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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Studium podpůrného účinku betulinu při cytostatické léčbě 

Doba trvání projektu pokusů od ledna 2018 do března 2018 

Klíčová slova - maximálně 5 Myši, Ehrlichův nádor, cis-platina, betulin 

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 pokusu je zhodnotit podpůrné účinky betulinu při cytostatické léčbě. 

 

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) 

Dosažené výsledky mohou značně přispět k efektivnějšímu a bezpečnějšímu použití běžných cytostatik (např. snížení 

dávkování bez změny účinku, snížení výskytu nežádoucích účinků a jejich závažnosti). 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Bude použit běžný kmen NMRI laboratorních myší a maximálně 120 zvířat. 

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

skončení pokusu? 

Betulin je mimořádně málo toxický, navíc toxicita betulinu začíná na řádově vyšších dávkách, než budou v experimentu 

použity. Cis-platina bude použita v dávkách pod maximální tolerovanou dávkou. 

Po skončení pokusu budou zvířata usmrcena předávkováním anestetikem. 

V každé pokusné skupině bude použit nezbytný počet zvířat nutných ke správnému statistickému vyhodnocení. Jak je na 

pracovišti povinností, každý den příslušný pracovník (vedoucí pokusu, jím pověřený laborant, ošetřovatel) posoudí 

celkový stav zvířat. Při signifikantních změnách chování, apatii, výrazné kachexii, ulcerujícím nebo vně krvácejícím 

nádoru bude zvíře bezodkladně usmrceno cervikální dislokací. 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Zvýšení účinku cytostatik určených k léčbě živých organismů lze ověřit pouze na živém organismu. Navrhované schéma 

pokusu nelze nahradit jiným modelem, nelze provést na buněčném ani jiném modelu, neboť sledujeme patofyziologickou 

odpověď celého organismu. V databázi ECVAM není validovaná metoda, jež by mohla plánovaný pokus nahradit či 

redukovat. 

V každé pokusné skupině bude použit pouze nezbytný počet zvířat nutných ke správnému statistickému vyhodnocení.  

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

Nejmenší možný počet zvířat ve skupině ještě statisticky hodnotitelný je standardně odhadován na 5-6 ks. Jelikož ale 

může dojít k předčasnému úhynu (libovolná příčina), standardně je počítáno s počtem 7 zvířat ve skupině. Naše skupiny 

však musí mít dvojnásobný počet, neboť polovina skupiny je určena pro test přežití. Menší počty by nás vystavovaly 

riziku nemožnosti kvalitního statistického zhodnocení výsledků (nepublikovatelnosti) či nutnosti celý experiment 

opakovat. 

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. 

Budou použita hlediska humánního zacházení se zvířaty: a) adaptace; b) klidné zacházení; c) tichý přístup; d) návyk na 

uchopení rukou. Při signifikantních změnách chování, apatii, výrazné kachexii, ulcerujícím nebo vně krvácejícím nádoru 

bude zvíře bezodkladně usmrceno cervikální dislokací. 

Myši daného kmene byly zvoleny ze dvou hlavních důvodů: 1) jsou nejčastěji používány pro daný účel; 2) tento kmen 

myší byl již využit v první fázi sledování podpůrného účinků betulinu při cytostatické léčbě. Pro daný typ experimentu 

neexistuje šetrnější způsob získání požadovaných výsledků. 

Myším bude proveden jednorázově vpich nádorových buněk injekční jehlou, tento zákrok nevyžaduje znecitlivění.  

Ani následné podání zkoumaných látek (žaludeční sondou perorálně, nebo injekční jehlou do ocasní žíly nebo do 

peritonea) nevyžaduje žádnou anestézii.  

Použití analgetika ve studii přežívání by mohlo ovlivnit výsledek pokusu. Proto budou zvířata vykazující příznaky bolesti 

neodkladně utracena a toto bude zvíře zaznamenáno jako předčasně ukončující pokus. 

 


