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Anotace: 
Cílem disertační práce bude definovat panel molekulárních změn, použitelných jako prediktorů 
prekancerózy a časného stádia karcinomu endometria. Bude testováno několik molekulárně-
genetických platforem zaměřených na DNA izolovanou z tkání archivovaných v parafinových blocích, 
výpachů dělohy a volnou nádorovou DNA (ctDNA) z tekutých biopsií. Projekt sestává ze dvou částí: 
1) V retrospektivní části projektu budeme analyzovat přítomnost vybraných mutací, změny počtu
somatických kopií, mikrosatelitovu nestabilitu a metylace DNA izolované z parafínových bloků
obsahujících buď hyperplazii nebo atypickou hyperplazii nebo karcinom endometria v časném stadiu.
Na základě dosažených výsledků a statistického vyhodnocení vybereme kombinovaný panel
molekulárních změn tak, abychom s pomocí minimálního počtu biomarkerů byli schopni s maximální
pravděpodobností predikovat přítomnost (pre)malignity.

2) V prospektivní části projektu se zaměříme na biomarkery identifikované jako nejslibnější v
retrospektivní části, které budou detekovány u žen podstupujících hysteroskopii, konkrétně: i) ve
výplachu dělohy s cílem získat genomovou DNA z přítomných buněk a ctDNA z nebuněčné frakce; ii) v
tekutých biopsiích z periferní krve představujících další zdroj ctDNA.
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Anotation: 

The aim of the dissertation is to define a panel of molecular changes useful as predictors of 
precancer and early stage endometrial carcinoma. We intend to test multiple DNA-based molecular 
platforms on different types of samples including archived formalin-fixed tissues in paraffin-
embedded (FFPE) blocks, uterine lavages and liquid biopsies. The project will be divided into two 
parts:  

1) In retrospective part of the project we will analyze presence of selected mutations, somatic copy
number alterations, microsatellite instability and methylations in DNA isolated from FFPE blocks



containing endometrial hyperplasia or atypical hyperplasia or early-stage endometrial cancer. Based 
on the achieved results and statistical evaluation, we will select combined panel of molecular 
alterations to obtain multimarker signature indicating the presence of (pre)malignancy.  

2) Within a prospective part of the project, we will collect from women undergoing hysteroscopy i) 
uterine lavages to obtain genomic DNA from present cells and cell-free tumor DNA (ctDNA) from 
acellular fraction and ii) liquid biopsies from peripheral blood as an additional source of ctDNA. 
Presence of biomarkers identified as the most promising in the retrospective part will be determined 
in both genomic DNA and ctDNA. 
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