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Biomedicínsky výskum  

• Biomedicínsky výskum je jedným z dôležitých faktorov, 
ktoré sa podieľajú na kvalite a efektívnosti 
zdravotníctva 

• Umožňuje zavedenie nových diagnostických a 
liečebných postupov (vrátane experimentálnych) a 
nových medicínskych technológií 

• Translačný výskum (bench to bedside) 
• Celospoločenský dopad 

 



Cieľ a účel projektu 

• Zlepšiť prevenciu, diagnostiku a liečbu* 
vybraných závažných ochorení 
prostredníctvom prenosu najnovších 
vedeckých poznatkov do klinickej praxe 

 

• Dosiahnuť pozitívny účinok k  riešeniu 
závažnej celospoločenskej témy, ktorou je 
kvalita života a starnutie populácie** 

 *4.2. PERSPEKTÍVNE OBLASTI ŠPECIALIZÁCIE, Rozvojové tendencie v perspektívnych oblastiach 
špecializácie a ** 2.6.3. Spoločenské priority, Poznatkami k prosperite - Stratégia výskumu a inovácií 
pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3) 
 



Kvalita výskumu a dlhodobá 
spolupráca 

• Výskum bude realizovaný v renomovaných 
vedeckých inštitúciách SAV a univerzitách pod 
vedením vysokokvalifikovaných a 
medzinárodne uznávaných garantov 

 

• Transfer výsledkov výskumu  bude 
zabezpečený prostredníctvom priamej 
spolupráce s partnerskými klinickými a inými 
zdravotníckymi inštitúciami 

 



Prečo Ministerstvo zdravotníctva ? 

• MZ SR je ústredným orgánom štátnej správy pre 
zdravotnú starostlivosť, ochranu zdravia, verejné 
zdravotné poistenie, ďalšie vzdelávanie 
zdravotníckych pracovníkov a ďalšie relevantné 
oblasti súvisiace s problematikou zdravotníctva a 
verejného zdravia.  

 

• MZ SR v oblasti zdravotnej starostlivosti : 

- koordinuje výskumnú činnosť a uplatňovanie 
výsledkov vedeckého výskumu v praxi* 

 *Čl. 3, bod a štatútu MZ SR schváleného vládou Slovenskej republiky uznesením č. 
232 zo 6. mája 2015 



Výskumné témy projektu 

• nádorové ochorenia, 

• ochoreniach srdca a ciev,  

• neurologické poruchy, 

• endokrinné a metabolické poruchy, 

• infekčné ochorenia 

• chronické zápalové ochorenia 

 



Výskumné témy projektu a RIS3SK 
• Projekt pokrýva 6 zo 7 prioritných tém z oblastí spoločensky a 

ekonomicky najzávažnejších ochorení identifikovaných v RIS3 

• Relevantné k 4.1. OBLASTI HOSPODÁRSKEJ ŠPECIALIZÁCIE 

- Informačné a komunikačné produkty a služby 

• Relevantné k 4.2. PERSPEKTÍVNE OBLASTI ŠPECIALIZÁCIE 

 Rozvojové tendencie v perspektívnych oblastiach špecializácie: 

- technológie a služby pre aktívny život a starnutie, t.j. pre 
zdravotnú starostlivosť, diagnostiku a wellness 

• Relevantné k 4.3. OBLASTI ŠPECIALIZÁCIE Z HĽADISKA 
DOSTUPNÝCH VEDECKÝCH A VÝSKUMNÝCH KAPACÍT 

- biotechnológie a biomedicína 

 



Zameranie čiastkových cieľov projektu 

Ochorenie Prevencia Diagnostika Terapia Iné 

Nádorové ochorenia X X Predikcia/stratifikácia 

Esenciálna hypertenzia rezistentná forma X Predikcia terapeut. odpovede 

Ischémia CNS X Protektívna liečba 

Trauma miechy X Neuroregenerácia 

Monogénový diabetes X X DNA diagnostika 

Metabolický syndróm X Preventívne opatrenia 

Hantavírusy, kliešťová encefalitída, LCMV X DNA / RNA diagnostika 

Kliešťami prenášané infekcie X Vakcína 

Reumatoidná artritída X Bunkové terapie 

Ulcerózna kolitída X Génová terapia 

Systémový lupus erythematosus X Vermikulín 
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Realizovateľnosť projektu 

• Exceletnosť - Garantmi aktivít sú svetovo uznávaní 
domáci výskumníci a klinickí pracovníci  

• (napr. prof. Pastoreková  s h-indexom 42 patrí do prvej desiatky 
slovenských vedcov s najvyšším h-indexom, prof. Rovenský 28, RNDr. 
Žitňan 22, RNDr. Klempa 20, RNDr. Gašperíková 18, doc. Celec 17, Mgr. 
Ukropec 16, Ing. Zorád 16, MUDr. Imrich 15, a ďalší). 

• Predchádzajúce skúsenosti - silný dôraz na 
predchádzajúce skúsenosti so zahraničnými projektmi a 
spoluprácami (FP6, FP7, H2020) 

• Manažovateľnosť - optimálny počet partnerov, ktorí 
spolupracujú so širokou sieťou zahraničných výskumných 
pracovísk.   
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Kľúčové osobnosti klinického výskumu 

• doc. Jozef Mardiak, CSc., Národný onkologický ústav Bratislava  
• prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., Lekárska fakulta UK Bratislava 
• prof. MUDr. Ján Danko, CSc.,  Jeseniova lekárska fakulta UK Martin 
• doc. MUDr. Michal Mego, PhD., Národný onkologický ústav, 

Bratislava 
• prof. Ján Breza, Lekárska fakulta UK 
• prof. MUDr. Róbert Hatala, CSc, Národný ústav srdcových chorôb   
• doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD, MPH, Národný ústav srdcových 

chorôb  
• doc. MUDr. Martin Gajdoš, CSc., prorektor SZU 
• prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP, riaditeľ Národný ústav 

reumatických chorôb, Piešťany 
 



Výskumná oblasť: 
Nádorové ochorenia 

Výskumná aktivita 1: 

Zlepšenie diagnostiky agresívnych nádorov 
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Figure 3. Labeling for individual HIF- subunits in foci of HIF activation

Adjacent sections or defined sections from a series were labeled with antibodies as indicated.

A: A tubule in which epithelial cells express CAIX. The tubule shows clear but weak nuclear labeling ( ) for HIF-1 . HIF-2 was virtually undetectable.

B: A distorted tubular structure. Immunoreactive cells for CAIX show nuclear labeling for both HIF-1 and HIF-2 ( ).

C: A cyst lined by cells expressing high levels of CAIX. These cells show moderate staining for both HIF-1 and HIF-2 ( ).

(Final magnification: A: 300 ; Band C: 180 ).

weak intensity ( ) in the earliest lesions, it was further upregu- weselected 29 multicellular CAIX-positive foci which occupied

part of a tubular profile, and examined cellular morphology inlated( )inmoreadvanced lesions,withlabelingbeingconsis-

tently more intense in the epithelium lining cystic lesions, and the adjacent sections stained with hematoxylin and eosin. In

only 6 of these foci could we discern any alteration in nuclearin overt CCRCC ( ), than in the earlier foci (Figures 3A–3C,

and data not shown). In contrast to the findings for HIF-1 , morphology, nuclear to cytoplasmic ratio, or tubular architec-

ture. However, in the majority of foci (19/29), the cytoplasmwe detected virtually no HIF-2 immunoreactivity in the CAIX-

positive foci that were morphologically normal or near normal of CAIX-positive cells in early lesions exhibited a “clear cell”

appearance (Figure 4A). That weobserved this feature reminis-(Figure 3A). HIF-2 was detected at weak intensity ( ) in the

small subset of foci where the tubular and/or cellular morphol- cent of overt CCRCC (Motzer et al., 1996) in many of the early

lesions suggests that, like HIF activation, it occurs at a veryogywasabnormal (Figure3B), withmoreintensesignal incysts

( , Figure 3C) and in regions of overt CCRCC ( ) (data early stage in tumor development.

Morphological examination of the early CAIX-positive focinot shown).

revealed that they arose from more than one segment of the

nephron. No foci were evident in the thin limbs of the loop ofCellular morphology, site of origin,

Henle. Where a single CAIX-positive cell was seen, this wasand size distribution of lesions

almost always in the proximal tubule. In contrast, when fociImmunohistochemical identification of cells manifesting muta-

containing more than one cell were examined, they involvedtional dysregulation of the HIF/VHL pathway enabled further

distal tubulesinalmost allcases,althoughoccasional multicellu-studies of the site, size, morphology, and staining patterns of

lar foci showed major morphological alterations such that thetheseveryearlylesions.Examinationof immunolabeledsections

tubular segment could not be determined with certainty. Toindicated that essentially all single cell profiles and the large

confirm the location of themulticellular foci within thenephron,majority of multicellular foci were not readily morphologically

serial sectionswerelabeled forTamm-Horsfall protein(uromod-distinguishable from surrounding tubular cells. To analyze the

morphological features of the multicellular foci in more detail, ulin), which isspecifically expressed in thethick ascending limb
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tumor tissue; strong membrane staining was observed in tumor cells,

regardless of proximity to necrosis or vessels (G). In contrast, in

papillary renal tumors CA IX immunostaining was much less evident

but was observed in tumors containing areas of necrosis, where, as

with the nonrenal tumors, staining was strikingly focal and perine-

crotic (four of eight papillary tumors contained necrosis, and all four

showed focal CA IX positivity; Fig. 4H). Thus, the tight regulation of

CA9 expression by oxygen observed in cell culture appeared to be

reflected in strikingly focal patterns of expression around areas of

necrosis.

Relationship of CA I X Expression with an Endogenous and an

Administered H ypoxia M arker in H uman Tumors. To compare

CA IX expression with potential markers of tumor hypoxia, we

examined expression of VEGF mRNA and activation of the biore-

ductive hypoxia marker pimonidazole in relationship to CA IX stain-

ing. Serial sections of a subset of our first series of tumors were

analyzed for VEGF mRNA expression by in situ hybridization, and

CA IX expression was analyzed by immunostaining. Representative

views from an ovarian and head and neck tumor sample are illustrated

in Fig. 5. VEGF mRNA was expressed at varying levels throughout

tumor tissue but was increased greatly in regions adjacent to necrosis.

CA IX immunostaining showed strong overlap but was more tightly

limited to perinecrotic regions.

For comparison of pimonidazole staining with CA IX expression, a

series of 14 transitional cell bladder carcinomas and 6 squamous or

basal cell skin carcinomas derived from patients who had received

pimonidazole prior to surgical excision of tumor tissue was analyzed.

Representative views of pimonidazole- and CA IX-stained sections

are illustrated in Fig. 6, and assessment of pimonidazole and CA IX

staining with corresponding overlap for each tumor biopsy are indi-

cated in Table 1. In most tumors (16 of 20), pimonidazole staining

was more extensive across tumor sections than CA IX staining, being

primarily banded around necrotic areas (Fig. 6, C and E) and the

periphery of papillary structures in bladder carcinomas (Fig. 6A).

Fig. 4. Immunohistochemical analysis of CA IX

expression in cell pellets and tumor biopsies. Sec-

tions were stained with anti-CA IX monoclonal an-

tibody M75. A and B, paraffin-embedded cell pellets

of normoxic RCC4 and RCC4/VHL respectively.

Tumor sections showing the relationship of CA IX

expression to regions of necrosis: C and D, head and

neck carcinoma; E, breast adenocarcinoma; F, ovar-

ian adenocarcinoma; G, clear cell renal carcinoma

from a VHL syndrome patient; H, papillary renal

carcinoma. Staining is predominantly membranous.

A focal perinecrotic pattern is observed in all tumors

except clear cell renal carcinomas. n, regions of

necrosis; t, regions of viable tumor cells. A, B, and

D–H, 200; C, 100.
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Čiastkový cieľ  
 
Vypracovanie a validácia protokolov na zlepšenú diagnostiku 
agresívnych nádorov rezistentných na konvenčnú terapiu 
pomocou biomarkerov hypoxie, acidózy, nádorového 
metabolizmu a onkogénnej signalizácie  

Prítomnosť hypoxie detekovaná promocou 
biomarkera CA9 identifikovaného na VÚ SAV  
(hnedé sfarbenie pomocou protilátky) 



Čiastkový cieľ 
 
Vypracovanie a validácia protokolov na zlepšenú diagnostiku 
nádorov pomocu nových biomarkerov na báze mikroRNA, 
cytokínového profilu a znakov kmeňových nádorových buniek 



Výskumná oblasť: 
Nádorové ochorenia 

Výskumná aktivita 2: 

Nové kombinácie a presmerovanie liečiv na 
podpornú onkologickú liečbu 



Čiastkový cieľ  
 
Testovanie nových kombinácií liečiv a presmerovanie liečiv na 
podpornú onkologickú liečbu, vypracovanie protokolu na 
určenie prognostického významu komorbidít a onkologických 
efektov ich liečby pre budúce cielené presmerovanie liekov.  
 
 



Výskumná oblasť: 
Kardiovaskulárne ochorenia 

Výskumná aktivita: 

Zlepšenie diferenciálnej diagnostiky primárnej 
a sekundárnej hypertenzie 



Čiastkový cieľ 
 
Charakterizácia biomarkerov (RAS fingerprint, neuroendokrinný status, 
biozobrazovacie metódy) na odlíšenie primárnej a sekundárnej 
hypertenzie u pacientov u pacientov s rezistentnou hypertenziou pred 
intervenčnou liečbou (stent renálnej artérie, renálnej denervácii) 



Výskumná oblasť: 
Neurologické ochorenia 

Výskumná aktivita 1: 

Obmedzenie poškodenia CNS po ischémii 
prostredníctvom ischemickej tolerancie 



Čiastkový cieľ 
 
Testovanie patentovanej metódy vyvolania ischemickej tolerancie 
založenej na stimulácii vnútorných obranných mechanizmov 
organizmu tzv. neskorým (postconditioning) a vzdialeným (remote) 
kondicionovaním. 



Výskumná oblasť: 
Neurologické ochorenia 

Výskumná aktivita 2: 

Nové strategické prístupy v liečbe 
traumatického poranenia miechy 



Čiastkový cieľ 
 
Kombinovaná terapia, ktorá zabezpečí regulované potlačenie 
imunitnej odpovede, potlačenie účinku rastových inhibítorov a 
usmernenie prerastania axónov. Súčasťou terapie je lokálna aplikácia 
neuroprotektívnych látok a/alebo neuronálnych progenitorových 
buniek do miesta lézie. 



Výskumná oblasť: 
Endokrinné a metabolické 

ochorenia 
Výskumná aktivita 1: 

DNA diagnostika monogénových endokrinných 
a metabolické ochorení 



Čiastkový cieľ 
 
Zavedenie DNA analýzy dedičných foriem kongenitálnej hypotyreózy 
a závažnej dedičnej formy inzulínovej rezistencie 
Skríning DNA diagnostika monogénového diabetu, kongenitálnych 
abnormalít a dysmorfických syndrómov so zameraním sa na poruchy 
endokrinného systému a metabolizmu  

Úprava  glykémií pred a po zmene liečby na 
základe DNA diagnostiky 
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Diabgene 



Výskumná oblasť: 
Endokrinné a metabolické 

ochorenia 
Výskumná aktivita 2: 

Kombinácia behaviorálnej a biofarmakologickej 
terapie (karnozín) vo včasných štádiách porúch 

metabolizmu  



Analýza molekulárnych mechanizmov účinku 
behavioralnej a biofarmakologickej terapie   

in vitro  a ex vivo   

Analýza mechanizmov ovplyvňujúcich 
endogénnu expresiu/degradáciu  

biologicky aktívnych molekúl zo svalu 
(karnozín+ iné novo-objavené molekuly) 

Analýza signálnych (metabolických) dráh  
a molekúl zmenených po behaviorálnej 

a/alebo  biofarmakologickej liečbe   
(karnozín + iné novo-objavené molekuly)  

In silico promotorová analýza 

Molekulárno-biologické testovanie  

Potvrdenie biologicky relevantného 
účinku vhodných kombinácií biologicky 

aktívnych molekúl a karnozínu pre 
cielenú biofarmakologickú terapiu a 

definovanie mechanizmov ich pôsobenia 
(spolupráca BIOMIN) 

Karnozín - dipeptid 

β-alanín 

histidín 
pufrovanie pH  
antioxidačná aktivita 
chelačná aktivita  

Biologická dostupnosť  
& metabolický osud 

inhibícia tvorby AGEs , ALEs  
regulácia dostupnosti  vápnika 

Čiastkový cieľ 
 
Sledovanie účinku karnozínu na metabolizmus sedavých jedincov ako 
aj rekreačne aktívnych športovcov a vplyvu behaviorálnej a telu 
vlastných biologicky aktívnych látok, ktoré sú uvoľňované pri cvičení 
 

 



Výskumná oblasť: 
Infekčné ochorenia 

Výskumná aktivita: 

Diagnosticka zoonotických vírusov 



Čiastkový cieľ 
 
Vypracovanie diagnostických postupov pre na Slovensku rozpoznané 
zoonotické vírusy a pripravenosť na výskyt nových a importovaných 
vírusov a iných vysoko-patogénnych (biosafety level 3 a 4) vírusov v 
kontexte Európskych organizácií 
 
 
 

 



Výskumná oblasť: 
Chronické zápalové ochorenia 

Výskumná aktivita 1: 

Bunková terapia autoimunitných ochorení 



Čiastkový cieľ 
 
Identifikácia, vývoj a aplikácia do praxe nových typov pokročilých 
terapií chronických zápalových ochorení ako reumatoidná artritída, 
ich nasadenie do klinickej praxe využitím autológnych kmeňových 
buniek na tvorbu regulačných lymfocytov a repurposing liečiv na 
systémový lupus erythematosus 
 
 
 

 



Výskumná oblasť: 
Chronické zápalové ochorenia 

Výskumná aktivita 2: 

Objasnenie úlohy črevnej mikroflóry v 
etiológii chronických zápalových chorôb 

čreva 



Čiastkový cieľ 
 
Charakterizácia a validácia konkrétnych profilov črevnej mikroflóry, 
overenie bakteriálnej génovej terapie kolitídy a kolorektálneho 
karcinómu a validácia protektívneho účinku estrogénov na priebeh 
zápalových črevných chorôb 



Projektové partnerstvo 
Partneri na úrovni univerzitných vedeckých parkov 

a výskumných centier podporených z OP Výskum a vývoj 

Nádorové 

ochorenia 

Kardio 

ochorenia 

Neuro 

ochorenia 

Endo a 

metabo 

Infekčné 

zápalové 

Miesto realizácie 

1 Virologický ústav SAV* • • BA Šar. Michľany 

2 Ústav experimentálnej endokrinológie SAV* • • BA 

3 Ústav experimentálnej onkológie SAV* • BA 

4 Molekulárno-medicínske centrum SAV* • • BA PN 

5 Ústav zoológie SAV* • BA 

6 Neurobiologický ústav SAV* • KE 

7 Univerzita Komenského (LFUK BA, JLFUK Martin) • BA MT 

Partner – priemyselný podnik 

1 Biomin a.s. • Cífer 

2 Scientica, s.r.o. • BA 

3 DB Biotech, spol. s.r.o. • KE 

4 Východoslovenský onkologický ústav, a.s. • KE 

5 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. • BA 

Partner – iné výskumné inštitúcie (zriaďovateľ MZ SR) 

1 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave • BB 

2 Národný onkologický ústav • BA 

3 Národný ústav reumatických chorôb Piešťany • PN 

4 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice • KE 

*1.1.2016 vznikne splynutím uvedených ústavov Biomedicínske centrum SAV 
ako samostatná príspevková organizácia 



Alokácia rozpočtu 
Využitie existujúceho prístrojového a technického vybavenia 

zaobstaraného v predchádzajúcich programových obdobiach EŠIF, resp. 

z iných zdrojov. Dobudovania a nevyhnutná obnova vybavenia pracovísk 

potrebných pre účely projektu. 

8 000 000,00 EUR 

Priame zapojenie približne 114 pracovníkov, z toho 103 pracovníkov budú 

odborníci – experti v jednotlivých odboroch zamerania projektu.  11 

pracovníkov bude vykonávať činnosti spojené s organizáciou, riadením a 

administratívnou podporou projektu. Všetci pracovníci budú svoju činnosť 

vykonávať po dobu 5 rokov.  

 22 720 000,00 EUR 

Prevádzkové náklady budú nevyhnutnou položkou podmieňujúcou 

dokladovanie a prezentovanie samotného výskumu. Uvažuje sa s ich 

rovnomerným čerpaním v priebehu rokov 2016-2020. 

9 520 000,00 EUR 

Ostatné náklady budú tvoriť položky pre kontraktový výskum parciálnych 

výskumných aktivít, ďalej pôjde o výdavky na nákup odbornej literatúry, 

prevádzkové náklady, organizáciu seminárov, workshopov a konferencií 

a na náklady na služobné cesty v tuzemsku a zahraničí a pod. 

4 760 000,00 EUR 

Spolu 44 980 000,00 EUR* 

*Miesto realizácie cca 85% rozpočtu v oblasti  mimo BSK 


