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    e-Grid pre zdravotníctvo 
 
 

     Uppsala, Švédsko, 14. apríl 2010 
 
 
 
Rakovina a choroby kardiovaskulárneho systému sú príčinou 2/3 úmrtí v Európe. Na používateľskom fóre EGEE 
(Enabling Grids for E-sciencE – Sprístupnenie gridu pre elektronickú vedu), ktoré sa konalo tento týždeň vo 
švédskej Uppsale, tri výskumné projekty prezentovali možnosti skúmania najväčších zabijakov dnešných dní s 
využitím moderných výpočtových technológií. 
 
Oblasť medicíny je stále viac sofistikovaná a zápasí s bezprecedentnými požiadavkami na spracovanie dát. 
EGEE ako prevádzkovateľ najväčšieho multidisciplinárneho výpočtového gridu pomáha vedcom zo všetkých 
oblastí a stále viac sa posilňuje spolupráca s výskumníkmi z oblasti medicíny a s lekármi. Gridová infraštruktúra 
umožňuje lekárom a výskumníkom prístup k veľkej výpočtovej kapacite a k vzdialeným databázam 
medicínskych informácií. Ďalšou výhodou je zabudovaný bezpečnostný systém, ktorý bráni neoprávneným 
prístupom k citlivým informáciám o pacientoch. 
 
Projekt HeMoLab sa venuje srdcu a srdcovo-cievnemu systému. V rámci projektu sú vyvíjané modely, techniky 
a prostriedky na simuláciu celého kardiovaskulárneho systému. Prvý presný opis spôsobu, akým srdce pumpuje 
krv do tela publikoval arabský lekár Ibn al-Nafis v roku 1242. Od tých čias sa naše znalosti o spôsobe 
fungovania srdca rozrástli na mnoho zväzkov. Hlavnou motiváciou projektu je dôkladnejšie porozumenie 
zložitých fyziologických interakcií v ľudskom tele a ich rola pri vzniku a progrese niektorých kardiovaskulárnych 
chorôb. Navyše, pomocou tejto štúdie je možné poskytovať relevantné informácie a využiť ju ako 
komplementárne dáta pre medicínsky výcvik, diagnostiku a prípadne plánovanie chirurgických zákrokov. 
 
Simulácia jediného úderu srdca môže na jednom počítači trvať až 20 dní v závislosti od stupňa aproximácie, 
ktorý je zvažovaný pre daný problém. S použitím gridovej výpočtovej infraštruktúry, ktorú ponúka projekt EELA-
2, je teraz možné vykonávať v tom istom čase viacero simulácií. Paulo Ziemer z tímu HeMoLab pracoval na 
príprave aplikácie a jej zbiehania na gride. „Portovanie aplikácie bola veľká skúsenosť, ktorá nám do veľkej 
miery pomohla pochopiť ako gridové počítanie pomôže pri simulácii modelov, ktoré vyžadujú vysoko-výkonné 
výpočty. Ešte je potrebné urobiť ďalšie testy, ale myslím si, že prvý krok bol úspešný.“ 
 
V Európe je rakovina príčinou jedného zo štyroch úmrtí a je najväčším zabijakom ľudí vo veku 45 až 641 rokov. 
Najlepším spôsobom pomoci pri tejto chorobe je včasná diagnóza. Lenže lekári často čelia problému nadbytku 
dát, ktoré neustále generujú laboratóriá, nemocnice, lekári a zdravotníctvo. 
 
Ďalší projekt Sentinel, ktorého ústredie je vo Francúzsku, spája mnoho oblastí výskumu rakoviny: skríningové 
štruktúry, zdravotnícke laboratóriá a regionálne a národné verejné zdravotníctvo. Cieľom je umožniť bezpečnú 
výmenu medicínskych dát medzi organizáciami, ktoré robia skríning rakoviny a laboratóriami, ktoré robia 
analýzu. Gridová technológia, ktorá jednoducho spája zdroje dát a poskytuje bezpečný rámec, je obzvlášť 
vhodná v situácii, kde údaje pacienta musia byť prístupné len overeným a oprávneným osobám. 
 
Prvým cieľom projektu Sentinel so začiatkom v roku 2009 bolo ponúknuť prístup k elektronickým patologickým 
správam rakovinového skríningu. Odvtedy sa projekt rozšíril a dnes umožňuje francúzskym národným 
zdravotníckym úradom prístup k medicínskym dátam pre účely štatistiky o rakovine v regióne Auvergne. 
Nedávno bol pripojený modul, ktorý zdravotníkom umožňuje získať prístup k dátam prostredníctvom 
elektronických kariet. Výskumný tím verí, že projekt bude rozšírený celonárodne. 
 
Skrátenie času na diagnózu a nájdenie oblastí, na ktoré je potrebné sa sústrediť pri liečení choroby, sú 
nevyhnutné pre zdolanie rakoviny a srdcových chorôb. Tieto projekty demonštrujú, ako postupuje medicínsky 
výskum vo využívaní počítačov. EGEE pracoval posledných 6 rokov na zaistení prostriedkov pre tvorbu 
platformy pre zdravotníkov a projekty Sentinel, HeMoLab a Gwendia ukázali nielen jej užitočnosť, ale aj 
flexibilitu. 
 
 
OBRÁZKY SÚ K DISPOZÍCII NA POŽIADANIE 
 
1 http://www.epha.org/a/2352 
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Poznámky pre editorov 
 
5. používateľské fórum EGEE - v spolupráci s EGI (Európska gridová iniciatíva) a NDGF - bude v dňoch 12. - 15. apríla 2010 
v Uppsale vo Švédsku, usporiadateľmi sú SNIC, UPPMAX a PDC. Hlavný sponzor udalosti je Microsoft. Mediálni sponzori sú 
HPCwire, International Science Grid This Week a GridCast. 
 
5. používateľské fórum EGEE sa koná od 12. do 15. apríla 2010 na Univerzite v Uppsale. V prípade záujmu zúčastniť sa 
a informovať o konferencii prosíme kontaktujte tlačového manažéra EGEE - Neasan O'Neill n.oneill@qmul.ac.uk . 
 
Ďalšie informácie o projekte nájdete na webovej stránke http://egee-uf5.eu-egee.org/index.php?id=703   
 
Ak sa nemôžete zúčastniť konferencie, aktuálne informácie nájdete: 
 
User Forum Blog  - http://gridtalk-project.blogspot.com/search/label/egeeuf10  
EGEE v spolupráci s projektom GridTalk Vám prináša aktuálne informácie z konferencie na blogu GridCast. 
 
Obrázky z konferencie  – http://www.flickr.com  
Obrázky hľadajte po začiatku konferencie. 
 
Twitter  – http://www.twitter.com/enablinggrids  
Na konferencii sa bude používať značka #egee. 
 
O projekte EGEE: 
 
Projekt EGEE (Enabling Grids for E-sciencE – Sprístupnenie gridu pre elektronickú vedu) je spolufinancovaný Európskou 
komisiou. Cieľom projektu je poskytnúť výskumníkom z akademickej oblasti ako aj z priemyslu prístup k významným 
výpočtovým prostriedkom nezávisle od ich geografickej polohy. 
 
Hlavné ciele projektu EGEE sú: 

1. Vybudovať bezpečnú, spoľahlivú a masívnu gridovú infraštruktúru 
2. Dodávať výpočtové služby mnohým vedeckým disciplínam 
3. Pritiahnuť, zaujať a podporovať široké rozpätie používateľov z vedy ako aj z priemyslu a poskytnúť im rozsiahlu 

technickú a školiacu podporu. 
 
http://www.egee-eu.org   
 


