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Centrum biomedicínského výzkumu (CBV) je nov  vzniklé 
pracovi�t , které si dalo za cíl posílit pozici základního výzku-
mu ve Fakultní nemocnici. Sídlo CBVse nachází v p ízemí 
Neurochirurgické kliniky a jeho prostory jsou prakticky od za-
lo�ení na po átku roku 2012 za chodu p em ovány v moderní 
v decké zázemí. CBV vede jeden z nejmlad�ích profesor  v R, 
prof. Ing. Kamil Ku a, Ph.D., který s sebou p ivedl novou ge-
neraci nad jných v dc , kte í i ve svém relativn  mladém v ku 
ji� mají po etné v decké úsp chy. Práv  díky personálnímu 
slo�ení disponuje CBV významným v deckým potenciálem.

Cílem CBV je p edev�ím e�ení vlastních v deckých pro-
jekt , a to na úrovni interní, národní i mezinárodní. Dal�ím, 
nemén  d le�itým cílem, je spolupráce s klinickými praco-
vi�ti FNHK na spole ném výzkumu, zapojování se do vý-
zkumných projekt  t chto pracovi�  a tím provázání základ-
ního výzkumu CBV s aplikovaným výzkumem klinických 
pracovi� . Pracovníci CBV se mimo výzkumnou aktivitu 
zárove  v nují i eduka ní innosti, umo� ují student m 
Léka ské fakulty, Farmaceutické fakulty a Fakulty vojenské-
ho zdravotnictví, aby si vyzkou�eli práci v laborato i v rámci 
studentské tv r í innosti, a zam ují se také na vedení svých 
pregraduálních a postgraduálních student . 

Tímto bychom cht li vyzvat studenty i zástupce klinic-
kých pracovi� , kte í by o spolupráci s CBV m li zájem, aby 
nav�tívili webové stránky (www.fnhk.cz/cbv) pop . kontak-
tovali CBV p ímo (viz sekce Kontakty). 

Struktura CBV je pom rn  jednoduchá. Nachází se zde 
laborato  organické syntézy, laborato  biochemie, labo-
rato  farmakologie, laborato  proteomiky a nov  vznika-
jící laborato  analytická. Laborato  proteomiky, pod vede-
ním dr. Vojt cha Tambora, se zabývá i výzkumem apliko-
vaným, zejména ve spolupráci s klinikami na�í fakultní ne-
mocnice. T �i�t  práce CBV se nachází v chemické syntéze 
nových potenciálních lé iv, jejich� vlastnosti jsou následn  
testovány v laborato i biochemie. Analytická laborato  sle-
duje osud nov  p ipravených látek � potenciálních lé iv � 
v �ivém zví eti, pop . se podílí na analýze biologických 
vzork  pocházejících od pacient  FN v rámci výzkumné 
spolupráce s jednotlivými klinikami.

LABORATO  
ORGANICKÉ SYNTÉZY 
Cílem laborato e je p íprava 

bioaktivních slou enin pomocí 
syntetických metod. U p ipra-
vených slou enin probíhá hod-
nocení jejich biologické aktivity 
a zp tnou vazbou je tedy vyhodnocen vztah mezi strukturou 
slou eniny a jejím biologickým ú inkem. Na základ  vy-
hodnocení tohoto vztahu jsou navr�eny za pomocí výpo et-
ní techniky (in silico) nové, je�t  ú inn j�í látky. Pracovi�t  
provádí vlastní re�er�ní i p vodní výzkumnou innost a dále 
také zakázkové syntézy slou enin popsaných i nepopsaných 

v literatu e.
LABORATO  BIOCHEMIE 
A TKÁ OVÝCH KULTUR

Cílem této laborato e je p e-
dev�ím in vitro hodnocení bio-
chemických, farmakologických 
a toxikologických parametr  
studovaných látek. Na základ  
tohoto hodnocení jsou vytipo-
vány nejvhodn j�í látky, které 
jsou pak doporu eny pro stu-
dování in vivo, stanovení far-
makokinetických parametr  
apod. T �i�t m je tedy kvalitativní i kvantitativní analýza 
interakcí (resp. parametr  t chto interakcí) studovaných lá-
tek s biologickými systémy (enzymy, receptory) a stanovení 
toxicity t chto látek na bun né úrovni. Metodiky jsou vy-
brány nejen vzhledem k zam ení CBV, tedy na potenciální 
lé iva proti Alzheimerov  chorob , myasthenia gravis a v i 
otravám zp sobenými organofosfáty, ale také tak, aby byly 
aplikovatelné pro vývoj lé iv obecn .

LABORATO  
FARMAKOLOGIE

Cílem laborato e je p edev�ím 
vytvo ení vhodných separa ních 
metod pro hodnocení farmako-
kinetických parametr  studova-
ných látek v organismech a in vivo testovaní. Hodnoceny 
mohou být jak látky standardn  u�ívané v terapii, tak i látky 
nov  p ipravené, které byly vytipovány na základ  p ed-
cházejících in vitro, ex vivo a in vivo experiment . Cílem 
laborato e je tedy nejen spolupráce s jinými odborníky na 
klinických odd leních FN (nap . racionalizace terapie, zji�-
t ní prostup  lé iv do cílových kompartment , apod.), ale 
i racionalizace vyu�ití nov  p ipravených látek a vytipová-
ní vhodných kandidát  pro následné fáze preklinického i 
klinického testování. 

LABORATO  
PROTEOMIKY

Proteomická skupina úzce spo-
lupracuje s klinickými i mezi-
oborovými pracovi�ti FN na spo-
le ných projektech. Pomocí mo-
derních proteomických techno-
logií studuje jak kvalitativní tak kvantitativní zm ny na pro-
teinové úrovni, ke kterým dochází na základ  r zných pato-
logických jev . Jedná se p edev�ím o hledání nových pro-
teinových marker , které umo�ní asnou detekci probíhající 
nemoci. Mezi dal�í perspektivní oblasti, ve kterých lze apli-
kovat proteomický p ístup do výzkumu, pat í hodnocení 
p sobení lé iv na proteinové úrovni s cílem lépe porozum t 
mechanismu ú inku a identifikovat pacienty, kte í z dané far-
makoterapie mohou profitovat. Tým pracovník  má zku�e-
nosti s metodami, které takové �nové� zm ny na proteinové 
úrovni umí jak odhalit, tak posléze cílen  ov it nezávislými 
metodami na v t�ím po tu vzork , resp. pacient . 

Více informací a personální slo�ení viz web CBV: www.
fnhk.cz/cbv 

Ing. Martin Sedlá ek

CENTRUM BIOMEDICÍNSKÉHO VÝZKUMU
Mezioborová centra ve Fakultní nemocnici Hradec Králové


