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Cíle pokusu: Vývoj nové metody léčby onemocnění pohybového aparátu savců na bázi alogenních E-

MSC a ověření bezpečnosti a účinnosti této metody na modelu velkých savců 

Předpokládaná újma, metodické postupy práce na zvířatech: 

Použitý experimentální model - miniprase 

Navykací doba ve zvěřinci bude vždy rovna nebo delší než 10 dní.  

Testování bezpečnosti a lokálního účinku: 

Odběr KD-MSC bude proveden po sedaci zvířete ketaminem (přípravek Narkamon, Spofa, Česká 

republika) v dávce 30 mg/kg živé hmotnosti, azaperonem (přípravek Stresnil, Janssen Pharmaceutica, 

Belgie) v dávce 40 mg/kg a atropinem (přípravek Atropin Biotika A.U.V, Biotika, Slovensko) v dávce 

0,05 mg/kg živé hmotnosti. Nad tuber coxae levé lopaty kyčelní kosti se provede incize kůže 0,5 – 1,0 

cm. Sternální jehla se zavede kruhovým pohybem přes incizi do kosti. Po odstranění stiletu se nasadí 

stříkačka s antikoagulantem a pod silným podtlakem se nasaje kostní dřeň. Poměr kostní dřeně a 

antikoagulantu musí být v poměru 1:1. Rána bude zašita.  

Intraartikulární aplikace suspenze buněk bude provedena v celkové narkóze. 24 hod., 7, 14  a 21 dní po 

aplikaci (v celkové narkóze) bude odebrána krev a synovie k dalšímu vyšetření. 21. den po aplikaci budou 

zvířata bezbolestně utracena pomocí přípravku T61 po předchozím uvedení do celkové anestezie a budou 

odebrány vzorky tkáně.   

Testování účinnosti: 

Odběr KD-MSC bude proveden po sedaci zvířete. 

Vytvoření subchondrálního defektu: 

Celková anestezie: zvířata budou premedikována směsí ketaminu (přípravek Narkamon, Spofa, Česká 

republika) v dávce 30 mg/kg živé hmotnosti, azaperonu (přípravek Stresnil, Janssen Pharmaceutica, 

Belgie) v dávce 40 mg/kg a atropinu (přípravek Atropin Biotika A.U.V, Biotika, Slovensko) v dávce 0,05 

mg/kg živé hmotnosti. Následně budou intubována (ET 7,5) a uvedena do celkové anestezie Propofolem a 

udržována ve stádiu chirurgické tolerance pomocí inhalačních anestetik (isofluran). Perioperační ATB 

clona bude amoxicilin klavulanát. Po i.m. uvedení do celkové anestezie bude laboratorní zvíře 

inkanulováno do v. auriculis a intubováno cestou orotracheální intubace.V celkové izofluranové anestezii 

bude zvíře polohováno na boku. Kolenní kloub bude otevřen laterální artrotomií. Defekt bude vytvořen v 

zátěžové ploše mediálního kondylu. Následně bude rána zašita dle anatomických vrstev. Suspenze buněk 

bude podána  intraartikulárně 7 dní po operaci (po sedaci zvířete). Celková doba sledování bude 6 až 12 

týdnů. Na konci experimentu budou zvířata bezbolestně utracena pomoví přípravku T61 po předchozím 

uvedení do celkové anestezie a budou odebrány vzorky tkáně. 

 

Předpokládaný přínos: 

Cílem tohoto projektu je vývoj nové metody léčby pohybového aparátu založené na podání 

mezenchymálních kmenových buněk izolovaných z kostní dřeně zvířete, ověření bezpečnosti a účinnosti 

této nové metody na zvířecím modelu. Výstupy této studie budou základem pro budoucí použití v 

humánní medicíně. 

Počet a druh pokusných zvířat: 150ks, miniprase, samci a samice na celou dobu trvání experimentu, tj. 

4 roky 

 

Průkaz dodržení nahrazení a omezení používání pokusných zvířat a šetrného zacházení s nimi: 

Vzhledem k charakteru pokusu nelze tento pokus ani pokusná zvířata nahradit jinými alternativními 

metodami. Počet pokusných zvířat je minimální pro statistické zpracování a validitu výsledků. Budou 

dodržovány zásahy humánního zacházení s pokusnými zvířaty v souladu s platnou legislativou.  

 


