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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Využití glukanových částic jako nosičů biologicky aktivních látek vhodných pro léčbu nespecifických střevních zánětů – 

farmakokinetický experiment (projekt AZV ČR) 

Doba trvání projektu pokusů Pokus bude zahájen nejdříve po jeho schválení (2016). Experiment bude ukončen 

s ukončením grantové podpory, nejpozději do 22. 4. 2019. 

Klíčová slova - maximálně 5 glukanové částice, zánět, kolitida 

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) 

Cílem studie je zjistit, jak enkapsulace vybraných přírodních látek fenolického a terpenického charakteru do glukanových 

částic ovlivní jejich farmakokinetické profily. Vybrané látky, které prokážou v předchozím in vitro screeningu (1. fáze 

projektu) nejvyšší potenciál pro hodnocení na zvířecím modelu, budou aplikovány zvířatům perorálně s cílem vyhodnotit 

základní farmakokinetické parametry.  

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) 

Tento experiment je součástí projektu, který se zabývá využitím glukanových částic jako nosičů biologicky aktivních látek 

a jejich možným uplatnění v terapii nespecifických střevních zánětů. Nespecifické střevní záněty jsou skupinou 

chronických zánětlivých onemocnění postihující gastrointestinální trakt. Současná léčba není zcela efektivní a je nutné se 

zaměřit na vývoj nových terapeutik. Glukanové částice nabízí nejen svůj imunomodulační účinek, ale zároveň představují 

možnost vytvoření komplexu s biologicky aktivními látkami a tato technologická úprava může výrazně ovlivnit výsledné 

farmakodynamické a farmakokinetické parametry testovaných látek.  

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

K experimentu budou použiti laboratorní potkani kmene Wistar. Tento kmen je vhodný pro daný typ projektu. Vzhledem 

ke statistickému hodnocení výsledků a jejich validitě je nezbytné provést experiment na 6 zvířatech v rámci každé 

skupiny. Experimenty zahrnují použití 10 skupin zvířat, tj. 60 potkanů. 

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

skončení pokusu? 

Zvířatům bude v celkové anestezii vpraven do v. jugularis katetr pro opakované odběry žilní krve. Dávka testovaného 

léčiva bude podána jednorázově gastrickou sondou. Pokusy byly dle vyhlášky č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných 

zvířat, klasifikovány jako mírné. Po ukončení pokusu budou zvířata uvedena do celkové anestezie i.m. aplikací přípravku 

Zoletil a následně usmrcena injekční aplikací přípravku T61.  

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

In vivo experiment bude navazovat na předchozí fáze projektu. Animální model je pro hodnocení farmakokinetických 

parametrů látek nezbytný, komplexnost savčího organismu není možné nahradit alternativní metodou se stejnou 

spolehlivostí a vypovídající hodnotou (na základě zdrojů OECD, EURL ECVAM, European Pharmacopoeia). 

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

Bude použit takový počet zvířat, aby byly výsledky statisticky vyhodnotitelné a validní. 

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. 

Laboratorní potkan je běžně používaným živočišným druhem k preklinickému hodnocení potenciálních léčiv. 

S pokusnými zvířaty bude zacházeno šetrně. Před vlastním pokusem proběhne minimálně týdenní aklimatizace zvířat. 

Pokus bude prováděn odděleně od prostor, kde budou zvířata umístěna. Zákroky způsobující bolest budou probíhat pod 

celkovou anestezií. V průběhu pokusu budou zvířata pravidelně sledována, tak aby byla újma snížena na minimum. Pokus 

bude probíhat v souladu s platnou legislativou zabývající se ochranou pokusných zvířat (dle zák. č. 246/1992 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 419/2012 Sb., na ochranu pokusných zvířat). 

 

 


