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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Role nukleárních receptorů FXR, CAR, VDR a RAR v regeneraci jater. 

Doba trvání projektu pokusů 4 roky 

Klíčová slova - maximálně 5 Potkan, jaterní regenerace, receptory  

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

x 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 proto zjistit význam FXR, CAR, VDR a RAR nukleárních receptorů pro jaterní regenerační odpověď po 

parciální hepatektomii u jinak zdravých jedinců. Navíc bude regenerační odpověď hodnocená i u zvířat (potkanů) 

s deficitem základního transportéru pro konjugáty sloučenin s glukuronovou a sírovou kyselinou tj. Mrp2 (multidrug 

resistence-associted protein 2). 

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) 

Projekt řeší řadu doposud neznámých situací a přináší lepší poznání potenciálního terapeutického využití agonistů 

vybraných nukleárních receptorů během regenerační odpovědi jater navozené parciální hepatektomií. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Ve studii budou použiti potkani kmene Lewis a od nich odvození Mrp2 deficientní potkani. S ohledem na strukturu 

experimentů je potřeba použít 256 jedinců. 

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

skončení pokusu? 

Podávání agonistů nukleárních receptorů v nízké dávce je ve stávajících studiích řádně zdokumentováno (u jiných modelů 

patologií než je PH) a není spojeno s nežádoucími účinky. Mírné nežádoucí účinky jsou spojeny s operačním výkon a 

následnou regenerací jater – zejména se jedná o možnou bolestivost v prvních hodinách po operaci, která však bude 

tlumena buprenorfinem. 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Náhrada zvířat za alternativní in vitro model není možná, jelikož sledování dynamiky paralelních změn způsobených 

aktivací daných receptorů v různých tkáních v čase po podání je možné jenom u živého organizmu. Nicméně pro 

experimenty bude použit jen nejnutnější počet zvířat - reduction. Refinement – experimenty bude provádět zkušený tým 

s vypracovanými postupy pro redukci utrpení zvířat. Všechny zákroky budou probíhat během celkové anestezie. 

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

Struktura experimentů je navržena po důkladné teoretické přípravě v dané problematice a navazuje na dlouhodobé 

zkušenosti realizujícího týmu. Pro experimenty budou použity klinicky ověřené dávky v prověřených schématech. 

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. 

Zvolený myší model představuje „zlatý standard“ výzkumu v dané oblasti, proto byl vybrán i pro naši studii. Tento přístup 

má proto největší pravděpodobnost uplatnění pro interpretaci takto získaných dat a jejich potenciální interpolaci do 

humánní medicíny. Snížení újmy zvířatům bude zabezpečeno vysokou kvalitou péče ve Viváriu LFHK postavené na 

zkušeném personálu a používání anestetik a analgetik. 

 

 


