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ÚVODNÍ  SLOVO

Klinická onkologie a onkohematologie ãelí v posledních nûkolika letech stoupajícímu
poãtu v˘sledkÛ plynoucích z molekulárního v˘zkumu patogeneze maligních onemocnû-
ní. Tyto informace jsou implementovány jak v oblasti diagnostické, tak terapeutické.
Objevují se nová protinádorová léãiva principiálnû odli‰ného charakteru neÏ klasická
cytostatika. Jejich mechanismus úãinku je pfiísnû specifick˘ pro urãité typy nádorÛ. Para-
lelnû se zavádûním nov˘ch léãiv na trh se do popfiedí zájmu dostávají biomarkery úãin-
nosti definující s pfiijatelnou pravdûpodobností skupinu pacientÛ, ktefií budou z této spe-
cifické léãby profitovat, dochází k individualizaci terapie. Tato individualizace se
nevztahuje jenom na daného pacienta, ale mÛÏe b˘t specifická pro dan˘ nádor v daném
ãase a postihuje tak biologickou podstatu zhoubného bujení, která je zejména u solidních
nádorÛ zaloÏena na mimofiádné heterogenitû,  pfiizpÛsobivosti a genetické nestabilitû nádo-
rov˘ch populací.

Individualizovaná cílená terapie, zaloÏená na komplexním poznání biologick˘ch cha-
rakteristik nádoru i jeho nositele, pfiedstavuje nov˘ pfiístup, kter˘ byl umoÏnûn rozvojem
moderních vy‰etfiovacích metod, zvlá‰tû cytogenetick˘ch a molekulárnû - biologick˘ch.
Na principu cílené léãby se rozvíjí prediktivní onkologie, která  se zab˘vá hledáním pre-
diktivních znakÛ, pfiedpovídajících úãinnost urãitého léãebného postupu (chemoterapie,
imunoterapie, radioterapie). 

Komplexní zmûny v nádorovém genomu je moÏné jen s obtíÏemi studovat  s pouÏitím
tradiãních metod, které jsou vhodné k anal˘ze jednoho nebo nûkolika málo genÛ. Velké
nadûje se právû proto vkládají do DNA ãipÛ a dosavadní publikované práce dokazují, Ïe
molekulární taxonomie a prediktivní systémy zaloÏené na profilech genové exprese pfied-
stavují správnou cestu k pfiesnûj‰ímu poznání biologick˘ch vlastností nádoru v daném ãase
a k dosaÏení lep‰ích léãebn˘ch v˘sledkÛ. 

Toto zvlá‰tní ãíslo Klinické onkologie si klade za cíl podat pfiehled o pracovi‰tích zab˘-
vajících se touto problematikou v âeské  republice a seznámit ãtenáfie  s nejv˘znamnûj-
‰ími poznatky, kter˘ch bylo ve studiu biologick˘ch vlastností nádorÛ dosaÏeno pomocí
technologie DNA ãipÛ. Pfii skládání obsahu jsme se snaÏili pokr˘t celou oblast této nové
technologie poãínaje od pfiípravy vzorkÛ, technického provedení, datové anal˘zy a zejmé-
na poukázat na v˘sledky o kter˘ch jsme pfiesvûdãení, Ïe mají nebo v dohledné dobû budou
mít zásadní dopad pro klinickou praxi. Je na Vás, ãtenáfiích, abyste posoudili do jaké míry
se nám to podafiilo. 
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