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Vývoj experimentálních modelů a analýza srdeční činnosti: 
 ■ s využitím rozličných experimentálních zvířat i modelů, např. 

potkan s chronickým renálním selháním, potkan s diabetes 
mellitus, potkan s autonomní denervací, hypercholesterole-
mický králík, Carlssonnův model králíka, prase se sepsí, 

 ■ s důkladným popisem srdeční činnosti – EKG včetně analýzy 
variability in vivo nebo v izolovaném srdci, měření kontrakce 
a membránového napětí v multicelulárním preparátu, měření 
membránových proudů v izolovaných kardiomyocytech.

popis a analýza srdečních účinků látek: 
 ■ farmakologické účinky testovány in vivo, v izolovaném srdci, 

v multicelulárním srdečním preparátu, v izolovaných kardio-
myocytech,

 ■ analýza elektrofyziologických a kontraktilních účinků.

testování srdeční bezpečnosti látek: 
 ■ analýza kontraktilních, elektrofyziologických a možných proa-

rytmických účinků. Testování in vivo a in vitro.

oDborné zamĚŘení

Srdeční činnost je analyzována: 
 ■ v různých experimentálních zvířecích modelech s využitím 

mnoha experimentálních postupů na více úrovních biologické 
komplexity

 ■ od měření in vivo (analýza elektrokardiogramu) 
 ■ po molekulární úroveň (měření membránových iontových 

proudů).
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„naše laboratoř se zabývá fyziologií 
a patofyziologií srdeční činnosti.“
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