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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Vývoj nových aplikačních forem přípravku pro urychlení hojení ran. 

Doba trvání projektu pokusů 9/2017-2020 

Klíčová slova - maximálně 5 Antioxidant, protizánětlivá aktivita, kožní a střevní záněty. 

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) 

Cílem projektu je testování 2,2,6,6-tetramethyl-piperidinu jako antioxidantu. Jeho účinky spočívají ve vychytávání 

reaktivních forem kyslíku (ROS), které ve velké míře vznikají při různých zánětech. Na základě tohoto poznatku bude 

testován tento účinek na kožných zánětech a poraněních ve formě hydrofilních polyuretanových náplastí a pěn. Hojivý 

účinek antioxidantu ve formě rektální suspenze bude také testován u kolitidy, kde se předpokládá zmírnění až vyléčení 

střevního zánětu. Dále bude testován hojivý účinek antioxidantu spolu s antimikrobiální složkou na bázi koloidního stříbra 

a polyhexanidu. Antioxidant bude aplikován ve formě vazby s polymerem – v případě náplasti a pěn na bázi polyuretanu a 

v případě rektální suspenze na bázi 2-hydroxyethylmethakrylátu, methakrylovaného polyethylenglykolu a methakrylátu. I 

když se u těchto polymerů předpokládá biokompatibilita, všechny náplasti, pěny a suspenze budou zároveň testovány na 

případné iritující a vedlejší účinky. 

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) 

Hydrokoloidní krytí navrhovaných látek založené na mokrém hojení účinně brání kontaminaci zvenčí, zároveň rychle tiší 

bolest spojenou s poraněním, protože nervová zakončení, která jsou při poranění obnažená, jsou chráněna vrstvou 

zbotnalého hydrokoloidu, a nedochází k jejich dráždění. Dále se minimalizuje tvorba jizev, a po jejich aplikaci se výrazně 

snižuje množství případných alergických reakcí a míra podráždění, neboť hydrokoloidní krytí se nepřilepí k ráně. Cílem 

projektu bude testování navrhovaných látek pro krytí, které umožní spojení více aspektů v jediné polymerní vrstvě, čímž 

se stanou výrazně odlišnými od stávajících produktů s podobnými užitnými vlastnostmi. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Na pokusy budou použiti potkani kmene Wistar a Sprague Dawley a myši kmene Balb/c. Jedná se o obecné víceúčelové 

modely, na kterých lze studovat toxicitu, bezpečnost a efektivitu látek. Jelikož na námi navrhované pokusy není potřeba 

speciálních kmenů, byly zvoleny výše uvedené, které jsou běžně používané a lehce dostupné. Na pokusy budou použity 

potkaní samice kmenů Wistar, resp. Sprague Dawley, staré 8-10 týdnů v počtu 144 ks a myší samice kmene Balb/c, staré 

6-8 týdnů v počtu 44 ks. 

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

skončení pokusu? 

U navrhovaných látek se bude testovat jejich hojivý účinek na povrchové záněty či poranění kůže, resp. sliznice tlustého 

střeva. Jedná se o látky působící lokálně, a proto se nepředpokládá jejich průnik skrze kožní nebo slizniční bariéru. Navíc 

se u těchto látek předpokládá biokompatibilita se živými tkáněmi. Případná akutní toxicita může být způsobená chemickou 

povahou látek a je možné ji očekávat pouze v místě aplikace, což by se mohlo projevit jako zčervenání a podráždění 

povrchu kůže, resp. sliznice. Jelikož se předpokládá působení hojivého účinku v již krátkodobém horizontu, neočekává se 

případná chronická toxicita. Všechna zvířata budou mít v průběhu pokusů volný přístup k vodě a potravě ad libitum a na 

konci pokusů budou usmrcena předávkováním anestetika. V případě jakéhokoliv nečekaného zhoršení zdravotního stavu 

zvířat budou pokusy předčasně ukončeny. Na základě výše zmíněného se možné riziko hodnotí jako střední. 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Výše uvedené pokusy vzhledem ke sledování biologických parametrů není možné otestovat pouze za podmínek in vitro, 

ale je nutno použít biologický model pokusného zvířete. V tomto směru neexistuje alternativní metoda. 

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

Počet zvířat je minimalizován tak, aby byly získané výsledky statisticky průkazné. 

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. 

Během celého trvání pokusu bude se zvířaty manipulováno tak, aby se co nejvíc minimalizovala případná bolest a strach a 

pokus bude veden osobou zkušenou v práci s pokusnými zvířaty. Co se týče zvolených zvířecích modelů, jedná se o 

obecné víceúčelové modely, na kterých lze studovat toxicitu, bezpečnost a efektivitu látek a jsou lehce dostupné.  

 


