
NETECHNICKE SHRNUTI PROJEKTU POKUSŮ 44/2017 
~ázev pn~j_ektu J?.Okusů _ __ ___ _ 
Ovlivněni nádorového mikroprostředí magnetickými nanočásticemi a jejich použití v theragnostice . 

.J2.9batrvání ro~k~okusů __ ;J-_20_!_7_-_20_1_9 _____________________ _____ 
1 

Klíčová slova - maximálně 5 m š, otkan, nádor, nanočástice, mikro rostředí 
Učel rojektu okusů - označte j ej kNžkem {x) do prázdnéhC!_]Jolíčka _ 
x I ~ákladn~ýzkum ______ _ 

_ x_ ! translač~nebo aplikovaný v)'.zkum __ 
--~~ývo·..Lvýroba nebo zkoušení kvalit~, účinnosti a nezávadnosti léčiv, otravin, krmiv ajin~h látek nebo výrobků 

ochrana řlrodního rostředí v zájmu zdraví a dobrých~ivotních od~~ek lidí n~bo zvířat 
zachování druhů 

11---~-------------- -
~šší vzdělávání nebo odborná ří rava 

trestní řízení a "iné soudní řízeni 
Cíle P.!:~:ektu J?.Oku~_{např. řešené vědecké neznámé nebo vědecké či klinické otřebyJ _ 
Hlavní cílem projektu je testování terapeutické účinnosti a diagnostické použitelnosti nového typu léčiv na zvíPecích 
modelech melanomu, lymfomu nebo karcinomů. Tato léčiva jsou tvol'ena magnetickou nanočásticí uzavl'enou v lidském H 
feritinovém retězci (Ft) a svázanou sjluorochromickými či cytotoxickými látkami Léčebná a diagnostická kapacita 
nanočástic bude studována v novém modelu chirurgicky vytvol'eného lokalizovaného ložiska podkožního tuku (pseudo
prso), kte1ý je užitečný pro mě1'ení vlastností tkání dielektrickou konstantou pro hypertermii. Celá tato studie je diiležitá 

ro definování zic 'cha biolo ic 'ch arametrzi užitečn 'ch ro budoucí klinické a fikace. 
Pravděpodobné potenciální přínosy projektu pokusů (jak by mohlo být dosaženo pokroku ve vašem vědním oboru 
nebo jak · řínos b z ně· člověk či zvířata mohli mít) ___ __ . 
Získání nových poznatkii klíčových pro vývoj nových terapeutik a diagnostik, i nových léčebných postupzi pro zmírnění 

rotirakovinn 'ch strate ií. 
Drul!Y a přibližné počt~ zvířat,je"ichž oužití se P.fed okládá _ _ __ _ _ _ 
lmunokompetentní myši kmene C57 BU6 a BALB/c a imunodeficit ní myši kmene nu/nu jsou vhodné pro studium široké 
palety experimentálních nádorzi, potkani kmene Wistar a Sprague Dawley. V pniběhu celého projektu (2017-2019) 
použijeme maximálně 600 myší a 200 potkanů. Předpokládá se vždy použití minimálního počtu zví1'at ve skupinách, které 
ještě dovoluje získání statisticky hodnotitelných výsledkzi. 
Jaké jsou očekávané nežádoucí účinky u zvířat? Jaká je navrhovaná míra závažnosti? Jak bude se zvíraty naloženo po 
skončení okusu? 
Nežádoucí účinky- indukce nádoru. Navrhovaná míra závažnosti - střední. Eutanázie (isofluran, cervikální dislokace), 
kafilerní box F Ú A V ČR (Praha. odvoz Asanace s o/. s.r.o., racoviště Žichlínek (Nov ' Hrádek . 
Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) _ _ _ 
Nahrazení používání zvířat: Uveďte, proč je nutné použít zvířata a proč nemohou být využity alternativy bez použití 
zvířat. -- ---
Alternativní metody nepostihují složitost zkoumané problematiky a proto nemohou nahradit navrhované pokusy. 
Omezení používání zvířat: V~světlete, jak lze za·istit oužití co nejmenšího očtu zvířat.__ _ __ 
Experimentiim bude p1'edcházet di°1kladné studium již publikovaných vědeckých výsledkzi (Pubmed I 1.4.2017), aby se 
předešlo opakováním experimentů a nadměrné spotřebě zvífot. Zvířata budou používána v minimálních počtech, které 
umožní statistické vyhodnocení rozdílzi mezi skupinami. Pokud to bude možné, tak budou sdíleny vzorky získané v 
experimentech. ___ __ _ __ _ 
&:rrné zacházení sě zvifuty: 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 új~ůsobené zv ířatům na m~imum :_ ____ _ 
Veškerá manipulace se zvířaty bude co nejohleduplnější a co nejméně narušující pNrozené pofl'eby zví1'at. Bude použita 
anestezie ro snížení diskon orlu ouži · ch zvífot. 


