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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 
Název projektu pokusů 
Regenerace tkání zasažených yperitem pomocí růstových faktorů a ortovanadanu sodného 
Doba trvání_projektu pokusů 	! únor 2017 - prosinec 2020 
Klíčová slova - maximálně 5 	i yperit, akutní toxicita, hodnota LD50, růstové faktory, ortovanadan sodný 
Účel projektu pokusů - označte jej křížkem (x) do prázdného políčka 

x 	i záldadní výzkum 
i translační nebo aplikovaný výzkum 	 
i vývoj, výroba nebo zkoušení kvality, účinnosti a nezávadnosti léčiv, potravin, krmiv a jiných látek nebo vÉobků 
i ochrana přírodního prostředí v zájmu zdraví a dobrých životních podmínek lidí nebo zvířat 
i zachování druhů 
! vyšší vzdělávání nebo odborná příprava 
i trestní řízení a jiné soudní řízení 

Cíle projektu pokusů (např. řešené vědecké neznámé nebo vědecké či klinické potřeby) 
Cíle studie budou rozděleny do tří hlavních skupin. 
První skupina se bude zabývat regenerací epiteliálních tkání po dermální aplikaci yperitu u modelu myši. Ačkoliv kůže 
bude místem vstupu a bude vykazovat signifikantní změny, lze, vzhledem k celotělovému působení yperitu, očekávat 
změny i v plicní tkáni či ve střevní sliznici. Odběr vzorků bude proto komplexní a bude pokrývat i tyto tkáně. 
Druhá skupina bude zaměřena na regeneraci kostní dřeně a obnovení krevního obrazu u modelu myši. Modely zaměřené 
na regeneraci epiteliálních tkání a krve nebude s vysokou pravděpodobností možné spojit vzhledem k odlišné dynamice 
rozvoje poškození (tzn. budou hodnoceny odlišné časové intervaly). 
Třetí skupinu představuje zavedení modelu subletálního poškození CNS u modelu potkana. Použití potkaního modelu 
vychází z našich zkušeností stran funkčních CNS testů. Respektive, myši jsou (bohužel — šetřilo by to množství použitých 
růstových faktorů) nevhodné stran behaviorálních testů. Potkani byli tedy zvoleni z důvodu dostatečných zkušeností 
pracovníků, kteří budou s těmito zvířaty manipulovat a z důvodu návaznosti doposud získaných výsledků v této oblasti. 
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) 
Výsledky projektu přispějí k rozšíření terapeutických 	eventuálně profylaktických) možností léčby tkání zasažených 
yperitem. 
Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž' použití se předpokládá 
K otestování účinků růstových faktorů budou použity myši kmene C57B1/6 a Balb/c. Odlišné myší kmeny jsou voleny 
z důvodu odlišné citlivosti vůči látkám poškozující DNA (yperit je alkylační činidlo). Myši kmene C57BI/6 jsou celkově 
rezistentnější, zatímco kmen Balb/c má sníženou míru reparace DNA z důvodu defektu DNA-dependentní proteinové 
kinázy. Budeme požadovat myši ve věku 6-8 týdnů, váhová kategorie 20 — 23 g. Celkový počet myší obou kmenu 
nepřesáhne 1400 kusů. Pro potkaní experimenty budou použiti potkani kmene Wistar ve věku 6-8 týdnů, váhová kategorie 
150 -250 g. Celkový počet potkanů nepřesáhne 300 kusů. 
Jaké jsou očekávané nežádoucí účinky u zvířat? Jaká je navrhovaná míra závažnosti? Jak bude se zvířaty naloženo po 
skončení pokusu? 
Míra závažnosti: střední. Zvířata budou usmrcena předávkováním celkovými anestetiky. Kadavery budou uloženy do 
chladícího boxu a neškodně odstraněny asanačním ústavem. 
Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 
Nahrazení používání zvířat: Uveďte, proč je nutné použít zvířata a proč nemohou být využity alternativy bez použití 
zvířat. 
Tento typ experimentu je nutné provádět na celoorganismové úrovni. Jedná se o komplexní dynamický proces, který nelze 
studovat pomocí alternativních metod. 
Omezení používání zvířat: Vysvětlete, jak lze zajistit použití co nejmenšího počtu zvířat. 
Počet zvířat na každou skupinu bude daný tak, aby mohl být experiment statisticky vyhodnotitelný a odebraný biologický 
materiál byl dostačující na všechny laboratorní testy, aby nemusel byt pokus znovu opakován. 
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. 
Ke zvířeti bude přistupováno klidně, aby nebylo zbytečně stresováno. Subkutánní aplikace růstových faktorů bude 
provedena inzulínovou jehlou co nejšetrněji, přičemž každý den budou střídány místa (levý a pravý bok), do kterého se 
růstový faktor bude aplikovat. V případě závažných změn zdravotního stavu zvířat spojených s utrpením budou okamžitě 
utracena. 
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