
Vyplňujte jen bílé kolonky! 

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

NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Prozánětlivá signalizace pod kontrolou proteinu c-Myb v bazálních prsních karcinomech 

Doba trvání projektu pokusů 2017-2019 

Klíčová slova - maximálně 5 Metastázy, prsní karcinom, c-Myb, zánět 

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) 

V předchozí studii jsme identifikovali specifický soubor prozánětlivých genů, které jsou ve zvýšené míře produkovány 

vysoce metastatickými buňkami mamárních karcinomů a které jsou inhibovány transkripčním faktorem c-Myb. Tento 

projekt je zaměřen na výzkum mechanismu, kterým tento transkripční program pod kontrolou proteinu c-Myb přispívá 

k zánětlivé odpovědi, ovlivňuje interakci nádorových a stromálních buněk a metastatický rozsev nádorů. Jedním ze 

specifických cílů projektu je vytvoření derivátů buněčných linií 4T1 a E0771, které jsou deficientní pro specifický 

prozánětlivý faktor (Icam1, Cxcl1 a Tnfrsf9), a jejich charakterizace pokud jde o metastatickou aktivitu. 

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) 

Metastázy jsou příčinou 90% úmrtí na rakovinu a představují tak největší problém klinické onkologie. Parakrinní zánětlivé 

signalizace mezi nádorovými a imunitními buňkami významně přispívají k nádorové progresi. Očekáváme, že 

implementace tohoto projektu objasní význam specifické zánětlivé dráhy pro plicní metastázy prsních karcinomů a 

umožní rozvoj terapeutických strategií pro cílené zásahy do interakcí nádorů s buňkami hostitele u rizikových skupin 

pacientek. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Myši kmene BALB/c (samice, 6-8 týdnů): 80 

Myši kmene C57BL/6 (samine 6-8 týnů): 40 

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

skončení pokusu? 

Bolest bude tlumena analgetiky, navrhovaná míra závažnosti je střední, zvířata budou usmrcena dislokací krční páteře na 

konci pokusu a jejich orgány analyzovány na přítomnost metastáz a imunohistochemicky na přítomnost infiltrujících 

leukocytů. Kadavery budou uloženy do mrazícího zařízení označeného VŽP na pavilonu Z. Likvidaci kadaverů zajišťuje 

firma Agris, s.r.o., záv. Medlov. 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Přestože existuje řada metodických postupů in vitro, které simulují jednotlivé fáze metastatického rozsevu, proces 

metastazování jako celek nelze uspokojivě a spolehlivě sledovat bez využití pokusných zvířat. Pro případné klinické 

aplikace je nezbytné výsledky získané experimenty s buněčnými liniemi in vitro ověřit na preklinickém modelu, v tomto 

případě na laboratorních myších. 

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

Budou použity minimální nezbytné počty zvířat, tak aby získaná data měla statistickou relevanci. Naše zkušenosti 

s podobným typem pokusů a experimentálních přístupů (Knopfova et al., Mol Cancer, 2012; Häuselman et al., 2016, etc.) 

garantuje použití vhodných modelů (2 syngenní nádorové modely založené na kmenech BALB/c a C57BL/6), žádné nebo 

jen minimální optimalizace postupů a tedy minimalizaci počtu 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. 

Pro použití myší buněčné linie v imunokompetentních myších je nutné zajistit myší kmen, z nějž byly buňky původně 

odvozeny. Myši BALB/c představují v kombinaci s linií 4T1 syngenní model mamárního karcinomu. Pro použití linie 

E0771 je nutné zvolit syngenní kmen C57BL/6. 

Budou aplikovány principy humánního zacházení s pokusnými zvířaty: 

a) adaptace  

b) klidné zacházení 

c) tichý přístup 

d) návyk na uchopení rukou 

 


