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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Funkcionalizovaná nanovlákna v prevenci vzniku kýly v jizvě. 
Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu AZV - VES 2017 
Doba trvání projektu pokusů 2017 - 2019 

Klíčová slova - maximálně 5 Břišní kýla, nanovlákna, kýlní síťka 

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

 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) 

Kýla v jizvě patří k nejčastějším pooperačním komplikacím postihujících zhruba 20% všech pacientů po operaci břicha. 

Zhruba polovina pacientů po plastice kýly v jizvě recidivuje do 5 let, při případě použití kýlní síťky zhruba čtvrtina. 

Bohužel i kýlní síťka je zatížena řadou nežádoucích vedlejších účinků s celoživotním rizikem. Určitou změnu přinesl 

koncept biologických kýlních sítěk. Díky svému původu však vedou k imunologické odpovědi organismu a jejich příprava 

je velmi ekonomicky nákladná. Alternativou biologických materiálů by se mohla stát biokompatibilní nanovlákna 

polykaprolaktonu, které svou strukturou napodobují extracelulární matrix, což výrazně zlepšuje biokompatibilitu materiálu 

a vede k urychlení regenerace tkáně. V experimentech již byla ověřena jako materiál využitelný pro regeneraci břišní 

stěny. Nanovlákna budou dále funkcionalizována trombocytárními deriváty, jako zdroj růstových faktorů pro urychlení 

hojení tkání. Hlavním cílem projektu je vytvořit nanovlákenný nosič funkcionalizovaný trombocytárními deriváty, které 

slouží jako přírodní zdroj růstových faktorů.   

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) 

Po ověření účinnosti testovaných materiálů by výsledky této studie mohly být využity v humánní medicíně ke snížení 

komplikací po operacích u lidí. Biokompatibilní a biodegradabilní nosič bude aplikován po operaci břišní stěny na ránu s 

cílem urychlení hojení jizvy a zamezení tvorby kýly v jizvě. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

V experimentu bude během 3 let použito 42 králíků 

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

skončení pokusu? 

Nežádoucí účinky u zvířat nejsou předpokládány. Míra závažnosti experimentu je střední. Zvířata budou usmrcena, tkáně 

budou využity k histologickému a biomechanickému vyšetření. 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Použití pokusných zvířat je nezbytné pro potvrzení účinnosti a bezpečnosti nových testovaných materiálů po operacích 

břišní stěny.  Proces hojení je velmi složitý a komplexní, a vyžaduje použití živého organismu jako experimentálního 

modelu. Žádná z dostupných alternativních metod neumožňuje získání takových výsledků, aby je bylo možno interpelovat 

do humánní ani veterinární medicíny. Počet zvířat je minimální z hlediska reprodukovatelnosti a statistického zpracování 

dat. 

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

Během experimentu bude v průběhu 3 let použito celkem 42 zvířat, která budou rozdělena do experimentálních a 

kontrolních skupin. Vzhledem k nutnosti ověření účinnosti a bezpečnosti nových testovaných materiálů před jejich 

použitím v humánní medicíně je nezbytné testovat nejvhodnější složení materiálů na skupinách po 6 pokusných zvířatech. 

Toto množství je minimální pro statistické vyhodnocení experimentu. 

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. 

Laboratorní králík je nejvhodnějším zvířetem pro použití v tomto experimentu vzhledem ke své velikosti. Veškeré 

operační zákroky budou prováděny v celkové inhalační anestezii. Bolest po operačním zákroku bude tišena sc. aplikací 

analgetika meloxicam (Metacam). Zacházení se zvířaty bude probíhat v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu 

zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat. Veškeré 

úkony budou provádět osoby odborně způsobilé. Zvířata budou v během vlastního chirurgického zákroku v celkové 

anestezii s vyloučením všech forem utrpení. 

 


