
Vyplňujte jen bílé kolonky! 

Formulář vyplňujte na počítači; kolonky se zvětší automaticky podle množství textu. 

NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Studium synergistického působení mezenchymálních kmenových buněk a imunosupresivních látek na zánětlivou imunitní 

odpověď v in vivo modelu. 

Doba trvání projektu pokusů 5 let 10/2022 

Klíčová slova - maximálně 5 Mezenchymální kmenové buňky, imunosupresivní látky, potlačení zánětu 

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

x základní výzkum 

 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 analýza působení mezenchymálních kmenových buněk (MSCs, mesenchymal stem cells) v kombinaci s 

běžně používanými imunosupresivními látkami na zánětlivou imunitní odpověď v in vivo modelu transplantace alogenních 

buněk. Studium této terapeutické strategie by mohlo umožnit snížení dávek imunosupresivních látek. 

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) 

Získané poznatky mohou být použity pro cílené ovlivňování MSCs zaměřené na zesílení jejich imunomodulačních 

vlastností. Díky svojí komplexnosti pomůže tato studie významně utřídit a definovat, jak působí různé imunosupresivní 

látky a jejich kombinace s MSCs na regulaci imunitní odpovědi. Nové výsledky získané v rámci projektu pomohou 

detailně popsat vliv terapie kombinující MSCs a imunosupresivní látky na potlačení nežádoucí zánětlivé reakce a mohou 

tak být velice důležité pro budoucí využití v klinické praxi. 
Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Myš - kmen BALB/c  a C57BL/10Sn v přibližném počtu 150 ks (BALB/c) a 30 (C57BL/10Sn ) za rok. 

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

skončení pokusu? 

Nejsou očekávány žádné nežádoucí účinky. Navrhovaná míra závažnosti je mírná (intravenózní, subkutánní a 

intraperitoneální injekce). Po ukončení pokusu budou zvířata utracena předepsaným způsobem. 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

V rámci tohoto projektu bude sledována reakce imunitního systému na transplantaci a následnou terapii v kontextu celého 

těla příjemce. Tyto pokusy na biologickém materiálu nelze nahradit počítačovou simulací nebo jinými přístupy. Pokud to 

však bude možné, dílčí experimenty budou nahrazeny pokusem v tkáňové kultuře nebo ex vivo. 

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

Uvedený počet zvířat je maximální a lze předpokládat menší množství použitých zvířat. 

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 myš je jedním ze základních modelových druhů užívaných pro studium různých buněčných, vývojových a 

imunologických procesů. Veškeré manipulace s pokusnými zvířaty budou vždy prováděny pracovníkem s osvědčením dle 

§ 15d odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb. S pokusnými zvířaty bude zacházeno s maximální ohleduplností. Zároveň budou 

omezeny všechny formy utrpení zvířat a pokusy na nich nebudou bezdůvodně opakovány.  

 

 

 


