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Cíl projektu : Identifikace nových
biomarkerů ze vzorků séra nebo
moče pacientů u vybraných pěti
onkologických onemocnění. Na
projektu se podílejí klinická
pracoviště fakultní nemocnice a
lékařské fakulty spolu s akciovou
laboratorní společností za finanční
podpory z grantu Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR.

Metodika : Po analýze extenzivních literárních rešerší
bylo identifikováno 140 biomarkerů s potenciálem uplatnit
se v diagnostice nebo odhadu vývoje onemocnění u
karcinomu prostaty, močového měchýře, ledviny, slinivky
a tlustého střeva. Na základě statistické analýzy
získaných výsledků měření bude pro každou diagnózu
vybrána skupina biomarkerů, jejichž kombinace vykáže
nejvyšší senzitivitu a specificitu pro predikci vývoje
klinického stavu u každé vybrané diagnózy. Vybrané
analyty budou použity pro vývoj multimarkerové eseje.

Výsledky : V rámci projektu bylo na pracovištích Urologické kliniky, Onkologické kliniky, 3. a 4. interní
kliniky a 1. chirurgické kliniky naší fakultní nemocnice provedeno celkem 1295 odběrů krve nebo
moče. U karcinomu prostaty tvoří kontrolní skupinu muži s negativní biopsií prostaty, u karcinomu
měchýře skupina s negativní cystoskopií a cytologií. U karcinomu slinivky jsou testovány skupiny s
malignitou, diabetem II.typu, chronickou pankreatitidou a zdraví pacienti. U karcinomu ledviny byl
proveden kontrolní odběr s odstupem tří měsíců po operaci. Pro karcinom tlustého střeva vyšetřujeme
skupinu s malignitou, s negativní koloskopií a se zánětlivým střevním onemocněním.

Obr. 1. Návrh biomarkerů hodnocených v projektu (výběr)

Obr. 2. Forma hlášení výsledků u ca prostaty
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Obr. 3. Princip detekce značených imunokomplexů pomocí multiplexové technologie

Platforma multiplexor technologie Luminex/xMAP využívá kombinace průtokové cytometrie, latexových mikročástic,
laserové detekce, digitálního zpracování signálu a imobilizace specifických protilátek na povrch mikročástic. Vlastní reakce
je založena na tvorbě imunokomplexu sendvičového typu (podobně jako v ELISA), kdy jedna z protilátek je vázána na
povrch mikročástice a druhá je značena např. fluorescenční značkou. Výsledný imunokomplex má vlastnosti mikročástice
i příslušné značky. Množství imunokomplexu a tím i koncentrace analytu jsou zjišťovány průtokovou cytometrií
v kombinaci s laserovou detekcí. Smícháním jednotlivých komponent lze dosáhnout až 100 různých kombinací velikosti
částic a intenzity zbarvení imunokomplexu, což umožňuje stanovení stejného počtu analytů v jedné reakční směsi.

Obr. 4. První výsledky : prediktivní parametry pozitivní biopsie prostaty (model B
zahrnuje prostatický specifický antigen, nález per rektum, velikost prostaty
a hladinu clusterinu v séru; při senzitivitě 80% dosahuje specificity 42%)

Závěr : Dosavadní
zkušenosti
řešitelského
týmu
na
projektu identifikace
a validizace nových
biomarkerů pro určené onkologické diagnózy potvrzují účelnost a výhodnost
podílu soukromého
sektoru na výzkumné
činnosti
lékařských
fakult a fakultních
nemocnic.
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