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Téma PGS studia: Obrovskobuněčné tumory kostí a měkkých tkání: diagnostické a prognostické 

markery, klinicko-patologická korelace. 

Anotace: Obrovskobuněčné léze měkkých tkání a kostí představují skupinu morfologicky podobných 

lézí s odlišným biologickým chováním a různým terapeutickým přístupem. V současné době je detailně 

studována patogeneze obrovskobuněčného nádoru kostí (OBN) a získané poznatky jsou průběžně 

implementovány do cílené léčby pacientů s OBN. V terapeutických algoritmech pacientů s lokálně 

pokročilými nebo neoperabilními nádory je již standardně využívána cílená blokáda RANKL/RANK 

signalizační cesty, která brání aktivaci osteoklastů. Nově je zkoumán léčebný efekt inhibice PDGFR, 

který má potenciál výrazně snížit počet stromálních, tedy nádorových buněk u pacientů s OBN. 

Přítomnost nebo absence stromálních buněk u OBN je snadno detekovatelná imunohistochemicky 

průkazem mutovaného histonu H3.3 (G34W). Diagnostické i terapeutické postupy u jiných 

obrovskobuněčných lézí měkkých tkání a kostí jsou dosud málo diskutované. 

Cílem práce je: a) identifikovat možné histopatologické diagnostické markery pro různé typy 

obrovskobuněčných lézí, b) zjistit, ve kterých nádorech s účastí osteoklastů je exprimován histon H3.3 

(G34W), c) určit očekávatelný efekt cílené terapie zaměřené na inhibici osteoklastů a případně 

stromálních buněk u těchto lézí a d) detailnější specifikace klinicko-patologických prognostických 

markerů obrovskobuněčných lézí měkkých tkání a kostí. 

Financování experimentální práce:   

V počátku PGS studia budou náklady na provedená vyšetření financována právě probíhajícím 

grantovým projektem č. NU22-10-00054 (AZV MZd). Dále se předpokládá financování z projektu 

specifického výzkumu. Školitel bude aplikovat grantové projekty AZV MZd a GAČR. 

Informace o financování PGS pozice mimo stipendium:   

Možnost úvazku po dohodě s vedením FN. 

Vstupní požadavky: 

Ukončené vzdělání na LF, praxe v oboru patologie minimálně 2 roky, zájem o obor a zkušenosti 

v patologii, zejména s diagnostikou  mezenchymálních nádorů 

Stručné požadavky na studenta dle oborové rady:   

Minimální publikační aktivita studenta v rámci studia představuje 1 prvoautorskou publikaci 

s hodnotou IF nad mediánem oboru nebo 2 prvoautorské publikace v časopisech s hodnotou IF ve 3. 

kvartilu oboru (Q3). Student se v rámci svého studia bude podílet i na výuce patologie, včetně výuky 

v anglickém jazyce. Předpokládá se výborná znalost anglického jazyka. Podmínkou pro úspěšné 

ukončení studia je zahraniční stáž v délce trvání minimálně 1 měsíc, o jejíž financování bude student 

žádat prostřednictvím Erasmus programů. 

Informace o školiteli: 

MUDr. Iva Staniczková Zambo, Ph.D. (rozená Zavřelová) 



Zástupce vedoucího pro LPP Ústavu patologie LF MU a FN u sv. Anny  

Publikační aktivita: 38 publikací, z toho 5x první autor a 2x korespondenční autor; 5x spoluautor 

kapitoly v monografii, 1x autor kapitoly v celostátní učebnici patologie 

H-index ve WoS: 9 

Citace (bez autocitací): 253 

Účast na grantových projektech: 4  

 


