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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Vliv nenasycených mastných kyselin ω-3 a ω-6 na hojení rány v experimentu 

Doba trvání projektu pokusů 1. listopadu – 31. prosince 2016 

Klíčová slova - maximálně 5 polynenasycené mastné kyseliny; hojení ran 

Účel projektu pokusů - označte jej křížkem (x) do prázdného políčka 

x základní výzkum 

 translační nebo aplikovaný výzkum 

 vývoj, výroba nebo zkoušení kvality, účinnosti a nezávadnosti léčiv, potravin, krmiv a jiných látek nebo výrobků 

 ochrana přírodního prostředí v zájmu zdraví a dobrých životních podmínek lidí nebo zvířat 

 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) 

Zjistit rozdíly ve smyslu histologických, biochemických a hematologických změn v průběhu hojení kožní rány u potkanů 

krmených mastnými kyselinami v určitém poměru ve srovnání s kontrolní skupinou, které mastné kyseliny podány 

nebudou. 

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) 

Prokázaný účinek různého poměru nenasycených mastných kyselin na rychlost a kvalitu hojení kožní rány by mohl být 

prvním krokem k iniciaci dalších preklinických studií na zvířecích modelech (např. studium farmakokinetiky nebo 

farmakodynamiky, případně nežádoucích efektů těchto substancí) s potenciálním vývojem nového potentního léčiva 

urychlujícího hojení ran. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Potkan kmene Wistar, samec, 30 kusů 

Jaké jsou očekávané nežádoucí účinky u zvířat? Jaká je navrhovaná míra závažnosti? Jak bude se zvířaty naloženo po 

skončení pokusu? 

Aplikace směsi mastných kyselin v suspenzi orogastrickou sondou nepředstavuje pro pokusná zvířata žádné riziko. Pro 

uvedený projekt pokusů je navrhována střední míra závažnosti. Po skončení pokusu budou zvířata uvedena do hluboké 

anestezie, budou jim odebrány vzorky krve a hojící se tkáně a následně budou usmrcena dekapitací. 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

Nahrazení používání zvířat: Uveďte, proč je nutné použít zvířata a proč nemohou být využity alternativy bez použití 

zvířat. 

Znalost přesného mechanismu účinku mastných kyselin a jejich různých poměrů na hojení kožní rány je přínosná pro 

hledání nových přístupů k zlepšení hojení například chronických ran. Komplexní účinek mastných kyselin v dietě na 

hojení kožní rány není možné studovat na žádné z alternativních metod. 

Omezení používání zvířat: Vysvětlete, jak lze zajistit použití co nejmenšího počtu zvířat. 

V pokusu bude použitý jen nezbytný počet pokusných zvířat pro validní statistické vyhodnocení sledovaných parametrů. 

Získané výsledky budou publikovány v renomovaných časopisech. Naměřená data budou řádně archivována pro možnou 

další analýzu. Biologický materiál získaný během experimentů, jenž nebude při analýzách spotřebován, bude řádně 

označen a uskladněn pro případné další rozbory. 

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. 

Potkan kmene Wistar je široce používaný modelový organizmus pro studium vlivu různého složení stravy na organismus a 

může být použitý i pro takto zaměřený projekt (hojení kožní rány). Studie navazuje na pilotní experimenty, v rámci 

kterých byl nastaven model tak, aby s použitím minimálního počtu zvířat byly získány vysoce validní výsledky. Při práci 

se zvířaty bude dodržován tichý přístup a jemná manipulace. Zvířata budou adaptována na denní manipulaci a na krmení 

orogastrickou sondou. V průběhu projektu nebudou zvířatům nezpůsobena ani bolest ani utrpení. Zvířatům nebude během 

experimentu způsobována bolest větší, než odpovídá vpichu jehly dle běžné praxe. Před odběrem vzorků krve a eutanazií 

budou zvířata uvedena do hluboké anestezie. 

 


