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VĚDECKÝ VÝZKUM

(nejen) srdce
Díky nejnovějším poznatkům genetiky, molekulární biologie a dalších moderních oborů se v Praze zrodilo unikátní Centrum experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových
náhrad – CEVKOON.
nûjak˘ gen ubrat, anebo naopak pﬁidat, takÏe se dá navodit urãitá choroba – tﬁeba vysok˘ krevní tlak (hypertenze). Samozﬁejmû to nezkou‰ejí na lidech, ale hlavnû na
laboratorních, geneticky modifikovan˘ch
zvíﬁatech.
U tûch se srdeãní selhání vyvolává chirurgickou metodou, navozením tzv. cirkulaãního zkratu a následn˘m objemov˘m
pﬁetíÏením myokardu. Specialisté tak hledají paralely mezi zmûnami myokardu, pozorovan˘mi u experimentálních modelÛ,
a u pacientÛ s pokroãilou formou srdeãního selhání, podstupujících transplantaci
srdce ãi implantaci mechanické srdeãní
podpory.
V uvedeném pﬁípadû nehledají nové léãebné postupy, ale snaÏí se pochopit, jak rÛzné závaÏné choroby vznikají.
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Přednostou unikátního pracoviště
je mezinárodně
uznávaný odborník, prof. MUDr.
Luděk Červenka,
CSc., MBA
Na sklonku roku 2010 mÛÏe ãasopis 21. STOLETÍ vstoupit jako první do novotou vonícího
pavilonu Pracovi‰tû experimentální medicíny
(PEM) IKEM. Zasvûcen˘m prÛvodcem po areálu se stává pﬁednosta PEM IKEM prof. MUDr.
Ludûk âervenka, CSc., MBA. Vysvûtluje: „Za
padesát let se mnohé zmûnilo díky pokrokÛm
v molekulární biologii a genetice. Pro nové metody jsme potﬁebovali vytvoﬁit vhodné prostory
– biochemické, radioizotopové, molekulárnûbiologické laboratoﬁe. V nich dnes máme nejmodernûj‰í pﬁístroje.“
Zdej‰í odborníci se zamûﬁují na tﬁi základní
oblasti, které pﬁispûly ke svûtové povûsti
IKEMu: Vedle kardiovaskulární jde o problematiku diabetologickou a metabolickou,
jakoÏ i transplantaãní.
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Nechtějí zůstat pozadu

P

ři nedostatku orgánů pro transplantace se hledají možnosti využití
všech možných potenciálních zdrojů, jako jsou dárci s nebijícím srdcem a marginální (okrajoví) dárci. Odborníci
CEVKOON studují na experimentálních
modelech velkých laboratorních zvířat
vliv různých patofyziologických vlivů
na kvalitu tkání a orgánů určených
k přenosu a orgánové transplantaci.
Zkoumají také možnosti farmakologického ovlivnění pomocí nově vyvíjených konzervačních roztoků. 
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atﬁí pod renomovan˘ Institut klinické a experimentální medicíny
(IKEM), kter˘ sídlí na okraji Prahy 4 ve dvou rozsáhl˘ch pavilonech, postaven˘ch v letech 1951–1953.

Někdy stačí jen jeden gen
Stále nové objevy molekulární biologie
umoÏÀují provádût rozmanité genetické
manipulace. Jako kouzelníci zde mohou
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 Potkani, myši, králíci, ale i ovce a prasata – to jsou laboratorní zvířata, kterým
se při pokusech věnují odborníci. Jejich objevné poznatky slouží lidem.

ILUSTRACE: SHUTTERSTOCK IMAGES LLC

P

BUDE DOST ORGÁNŮ
PRO TRANSPLANTACE?
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 V nových laboratořích pomáhají při
bádání různé moderní přístroje

Šanci dávají EETs

 Největší pozornost CEVKOON věnuje především různým aspektům, souvisejícím
se životodárným srdcem

Pﬁes ve‰ker˘ vûdeck˘ pokrok zÛstává hypertenze v˘znamnou pﬁíãinou váÏn˘ch onemocnûní a úmrtnosti. Témûﬁ 14 milionÛ obyvatel Evropské unie trpí chronick˘m srdeãním
selháním a odhaduje se, Ïe jejich poãet v roce 2020 dosáhne 30 milionÛ.
V poslední dobû pﬁib˘vá mnoho dÛkazÛ
o léãebn˘ch úãincích epoxyeikosatrienov˘ch
kyselin (EETs). Také ty zde zkoumají – s nadûjí, Ïe pokud se hypotézy potvrdí, mají ‰anci vyvinout úãinn˘ nástroj pro léãbu hypertenze.
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Samozﬁejmû kvÛli pokusÛm, jejichÏ v˘sledky pak slouÏí lidem.
Tûm pomáhá i potkan, kterému do bﬁí‰ka
zavedli miniaturní telemetrickou sondiãku.

CEVKOON IKEM SE
PŘEDSTAVUJE

V

ČR mají nemoci srdce a krevního
oběhu na svědomí přes polovinu
všech úmrtí. Závažná jsou i konečná stádia chorob plic, jater, ledvin a střeva. Dají se úspěšně léčit jen orgánovou transplantací. U náhlého selhání funkce jater
zatím neexistuje žádná možnost dočasné náhrady jejich funkce. V ČR působí
několik špičkových vědeckých pracovišť,
která se touto problematikou zabývají. Zádrhel spočíval v jejich
malé propojenosti, vzájemné spolupráci a následně omezené aplikovatelnosti získaných
poznatků. Dosud neexistovalo pracoviště, které by spojovalo všechny výše uvedené
přístupy s klinickou praxí. To má odstranit nedávno zřízené Centrum experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad –
CEVKOON IKEM. 

Paprsky podzimního sluníãka osvûtlují laboratoﬁ, kde mladá laborantka drÏí Ïivého bí-

 CEVKOON umožňuje četným odborníkům z celé republiky, aby si díky
nejmodernějším zařízením ověřovali svoje hypotézy

Potkal potkan potkana…

Má katétr (cévku), kter˘ se zavede pﬁímo do lého potkana, kter˘ má na hrudi rozﬁíznutou
bﬁi‰ní aorty ãi velké cévy. Pﬁímou metodou pokoÏku. Do cév v rÛÏovém masíãku mu jase tak mûﬁí kontinuálnû krevní tlak, srdeãní ko mikrochirurg opatrnû vpravuje medikafrekvence. Zvíﬁátko bûhá v kleci na kulatém menty na sníÏení krevního tlaku. Prof. âervenka vysvûtluje: „PotkanÛm
bûhátku. Zaznamenané údaje
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se vysílaãkou pﬁená‰ejí do poa my‰ím urãité choroby navoãítaãe ve vedlej‰í místnosti.
díme a pak se je snaÏíme léãit.
Monitoruje se 24 hodin denDáváme jim léky, které jsou
nû, po dobu asi tﬁí mûsícÛ. CoÏ
skuteãnû jiÏ v klinické praxi ãi
je – vzhledem k délce potkaje‰tû ve v˘voji. Chceme poního Ïivota – stejné, jako kdychopit, proã ty léky vlastnû funby ãlovûka monitorovali 10 let!
gují, co se na zdravotním staUmíte si pﬁedstavit, Ïe tak bûvu zmûní.
há lidsk˘ pacient?
Je pravda, Ïe dost lékÛ v praA coÏ teprve, kdyÏ se v mexi léãí. Empiricky se ví, Ïe paKulaté bětabolické kleci monitoruje, kocientÛm pomáhají. Existují hyhátko pro
lik toho zvíﬁe snûdlo, vypilo,
potézy, proã to funguje. My se
potkany slouží
vymoãilo. (Speciální zaﬁízení
snaÏíme zjistit souvislosti, proã
k výzkumům srdce to tak vlastnû je. Lidé vût‰inou
sbírá moã!)
Cesta má jediný směr!
a krevního oběhu
Chronické srdeãní selhání
nemají pouze jednu chorobu,
Jakmile se zvíﬁata dostanou do chovného proale jejich rÛzné kombinace.“
stﬁedí, uÏ se nemohou vrátit zpût. Autoklá- se zpoãátku ohla‰uje tím, Ïe
vou se sterilizují. Dokonce jim tady míchají pokusní tvorové málo jedí. Ostatnû, sami vírÛzné diety – tﬁeba s vysok˘m obsahem tu- me, Ïe kdyÏ nám není dobﬁe, omezíme po- Prasata a ovce nahrazují
hyb.
ku, jindy s nízk˘m.
člověka
Zatímco naﬁíznut˘ potkan ani nemukne, po
chvíli sly‰íme silné chrochtání. Vydávají ho
rÛÏová, ãerná i strakatá prasátka, která polehávají v komfortních kotcích s vyhﬁívanou
podlahou. Zde poslouÏí více, neÏ kdyÏ z nich
ﬁezník nadûlá jitrnice a jiné dobroty.
DorÛstají do hmotnosti ãlovûka, aby na
nich operatéﬁi mohli zkou‰et nové postupy
pro vnitﬁní a transplantaãní chirurgii, tﬁeba
pﬁi transplantaci jater. Napﬁ. miniinvazivní
chirurgické postupy se po vyzkou‰ení dají
vyuÏívat i v klinické praxi u ãlovûka.
Jak se od prof. âervenky dozvídáme, ovce zase vyuÏívají kardiochirurgové a intervenãní kardiologové, protoÏe chlopenní aparát srdce u ovcí je dost podobn˘ jako
u ãlovûka – jemn˘ a má obdobnou struktu Laboratorní zvířata, často geneticky modifikovaná, si na nedostatek péče
ru.
nemohou stěžovat
Milovníci písniãky Suchého a ·litra o potkanech by si zde pﬁi‰li na své. PotkanÛ a my‰í
tady mají dva a pÛl tisíce! Zlovûstnû necení
zuby u popelnic ãi páchnoucích odpadkÛ.
Pﬁed lidmi neprchají. Naopak, ve zvûﬁinci laboratorních zvíﬁat mají nemocniãní ãistotu.
A jak se k vám dostávají, pane pﬁednosto?
„âást chovn˘ch párÛ se dá komerãnû koupit z renomovan˘ch laboratoﬁí a chováme si
je sami. Jindy molekulární biologové ãi molekulární genetici pﬁímo vyvinou zvíﬁe. U nûj
nûjak˘ gen chybí ãi naopak funguje navíc.
Na oplátku od nás potﬁebují vûdût, jak se
chová, jak˘ je fenotyp. Zda mu nûco nechybí,
zda to nebude mít vliv tﬁeba na krevní tlak,
metabolismus lipidÛ – tukÛ.“
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Prověřují hypotézy
i medikamenty

FOTO: PEM IKEM

FOTO: PEM IKEM

VĚDECKÝ VÝZKUM
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 Výjimkou při výzkumu není ani
tepající tzv. izolované srdce

Trápení zvířat to není!
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Samozﬁejmû to tady nevypadá jako na jatkách. Naopak máme moÏnost si prohlédnout
chirurgick˘ sál, kter˘ je stejn˘ jako pro lidské
pacienty. Prof. âervenka: „Nûkomu to mÛÏe
pﬁipadat jako kruté pro zvíﬁata. Ov‰em pﬁece jen je lep‰í, kdyÏ chirurgové zavádûjí úplnû nov˘ postup, aby si to pﬁedtím vyzkou‰eli
na praseti, neÏ aby poprvé operovali lidi.“
Musíme mu dát za pravdu i v moderním
angiologickém sále, kter˘ slouÏí pro intervenãní radiologii a intervenãní rentgenologii. Specialisté tady »trénují« na prasatech
a na ovcích! Jen moderní pﬁístroje stály desítky milionÛ korun.

VÝZKUM SPOJUJÍ
S PRAXÍ

U

nikátnost CEVKOON je ve spojení
základního výzkumu s experimentálním výzkumem a klinickou praxí.
Centrum usnadňuje mezioborovou spolupráci výzkumných a klinických pracovišť z více regionů. Umožní výměnu informací mezi odborníky řešícími dílčí
projekty. Spolupráce s krajskými nemocnicemi přispěje k odstranění zpoždění
v zavádění výsledků výzkumu do klinické praxe. CEVKOON IKEM výrazně
přispěje ke konkurenceschopnosti českých vědeckých týmů ve světě. 

Tepe nejen izolované srdce

Nechtějí zaostávat za světem

Vidíme napﬁ. systém pro celotûlové zobrazování znaãen˘ch molekul, bunûk, orgánÛ a tkání mal˘ch laboratorních zvíﬁat. Jin˘ systém
zase uchovává orgány velk˘ch laboratorních
zvíﬁat. Nechybí zde ani tepající tzv. izolované Ïivé srdce.
Není to v‰ak ani Ïádné zbyteãné rozhazování financí a dûji‰tû nesmysln˘ch hokusÛ
pokusÛ. Je zde 70 pracovníkÛ, jednotlivé laboratoﬁe a skupiny se vûnují problematikám,
které pokr˘vá klinick˘ provoz.
Laboratoﬁe mají charakter základního v˘zkumu, podobného jako v Akademii vûd.
Zdej‰í odborníci poskytují servis klinick˘m
kolegÛm z celé republiky. Ti jiÏ mají nûjakou
hypotézu, chtûjí si nûco nového vyzkou‰et,
pﬁijdou proto sem. Tady jim pomáhají – chirurgÛm, intervenãním rentgenologÛm, kardiologÛm.

V˘znamnou úlohou podobn˘ch unikátních
pracovi‰È je, Ïe se tam objeví nûco nového,
coÏ pﬁispûje k celosvûtovému poznání. Pﬁednosta CEVKOON IKEM, prof. MUDr. Ludûk âervenka, CSc., MBA, na‰i náv‰tûvu
ukonãil slovy: „Samozﬁejmû se snaÏíme objevit nûco nového. Jde o to, abychom dokázali
se svûtem drÏet krok, rozvíjet to, co se dûlá
ve svûtû. KdyÏ pouze nûco odborného ãtete,
tak nové poznatky ãasto nedokáÏete ani pochopit. Ov‰em kdyÏ to dûláte v praxi, mnohé
pochopíte!“
Kdo ví, moÏná v˘sledky v˘zkumu
v CEVKOON IKEM nûkdy pomohou také
pﬁímo nám. 
MILAN KOUKAL
VÍCE SE DOZVÍTE:
www.cevkoon.eu
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