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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Nanovlákenný funkcionalizovaný peptigel pro regeneraci tvrdých tkání 

 

Doba trvání projektu pokusů do 31.12.2017 

Klíčová slova - maximálně 5 nanovlákna, peptigel, regenerace 

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 

X vyšší vzdělávání nebo odborná příprava 

 trestní řízení a jiné soudní řízení 

Cíle projektu pokusů (např. řešené vědecké neznámé nebo vědecké či klinické potřeby) 

Projekt je zaměřen na studium vlivu nanovlákenných funkcionalizovaných peptigelů na hojení kostních defektů. Výsledky 

pokusů přinesou cenné informace o možnosti využití nanovlákenních funkcionalizováných peptigelů v léčbě kostních 

defektů (např. po úrazu, extrakcí zubu) a podpoří zavedení nanovlákenných funkcionalizovaných peptigelů do klinické 

praxe. 

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) 

Ztráta nebo poškození tkáně jsou v současné době velkým problémem. Hlavním problémem je nedostatek vhodných dárců 

a zátěž organismu v případě autotransplantátu. Použití biokompatibilních a biodegradabilních nosičových systémů pro 

buněčný vrůst a tvoření nové tkáně je nadějným směrem v regenerativní medicíně. Výsledky pokusů přinesou cenné 

informace o možnosti využití nanovláken obohacených o krevní deriváty ve formě peptidového gelu za účelem regenerace 

kostní tkání v klinické praxi. 

 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Králík domácí, celkem je plánováno použit 6 ks. 

 

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

skončení pokusu? 

Nežádoucí účinky, jako je bolest a stres, budou omezeny na minimum. Ke zmírnění nežádoucích účinků budou pokusným 

zvířatům podávány utišující léky. 

Z hlediska míry závažnosti jsou navrhované pokusy považovány za středně závažné. 

Zvířata budou po ukončení pokusu usmrcena s cílem získat kostní tkáň pro následnou analýzu. 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Pro dosažení cílů studie je nezbytné použití zvířat, protože neexistuje alternativní metoda, kterou by bylo možné simulovat 

všechny procesy v živém organismu během hojení a novotvorby tkáně. Pro ověření potenciálu novotvorby tkáně (kost) je 

nezbytné použití živého organismu, který umožní sledování imunitní odpovědi, procesu hojení a novotvorby tkáně jako 

celku. V současnosti neexistuje vhodný in vitro model, který by simuloval komplexnost procesu hojení. 

 

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

Během experimentu bude použito 6 zvířat. Toto množství je minimální z hlediska reprodukovatelnosti a statistického 

zpracování dat. 

 

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. 

V navrhovaných metodách je myšleno na minimalizaci bolesti, utrpení a strachu pokusných zvířat. Veškeré zákroky 

budou prováděny s použitím medikace na snížení bolesti, manipulace se zvířaty bude maximálně šetrná. Zvířata budou 

ustájena ve schválených prostorech. Potrava a voda budou poskytnuty ad libitum. U zvířat bude pravidelně sledován 

vzhled, tělesné funkce, prostředí, kvalita ustájení, jejich chování a denně bude kontrolován pooperační průběh.  

Veškeré operační zákroky budou prováděny v celkové narkóze. Bolest po operačním zákroku bude tišena vhodným 

analgetikem. 



 


