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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Vliv signální dráhy Wnt/PCP na progresi ovariálního karcinomu v modelu NSG myší. 

Doba trvání projektu pokusů 36 měsíců (do července 2020) 

Klíčová slova - maximálně 5 Wnt signální dráha, dráha planární polarity, casein kináza 1, ovariální karcinom, 

xenotransplantace  

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) 

Cílem projektu je ověřit vliv Wnt/PCP signální dráhy na progresi ovariálního karcinomu a zjistit, zda blokace této dráhy 

pomocí inhibitorů CK1 vede k potlačení tohoto onemocnění. Imunodeficientní myši budou v experimentu využity k 

ověření účinku chemických inhibitorů enzymu kasein kináza 1 (CK1) pro jeho možné využití v léčbě ovariálního 

karcinomu u člověka - k otestování, zda daný inhibitor CK1 má vlastnosti potřebné pro klinické použití, a to zejména 

určení terapeuticky vhodných dávek a stanovení terapeutické účinnosti.  

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) 

Hlavní přínos projektu spočívá v ověření potenciálního terapeutického účinku specifického chemického inhibitoru CK1 

(PF-670462) a jeho derivátů na indukci a rozvoj karcinomu ovaria. Prokázání případného terapeutického efektu inhibitorů 

CK1 v progresi tohoto závažného onemocnění in vivo bude mít nepochybně významný vliv na budoucí využití tohoto 

přístupu v léčebných postupech u pacientek s karcinomem ovaria. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

K pokusům budou používány laboratorní myši druhu Mus musculus - geneticky modifikovaný kmen NSG. Tyto myši jsou 

výrazně imunodeficientní, což umožňuje přihojení (xenotransplantaci) lidských buněk v myším organismu. 

Počítáme s využitím maximálně 200 laboratorních zvířat v průběhu 3 let.  

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

skončení pokusu? 

Myši budou humánně utraceny v okamžiku rozvoje symptomů souvisejících s rozvojem tumorů (podkožních v případě s.c. 

aplikace a nádorů vaječníku a peritonea v případě i.p. aplikace), jako je dilatované břicho, apatie, úbytek váhy, alterace 

celkového stavu či diskomfort nebo známky bolesti a utrpení. Navrhovaná míra závažnosti je střední. Při absenci 

symptomů budou myši utraceny nejpozději 6 měsíců po xenotransplantaci. V rámci experimentu bude po utracení 

pořízena fotodokumentace stavu myší a nádory a vybrané zasažené tělní orgány budou odebrány pro 

imunohistochemickou analýzu. Kadávery budou ukládány do mrazicího boxu pro VŽP. Finální likvidace bude zajištěna 

určenou firmou. 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Pro tento typ experimentu bohužel neexistuje v současné době alternativní metoda ani jiný relevantní preklinický způsob 

ověření in vivo účinností a toxicity potenciálních protinádorových léčiv. 

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

Počet myší byl již omezen na minimum důkladnými in vitro analýzami. 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. 

Se zvířaty bude zacházeno tak, aby se minimalizovala míra utrpení. K myším bude mít přístup pouze kvalifikovaný a 

proškolený personál. Na živých zvířatech bude uskutečňována pouze xenotransplantace lidských buněk a aplikace 

inhibitoru CK1 nebo fyziologického roztoku pomocí gaváže, která bude prováděna pouze zkušenými vědeckými 

pracovníky po předchozím zaškolení. Zdravotní stav myší bude denně vizuálně kontrolován, jednou za týden zváženy, aby 

byly v nejkratší možné době odhaleny případné symptomy jako dilatované břicho, apatie, úbytek váhy, alterace celkového 

stavu či diskomfort nebo známky bolesti a utrpení. V případě identifikace jakéhokoliv typu utrpení (např. i úraz jiným 

zvířetem) bude takový jedinec bezodkladně humánně utracen.  

 


