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NETECHNICKE SHRNUTI PROJEKTU POKUSŮ 57/2016 
Název ~rojektu ~okusů --- -·· ·-
Hodnocení charakteru a vlastností rozhraní kost - implantát a posouzení chování tkání během přestavby implantátu. 
Doba trvání proj ektu pokusů I 7 měsíců 

Klíčová slova - maximálně 5 I nanostruktura, Mg slitiny, osteointegr~ce 
účel projektu pokusů - označtejej křížkem (x) do prázdného políčka -- . 

X ! základní výzkum 
__ .!._JJ!anslačl!! nebo aplikovanx výzkum 
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I ochrana Eřírodního :erostředí v zájmu zdraví a dobrých životních podmínek lidí nebo zvířat 
I zachování druhů 

·---·--+~LY..~s!~!~'i~_!_lebo odborná př!E_r~--------------
trestní řízení a jiné soudní řízení 

Cíle projektu pokusů (např. řešené vědecké neznámé nebo vědecké či klinické potřeby) 
Cílem studie je zjistit pomocí objektivních metod „in vivo" charakter chování a vlastnosti rozhraní kost - implantát, 
posoudit chování tkání během přestavby (postupného rozpouštění) implantátu a získat podklady pro velmi dňležitou 

předpověď chování implantátu v těle pacienta - mimo jiné také pro prognózu změn únosnosti implantátu v období po 
implantaci. 
Pravděpodobné potenciální přínosy projektu pokusů (jak by mohlo být dosaženo pokroku ve vašem vědním oboru 

. neb2_j~_Eřín~~-~~-~g-~ov~ či ~!!~ta ~?h!~_!!!!Q _______________________ ______ --M----··-------
Hlavním přínosem projektu bude: 
1. Získání znalostí o chování rozhraní kost - implantát tj. o interakci mezi rozpouštějícím se povrchem implantátu a nově 

se tvořící kostí. Tyto znalosti budou využity pro návrh implantátu a případné tvarové a povrchové varianty. 
2. Získání znalostí o charakteru a rychlosti rozpouštění materiálu a přestavbě produktů „koroze" in vivo. Tyto znalosti 

budou využity pro návrh implantátu a prognózu změn jeho únosnosti (tvar, velikost). 
3. Možnost stanovit režim rehabilitace (zejména postupné zatěžování) s ohledem na „degradaci" implantátu, přestavbu 

kosti a interakci implantát x kost. Hlavní snahou je objektivizace podmínek zatěžování - zabránit přetěžování 
nezhojené kostní tkáně nebo naopak nedostatečnému zatěžování, která v obou případech vedou k degradaci kostní 
tkáně. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 
Miniaturní rasata v množství maximálně 4 ks. 
Jaké jsou očekávané nežádoucí účinky u zvířat? Jaká je navrhovaná míra závažnosti? Jak bude se zvířaty naloženo po 
skončení :eokusu? 
Nežádoucí účinky u zvířat nejsou očekávány. Klasifikace závažnosti je střední. Rizika jsou dána charakterem vlastní 
operace (infekt). Po ukončení experimentu budou zvířata usmrcena podáním letální dávky Thiopentalu a KCI případně 
omráčena jatečnou pistolí a následně vykrvena. 
Uplatňování 3R (re:elacement, reduction, refinement) ----
Nahrazení používání zvířat: Uveďte, proč je nutné použít zvířata a proč nemohou být využity alternativy bez použití 
zvířat. --- -- -
V předchozím období j sme provedli opakované zkoušky cyto-kompatibility in vitro na řadě typů slitin Mg (norma CSN 
EN ISO 10993-5: Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 5: zkoušky cytotoxicity in vitro, Test přímým 
kontaktem) a na základě výsledků j sme vybrali jedinou slitinu. 
Zkoušky in vitro ale nemohou dát odpověď na nejdňležitěj ší otázky, které souvisí s procesem vhojení implantátu a 
přestavbou tkáně v jeho okolí a pro objektivní posouzení chování materiálu v živé tkáni a které je nutné zodpovědět pro 
bezpečnost a účinnost zkouškami in vivo podle normy ČSN EN ISO 10993-1. 
Nahrazení zvířecího modelu není z výše uvedených dňvodů možné a miniaturní prase je z řady důvodů nejvhodnější 
alternativou. Prasečí kost je podobná lidské kosti, remodelačních procesy jsou velmi podobné a prasečí kost vykazuje 
podobnou rychlost m ineralizace u kortikální kosti. 
Rozsah a způsob provedení zkoušek jsou do značné míry dány charakterem sledovaných parametrťl a také požadavky 
normy ČSN EN ISO 10993-6, podle které musí být hodnoceno alespoň 1 O zkušebních a 1 O kontrolních vzorků pro každou 
dobu implantace, přičemž u každého zvířete smí být nejvýše 12 implantačních míst. V našem případě není možné použít 

_kontrolní .Y..~gre1.s_p!:,~.!.<?.~ n~~2'istuj~~~. char~~~re~ylastnosti,_9hován_i)~.!2.Y.!1..~telný ,!!!~teriál. _______________ ·-·--·---- -
Omezení :eoužívání zvířat; Vysvětlete, jak lze zaJ.istit použití co nejmenšího počtu zvířat. 

Při plánování pokusu jsme vycházeli z předchozích experimentů a zkušeností, když zejména v posledním experimentu 
j sme s výhodou využili současné posouzení 2 typů vzorků (ze dvou oddělených projektů) a jednoho kontrolního a ušetřili 

tak 50% pokusných zvířat. V plánované studii nelze sice spojit více sledovaných typů materiálů, ale část experimentálních 
zvířat ušetříme sledováním chování materiálu (rychlost rozpouštění) pomocí RTG vyšetření. 
Plánovaný počet pokusných zvířat nelze j iž dále snížit pro odlišnou reakci pokusných zvířat na vlastní operační zákrok a 
následnou léčbu a zejména ruzný proces hojení tkáně. Velkým rizikem, které může část implantací znehodnotit je infekt 
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})Oužiti z hlediska vědeckých cílů. ---·-·---------·---

Vysvětlete obecná opatření, která budou přijata za účelem snížení újmy způsobené zvířatům na minimum. 
Pro posouzení charakteru chování a vlastností rozhraní kost - implantát a posouzení chování tkání během přestavby 
(postupného rozpouštěru') implantátu a získání podkladů pro prognózu chování implantátu v těle pacienta je nutné 
hodnocení histol~gické a provedení zkoušek pevnosti spojení implantátu s kostí. Obě tato hodnocení (zkoušky) se pro 
získání objektivních výsledků musí provádět v několika různých časových odstupech od implantace a není je, bohužel, 
možné provést jinak, než na preparátech z části kosti s implantáty, vytvořených po usmrcení pokusného zvířete. 
Pokud jde o péči o zvířata po implantaci - miniprasata s aplikovanými implantáty bez problémů přežívají řadu měsíců, bez 
problémů přijímají krmivo a přibírají na tělesné hmotnosti, defekty v kosti jsou velmi malé a nevyžadují fixaci končetin. 
Jsou držena na hluboké podestýlce a jsou každodenně rehabilitována pro zamezení proleženin. Je jím navíc umožněno 
dostatečné množství pohybu, aby docházelo k fyziologickému zatěžování kosti důležitému pro její fyziologickou 
remodelaci. 
Zvířata budou po implantaci dostávat léky s protizánětlivým a analgetickým účinkem. Pooperační péče bude zajišťována 
veterinárními lékaři. 


