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Rozvoj infRastRuktuRy PEM
Cílem projektu bylo rozšíření a modernizace infrastruktury pro chov geneticky modifikovaných potkanů 
a myší pro účely biomedicínského výzkumu v oblasti kardiovaskulární, transplantační a diabetologické pro-
blematiky. používání geneticky modifikovaných zvířat, je v současné době hlavním nástrojem pro pochopení 
vztahu mezi „genem“ a jeho „funkcí“ za fyziologických a zejména patofyziologických podmínek. 

IKEM – přední pracoviště zabývající se výzkumem a léčbou v oblasti kardiovaskulárních chorob, poruch me-
tabolismu a orgánových transplantací rozšiřuje kapacitu pro chov geneticky modifikovaných potkanů a myší. 
značně tak rozšiřuje možnosti kardiovaskulárního, transplantačního a diabetologického výzkumu. 

původní limitovaná kapacita pro chov geneticky modifikovaných zvířat omezovala možnosti experimentál-
ního výzkumu. díky projektovému záměru v rámci operačního Programu – Praha konkurenceschopnost, 
který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, získal IKEM prostředky dle pravidla „de 
minimis“ na nákup systému pro chov geneticky modifikovaných potkanů a myší. nový systém zásad-
ním způsobem rozšířil a modernizoval infrastrukturu chovu geneticky modifikovaných laboratorních zvířat 
v Centru Experimentální Medicíny IKEM. 

výsledky získané v rámci tohoto experimentálního výzkumu budou používány pro mnohem účinnější preven-
ci a léčbu chorob krevního oběhu, metabolických poruch spojených s diabetem a další zlepšení transplantač-
ního programu v rámci IKEM.
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„Metabolické klece“ – sledování 
metabolických funkcí

the purchase of breeding system for genetically modified rats and mice was in compliance with 
“de minimis” terms and conditions co-founded by the operational Program – Prague Compe-

titiveness. the new system significantly expanded and modernized infrastructure for breeding genetically 
modified laboratory animals at the Centre for Experimental Medicine IKEM.

Chovná akvária – optimální pod-
mínky pro laboratorní zvířata „běhátka“ – studium vzniku 

kardiovaskulárních poruch

systéM pro Chov gEnEtICKy ModIfIKovanýCh potKanů a Myší sE sKládá 
zE tří hlavníCh částí:

C. Monitoring metabolických 
funkcí potkanů a myší 

B. Monitoring pohybové 
 aktivity potkanů a myší

a. Chov potkanů a myší 
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