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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Metabolismus zinku v souvislosti s rozvojem nádoru prostaty. 

Doba trvání projektu pokusů 1/2017 do 12/2019 

Klíčová slova - maximálně 5 karcinom prostaty, metastáze, zinková rezistence 

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 detailně prozkoumat roli zinečnatých iontů v rozvoji nádorových onemocnění a popsat jeho souvislost s 

invazivitou a rychlosti růstu u karcinomu prostaty. Budou detailně prozkoumány molekulárně/metabolické dráhy u buněk 

se získanou rezistencí k zinečnatým iontům pomocí dostupných molekulárně biologických a zobrazovacích metod. 

Invazivita a růst buněk s rezistencí k zinečnatým iontům zároveň s efektem zinkem obohacené diety bude otestována a 

porovnána s wild-typovými nádorovými buňkami in vivo na modelu imunodeficientních myší.  

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) 

Lepší pochopení signálních drah a identifikace způsobu jakým se do rozvoje karcinomu prostaty zapojují zinečnaté ionty 

je velmi důležité, jak z hlediska rezistence k léčbě, tak z hlediska invazivity nádorových buněk. Také objasnit zda má 

suplementace zinkem pozitivní, nebo negativní efekt při rozvoji onemocnění je klíčové. Role zinečnatých iontů může pak 

být významným protektivním faktorem při léčbě onemocnění, nebo alespoň zmírnění průběhu.  

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Myš laboratorní - Nu/Nu CD-1 myši, 60 zvířat, samci 

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

skončení pokusu? 

Navrhovaná míra závažnosti střední. Neočekávají se žádné nežádoucí účinky. Dle provozního řádu jsou kadavery 

odneseny do mraznice  označené VŽP a následně odváženy specializovanou firmou k likvidaci.  

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Navrhované schéma pokusu nelze nahradit jiným modelem, nelze provést na buněčném ani jiném modelu, neboť 

sledujeme patofyziologickou odpověď celého organismu.  

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

V každé pokusné skupině bude použit pouze nezbytný počet zvířat nutných ke správnému statistickému vyhodnocení. 

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 standardně používaný experimentální model pro danou problematiku. 

Zvířata budou navykána na uchopení rukou. Bude s nimi pracovat jeden člověk, který bude používat pomůcky 

nezpůsobující zvířeti strach či utrpení. Budou chována ve stálých skupinách s neomezeným přístupem k vodě a krmivu. 

Případná bolest bude tlumena analgetiky. 

 


