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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Nový organokovový komplex s ruténiem pro terapii cisplatina-rezistentních tumorů 

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

Klíčová slova - maximálně 5 Ruténium, cisplatina, rezistence tumorů. 

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) 

Deriváty cisplatiny patří mezi nejčastější předepisována chemoterapeutika pro léčbu celé řady nádorů (nádory hlavy, krku, 

plic a urogenitálního traktu). Jde poměrně o jednoduché chemické sloučeniny, ale bohužel velkou nevýhodou je tzv. 

získaná rezistence. Nádorové buňky se po opakované aplikaci stávají k cisplatině rezistentní a léčba pak selhává. Další 

nevýhodou je její poměrně vysoká toxicita (nefrotoxicita a neurotoxicita). Cílem této studie je ověřit terapeutickou 

účinnost nového organokovového komplexu obsahujícího ruténium místo platiny (Ru-X). Podle dosavadních poznatků se 

předpokládá jeho protinádorové působení právě u cisplatina-rezistentních tumorů. Kromě toho je komplex méně toxický 

k tkáním ve srovnání s cisplatinou. Ru-X zatím nebyl testován in vivo na odpovídajícím nádorovém modelu. Pokud by 

byla terapie na laboratorních zvířatech úspěšná, komplex by mohl posloužit jako nová náhrada cisplatinových derivátů. 

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 terapeutický efekt u cisplatina-

rezistentních nádorů, u kterých je současný komerční preparát neúčinný. Kromě samotné terapeutické účinnosti je 

ruténionvý komplex ve srovnání s cisplatinou méně toxický, čímž by se více ušetřily zdravé tkáně. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Na studii budou použity athymické nude myši, samice, věk 7-8 týdnů, 80 ks. 

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

skončení pokusu? 

Navrhovaný ruténiový komplex by měl být při terapii použité nádorové linie efektivní. Zároveň by mělo docházet k jeho 

snadnému vyloučení z těla ledvinami. Akutní toxicita s orgánovým selháním vzhledem k chemické povaze látky může být 

způsobená u vysoké dávky (desítky mg/kg), ale její použití se nepředpokládá. U terapeutického pokusu s dlouhodobým 

sledováním se mohou objevit příznaky chronické toxicity (příp. nefrotoxicita, nebo alkylační účinek). Dále může být 

zdravotní stav zhoršen vlivem implantovaného nádoru, a proto se míra závažnosti hodnotí jako střední. V případě 

jakéhokoliv náhlého a nečekaného zhoršení zdravotního stavu bude pokus předčasně ukončen. Všechna zvířata budou na 

konci pokusu usmrcena předávkováním intramuskulárního anestetika. 

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. 

Pro sledování protinádorového účinku navrhovaných látek se zvolil athymický nude myší kmen, což je základní 

víceúčelový model používání pro sledování biologie lidských tumorů a v tomto případě je syngenní s nádorovou linií 

A2780, což z něho dělá metodu volby kmene. 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 předčasně ukončen. 

 


