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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Imunomodulační a diferenciační potenciál testikulárních somatických buněk drápatky tropické v xenogenním 

systému myši. 

Doba trvání projektu pokusů 5 let (8/2022) 

Klíčová slova - maximálně 5 Drápatka, kmenové buňky, transplantace, imunita 

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 projektu je studium diferenciačního a imunomodulačního potenciálu testikulárních somatických buněk drápatky 

tropické (žába) pomocí xenogenních transplantací těchto buněk do myši. 

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) 

Plánovaný výzkum přinese zcela nové poznatky v rozvíjející se oblasti biologie Sertoliho buněk jako druhu testikulárních 

somatických buněk a případnému využití jejich imunosupresivních vlastností v klinické praxi. Toto téma je v současnosti 

široce studováno vzhledem k využití mezenchymálních kmenových buněk v humánní medicíně. Získané výsledky doplní 

poznatky z dalších výzkumů a umožní tak srovnání imunomodulačního působení a diferenciačního potenciálu Sertoliho 

buněk a mezenchymálních kmenových buněk. Poznatky získané studiem buněčné biologie a oboru imunologie tvoří jeden 

z významných pilířů současné biomedicíny. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Myš - kmen BALB/c  a C57BL/10Sn v přibližném počtu 110 ks za rok. 

Drápatka tropická - v přibližném počtu 20 ks za rok. 

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

skončení pokusu? 

Nejsou očekávány žádné nežádoucí účinky. Navrhovaná míra závažnosti je mírná (intravenózní a intraperitoneální 

injekce). Po ukončení pokusu budou zvířata utracena předepsaným způsobem. 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Vzhledem k tomu, že se v rámci tohoto projektu jedná o přímé sledování a vyhodnocení funkce a reakce imunitního 

systému v kontextu celého těla hostitele (myš) na transplantaci a přežívání buněk jiného organismu (drápatka), nelze 

pokusy na biologickém materiálu nahradit počítačovou simulací nebo jinými přístupy.  

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

Uvedený počet zvířat je maximální a lze předpokládat menší množství 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. 

Laboratorní myš je jedním ze základních modelových druhů užívaných pro studium různých buněčných, vývojových a 

imunologických procesů. Veškeré manipulace s pokusnými zvířaty budou vždy prováděny pracovníkem s osvědčením dle 

§ 15d odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb. S pokusnými zvířaty bude zacházeno s maximální ohleduplností. Zároveň budou 

omezeny všechny formy utrpení zvířat a pokusy na nich nebudou bezdůvodně opakovány.  

 

 

 


