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Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity
Karlovy ve Vestci (BIOCEV) vzniklo za významné finanční podpory Evropské
unie. Žádost o dotaci obsahovala 1 600 stran a realizace vyšla na 2,3 miliardy
korun. O kvalitě nastaveného vědeckého modelu vypovídá i nejvyšší dosažené hodnocení z pěti předložených velkých projektů OP Výzkum a vývoj
pro inovace.
BIOCEV, společný projekt šesti ústavů AV ČR (Ústavu molekulární genetiky,
Mikrobiologického ústavu, Fyziologického ústavu, Ústavu experimentální
medicíny, Biotechnologického ústavu a Ústavu makromolekulární chemie)
a Univerzity Karlovy zastoupené v něm dvěma fakultami (Přírodovědeckou
fakultou a 1. lékařskou fakultou) byl schválen Evropskou komisí 31. 10. 2011.
O rok později byla spuštěna vlastní realizace. Slavnostní poklepání základního kamene proběhlo v říjnu 2013 a oficiální ukončení stavby 18. prosince
2015.
BIOCEV poskytuje zázemí pro inovativní výzkum, stimuluje podmínky pro excelentní vědeckou
práci a podporuje národní i evropský rozvoj biotechnologického průmyslu. Obr. 1

Výzkumné aktivity však započaly již v roce 2012, tedy v době, kdy projekt
existoval jen na papíře a vědecké týmy sídlily na svých původních pracovištích. V současné době pracuje v centru více než 500 vědeckých a technických pracovníků. Téměř třetina z nich pochází ze zahraničí, např. z Austrálie,
Velké Británie, Indie, Kanady, Francie, Ukrajiny, Polska nebo Německa.

V centru BIOCEV je kladen důraz na spolupráci a vytváření nových partnerství s významnými
zahraničními vědecko-výzkumnými institucemi stejně jako s komerčními subjekty, které jsou
nezbytnými partnery pro přenos výsledků výzkumu do praxe. Obr. 2

Jejich výsledky směřují do aplikovaného výzkumu a vývoje nových léčebných postupů proti závažným zdravotním problémům. Mezi koncové výsledky
výzkumné práce v centru BIOCEV patří například léky cílené do přesného
místa poškozeného metabolismu, polymerní vakcíny, nová antibiotika nebo
proteinové a tkáňové inženýrství.
„Toto unikátní vědecké centrum zásadním způsobem přispívá ke zvýšení
kvality vědy a výzkumu v České republice a věřím tomu, že našim vědcům
a studentům se zde bude dobře pracovat. Přeji nám všem, ať BIOCEV patří
mezi špičková vědecká centra v oblasti biomedicíny a přináší poznatky do
mozaiky lidského vědění,“ prohlásil Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy
při slavnostním otevření centra BIOCEV v červnu 2016.
Laboratoř Molekulární terapie nádorů se zaměřuje na navrhování a vývoj nových protirakovinných látek, zejména analogů vitaminu E, které jsou účinné a selektivní pro maligní buňky.
Obr. 3

Výzkum a vývoj tvoří spolu se vzděláváním a transferem technologií základní pilíře
centra BIOCEV. Vědecká náplň je rozdělena do pěti synergických programů: Funkční genomika, Buněčná biologie a virologie,
Strukturní biologie a proteinové inženýrství,
Biomateriály a tkáňové inženýrství, Vývoj
léčebných a diagnostických postupů.
Obr. 5a, b, c

Výzkumné týmy BIOCEV již publikovaly více než 700 vědeckých výstupů
včetně článků v prestižních zahraničních časopisech (např. Cell, Molecular Cell, Nature Communication a Gastroenterology a dalších). Vědecký
program BIOCEV je podporován šesti špičkovými výzkumnými infrastrukturami a servisními laboratořemi: České centrum pro fenogenomiku, Zobrazovací metody, Centrum molekulární struktury, Gene Core, OMICS – Genomika
a Proteomika a Kryobanka.

České centrum pro fenogenomiku je členem konsorcia EurOPDX, které sdružuje 14 výzkumných
center a univerzit zabývajících se výzkumem rakoviny. Hlavním cílem je vybudovat rozsáhlou
sbírku PDX (patient derived xenograft) modelů, které pokryjí co nejširší spektrum různých druhů
rakoviny a zvýší standardy v preklinickém výzkumu. Obr. 4

Protinádorová léčivá látka Mitotam z laboratoří Biotechnologického ústavu
AV ČR v centru BIOCEV se už několik měsíců testuje na lidech. Nový lék míří
přímo na mitochondrie nádorových buněk. Výsledky I. fáze klinické studie
ukazují, že léčba je pro pacienty bezpečná. Velmi pozitivní efekt má u nemocných s karcinomem ledvin. Do studie se zapojili pacienti, u kterých veškeré
dosavadní léčebné metody selhaly.
České centrum pro fenogenomiku (CCP) je největší institucí tohoto druhu
ve střední Evropě. Součástí CCP je také transgenní laboratoř produkující
specializované, geneticky upravované myší modely, jež slouží jako nástroje pro
výzkum funkce genů pro českou i pro mezinárodní vědeckou komunitu. Spolu
se zahraničními kolegy se Radislav Sedláček, vedoucí CCP, a jeho tým podílejí
na mezinárodním programu Encyklopedie funkcí savčích genů, zaměřeném
na primární popis funkcí všech genů během následujících deseti let. Výsledky
jejich bádání mohou pozitivně ovlivnit léčbu závažných onemocnění.

PřF UK v BIOCEV

Třetí výzkumný program BIOCEV – Buněčná biologie a virologie – zahrnuje čtyři vzájemně se doplňující podprogramy: Eukaryotická mikrobiologie, Biologie nádorových buněk, Virologie a Struktura a diferenciace savčí
buňky. Dohromady pokrývají výzkum buněčných funkcí u spektra eukaryotických buněk, jak jednobuněčných eukaryot s důrazem na patogeny (parazitická protista), eukaryotické mikroby tvořící organizované mnohobuněčné
struktury (kvasinky), buňky savčích tkání, tak i interakce mezi eukaryotickými buněčnými strukturami a jednoduchými intracelulárními parazity (viry).
Vědci zapojení do programu Buněčná biologie a virologie mohou ke své práci
využívat špičkově vybavenou servisní laboratoř Zobrazovací metody, která je
součastí české a evropské výzkumné infrastruktry CzechBioImaging a EuroBioImaging.

V centru BIOCEV propojily svůj výzkumný a lidský potenciál dvě špičkové instituce České republiky –
Akademie věd a Univerzita Karlova.
Obr. 6a, b

Řešení komplexních projektů vyžaduje také kvalitní základnu technik soustředěných v servisních
laboratořích, tzv. „core facilities“. Všechny servisní laboratoře BIOCEV jsou otevřené pro poskytování výzkumných služeb vnějším uživatelům. Obr. 7a, b

Na programu se podílí i skupina Genomika eukaryot a laterální genový přenos, již
vede doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. Tým Vladimíra Hampla stojí za úspěšnou
publikací v časopise Current Biology, ve které přinesli důkazy, že prvoci Monocercomonoides v průběhu evoluce zcela ztratili mitochondrie.
PřF UK v BIOCEV je také nositelem třech významných dotačních titulů: prestižního ERC grantu (V. Hampl), Horizon 2020 – Twinnig (projekt MICOBION
s vedoucím prof. Jan Tachezym) a Centrum výzkumu patogenity a virulence
parazitů (OP VVV).
www.biocev.eu

Výzkumné infrastruktury BIOCEV jsou integrovány do panevropských výzkumných infrastruktur
(především ESFRI), což zvyšuje úroveň jejich expertízy, efektivity a posiluje i jejich význam
a důležitost v rámci Evropského výzkumného prostoru. Obr. 8
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