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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Studium kardioprotektivních účinků ACE-inhibitoru, dexrazoxanu a jeho nových derivátů vůči chronické 

antracyklinové kardiotoxicitě u králíka – druhá fáze experimentu. 

Doba trvání projektu pokusů 2 roky, do 31. 6. 2019 

Klíčová slova - maximálně 5 kardiotoxicita, kardioprotekce, antracykliny, ACE-inhibitor, dexrazoxan 

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) 

Cílem tohoto projektu tedy je: 1) studium mechanismů kardioprotektivního účinku dexrazoxanu, zvláště pak s ohledem na 

interakci léčiva s topoisomerázou II beta v myokardu; 2) studium kardioprotektivního účinku nových derivátů 

dexrazoxanu s cílem odhalit základní informace pro definici vztahu struktury a účinku; 3) vyhodnotit kardioprotektivní 

potenciál profylaktické léčby ACE-inhibitory a jejich porovnání s dexrazoxanem. 

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) 

Plánované pokusy by měly přispět k lepšímu porozumění antracyklinové kardiotoxicity a zejména objasnit možnosti a 

mechanismy účinné ochrany před tímto jevem. Tento projekt zkoumá nové možnosti kardioprotektivní intervence, které 

jsou v současnosti intenzivně diskutovány v klinické kardio-onkologii. Získané výsledky mohou doplnit poznatky 

klinického výzkumu a eventuálně přispět k redukci kardiovaskulárního rizika pacientů podstupujících onkologickou léčbu.    

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Králíci (kmen Novozélandský bílý), dospělí samci z konvenčního chovu. Počet zvířat pro tento projekt je 200. 

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

skončení pokusu? 

Opakované podávání antracyklinů v zamýšleném schématu může vést k redukci příjmu potravy a snížení přírůstku tělesné 

hmotnosti. Navrhovaná míra závažnosti je mírná, neboť v průběhu pokusu bude vždy docházet pouze k aplikaci látek. 

Invazivní vyšetření srdeční funkce bude provedeno pouze na konci pokusu v celkové anestezii s následným usmrcením 

zvířete.  

Laboratorní zvířata nebudou opakovaně používána, neboť k výzkumu budou následně využity všechny orgány. Po 

usmrcení laboratorních zvířat budou zbytky těl odvezeny speciálním autem do FN v HK k likvidaci spálením. 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Pokusům předcházejí a doplňují je pokusy in vitro. Množství zvířat je redukováno na nezbytné minimum pro dosažení 

plánovaných cílů a statistickou vyhodnotitelnost výsledků. 

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

Množství pokusných zvířat bude odpovídat vědeckým cílům, množství dostupného biologického materiálu u tohoto 

species a nutnému množství zvířat ve skupině pro statistickou vyhodnotitelnost výsledků.   

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. 

Model antracyklinem navozené kardiotoxicity u králíka je pro daný účel studia prokazatelně vhodný - rozvoj 

morfologických a funkčních změn po podání daunorubicinu odpovídá změnám popisovaným u člověka a podobně i 

farmakokinetika modelového kardioprotektiva dexrazoxanu se velmi podobá klinické situaci (více než u modelů na 

hlodavcích). Tento model také umožnuje snadné opakované podání antracyklinu i.v. (jako je tomu v klinické praxi) a 

množství tkáně odebrané na konci pokusu umožňuje provést množství různých analýz bez nutnosti opakovat pokus. 

V průběhu pokusu budou prováděny pouze neinvazivní úkony a k prevenci mírné bolesti, stresu a k znehybnění bude 

použita lehká krátkodobá anestezie/sedace (ketamin+midazolam, i.m.). Invazivní hemodynamické vyšetření bude 

prováděno pouze na konci experimentu v celkové anestezii pentobarbitalem a zvířata již nenabydou vědomí, protože 

pokus bude ukončen předávkování anestetikem. 

 

 

 

 


