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Téma PSG studia: Identifikace nových biomarkerů z pleurálních výpotků  
  
Anotace 
Výzkum v oblasti pleurálních výpotků představuje jedno z nových výzkumných témat na 
KNPT. Pleurální výpotky u malignit znamenají často diagnostickou výzvu. Cytologie bývá u 
maligních výpotků ve většině případů negativní. V rámci tohoto projektu se budeme 
zaměřovat na potencionální nové biomarkery z oblasti transkriptomiky – na malé nekódující 
RNA, specificky na mikroRNA (miRNA), a dále na molekuly identifikované pomocí metod 
proteomiky. Naším cílem je objevení takových biomarkerů, které by byly schopny predikovat 
přítomnost maligního onemocnění s vyšší senzitivitou než současné možnosti biochemického 
a cytologického rozboru. 
 
Cíle projektu 
Vytvořit databázi jedinců, kteří podstoupili punkci pleurálního výpotku a dále ji udržovat 
Definovat metodiku pro zpracování pleurálních punktátů pro dalších molekulárně biologické 
a „omics“ analýzy. Provést pilotní RNA profilování supernatantu pleurálního výpotku s cílem 
identifikovat nové biomarkery v oblasti cirkulujících „cell-free“ mikroRNA sloužící k 
diagnostice malignit. Provést pilotní proteomickou analýzu supernatantu pleurálního výpotku 
s cílem identifikovat nové biomarkery v oblasti volných cirkulujících proteinů. Po pilotní fázi 
projektu bude následovat fáze ověřování prediktivních schopností kandidátních biomarkerů na 
velkých souborech (stovky) pacientů.  
 
Počet uchazečů: jeden 
  
Financování práce v průběhu PG studia 
Projekt v rámci studia bude financován z Institucionální podpory VaV z přidělených 
finančních prostředků na rozvoj výzkumné organizace (FN Brno) pro roky 2023-2025.  

 
Požadavky na studenta dle oborové rady 
Očekávaná publikační aktivita studenta: 1 prvoautorský článek s hodnotou IF nad mediánem 
oboru nebo 2 prvoautorské publikace v časopisech s hodnotou IF ve 3. kvartilu oboru.  
Podmínkou pro úspěšné ukončení studia je také zahraniční stáž v délce 1 měsíce nebo účast 
na mezinárodním projektu s pravidelným setkáváním projektového týmu. Student se bude 
podílet také na výuce studentů medicíny 5. a 6. ročníku LF MU. Nutná dobrá znalost 
anglického jazyka (minimálně úrovně B1).   
 
Informace o školiteli:  
Hlavní školitel je zástupcem přednosty pro vědu a výzkum Kliniky nemocí a plicních 
tuberkulózy FN Brno a LF MU. Je autorem nebo spoluautorem 31 publikací v časopisech 
s impakt faktorem, dalších 30 publikací v recenzovaných periodicích a 4 kapitol v knihách. Je 
řešitelem, spoluřešitelem nebo odborným spolupracovníkem 4 grantů AZV MZČR. 
Biobliografická data: počet citací dle WoS 144 (h-index 7), počet citací dle SCOPUS 174 (h-



index 8). Školitel úspěšně vedl 1 doktorandského studenta (obhájeno 12/2022), v současnosti 
vede další 2 studenty.  

Konzultantem je MUDr. Jan Novák, Ph.D., zástupce přednosty pro vědu a výzkum na II. 
Interní klinice FN USA-ICRC, autor/spoluautor 37 prací in extenso v periodicích 
indexovaných ve WoS. Biobliografická data: počet citací dle WoS 940 (h-index 15). 


