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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Studium účinků sulfidových donorů/inhibitorů a inhibitorů kalciových kanálů na růst a metastazování nádorů u 

bezsrstých myší 

Doba trvání projektu pokusů do prosince 2021 

Klíčová slova - maximálně 5 experimentální onkologie; sulfidová a kalciová signalizace; apoptóza 

Účel projektu pokusů - označte jej křížkem (x) do prázdného políčka 

 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) 

Studium účinků indukce/suprese sulfidové signalizace a inhibice kalciových kanálů v nádorové tkáni in vivo – cílem je 

popsat účinek indukce/suprese sulfidové signalizace a inhibice kalciových kanálů na supresi růstu nádorů (včetně indukce 

apoptózy) a jejich metastáz. 

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) 

Prokázání účinku sulfidové a kalciové signalizace na apoptózu a zároveň antiproliferačního a protimetastatického účinku 

na nádorové tkáně in vivo by mohlo vést k posunutí vpřed ve vývoji protinádorové terapie. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Nu/nu athymické bezsrsté myši, celkově 400 ks. 

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

skončení pokusu? 

V důsledku růstu indukovaného nádoru může dojít u některých myší k anorexii a celkové slabosti. 

V tom případě budou zvířata předčasně usmrcena, aby nedocházelo ke kachektizaci a utrpení zvířat. Očekává se 

metastatický rozsev nádoru do okolních i vzdálených orgánů, který je ale nevyhnutný pro posouzení efektu protinádorové 

terapie, tj. je nevyhnutnou součástí experimentu. Toxické efekty terapie hydrogensulfidovou indukcí/supresí nebo inhibicí 

kalciových kanálů nebyly u bezsrstých myší prokázány. Míra závažnosti experimentu je určena jako středně závažná. 

Po ukončení experimentu budou pokusná zvířata usmrcena zlomením vazu v hluboké anestézii. Kadávery budou 

uskladněny předepsaným způsobem a odvezeny k likvidaci nasmlouvanou firmou. 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Preklinické testování na zvířecích modelech je nevyhnutnou podmínkou k ověření účinku chemických agens na nádorový 

růst a následné možné využití těchto účinků v humánní medicíně. V databázi alternativních metod EURL ECVAM není 

uvedena validovaná metoda, která by navrhované pokusy na zvířatech nahradila. 

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

Pro plánované pokusy bude použit jen nezbytně nutný počet zvířat k indukci tumorů tak, aby bylo možné validní 

statistické zhodnocení získaných dat. Zamezením nadměrného užití zvířat bude rovněž předcházeno důsledným 

dodržováním všech metodických postupů, archivací vzorků a řádným publikováním získaných dat. 

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. 
 

Bezsrsté myši jsou v experimentální onkologii standardně používaná laboratorní zvířata. Jejich výrazný imunodeficit 

v důsledku chybění thymu umožňuje přijetí a růst nádorového xenograftu. Představují tak jedinečný model studia 

patofyziologie nádorového růstu i efektu protinádorové terapie in vivo. 

Laboratorní zvíře bude umístěno v standardní chovné nádobě s obohaceným prostředím. Při práci se zvířetem bude 

dodržován tichý přístup a jemná manipulace. Zvířata budou během inokulace v lehké analgosedaci (aby se zabránilo 

traumatizaci zvířete a případnému ohrožení personálu). Zvíře bude ponecháno v klidu pod dohledem až do nástupu 

anestezie. 

V případě anorexie a celkového oslabení pokusného zvířete, bude zvíře usmrceno, aby nedocházelo ke kachektizaci a 

zbytečnému utrpení zvířete. Nádory u zvířat budou ponechány růst jen do velikosti nezbytně nutné k prokázání efektu 

protinádorové látky. 

Bude se dodržovat plánované dávkování testovaných látek a tak se zabezpečí minimální spotřeba použité terapeutické 

látky, čímž se sníží riziko expozice personálu provádějícího experimenty a celkové odpadní množství těchto látek (snížení 

dopadu na životní prostředí). 

 


