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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Terapie lymfedému kombinací mikrochirurgie a tkáňového inženýrství 
Doba trvání projektu pokusů 3.5 roků (květen 2017 – prosinec 2020) 

Klíčová slova - maximálně 5  

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) 

Lymfedém spojený s léčbou rakoviny prsu je komplikací, která stále představuje velkou terapeutickou výzvu. Pokud 
je lymfedém přítomný nebo je podezření na jeho vznik, je obvykle nejprve zahájena konzervativní. Pokud je tato 
metoda neúspěšná, existuje řada chirurgických postupů, které si kladou za cíl léčbu pacientek s pokročilým 
lymfedémem končetin, včetně radikální odstranění nadbytečných měkkých tkání či liposukce. V současné době se 
dostávají do popředí zájmu mikrochirurgické techniky přenosu lymfatických uzlin. 
Transplantace lymfatických uzlin je užívána k léčbě lymfedému horní končentiny přenosem autologních lymfatických 
uzlin do podpaží nebo do loketní jamky končetiny postižené lymfedémem. V naší studii bychom se rádi zaměřili na 
terapeutický efekt kombinace mikrochirurgických technik s aplikací růstového faktoru VEGF-C a autologních 
kmenových buněk v léčbě lymfedému. Naše hypotéza bude testována na malém animálním modelu za užití 
nejmodernějších zobrazovacích zařízení. 
Cíle projektu Cílem naší studie je ověřit hypotézu, že kombinace aplikace VEGF-C nebo kmenových buněk s 
přenosem lymfatických uzlin povede k lepším výsledkům v terapii lymfedému než samotné transplantace uzlin. 

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) 

Pokud bude naše hypotéza potvrzena la laboratorních zvířatech, bude možné připravit její klinické testování.  

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Samice potkanů Wistar o hmotnosti cca 250 g Pro dobu trváni grantu 2017-2020 předpokládáme spotřebu 135 potkanů. 
Zvířata budou udržována za kontrolovaných podmínek v IVC s konstantním laminárním 
prouděním vzduchu, při teplotě 20 ° -  23 ° C, vlhkosti vzduchu 40 - 60 procent, a 12-hodinovým světelným režimem. 

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

skončení pokusu? 

Míra závažnosti pokusů střední. U potkanů bude proveden mikrochirurgický zákrok a  lze očekávat příznaky hojení rány. 

Experiment bude ukončen do dvou měsíců po operaci. Po skončení pokusu budou potkani usmrceni předávkováním 

anesteze. Kadavery budou odvezeny k likvidaci firmou ASAVET.  

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Pro tento typ pokusu neexistuje alternativní metoda, uvedený počet zvířat je maximální a lze předpokládat menší množství 

použitých zvířat. V současné době neexistuje jiný preklinický způsob ověření in vivo účinnosti navrhované metody. 

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

Počet zvířat ve skupině vychází z našich předchozích zkušeností a z literárních údajů a je volen tak, aby umožnil kvalitní a 

podložené statistické zpracování, ale přitom nebyla zvířata k pokusům používána ve větším počtu, než je nezbytné. 

Maximální možné redukce počtu zvířat je tudíž dosaženo přesným plánovaním experimentů. 

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. 

Potkani jsou chovány ve standardních podmínkách v individuálně ventilovaných klecích (voda a potrava ad libitum, 

pravidelná výměna podestýlky, s konstantním laminárním prouděním vzduchu, při teplotě 20 ° -  23 ° C, vlhkosti vzduchu 

40 - 60 procent, a 12-hodinovým světelným režimem.). Zvířata budou usmrcena v případě, že u nich dojde k rozvoji 

paralýzy, zhoršení celkového stavu nebo začnou-li jevit známky bolesti či utrpení, nejpozději však 2 měsíců od data 

transplantace. 

 


