
NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSU 12-2016 
Název projektu pokusu 
Zavedeni modelu aplikace nanomateriálu jako rastové matrice př i defektech plné tloušťky kůže 
Doba trvání projektu pokl Předpokládaná délka pokusí Je 12 týdnu Zahájetli po nabyti právní moci kladného 

rozhodnuti a ukončeni nejpozdeji do 31.12.2016 
Klíčová slova - maximálně 5 zviřeci modely, nanomaterialy  
Ucel projektu pokusu - označte jej křížkem (\> dqprázdnéh 

základni výzkum 
v translačni nebo aplikovaný výzkum 

\\\o\ \ v roba nebo zkoušeni kvality, účinnosti a nezávadnosti léčiv, potravin, krmiv 8j iných látek nebo výrobků 
ochrana přírodního prostředí v zájmu /draví a dobrých životních podmínek l idi nebo zviřat 
zachováni druhů 
vyä i vzdelávaní nebo odborná příprava 
trestní řízeni a j iné soudní řízeni  

Cíle projektu pokusu {napr. řešené vedecké nc/name nebo vedecké či klinické potřeby) 
Cílem experimentu bude zavedeni modelu aplikace nanomateriálu jako růstové matrice při defektoch plné tloušťky kůže. 
Defekt) vznikající ztrátou plné t loustly kůže tvoři značný podíl celkového množství roékoflcáftových defektů 
v popáleninové medicíne, rekonstrukční ;i plasticko chirurgii. Nanomaterialy představuji pokročilou technologii sloužící 
jako kryti mčkotkaňových defektů, podporující bunečnou a tkáňovou proliferaci. 1 listologická a imunohistochemicka 
vyšetřeni mJkodxáAových defektů po aplikaci nanomateriálu v jednotlivých proliféracnlch tazích jsou využita ve vývoji 
ideální kožní nahradv. 
Pravděpodobné potenciální přínosy projektu pokusů (jak by mohlo být dosazeno pokroku ve va&em vědním oboru 
nebo jaký přinos by ? ne] človek Ci zvířata mohli mít) 
In vivo testováni hiokompatibility nanomateriálu je nezbytným krokem k jejich daKimu medicínskému použiti. 

Druhy a přibl ižné poety zvířat, jejichž použiti se předpokládá 
Počet králíku 4 ks plemeno, novozélandský bily. vék: nad

 ; měsíce, pohlaví: nerozhoduje. 
Jaké jsou očekávané nežádoucí účinky u zvířat? Jaká je navrhovaná míra závažnosti? Jak bude se zvířaty naloženo po 
skončení pokusu ? 
Jedna se o operační zákrok, při kterém budou použity látky tlumici bolest Presto j e závaznost vyhodnocena jako střední. 
Z důvodu chirurgického poško/em lkáni /vir 
Zvířata budou po dosaženi výsledku utracena kadavery se budou ukladal do katllerniho boxu a budou odvezeny asanační 
službou 
Uplatňováni 3R (replacement, reduction, refinement) 
Nahrazení používáni zviřat: Uveďte, proč je nutné použit zvířata a proč nemohou býi i lernutivy bez použiti 
zvíral 
Výsledků nelze dosáhnout j inak než provedením experimentu na živeni modelu 

Omezeni používam zvířat: Vysvětlete, jak lze zajistil použití co nejmenšího počtu zvířat. 
Bude použito minimálni nutné množství /viřat dostatečné pro zavedeni modelu 

šetrné zacházeni se /v iřaty Vysvětlete volbu druhu zvířat a proč se v připadč tohoto zv třecího modelu jedná o nejšetrnější 
použiti / hlediska védeekveh cílů. 
Vysvětlete obecná opatřeni, která budou přijata za účelem sníženi újmy /působené zvířatům na minimum. 
Zvířata budou ustájena v akreditovaných cvpetimentalnich stájích s použitím technologie odpO\ .očisnemu druhu. 

ré bolestivé zákrok) budou prováděny v celkove anestezii (Medeiomidin » am.i.m a dále bude 
celkov i po celou dobu chirurgického zákroku preparátem Propofol v dávce 8-i 5 mg kg ž.hm. i 
pooperační bolest bude tlumena analgetiky (Outomidor inj. v dávce Q I mg k>j ž.hn: 
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