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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 
Využití mezenchymálních kmenových buněk v rekonstrukci defektu spánkové kosti prasete 
Doba trvání projektu pokusů 	i březen — prosinec 2015 	 — 
Klíčová slova - maximálně 5 	i spánkové kost, kmenové buňky, operace 
Účel projektu pokusů - označte jej křížkem (x) do prázdného políčka 

x 	i základní výzkum ř i translační nebo aplikovaný výzkum 
: vývoj, výroba nebo zkoušení kvality, účinnosti a nezávadnosti léčiv, potravin, krmiv a jiných látek nebo 
i výrobků 
1 ochrana přírodního prostředí v zájmu zdraví a dobrých životních podmínek lidí nebo zvířat ř 
i zachování druhů ; 
: vyšší vzdělávání nebo odborná příprava 

trestní řízení a jiné soudní řízení 
Cíle projektu pokusů (např. řešené vědecké neznámé nebo vědecké či klinické potřeby) 	 _ 
Hlavni cíl projektu 
Vytvoření vhodného zvířecího modelu a preklinické vyzkoušení účinnosti lidských MSCs pro rekonstrukci 
operačního defektu spánkové kosti po sanačních stfedoušních operacích 
Dílčí cíle projektu 
1. Hodnocení možnosti vytvoření klinicky použitelné kostní ploténky připravené z MSC, uzavírající kostěný 
defekt spánkové kosti vzdušné dutiny bubínkové 
2. Hodnocení nežádoucích účinků implantace MSC (zánětlivé změny, nepřijetí štěpu) 
3. Hodnocení kvality novotvořené kosti (osteoneogeneze, angiogeneze) 
Pravděpodobné potenciální přínosy projektu pokusů (jak by mohlo být dosaženo pokroku ve vašem vědním 
oboru nebo jaký přínos by z něj člověk či zvířata mohli mít) 
Z hlediska klinického by mělo zavedení metody výrazný vliv na zlepšení kvality života pacientů po sanačních 
středoušních operacích. Nová metoda umožní obnovení fyziologických poměrů ve středním a zevním uchu. 
Oddělení stfedouší od zevního prostředí umožní pacientům koupání, zamezí průniku nečistot s následným 
stfedoušním zánětem, rekonstrukce zvukovodu umožní kompenzaci sluchové vady konvenčním sluchadlem a 
sníží počet nutných lékařských ošetření pro stagnaci detritu v trepanační dutině. 
Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá  
Celkem bude použito 10 prasat, Ceské bílé ušlechtilé, stáří 3-6 měsíců o hmotnosti 30-40kg. 
Jaké jsou očekávané nežádoucí účinky u zvířat? Jaká je navrhovaná míra závažnosti? Jak bude se zvířaty naloženo 
po skončení_pokusu? 
Nejsou očekávány nežádoucí účinky v přímé souvislosti s operačním výkonem. Implantace MSC do spánkové 
kosti již byla úspěšně provedena v projektu na malém laboratorním zvířeti (morče). Pooperačně lze očekávat 
vedlejší účinky imunosuprese, která je nezbytná po implantaci xenologních (lidských) buněk. 
Klasifikace závažnosti pokusu je mírná. 
Po ukončení experimentu (za 30 dní) budou zvířata v celkové i. m. anestezii (ketamin+azaperon) bezbolestně 
utracena. Následně bude vyjmuta spánková kost prasete k histopatologickému vyšetření. 
Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 
Nahrazení používání zvířat: Uved'te, proč je nutné použít zvířata a proč nemohou být využity alternativy bez 
použití zvířat. 
Navrhované schéma pokusu nelze nahradit in vitro modelem. Ověření nové metody rekonstrukce defektu 
spánkové kosti na velkém laboratorním zvířeti je nezbytné z hlediska přínosu pro klinickou praxi i z pohledu 
anatomické i fyziologické blízkosti s parametry člověka. 
Omezení používání zvířat: Vysvětlete, jak lze zajistit použití co nejmenšího počtu zvířat.  
Dle předběžného statistického hodnocení by měl být daný počet dostatečný. 
šetrné zacházení se zvířaty: Vysvětlete volbu druhu zvířat a proč se v případě tohoto zvířecího modelu jedná o 
nejšetrnější použití z hlediska vědeckých cílů. 
Vysvětlete obecná opatření, která budou přijata za účelem snížení újmy způsobené zvířatům na minimum. 
Pro studii bylo zvoleno laboratorní prase z důvodu dostatečné velikosti pro použití běžně využívaných materiálů a 
vybavení v humánní medicíně. Zvíře je ideální vzhledem k anatomické blízkosti k člověku. Operativa bude 
provedena v celkové anestézii s dostatečnou hloubkou analgezie a po ukončení pokusu bude prase utraceno 
v celkové anestezii. 
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