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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

GAČR:  Nanočástice citlivé na reaktivní formy kyslíku pro biomedicinální použití. 

Doba trvání projektu pokusů 3 roky 

Klíčová slova - maximálně 5 Nanočástice, protinádorová a protizánětlivá aktivita, reaktivní formy kyslíku. 

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) 

Paclitaxel a cisplatina jsou jedním z nejpoužívanějších protinádorových přípravků v klinické praxi. Bohužel, zkušenost 

ukázala, že samotné léčivo má několik závažných nežádoucích účinků jako je například neurotoxicita či myelosuprese. 

Pro překonání těchto problému je snaha vyvinout specifický nosič, který by dopravil a udržel léčivo v nádorové tkáni. 

Naším cílem je otestovat nanočástice založené na bázi esteru bóru a na bázi kurkuminu, které by měly léčivo dopravit do 

nádorové tkáně. Navíc tyto nanočástice některými svými vlastnostmi odpovídají pouze na přítomnost reaktivních forem 

kyslíku (ROS) a to tak, že se léčivo z nanočástic uvolní až v tom místě, kde je zvýšena koncentrace ROS. Mnoho lidských 

nádorů představuje právě takové prostředí s vysokou koncentrací ROS. Závislost nanočástic na ROS by zabezpečila, že by 

se paclitaxel nebo cisplatina uvolnili až v nádorové tkáni, čímž bychom se vyhnuli toxickému působení na zdravé tkáně. 

Kromě nádorů je vysoká koncentrace ROS taky přítomná i v místech zánětů různých příčin. Navrhované nanočástice by 

tak mohly být využity i pro terapii nejrůznějších forem zánětů. 

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) 

Navrhovaný systém by měl být přínosem v oblasti protinádorové a protizánětlivé terapie. Jedná se zejména o systém 

dopravující a uvolňující léčivo pouze do těch místech, kde je vysoká koncentrace ROS, což je nádorové a zánětlivé 

prostředí. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Na většinu pokusů budou použity myši kmene Balb/c, samice, věk 8 týdnů, SPF kvalita. Tento druh byl vybrán na základě 

toho, že jde o běžný kmen používaný při biodistribučních a toxikologických studiích nových testovaných přípravků. Navíc 

je syngenní s nádorovou linií 4T1, která se plánuje v některých pokusech použít. Tento kmen je zároveň lehce dostupný, 

nevyžaduje speciální podmínky chovu a při větším použitém množství cenově přijatelný. Na specifičtější pokusy k 

otestování protinádorového účinku na lidských nádorových liniích bude s největší pravděpodobností použitý kmen 

athymických nahatých myší (plánuje se použití linie B16F10 a HT29). Na všechny pokusy v rámci celého projektu je 

plánováno použití 346 ks zvířat. 

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

skončení pokusu? 

Navrhované nanočástice by měly být dobře přijímány nádorovými buňkami díky specifické úpravě velikosti částic. 

Zároveň by mělo docházet k jejich snadnému vyloučení z těla ledvinami, proto se předpokládá biokompatibilita s živými 

tkáněmi. Akutní toxicita vysoké dávky vzhledem k chemické povaze látky může být způsobená vyšší viskozitou, což se 

projeví oběhovým selháním. To lze vyřešit správným naředěním vzorku. Chronická toxicita se může projevit ukládáním 

nanočástic do různých orgánů a jejich následným selháváním, což se ale díky jejich velikosti a při nižších dávkách 

nepředpokládá. U terapeutického pokusu s nádory může dále dojít k zhoršení zdravotního stavu vlivem růstu nádoru. Míra 

závažnosti se proto hodnotí jako střední. 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Určení biologických účinků navrhovaného systému vzhledem ke sledování biologických parametrů není možné otestovat 

pouze za podmínek in vitro, ale je nutno použít biologický model pokusného zvířete. V tomto směru neexistuje 

alternativní metoda. 

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

Stanovení konkrétního počtu zvířat je zvoleno tak, aby při co nejmenším použitém počtu byly získané výsledky stále 

statistické průkazné a významné. Tímto způsobem se proto zvolily statisticky minimální počty zvířat ve skupinách. 

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. 

Pro většinu pokusů se zvolil myší kmen Balb/c, což je základní víceúčelový model, je dostupnější a používá se jako 

přijatelnější model pro myší nádory ve srovnání s nu/nu myši a lidskými nádory s ohledem na snadnější chov a 

manipulaci. Zároveň je tento kmen syngenní s navrhovanou nádorovou linií 4T1 a je určen jako metoda volby pro tento 



typ nádoru. Proto je optimální použití těchto pokusných zvířat, zvlášť pokud se jedná o dosud netestované nanočástice. Na 

specifičtější pokusy k otestování protinádorového účinku na lidských nádorových liniích bude s největší pravděpodobností 

použitý kmen athymických nahatých myší.  (plánuje se použití linie B16F10 a HT29). Metodické postupy byly zvoleny 

tak, aby se u pokusných zvířat nemusely během provádění pokusu použít žádné přípravky tlumící bolest a aby se 

vyvarovalo jejich stresování. V případě výrazného zhoršení zdravotního stavu budou pokusy předčasně ukončeny a zvířata 

budou usmrcena cervikální dislokací. 

 


