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Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
(FNUSA-ICRC) získalo unikátní grant v hodnotě téměř 700 milionů korun. Grant je určen
na vybudování nového výzkumného týmu, který bude tvořit zhruba 220 výzkumníků. Ti se
budou společně zaměřovat na výzkum stárnutí a s ním souvisejících chorob, zejména
forem nádorů, chronického zánětu a degenerativních onemocnění mozku a srdce.

Projekt s názvem Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí (zkr.
ENOCH) obdržel grant ze Strukturálních fondů EU, z Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání řízeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Hlavním
vědeckých cílem projektu je vytvořit společný výzkumný program, který se bude
zaměřovat na výzkum stárnutí a souvisejících chorob, především forem nádorů,
chronického zánětu a degenerativních nemocí. Projekt představuje mezník v regionální
spolupráci sjednocením pěti nejlepších moravských výzkumných center na translační
medicínu.

Do projektu bude zapojeno více jak 220 výzkumníků z FNUSA-ICRC, které je hlavním
příjemcem projektu, Ústavu molekulární a translační medicíny Univerzity Palackého v
Olomouci (IMTM), Regionálního centra aplikované molekulární onkologie Masarykova
onkologického ústavu (RECAMO), Neurologické kliniky Lékařské fakulty Fakultní
nemocnice Olomouc a z Blood Cancer Research Group při Ostravské univerzitě v Ostravě
(BCRG). Výzkumní pracovníci budou podle své odbornosti rozděleni do čtyř hlavních
výzkumných programů. Jedná se o skupinu Stárnutí a rakovina, která bude zkoumat vztah
nádorových onemocnění a stáří. Druhá skupina s názvem Stárnutí a chronické záněty se
zaměří na výzkum chronických zánětů spojených s buněčným stárnutím. Skupina
Degenerativní procesy ve stáří se bude věnovat výzkumu některých z nejčastějších
degenerativních onemocnění mozku a srdce. Poslední skupina Modulace stárnutí se v
rámci výzkumu zaměří na přístupy k posílení zdravého stárnutí a metody pro zpomalení
procesu stárnutí.

Díky projektu, který bude realizován v letech 2018 – 2023, se vytvoří unikátní platforma
pro špičkové vědce na Moravě, v rámci které budou výzkumníci komunikovat a
propojovat své znalosti a zkušenosti týkající se problematiky stárnutí a s ním souvisejících
poruch. „Výzkum bude prováděn mezinárodní odborníky v České republice, což více posílí
dlouhodobé vazby se stávajícími výzkumnými spolupracovníky, jako je například Mayo
Clinic a University of Montreal, a také bude vytvářet a podporovat vztahy nově vzniklé
nebo ty, které teprve vzniknou, například s Brain Research Institute v Jižní Koreji a
University of Melbourne,“ uvedl šéf FNUSA-ICRC Gorazd B. Stokin.

Česká populace stárne a tento trend bude dál pokračovat. Lidé ve věku 65 let v
současnosti tvoří pětinu populace. Podle ČSÚ počet obyvatel České republiky vloni
přesáhl hranici 10,6 miliónu, přičemž dva miliony z toho tvoří senioři. Podle odhadů se
má navíc poměr počtu osob starších 65 let v porovnání s osobami v produktivním věku do



roku 2060 téměř zdvojnásobit a dosáhnout zhruba 56 procent. Podle odborníků by navíc
pokroky v lékařské péči v relativně blízké budoucnosti umožnili lidem ve vyspělých zemích
dožívat se i kolem 120 let.

„Dnešní svět čelí nebývalým demografickým změnám spočívající zejména ve stárnutí
obyvatelstva, které spolu s nově se objevujícími nemocemi souvisejícími s věkem
představuje významnou výzvu pro zdravotnictví, ekonomiku a společnost jako celek,“
uvedl ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Martin Pavlík. „Díky tomuto novému
projektu se zlepší naše chápání stárnutí, vyvinou se nová preventivní, diagnostické a
léčebná řešení pro poruchy související s věkem, které umožní, aby společnost začala
považovat stárnutí za výhodu, nikoliv za přítěž,“ dodal Pavlík.

Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny (FNUSA-ICRC) je
prestižní mezinárodní institut, který byl založen v roce 2011 v České republice.
Mezinárodní centrum, které je financováno převážně z národních a mezinárodních
grantů, se zaměřuje na výzkum onemocnění srdce a mozku s cílem nalézat nové
technologie, léčebné postupy a metody a léčiva pro prevenci, včasnou diagnostiku a
individualizovanou léčbu. V současnosti se na aktivitách FNUSA-ICRC podílí více než 300
výzkumných pracovníků a lékařů z ČR, USA, Kanady, Argentiny a téměř 20. zemí Evropské
unie. Kromě toho FNUSA-ICRC spolupracuje na výzkumech na mezinárodním poli s vědci
a akademickými institucemi po celém světě. Spolupracuje například s University of
California San Diego, University of South Florida, Mayo Clinic, Lékařskou univerzitou ve
Vídni, švédským Karolinska Institutet nebo se dvěma fakultními nemocnicemi v Číně.
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