
mohly sloužit jako prediktivní markery špatné odpovědi na TKI. Byla provedena proteomová 
analýza souboru 75 mRCC tkání od pacientů léčených TKI sunitinibem a pazobanibem v 1. linii, 
z nichž 42 neodpovídalo na léčbu, a 17 přilehlých nenádorových tkání, a to pomocí hmotnost-
ní spektrometrie s  datově nezávislým sběrem dat (DIA-MS) na hmotnostním spektrometru 
QExactive HF-X (Thermo Fisher Scientific). Bylo kvantifikováno 6183 proteinových skupin 
(Qvalue<0,01). Z proteomických dat byl zkonstruován klasifikátor s prediktivním potenciálem 
zahrnující 10 vybraných proteinů a dále byl vybrán transmembránový glykoprotein GPNMB, 
který vykazoval zvýšenou hladinu u nádorů neodpovídajících vs. odpovídajících na léčbu TKI 
a který by mohl sloužit jako potenciální diagnostický a terapeutický cíl. Pomocí metody CRIS-
PR/Cas9 byla připravena buněčná linie 786-0 odvozená z  renálního karcinomu s  umlčeným 
GPNMB genem, u níž bylo potvrzena delece 10 bp vedoucí k frameshiftu a vnesení stop ko-
donu, i snížená hladina proteinu GPNMB pomocí western blotu s  imunochemickou detekcí. 
Vliv snížení hladiny GPNMB byl následně studován ve „scratch“ migračních experimentech, 
přičemž výsledky ukázaly sníženou migrační schopnost oproti rodičovské linii 786-0. Pro ru-
tinní stanovení GPNMB a  proteinového panelu byla zavedena metodika cílené proteomiky 
(SRM) a pro GPNMB rovněž imunohistochemické barvení na tkáňových řezech. Lze shrnout, 
že proteomová analýza na bázi DIA-MS umožňuje identifikovat nové potenciální diagnostické 
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a terapeutické cíle mRCC, přičemž zvýšená hladina GPNMB souvisí se špatnou odpovědí mRCC 
pacientů na léčbu TKI a vyšší migrační kapacitou nádorových buněk.

Práce byla řešena v rámci projektu Ministerstva zdravotnictví ČR č. NV19‑08‑00250. Všechna práva vyhrazena. 
Podporováno  projektem  Národní  ústav  pro  výzkum  rakoviny  (Program  EXCELES,  ID:  LX22NPO5102)  – 
Financováno Evropskou unií – Next Generation EU.



42

P Ř E D N Á Š K Y

NA OBSAH

PONDĚLÍ 5. 9. – Sekce: Pokročilá molekulární diagnostika  
        nádorů–precizní onkologie 15 : 20–15 : 40

Tekutá biopsie v klinické a experimentální onkologii

Srovnal J.

Ústav molekulární a translační medicíny, Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Neinvazivní a  opakovaný odběr vzorku periferní krve v  kombinaci s  pokročilými molekulár-
ně-genetickými metodami pokrývajícími heterogenitu nádorové populace dělá z  tekuté bi-
opsie nový nástroj v  diagnostice, monitoringu a  výzkumu nejen nádorových onemocnění. 
K vyšetření tekuté biopsie se využívají v podstatě všechny nejmodernější molekulárně-biolo-
gické přístupy, ať už mikroskopické, genomické, epigenetické, proteomické či metabolomické. 
Analýza buněčných (cirkulující nádorové buňky, destičky aj.) nebo nebuněčných (cfDNA, ex-
tracelulární vezikuly, metabolity, proteiny aj.) složek tekuté biopsie představuje potenciální 
nádorové biomarkery. Tyto biomarkery mohou být využity v onkologické praxi při screeningu 
nebo diagnostice onemocnění, pro stanovení prognózy a cílené terapie, při sledování efektu 
terapie a dlouhodobém monitoringu nebo při identifikaci relapsu či progrese onemocnění. 
V experimentální oblasti se využívá tekuté biopsie v klinických studiích k hodnocení efektu 
testovaného léčiva a ve výzkumu např. regulace metastatického procesu či klonální nádorové 
evoluce. V přehledové přednášce bude popsán aktuální stav poznání a implementace tekuté 
biopsie do klinické praxe a výzkumu.
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PONDĚLÍ 5. 9. – Sekce: Pokročilá molekulární diagnostika  
        nádorů–precizní onkologie 15 : 40–15 : 55

Využití celoexomového sekvenování ke studiu prognózy 
a rezistence na terapii u pacientek s karcinomem ovaria

Hlaváč V.1,2, Holý P.1,2,3, Václavíková R.1,2, Rob L.4, Hruda M.4, Mrhalová M.5, Černaj P.6, 
Bouda J.6, Souček P.1,2

1 Laboratoř farmakogenomiky, Biomedicínské centrum, Lékařská fakulta v Plzni, Karlova univerzita, 
Plzeň, ČR

2 Laboratoř toxikogenomiky, Státní zdravotní ústav, Praha, ČR
3 3. lékařská fakulta, Karlova univerzita, Praha, ČR
4  Gynekologicko‑porodnická klinika, 3. lékařská fakulta, Karlova univerzita a Fakultní nemocnice 

Královské Vinohrady, Praha, ČR
5 Ústav patologie a molekulární medicíny, 2. lékařská fakulta, Karlova univerzita a Fakultní nemocnice 

v Motole, Praha, ČR
6 Gynekologicko‑porodnická klinika, Lékařská fakulta v Plzni, Karlova univerzita a Fakultní nemocnice 

Plzeň, ČR

Karcinom ovaria (OC) představuje malignitu s vysokou mortalitou, nezanedbatelným rizikem 
rezistence na terapii a často se vyskytující recidivou. Cílem této studie bylo identifikovat záro-
dečné varianty a somatická mutační spektra, signatury a variace počtu kopií umožňující cha-
rakterizaci molekulárního profilu rezistence na chemoterapii, zhoršené prognózy pacientek 
a serózního high-grade subtypu.

Za tímto účelem jsme provedli kompletní sekvenování exomu v DNA z párových vzorků krve 
a nádorové tkáně 50 pacientek s chirurgicky resekovaným OC s kompletním klinickým sledo-
váním.

Výsledky ukazují, že pacientky rezistentní na režimy s  platinou mají významně vyšší míru 
somatických mutací v genu TP53 ve srovnání s pacientkami dobře reagujícími na tuto léčbu 
(platinum-free interval >10 měsíců). Naopak, rezistentní pacientky mají nižší frekvenci mutací 
v genech dráhy Hippo. Naše výsledky rovněž potvrzují klíčovou roli somatických mutací v ge-
nech homologní rekombinace (HRR) pro predikci rezistence na léčbu platinovými deriváty a je-
jich vztah k příznivé prognóze pacientek. Implementace zárodečné informace k somatickému 
profilu HRR navíc významně zlepšila tyto predikce. Dále jsme odhalili dosud nepublikované 
vztahy mezi mutačními signaturami, celkovou mutační zátěží a somatickými mutacemi v ge-
nech PABPC1, PABPC3 a TFAM a rezistencí, subtypem OC a celkovým přežitím pacientek.

Závěrem lze konstatovat, že se nám podařilo sestavit profil zárodečné a somatické variability 
prognosticky odlišných podskupin pacientek s OC pro následné studie zaměřené na využití 
pozorovaných vztahů v precisní onkologii.

Studie byla podpořena projekty AZV č. NV19‑08‑00113 a GA UK Cooperatio č. 207043 (Surgical Disciplines).
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PredictSNPONCO: webový server pro rychlou 
automatizovanou analýzu mutací v proteinech spojených 
s rozvojem onkologických onemocnění

Štourač J.1,2, Khan R. T.1,2, Borko S.1, Pokorná P.3,4, Dobiáš A.1, Pinto G.1,2, Štěrba J.5,6, 
Slabý O.3,4, Damborský J.1,2, Bednář D.1,2*

1 Loschmidtovy Laboratoře, Oddělení experimentální biologie a RECETOX, Masarykova univerzita, 
Kamenice 5, 625 00 Brno

2 Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, 656 91 
Brno

3 Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Kamenice 5, 625 00 Brno
4  Biologický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Kamenice 5, 625 00 Brno
5 Klinika dětské onkologie, Fakultní nemocnice Brno, Černopolní 212, 613 00 Brno
6 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Kamenice 5, 625 00 Brno

Nádorová onemocnění jsou celosvětově jednou z hlavních příčin úmrtí s více než 9 miliony úmr-
tí ročně. Vzhledem ke své komplexní povaze neexistuje žádná univerzální léčba a standardní 
terapeutické přístupy, jako je chemoterapie, nejsou vždy zcela účinné. Jedním z nejslibnějších 
přístupů k překonání této limitace je využití konceptu precizní medicíny, který bere v úvahu 
specifické molekulární alterace řídící vznik a  rozvoj nádorového onemocnění. Tyto alterace 
vedou ke vzniku abnormálních či zvýšeně exprimovaných proteinů a deregulaci příslušných 
signálních drah, čehož lze využít v terapeutickém plánování nasazením léčiv specificky cílících 
tyto změny. Přínos tohoto konceptu již prokázala řada precizně-onkologických programů, kte-
ré k identifikaci klinicky významných alterací úspěšně využily kombinace celoexomového, ce-
logenomového a celotranskriptomového sekvenování.

Výše zmíněné vysokokapacitní přístupy generují obrovské množství dat a vedou k identifikaci 
řady variant, u kterých je vzhledem k absenci funkčních studií velmi obtížné stanovit přesný 
vliv na funkci proteinu. Proto jsme navrhli a vyvinuli nový webový server – PredictSNPONCO, 
který strukturně i sekvenčně porovnává protein divokého typu s jeho mutovanou variantou 
a hodnotí změny ve stabilitě, struktuře a funkci proteinů. Nástroj dále hodnotí změny ve vazbě 
potenciálních inhibitorů ze seznamu všech léků schválených FDA/EMA. Vypočítané výsledky 
jsou doplněny o data z databáze UniProtKB a rychle dostupné v interaktivním a snadno po-
užitelném grafickém rozhraní. K odhadu dopadu mutací na proteinovou strukturu, stabilitu 
a funkčnost se používají optimalizované rozhodovací stromy, které zvyšují přesnost predikce. 
Cílem je poskytnout lékařům agregovaná data z mnoha výpočetních nástrojů a databází pro 
jejich rozhodování při identifikaci důležitých mutací. Aktuální verze nástroje je přístupná na 
adrese https://loschmidt.chemi.muni.cz/predictsnp-onco.
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Využití precizní medicíny a konceptu „drug repositioning“ 
v managementu pacientů s vaskulárními anomáliemI

Pokorná P.1, Štěrba M.2, Faberová R.2, Košková O.3, Pálová H.1, Jugas R.1, Adamcová 
S.1, Koželková K.1, Štěrba J.4, Slabý O.1,5

1 CEITEC – Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Brno
2 Pediatrická klinika Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno
3 Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty 

Masarykovy univerzity, Brno
4  Klinika dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno
5 Biologický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno

Vaskulární anomálie jsou heterogenní skupinou vzácných onemocnění, které se vyznačují 
abnormálním růstem a vývojem cév a které se manifestují zpravidla ihned po narození nebo 
v průběhu dětského věku. Projevy onemocnění závisí na lokalizaci a rozsahu léze, mohou však 
značně ovlivňovat kvalitu života pacientů a jejich řešení vyžaduje multioborový přístup mnoha 
klinických specializací. V uplynulých letech bylo dosaženo významného pokroku ve výzkumu 
genetických příčin onemocnění, což otevírá možnosti využití nových léčebných strategií.

23 pacientů s  vaskulárními anomáliemi podstoupilo molekulárně-genetické vyšetření vzor-
ku vaskulární léze pomocí celoexomového sekvenování, cíleného sekvenování panelu genů 
či Sangerova sekvenování. U všech těchto pacientů byly nalezeny kauzální varianty v genech 
asociovaných s vaskulárními anomáliemi. Vzhledem k tomu, že většinu kohorty tvořili pacienti 
s venózními malformacemi, byly nalezeny převážně aktivační varianty v genech TEK (n = 14) 
a PIK3CA (n = 6), které jsou u této skupiny pacientů nejčastěji alterované. U  jedné pacient-
ky byla varianta v genu TEK germinálního původu, zbývající nálezy byly původu somatického. 
U jedné pacientky byla kromě somatické varianty v genu TEK nalezena germinální patogenní 
varianta v genu PTPN11, který je asociován se syndromem Noonanové ze skupiny RASopatií. 
U zbývajících pacientů byly nalezeny somatické aktivační varianty v genech KRAS, IDH2 a ger-
minální inaktivační varianta v genu PTEN. Na podkladě nálezu aktivační varianty v genech TEK 
a PIK3CA byla 12 pacientům nasazena cílená léčba inhibitorem PI3K, alpelisibem, který byl 
vyvinut pro léčbu pacientů s nádorovými onemocněními. U všech pacientů došlo ke zmenšení 
rozsahu léze, zlepšení koagulačních parametrů a výraznému zlepšení kvality života.

Molekulárně-genetická analýza vaskulárních anomálií má velký potenciál pro zpřesnění dia-
gnostiky a je také nezbytným výchozím bodem pro nové terapeutické strategie, jako je použití 
cílených léčiv v rámci konceptu „drug repositioning“. Aplikace tohoto inovativního přístupu 
je důležitá zejména u pacientů s rozsáhlými lézemi, pro které standardní léčebné možnosti 
přinášejí pouze minimální benefit.

Podpořeno z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NU20‑03‑00240.
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Výroba a klinické hodnocení ATMP z dendritických buněk 
u pediatrických pacientů s high‑risk tumory

Zdražilová‑Dubská L., Pilátová K., Hlaváčková E., Kubátová J., Flajšarová L., Múdry P., 
Šterba J., Valík D., Demlová R.

Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno; Farmakologický ústav LF MU

Přežití u  pacientů s  vysoce rizikovými, relabujícími, nebo metastazujícími nádory vysokého 
rizika zůstává velmi nízké. Právě pro tuto skupinu pacientů byl vyvinut léčivý přípravek pro 
moderní terapie na bázi dendritických buněk prezentujících nádorové antigeny z pacientova 
tumoru. Přípravek je vyráběn za dodržení všech legislativních a regulačních požadavků v reži-
mu správné výrobní praxe na Farmakologickém ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univer-
zity pro účely klinického hodnocení. Nejčastěji zastoupenými nádory v hodnocené populaci 
byly Ewingův sarkom, osteosarkom, neuroblastom a nádory CNS. Primárním cílem studie je 
zhodnotit bezpečnost autologní kombinované protinádorové vakcíny s ex vivo manipulova-
nými dendritickými buňkami produkujícími interleukin 12. Sekundární cíle jsou zaměřeny na 
zhodnocení objektivní léčebné odpovědi, stanovení doby do progrese a celkového přežití.

Z dosavadních výsledků je možné vyhodnotit velmi dobrou snášenlivost a bezpečnost. U žád-
ného z vakcinovaných pacientů se nevyskytla nežádoucí příhoda zvláštního významu (AESI), 
která byla definována jako alergická hypersenzitivní reakce (grade 3), příznaky akutní či su-
bakutní autoimunitní reakce týkající se orgánové toxicity (grade 4), které mohou mít příčinné 
souvislosti s podáním vakcíny, lokální reakce v místě aplikace a infekční komplikace (grade 3), 
hodnoceno dle CTC AE v 4.0. U většiny dětí bylo možné hodnotit výsledky imunomonitoringu 
z periferní krve a u části i porovnání pre- a postvakcinační ex vivo reakce T-lymfocytů na anti-
geny prezentované vyrobenou vakcínou z  dendritických buněk (stanoveno jako auto-MLR). 
U většiny vakcinovaných pacientů jsme pozorovali nárůst proporce efektorových T-lymfocytů 
v průběhu vakcinace a postvakcinační posílení reaktivity autologních T-lymfocytů na vakcínu 
s nádorovými antigeny.

Výroba a klinický výzkum individualizované somatobuněčné protinádorové vakcíny jsou pro-
veditelné, a to i v akademickém prostředí. V plánu je příprava dalšího klinického hodnocení 
protinádorové vakcíny, jehož primárním cílem bude zhodnocení léčebné odpovědi u určitých 
typů nádorového onemocnění spolu s možností podat hodnocený léčivý přípravek dříve než 
po selhání několika linií standardní léčby.
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Předčasné stárnutí jako příčina pozdních následků 
protinádorové léčby

Kruseová J., Vícha A., Eckschlager T.

Klinika dětské hematologie a onkologie, 2. LF UK a FN Motol, Praha

Pokrok v medicíně významně zvýšil přežití dětí se zhoubnými nádory (nádory), více než 80 % 
žije ≥ 5 let po ukončené léčbě. V EU žije více než půl milionu vyléčených z nádoru v dětském 
věku. Tento úspěch však doprovází rozvoj pozdních následků protinádorové terapie (pozdní 
následky). Dvě třetiny vyléčených z nádoru v dětství mají alespoň jeden pozdní následek a tře-
tina má vážné nebo dokonce život ohrožující pozdní následky. Pozdní následky mohou po-
stihnout jakýkoli orgán nebo systém (systém endokrinní, kardiovaskulární, gastrointestinální, 
ledviny, plíce, sluch, zrak a kůži, poruchy neurokognitivních a pohybových funkcí). Nejčastější 
jsou endokrinopatie a poruchy fertility, nejzávažnější zahrnují kardiovaskulární onemocnění 
a  následné nádory. Problematika pozdních následků představuje tedy závažný medicinský, 
ale i sociální a ekonomický problém. Společným mechanismem rozvoje pozdních následků je 
předčasné biologické stárnutí spojené s časným nástupem onemocnění souvisejících se stár-
nutím. Několik studií prokázalo, že mnoho onemocnění se u pacientů po léčbě nádoru rozvi-
ne dříve než u běžné populace. Senescence u přeživších je způsobena onkologickou léčbou, 
která může vyvolat chromozomální aberace, mutace, zkrácení telomer, epigenetické změny 
a mitochondriální dysfunkce. Mechanismy zrychleného stárnutí u přeživších nejsou zcela ob-
jasněny. Měření biologického věku u přeživších může pomoci porozumět mechanismům před-
časného stárnutí. Není však znám jediný marker pro hodnocení biologického věku, proto je 
nutné hodnotit důsledky protinádorové léčby komplexně. Vliv mají rovněž germinální změny 
genů. Předpokládá se, že na vzniku nádorů dětského věku se tyto germinální změny podílí 
nejméně v 10 % a je u nich častý výskyt sekundárních nádorů. Rovněž byl popsán vztah mutací 
genu BRSK1 či některých polymorfismů CYP450 a nízkých hladin antimulleriánského hormonu 
u žen vyléčených v dětství pro nádor. Sdělení nabízí přehled mechanismů předčasného stárnu-
tí u dětí, které přežily nádor, se zaměřením na vztahy k pozdním následkům onkologické léčby.

Podpořeno MZd ČR Grant AZV NV19‑03‑00245.
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GENESIS – národní platforma výstupů a výsledků 
doporučení molekulárních tumor boardů v rámci sítě 
CZECRIN ONCO

Obermannová R.1,2,3, Grell P.1, Lojová M.2, Demlová R2,3

1 Masarykův onkologický ústav, Klinika komplexní onkologické péče
2 Masarykův onkologický ústav, Oddělení klinických studií
3 Farmakologický ústav LF MU

CZECRIN je distribuovaná celonárodní a plně funkční velká výzkumná infrastruktura poskytu-
jící stratifikované portfolio služeb a výzkumných kapacit pro inovativní klinický výzkum a vývoj 
léčiv cestou nekomerčních klinických studií. CZECRIN disponuje expertízou a technologickými 
kapacitami, pokrývajícími všechny etapy životního cyklu léčiv (drug life-cycle). Při výzkumu 
a vývoji léčiv a zdravotnických prostředků nabízí regulační podporu pro translaci preklinických 
experimentů do klinické části vývoje, pro oblast nekomerčních klinických studií nabízí open-
-access služby pro zajištění komplexního vzniku klinické studie včetně biometrie cestou data 
manamementu a biostatistických analýz, pro oblast hodnocení zdravotnických technologií na-
bízí expertízu v oblasti farmakoekonomických analýz pro porovnání účinnosti a nákladovosti 
dané technologie. CZECRIN disponuje rovněž technologickými kapacitami v režimu Správné 
výrobní praxe (GMP) pro výzkum, vývoj a výrobu somatobuněčných léčivých přípravků s apli-
kačním potenciálem léčby pacientů cestou nekomerčně iniciovaných klinických studií. V soula-
du se strategií CZECRIN a nejnovějšími trendy a vědeckými poznatky byly od roku 2020 defino-
vány prioritní oblasti klinického výzkumu, mezi něž jistě patří onkologie a podpora klinického 
výzkumu v této oblasti. V roce 2021 byla oficiálně ustavena síť CZECRIN ONCO pro persona-
lizované klinické studie v solidní onkologii. Jednou z klíčových aktivit CZECRIN ONCO je inici-
ace a vznik národní platformy výstupů a výsledků doporučení molekulárních tumor boardů 
(MTB) – platforma GENESIS (Genomic alterations platform for NExt clinical Studies), na které 
spolupracuje řada klinických pracovišť s ustavenými MTB, konkrétně VFN, FN Motol, FN Plzeň, 
FN Hradec Králové, FN Brno a MOU Brno, dále pak Česká onkologická společnost a Česká spo-
lečnost patologů ČLS JEP. V rámci projektu GENESIS jsou řešeny otázky standardizace výstupů 
molekulárně-genetického profilování (PI: prof. Slabý), standardizace klinických výstupů a „ge-
nomic-alteration driven“ doporučení (PI: dr. Grell), etické a právní otázky personalizovaného 
sběru dat (PIs: dr. Koščík, Mgr.  Halouzka), outcome-based farmakoekonomické analýzy (PI: 
doc. Demlová), vše podpořeno vznikem elektronické platformy sběru dat (PI: dr. Svobodník). 
Přehled stávajících výsledků GENESIS bude přednesen v rámci konferenční prezentace.

Podpořeno ze státního rozpočtu prostřednictvím MŠMT projektem VI CZECRIN (LM2018128).
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Extracellular vesicles of human uveal melanoma mediate 
gene‑directed enzyme/prodrug therapy

Jakubechova J.1,2, Smolkova B.1, Furdova A.3, Demkova L.1, Altanerova U.2, Klimova 
D.2, Altaner C.1,2

1 Cancer Research Institute, Biomedical Center, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia
2 St. Elisabeth Cancer Institute, Stem Cell Preparation Department, Bratislava, Slovakia
3 Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Comenius University, Bratislava, Slovakia

Extracellular vesicles secreted from uveal melanoma (UM) cells are involved in the estab-
lishment of the premetastatic niche and display transforming potential for the formation of 
metastases, preferentially in the liver. Mesenchymal stem/stromal cells and various tumor 
cells engineered to express the suicide gene – fused yeast cytosine deaminase::uracil phos-
pho-ribosyl transferase (yCD::UPRT) were found to secrete small extracellular vesicles (sEVs) 
possessing mRNA of the suicide gene. The yCD::UPRT-MSC-sEVs were internalized by tumor 
cells to intracellularly convert the prodrug 5-fluorocytosine (5-FC) to the cytotoxic drug 5-fluo-
rouracil (5-FU). In this study we cultivated human primary UM cells in vitro to be transduced 
by infection with a retrovirus containing the yCD::UPRT gene. A homogenous population of 
UM cells with the integrated provirus continuously secreted sEVs – exosomes containing the 
mRNA of yCD::UPRT gene. The yCD::UPRT-UM-sEVs were internalized by a variety of types of 
tumor cells and in the presence of the prodrug 5-FC, inhibited the growth of the human cuta-
neous melanoma cell line A375, uveal melanoma cell line MP38, as well as other primary UMs, 
to various extents. The yCD::UPRT-UM-sEVs hold the potential to become a therapeutic drug 
for UM metastases. However, the therapeutic and prophylactic potential of yCD::UPRT-UM-
sEVs must first be tested in animal preclinical studies. 
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Adaptace buněk chronické lymfocytární leukémie 
na cílenou léčbu BCR inhibitory

Ondrišová L.1,2, Šeda V.1,2, Hoferková E.1,4, Košťálová L.1,2, Hlaváč K1,3, Mladonická 
Pavlasová G.1,2, Oppelt J.1, Faria Zeni P.1,3, Filip D.1,2, Doubek M.2, Amruz Černá K.1,2, 
Mayer J.2, Mráz M.1,2

1 Molekulární medicína, CEITEC MU, Brno
2 Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU, Brno
3 Přírodovědecká fakulta MU, Brno

Jedna z  nejdůležitějších aktivovaných signálních drah v  patogenezi chronické lymfocytární 
leukémie (CLL) je signální dráha B-buněčného receptoru (BCR) (Šeda et al., EJH, 2015). Inhi-
bice kináz této dráhy je základem cílené terapie CLL takzvanými BCR inhibitory – ibrutinibem 
a idelalisibem. BCR inhibitory naruší vazby v mikroprostředí lymfatických orgánů, čímž se CLL 
buňky vyplaví do periferní krve. V periferní krvi pak CLL buňky přežívají relativně dlouho, a to 
i s inhibovanou BCR signalizací a bez důležitých signálů z mikroprostředí. Mechanizmus této 
brzké adaptace na BCR inhibitory zatím není jasný.

Abychom odhalili mechanizmus adaptace CLL buněk na léčbu ibrutinibem, zanalyzovali jsme 
RNA expresní profil párových vzorků CLL pacientů před a  během léčby ibrutinibem in vivo 
(N=11 párů). Sekvenace odhalila 1305 genů s expresí změněnou léčbou. Mezi ovlivněnými drá-
hami byla PI3K signalizace, jejíž aktivace je jediný známý mechanizmus, který chrání zdravé 
B lymfocyty před apoptózou při deleci BCR (Lam et al., Cell, 1997; Srinivasan et al., Cell, 2009). 
Z pozitivních regulátorů této signalizace jsme vybrali kandidáty, jejichž hladiny byly během 
léčby zvýšeny a mohli by hrát roli v adaptaci CLL buněk na BCR inhibitory. Následné experi-
menty odhalili, že kandidáti jsou zodpovědní nejen za adaptaci na ibrutinib, ale jejich inhibice 
vede také k apoptóze a zpomalení metabolizmu jak CLL buněčné linie MEC1, tak i primárních 
CLL buněk a tento efekt byl ještě výraznější s přidáním ibrutinibu. Podobný fenotyp jsme vi-
děli také s idelalisibem.

Naše experimenty tak vedly k popsání adaptačních mechanizmů CLL buněk na BCR inhibito-
ry. Inhibici těchto mechanizmů navrhujeme jako novou terapeutickou strategii v kombinaci 
s BCR inhibitory. Domníváme se, že kombinace by mohla docílit výraznější klinickou odpověď 
a zkrátit délku léčby CLL pacientů, čímž by se snížila toxicita vyplývající z dlouhodobé terapie 
a zmenšil by se prostor pro vznik rezistence.

Podpořeno  Ministerstvem  zdravotnictví  ČR  (grant  NU20‑03‑00292);  Evropskou  radou  pro  výzkum  (ERC) 
pod H2020  –  8.  rámcovým programem EU pro  výzkum a  inovace  (grantová  dohoda  č.  802644); MZ ČR‑RVO 
(FNBr,  65269705);  MUNI/A/1330/2021;  Národním  ústavem  pro  výzkum  rakoviny  (Program  EXCELES,  ID: 
LX22NPO5102)  –  Financováno  Evropskou  unií  –  Next  Generation  EU;  a  Grantovou  agenturou  ČR  (grant 
č. 20‑02566S). L.O. je stipendistkou programu Brno Ph.D. Talent – financuje statutární město Brno.
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Změny v expresi proteinů rodiny p53 korelují s expresí 
faktorů kmenovosti a tumorigenicitou nádorových buněk 
u pediatrických sarkoMŮ

Curylová L.1,2, Neradil J.1,2,3, Kýr M.1,3, Štěrba J.3, Veselská R.1,2,3, Škoda J.1,2

1 Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
2 Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno
3 Klinika dětské onkologie FN Brno a LF MU, Brno

Sarkomy patří mezi nejčastější nádory dětského věku. Vysoká agresivita těchto nádorů, rezi-
stence vůči konvenční protinádorové terapii a časný rozvoj metastáz postihují až 30 % pedia-
trických pacientů se sarkomy a jsou spojovány s přítomností nádorových kmenových buněk. 
U sarkomů často nalézáme mutace v proteinech signální dráhy p53, přičemž aktuální poznatky 
ohledně úlohy proteinu p53 v regulaci kmenovosti a diferenciace buněk nyní otevírají nové 
možnosti pro vývoj protinádorových terapií. V rámci tohoto projektu jsme se proto snažili pro-
zkoumat, zda je deregulace exprese proteinů dráhy p53 spojena s expresí známých faktorů 
kmenovosti (SOX2, OCT4, NANOG, KLF4 a c-MYC) u sarkomů dětského věku. Imunodetekční 
analýza byla provedena na panelu 32 buněčných linií derivovaných z pacientských osteosar-
komů (OS), rabdomyosarkomů (RMS) a Ewingových sarkomů (ES) a 4 referenčních buněčných 
linií (3 OS a 1 RMS). Naše data ukazují, že deregulace exprese proteinu p53 (indikující mutace 
či delece v genu TP53) je u všech tří typů sarkomů spojena s expresí transkripčních faktorů 
SOX2, OCT4 a v případě ES také s expresí faktoru NANOG. Exprese těchto tří faktorů byla 
v rámci panelu buněčných linií rovněž asociována s tumorigenicitou sarkomových buněk v mo-
delu NSG myší. Dále byla pozorována překvapivá, dříve nepublikovaná, pozitivní korelace mezi 
expresí MDM2 (negativního regulátoru proteinu p53) a transkripčními faktory KLF4 a c-MYC 
u všech tří testovaných typů sarkomů. Přestože bude nutné tato data potvrdit ještě dalšími 
mechanistickými studiemi, degradace p53 prostřednictvím zvýšené exprese MDM2 u sarko-
mů představuje možný mechanismus kompenzující aktivaci p53, která je typicky způsobena 
vysokou expresí faktorů KLF4 a c-MYC. Tyto výsledky dokládají spojení mezi expresí proteinů 
p53, MDM2 a faktorů kmenovosti u pediatrických sarkomů a poskytují důležité poznatky pro 
vývoj nových strategií léčby cílené proti sarkomovým kmenovým buňkám.

Podpořeno AZV MZ ČR (reg.č.: NU20J‑07‑00004), z Evropského fondu pro regionální rozvoj – projekt ENOCH 
(reg.č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000868) a stipendiem programu Brno Ph.D. Talent.
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Mezenchymální buňky asociované s mozkovými nádory: 
charakterizace a funkce ve vztahu k myeloidnímu 
infiltrátu

Výmolová B.1, Zubal M.1, Houdová Megová M.1, Šáchová J.2, Pfeiferová L.2, Kolář M.2, 
Matrasová I.1, Ternerová N.1, Šváblová T.1, Bušek P.1, Šedo A.1

1  Laboratoř biologie nádorové buňky, Ústav biochemie a experimentální onkologie, 1. lékařská fakulta 
Univerzity Karlovy

2  Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i

Přestože se fibroblasty za fyziologických podmínek v mozkovém parenchymu téměř nevysky-
tují, naše předchozí výsledky prokázaly zvýšenou expresi jejich charakteristických markerů 
v mozkových nádorech – glioblastomech a mozkových metastázách. Patogenetická role nádo-
rově asociovaných fibroblastů (CAF), včetně jejich interakce s buňkami imunitního systému, je 
zevrubně zdokumentována u extrakraniálních malignit, nicméně hlubší pochopení významu 
těchto buněk v mozkových nádorech chybí. Cílem naší práce je charakterizovat populaci me-
zenchymálních buněk asociovaných s glioblastomem a mozkovými metastázami a zjistit jejich 
roli v biologii těchto nádorů.

Mezenchymální buňky byly v  mozkových nádorech lokalizovány především kolem cévních 
struktur a exprimovaly fibroblastový aktivační protein (FAP), charakteristický znak CAF s mož-
ným využitím v diagnostice a terapii nádorů. V těsné blízkosti FAP+ mezenchymálních buněk 
byla imunohistochemicky prokázána přítomnost myeloidních buněk, které vykazovaly expresi 
charakteristických markerů M2 fenotypu, typického pro nádorově asociované makrofágy.

Ze tkání glioblastomu a mozkových metastáz různého primárního origa jsme odvodili kultury 
mezenchymálních buněk; exprese fibroblastových markerů byla potvrzena imunocytochemic-
ky a exprese FAP též western blotem. Transkriptomové sekvenování (mRNA-Seq) potvrdilo 
fibroblastový charakter těchto buněk a navíc naznačilo jejich odlišnost od fibroblastů lokalizo-
vaných mimo mozkový parenchym. Analýza nabohacení v genových skupinách (GSEA) naznači-
la zapojení mezenchymálních buněk asociovaných s mozkovými nádory do imunitních procesů. 
V in vitro experimentech tyto buňkyna monocytech indukovaly expresi fenotypových markerů 
typických pro M2 fenotyp, který je spojován s řadou protumorigenních funkcí.

Naše výsledky přispívají k  pochopení významu populace mezenchymálních buněk s  charak-
teristikami nádorově asociovaných fibroblastů v  patogenezi mozkových nádorů a  mohou 
v budoucnu sloužit jako základ pro racionální terapeutické cílení FAP exprimujícího stromatu 
u glioblastomů a mozkových metastáz.
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Role of ER stress in immune surveillance and 
carcinogenesis

Vavrušáková B.1, Moráň L.1,3, Vašíčková K.1, Součková K.2, Macháčková T.2, Slabý O.1,2, 
Svoboda M.1

1 Department of Comprehensive Cancer Care, Masaryk Memorial Cancer Institute and Faculty of 
Medicine, Masaryk University, Brno 656 53, Czech Republic

2 Central European Institute of Technology, Masaryk University, Brno 625 00, Czech Republic
3 Department of Histology and Embryology, Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno 625 00, 

Czech Republic

Patients with advanced ovarian (OC) or renal cancer (RCC) demonstrate poor prognosis, with 
a 5-year survival rate of less than 20 %. Recently, immunotherapy emerged as an exception-
ally promising novel approach to combat cancer. However, most patients develop adaptive or 
intrinsic resistance mechanisms associated with disease progression. Endoplasmic reticulum 
(ER) stress is a crucial inducer of inflammation. In tumor context, excessive ER stress leads to 
the activation of the immunogenic cell death.

Here we modulated the expression of ER stress markers (HSPA5/BiP, DDIT3/CHOP, EIF2AK3/
PERK) in peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) using ER stress inducer Tunicamycin and 
chemical chaperone alleviating ER stress TUDCA, in order to increase efficiency of anti-can-
cer immunity. Furthermore, we performed this modulation also in immune-tumor cell co-cul-
tures. The alleviation of ER stress by TUDCA increased the viability of RC cells when cultured 
by themselves, while in co-culture with PBMCs their viability decreased suggesting increased 
effectiveness of immune cell reaction in killing cancer cells. Moreover, TUDCA treatment alle-
viates ER stress and leads to decreased mRNA expression of ER stress markers HSPA5/BiP, 
DDIT3/CHOP and EIF2AK3/PERK in those in vitro co-cultures. Furthermore, we employed the 
fluorescent IRE and PERK-YFP reporter systems: both PERK and IRE1 activity was induced 
upon treatment with Tunicamycin and completely abolished by TUDCA.  Moreover, TUDCA 
increases the capacity of immune cells to target cancer cells by inducing the activity of PERK 
promoter in OC cells. Additionally, treatment with TUDCA reduced the negative impact of 
Tunicamycin on viability of PBMCs in those co-cultures.

We correlate these results with ER stress molecular background in patient samples and fur-
ther apply them to in vivo syngeneic mouse models. We expect that alleviating ER stress could 
improve the survival and effectiveness of the immune cells in hostile tumor-induced microen-
vironment.

Supported by Ministry of Health of the Czech Republic (NU21‑03‑00539).



54

P Ř E D N Á Š K Y

NA OBSAH

ÚTERÝ 6. 9. – Sto let Česko‑slovenské biologické společnosti 09 : 30–10 : 00

Sto let Československé biologické společnosti

Svoboda A.

Biologický ústav Lékařské fakulty MU Brno

„Je potřeba organizační půdy jednotné společnosti, která by sdružovala všechny biologické 
pracovníky za účelem vzájemného seznámení, vědecké spolupráce i reprezentace před cizi-
nou“ – tak zformuloval prof. F. K. Studnička své představy o rozvoji vědeckého života v Brně, 
kde v prvních dvou letech samostatné Československé republiky vznikly tři nové vysoké školy. 
Příchod vědeckých osobností, budování nových ústavů a rozvoj vědecké práce vytvářel plod-
nou tvůrčí atmosféru, která by se mohla zhodnocovat právě vzájemnými kontakty a spolupra-
cí. Studničkovu myšlenku začal uskutečňovat prof. Edward Babák, který již v r. 1921 inicioval 
nejprve vznik „Volného sdružení biologických pracovníků v Brně“ a o rok později (18. 1. 1922) 
připravil založení celostátní Biologické společnosti. Krátce nato (1924) se Biologická společ-
nost se transformovala na Československou biologickou společnost se sídlem v Brně a byla 
přijata za člena francouzské Société de Biologie. Následně vznikly na Slovensku (1930) a v Pra-
ze (1934) pobočky Čs. biologické společnosti. Orgánem Čs. biologické společnosti se od r. 
1927 staly Biologické Listy. Po r. 1948 nebyla ani Čs. biologická společnost uchráněna od ideo-
logizace a od vlivu pseudovědecké sovětské biologie, podařilo se jí však toto období zdárně 
překonat. V r. 1956 se Čs. biologická společnost stala jednou z vědeckých společností při ČSAV, 
od r. 1992 je samostatným subjektem. Prudký rozvoj biologických věd se odrazil ve stylu práce 
společnosti – vznikaly nové pobočky a nové odborné sekce, pořádaly se semináře, konference 
a mezinárodní sympozia a kongresy. Některé ze sekcí se transformovaly na samostatné vědec-
ké společnosti. Za celou dobu své existence prokázala Čs. biologická společnost svou odbor-
nou potřebnost – být inspirátorkou vzájemných setkání biologů, diskusním fórem o nových 
trendech biologického výzkumu nebo o dílčích objevech. V posledních několika desítiletích 
hraje nezastupitelnou roli v  integraci biologických poznatků specializovaných biologických 
oborů. Je třeba vyslovit obdiv nad prozíravostí zakladatelů, kteří položili základy k existenci 
této společnosti.
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ÚTERÝ 6. 9. – Současnost a budoucnost nádorového výzkumu  
       v České republice 11 : 00–11 : 30

Národní ústav pro výzkum rakoviny

Šedo A.1, Slabý O.2, Hajdúch M.3

1 Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty, Univerzita Karlova, Praha
2 Biologický ústav, Lékařská fakulta, CEITEC, Masarykova univerzita, Brno
3 Ústav molekulární a translační medicíny, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc

Onkologický výzkum objemově představuje přibližně 25 % biomedicínského výzkumu v Čes-
ké republice. Má zde dlouhou tradici a jeho současné výsledky jsou v mezinárodním srovnání 
nadprůměrné. Onkologický výzkum v ČR má silný potenciál pro další rozvoj. Národní ústav pro 
výzkum rakoviny (NUVR), anglický ekvivalent National Institute for Cancer Research (NICR) 
vznikl, aby pomohl českému onkologickému výzkumu tento potenciál maximálně využít. Zá-
kladem NUVR je celorepubliková sítí spolupracujících pracovišť provádějících špičkový výzkum 
v oblasti onkologie. Ten je v současné době roztříštěn na jednotlivých institucích, které ne-
spolupracují a nevyužívají dostupné výzkumné infrastruktury dostatečně účinně a efektivně. 
Tematická, a především infrastrukturní komplementarita jednotlivých pracovišť v rámci NUVR 
umožní tuto situaci napravit a docílit tak komplexnosti přístupu, která je nezbytná pro mo-
derní onkologický výzkum. Onkologický výzkum se vytvořením NUVR stane mnohem efektiv-
nější, povede k prohloubení mezioborové a meziregionální spolupráce, což zvýší jeho kvalitu, 
a tak i mezinárodní kompetitivnost. Do NUVR je daném čase zapojeno celkem 71 excelentních 
výzkumných týmů z 11 výzkumných institucí. Kromě toho s NUVR spolupracuje celkem 6 nej-
významnějších zdravotnických zařízení v ČR poskytujících péči v oblasti onkologie a zástupci 
biotechnologického průmyslu. Síť spolupracujících pracovišť je rozdělena do tří regionálně de-
finovaných uzlů (uzel Praha, uzel Brno, uzel Olomouc), které svým dopadem pokrývají celou 
Českou republiku. Výzkumné týmy jsou v  rámci NUVR členěny do celkem pěti výzkumných 
programů, které pokrývají celý value-chain v onkologickém výzkumu.

NUVR se chce stát skutečnou národní autoritou v dané oblasti. Autoritou, která kromě prová-
dění excelentního onkologického výzkumu, bude poskytovat kvalifikovanou expertizu zdra-
votníkům, orgánům veřejné moci nebo třeba pacientským organizacím, a  která zvýší pově-
domí veřejnosti o důležitosti výzkumu nejen v onkologii. Na vytvoření a aktivity NUVR bylo 
z prostředků Národního plánu obnovy (NPO) – konkrétně z programu EXCELES ministerstva 
školství – alokováno téměř 1,5 miliardy korun. 

Projekt Národní ústav pro výzkum rakoviny  (Program EXCELES,  ID: LX22NPO5102) – Financováno Evropskou 
unií – Next Generation EU.
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ÚTERÝ 6. 9. – Biologie nádorů IV–hematoonkologie 11 : 30–11 : 45

Realita zapojení molekulárně biologických metod 
do diagnostiky a stratifikace lymfoproliferativních 
onemocnění

Kotašková J.1,2,3, Plevová K.1,2,3, Jarošová M.1,2,3, Pour L.1, Janíková A.1, Doubek M.1,2,3, 
Pospíšilová Š.1,2,3

1 Interní hematologická a onkologická klinika, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy 
Univerzity, Brno

2 Středoevropský technologický institut (CEITEC), Masarykova Univerzita, Brno
3 Ústav lékařské genetiky a genomiky, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy 

Univerzity, Brno

Lymfoproliferativní onemocnění tvoří pestrou skupinu hematologických malignit. Jednotlivá 
onemocnění vznikají z  různých vývojových stádií lymfocytu. Ten začíná v  kostní dřeni a  po-
kračuje v lymfatických uzlinách. Mezi onemocnění z lymfoidních prekurzorů patří akutní lym-
foblastická leukemie (ALL) a prolymfocytární leukemie. Početnou podskupinu tvoří lymfomy 
vznikající většinou z  lymfocytů periferní krve a  tvoří ji dvě základní kategorie  – Hodgkinův 
a non-Hodgkinův lymfom (NHL). NHL je častější, jednotlivé podtypy odlišuje fáze maturace 
lymfocytu, ze které vznikají. Další nemalou podskupinu tvoří monoklonální gamapatie. Ty mají 
původ v koncových vývojových stádiích B lymfocytů, které produkují imunoglobuliny. Do této 
skupiny patří např. mnohočetný myelom – jedno z nejčastějších lymfoproliferativních onemoc-
nění.

Základní diagnostika lymfoproliferací využívá histologii, průtokovou cytometrii a zobrazovací 
metody. Stratifikace pacientů v rámci jednotlivých diagnóz do různých prognostických skupin 
se opírá o cytogenetické analýzy a molekulárně-biologická vyšetření. Významným diagnostic-
kým a prognostickým vyšetřením u lymfoproliferací je zejména stanovení klonality. U většiny 
lymfoproliferativních onemocnění není přítomna jediná kauzální genetická změna s výjimkou 
některých typů lymfomů a ALL, kde nacházíme typické translokace.

V současné době je dostupná široká škála molekulárně-biologických vyšetření, od vysoce 
citlivých metod umožňujících sledování zbytkového onemocnění u léčených nebo transplan-
tovaných pacientů po paralelní testování stovek cílů na úrovni genomu, transkriptomu nebo 
methylomu nádorových buněk. Řada výzkumných metod postupně pronikla a  získala své 
pevné místo v  diagnostice a  prognostické stratifikaci lymfoproliferací. V  posledních letech 
dramaticky přibývá množství cílených léčiv, která jsou zaměřena na konkrétní signální dráhy 
a biologické pochody. Účel použití molekulárně-biologických metod se tedy posouvá od popi-
su onemocnění k identifikaci postižených drah a hledání terapeutických cílů.

V prezentaci přinášíme přehled molekulárně-biologických metod a  jejich současné využití 
u lymfoproliferativních onemocnění na pracovišti Fakultní nemocnice Brno.  Hematoonkologie 
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patří k oborům, kde se personalizovaná medicína reálně uplatňuje na základě výsledků moder-
ních molekulárně-biologických analýz.

Podpořeno  MZ  ČR  –  RVO  FNBr  65269705,  AZV  granty  NV19‑03‑00091,  NU20‑08‑00314,  NU21‑08‑00237, 
NU22‑08‑00227 a NPO EXCELES LX22NPO5102.
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ÚTERÝ 6. 9. – Biologie nádorů IV–hematoonkologie 11 : 45–12 : 00

Přínos a úskalí sekvenačních metod v diagnostice 
hematologických malignit

Plevová K.1,2,3, Závacká K.2,3, Pál K.2, Tauš P.2, Stránská K.2,3, Reigl T.2, Porc J.1,2, Hynšt 
J.2, Pavlová Š.2,3, Navrkalová V.1,2,3, Ženatová M.3, Kotašková J.1,2,3, Pospíšilová Š.1,2,3

1 Ústav lékařské genetiky a genomiky, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno
2 Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Brno
3 Interní hematologická a onkologická klinika, Fakultní nemocnice Brno, Brno

Moderní metody molekulární genetiky, jako je masivně paralelní sekvenování, sekvenování 
třetí generace nebo sekvenování jednotlivých buněk, našly své uplatnění nejen v klinicky ori-
entovaném molekulárně-genetickém výzkumu hematoonkologických onemocnění, ale prosa-
zují se také v jejich laboratorní diagnostice. Tyto metody umožňují detailní charakterizaci ná-
dorových buněk a klonů, jsou proto využívány při detekci prognostických markerů, sledování 
průběhu nemoci, určení terapeutických cílů i příčin rezistence na léčbu. Jejich rozšiřující se 
využití je však spojeno s generováním velkého množství dat, které je třeba adekvátně zpraco-
vat, vyhodnotit a interpretovat. Často je nutné pracovat s obsáhlými tabulkami genetických 
variant, ve kterých se obtížně orientuje. Velkou výzvou je proto navržení analytických nástro-
jů, které laboratorním pracovníkům usnadní zpracování generovaných dat.

Příkladem využití pokročilých analytických nástrojů v praxi je monitorování chronické lymfocy-
tární leukémie (CLL). Nemoc se u pacientů značně liší, a to jak z hlediska biologických a gene-
tických vlastností, tak také klinickým průběhem. Pomocí celoexomového sekvenování (WES) 
jsme vyšetřili soubor 53 CLL pacientů v několika časových bodech s cílem popsat klonální evo-
luci jejich nemoci v  závislosti na léčbě. U  pacientů jsme charakterizovali somatické mutace 
a pomocí pokročilých výpočetních postupů jsme určili, které molekulární dráhy byly v jejich dů-
sledku poškozeny. Kombinací WES s dalšími metodami jsme stanovili proporce subklonů CLL, 
jejich nárůst, případně vymizení v průběhu léčby. Pozorovali jsme, že některé abnormality se 
preferenčně vyskytují společně, zatímco jiné se navzájem vylučují. Podrobně jsme se zaměřili 
na pacienty s rozsáhlými přestavbami genomu, které jsme detailně charakterizovali pomocí 
celogenomového sekvenování.

Nyní pracujeme na automatizaci analytických postupů a jejich sjednocení pod jeden systém, 
který umožní uchovávání dat a jejich přehledné zobrazování pro snadnější interpretaci. Oče-
káváme, že náš přístup usnadní analýzu dat v rutinní diagnostice a umožní navržení optimální 
léčby na základě zjištěných molekulárních charakteristik nádorových buněk.

Podpořeno granty AZV NU20‑08‑00314 a NU21‑08‑00237, MZ ČR RVO FNBr 65269705, MUNI/A/1330/2021 
a NPO EXCELES LX22NPO5102.
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ÚTERÝ 6. 9. – Biologie nádorů IV–hematoonkologie 12:00–12 : 15

Moderní léčba chronické lymfocytární leukemie – příklad 
personalizované hematologické léčby

Doubek M.1,2,3, Panovská A.1, Brychtová Y.1, Arpáš T.1, Kotašková J.1,2, Plevová K.1,2,3, 
Pešová M.1,2, Malčíková J.1,2, Pospíšilová Š.1,2,3

1 Interní hematologická a onkologická klinika, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy 
Univerzity, Brno

2 Středoevropský technologický institut (CEITEC), Masarykova Univerzita, Brno
3 Ústav lékařské genetiky a genomiky, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta Masarykovy 

Univerzity, Brno

Poslední roky přinášejí stále více poznatků o molekulárních změnách, které hrají zásadní roli 
v patogenezi chronické lymfocytární leukemie (CLL). Stále lepší poznání podstaty onemocnění 
se pak odráží v pokrocích v určování prognózy i léčbě nemoci.

Pokud jde o diagnostiku nemoci, ta se se nemění. Vyšetření zobrazovacími metodami není 
stále u CLL při diagnostice nezbytné.

Na prognózu nemoci i v éře nových léčiv má stále největší vliv gen TP53 a jeho defekty. Velice 
přesným parametrem je mezinárodní prognostický index CLL-IPI, který ale dle našich i zahra-
ničních zkušeností není plně začleněn do běžné hematologické praxe.

Největší změny tak nastávají v oblasti terapie CLL. Indikace k léčbě se sice stále nemění, i nyní platí, 
že léčba není u asymptomatických forem CLL indikována, ale významně se rozšiřuje spektrum lé-
čebných možností. Začíná být patrný ústup chemoimuniterapie ve prospěch nové cílené léčby CLL.

Kromě terapie CLL se mění i přístup k hodnocení léčebné odpovědi, kde se stále více uplatňuje 
měření minimální zbytkové nemoci (MRD) jak pomocí průtokové cytometrie tak pomocí mo-
lekulárně genetických metod.

Z nových léčiv, která se dostávají do terapie CLL, hrají a blízké budoucnosti budou hrát klíčo-
vou roli nové monoklonální protilátky (obinutuzumab), inhibitory B buněčného receptoru (ib-
rutinib, akalabrutinib, zanubrutinib, pirtobrutinib) a Bcl-2 inhibitory (venetoklax). Lze rovněž 
předpokládat, že se budou užívat kombinace těchto léčiv.

Inhibitory B‑buněčného receptoru: Aktivace B buněčného receptoru (BCR) hraje klíčovou 
roli v patogenezi CLL. Inhibice Brutonovy tyrosinkinázy, zapojené do BCR signalizace, se uká-
zala jako velice potentní léčebná metoda u pacientů s CLL ať už v první linii, tak i u relabované 
a refrakterí CLL (R/R CLL).

Inhibitory PI3 kinázy: PI3K-δ je nezbytná pro aktivaci, proliferaci a přežiti B buněk a je zvýše-
ně exprimována u mnohých B-buněčných malignit včetně CLL. Idelalisib je selektivní a reverzi-
bilní inhibitor PI3K-δ. V současnosti je ale idelalisib v léčbě CLL nahrazován jinými cílenými léky 
především z důvodu nežádoucích účinků terapie.
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Inhibice Bcl‑2: CLL buňky produkuji velké množství antiapoptotických proteinů, mezi něž se 
řadí Bcl-2. Z inhibitorů Bcl-2 do léčby CLL jako první zasahuje venetoklax.

Kombinační terapie nových léčiv s monoklonálními protilátkami a  jejich kombinace na‑
vzájem: Pro léčbu CLL v blízké budoucnosti bude zásadní omezení podávání chemoterapie 
a narůstající používání kombinací nových léčiv s monoklonálními protilátkami, případně po-
užívání kombinací nových léčiv navzájem. Důležitý je také trend k omezení podávání kombi-
nované terapie na 1-2 roky, tedy nikoliv podávání trvalé, s měřením léčebné odpovědi podle 
hladiny MRD.

Závěr:

Léčba CLL už ani zdaleka není založena na chemoimunoterapii. Ta je vytlačována novými léčivy 
a jejich kombinacemi, které se podávají často po omezenou dobu, tedy nikoliv trvale. Léčba je 
indikována podle klinických, ale i molekulárně biologických nálezů a stále více je zohledňová-
no vyšetření MRD.
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ÚTERÝ 6. 9. – Biologie nádorů IV–hematoonkologie 12 : 15–12 : 30

Tumor supresor OTUD1 reguluje translaci skrze 
deubiquitinaci ribozomů

Šnaurová R.1,2,3*, Vdovin A.1,2,3, Ďurech M.1,2, Žihala D.1,2, Jelínek T.1,2, Hájek R.1,2, 
Šimíček M.1,2

1 Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava, Syllabova 19, 703 00, Česká republika
2 Oddělení hematoonkologie, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava, 17. listopadu 1790/5, 708 00, Česká 

republika
3 Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava, 30. dubna 22, 701 03, Česká republika

Syntéza proteinů je zásadní proces regulující buněčný růst a metabolizmus. V nádorové tkáni 
jsou signální dráhy ovlivňující translaci obecně hyperaktivovány, což umožnuje nekontrolova-
telnou proliferaci a přežití maligních buněk. Řada genů asociovaných s rakovinou má přímý 
vliv na proteosyntézu zejména skrze posttranslační modifikace komponent translačního apa-
rátu. V rámci naší práce jsme odhalili zcela novou funkci enzymu OTUD1, významného tumor 
supresoru, v regulaci elongační fáze translace. Pomocí proteomické analýzy založené na pro-
ximitním značení jsme identifikovali komponenty translačního komplexu a metabolismu RNA 
jako proteiny nejvíce asociované s OTUD1. Biochemická analýza potvrdila selektivní interakci 
OTUD1 s malou podjednotkou ribozomu (40S) a elongačním faktorem EF1α. Pomocí repor-
térového systému jsme pozorovali, že aktivita OTUD1 zabraňuje negativním efektům kolize 
ribozomů zejména v oblastech poly-A sekvencí. Mechanistické studie odhalily antagonistický 
efekt OTUD1 vůči E3-ligáze ZNF598, kdy OTUD1 deubiquitinuje ribozomální protein RPS10. 
Zároveň jsme potvrdili, že OTUD1 stimuluje tvorbu polyzomů, což ve vede k efektivnější tran-
slaci. Komplexní bioinformatická analýza dále prokázala, že OTUD1 reguluje přechod mezi ka-
nonickou dráhou recyklace mRNA aktivovanou kolizemi ribozomů a nespecifickou degradací 
mRNA v transkriptech s hojnými vzácnými kodony. Naše výsledky přinášejí zcela nový pohled 
na význam tumor supresoru OTUD1 a dokládají jeho přímý efekt na proteosyntézu.
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ÚTERÝ 6. 9. – Biologie nádorů IV–hematoonkologie 12 : 30–12 : 45

Tekuté biopsie u mnohočetného myelomu

Vlachová M.1, Ševčíková S.1

1 Babákova myelomová skupina, Ústav patologické fyziologie, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 
Brno, Czech Republic

Mnohočetný myelom je hematoonkologické onemocnění, které se vyznačuje klonální proli-
ferací plazmatických buněk v kostní dřeni. Tyto abnormální plazmatické buňky jsou získávány 
odběrem kostní dřeně, který je doprovázen řadou nevýhod. Možnou alternativou jsou tekuté 
biopsie, které kromě toho, že jsou šetrnější k pacientům, umožňují také analyzovat celou he-
terogenitu nádoru, a to prostřednictvím detekce cirkulujících buněk či molekul v periferní krvi. 
Výchozím biologickým materiálem však mohou i jiné tělní tekutiny, např. moč, sliny atp.

Předpokládá se, že v patogenezi onemocnění hraje podstatnou roli nádorové mikroprostře-
dí, jehož složkou je také intercelulární komunikace zprostředkovaná exozomy. Exozomy jsou 
fosfolipidovou membránou obalené váčky o velikosti 30–100 nm, které se řadí mezi extrace-
lulární

vezikuly a  vyskytují se v  takřka všech tělních tekutinách. Jejich obsahem jsou mj. proteiny, 
lipidy či nukleové kyseliny, přičemž obsah exozomů reflektuje původní buňku. Bioaktivní mo-
lekuly mohou být právě prostřednictvím exozomů transportovány mezi buňkami a následně 
v recipientní buňce různými mechanismy navozovat změny v biologických procesech. Příkla-
dem jsou mikroRNA, tedy nekódující molekuly RNA délky cca 22 nukleotidů, které se účastní 
posttranskripční regulace genové exprese. Kromě bližšího objasnění patogeneze mnohočet-
ného myelomu by zkoumání exozomů, resp. jejich složek mohlo vést například k objevu no-
vých biomarkerů.

Naše práce se zaměřila na detekci cirkulujících plazmatických buněk v periferní krvi, na cell-
-free DNA, exozomální mikroRNA a jiné molekuly.

Tato práce byla podpořena grantem NU21‑03‑00076 a projektem Národní ústav pro výzkum rakoviny (Program 
EXCELES, číslo projektu: LX22NPO5102) – Financováno Evropskou unií – Next Generation EU.
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New approaches in cancer research combining Full 
Spectrum Cytometry and live‑cell imaging

Bezděková D.

Accela, s. r. o.

Identification and validation of biomarkers is critical to monitor disease progressing and re-
sponsiveness to therapy. Flow cytometry has become a standard for in vitro diagnostic to 
characterize immune cell phenotype, monitoring of tumor progression, minimal residual di-
sease etc. Cytek spectral technology allows researchers and clinicians to characterize up to 40 
markers in one tube with exquisite sensitivity and full control of cellular autofluorescence.  To 
evaluate long-term cell health or CAR-T cells efficiency, the Agilent eSight combines real-time 
impedance readout and live-cell imaging, to elucidate those processes in an automated and 
physiological manner.
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Vzácnější příčiny dědičné dispozice k nádorům prsu 
a ovaria

Mišove A., Macháčková E., Vašíčková P., Házová J., Foretová L.

Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů, Masarykův onkologický ústav, Brno

Je již dobře známo, že zárodečné mutace v genech BRCA1 a BRCA2 jsou hlavní příčinou syn-
dromu hereditárního karcinomu prsu a ovarií (HBOC). Mutace v těchto genech však stále vy-
světlují pouze 20–25 % případů všech familiárních forem HBOC, ačkoliv toto číslo se výraz-
ně liší mezi populacemi. S příchodem nových diagnostických možností, zejména sekvenování 
nové generace (NGS), došlo k identifikaci dalších predispozičních genů, které s postupem času 
nacházejí uplatnění i v klinické praxi. Ve většině případů se jedná o tumor supresivní geny, 
které se podílejí na udržování stability genomu často skrz DNA reparační mechanismy. Za geny 
s vysokým relativním rizikem (RR > 5) pro vznik nádoru prsu se vedle BRCA1 a BRCA2 považují 
geny TP53, PTEN, CDH1, PALB2, STK11 a NF1. U nádoru ovarií se pak jedná především o geny 
RAD51C, RAD51D a BARD1, a poté geny Lynchova syndromu jako MSH2, MLH1, MSH6 a PMS2. 
Středně rizikové geny (RR 2–5) pro vznik karcinomu prsu a/nebo ovarií zahrnují CHEK2, ATM, 
NBN, BARD1, BRIP1, a případně další geny jiných nádorových syndromů jako jsou například 
geny signální dráhy Fanconiho anémie (FANCA, FANCC a FANCM). Patogenní mutace ve výše 
uvedených genech v současné době objasňují 10–15 % HBOC případů, ale toto číslo se vý-
znamně liší mezi laboratořemi z důvodu populačních rozdílů, a kvůli odlišnostem v seznamu 
vyšetřovaných genů a v kritériích při výběru pacientů nebo při hodnocení detekovaných muta-
cí. Aktuálním úskalím prediktivního genetického testování založeného na NGS je také značné 
množství vzácných variant nejasného významu, jejichž vliv na funkci proteinu často není mož-
né předpovědět jinak než za použití technicky i časově náročných funkčních analýz. Studium 
těchto variant je nicméně nadále nezbytné pro jejich potencionální klinické využití, které by 
významně přispělo k příznivější prognóze mnoha pacientů se zvýšeným rizikem vzniku karci-
nomu prsu a/nebo ovaria.
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Funkční charakterizace CHEK2 variant u pacientek 
s karcinomem prsu

Macůrek L.

Institute of Molecular Genetics of the Czech Academy of Sciences

Gen CHEK2, kódující checkpoint kinázu 2 (CHK2), je třetím nejčastěji mutovaným nádorovým 
predispozičním genem pro karcinom prsu v  ČR.  Nosičky zárodečných variant způsobujících 
vznik aberantně zkrácené formy CHK2 tvoří 2.0% pacientek s karcinomem prsu indikovaných 
ke genetickému testování (99/4832 vyšetřených v  CZECANCA konsorciu). Rozsáhlé meziná-
rodní studie ukazují, že přítomnost těchto variant je spojena se středním rizikem (OR 2.5-3.0) 
vzniku karcinomu prsu. Nosičky vzácných missense variant (mimo p.I157T) představují další 2% 
testovaných pacientek s karcinomem prsu v naší populaci (95/4832). Obdobnou frekvenci těch-
to VUS (s jiným zastoupením konkrétních variant) můžeme najít i v jiných evropských popula-
cích. Cílem práce bylo 1) analyzovat katalytickou aktivitu VUS izoforem CHK2 kinázy na zákla-
dě funkčního testu v lidských diploidních buňkách RPE1, 2) stratifikovat analyzované varianty 
jako funkčně defektní, intermediární a nepoškozené (WT-like), a 3) určit rizika vzniku karcinomu 
prsu pro nosičky germinálních mutací v ČR a národních kohortách ENIGMA konsorcia.

Pro analýzu CHEK2 VUS variant jsme využili námi vyvinutého systému, jehož základem je linie RPE1 
s delecí endogenní formy CHEK2 genu. V modifikovaných buňkách byly exprimovány jednotlivé 
VUS CHEK2 a jejich katalytická aktivita určena na základě schopnosti a) fosforylace proteinu KAP1 
a  b) autofosforylace CHK2. Katalytická aktivita obou testů byla stanovena imunohistochemicky 
a kvantifikována pomocí vysokokapacitní robotické ScanR mikroskopie. Hodnoty katalytických akti-
vit byly normalizovány s využitím wild-type formy CHK2 a známých katalyticky defektních izoforem.

U pacientek z ČR (CZECANCA) a zahraničí (ENGMA) jsme identifikovali 461 CHEK2 VUS. Z nich 
jsme pomocí analýzy in vitro úspěšně analyzovali 432 variant. 341 variant bylo hodnoceno 
konsensuálně oběma testy: 227 jako WT-like, 12 intermediárních a 102 jako funkčně-defekt-
ních. Stratifikaci variant jsme použili pro vyjádření rizika vzniku ca prsu u nosiček VUS v urče-
ných funkčních kategoriích v souboru 65 998 pacientek s karcinomem prsu a 71 387 kontrol 
(z 10 case-control datasetů z různých populací ENIGMA konsorcia). Výpočty ukázaly, že zatím-
co nosičství dědičných WT-like a intermediárních variant CHEK2 je spojeno s nízkým stupněm 
rizika (OR 1.16 a 1.47), nosičky funkčně defektních missense variant jsou ohroženy středním 
rizikem vzniku ca prsu (OR 2.87, 95% CI 2.35-3.51).

Výsledky analýzy umožňují zlepšení klinického hodnocení VUS CHEK2 genu u pacientek s kar-
cinomem prsu. Díky nízkému riziku vzniku dědičné formy karcinomu prsu, nepodmiňuje sa-
motná přítomnost WT-like a intermediárních, heterozygotních, missense variant CHEK2 u je-
jich nosiček zařazení pacientek do specifických preventivních skríningových programů pro 
karcinom prsu. Naopak, přítomnost funkčně defektních missense variant umožňuje uvažovat 
o nosičkách variant v podobném smyslu jako o nosičkách variant zkracujících CHK2 kinázu.

Podpořeno: NV19‑03‑00279, NU20‑03‑00285, CHEK2gether ENIGMA project
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NGS testování nádorů, precizní onkologie a genetické 
vyšetření – multioborová spolupráce v MOÚ

Grell P.

Masarykův onkologický ústav v Brně a Lékařská Fakulta Masarykovi univerzity v Brně

Precizní medicína je stále více začleňována do klinické praxe a stává se její běžnou součástí 
onkologické péče v  České republice. Cílem precizní medicíny je podrobněji charakterizovat 
tumor pacienta a zvolit nejvhodnější léčbu, případně zvolit konkrétní cílenou terapii, z které 
by měl pacient výrazný benefit. Rozvoj precizní onkologie a nové biotechnologie umožnují tes-
tování několik desítek až stovek genů, proteinů nebo jiných charakteristik z nádoru jednoho 
pacienta. To si vyžadují hodnotit tyto výsledky komplexně a ideálně pomocí multidisciplinár-
ního týmu. Takovýmto týmem v rámci precizní onkologie je molekulární tumor board (MTB) 
neboli indikační komise pro precizní molekulární onkologii. Součástí MTB je klinický onkolog, 
patolog, molekulární biolog, genetik, bioinformatik, farmakolog a eventuálně další odbornos-
ti. Cílená léčba indikovaná na základě přítomnosti biomarkerů hraje u některých diagnóz zcela 
zásadní roli a pořád přibývají nové potenciální biomarkery a nové cílené léky, které u řady ne-
mocných mohou prodloužit život i o několik let při výborné kvalitě života.

Podrobnější molekulární, resp. genetická charakteristika tumoru může na jedné straně otevřít 
nové léčebné možnosti, na druhé straně může odhalit výsledky, které nejsme zatím schopni 
dokonale interpretovat nebo může také naznačit přítomnost germinální mutace. Odhaduje 
se, že u asi 10-15 % pacientů, kteří podstoupí genomické testování, se odhalí germinální muta-
ce, která je následně potvrzena genetickým testováním. To si vyžaduje nutnou úzká spoluprá-
ce s genetickou laboratoří, aby došlo k potvrzení a správné interpretace těchto výsledků.

V rámci molekulárního tumor boardu, který funguje v Masarykově onkologickém ústavu, jsme 
již odhalili několik nositelů těchto hereditárních mutací, které předtím nebyly známé. Budeme 
prezentovat, několik takových případů.
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Výsledky celoexomového sekvenování germinální DNA 
u dětských pacientů se solidními tumory

Drábová K.1,2, Pokorná P.3, Pálová H.3, Adamcová S.3, Bystrý V.3, Jugas R.3, Slabý O.3,4, 
Štěrba J.1

1 Klinika dětské onkologie FN Brno a LF MU, Brno
2  Ústav lékařské genetiky a genomiky FN Brno a LF MU, Brno
3 CEITEC – Středoevropský technologický institut, MU, Brno
4  Biologický ústav LF MU, Brno

Úvod:
Z celkového počtu zhoubných onemocnění v populaci tvoří onemocnění dětí asi 1 %. Výskyt 
dětských typů nádorů je asi u 80 % pacientů sporadický, u 15-20 % se předpokládá hereditární 
zátěž (u dospělých je to asi 5-10 %). V rámci publikovaných dat z několika různých precizně 
onkologických programů se procento výskytu nádorových predispozic pohybovalo v rozmezí 
6-35 %.

Metodika:
Vyšetřili jsme 259 pacientů z Kliniky dětské onkologie FN Brno metodou celoexomového se-
kvenování s využitím sad TruSeq Exome Kit (Illumina) či KAPA HyperExome (Roche). Analyzo-
vány byly geny asociované s nádorově predispozičními syndromy a geny, jejichž patogenní/
pravděpodobně patogenní varianty by měly být reportovány v souladu s doporučeními ACMG. 
V případě pozitivního nálezu byla pacientovi a jeho rodině zajištěna genetická konzultace.

Výsledky:

Nádorová predispozice byla nalezena u celkem 32 pacientů (12 %). Jednalo se zejména o au-
tozomálně dominantně podmíněné syndromy, přičemž nejčastěji byly detekovány patogenní 
či pravděpodobně patogenní varianty v genech NF1 (n = 6), SMARCB1 (n = 4) a BRCA2 (n = 4). 
U 9 % pacientů byla zjištěna patogenní či pravděpodobně patogenní varianta v genu asociova-
ném s autozomálně recesivně dědičným nádorovým predispozičním syndromem.

Závěr:
Identifikace genetické predispozice k rozvoji nádorového onemocnění má zásadní význam pro 
klinický management pacientů z hlediska úpravy léčebného plánu, specifického sledování ne-
žádoucích účinků léčby a nutnosti dlouhodobé dispenzarizace vzhledem riziku rozvoje dalších 
malignit. V rámci rodiny vede genetické vyšetření pacientů k záchytu osob v riziku vzniku ná-
dorů a zahájení jejich časného preventivního sledování.

Podpořeno programovým projektem MZ ČR (reg. č. NU20‑03‑00240).
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Etika výzkumu v ČR, rok 2022: samozřejmost, formalita 
nebo přežitek?

Veselská R.1,2

1 Ústav lékařské etiky, Lékařská fakulta MU, Kamenice 5, 625 00 Brno
2 Laboratoř nádorové biologie, Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2, 

611 37 Brno

Obsahem přednášky je reflexe současného stavu etiky výzkumu včetně historického kontex-
tu. S ohledem na tematické zaměření konference bude důraz kladen na výzkumné studie v ob-
lastech nádorové biologie a experimentální onkologie, a to zejména v akademickém prostředí. 
Diskutována bude rovněž role etických komisí při posuzování výzkumu mimo rámec klinických 
hodnocení a kompatibilita současné praxe s mezinárodními závazky ČR.

ÚTERÝ 6. 9. – Etické aspekty onkologického výzkumu 16 : 00–16 : 30

Etické aspekty klinických hodnocení v onkologii

Kozáková Š.1,2

1 Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno, 625 00
2 Farmakologický ústav, Lékařská fakulta MU, Kamenice 5, 625 00 Brno

Nádorová onemocnění představuji i  nadále jednu z  hlavních příčin úmrtí mezi nemocemi 
napřič věkovým spektrem. V oblasti onkologie přichází každým rokem velká řada klinických 
hodnocení. Účast v klinickém hodnocení nepředstavuje pouze možnost, jak získat nově vyví-
jený a zatím jinak nedostupný přípravek, ale také přijetí odpovědnosti a povinností spojených 
s účastí subjektu hodnocení. Aby studie mohla být zahájena, je potřebné mít souhlas jak SÚKL, 
tak i etické komise. Předmětem posuzování je zejména zhodnocení poměru rizika a prospěchu 
pro pacienty, vědecké opodstatnění provádění daného klinického hodnocení a  rovněž plán 
studie tak, aby bylo zajištěno, že jejím provedením budou získána objektivní a kvalitní data 
a údaje. Etické komise se zaměřují zejména na zajištění ochrany a práv zařazovaných pacientů 
či zdravých dobrovolníků a posuzují etické aspekty provádění dané studie. Obsahem sdělení 
bude zamyšlení se nad složitým procesem inkorporace nových, moderních léčiv pro onkologic-
ky nemocné pacienty v kontextu klinických hodnocení a nových právních úprav.



NA OBSAH 69

POSTERY



70

P O S T E R Y

NA OBSAH

SEZNAM POSTERŮ 

P01 – Abraham Sara P. Regulation of primary cilia by Ciliogenesis associated kinase 1

P02 – Al Tukmachi D. Analýza mikroRNA jako slibných prognostických 
a prediktivních biomarkerů u pacientů s atypickým 
meningeomem

P03 – Bohošová J. Dlouhá nekódující RNA ZNF667-AS1 jako diagnostický 
a prognostický biomarker u renálního karcinomu

P04 – Bořánková K. Rezistence buněk osteosarkomu k chemoterapeutikům je 
nezávislá na hladině regulátoru mitochondriálního štěpení 
DRP1

P05 – Gachová D. Komparace bakteriomu z tumoru a ze sliznic dutiny ústní 
u pacientů s orálním dlaždicobuněčným karcinomem

P06 – Houfková K. Mutační analýza karcinomů plic pomocí NGS

P07 – Hrubá L. Neuroprotektivní efekt protinádorových léčiv

P08 – Jasík M. Analýza vztahu mezi expresí dlouhé nekódující RNA 
LIN00632 a maligním fenotypem glioblastomu

P09 – Jedlička A. Is sexual reproduction potentially possible in euglenoid 
flagellates?

P10 – Juráček J. Využití mikroRNA k detekci a odlišení indolentního 
a agresivního karcinomu prostaty

P11 – Koždoňová K. Vliv lysozomálního komplexu Ragulator na aktivitu kinázy 
AMPK v buňkách melanomu

P12 – Krchniaková M. Modelovanie liekovej rezistencie in vitro pre odhalenie 
nových terapeutických cieľov u neuroblastómu

P13 – Moráň L. Effect on endoplasmic reticulum stress on the morphology 
and cellular functions of the ovarian surface epithelium in 
ovarian tissue samples

P14 – Nita A. Receptor tyrosine kinases signaling involves the primary 
cilium

P15 – Pavlíková M. Analýza exozomálního transkriptomu u pacientů 
s kolorektálním karcinomem pomocí vysokokapacitního 
expresního profilování

P16 – Říhová K. Disulfiram v kominaci s 5-fluorouracilem jako možná terapie 
kolorektálního karcinomu



71

P O S T E R Y

NA OBSAH

P17 – Siegl F. Analýza PIWI-interagujících RNA u glioblastomových 
kmenových buněk s využitím metodiky sekvenování nové 
generace

P18 – Sourada L. Rozklíčování klinické heterogenity neuroblastomu skrze 
buněčné markery vývoje nadledvin

P19 – Šuráňová M. Rapid in vitro screening test of tumour cells migratory 
reactions to potential Migrastatics

P20 – Vadovičová N. Role eIF4F v regulaci aktivity AMPK v maligním melanomu

P21 – Večeřa M. Analýza exprese dlouhých nekódujících RNA u glioblastomu 
a charakterizace struktury a funkce LINC00634

P22 – Vešelényiová D. Investigation of genes involved in the development of 
Lymphedema

P23 – Vidlařová M. Vliv exprese opioidních a kanabinoidních receptorů na 
přežití pacientů s karcinomem pankreatu

P24 – Vlachová M. Srovnání exprese exozomálních mikroRNA u pacientů 
s mnohočetným myelomem a extramedulárním 
onemocněním

P25 – Vyhlídalová Kotrbová A. Mass spectrometry analysis of extracellular vesicles 
from malignant ascites highlights the role of tumor 
microenvironment in progression of ovarian cancer

P26 – Výmola P. Nádorově asociované pericyty podporují migraci gliomových 
buněk prostřednictvím produkce kolagenu typu I a fibronek-
tinu
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Regulation of primary cilia by Ciliogenesis associated 
kinase 1

Sara P. Abraham1, Miroslav Varecha1,2, Pavel Krejci1,2,3, Michaela Bosakova1,2,3*

1 Department of Biology, Faculty of Medicine, Masaryk University, 62500 Brno, Czech Republic
2 International Clinical Research Centre, St. Anne’s University Hospital, 65691 Brno, Czech Republic
3 Institute of Animal Physiology and Genetics, Czech Academy of Sciences, 60200 Brno, Czech Republic

Primary cilium is a microtubule-based organelle protruding outside of the cell, transducing 
extracellular cues and regulate cell signalling. Proper function of cilia is important in devel-
opment as well as homeostasis of the tissues. Ciliogenesis and maintenance of the cilia is 
a  dynamic and complex processes, and loss-of-function of the critical regulators produces 
signalling defects that manifest in a pleotropic group of disorders collectively termed as cili-
opathies1.

CILK1 (Ciliogenesis associated kinase 1), an RCK (ros cross-hybridizing kinases) family mem-
ber, is an evolutionarily conserved and ubiquitously expressed serine/threonine kinase that 
functions in multiple organ development. CILK1 has been shown to regulate cilia formation, 
architecture and signalling. Loss of CILK1 activity leads to ciliopathies such as short rib-poly-
dactyly syndrome and endocrine-cerebro-osteodysplasia due to deregulation of ciliary struc-
ture and signaling2-4. In this study, we used microinjection of small amounts of active CILK1 to 
challenge primary cilia at the physiological level of CILK1 expression. We also implemented 
a conditional knockdown system to study the effects of CILK1 downregulation, and the molec-
ular mechanism of CILK1 action. Understanding these mechanisms would allow for better 
therapeutic options for the ciliopathy patients.

[1]  Reiter, J., Leroux, M. Genes and molecular pathways underpinning ciliopathies. Nat Rev Mol Cell Biol 18, 
533 – 547 (2017). https://doi.org/10.1038/nrm.2017.60.

[2]  Lahiry P, Wang J, Robinson JF, et al. A multiplex human syndrome implicates a key role for intestinal cell kinase 
in  development of  central  nervous,  skeletal,  and  endocrine  systems  [published  correction appears  in Am 
J Hum Genet. 2009 Jun;84(6):822]. Am J Hum Genet. 2009;84(2):134‑147. doi:10.1016/j.ajhg.2008.12.017

[3]  Oud,  M.M.,  Bonnard,  C.,  Mans,  D.A.  et  al.  A  novel  ICK  mutation  causes  ciliary  disruption  and  lethal 
endocrine‑cerebro‑osteodysplasia  syndrome.  Cilia  5,  8  (2016).  https://doi.org/10.1186/s13630‑016‑
0029‑1  [4]  Paige  Taylor  S,  Kunova Bosakova M, Varecha M,  et  al.  An  inactivating mutation  in  intestinal 
cell kinase,  ICK,  impairs hedgehog signalling and causes short rib‑polydactyly syndrome. Hum Mol Genet. 
2016;25(18):3998 – 4011. doi:10.1093/hmg/ddw240

https://doi.org/10.1038/nrm.2017.60
https://doi.org/10.1186/s13630-016-0029-1
https://doi.org/10.1186/s13630-016-0029-1
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Analýza mikroRNA jako slibných prognostických 
a prediktivních biomarkerů u pacientů s atypickým 
meningeomem

Al Tukmachi D.1, Naar O.1, Fadrus P.3, Vybíhal V.3, Slabý O.1,2,4, Šána J.1,2,5

1 CEITEC, MU, Brno
2 Ústav patologie, FN Brno
3 Neurochirurgická klinika, FN Brno
4  Biologický ústav, LF MU, Brno
5 Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ, Brno

Meningeomy představují skupinu nejčastějších primárních intrakraniálních nádorů dělících se 
do tří patologických stupňů. Přestože se většina těchto nádorů vyznačuje mírným průběhem 
a má relativně příznivou prognózu, meningeomy klasifikované WHO jako stupeň 2 (atypické) 
a stupeň 3 (anaplastické) jsou však charakterizovány agresivnějším chováním s výskytem lokál-
ních recidiv nebo progresí do vyššího nádorového stupně. Atypické meningiomy (AM) recidi-
vují až u 40 % pacientů do pěti let od chirurgického zákroku, a to i přes totální resekci, a jejich 
management zůstává i nadále výzvou. Standardní léčbou anaplastických meningeomů je ad-
juvantní radioterapie (ART), u AM však v současné době konsenzus neexistuje, a v klinické praxi 
je obtížné identifikovat radiorezistentní pacienty. Je proto nutné najít prognostické a predik-
tivní biomarkery, které by byly schopny pacienty odlišit. Velmi perspektivní skupinu biomar-
kerů představují mikroRNA (miRNA) regulující většinu biologických procesů včetně buněčné 
proliferace, diferenciace a apoptózy. Předchozí výzkum popsal významnou dysregulaci těchto 
krátkých nekódujících RNA v tkáních meningeomů a také prokázal jejich zapojení do nádorové 
radiorezistence. Cílem studie bylo identifikovat nádorové miRNA schopné predikovat pacienty 
s AM, kteří by mohli mít prospěch z ART. Dále předpokládáme, že existují miRNA schopné před-
povídat riziko recidivy nezávisle na stupni meningeomu a stupni resekce dle Simpsona.

Studie zahrnovala 80 pacientů s meningeomem v explorativní fázi a 400 pacientů ve validační 
fázi. Globální profil exprese miRNA byl analyzován pomocí TaqMan Array Human MicroRNA 
Cards.

Studie identifikovala významně dysregulované miRNA mezi pacienty s AM, u kterých ne/na-
stal relaps p<0,01. Byl také detekován dysregulovaný expresní profil miRNA u pacientů s AM 
s indikovanou ART, u kterých ne/došlo k rekurenci p<0,01. Výsledky mohou přesněji předpo-
vědět prognózu chirurgicky intervenovaných pacientů a pomohou určit, kteří pacienti budou 
mít z ART největší prospěch.

Tento výzkum je podpořen grantem AZV Ministerstva zdravotnictví ČR (reg. č. NV19‑03‑00559).
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Dlouhá nekódující RNA ZNF667‑AS1 jako diagnostický 
a prognostický biomarker u renálního karcinomu

Bohošová J.2, Al Tukmachi D.1, Koželková K.1, Staník M.2, Kolariková E.2, Poprach A.2, 
Slabý O.*1,3

1 CEITEC Masarykova univerzita, Kamenice 753/5, 62500 Brno
2 Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 543/7, 62500 Brno
3 Biologický ústav, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Kamenice 753/5, 62500 Brno

Renální karcinom přestavuje 3-5 % všech malignit v dospělé populaci. Asymptomatický prů-
běh onemocnění, heterogenita, typická chemo – a radiorezistence přispívají k pozdní diagnos-
tice a v důsledku také k relativně vysoké mortalitě pacientů. V současnosti je hlavním pilířem 
léčby nefrektomie, nicméně až u třetiny pacientů dochází po operaci k časnému relapsu, který 
nelze předem identifikovat a důsledněji tyto pacienty sledovat. V poslední dekádě se ukazuje, 
že dlouhé nekódující RNA (long non-coding RNA, lncRNA) jako významné regulátory genové 
exprese a dalších buněčných dějů jsou zapojeny do patogeneze mnoha onemocnění včetně 
renálního karcinomu. LncRNA se nabízejí jako ideální kandidáti pro využití v diagnostice, před-
povědi prognózy a léčebné odpovědi.

Z  496 párových vzorků zmražené nádorové a  nenádorové tkáně byla izolována RNA a  z  96 
párových vzorků byly připraveny sekvenační knihovny pro analýzu transkriptomu, které byly 
následně osekvenovány na platformě Nextseq 500/550 (Illumina, San Diego, CA, USA). Na zá-
kladě výsledků analýzy sekvenačních dat bylo vybraných 10 kandidátních diagnostických a 10 
prognostických lncRNA. Validace diagnostických a prognostických schopností vybraných lncR-
NA proběhla na 400 párových vzorcích zmražené nádorové a nenádorové tkáně pacientů po-
mocí kvantitativní polymerázové řetězové reakce a komerčních sond TaqMan Gene Expressi-
on Assay (Applied Biosystems, Waltham, MA, USA). Pomocí sekvenování nové generace bylo 
identifikováno více než 2800 lncRNA dysregulovaných u nádorové tkáně ve srovnání s tkání 
nenádorovou, a  tři lncRNA dysregulované u  pacientů s  brzkým relapsem (RFS <25 měsíců) 
ve srovnání s pacienty s pozdním nebo žádným relapsem (RFS >50 měsíců). Ve validační fázi 
byl potvrzen diagnostický potenciál u 14 lncRNA, včetně pěti lncRNA původne vybraných pro 
jejich prognostické vlastnosti. U pěti lncRNA byla prokázána korelace se stádiem. U čtyř lncR-
NA byl také potvrzen prognostický potenciál. LncRNA ZNF667-AS1 byla vybrána pro funkční 
charakterizaci in vitro vzhledem na nejlepší diagnostické a prognostické vlastnosti u pacientů 
po nefrektomii.

Podpořeno MZ ČR – RVO (RVO (MOÚ, 00209805), dále projektem BBMRI‑CZ č. LM2018125, a z programového 
projektu  Ministerstva  zdravotnictví  ČR  s  reg.  č.  NV18‑03‑00554.  Veškerá  práva  podle  předpisů  na  ochranu 
duševního vlastnictví jsou vyhrazena.
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Rezistence buněk osteosarkomu k chemoterapeutikům 
je nezávislá na hladině regulátoru mitochondriálního 
štěpení DRP1

Bořánková K.1, Krchniaková M.1, Škoda J.1,2

1 Laboratoř nádorové biologie, Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova 
univerzita, Brno

2 Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Fakultní nemocnice U svaté Anny, Brno

Nedávné studie ukázaly, že narušení mitochondriální dynamiky může zvýšit citlivost nádoro-
vých buněk k chemoterapeutikům. Klíčovým proteinem v procesech mitochondriální dynami-
ky je GTPáza DRP1, která se účastní štěpení mitochondrií a mitofagie. Tato studie byla proto 
zaměřena na analýzu vztahu exprese DRP1 a chemorezistence u agresivního pediatrického 
nádoru, osteosarkomu, u něhož celková úroveň 5letého přežití dosahuje pouze 60 %. Vznik 
rezistence ke konvenční terapii v důsledku selekčního tlaku během léčby je jednou z hlavních 
příčin selhání léčebného protokolu a následné fatální progrese onemocnění. Strategie, které 
by umožnily zvrátit rezistenci nádorů k léčbě, jsou proto předmětem intenzivního výzkumu. 
Úloha mitochondriální dynamiky v rezistenci osteosarkomu však ještě nebyla plně objasněna. 
K posouzení, zda by protein DRP1 mohl představovat terapeutický cíl pro léčbu agresivního 
osteosarkomu, byly z rezistentní osteosarkomové linie SAOS 2 ustanoveny buněčné klony s tr-
vale utlumenou expresí proteinu DRP1 (shDRP1). Klony shDRP1 a kontrolní klony (shCTRL) 
byly získány pomocí lentivirové transdukce vektorem kódujícím shDRP1, respektive kontrolní 
nespecifickou shRNA. Při porovnání s shCTRL byl u shDRP1 klonů detekován významný pokles 
hladiny proteinu DRP1, který byl doprovázen velmi rozsáhlým poklesem aktivační fosforylace 
DRP1 na serinu 616 a mírným poklesem celkové rychlosti růstu těchto shDRP1 klonů. Oproti 
studiím na jiných typech nádorů však na úrovni buněčné viability nebyl zaznamenán statistic-
ky významný rozdíl v citlivosti shCTRL a shDRP1 klonů ke konvenčním chemoterapeutikům 
(cisplatina, doxorubicin, vinkristin, topotekan), cíleným inhibitorům (sunitinib, trametinib, 
mdivi-1) a inhibitoru autofagie bafilomycinu. S výjimkou mírného poklesu proteinu mitofusin 
1, nevykazovaly klony shDRP1 další změny v hladinách proteinů spojených s mitochondriál-
ní dynamikou. Rovněž 2D projekce morfologie mitochondriální sítě nebyla u buněk shDRP1 
pozměněna oproti shCTRL. Tyto výsledky souhrnně dokládají, že cílení DRP1 samostatně ne-
představuje potenciálně využitelnou strategii pro senzitizaci osteosarkomu k léčbě, a nazna-
čují, že u osteosarkomu může být funkce DRP1 zřejmě kompenzována mechanismem, který je 
na DRP1 nezávislý.

Podpořeno Grantovou agenturou ČR (projekt GJ20‑00987Y).



76

P O S T E R Y

NA OBSAH

P05

Komparace bakteriomu z tumoru a ze sliznic dutiny ústní 
u pacientů s orálním dlaždicobuněčným karcinomem

Gachová D1, Daněk Z2, Macháček C3, Smetanová S1, Andrla P1, Budinská E1, Bořilová 
Linhartová P1,2

1 RECETOX, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita, Kotlářská 2, Brno, Česká republika
2 Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie, Fakultní nemocnice Brno, Lékařská fakulta, Jihlavská 20, 

625 00, Brno, Česká republika
3 Ústav patologie, Fakultní nemocnice Brno, Lékařská fakulta, Jihlavská 20, 625 00, Brno, Česká 

republika

Úvod:

Orální dlaždicobuněčný karcinom (OSCC) je nejčastější malignitou v oblasti hlavy a krku. Pří-
tomnost Gram-negativních anaerobů, jako je Fusobacterium nucleatum a Treponema denticola, 
v dutině ústní je spojována s tímto onemocněním. Je známo, že mikrobiom v dutině ústní je 
závislý dle lokalizace, např. na dorzu jazyka a bukální sliznici dominuje Gram-pozitivní Step‑
tococcus. Cílem této pilotní studie je analyzovat orální bakteriom v různých lokalitách dutiny 
ústní u pacientů s OSCC a zjistit, zda se bakteriom na povrchu tumoru liší od bakteriomu z lo-
kalizací bez klinického nálezu.

Metody:

Od 33 pacientů s histopatologicky potvrzenou diagnózou OSCC byly odebrány 3 stěry ze sliz-
nice dutiny ústní (stěr z povrchu tumoru, bukální sliznice a jazyka bez klinického nálezu). Mik-
robiální DNA byla izolována z jednotlivých matric pomocí kitu QIAamp DNA Mini Kit (QIAGEN), 
a dále byla provedena amplifikace hypervariabilní oblasti 16S rRNA. Následně byla připravena 
knihovna pro sekvenování nové generace na přístroji Illumina MiSeq.

Výsledky:

Nejvíce abundantními rody v  orálních vzorcích byly Streptococcus,  Fusobacterium,  Prevote‑
lla_7 a Veillonella. Alfa diverzita bakteriomu mezi jednotlivými matricemi byla srovnatelná (p 
> 0,05). Nicméně, relativní abundance u rodu Rothia byla signifikantně nižší u stěru z tumoru 
oproti bukální sliznici či jazyku (p ≤ 0,001, q = 0,003). Rody Actinomyces a Atopobium byly méně 
zastoupeny na povrchu tumoru, zatímco Prevotella_2, Parvimonas, Catonella, Peptostreptococ‑
cus, Fusobacterium, Aggregatibacter a Treponema více při porovnání oproti povrchu jazyka (q 
< 0,05), nikoliv však oproti bukálnímu stěru (p > 0,05). U rodu Streptococcus byla zjištěna nižší 
relativní abundance u stěru z tumoru než u bukální sliznice (q < 0,05).

Shrnutí:

U pacientů s OSCC je bakteriom povrchu tumoru odlišný od povrchu jazyka či bukální sliznice. 
Vyšší výskyt parodontálních bakterií na povrchu tumoru oproti dalším slizničním lokalitám bez 
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zjevné patologie podporuje hypotézu o jejich významu v etiopatogenezi tohoto onemocnění.

Pilotní výsledky je třeba ověřit na větším vzorku pacientů.

Tato studie byla provedena za podpory Výzkumné infrastruktury RECETOX (ID LM2018121, MŠMT, 2020 – 2022) 
a s podporou MZ ČR – RVO (FNBr, 65269705).
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Mutační analýza karcinomů plic pomocí NGS

Houfková K.1, Pešta M.1, Polívka J.2, Kulda V.3, Vaněček T.4

1 Ústav biologie
2 Ústav histologie a embryologie
3 Ústav lékařské chemie a biochemie
4  Šiklův ústav patologie LF UK a FN Plzeň, Česká republika

Současná léčba karcinomů plic definovaná v Modré knize České onkologické společnosti je 
založena na chirurgické léčbě, radioterapii, chemoterapii a cílené léčbě. Neoddělitelnou sou-
částí podání cílené léčby je identifikace kauzální mutace, případně prediktoru efektu léčby. Se 
vzrůstající dostupností terapeutik pro cílenou léčbu souvisí potřeba sekvenace stále dalších 
a dalších úseků DNA buněk nádorové tkáně. Z tohoto důvodu se stále více prosazuje využi-
tí metody sekvenování nové generace (NGS, next generation sequencing). Cílem přednášky 
je ukázat spektrum detekovaných mutací a chromosomálních přestaveb u skupiny pacientů 
léčených pro nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC) a dále možnosti uplatnění cílené léčby 
u identifikovaných mutací. Studie zahrnovala 265 pacientů. Analýza DNA byla provedena na 
pracovišti molekulární genetiky Šiklova ústavu patologie FN Plzeň pomocí NGS panelu Archer 
FusionPlex Comprehensive Thyroid and Lung (CTL).

Práce byla podpořena projektem Ministerstva zdravotnictví – koncepční rozvoj výzkumné organizace (FN Plzeň, 
00669806) a programy podpory rozvoje vědy na UK (Progres Q39 a SVV 260539).
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Neuroprotektivní efekt protinádorových léčiv

Hrubá L., Hajdúch M., Džubák P.

Ústav molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

V rámci protinádorové léčby se využívá několik skupin látek – antimetabolity, alkylační činidla, 
protinádorová antibiotika, inhibitory formování mikrotubulů a topoizomerázy apod.1 První zmín-
ky o využití chemických látek v léčbě zhoubných nádorů pocházejí z doby před našim letopočtem, 
ovšem k výraznějšímu rozvoji nádorové chemoterapie došlo až v průběhu 60. a 70. let 20. století, 
kdy se stala chemoterapie rovnocenná chirurgické léčbě a radioterapii.2 Během těchto 50/ 60 let 
bylo do klinické praxe zavedeno nespočet látek, přičemž u některých z nich byly popsány nejen 
negativní, ale také pozitivní vedlejší účinky. V posledních letech se stále častěji zmiňuje spojitost 
mezi léčbou onkologických a neurodegenerativních onemocnění, přičemž stále roste množství 
protinádorových léčiv, které mají popsaný neuroprotektivní vliv a mohou tak zlepšit stav pacien-
tů trpících například Alzheimerovou, Parkinsovou či Huntingtonovou chorobou.3

V naší práci jsme se zaměřili na screening knihovny LOPAC, což je knihovna 1280 farmakolo-
gicky aktivních látek, přičemž řada z nich patří mezi klinicky využívaná protinádorová léčiva. 
Konkrétně jsme se zaměřili na látky schopné inhibovat enzym MARK4, což je kináza zapojená 
do hyperfosforylace tau proteinu způsobující destabilizaci neuronových mikrotubulů a neu-
rodegeneraci. Podařilo se nám identifikovat šest vysoce aktivních MARK4 inhibitorů, přičemž 
tři z těchto látek mají popsanou protinádorovou aktivitu a jedna z nich (sunitinib malát) je FDA 
schváleným léčivem.4

Zavedení nového léčiva do praxe je náročným procesem, který trvá roky. V případě nalezení 
nového využití již schválených léčiv, je možné tento čas výrazně zkrátit, což je zejména v přípa-
dě neurodegenerativních onemocnění, jejichž léčba je v současné době poměrně limitovaná, 
velmi žádoucí.

Tato práce vznikla za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (CZ‑OPENSCREEN – 
LM2018130 and EATRIS‑CZ – LM2018133), Grantové agentury České republiky (19‑08124S), interního grantu 
Univerzity  Palackého  (IGA_LF_2021_038),  projektu  ENOCH  (No.  CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/  0000868) 
a technologické agentury České republiky: Czech National Centres of Competence, project „PerMed“ Personalized 
Medicine – Diagnostics and Therapy (No. TN01000013).
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1 CEITEC Masarykova Univerzita, Brno
2 Neurochirurgická klinika FN Brno
3 Klinika komplexní onkologické péče, MOU, Brno

Glioblastom, nejčastější primární nádor mozku, je charakteristický svou heterogenitou, odol-
ností vůči terapii, častými rekurencemi a průměrnou délkou přežívaní pacientů pouze 14-16 
měsíců. Dlouhé nekódující RNA (lncRNA), jejichž exprese je v organismu vysoce specifická, jsou 
v současnosti považovány za významné regulátory buněčných procesů. Souvislost mezi jejich 
dysregulací a maligním fenotypem je studována u řady nádorů. Expresní profilování u kohorty 
pacientů s  glioblastomem odhalilo, že lncRNA LINC00632 je významně snížená v  nádorové 
tkáni. Funkce LINC00632 u glioblastomu nebyla dosud v literatuře popsána. Cílem naší studie 
bylo připravit buněčné linie glioblastomu se zvýšenou expresí LINC00632 a následně je použít 
ke studiu funkce LINC00632. Navýšení exprese LINC00632 v buněčné linii U-251 MG bylo do-
saženo pomocí metody CRISPR/Cas9 s použitím aktivačního konstruktu dCas-SAM (Addgene 
#75112). Exprese byla analyzována pomocí qRT-PCR. Stabilita endogenní aktivace byla sledo-
vána po dobu 20 pasáží. Efektivita endogenní aktivace exprese LINC00632 se v generovaných 
liniích významně lišila v závislosti na použité guide RNA. K fenotypové analýze byly vybrány 
dvě linie s nejvyšší expresí LINC00632. Analýza v pasážích 5-20 naznačuje mírný pokles efek-
tivity endogenní aktivace expresse v čase. Změny v nádorovém fenotypu u modifikovaných 
linií byly zkoumány pomocí panelu in vitro testů – testu viability (MTT), migračního testu (Gap 
closure) a testu klonogenicity (CFA). Žádný z testů však u buněčné linie U-251 MG neodhalil 
signifikantní vliv hladiny LINC00632 na sledovaný fenotyp. Cenným metodickým poznatkem 
studie je pozorování, že konkrétní guide RNA navržené k aktivaci, mohou být současně efek-
tivní v utlumování exprese což umožňuje regulaci genové exprese oběma směry v případě, že 
regulace jenom nahoru či dolů není postačující k objasnění funkce dané molekuly.

Podpořeno  z  programového  projektu  Ministerstva  zdravotnictví  ČR  s  reg.  č.  NV19‑03‑00501.  Děkujeme  CF 
Genomics podporované výzkumnou infrastrukturou NCLG (LM2018132 financované MŠMT ČR) za podporu při 
získávání vědeckých dat.
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Trnava, Slovakia

Euglenoid flagellates, mainly due to their evolution and special regulation of gene expression, 
as well as the method of reproduction, are among the most interesting eukaryotic microor-
ganisms. Two research papers published in 2009 and 2010, which described the identification 
of an almost complete set of essential meiotic genes in the asexually reproducing algae Chlo‑
rella variabilis and Ostreococcus sp., sparked debates about whether the genomes of asexual 
euglenoid flagellates, as representatives of one evolutionarily oldest taxon, may also contain 
essential meiotic genes, which fulfills one of the basic and most important parameters ena-
bling sexual reproduction. Euglena gracilis and E. longa are specific in that, with rare excep-
tions, they transcribe all genes from the genome to the transcriptome level. This very fact 
supports the reason and relevance of our analysis of 9 essential meiotic genes in euglenoid 
flagellates at the level of their transcriptomes. In a bioinformatic analysis focused on subcel-
lular localization, architecture of conserved domains, identification of the transmembrane 
region and homology with other organisms, we identified the presence of 7 out of 9 meiotic 
gene products in the transcriptomes of E. gracilis and E. longa. From the complete range of 
essential meiotic genes, we did not confirm the presence of Dmc1 and Spo11, whose func-
tion is realized in the initial stages of meiosis. This may be one of the reasons why E. gracilis 
and E. longa do not reproduce sexually, since it has been shown that the presence of Spo11 
in particular could be a necessary condition for the implementation of meiosis in eukaryotic 
organisms. Results of the in-silico analysis were also confirmed by phylogenetic analysis.

This work was supported by the project VEGA 1/0694/21 and FPPV‑25‑2022.
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Využití mikroRNA k detekci a odlišení indolentního 
a agresivního karcinomu prostaty

Juráček J.1, Madrzyk M.1, Ručková M.1, Trachtová K.1, Staník M.2, Slabý O.3

1 CEITEC Masarykova Univerzita, Brno
2 Oddělení urologické onkologie, Masarykův onkologický ústav, Brno
3 Biologický ústav, Lékařská fakulta, Masarykova Univerzita, Brno

Karcinom prostaty (KP) představuje z biologického hlediska heterogenní onemocnění, které 
se může vyskytovat ve formě pomalu rostoucích indolentních karcinomů i agresivních karci-
nomů s vysokou mírou progrese a metastatickým potenciálem. Současné diagnostické přístu-
py nejsou dostatečně specifické a senzitivní, což vede buď k opožděné diagnostice klinicky 
relevantních tumorů nebo naopak ke zbytečným diagnostickým a  terapeutickým výkonům 
u indolentních karcinomů prostaty. V této studii jsme se zaměřili na mikroRNA (miRNA), sku-
pinu krátkých nekódujících RNA regulujících post-transkripčně genovou expresi, které hrají 
důležitou roli v patofyziologii karcinomu prostaty a představují tak potenciální prognostické 
biomarkery.

Za použití miRCURY LNA miRNA miRNome PCR panelů (Qiagen) jsme analyzovali expresi 752 
miRNA v FFPE tkáni 20 pacientů s indolentním (ISUP grade 1) a 20 pacientů s agresivním (ISUP 
grade 3-5) KP. Schopnost vybraných miRNA odlišit jednotlivé formy KP byla ověřena na ne-
závislé validační kohortě 140 pacientů pomocí specifických miRNA primerů (ThermoFisher) 
a metody RT-qPCR.

Statistická analýza v rámci explorativní fázi studie odhalila 149 miRNA významně dysregulova-
ných u agresivního KP ve srovnání s indolentním (P≤0,01). Na základě sledovaných parametrů 
byla do následné validace vybrána miR-103a-3p, u které byla potvrzena významně zvýšená 
hladina exprese u agresivních KP (ISUP 3-5) jak ve srovnání s indolentními (ISUP 1; P=0,0001), 
tak karcinomy středně pokročilými (ISUP 2; P=0,03). Vyšší hladina miR-103a-3p byla také 
asociovaná s  významně nižším přežití bez biochemické progrese (P=0,03). Hladina exprese 
miR-103a-3p byla poté kombinována s hladinou sérového PSA, přičemž vzniklé regresní skó-
re vykazovalo při odlišení pacientů s indolentním a agresivním KP významně lepší statistické 
parametry (P<0,0001, FC=1,75, AUC=0,8282) než jednotlivé markery.

Úspěšně jsme identifikovali a validovali miRNA rozdílně exprimované mezi indolentními a ag-
resivními KP. Naše studie naznačuje, že miRNA jsou asociovány s agresivitou KP a při kombina-
ci s vhodnými markery by mohly napomoci k výběru vhodného terapeutického přístupu.
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Vliv lysozomálního komplexu Ragulator na aktivitu 
kinázy AMPK v buňkách melanomu

Koždoňová K.1,2, Vadovičová N.1,2, Palušová V.3, Uldrijan S.1,2

1 Biologický ústav, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Kamenice 5, Brno, 62500
2 Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně (FNUSA‑ICRC), 

Pekařská 53, Brno, 65691
3 Centrum molekulární medicíny (CMM), CEITEC, Masarykova univerzita, Kamenice 5, Brno, 62500

Maligní melanom je nejagresivnějším typem kožního nádoru, jehož incidence neustále narůs-
tá. Cílená terapie tohoto onemocnění se zaměřuje zejména na signální dráhu ERK, jež je ve 
většině případů aktivována mutacemi onkogenů BRAF a NRAS. Inhibitory kináz BRAF a MEK 
mohou zbrzdit postup onemocnění, většinou však brzy dochází k rozvoji rezistence na léčbu. 
Je proto třeba hledat nové možnosti, jak aktivitu dráhy ERK u melanomu terapeuticky ovlivnit.

Výsledky našeho výzkumu naznačují, že aktivita signální dráhy ERK může být i za přítomnosti 
onkogenních mutací v buňkách melanomu výrazně ovlivněna aktivitou kinázy AMPK, která je 
důležitým regulátorem buněčné odpovědi na metabolický stres.

V buňkách melanomu jsme také pozorovali částečnou delokalizaci podjednotek lysozomální-
ho komplexu Ragulator, jehož podjednotka LAMTOR1/p18 je součástí komplexu aktivujícího 
kinázu AMPK.  Tato delokalizace podjednotek komplexu Ragulator vede za působení meta-
bolického stresu ke snížené aktivaci kinázy AMPK. Význam komplexu Ragulator pro aktivaci 
kinázy AMPK byl ověřen také za využití siRNA interference cílené na expresi genu LAMTOR1.

Získané výsledky ukazují na význam lysozomálního komplexu Ragulator pro aktivitu kinázy 
AMPK za podmínek metabolického stresu a naznačují další potenciální terapeutické cíle v buň-
kách melanomu.

Práce byla podpořena z Evropského fondu pro regionální rozvoj – projekt ENOCH (reg.č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16
_019/0000868), projektu pro specifický výzkum (reg. č.: MUNI/A/1418/2021) a projektu IGA MU (reg.č.: MUNI/
IGA/1113/2021).
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Modelovanie liekovej rezistencie in vitro pre odhalenie 
nových terapeutických cieľov u neuroblastómu

Krchniaková M.1, Bořánková K.1, Škoda J.1,2

1 Laboratoř nádorové biologie, Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova 
univerzita, Brno, Česká republika

2 Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno, Česká republika

Liečba solídnych nádorov detského veku vrátane neuroblastómu (NBL) je častokrát kompliko-
vaná vznikom liekovej rezistencie. Pochopenie mechanizmov, ktoré sa v rámci tohoto procesu 
uplatňujú, je preto dôležité z hľadiska identifikácie liečiv a terapeutických cieľov, u ktorých 
po liečbe nedochádza k adaptácii nádorových buniek. Pre štúdium mechanizmov navodenia 
liekovej rezistencie u NBL v podmienkach in vitro sme využili bunkovú líniu CHLA-15 derivo-
vanú z NBL pacienta v čase diagnózy. Pre napodobnenie opakujúcich sa cyklov chemoterapie 
boli bunky vystavené pulzom vinkristínu (VIN) alebo cisplatiny (CIS) po dobu 72 hodín, po čom 
nasledovala inkubácia v čistom médiu do obnovenia proliferácie buniek. S postupne sa zvy-
šujúcou koncentráciou liečiva boli vytvorené rezistentné bunky CHLA15res (VIN alebo CIS), 
ktoré vykazovali ešte nižšiu senzitivitu voči selekčných činidlám než bunková línia CHLA-20, 
ktorá bola derivovaná z NBL rovnakého pacienta v čase relapsu po kombinačnej terapii. Po-
dobne ako bunky CHLA-20 vykazovali CHLA-15res bunky skríženú rezistenciu aj voči iným 
štandardným alebo cieleným terapeutikám. Senzitivita voči liečivám, ktoré cielia na funkciu 
a štruktúru mitochondrií (doxycyklín, Mdivi-1 či fenformín) však ostala u CHLA-15res zachova-
ná. U oboch CHLA-15res línií bola detegovaná zvýšená expresia transportéru P-glykoproteín 
(Pgp), čo vysvetľuje rezistenciu línií voči Pgp substrátom, ale nie voči CIS. CHLA-15res línie 
sa však líšili schopnosťou sebeobnovy v in vitro podmienkach. Zatiaľ čo sa početnosť tvorby 
sfér u  CHLA-15resCIS buniek blížila početnosti sledovanej u  CHLA-20, kapacita tvorby sfér 
u CHLA-15resVIN buniek bola obmedzená a ešte nižšia než u CHLA-15 parentálnych buniek. 
Odlišná kmeňovosť CHLA-15res buniek tak naznačuje, že rezistencia voči liečivám nie je vždy 
spojená s fenotypom a aktivitou nádorových kmeňových buniek. Naša štúdia zároveň ukazuje, 
že liečivá zamerané na mitochondrie by mohli byť potenciálne použité v liečbe rezistentných 
neuroblastómov.

Podporené Grantovou agenturou ČR (GJ20‑00987Y) a Masarykovou univerzitou (MUNI/A/1325/2021).
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1 Department of Histology and Embryology, Faculty of Medicine, Masaryk University, Kamenice 3, 
625 00 Brno, CZ

2 Faculty of Science, Masaryk University, Brno, CZ
3 Research Centre for Applied Molecular Oncology, Masaryk Memorial Cancer Institute, Žlutý kopec 7, 

656 53 Brno, CZ
4  Cellular Imaging Core Facility, CEITEC, Masaryk University, Brno, CZ

Ovarian surface epithelium (OSE) is a superficial layer of cubic cells covering the ovaries. OSE 
actively participates in the ovulatory cycle and regularly undergoes through physiological 
cycles of wound and repair. OSE is also constantly exposed to numerous stress factors coming 
from the inside of the ovary and extrinsically from the peritoneal cavity. Consequently, under-
standing the morphological changes of OSE cells and their response to stress induced during 
aging or incessant ovulation may clarify histopathological background of ovarian dysfunc-
tion, infertility, and cancer. The endoplasmic reticulum (ER) is an essential cellular organelle 
responsible for protein synthesis, posttranslational modifications, membrane biosynthesis, 
and Ca2+ management. ER is also an important signaling hub integrating various forms of 
stress and organizing the signaling response. ER stress can be triggered by a variety of factors 
and has been demonstrated to play a role in many pathologies.

In our work we study the morphological changes of OSE evoked by ER stress. To tackle these 
questions, we have studied whole mouse ovarian explants by electron, confocal and light 
microscopy, and advanced bioanalytical methods. We revealed that OSE exposed to ER stress 
shift the epithelial morphology towards mesenchymal, reduce the number of microvilli on the 
cell surface, change the intracellular levels of the main regulators of the ER stress response 
and their distribution within ovarian structures. Cells with deregulated ER stress response 
show the altered proliferation rate, propensity to senescence and also distinct molecular sig-
nature revealed by mass spectrometry fingerprinting.

Our findings can help to clarify key aspects of carcinogenesis, regeneration or functions. In 
addition, the identification of biologically relevant links between the ER molecular machinery 
and ovarian biology can extend the portfolio of molecular targets for the treatment in the 
female reproductive system.

Study was supported by Masaryk University (MUNI/11/ACC/3/2022, MUNI/A/1398/2021, ROZV/28/LF/2020 and 
MUNI/A/1421/2021).
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Receptor tyrosine kinases signaling involves the primary 
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Vakuolární H+-ATPáza (v-ATPáza) je enzymový komplex, který acidifikuje některé intrace-
lulární kompartmenty jako jsou endozomy a lyzozomy, je důležitý pro intracelulární transport 
a receptory zprostředkovanou endocytózu a pro maturaci autofagolysozomů.1 V nádorovém 
mikroprostředí zvyšuje The primary cilium acts as a signaling center of most mammalian cells. 
It’s involved in key regulatory functions in many cellular processes, either by spatial compart-
mentalization of the signaling molecules, or precise fine-tuning of their action. This is high-
lighted by the growing list of pathologies that are now being associated with the primary cilia. 
These diseases commonly present symptoms that include developmental disorders of the 
bone, congenital heart defects, renal malformations, cognitive disorders, obesity, and mul-
tiple types of cancer. Receptor tyrosine kinases (RTKs) are key regulators of critical cellular 
processes, such as proliferation and differentiation, cell survival, cell migration and cell-cycle 
control. Numerous diseases result from genetic changes or abnormalities in the RTKs‘ reg-
ulation, activity or distribution. A handful of these mutations are linked to cancers, severe 
bone, metabolic and developmental disorders. Out of 58 existing members of the RTK family, 
only a small number of receptors has been associated with the primary cilium. The evidence 
connecting other RTKs with primary cilium is lacking, despite its high potential in addressing 
many human pathologies. In the current study, we set to address and expand the current 
understanding on the relationship between RTKs and primary cilium. We identified a consid-
erable number of RTKs localize to the ciliary compartment, while noting differences between 
wild-type and disease-associated variants. Our data highlights the importance of ciliary RTK 
localization for a precise regulation of its signaling. These findings expand our understanding 
of the RTK signaling and the primary cilium compartment in development and disease.
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s kolorektálním karcinomem pomocí vysokokapacitního 
expresního profilování
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L.1, Jugas R.1, Trachtová K.1, Šachlová M.2, Bohovicová L., Staněk T.2, Halámková J.2, 
Slabý O.1,3

1 CEITEC, MU, Brno
2 MOU, Brno
3 Biologický ústav, LF, MU, Brno

Prognóza pacientů s kolorektálním karcinomem (CRC) závisí na rozsahu onemocnění v době 
diagnózy. V  současné době nejsou dostupné dostatečně senzitivní a  specifické neinvazivní 
biomarkery, jež by umožnily včasný záchyt onemocnění. Nedávné studie poukázaly na diagno-
stický potenciál exozomálních RNA. Tyto molekuly jsou do cirkulace uvolňovány nádorovými 
buňkami a významně se podílí na mezibuněčné komunikaci a regulaci signálních drah. Cílem 
studie bylo provést detailní analýzu exozomálního transkriptomu u  pacientů s  CRC a  iden-
tifikovat klíčové molekuly zapojené do patogeneze onemocnění. Exozómy byly izolovány 
z krevního séra pomocí rozměrově-vylučovací chromatografie (iZON) a jejich kvalita a kvan-
tita byla stanovena pomocí elektronové mikroskopie, DLS a western blotu. Celková RNA byla 
izolována kitem Monarch Total RNA Miniprep (NEB). Expresní profilování bylo provedeno 
pomocí Clariom D Pico Assays (Applied Biosystems) a  sekvenování nové generace (NGS) 
s využitím NEBNext Ultra II Directional RNA Library Prep Kit a NextSeq 500/550 High Out-
put Kit v2.5. Získaná data byla analyzována v prostředí R/Bioconductor. Počet detekovaných 
transkriptů byl nízký, což je v  souladu s  naším předpokladem, neboť exozómy neobsahují 
kompletní transkriptom. Zatímco nejpočetnější skupinou genů identifikovaných pomocí NGS 
byly protein-kódující RNA (50 %), mikročipová analýza prokázala významně nižší zastoupení 
těchto RNA v analyzovaných vzorcích (14 %). Obě použité metody shodně prokázaly vysoké 
zastoupení dlouhých nekódujících RNA (28 %) a potvrdily přítomnost některých dalších typů 
nekódujících RNA (pseudogeny, mikroRNA, snRNA). Přestože obě metody detekovaly velké 
množství genů významně deregulovaných mezi pacienty a kontrolami, překryv potenciálních 
diagnostických RNA byl pouhých 10–30 % v závislosti na nastavených parametrech. Získané 
výsledky bude nezbytné dále validovat na nezávislém souboru vzorků s cílem sestavit diagno-
stický panel, jenž by umožnil časnou detekci CRC, a zvýšil tak šanci pacientů na přežití.

Tato práce byla  podpořena projektem MZ ČR  s  reg.  č. NU20‑03‑00127,  projektem BBMRI‑CZ,  č.  LM2018125 
a vznikla ve spolupráci s CEMCOF, CEITEC MU (CIISB) podporovanou MEYS CR, LM2018127.
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Disulfiram v kombinaci s 5‑fluorouracilem jako možná 
terapie kolorektálního karcinomu

Říhová K.1,2, Hendrych M.3, Adamová B.1, Hradil V.1, Stiborek M.4, Vlček P.5, Hermanová 
M.3, Vašíčková J.2, Beneš P.1,2, Šmarda J.1, Kanický V.4, Preisler J.4, Navrátilová J.1,2

1 Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno
2 Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC), Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno
3 I. ústav patologie, Fakultní nemocnice u sv. Anny a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
4  Ústav chemie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno
5 I. chirurgická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Kolorektální karcinom (CRC) je celosvětově druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorové 
onemocnění. Jedním z nejvíce využívaných chemoterapeutik v léčbě CRC je antimetabolit

5-fluorouracil (5-FU). 5-FU bývá v terapii často kombinován s dalšími látkami (oxaliplatina, iri-
notekan, cetuximab), nicméně u řady pacientů dochází k rozvoji rezistence. Mezi terapeutika 
v současnosti testovaná jako možná nová léčiva nádorových onemocnění patří komplex disul-
firamu s měďnatými ionty (DSF/Cu). DSF je běžně využíván při léčbě alkoholismu, mimo to však 
vykazuje i protinádorové účinky.

Účinnost léčiv stanovená v  preklinických fázích na buněčných kulturách bývá mnohdy nad-
hodnocená ve srovnání s jejich účinností v dalších fázích hodnocení v důsledku používání zjed-
nodušených modelů opomíjejících přítomnost různých typů buněk a vliv specifického mikro-
prostředí v reálném nádoru.

V naší studii jsme k hodnocení protinádorového účinku 5-FU, DSF/Cu a jejich kombinace použili 
buněčné a tkáňové 3D modely: sféroidy tvořené z buněčných linií CRC HT-29

a HCT-116 a organotypické kultury získané z nádorových tkání pacientů s CRC. Cytotoxický úči-
nek látek na sféroidy byl hodnocen pomocí testů viability a imunohistochemického značení. 
Pro zhodnocení vlivu chemoterapeutik na organotypické kultury byl aplikován multimodální 
přístup kombinující mikroskopii ve světlém poli a fluorescenční mikroskopii, který umožňuje 
rozlišit cytotoxicitu vůči různým subpopulacím buněk heterogenní tkáně nádoru (nekrotická 
oblast/stroma/nádorové buňky). Kombinovaná léčba DSF/Cu a  5-FU eliminovala nádorové 
buňky s vysokou účinností v obou modelech. Použití DSF/Cu navíc vedlo ke snížení exprese 
markerů rezistence k  5-FU.  Naše výsledky tedy naznačují slibný potenciál kombinace 5-FU 
a DSF/Cu při léčbě CRC.

Projekt Národní ústav pro výzkum rakoviny  (Program EXCELES,  ID: LX22NPO5102) – Financováno Evropskou 
unií – Next Generation EU.



89

P O S T E R Y

NA OBSAH

P17

Analýza PIWI‑interagujících RNA u glioblastomových 
kmenových buněk s využitím metodiky sekvenování nové 
generace

Siegl F.1, Trachtová K.1, Večeřa M.1, Garcia Borja E.2, Bušek P.2, Fadrus P.3, Smrčka M.3, 
Slabý O.1,4, Šána J.1,5,6

1 Středoevropský technologický institut (CEITEC), Masarykova univerzita, Kamenice 753/5, 625 00 Brno
2 Ústav biochemie a experimentální onkologie, 1. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova, U Nemocnice 5, 

128 53 Praha
3 Neurochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
4  Biologický ústav, LF MU, Kamenice 753/5, 625 00 Brno
5 Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno
6 Ústav patologie, Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Glioblastom (GBM) je nejčastějším primárním maligním nádorovým onemocněním CNS. Prognóza 
pacientů s GBM je krajně nepříznivá, zejména kvůli agresivnímu, difuznímu růstu nádoru, brzké-
mu relapsu a rezistenci nádoru vůči chemoradioterapii. Především časný relaps a rezistence vůči 
terapii jsou dávány do souvislosti s existencí populace glioblastomových kmenových buněk (GSC), 
schopných sebeobnovy a navození chemorezistence, podporující další diseminaci nádorových bu-
něk. V rámci regulace klíčových vlastností těchto buněk se předpokládá významný vliv PIWI-in-
teragujících RNA (piRNA), krátkých nekódujících RNA zodpovědných za udržování stability geno-
mu a regulaci genové exprese. Tyto molekuly tak mohou hrát stěžejní roli v biologii GSC a mohou 
představovat slibné biomarkery využitelné pro stanovení prognózy či predikci vývoje onemocnění. 
Pro identifikaci piRNA specificky exprimovaných u GSC bylo připraveno 24 párových (kmenových 
a diferencovaných) buněčných primokultur odvozených od nativní tkáně pacientů s histopatolo-
gicky potvrzeným GBM. Kmenovost GSC byla následně potvrzena pomocí analýzy exprese mar-
kerů kmenovosti (CD133, SOX2, Nestin), schopnosti sebeobnovy, diferenciace a tvorby nádorů 
v imunodeficientních myších. Diferencované linie byly charakterizovány na základě exprese GFAP 
a III β-tubulinu. cDNA knihovny byly připraveny z izolované RNA obohacené o frakci krátkých RNA 
pomocí kitu QIAseq miRNA Library Kit s následnou selekcí knihoven pomocí gelové elektroforézy 
na přístroji Pippin Prep s elucí fragmentů delších než 180 bp. cDNA knihovny byly sekvenovány na 
přístroji NextSeq 500. Pro mapování čtení na referenční genom a součet čtení připadajících na cílo-
vou sekvenci byl použit nástroj STAR a nástroj DESeq2 byl použit pro diferenciální analýzu exprese. 
Na základě těchto dat bylo identifikováno 98 signifikantně dysregulovaných piRNA mezi populací 
GSC a glioblastomových diferencovaných buněk, z toho 45 piRNA bylo se zvýšenou expresí a 53 
piRNA se sníženou expresí v GSC. Nejvýznamněji dysregulovanou molekulou byla piR-9491, která 
byla již dříve popsána jako molekula zapojená do patologie GBM. Exprese piR-9491 byla validová-
na pomocí qPCR (p=0,0024) a její pravděpodobná role v biologii GSC potvrzena.

Tato studie byla podpořena z programového projektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. NV19‑03‑00501. 
Veškerá práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena.



90

P O S T E R Y

NA OBSAH

P18

Rozklíčování klinické heterogenity neuroblastomu skrze 
buněčné markery vývoje nadledvin

Sourada L.1,2, Neradil J.1,2, Polášková K.3, Štěrba J.2,3, Veselská R.1,2, Škoda J.1,2

1 Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
2 Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno
3 Klinika dětské onkologie, Fakultní nemocnice Brno a Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Neuroblastom je nejčastější dětský extrakraniální solidní nádor, který je charakteristický vy-
sokou heterogenitou a variabilním klinickým průběhem – od spontánní regrese nádoru až po 
metastatické formy onemocnění rezistentní k  multimodální terapii. Neuroblastom vychází 
nejčastěji z oblasti dřeně nadledvin, nicméně jeho přesný buněčný původ dosud nebyl spoleh-
livě objasněn.

Cílem tohoto výzkumu bylo systematicky prozkoumat expresi markerů charakteristických pro 
buněčné populace fyziologicky přítomné v průběhu vývoje dřeně nadledvin a posoudit tak 
jejich možnou roli v patogenezi neuroblastomu. V rámci panelu 6 sbírkových linií a 14 linií de-
rivovaných z neuroblastomu pacientů KDO FN Brno byl proveden screening exprese více než 
20 markerů na úrovni proteinu i mRNA.

Tyto analýzy odhalily významné rozdíly v expresi ERBB3, HTR3A, MASH1, c-MYC, TH a PRPH 
u testovaných linií a poukázaly na zajímavé korelace (TH s PRPH; BDNF s pTrkB a pTrkC) i ne-
gativní korelace (MASH1 vs. ERBB3 a HTR3A vs. ERBB3). Exprese ERBB3 navíc korelovala s níz-
kým věkem pacientů v době diagnózy a s nízkým stupněm rizika. Na základě těchto zjištění je 
možné rozdělit zkoumané neuroblastomové linie na dvě diskrétní skupiny: 1) linie s vysokou 
expresí N MYC/c MYC/HTR3A/MASH1 a 2) linie s vysokými hladinami ERBB3, které by mohly 
reflektovat odlišnou agresivitu a etiologii konkrétního nádoru. To dokládají i předchozí ex-
perimenty zaměřené na schopnost tvorby sfér, která byla u linií ERBB3+ podstatně nižší než 
u zástupců první skupiny linií. Linie s vysokou expresí HTR3A reagovaly na působení agonistů 
tohoto receptoru útlumem proliferace.

Závěry tohoto výzkumu naznačují, že ERBB3, HTR3A, MASH1 a TH představují důležité marke-
ry odrážející heterogenitu onemocnění. To otvírá prostor pro další studie zaměřené na mecha-
nistické zhodnocení funkce a možnosti využití těchto markerů k přesnější stratifikaci pacientů, 
která je klíčová pro náležitou terapii.

Podpořeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj – projekt ENOCH (reg.č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/000
0868).
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Rapid In Vitro Screening Test of Tumour Cells Migratory 
Reactions to potential Migrastatics

Šuráňová M.1,2, Brábek J.3, Štenglová Netíková I.4, Chmelík R.1,2, Veselý P.2

1 Institute of Physical Engineering (IPE), Faculty of Mechanical Engineering, Brno University of 
Technology, Brno, Czech Republic

2 CEITEC – Central European Institute of Technology, Brno University of Technology, Brno, Czech 
Republic

3 Department of Cell Biology, and Biotechnology and Biomedicine Center of the Academy of Sciences 
and Charles University in Vestec (BIOCEV), Laboratory of Cancer Cell Invasion, Charles University, 
Prague, Czech Republic

4  General University Hospital in Prague, Department of Clinical Pharmacology and Pharmacy, Prague, 
Czech Republic

Solid tumor metastases particularly the late ones cause the majority of cancer-related deaths. 
Prevention of their occurrence has been lacking suitable medication. The novel conception 
of migrastatics stems from the knowledge of the link between cancer cell metastatic poten-
tial in vivo and their enhanced migratory activity in vitro and looks for a workable solution 
based on inhibition of cancer cell migration as probed in vitro. Repurposing medicaments for 
exploitation of their side effects for migrastatic/migration inhibiting activity appeared to be 
the easiest way to the fast progress in the fight against metastases. This situation led us to 
think about a design of a suitable first sieve for catching the right migrastatic candidate. For 
registration of live cell activities, we used Q-Phase by Telight, Brno, the Czech Republic, which 
is a Coherence-Controlled Holographic Microscope with Holographic Incoherent Quantitative 
Phase Imaging.  It provides a  non-invasive method of monitoring cellular events, especially 
migration and growth with changes in cell morphology during a 20-hour,approximately the 
length of the cell cycle, time-lapse follow-up. This microscopical biotechnology enables the 
most reliable and accurate automatic cell segmentation and monitorsgrowth, morphology, 
and positional changes over time. Then the automated image analysis of the whole cell pop-
ulation for speed of migration of the individual cells and evaluation of their migratory and 
growth behavior is crucial for the assessment of the overall impact of the examined putative 
migrastatics. On the other side, it is complemented by watching for apossible rare occurrence 
of an invasive cancer cell phenotype induced by the stress elicited incidentally by the tested 
medicament.

References:

Slabý  T,  et  al,  „Off‑axis  setup  taking  full  advantage  of  incoherent  illumination  in  coherencecontrolled  holographic  
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Role eIF4F v regulaci aktivity AMPK v maligním 
melanomu
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Onkogenní mutace signální dráhy RAS-RAF-MEK-ERK jsou známými příčinami vzniku maligní-
ho melanomu. Nízkomolekulární ihibitory BRAF/MEK patří mezi nejefektivnější formy tera-
pie, nicméně vůči těmto léčivům často vzniká rezistence. Komplex eukaryotického iniciační-
ho translačního faktoru eIF4F byl identifikován jako centrální bod rezistence melanomu vůči 
těmto léčivům. Současná inhibice BRAF a eIF4F vykazovala synergistický efekt při usmrcování 
nádorových buněk. Naším cílem bylo tedy charakterizovat vzájemné působení signálních drah 
ERK a eIF4F v melanomu pomocí proteomického skríningu.

Mezi mnoha potenciálními společnými cíli obou drah jsme v BRAFV600E- a NRAS-mutantních 
buňkách po inhibici MEK a eIF4F objevili několik regulátorů AMP-dependentní protein kinázy 
(AMPK) – protein MO25, součást komplexu aktivujícího AMPK (LKB1-STRAD-MO25), a PP2Aα, 
fosfatázu inhibující AMPK.

RNA interference odhalila po inhibici eIF4F v buňkách melanomu aktivaci AMPK nezávislou 
na LKB1. Dále jsme potvrdili tuto aktivaci v buňkách melanomu s mutací BRAFV600E, které 
neexprimují LKB1. Další výsledky ukazují, že downregulace PP2Aα hraje důležitou roli v akti-
vaci AMPK, jelikož jak po snížení exprese PP2Aα s využitím RNA interference, tak po působení 
nízkomolekulárního inhibitoru PP2Aα, kyseliny okadaové, došlo ke zvýšení aktivity AMPK.

Dřívější studie popisují negativní zpětnou vazbu mezi ERK a LKB1 v buňkách melanomu s muta-
cí BRAFV600E. ERK a RSK fosforylují LKB1, čímž potlačují její schopnost aktivovat AMPK. Nic-
méně naše výsledky ukazují důležitou roli nekanonické kontroly AMPK v buňkách melanomu 
s mutací BRAFV600E, která je zprostředkovaná eIF4F a PP2Aα, a zároveň nezávislá na LKB1.
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Glioblastom (GBM) je nejčastější primární nádor mozku s původem v astrocytech. Medián celko-
vého přežívání (OS) pacientů s GBM je i navzdory dostupné léčbě pouze přibližně 12 až 16 měsíců 
od stanovení diagnózy. Špatná prognóza pacientů je způsobena především agresivním a difuz-
ním růstem nádoru a  brzkým relapsem onemocnění. Je tedy důležité najít nové diagnostické 
biomarkery umožňující časnou identifikaci více rizikových pacientů a zároveň nové terapeutické 
cíle. Vhodnými kandidáty jsou dlouhé nekódující RNA (lncRNA), které regulují genovou expresi na 
všech úrovních a hrají roli mimo jiné i v biologii GBM. Naše studie zahrnovala 217 pacientů s GBM 
a 29 pacientů s farmakorezistentní epilepsií, kterým byla odebrána nádorová, respektive nená-
dorová tkáň v průběhu standardního léčebného postupu. Od každého pacienta byl před odbě-
rem vzorku obdržen informovaný souhlas schválený lokální etickou komisí. Všechny vzorky tkáně 
odebrané pro tuto studii byly analyzovány nezávisle dvěma patology. Pomocí sekvenování (NGS) 
a následné validace výsledků pomocí kvantitativní PCR (qPCR) jsme identifikovali řadu lncRNA 
s významně dysregulovanou expresí. Mezi lncRNA s nejvíce dysregulovanou expresí v GBM patří 
LINC00634 (NGS: log2 násobné změny exprese -2.58, adjustovaná p hodnota menší jako 0,0001; 
qPCR: p<0,0001), kterou jsme si vybrali na další funkční charakterizaci. Plazmidový konstrukt, 
obsahující sekvenci transkripční varianty LINC00634 s  názvem ENST00000381348.4, byl vpra-
ven pomocí lipofekce do GBM buněčných linií U251MG a T98G. Zvýšená exprese LINC00634 byla 
v stabilních transfektantech potvrzena a byl analyzován její vliv na klonogenicitu, migraci a viabi-
litu buněk. Nakolik byl v průběhu studie predikován mikropeptid SMIM45, který se potenciálně 
překládá z krátkého otevřeného čtecího rámce ve studovaném transkriptu, struktura a funkce 
LINC00634 byly dále laboratorně a počítačově charakterizovány, a to zejména ve vztahu k pro-
tein-kódujícímu potenciálu, polyadenylaci, celulární lokalizaci a interakci transkriptu s mikroRNA.
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Investigation of genes involved in the development 
of Lymphedema

Vešelényiová D.1, Krajčovič J.1, MAGI Group2

1  Department of Biology, Faculty of Natural Sciences, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 
Slovakia

2  MAGI Euregio, Bolzano, Italy

Lymphedema is a rare, genetic, lymphatic system disorder caused by accumulation of inter-
stitial fluid. It is a chronic disease with clinical symptoms such as edema, inflammation, and 
fibrosis. The swelling usually affects the extremities and can be accompanied by pain and 
functional impairment. Fluid accumulates due to lymphatic system malformations such as 
lymphatic valve abnormalities, excessive lymphangiogenesis, or complete or partial absence 
of lymphatic capillaries and collecting vessels. Several genes are known to be involved in the 
onset of, or predisposition for, lymphedema. Current genetic testing of lymphedema patients 
includes as many as 29 known lymphedema-associated genes. Despite this large number, vari-
ants in those genes can usually only explain the etiology of 25–30% patents with lymphedema. 
Therefore, additional genes need to be included to improve test accuracy. In our study, we 
tested 246 Italian lymphedema patients for the known lymphedema genes, but 235 did not 
carry pathogenic variants. We therefore tested the probands for 12 new candidate genes. We 
demonstrate a link between the new candidate genes and lymphatic system malformations, 
indicating that these genes could be used for genetic testing of lymphedema patients and 
their family members to better diagnose and predict the development of this disorder.
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Vliv exprese opioidních a kanabinoidních receptorů 
na přežítí pacientů s karcinomem pankreatu

Vidlařová M.1, Srovnal J.1, Berta E.1,2, Večeřa L.3, Gurská S.1, Řehulková A.1, Kouřilová 
P.1, Hajdúch M.1

1 Ústav molekulární a translační medicíny, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého a Fakultní nemocnice 
Olomouc, Česká republika

2 Ringerike Hospital, Hønefoss, Norway
3 Krajská nemocnice Tomáše Bati Zlín, Česká republika

Úvod:
Karcinom pankreatu patří mezi nejčastější příčiny úmrtí na nádorové onemocnění na světě 
a je charakteristický častými metastázami. U pacientů s karcinomem pankreatu jsou pro léčbu 
bolesti, nevolnosti a vedlejších účinků chemoterapie často používány opioidy a kanabinoidy, 
které mohou ovlivňovat jejich přežívání. Tato analgetika účinkují prostřednictvím opioidních 
a kanabinoidních receptorů. Tyto receptory a jejich dráhy ovlivňují progresi nádorů a metastá-
zy. V naší studii jsme zjišťovali expresi opioidních receptorů mu (OPRM), kappa (OPRK), delta 
(OPRD) a nociceptinu (OPRL) a kanabinoidního receptoru 2 (CNR2) v nádorové tkáni pacientů 
s karcinomem pankreatu a analyzovali jsme vztah mezi jejich expresí a přežitím pacientů.

Metody:
Exprese OPRM, OPRK, OPRD, OPRL a CNR2 byla analyzována u vzorků RNA izolovaných z ná-
dorové tkáně 71 pacientů s  karcinomem pankreatu. Exprese OPRM, OPRK, OPRD a  OPRL 
a CNR2 byla detekována pomocí real-time PCR na přístroji LC1536 od společnosti Roche. Pro 
normalizaci genové exprese byla použita exprese β-actinu. Pro každý marker byly spočítány 
specifické cut-off hodnoty pomocí funkce maxstat v softwaru R, ver. 3.3.1. Vztah mezi expresí 
OPRM, OPRK, OPRD, OPRL a CNR2 v nádorové tkáni a přežitím pacientů byl analyzován pomo-
cí COXovy regrese, Kruskal-Wallis/ANOVA testu a Kaplan-Meierovy  metody.

Výsledky:
Vyšetřovali jsme 71 pacientů (31 žen a 40 mužů, průměrný věk 63 let), v klinickém stádiu I-III 
a radikalitě R0 a R1. Na základě univariátní analýzy přežití jsme zjistili, že OPRD negativní pa-
cienti tj. pacienti s expresí OPRD vyšší než je hodnota 9,425 měli signifikantně delší celkovou 
dobu přežití (p = 0,007) než pacienti pozitivní na expresi OPRD. V případě ostatních receptorů 
neměla jejich exprese vliv na délku přežití pacientů s karcinomem pankreatu.

Závěr:
Ukazuje se, že nové přístupy cílené na opioidní receptory by mohly mít budoucnost, nicméně 
vyžadují podrobnější prozkoumání a ověření.

Poděkování:  Práce  byla  podpořena  granty  Ministerstva  zdravotnictví  České  republiky  (NV18‑03‑00470), 
Palackého univerzity v Olomouci (LF 2022_011), Evropským fondem pro regionální rozvoj (ENOCH CZ.02.1.01/0
.0/0.0/16_019/0000868) a Programem EXCELES LX22NPO5102.
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Srovnání exprese exozomálních mikroRNA u pacientů 
s mnohočetným myelomem a extramedulárním 
onemocněním

Vlachová M.1, Gregorová J.1, Dostálová A.1, Radová L.2, Jarkovský J.3, Bezděková R.4, 
Říhová L.4, Almáši M.4, Štork M.5, Pour L.5, Ševčíková S.1,4

1 Babákova myelomová skupina, Ústav patologické fyziologie, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, 
Brno, ČR

2 CEITEC, Masarykova univerzita, Brno, ČR
3 Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, ČR
4  Oddělení klinické hematologie, Fakultní nemocnice Brno, ČR
5 Interní hematologická a onkologická klinika, Fakultní nemocnice Brno, ČR

Mnohočetný myelom (MM) je hematoonkologické onemocnění vyznačující se infiltrací kostní 
dřeně plazmatickými buňkami. V případě, že buňky infiltrují také orgány či měkké tkáně, je 
stav označován jako extramedulární onemocnění (EMD). MikroRNA (miRNA) jsou krátké jed-
nořetězcové nekódující RNA, které regulací genové expresi ovlivňují spektrum fyziologických 
i patologických procesů. Jsou přítomny ve tkáních i v tělních tekutinách mj. jako součást exo-
zomů. Cílem práce bylo zjistit, jaký je rozdíl v expresi miRNA ve vzorcích séra periferní krve zís-
kaného od pacientů s MM a EMD, a k analýze využít sekvenování nové generace a RT-qPCR. Ze 
séra periferní krve pacientů jsme izolovali nejdříve exozomy (qEVoriginal, Izon Science) a poté 
celkovou RNA obohacenou o krátké RNA vč. miRNA (miRNeasy Serum/Plasma Kit, Qiagen). 
Následně jsme z části takto zpracovaných vzorků připravili knihovny, které byly osekvenovány 
na platformě Illumina. Kandidátní miRNA jsme validovali na větší, nezávislé kohortě metodou 
RT-qPCR (TaqMan Advanced miRNA Assays, Applied Biosystems). U miRNA, jejichž relativní 
exprese byla signifikantně odlišná, jsme provedli ROC analýzu. Výsledky jsme korelovali s kli-
nickými daty. Identifikované miRNA by mohly být využity jako minimálně invanzivní biomar-
kery u těchto dvou onemocnění, která stále zůstávají obtížně léčitelná. Další výzkum je však 
nezbytný.

Výzkum byl podpořen grantem NU21‑03‑00076.
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Mass spectrometry analysis of extracellular vesicles 
from malignant ascites highlights the role of tumor 
microenvironment in progression of ovarian cancer

Vyhlídalová Kotrbová A.1, Gömöryová K.1, Potěšil D.2, Kotouček J.3, Bednaříková 
M.4, Hausnerová J.5, Minář L.6, Crha I.6, Jandáková E.5, Weinberger V.6, Bryja V.1, 
Hlaváčková Pospíchalová V.1

1 Department of Experimental Biology, Faculty of Science, Masaryk University, Brno, Czech Republic
2 Proteomics Core Facility, CEITEC, Masaryk University, Brno, Czech Republic
3 Department of Pharmacology and Toxicology, Veterinary Research Institute, ‑‑‑Brno, Czech Republic
4  Department of Internal Medicine – Hematology & Oncology, University Hospital Brno and Medical 

Faculty, Masaryk University, Jihlavská 20, 625 00, Brno, Czech Republic
5 Department of Pathology, University Hospital Brno and Medical Faculty, Masaryk University, Jihlavská 

20, 625 00, Brno, Czech Republic
6 Department of Obstetrics and Gynecology, University Hospital Brno and Medical Faculty, Masaryk 

University, Jihlavská 20, 625 00, Brno, Czech Republic

Ovarian cancer (OC) ranks among the deadliest cancers in women. Lack of symptoms, rapid 
spread of metastases and common chemoresistance contribute to unfortunate fate of major-
ity of OC patients, especially those having high-grade serous carcinoma of the ovary, fallopian 
tube and peritoneum (HGSC), the most common type of OC.  Many of HGSC patients have 
excess fluid in the peritoneum at the stage of diagnosis called ascites. Ascites is basically 
a tumor microenvironment in the liquid form containing various cells, proteins and also extra-
cellular vesicles (EVs). EVs are small membrane-bound particles that convey proteins, lipids 
and nucleic acids between cells and their cargo reflects the cell of origin. EVs play important 
role in cancerogenesis and hold great promise as disease biomarkers as well as potential ther-
apeutic targets. Small size and polydispersity of EVs brings various challenges to their isola-
tion and characterization, including method-dependent contaminants. We isolated EVs from 
ascites by two different methods and analyzed them by mass spectrometry. We identified 
‘true ascitic EV proteome‘ consisting of 2418 proteins, which contains typical EV markers, is 
devoid of proteins routinely contaminating EV isolates and covers interpatient heterogene-
ity. Next, we compared this proteome with proteome of EVs from related control fluids and 
found 74 proteins present only on EVs from HGSC patients. We believe this list of proteins 
contain both important players of HGSC progression as well as potential biomarkers. Then, 
using scRNA sequencing data we mapped the origin of EVs to different types of cells pres-
ent in malignant ascites. Our results suggest that EVs in ascites do not come predominantly 
from tumor cells as was expected, but rather from variety of non-malignant cell types includ-
ing cancer-associated fibroblasts and tumor-associated macrophages. This emphasizes the 
recently appreciated role of tumor microenvironment in the progression of HGSC and lays 
foundations for further experiments.
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Nádorově asociované pericyty podporují migraci 
gliomových buněk prostřednictvím produkce kolagenu 
typu I a fibronektinu

Výmola P., Balážiová E., Vepřková J., Výmolová B., Garcia Borja E., Bušek P., Šedo A.

ÚBEO, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Jedním z charakteristických rysů nádorů je změněné složení extracelulární matrix (ECM), pře-
devším zmnožení fibrilárních proteinů jako kolagen typu I (COL I) a fibronektin (FN). V případě 
glioblastomů, nejčastějších primárních nádorů mozku, se tyto fibrilární proteiny ECM nachází 
především v perivaskulárních oblastech, které představují jednu z preferenčních cest šíření 
nádorových buněk. Naše předchozí práce prokázala, že nově vytvořené cévy v GBM jsou ob-
klopeny nádorově asociovanými pericyty exprimujícími fibroblastový aktivační protein (FAP), 
typický znak nádorově asociovaných mesenchymálních buněk. Cílem této práce bylo určit roli 
FAP+ pericytů v produkci fibrilární ECM a jejich význam v migraci gliomových buněk.

Exprese FAP, COLI a FN v tkáních GBM a buněčných typech charakteristicky přítomných v ná-
dorovém mikroprostředí glioblastomů byla analyzována imunohistochemicky a pomocí me-
tody ELISA. FAP+ pericyty a gliomové kmenové buňky (GSC) byly derivovány z tkání GBM. M2 
makrofágy byly připravenyz monocytů derivovaných z periferní krve. ECM produkovaná FAP+ 
pericyty byla solubilizována a využita v modifikovaném transwell migračním experimentu.

Na rozdíl od nenádorové mozkové tkáně bylo v tkáních GBM detekováno zvýšené množství 
COLI a FN v blízkosti FAP+ pericytů. V souladu s tím byla exprese COLI a FN vyšší v tkáních 
s vysokou expresí FAP. Následná analýza in vitro prokázala, že FAP+ pericyty exprimují nejvyšší 
množství COLI a FN ze všech sledovaných buněčných typů charakteristicky přítomných v nádo-
rovém mikroprostředí glioblastomů. FAP+ pericyty dále tyto proteiny secernovaly za vzniku 
extracelulární matrix bohaté na COLI a FN, která zvyšovala migraci gliomových buněk.

Naše výsledky identifikují FAP+ pericyty jako významné producenty COLI a FN v mikroprostře-
dí glioblastomu a ukazují, že by tyto stromální buňky mohly podporovat invazivní šíření nádo-
rových buněk.

Podpořeno  grantovou  agenturou  Univerzity  Karlovy  (GAUK  1084120)  a  Centrem  nádorové  ekologie 
(CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000785).
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