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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Studium kardiotoxicity protinádorových léčiv 

Doba trvání projektu pokusů 1. ledna 2017 – 31. prosince 2019 

Klíčová slova - maximálně 5 protinádorová léčiva; kardiotoxicita; kardioprotekce; nanočástice 

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) 

Cílem pokusu je výzkum mechanizmů kardiotoxicity vybraných protinádorových léčiv a možnosti jejího snížení v 

juvenilním a adultním animálním modelu. Specifické cíle: (1) Popsat dlouhodobý dopad aplikace klinicky relevantních 

tyrozinkinázových inhibitorů (TKI) u potkanů v průběhu dospívání na vývoj kardiovaskulárního systému, jeho regulace a 

funkci, včetně popisu mechanismů. (2) Ověřit možnosti snížení kardiotoxicity klinicky relevantních TKI pomocí 

simultánního podávání klinicky užívaných i nově syntetizovaných betablokátorů. (3) Ověřit možnosti snížení 

kardiotoxicity doxorubicinu, cis-platiny a jejich derivátů pomocí nanočásticových a proteinových transportérů v 

juvenilním a adultním animálním modelu. 

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) 

Objasnění mechanismů kardiotoxicity vybraných cytostatik a popis možností jejího snížení. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Potkani (kmen Wistar nebo Sprague-Dawley), celkem 300 kusů; myši (kmen CD-1(ICR) nebo BALB/c), celkem 120 

kusů. 

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

skončení pokusu? 

Zvířatům budou podávána potenciálně kardiotoxická cytostatika, která mohou vyvolat srdeční selhání. Nicméně zvířata 

budou monitorována a rozvoji závažných následků aplikace bude zabráněno včasným usmrcením zvířat. Zvířatům bude 

implantována sonda pro telemetrické monitorování krevního tlaku a EKG. V pooperačním období hrozí zvířatům infekční 

komplikace, kterým bude předcházeno jednak aseptickým přístupem během zákroku, jednak preventivním podáním 

antibiotik. Rovněž pooperační bolest bude tišená vhodným veterinárním analgetikem. Po ukončení pokusu budou zvířata 

usmrcena standardními postupy. 

Navrhovaná míra závažnosti: střední 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Provedení navrhovaného pokusu na zvířatech je nezbytné. Navrhovaný pokus nelze nahradit jiným (buněčným, tkáňovým, 

apod.) modelem, neboť jeho cílem je sledovat a hodnotit odpověď organismu zvířete jako celku. Pokus navazuje na 

testování látek na buněčných modelech. 

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

V každé pokusné skupině je plánován počet zvířat, který je nejnižší možný pro kvalitní statistické zpracování výsledků 

vzhledem k vysoké variabilitě sledovaných parametrů. 

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. 

Potkan i myš jsou běžně používaným modelem pro studium kardiotoxicity léčiv a jejího ovlivnění. Všechny protokoly 

počítají s dostatečnou dobou adaptace, rekonvalescence a používáním analgetik po operačních zákrocích. Zvířata budou 

ustájena skupinově, pouze v nejnutnějších případech jednotlivě. Klece budou vybaveny obohacením prostředí (plastová 

odolná trubka o průměru 5 cm u myší, 7,5 cm u potkanů, 15-20 cm dlouhá). 

 


