
NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Rekonstrukce svalového orgánu pomocí extracelulární matrix a kmenových buněk, GAČR, Progres 

Doba trvání projektu pokusů Do konce roku 2019 

Klíčová slova - maximálně 5 Myš; sval; transplantace 

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) 

Cílem je charakteristika změn mikroprostředí po poškození svalu, dále získání acelulárních štěpů a myogenních 

buněk pro analýzu in vivo  a in vitro a provedení  transplantace kmenových buněk a implantace skafoldů. 

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) 

Projekt je zaměřen na charakteristiku změn mikroprostředí po poškození svalu a na rekonstrukci svalového 

orgánu pomocí extracelulární matrix a kmenových buněk na myším modelu. Zvířata budou využita jako dárci 

tkání, z nichž budou skafoldy připraveny a jako dárci buněk, jimiž budou skafoldy osázeny, a dále jako příjemci 

rekonstruovaných náhrad svalů.  

Jako dárci buněk budou použity transgenní GFP myši, poněvadž jejich buňky injikované do skafoldů nebo 

transplantované myším, lze snadno ve tkáních identifikovat ve fluorescenčním mikroskopu. Jako příjemci buněk 

budou sloužit C57BL/6, které jsou s výše uvedenými GFP zvířaty histokompatibilní.  

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Na tři roku projektu bude spotřeba max. 400 myší; z toho cca 100 je pro účely chovu. V každé pokusné skupině 

bude použit pouze nezbytný počet zvířat nutných ke správnému statistickému vyhodnocení. 

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

naloženo po skončení pokusu? 

Újmu navozenou ozářením, operací a transplantací doprovází stres, dyskomfort a příp. lokální bolestivost, které 

jsou však přechodné, neomezují vitální funkce a spontánně odezní. Do 1 týdne plně regeneruje i poškozený sval. 

Při ukončování pokusu budou myši usmrceny (předávkování anestetika nebo inhalací part oxidu uhličitého) a 

jejich tkáně použity k dalšímu studiu. 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

použití zvířat. 

Navrhované schéma pokusu nelze nahradit jiným modelem, nelze provést na buněčném ani jiném modelu, neboť 

sledujeme patofyziologickou odpověď celého organismu. 

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

Budou použity minimální nezbytné počty zvířat nutné ke správnému statistickému vyhodnocení. 

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. 

Nežádoucí účinky, které lze očekávat, vyplývají z anestezie a provedených zákroků a zahrnují stres, dyskomfort, 

bolest a příp. smrt zvířat – omezit je lze pečlivým provedením experimentu, dávkováním, šetrnou manipulací se 

zvířaty a pooperačním sledováním a péčí vč. podání analgetik. Po operačním zákroku bude podáno analgetikum 

tramadol 10 mg/kg BW v případě, že budou u myší známky bolesti.  

 


