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1 NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 1

Název projektu pokusu 
Název projektu pokusu: Stabilita účinku hydrofobnč modifikovaného alginátu na metabolismus lipidu 
Doba trvání projektu pokusů polcy* [na října 2016-- 2.poi prosince 2016 
Klíčová slova - maximálně 5 j Potkan, cholesterol, tuk, zdravotní stav, polysacharidy  
Účel projektu pokusů - označte jej křížkem íx) do prázdného polička 

X základní výzkum 
translační nebo aplikovaný výzkum _ 

j 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 lidi nebo zvířat 

zachovaní diuhů 
vyšší vzdělávání nebo odborná příprava 
trestní řízeni a jiné soudní řízeni  

Cíle projektu pokusů (např řešené_ vědecké neznámé nebo vědecké Či kljmcké potřeby)  
Cílem pokusu je zjistit stabilitu hypocholesterolemického účinku amidovaného alginátu u potkanů, v jejichž dietě byl 
zvýšený obsah cholesterolu a palmového tuku. Předchozí pokus přinesl významné zjištěni, totiž že snížení cholesterolemie 
amidovaným alginátem se odvozuje především z adsoipce tuku, více než z adsorpce sterolů. Adsorbovaný tuk a další lipidy 
jsou vyloučeny výkaly a nemohou se vstřebat. Toto zjištění je ve shodě s názorem, že nikoliv alimentární cholesterol, ale 
saturovaný tuk je hlavni příčinou zvýšené cholesterolemie. Podobně jako pektin je i alginát polysacharid na bázi uranových 
kyselin. Amidovaný pektin však byl sorbentem neutrálních sterolů (cholesterol, koprostanol), ne však sorbentem tuku. 
Cílem pokusu bude zjistit stabilitu účinku amidovaného alginátu na koncentraci cholesterolu v séru, tkáni jater a 
exkrementech potkanů, tj. zjistit zda nedochází k adaptaci potkanů na tento doplněk diety a zda nedojde při prodloužené 
době podávání k zhoršení stavu jater. Amidovaný alginát 20g/kg byl již zkoušen, nyní však jde o zkoušku stability účinku 
po 10-tí týdnech podávání. V předchozím pokuse byl amidovaný alginát podáván 3 týdny. 
V exkrementech budou kromč cholesterolu stanoveny i další neutrální steroly, žlučové kyseliny a celkový tuk. V séru bude 
stanoven cholesterol, triglyceridy, glukosa a ukazatele stavu jater. Amidace alginátu se uskuteční v naší laboratoři. Výsledky 
přispějí k poznání možností regulace cholesterolemie při zvýšeném obsahu tuku a cholesterolu v dietě. Výsledky 
předchozích pokusů byly přijaty k publikaci v časopisech základního výzkumu, s náročným oponentním řízením.  
Pravdepodobné potenciální přínosy projektu pokusů (jak by mohlo byt dosaženo pokroku ve vašem vědním oboru nebo 
]aky přinos by zněj jílovek či zvířata mohli mít)  
Předpokládáme, že nalezneme nižší účinnou koncentraci hydrofobnč modifikovaného alginátu v dietě potkanů.. Výsledky 
přispějí k poznání možností regulace cholesterolemie, (sorpce a fekální vyloučení sterolů či saturovaného tuku). Sorbenty 
neutrálních sterolů mají tu přednost před sorbenty žlučových kyselin i v tom, že váží i oxidované steroly, rovněž fytosteroly 
u lidí se sitosterolemii, sorbenty tuku zase sníží nadměrný příjem energie. Výsledky předchozích pokusů byly přijaty k 
publikaci v časopisech s náročným oponentním řízením.  

' Druh> a přibližné počty zvířat, jejichžpoužití se předpokládá 
K pokusu bude použito 28 potkanů, samice, genotyp Wistar, tj. velmi běžný genotyp; 
Jake jsou očekávané nežádoucí učmky u zvířat? Jaká je navrhovaná míra závažnosti? lak bude se zvířaty naloženo po 
skončení pokusu9

Pokus nepředstavuje žádná zdravotní rizika a žádné operační ani j iné nehumánni zákroky nebudou prováděny. Žádné 
utrpení pokusných zvířat není součástí tohoto plánovaného projektu pokusu. Usmrceni zvířat dekapitací bude provedeno po 
předchozí anestezii Isolfluranem. Po analýze budou zbytky těl uloženy do kafilerního boxu - likvidace ASA VET. Birkov. 
Uplatňování 3R (replacement, reduction refinement) 
Nahrazení používání zvířat: Uveďte pí oč ie nutné použít zvířata a ptoč nemohou být využity alternativ) bez použití zvířat. 
Míra závažnosti pokusuje mírná. Tento pokus nelze alternativními metodami nahradit. Výsledky přispějí k poznání 
možnosti regulace cholesterolemie. Potkan je pro tento účel vhodným živočišným modelem. Menší zvíře než potkan (např. 
myš) použít nelze s ohledem na potřebné množství vzorků k rozborům. 
Omezení používání zvířat Vysvětlete, jak lze zajistit použiti co nejmenšího počtu zvířat 
K pokusu bude použito 28 potkanů, samice, genotyp Wistar, tj. velmi běžný genotyp. Počet je dán potřebou 4 skupin po 7 
zvířatech. Počet potkanů ve skupině je třeba z hlediska statistické průkaznosti při očekávané variabilitě nálezů. Výchozí 

_hmotnost potkanů bude 150 - 160g.  
Šetrné zacházeni se zvířaty: Vysvětlete volbu druhu zvířat a proč se v případě tohoto zvířecího modelu jedná o nejšetrnější 
použiti z hlediska vědeckých cílů. 
Vysvětlete qbecnájmatření, která budou přijata za účelem sníženi újmy způsobené zvířatům na minimum 
Použijeme potkany genotypu Wistar, samice, tj. běžná zvířata k podobným pokusům. Menší zvíře než potkan (např. myš) 
použít nelze s ohledem na potřebné množství vzorků k rozborům. Pokus proběhne v akreditovaném objektu pro pokusy na 
potkanech č. 23. Zvířata budou umístěna individuálně v chovných nádobách Trigon. Provedení chovných nádob 
maximalizuje welfare pokusných zvířat. Jsou průhledné a umístěním vedle sebe umožňují sociální kontakt zvířat (potkani 
na sebe vidí). Individuální umístěni zvířat (pro nějž byl objekt akreditován) umožňuje statistické hodnocení nálezů a je 
současně prevenci konfliktů mezi zvířaty při boji o ustaveni hierarchie. Sociální strádání individuálně umístěných samic 
jsme nepozorovali. Námitka nebyla vznesena ani při kontrole pracovníkem Městské veterinární správy. Zásadním důvodem 



individuálního umístění potkanů je však nutnost statistického vyhodnoceni nálezů (napf. měřen; přijmu krmiva a analýzy 
exkrementů by při hromadném umístěni nebylo možné uskutečnit). Bez statistického hodnocení by pokus neměl smysl. 
Individuální umístěni potkanů je běžné, jak můžeme doložit příklady / literatury. 
Každodenní kontrola bude prováděna vedoucím pokusu nebo jeho zástupcem. Nádoby budou na přední straně označeny 
arabskými čísly. Doba adaptace potkanů bude 4 týdny; doba vlastního pokusu bude 6 týdnů. Potkani budou váženi na 
začátku a na konci pokusu; bude sledován jejich zdravotní stav, kontrolována spotřeba krmiva a vody, teplota a vlhkost 
prostředí. Jde o pokus bez zákroků na zvířatech, který nepředstavuje žádná rizika pro zvířata, v průběhu pokusu nebudou 
prováděny žádné zákroky, které by vyžadovaly znecitlivení. 




