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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Využití specifické IgG monoklonální protilátky pro zobrazování pozitronovou emisní tomografii 

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

Klíčová slova - maximálně 5 Monoklonální protilátka, pozitronová emisní tomografie. 

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) 

IgG M75 je monoklonální protilátka specifická k proteoglykanové oblasti lidské karbonátdehydratázy IX. Protilátku lze 

konjugovat se specifickým chelátorem pro měď fosfinátem, což umožňuje komplexovat atomy mědi. Celý komplex má 

posloužit jako diagnostická látka při zobrazování pozitronovou emisní tomografii. Jako radionuklid vhodný na označení 

této protilátky byl vybrán isotop 64Cu. Značený imunokonjugát byl důkladně testován in vitro na buněčných modelech 

lidského kolorektálního karcinomu HT-29. Taky byly provedeny základní biodistribuční studie na zvířecím modelu. Takto 

značený konjugát může být využit při nukleárně medicínské diagnostice pro zobrazování zvýšené exprese výše zmíněné 

karbonátdehydratázy, která je markerem buněčné hypoxie či zhoubného bujení. Za tímto účelem je nutné provést 

zobrazovací studii na zvířecím 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) 

Navrhovaná protilátka je vysoce specifická k enzymu karbonátdehydratáza, která má vysokou aktivitu v nádorových 

buňkách nebo v buňkách trpících hypoxií. V případě radioaktivního označení takové protilátky vhodným radionuklidem 

(např. 
64

Cu) může být celý komplex využit jako diagnostikum nádorů pro pozitronovou emisní tomografii. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Na studii budou použity laboratorní imunodeficitní nu/nu myši, samci, věk 7 – 8 týdnů, 6 ks. 

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

skončení pokusu? 

Navrhovaná protilátka by měla být dobře přijímána nádorovými buňkami díky vysoké specificitě. Již provedené 

biodistribuční in vivo studie nevykazovali nežádoucí interakce protilátky. Jelikož je pokus krátkodobý (24 hod), je možné 

očekávat pouze případné akutní interakce, které by mohli ovlivnit stav zvířete bezprostředně po aplikaci. Zhoršení 

zdravotního stavu může být také vyvoláno implantovaným nádorem, a proto se míra závažnosti hodnotí jako střední. Na 

konci pokusu budou všechna zvířata usmrcena předávkováním inhalačního anestetika. V případě jakékoliv okolnosti 

ohrožující život zvířete 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. 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. 

Na otestování navrhované protilátky byl zvolen imunodeficitní kmen nu/nu myši, což je základní model pro testování 

biologie lidských nádorů. 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 netestovaný systém. 

Metodické postupy byly zvoleny tak, aby se u pokusných zvířat nemusely během provádění pokusu použít žádné 

přípravky tlumící bolest či znecitlivění a aby se vyvarovalo jejich stresování. V případě výrazného zhoršení zdravotního 

stavu bude pokus ukončen. 

 


