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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Analýza sebeobnovných mechanismů v aktivovaných hematopoetických progenitorech. 

Doba trvání projektu pokusů 2017-2019 

Klíčová slova - maximálně 5 kmenová buňka, progenitor, regenerace, krvetvorba, transplantace 

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 výzkumu je poznání buněčných mechanismů, kterými progenitorové buňky zvyšují svůj počet časně po poškození 

tkáně, a které jsou spojeny se změnou buněčných dělení provázených diferenciací buněk na symetrická sebeobnovná 

buněčná dělení. Projekt má také přispět k poznání základních zevních stimulů, které aktivují sebeobnovné mechanismy 

v progenitorových buňkách. Z hlediska biologie kmenových buněk a mechanismů regenerace poškozené tkáně se jedná o 

klíčové problémy, jejichž poznání může zlepšit a rozvinout současné léčebné postupy. 

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) 

Poznání mechanismů sebeobnovy progenitorových buněk v poškozené tkáni má přispět ke zlepšení a rozvinutí léčebných 

postupů založených na použití kmenových buněk a usilujících o regeneraci poškozené nebo degenerované tkáně. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Myš, 1500 až 2000 za dobu řešení 

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

skončení pokusu? 

Výzkum vyžaduje vystavení pokusných zvířat ionizujícímu záření, které může v některých případech závažně poškodit 

krvetvorbu. Předpokládaná míra závažnosti je ve většině případů mírná, ale může být i střední. V ojedinělých případech 

může poškození krvetvorby způsobit její selhání a v důsledku toho i úmrtí pokusného zvířete. To pak představuje vysokou 

míru závažnosti.  Většina zvířat bude po ukončení jejich sledování usmrcena předávkováním narkotika. 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Jsou studovány vzájemné interakce buněčného a nebuněčného mikroprostředí krvetvorné tkáně s buňkami 

progenitorovými a kmenovými a vliv krví distribuovaných látek. Výzkum odpovídá lidským a zvířecím onemocněním, 

která zahrnují celý organismus. Toto nelze napodobit v jednodušších systémech.  

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

Počet zvířat je omezován pečlivou přípravou jednotlivých experimentů a využíváním zkušeností s touto oblastí výzkumu.   

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. 

Výzkum krvetvorných kmenových a progenitorových buněk je celosvětově realizován na modelu myší krvetvorby, která 

odpovídá stavbě a funkci lidské krvetvorby. Snížení újmy způsobené myším na minimum je dáno nejen etickými principy, 

ale je v hlavním zájmu prováděného výzkumu. 

 


