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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Možnosti ovlivnění  indukce křížových vazeb v DNA alkylačními činidly ve tkáních potkana. 

Doba trvání projektu pokusů duben 2014 - prosinec 2015 

Klíčová slova - maximálně 5 DNA, křížová vazba, antidotum 

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 experimentů je prověřit možnosti potlačení účinku alkylačních činidel in vivo a to pomocí  známých či 

potenciálních antidot. Jako marker účinku alkylačních činidel v cílových tkáních zde bude sloužit množství indukovaných 

křížových vazeb v DNA a dále ukazatele oxidačního stresu. 

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) 

Vývoj nových antidot proti účinkům toxických alkylačních činidel na zdraví zvířat a lidí. 
Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

250 ks potkan po celou dobu platnosti trvání projektu, tj. do 30.12.2015 

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

skončení pokusu? 

pokus, dle klasifikace závažnosti - pokusy, při nichž již pokusné zvíře nenabude vědomí.  

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

K ověřování  možností ovlivnění indukce křížových vazeb v DNA ve tkáních potkanů  přistupujeme až poté, co jsme 

otestovali vliv různých látek na tuto indukci in vitro na liniích lidských a křeččích buněk. Pro ověření možnosti využití 

některých látek jako potenciálních antidot proti alkylačním činidlům je však nezbytné ověřit poznatky získané in vitro také 

na pokusném zvířeti.  Pro vyhodnocení těchto účinků je pokus na zvířeti nezbytný.  

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

Je plánováno využití nejmenšího počtu zvířat pro zajištění dostatečného množství parametrů ke statistickému vyhodnocení 

experimentu. 

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. 

Celý experiment navazuje na předchozí in vitro studie, zvířata budou po celou dobu experimentu v celkové anestezii. 

 


