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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

GAČR 17-07822S:  Studium molekulárního a funkčního mechanismu nových cytostatik (cyklické polymethiniové soli) za 

použití lidského celogenomového skreeningu. 

Doba trvání projektu pokusů 2017-2019 

Klíčová slova - maximálně 5 Nová cytostatika, methiniové soli, ligandy, tumory 

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

x 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) 

Polymethiniové sole (PMS) reprezentují velmi atraktivní a intenzivně studovanou skupinu chromoformních látek se 

zajímavými vazebnými vlastnostmi. Objevili jsme, že pečlivě navržené methiniové sole vykazují různou intracelulární 

lokalizaci, která je specifická pro určitý kompartment, a že tyto látky mají překvapivě velmi vysoký protirakovinný efekt. 

Mají pozitivní náboj, což umožňuje interakci s opačně nabitými analyty, jako jsou anionty a aniontové biopolymery. 

Nedávno jsme zpozorovali, že určité polymethiniové sole vykazují dobré vazebné vlastnosti k síranovým aniontům a 

aniontům se strukturním motivem síranových polysacharidů. Vhodně navržené polymethiniové sole mohou být tedy 

využity i jako rozpoznávací prvky biologicky významných cílů (sulfatované polysacharidy, sulfatované steroidy a 

fosfolipidy).  Naše předchozí in vitro studie ukázaly, že polymethiniový ligand, thiokarbokyaninová sůl, vykazuje vysokou 

toxicitu a cytotoxickou selektivitu vůči testovaným rakovinným buněčným liniím, ale mechanismus tohoto účinku zůstává 

neobjasněn. V roce 2017 a 2018 nejsou plánovány žádné experimenty na pokusných zvířatech. V těchto letech řešení 

projektu budou připraveny a testovány in vitro methiniové soli s různými heteroaromáty v meso-pozici a cyklickými 

jednotkami (squaráty, cyklopentany, cyklohexany), budou provedeny transkriptomické analýzy k určení signálních drah, 

které byly aktivovány testovanými látkami a hledání konkrétních genů jejichž aktivace nebo inaktivace ovlivní 

odpověd´na studované látky.   

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) 

Nedávno jsme zpozorovali, že určité polymethiniové sole vykazují dobré vazebné vlastnosti k síranovým aniontům a 

aniontům se strukturním motivem síranových polysacharidů. Vhodně navržené polymethiniové sole mohou být tedy 

využity i jako rozpoznávací prvky biologicky významných cílů (sulfatované polysacharidy, sulfatované steroidy a 

fosfolipidy).  Naše předchozí in vitro studie ukázaly, že polymethiniový ligand, thiokarbokyaninová sůl, vykazuje vysokou 

toxicitu a cytotoxickou selektivitu vůči testovaným rakovinným buněčným liniím. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

K pokusu budou použity nu/nu myši, Foxn-1
nu

, samice 20 - 22g, stáří 8 týdnů, 44 ks. Primární původ: NCI Maryland, 

USA, dodavatel: AnLab s.r.o. Pro transplantace lidských nádorů  a sledování terapeutického účinku in vivo, je nutné 

použít imunodeficientní modely, protože na jiných druzích lab. zvířat lidské nádory nerostou. Kmen zvířat je dán  

možností dovozu.. 

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

skončení pokusu? 

Během celého pokusu budou mít zvířata volný přístup k vodě a potravě ad libitum a na konci pokusu budou přeživší 

zvířata usmrcena 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. 

Protinádorovou aktivitu navrhovaných methiniových solí je nutno otestovat přímo na živém biologickém modelu za in 

vivo podmínek. Jiná alternativní metoda v tomto směru neexistuje, jelikož je potřebné zohlednit veškeré biologické 

parametry. 

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

Pokus pro in vivo zjištění terapeutické protinádorové aktivity s nejlepším typem methiniové soli, přičemž pokus bude 

zaměřen na některou z lidských nádorových linií, vybranou podle výsledků  testu in vitro ve tkáňové kultuře. Na testy in 

vivo, budou použity  nu/nu myši, Foxn-1
nu

, samice 20 - 22g, stáří 8 týdnů, celkem 44 ks.  Nahé myši  subkutánně obdrží  

vpich 5x10
6
 buněk s Matrigelem na pravý bok. Vpichy budou uskutečněny insulinovou stříkačkou a jehlou s rozměrem 

27. Jakákoliv manipulace se zvířaty bude  provedena v rámci etických pravidel a při striktním dodržování protokolu 

vytvořeného institucí ACUC. Tento protokol byl vytvořen pro minimalizaci utrpení zvířat. Na pokus bude použito pět 
skupin zvířat (n = 8 na skupinu), a to čtyři skupiny, kterým bude i.v. do ocasní žíly aplikována nejslibnější methiniová sůl 
ve dvou různých dávkách, 5 mg/kg a 7 mg/kg v objemu 0,1 ml,  budou sledovány dva druhy lidských nádorů a jedna 
kontrolní neléčena skupina (6 + 6 myší), které bude i.v do ocasní žíly implantováno vehiculum ve shodném objemu 0,1 



ml. Během celého pokusu budou mít zvířata volný přístup k vodě a potravě ad libitum a na konci pokusu budou přeživší 
zvířata usmrcena cervikální dislokací. Po ukončení pokusu bude dvěma zvířatům z každé skupiny odebrán vzorek z místa 
tumoru k histologickému vyšetření. V případě jakéhokoliv nečekaného zhoršení zdravotního stavu zvířat bude pokus 
předčasně ukončen. Celkem bude na celý pokus použito 44 ks zvířat. 
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. 

Snížení újmy laboratorních zvířat je minimalizováno pečlivým dodržováním etických principů práce s laboratorními 

zvířaty. Zvířata nebudou použita pro pokus při známkách snížené zdravotní kondice. Se zvířaty budou manipulovat pouze 

certifikované osoby a usmrcení zvířat bude provedeno maximálně šetrně cervikální dislokací. 

 


