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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Srovnávací biodistribuční studie dvou polymerních částic určených pro protinádorovou terapii 

Doba trvání projektu pokusů Pokusy budou provedeny v roce 2017 po schválení projektu pokusů 

Klíčová slova - maximálně 5 Polymerní nosič, polyoxazolin, protinádorová terapie. 

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) 

Polymerní hydroxypropyl methakrylamid (HPMA) je známý experimentální nosič doxorubicínu, což je 

chemoterapeutikum určené k terapii nádorů. Na základě již provedených biodistribučních studií je známo, že polymerní 

nosič se díky své specifické velikosti vychytává přednostně v nádorové tkáni tzv. EPR efektem (enhanced permeation and 

retention). Cílem této studie je srovnat tento polymer s novým polymerním nosičem na bázi polyoxazolinu (POX), u 

kterého se má zjistit, jestli je v EPR efektu srovnatelným, případně i lepší polymerním nosičem. Oba polymery jsou 

biokompatibilní a vylučitelné ledvinami po splnění své funkce. V případě prokázání vychytávání polyoxazolinu 

nádorovou tkání by mohl tento polymer posloužit jako nový nosič chemoterapeutik pro terapii nádorů. 

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 terapie. Předpokládá se lepší vychytávání polymeru 

nádorovými buňkami EPR efektem než u HPMA a tedy lepší protinádorový účinek. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Na studii budou použity myši kmene C57BL/6, samice, věk 7-8 týdnů, SPF kvalita, 54 ks. 

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

skončení pokusu? 

Navrhované polymerní částice by měly být dobře přijímány nádorovými buňkami díky specifické úpravě velikosti částic a 

EPR efektu. Zároveň by mělo docházet k jejich snadnému vyloučení z těla ledvinami, proto se předpokládá 

biokompatibilita s živými tkáněmi. Akutní toxicita dávky vzhledem k chemické povaze látky může být způsobená vyšší 

viskozitou, což se projeví oběhovým selháním. To lze vyřešit správným naředěním vzorku a vhodným dávkováním. 

Chronická toxicita se vzhledem ke krátkodobosti pokusu neočekává. Dále může dojít k zhoršení zdravotního stavu zvířat 

vlivem růstu nádoru, a proto se míra závažnosti hodnotí jako střední. V případě jakéhokoliv náhlého výrazného zhoršení 

zdravotního stavu zvířat bude pokus předčasně ukončen. 

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 (min. počet 6 na skupinu). 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 sledování protinádorového účinku navrhovaných látek se zvolil myší kmen C57BL/6, což je základní víceúčelový 

model, je dostupný 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 použitou nádorovou linií 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. 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 bude pokus ukončen. 

 


