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PROGRESIVNÍ ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA (PRS)
V současné době je systémové podávání léků na PRS 
omezeno hematoencefalickou bariérou, která brání 
přestupu léčiva z krve do tkání centrálního nervového 
systému. Projekt PMSMatTrain vyvine novou 
technologii, která umožní kontrolované a cílené 
podání účinných látek přímo do mozkové kortikální 
tkáně. K tomuto účelu bude vyvinuto minimálně 
invazivní zařízení, určené pro umístnění na lebku, 
které umožní vícefázové podání různých typů léčivých 
látek. Výzkumná činnost se soustředí na vývoj nových 
terapeutických schémat pro léčbu PRS kombinujících 
působení protizánětlivých léčiv a látek podporujících 
regeneraci neuronů. 

CÍLE PROGRAMU
1. Navrhnout zařízení obsahující 
funkcionalizovanou hydrogelovou matrici na bázi 
hyaluronanu pro podávání léčiv

2. Objasnit účinek protizánětlivých a neurotrofních 
růstových faktorů na patofyziologii RS

3. Preklinické testování dávkovacích schémat 
účinných látek a prostředků

4. Zajištění prvotřídního výzkumu a výchovy nové 
generace vysoce kvalifikovaných výzkumných 
pracovníků pro oblast vývoje prostředků pro řízené 
podání aktivní látek určených pro léčbu 
neurodegenerativních onemocnění

VÝCVIK VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ
Vybraní začínající vědci (early stage researcher, ESR) 
absolvují povinné oborové a doplňkové vzdělání. 
Kromě zapojení do špičkového výzkumu umožňuje 
program PMSMatTrain získat zkušenosti v oblasti 
ochrany duševního vlastnictví, vývoje zdravotnických 
prostředků a související legislativy. Dále účastníci 
získají zkušenosti s prací ve výzkumném týmu a jeho 
řízením s ohledem na rovnost mužů a žen.

Mladí vědci zahrnutí v tomto projektu se zúčastní čtyř 
speciálních kurzů – letních výzkumných škol. Svoje 
dovednosti si budou rozšiřovat i prostřednictvím stáží 
na jednotlivých pracovištích členů konsorcia. Tím si 
rozšíří svoje zkušenosti s mezioborovou spoluprací a 
získají poznatky o řízení výzkumu a vývoje na různých 
typech pracovišť. V rámci projektu se jeho účastníci 
také seznámí také s problematikou etiky vědecké 
práce, přípravy publikací a organizací vědecké práce 
na různých typech pracovišť.

LETNÍ VÝZKUMNÉ ŠKOLY
June 2020 Functionalised Biomaterials for 
Neurodegenerative Disorders at NUI Galway, Ireland.

April 2021 In vitro Model Systems for 
Neurodegenerative Disease at SDU, Denmark.

October 2021 In vivo Model Systems and Imaging for 
Neurodegenerative Disease at UA, Belgium.

April 2022 Entrepreneurship, IPR, Exploitation, 
Commercialisation and Innovation at Contipro, 
Czech Republic.

PMSMatTrain se zaměřuje na dosažení 
komplexního porozumění progresivní fázi 
roztroušené sklerózy (PRS) od jejích příčin až po 
terapii. Projektu se účastní šest výzkumných 
institucí a dva průmysloví partneři.

Toto konsorcium vyvine multimodální zdravotnický 
prostředek na bázi hydrogelu, který má zajistit 
dvoufázové uvolňování protizánětlivých látek a 
neuroprotektivních léků. Zároveň bude vyvinut 
klinicky relevantní in silico model uvolňování a 
distribuci léčiva v centrálním nervovém systému. 
Využití nejmodernějších 3D organotypických 
kultur a oligodendrocytů připravených z 
kmenových buněk pacientů trpících RS umožní 
studovat patofyziologii této nemoci a analyzovat 
roli aktivních látek v boji proti zánětu, podpoře 
regenerace neuronů a  jejich ochraně. Průmysloví 
partneři vyvinou koncové zařízení na základě 
standardizovaných výrobních protokolů pro 
masovou výrobu a komercializaci konečného 
produktu.

PMSMatTrain je multidisciplinární evropská 
vzdělávací síť, která vyškolí 15 začínajících 
výzkumných pracovníků v oblasti vývoje 
funkcionalizovaných biomateriálů, materiálových 
věd, biologii kmenových buněk, vývoji in vitro a in 
vivo modelů, molekulární biologii, modelování in 
silico, strategiích funkcionalizace a designu 
prototypů. Účastníci programu získají zkušenosti v 
oblasti výzkumu a vývoje ve veřejném i soukromém 
sektoru a jako vysoce kvalifikovaní odborníci 
budou mít nejlepší předpoklady pro nalezení 
uplatnění v dané oblasti výzkumu.

PŘEHLED PROGRAMU




