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Cíle projektu: 

Projektový návrh si za celkový cíl klade vývoj efektivních a pro zdraví ryb bezpečných hormonálních 
preparátů využívajících PLGA mikročástic jako nosičů biologicky účinných látek indukujících finální 
fáze gametogeneze u hospodářsky významných druhů ryb. První roky řešení projektu budou 
věnovány syntéze, kalibraci mikročástic a vyhodnocení míry zánětlivé reakce na injekčně aplikované 
mikročástice. Následně se přistoupí k in-vivo experimentům s cílem identifikovat optimální dávku, typ 
účinné látky a rychlost jejího uvolňování z podaných mikročástic v závislosti na schopnosti indukovat 
finální fáze spermio a ovogeneze u konkrétních rybích druhů.  

 

Výsledky podporovaného projektu: 

Tento projekt je na počátku svého řešení. První očekávané výstupy zde budou zveřejněny po 
odevzdání první periodické zprávy. 

Dosažené výsledky budou na tomto místě průběžně aktualizovány. 
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 Odborný článek: Engel, K.M., Sampels, S., Dzyuba, B., Podhorec, P., Policar, T., 

Dannenberger, D., Schiller, J., 2019. Swimming at different temperatures: The lipid 

composition of sperm from three freshwater fish species determined by mass spectrometry 

and nuclear magnetic resonance spectroscopy. Chemistry and Physics of Lipids 221: 65–72. 
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Ode dne ukončení realizovaného projektu budou výsledky k dispozici zdarma na vyžádání u 
odpovědného řešitele všem podnikům činným v příslušném odvětví. 

 



 


