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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Projekt GAČR 17-17636S  Identifikace nových prognostických markerů a terapeutických cílových molekul  u sarkomu 

měkkých tkání 

Doba trvání projektu pokusů Duben až říjen 2017 (maximální délka) 

Klíčová slova - maximálně 5 Sarkomové buněčné linie, tumorigenicita, devitalizace, immunohistochemie 

Účel projektu pokusů - označte jej křížkem (x) do prázdného políčka 

x základní výzkum 

x 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) 

Prokázání schopnosti tumorigenicicty a současně analýza ovlivnění exprese vybraných nádorových markerů devitalizací, 

v rámci řešení shora uvedeného projektu základního výzkumu, tedy řešené neznámé vědecké potřeby. 

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) 

Provedení pokusu bude nezbytnou součástí řešení výše uvedeného projektu GAČR, který by ve svém výsledku mohl vést 

k identifikaci nových molekul použitelných v péči o pacienty se sarkomy. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Laboratorní myš C57/Bl6, 20 ks. 

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

skončení pokusu? 

V rámci přijatého plánu pokusů nepředpokládáme závažné důsledky pro použitá zvířřata. K těm by mohlo dojít pouze 

tehdy, pokus by systemické důsledky nádorového růstu (tj. tvorba metastáz ve vnitřních orgánech, rozvoj nádorové 

kachexie) došlo už před dosažení potřebné velikosti nádoru. V takovém případě přistoupíme k devitalizaci už před 

dosažením této velikosti. Míra navrhované závažnosti byla vyhodnocena jako střední a zvířata budou po ukončení pokusu 

utracena. 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Pro samotný test tumorigenicity není z podstaty nahrazení zvířat možné. 

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

K omezení počtu zvířat došlo uplatněním předběžného testu klonogenicity v polotekutých substrátech. 

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. 

Šetrné zacházení se zvířaty je garantováno interním provozním řádem pracoviště. 

 


