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Souhrn: Práce představuje koncepci a základní strukturu programu Chemoresist (verze 1.0) vyvinutého pro rutinní i vědeckou analý
zu dat z testů lékové rezistence nádorů. Základní motivací pro tvorbu softwaru „na míru" v této oblasti je potřeba automatizace práce 
s daty a standardizace parametrických výstupů pro další rozhodovací proces. 
Klíčová slova: chemorezistence nádorů, křivky dávka - odpověď, analytický software, management dat 

Summary: The paper is aimed as introductory description of software Chemoresist (version 1.0) as a tool for routine management and 
scientific analysis of data from tumor drug resistance testing. The development was predominantly initiated by requirement of auto
matic data processing and standardization of parametric outputs for further decision process. 
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ílvod zovou archivací dalších charakteristik vzorku zajistí vzájemnou 
Program Chemorezist byl vytvořen na základě praktických zku- srovnatelnost různých pokusů a umožní zpětnou dostupnost 
šeností s testy chemorezistence nádorových buněčných Unií i reál- výsledků pro korelační analýzy s klinickými nebo jinými daty. 
ných vzorků nádorů jako databázově orientovaný nástroj zajišťu
jící analytické postupy, grafické výstupy a archivaci dat. Ve verzi Základní struktura programu 
1.0 jsou k dispozici modulárně uspořádané funkce v rozsahu umož- Software je orientován jednak na analýzu buněčných linií v růz-
ňujícím plnohodnotné zapojení software do procesu rutinního tes- ných pokusných uspořádáních (flexibilní, výzkumná část) a jed-
tování velkého množství vzorků. Rozmanitost odpovědí nádorů nak na hodnocení reálných vzorků nádorové tkáně od pacientů 
na vliv různých cytostatik a nezanedbatelná variabilita výstupů (více standardizovaná část). Datové vstupy i editační modul je při-
při testování reálných nádorových vzorků činí z analýzy dat kri- způsoben testování vzorků na definovaných panelech s cytostati-
tický prvek celého systému testování, jehož chybovost může zne- ky. Na každém panelu je možné testovat 96 vzorků v 8 řadách, 12 
hodnotit celé předchozí úsilí. Základní motivací pro tvorbu soft- sloupcích. Panel je rozdělen na „blank" oblasti, „control" oblasti 
ware "na míru" je tedy automatizace práce s daty a standardizace obsahující vodu s buňkami a „data" oblasti, kde jsou k testova-
parametrických výstupů. Tyto funkce spojené s on-line databá- ným buňkám přidávány různě vysoké koncentrace cytostatik. 

Ukázky některých funkcí programu: Tlačítkem A d d je možné přidat Přidáni č i výběr linie/pacienta. 
nové pokusy, přes Select Existující záznamy je možné 

Základní pole pro vstup dat a management 
panelů vybírat již existující. vyhledávat na základě ID, 

jména nebo příjmení. 








