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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

GAČR; Registrační číslo 17-02448S 

Zvýšený růst lidských kožních buněk na biomimetických nanovlákenných matricích pro aktivní hojení ran. 

Doba trvání projektu pokusů 2017-2019 

Klíčová slova - maximálně 5 Keratinocyty, nanovlákenné membrány, aktivní hojení ran, inženýrství kožní tkáně 

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

x základní výzkum 

x 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) 

Konstrukce nových syntetických polymerních nanovláknových membrán, pokrytých proteiny, které zprostředkují adhezi 

buněk a uvolňují bioaktivní molekuly, které podpoří růst a fenotypickou maturaci keratinocytů a kožních fibroblastů  in 

vitro a aktivní hojení ran po experimentálně způsobeném poškození kůže u potkanů  in vivo. 

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) 

Studium adheze, růstu a fenotypické maturace lidských keratinocytů a kožních fibroblastů v kulturách na naprosto nově 

vyvíjených polymerních nanovlákenných membránách uvolňujících bioaktivní aminokyseliny  (L-arginin) a specifické 

peptidy a další látky s konečným efektem na hojení ran a poškození kůže.  

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Laboratorní potkani kmene Wistar, váha 200 až 270 gr při začátku pokusu, samice, skupiny 6 zvířat na jeden testovaný 

polymer, celkem 36 zvířat. 

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

skončení pokusu? 

Zvířata budou po ukončení experimentu usmrcena předávkováním narkotika. 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Sledování hojení kožních lézí, jejich klinické projevy nejsou nahraditelné jinou alternativní technikou. Tyto komplexní 

děje nelze simulovat pokusy in vitro nebo počítačovou simulací při vyloučení laboratorních zvířat.  

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

Počet použitých zvířat je výrazně redukován detailní přípravou jednotlivých experimentů a zkušeností řešitelů tak, aby 

výsledky byly vypovídající a publikovatelné. Předpokládáme použití 6 jedinců pro každý z testovaných polymerů, tedy 

celkem 36 jedinců. Před výkony budou zvířata uspána použitím sodium pentobarbitalu, během anestezie budou zvířatům 

zvlhčovány oči fyziologickým roztokem a bude udržován jejich tepelný komfort. Žádné zvíře nebude použito opakovaně 

pro další pokus. Se zvířaty budou manipulovat pouze certifikované osoby. Pokus je čistě laboratorní a nemá žádný vliv na 

životní prostředí. 

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. 

Snížení újmy laboratorních zvířat je minimalizováno pečlivým dodržováním etických principů práce s laboratorními 

zvířaty. Zvířata budou kromě úkonů nezbytných k pokusu ponechána v klidu, bude o ně pečováno dle platných 

zoohygienických předpisů a jejich biologických potřeb. Během vystavení zákrokům budou zvířata uvedena do celkové 

anestezie, přičemž po dobu anestezie bude zajištěn jejich tepelný komfort a vlhčení očí. Zvířata nebudou použita pro 

pokus při známkách snížené zdravotní kondice. Se zvířaty budou manipulovat pouze certifikované osoby a usmrcení zvířat 

bude provedeno maximálně šetrně, předávkováním anestezií. 

 


