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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Model lidského zhoubného nádoru míchy-navazující projekt 
Doba trvání projektu pokusů 07/2017 – 12/2018 

Klíčová slova - maximálně 5 Míšní nádor, glioblastom, nádorové kmenové buňky, neurosféry 

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) 

V experimentálním výzkumu se již běžně používá model lidského zhoubného nádoru mozku (glioblastomu). Technika 

provedení je dle množství prací již dobře zvládnutá. Výzkum nádorů míchy však zůstává stranou jak pro jejich menší 

četnost, tak i pro malou velikost, kdy je velmi obtížné získat dostatečný vzorek tkáně pacientů k výzkumným účelům. 

Doposud byla publikována pouze jedna práce popisující techniku provedení modelu lidského glioblastomu míchy. Model 

však zatím nebyl využit v žádné další experimentální studii.  

Cílem pokusu je navázat na předchozí projekt pokusů  (Model lidského zhoubného nádoru míchy, č.j. MSMT-

28089/2016-3), při kterém bylo použito omezené množství zvířat (10ks) a podařilo se metodicky zvládnout chirurgický 

postup injikace lidských nádorových buněk do míchy. V rámci tohoto projektu na větším množství experimentálních 

zvířat se již předpokládá aplikace nejméně 3 glioblastomových linií, jejichž buňky budou kultivovány ve formě tzv. 

neurosfér. Neurosféry jsou typické zvýšeným procentem obsahu nádorových kmenových buněk, které mají značný 

tumorigenní potenciál. Po vzniku extrakraniálních glioblastomů bude resekovaná nádorová tkáň rozdělena, část bude 

fixována a zpracována histologicky, druhá část bude zpracována za účelem izolace RNA a proteinů. Hlavním cílem 

výzkumu bude analýza exprese a signalizace VEGF/VEGFR ve vztahu ke vzniku míšního vasogenního edému. 

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) 

Model lidského glioblastomu v míše byl publikován v literatuře pouze jednou (Hsu et al., J Neurosurg Spine, 2012) a 

doposud nebyl v žádné další práci zopakován. V našich předchozích experimentech byla ověřena proveditelnost 

chirurgického zásahu na pokusných zvířatech, cílem tohoto pokusu je tedy vznik extrakraniálních glioblastomů 

z injikovaných nádorových buněk a jejich následná analýza. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Byl zvolen minimální počet (80ks) imunodeficientních potkanů kmene RNU, na kterém bude možné provést experimenty 

a současně statisticky vyhodnotit.  

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

skončení pokusu? 

Nežádoucím účinkem může být reakce na celkovou anestezii a zejména očekávatelný efekt, tj. rozvoj obrny zadních 

končetin při růstu nádoru míchy. Je navrhována velká závažnost. Pooperační aplikace analgetik není nutná, protože tkáň 

míchy neobsahuje volná nervová zakončení, tedy poranění míchy ani růst nádoru by neměly způsobovat bolest. V případě 

identifikace jakéhokoliv typu utrpení (rozvoj obrny či např. úraz jiným zvířetem) bude takový jedinec bezodkladně 

usmrcen. Stejně tak budou jedinci usmrceni po skončení pokusu.  

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Podstatou celého projektu pokusů je zavedení modelu míšního nádoru, který je nezbytný pro experimentální výzkum 

chování míšních nádorů a jejich kolaterálních edémů. Takový výzkum lze provádět pouze na animálním modelu. 

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

Byl zvolen minimální počet zvířat (80ks), na kterém bude možné provést experimenty a současně statisticky vyhodnotit. 

Předpokládané množství zvířat bude dostatečné i pro případ, kdy některá z použitých glioblastomových linií nebude 

vykazovat známky tumorigenity. 

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. 

Navrhované schéma pokusu nelze nahradit jiným menším živočišným modelem, ani nelze provést v podmínkách in vitro, 

neboť sledujeme růst implantovaných nádorových buněk v míše a vliv takto generovaného nádoru na okolní zdravou 

míšní tkáň (okolní edém). Bude použit pouze nezbytný počet zvířat nutných ke správnému statistickému vyhodnocení. 

Jednotliví potkani budou operováni pouze jednou. V případě identifikace jakéhokoliv typu utrpení (např. úraz jiným 

zvířetem) bude takový jedinec bezodkladně usmrcen. 

 


