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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Vylepšené konstrukty chimérických antigenních receptorů T lymfocytů pro optimalizovanou terapii geneticky 

definovaných B-buněčných malignit. 

Doba trvání projektu pokusů Délka aklimatizace zvířat bude minimálně 7 dní. Provedení jedné studie bude v délce 

cca 50 dní. Provedení celé studie je plánováno do konce roku 2019. 

Klíčová slova - maximálně 5 Imunoterapie, chimérický antigenní receptor, B-buněčné malignity 

Účel projektu pokusů - označte jej křížkem (x) do prázdného políčka 

 základní výzkum 

 translační nebo aplikovaný výzkum 

x 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 studie je zhodnotit toxicitu a účinnost CAR T lymfocytů (CAR = chimérický antigenní receptor) po jednorázovém 

podání myším, u kterých byla předem rozvinutá chronická lymfocytární leukémie (CLL). Studie je součástí preklinického 

hodnocení v rámci projektu zaměřeného na zavedení a optimalizaci T buněčné terapie využívající chimérický antigenní 

receptor (CAR), před plánovaným použitím v klinických studiích. Chimérický antigenní receptor je rekombinantní 

protein, který obsahuje jak doménu rozpoznávací antigen tak také aktivační doménu, která spouští buněčnou odpověď T 

buněk po střetnutí s antigenem. Kromě toho vůbec poprvé využijeme připravené CAR T buňky k posouzení souvislostí 

mezi genetickou mutací u CLL buněk a odpovědi na léčbu v in vivo modelech CLL. 

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) 

Získané výsledky budou sloužit k vyhodnocení aktivity jednotlivých CAR-T designů a toxikologického profilu 

testovaných buněk. Projekt si mimo jiné klade za cíl odhalit nové prediktivní biomarkery terapie a tak stanovit základ pro 

individualizaci léčby CAR T buňkami. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Ve studiích bude použito maximálně 200 samic myší kmene NOD scid gamma. 

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

skončení pokusu? 

U zvířat by mohly být pozorovány mírně závažné projevy zhoršení zdravotního stavu vzhledem k tomu, že se u nich 

vyvolá nádorové onemocnění. V každém případě, při zřetelném nepříznivém účinku testovaných buněk u zvířete bude 

studie pro dané zvíře předčasně ukončena. Závažnost pokusu vzhledem k použitým zvířatům je na stupni „mírné“. Na 

konci pokusu budou zvířata utracena. Kadávery budou ukládány do mrazicího boxu pro VŽP a následně zlikvidovány. 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Zkoušení této testované látky je vyžadováno v rámci preklinického testování pro účely registrace Evopskou lékovou 

agenturou (EMA) a bude probíhat v souladu se směrnicemi ICH S6(R1) a ICH M3(R2) pro preklinické hodnocení 

biotechnologicky připravených látek. Pro tento typ pokusu neexistuje alternativní metoda. V databázi alternativních metod 

EURL ECVAM není uvedena validovaná metoda, která by navrhované pokusy na zvířatech nahradila. 

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

Studie je prováděna na minimálním možném počtu zvířat, tak aby získané výsledky poskytly požadované informace o 

toxicitě a efektivitě testovaných buněk. 

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. 

Veškeré úkony (aplikace, odběry krve apod.) jsou prováděny obdobně, jak je tomu běžné v humánní a veterinární praxi. 

Množství odběrů (1 odběr v průběhu 72 hodin) ani objem jednotlivých vzorků odebrané krve (0,2 ml) nepředstavuje pro 

zvířata nepřiměřenou zátěž či ohrožení zdravotního stavu. 

 


