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PRZEDMIOT 

Zgodnie z wskaźnikiem porównawczym, treścią i metodą badań 
toksykologicznych, przeprowadziliśmy na FR001 test ostrej toksyczności, test 
toksyczności skumulowanej, mikrojądrowy test erytrocytów 
polichromatycznych myszy, test aberracji spermy oraz test Amesa. W wyniku 
badań, w przypadku FRC001 test ostrej toksyczności, test toksyczności 
skumulowanej i test Amesa wykazały normalne wyniki, podczas gdy wskaźnik 
mikrojądrowy erytrocytów polichromatycznych i wskaźnik aberracji spermy 
były znacznie wyższe niż w grupie kontrolnej. Otrzymane rezultaty 
odzwierciedlają wartość bezpiecznego poziomu Edfrnn i dostarczają danych 
dotyczących dawkowania i sposobu podawania FRC001. 

Słowa Kluczowe:FRC001;LD50;mutagenność;współczynnik aberracji; 
współczynnik mikrojądrowy. 
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PODSTAWA  

Toksykologia głównie bada relacje pomiędzy toksycznością leków oraz ich 
składników, a ich fizykochemicznymi właściwościami, sposobem absorpcji, 
dystrybucji, przemiany oraz stopniem kumulacji i wydalania. Istnieją dwa 
rodzaje badań toksykologicznych: testy in vitro oraz testy in vivo. Ten 
pierwszy obejmuje test ostrej toksyczności, test toksyczności skumulowanej, 
test aberracji oraz test mutageniczności na żywych zwierzętach, drugi rodzaj 
badań obejmuje test mutageniczności na mikroorganizmach. By właściwie 
ocenić toksyczność FRC001 w aplikacjach klinicznych, dokładnie 
przebadaliśmy go pod względem toksykologicznym. 
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MATERIAŁY I METODY 



1. Materiały 

1.1 Przedmiot : FRC001. 
1.2 Zwierzęta eksperymentalne : 
1.2.1 Mysz , gatunek kunowate, zdrowa, wiek 2~3 miesiące, płeć męska lub 
żeńska 
1.2.2 Szczur, gatunek świstakowate, zdrowy, wiek 3~4 miesiące, 180~220g, 
płeć męska lub żeńska. Myszy i szczury dostarczone zostały przez 
Experimental Animal Center of Tongji University of Medical Science.  
1.3 Obciążenie Eksperymentalne: Histidynowa dystrofia bakterią Salmonella 
typhimurium, TA98, TA100 oraz TA102 dostarczonymi przez Ames Laboratory 
of California. 

2. Metody: 

2.1 Test ostrej toksyczności: Zgodnie z metodą Horna 50 myszy podzielono 
losowo na pięć grup : jedną grupę kontrolną oraz cztery grupy aplikacyjne ( 
21.5, 10.0, 4.64 oraz 2.15g/kg. wagi ciała). Każda grupa zawierała również po 
10 szczurów - połowę płci męskiej i połowę żeńskiej. FRC001 rozcieńczono za 
pomocą wody destylowanej. Szczury jeden raz dziennie endogastrycznie 
karmiono lekiem przez kolejne dwa tygodnie. 

2.2 Metoda zwiększanej dawki : Trzydzieści dwa szczury podzielono losowo na 
dwie grupy : kontrolną i eksperymentalną. Każda z grup liczyła po 16 
szczurów - połowę płci męskiej a połowę żeńskiej. Szczury z grupy 
eksperymentalnej były karmione endogastrycznie dawkami FRC001 (3.0g/kg. 
wagi ciała), następnie zwiększono dzienną dawkę do 5.26 LD50 przez kolejne 
30 dni. Grupie kontrolnej podawano w tym samym czasie normalny roztwór 
soli fizjologicznej w taki sam sposób jak grupie eksperymentalnej. 

2.3 Test Mikrojądrowy : 50 myszy podzielono losowo na pięć grup : jedną 
negatywną grupę kontrolną, jedną grupę pozytywną i trzy grupy aplikacyjne 
(4.3, 10.8, 21.5g/kg. wagi ciała). Każda z grup liczyła po 10 myszy - połowę 
płci męskiej, połowę żeńskiej. Myszom grupy negatywnej podawano 
endogastrycznie wodę destylowaną (5g/kg. wagi ciała), podczas gdy grupie 
pozytywnej wstrzykiwano śródotrzewnowo cyklofosfamidynę 
(cyclophosphamide)- 100mg/kg. wagi ciała, co zbijało je średnio po około 30 
godzinach. Innym grupom podawano leki endogastrycznie raz dziennie przez 
kolejne cztery dni i zabijano je w piątym dniu eksperymentu. Następnie 
separowano ich mostek i zgniatano, w celu przygotowania z pozyskanego w 
ten sposób z szpiku kostnego wymazu erytrocytów polichromatycznych. 
Następnie przeliczono starannie wyseparowaną, jednostkową ilość erytrocytów 
polichromatycznych oraz jąder mikrokomórkowych. 

Test aberracji spermy : Czterdzieści myszy płci męskiej podzielono losowo na 
pięć grup : grupę negatywną, grupę pozytywną oraz trzy grupy lecznicze (4.3 
, 10.8, 21.5 g/kg. wagi ciała). Każda z grup liczyła po osiem myszy. Myszom 



grupy negatywnej podawano wodę destylowaną (21.5g/kg. wagi ciała I.G.), 
myszom w grupie pozytywnej podawano cyklofosfamidynę 
(cyclophosphamide)- 21.5g/kg. wagi ciała, a myszy w grupach leczniczych 
były karmione FRC001. Wszystkie z nich były karmione intragastrycznie jeden 
raz dziennie przez kolejne pięć dni, a następnie zabijane po 30 dniach 
normalnego karmienia. W dalszym toku eksperymentu, separowano ich 
najądrza i wkładano do 5 ml roztworu soli fizjologicznej, cięto na kawałki i 
przemywano przez 15 minut w wodzie o temperaturze 36.5 °C. Następnie 
starannie przeliczono całkowitą ilość plemników, oraz ilość plemników 
aktywnych w 200 sztukowej grupie. Na podstawie wykonanego wymazu 
obliczono współczynnik aberracji spermy. 

2.5 Test Amesa : FRC001 rozcieńczono w DMSO w pięciu różnych stężeniach: 
1:50, 1:200, 1:500, 1:2000 and 1:5000. DMSO stanowiło kontrolny obiekt 
negatywny, podczas gdy Dexon i 2,7-diaminofluorene stanowiły pozytywne 
obiekty kontrolne. Dexon został użyty jako mutagen, a 2,7-diaminofluorene 
jako mutagen pośredni. Opis szczegółów można znaleźć w pozycji nr [4] 
załączonej bibliografii. 
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OMÓWIENIE UZYSKANYCH REZULTATÓW 

1. Test ostrej toksyczności FRC001: 

Test wykonano zgodnie z metodą ostrej toksyczności, Po dwóch tygodniach 
obserwacji , wszystkie zwierzęta karmione FRC001 nie wykazywały żadnych 
nienormalnych objawów. W normalny sposób przyjmowały pożywienie i 
napoje. Ich ciężar ciała nie wykazywał większych zmian. Żadne ze zwierząt nie 
padło w czasie trwania eksperymentu. Ilość LD50 z FRC001 w doustnym 
podaniu wynosiła 21.5g/kg.wagi ciała. 

2.Test toksyczności skumulowanej Edfrnn 

 



 

2.2 Wpływ na współczynniki głównych organów szczura ( Tabela 1) 

Numer Grupy Współczynniki Organów ( X ± SD) 
  Serc

e 
Wątroba Śledzion

a 
Płuca Nerki 

  

Kontrolna        Eksperymen
talna 

16 0.45a0.
04 

3.96a0.
60 

0.38a0.
07 

0.96a0.
30 

0.85a0.
08 

6 0.44 
a 
0.05 

4.14a0.
39 

0.38a0.
07 

1.03a0.
26 

0.88a0.
06   

Tabea 1. Wpływ FRC001 na Współczynniki Głównych Organów Szczura 

Różnica pomiędzy obiema grupami nie była znacząca, P>0.05 

Zgodnie z Tabelą 1. i wykresem 1,2, FRC001 nie powodował znaczącego 
wpływu na wagę ciała oraz przyrost średniej wagi ciała w ciągu kolejnych 30 
dni intragastrycznej jego aplikacji. Przyjmowanie przez zwierzęta jedzenia 
oraz ich aktywność była zupełnie normalna. Nie stwierdzono żadnych reakcji 
toksycznych. Po badaniach patologicznych stwierdzono, że wszystkie organy 
wewnętrzne nie wykazywały żadnych odchyleń od normy. Różnica pomiędzy 
grupą kontrolną, a grupą eksperymentalną była naprawdę nieznaczna 
(P>0.05). Dawka skumulowana sięgała do 5.26 LD50 w ciągu 30 dni a żadne 
zwierze nie padło. Rezultaty te dowodzą, że FRC001 nie wykazuje żadnej 
skumulowanej toksyczności. 

3. Wpływ FRC001 na jądra komórek szpiku kostnego myszy (wykres 3, 4) 



 

 

Generalnie w teście mikrojądrowym, mikrojądrowy współczynnik 
cyklofosforamidowy (w pozytywnej grupie kontrolnej) wyniósł 0~3%, ten sam 
współczynnik w negatywnej grupie kontrolnej był mniejszy od 3%. Zgodnie z 
wykresem 3 i 4, mikrojądrowe współczynniki w pozytywnej oraz negatywnej 
grupie kontrolnej wynosiły odpowiednio 30.3% i 1.4%. Otrzymane rezultaty 
wykazują niezawodność tego testu. Mikrojądrowy współczynnik w przypadku 
niskich, średnich oraz wysokich dawek FRC001 wyniósł odpowiednio 4.5%, 
6.6%, 9.0%. Różnica pomiędzy grupami Edfrnn, a negatywną grupą kontrolną 
była bardzo znacząca. Udowadnia to, że FRC001 wykazuje mutageniczne 
oddziaływanie. 

4. Wpływ FRC001 na aberrację spermy myszy (Wykres 5. i Tabela 2.) 

Tabela 2. Wpływ FRC001 na Aberrację Spermy Myszy 

Grupy Ilość Ilość 
Plemników 

Ilość Aktywnych 
Plemników 

Współczynnik 
Aberracji 

Negatywna 8 237.1 158.9 9.3 



4.3g/kg.m.c. 8 156.3 109.7 11.3  
m.c. 8 253.0 177.5 19.4 
21.5g/kg.  8 212.0 139.2 27.9 
Pozytywna 8  378.9 263.1 55.1 

 

Wykres 5. Wpływ FRC001 na Współczynnik Aberracji Spermy u Myszy 

Zgodnie z Tabelą 2., współczynnik aberracji spermy u myszy, w przypadku 
trzech dawek FRC001 był w pozytywnej grupie kontrolnej wyższy, niż w 
grupie negatywnej. Ogólnie rzecz biorąc, współczynnik ten był podwójnie 
większy w grupie pozytywnej niż w negatywnej grupie kontrolnej. Pod koniec 
testu współczynnik aberracji spermy w grupie pozytywnej był już 6 razy 
większy niż. w grupie negatywnej, podczas gdy niskie, średnie i wysokie dawki 
FRC001 były 1,2 oraz 2,1 i 3 razy większe od tych w negatywnej grupie 
kontrolnej. Różnica była więc bardzo znacząca (P<0.05, P<0.01). 
Doświadczenie to wykazało, że FRC001 wykazuje pewne szkodliwe i toksyczne 
działanie na dziedziczność zarażonych komórek. 

5. Test Amesa FRC001 (Tabela 3.) 

  

  MR (Rt/Rc) 
Stężenie 
FRC001(ug)  

TA97 TA98 TA100 TA102 

+S-9  -S-9 +S-9 -S-9 +S-9 -S-9 +S-9 -S-9   
1/50 1.02 0.80 0.78 1.26 0.96 1.04 0.94 0.90 
1/200 1.18 0.85 1.00 1.24 0.91 1.14 1.16 1.00 
1/500 1.02 0.86 1.12 1.04 1.00 1.09 1.12 0.86 
1/2000 1.08 1.02 1.25 1.13 1.02 1.13 1.29 1.26 
1/5000 1.11 1.03 1.06 1.10 1.07 1.08 1.18 1.13 
Dexon(50ug/) - 11.30 - 15.70 - 4.33 - 3.55 
2-AF 3.35 - 5.32 - 5.07 - 2.10 - 
DMSO - 1.14 - 0.74 - 0.96 - 0.84 



Tabela 3. Wyniki testu Amesa FRC001 

Zgodnie z Tabelą 3., używając łącznej metody wykonania testu Amesa dla 
FRC001, współczynnik (MR) kolonii mutagenicznych (Rt) oraz spontaniczna 
odwrotność zmutowanej kolonii (Rc) były niższe niż dwa. Rezultaty 
udowodniły, że FRC001 nie wskazywał żadnej stwierdzonej mutageniczności. 
MR w przypadku Dexonu i 2,7-diaminofluoronu były wyższe niż dwa i 
wskazywały na pozytywny wynik testu Amesa i ich mutageniczne działanie. 
MR z DMSO niższy niż dwa, wskazywał, że nie ma on mutagenicznego 
oddziaływania. Otrzymane rezultaty wskazują również na niezawodność 
wykonanego testu. 

Konkludując, w badaniach toksykologicznych FRC001, zarówno test ostrej 
toksyczności, toksyczności skumulowanej i test Amesa wykazały, że 
otrzymane wyniki mieszczą się w granicach normy, podczas gdy test 
mikrojądrowy oraz test aberracji spermy wykazały ponadnormatywne wyniki. 
Ogólnie uważa się, że występowanie interfazy mikrojądra jest spowodowane 
działaniem mutagenu, np. gdy jądro składa się z kawałków chromosomów 
wskutek efektu działania mutagenu. Współczynnik mikrojądrowy jest zawsze 
ściśle powiązany z chromosomową aberracją. FRC001 powoduje wzrost 
współczynnika aberracji spermy u myszy, pokazując, że ma on potencjalnie 
szkodliwe działanie na dziedziczenie zarażonych męskich komórek. Zgodnie z 
procedurą oceny i toksykologiczną metodologią badania żywności i leków 
określoną przez odpowiednie agendy rządowe, przedmiot badań nie może 
otrzymać dopuszczającej na rynek, pozytywnej oceny, gdy otrzyma on dwa 
pozytywne wyniki w teście dziedziczenia toksyczności lub wykazuje oczywistą 
toksyczność w teście skróconego odżywiania. Jeżeli test skróconego 
odżywiania wykazuje podejrzenie pozytywnego wyniku, dopuszczenie zależy 
od ważności i zakresu potencjalnego spożycia przedmiotu badań. W przypadku 
FRC001, pozytywne wyniki testu mikrojądrowego oraz testu aberracji spermy 
mogą być związane z jego składnikami, interakcją poszczególnych składników 
oraz / lub tworzeniem się nowych produktów podczas przetwarzania FRC001. 
Sugerujemy Działowi Aplikacji zastanowienie się nad mutagenezą FRC001, w 
przypadku prowadzenia prób klinicznych. Należałoby przeprowadzić w 
przyszłości badania, które wykażą, czy toksyczność FRC001 może być jeszcze 
bardziej zmniejszona poprzez ścisłą kontrolę dawkowania i częstszą 
administrację mniejszych dawek tego środka. 
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