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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Implantace peletů do mléčné žlázy pro testování vlivu účinných látek na větvící morfogenezi in vivo 

Doba trvání projektu pokusů 11/2022 

Klíčová slova - maximálně 5 Fibroblastový růstový faktor, implantace, mléčná žláza, signalizace 

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) 

Vývoj mléčné žlázy probíhá z velké části postnatálně a je regulován mnohými signálními dráhami. Deregulace signálních 

drah regulujících vývoj a homeostázi epitelu mléčné žlázy vede k vývojovým defektům a ke vzniku rakoviny. Proto je 

poznání mechanismů regulujících vývoj mléčné žlázy nezbytným předpokladem pro pochopení mechanismů vzniku 

nádorů prsu a pro vývoj nových léčebných postupů. Vědecká studie má za hlavní cíl přispět k pochopení molekulárních 

mechanismů, které regulují větvící morfogenezi epitelu mléčné žlázy, specificky signální dráhu fibroblastového růstového 

faktoru (FGF). Hladina signalizace FGF bude manipulována vkládáním peletů obsahujících faktory FGF či modulátory 

signalizace FGF (inhibitory drah downstream od FGF receptorů) do mléčné žlázy myší. Vliv těchto změn signalizace FGF 

na morfogenezi epitelu bude sledován v histologických preparátech připravených z ovlivněných  mléčných žláz po 

uplynutí plánovaného času expozice. Tato studie navazuje na naše poznatky z 3D buněčných kultur, které ukazují, že 

délka a síla signalizace FGF ovlivňuje morfogenezi epitelu a vzor jeho větvení (publikace v přípravě). Nenahraditelným 

ultimátním testem pro ověření naší hypotézy je sledování vlivu manipulace studované dráhy in vivo.  

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) 

Tento projekt pokusů napomůže přispět k poznání mechanismů regulujících vývoj mléčné žlázy, jejichž deregulace může 

vést ke vzniku nádorů prsu, a proto jsou kandidáty na vývoj nových léčebných postupů. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Studie bude využívat myši kmene ICR v počtu do 2000, kmene Rosa26
mT/mG

 v počtu do 320 a imunodeficitní myši kmene 

SHrN hairless NOD.SCID v počtu do 1650. 

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

skončení pokusu? 

Utrpení a stres zvířat v průběhu pokusů budou minimalizovány: Pro chirurgické zákroky bude navozena celková anestezie 

subkutánní injekcí kombinace ketaminu (100-200 mg/kg těl. hmotnosti) a xylazinu (5-15 mg/kg) nebo pomocí inalační 

jednotky (isofluran, 1-5%). Pooperační analgesie bude podána subkutánní injekcí (bupivakain <1 mg/kg, carprofen 5-10 

mg/kg nebo buprenorfin 0,05 mg/kg) každých 24 hodin nebo bude podáván ibuprofen v pitné vodě (0.2 mg/ml); v obou 

případech po 3 dny. Není zcela vyloučeno, zda implantace účinných látek ve formě peletů nebude mít za následek tvorbu 

nádorů. Avšak myši budou pravidelně a pozorně monitorovány, v případě vzniklých tumorů budou takto postižené myši 

usmrceny, když nádor dosáhne velikosti 15 mm nebo i dřív při příznacích bolesti či utrpení (eutanázie cervikální dislokací 

nebo CO2), aby se zabránilo bolesti a utrpení pokusného zvířete. Navrhovaná klasifikace závažnosti pokusů je střední: V 

důsledku pokusu pravděpodobně pocítí pokusná zvířata krátkodobou středně intenzivní bolest nebo dlouhodobou mírnou 

bolest, utrpení či strach nebo dojde k středně závažnému zhoršení celkového stavu pokusných zvířat.  

Opětovné použití zvířat není plánováno, zvířata budou použita jednorázově. Po skončení pokusu budou experimentální 

zvířata usmrcena odpovídající metodou (cervikální dislokací nebo CO2). Kadavery budou umístěny do kafilerního 

mrazicího boxu pro VŽP. 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Pro studium vlivu modulace signalizace FGF na větvící morfogenezi epitelu mléčné žlázy v buněčných kulturách je 

nevyhnutné využívat myší tkáně, mléčné žlázy, pro získání buněk pro studii. Tyto primární buňky je třeba znovu a znovu 

nanovo izolovat pro experimenty, protože není možno je kultivovat dlouhodobě bez nežádoucí změny jejich vlastností.   

Tyto 3D buněčné kultury umožňují však jen částečný náhled do studované problematiky. Dosud se totiž nepodařilo plně 

simulovat komplexní tkáňové prostředí živého organismu v in vitro podmínkách a z tohoto důvodu zůstává pokus na 

zvířeti ultimátním testem hypotézy a nelze jej nahradit alternativním postupem. 

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

Efektivního využití co nejmenšího počtu pokusných zvířat bude dosaženo důkladným plánovaním pokusů a maximalizací 

využití tkání pokusných zvířat. Pro tento projekt budou pro izolaci primárních buněk využity jen mléčné žlázy, ale další 

orgány, včetně plic a ovárií, budou využity dalšími pracovními skupinami na našem ústavu. Budou použity minimální 

nezbytné počty zvířat s ohledem na nutnost správného statistického vyhodnocení získaných výsledků: 3-5 zvířat pro danou 



dávku účinné látky ve 3 nezávislých experimentálních opakováních.  

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. 

V průběhu pokusů budou zohledňována hlediska humánního zacházení s pokusnými zvířaty, zejména s ohledem na 

umožnění jejich adaptace, klidné zacházení, tichý přístup, návyk na uchopení rukou, používání pomůcek, které nezpůsobí 

zvířeti strach, bolest a utrpení. Pokusná zvířata, zejména zvířata po chirurgických zákrocích, budou pravidelně a pozorně 

monitorována a při příznacích bolesti či utrpení budou zvířata ošetřena či v závažných případech usmrcena (eutanázie 

cervikální dislokací nebo CO2), aby se zabránilo bolesti a utrpení pokusného zvířete. 

 


