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Interakce střevních OATP transportérů s flavonoidy a jejich možný význam pro transport léčiv 
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Účel projektu pokusů - označte jej křížkem (x) do prázdného políčka 

x základní výzkum 

 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 projektu pokusů je získání celého střeva pro zpracování ultratenkých tkáňových řezů. Tyto řezy z tkáně střeva pak 

poslouží ke studiu interakce léčiv ze skupiny statinů, využívaných pro léčbu zvýšených hladin krevních tuků, s přírodními 

látkami typu flavonoidů, které se vyskytují v potravě.  

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) 

Informace o interakci léčiv na úrovni lékových transportérů ve střevní bariéře mohou být významné pro klinické používání 

zkoumaných léčiv. Tyto informace mohou přinést poznatky pro optimalizaci léčby frekventně používanými 

hypolipidemiky.    

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Potkan kmene Wistar, samec, 60 kusů během let 2017 - 2019 

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

skončení pokusu? 

Zvíře v experimentu slouží pouze jako zdroj tkáně. Tkáň bude odebírána až po usmrcení zvířete v hluboké anestezii. 

Experiment tedy začíná až po usmrcení zvířete. Žádné nežádoucí účinky nejsou očekávány.  

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Informace na úrovni střevní bariéry nelze získat jinak, než z dat naměřených s využitím integrální tkáně laboratorního 

zvířete. K použití laboratorního zvířete bude přistoupeno vždy až po provedení pilotních studií na buněčných modelech. 

Tyto buněčné modely však nemohou přinést údaje, které lze zjistit s využitím komplexní tkáně laboratorního zvířete.  

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

Použití techniky tkáňových řezů značně samo o sobě redukuje množství laboratorních zvířat. Ze střeva jednoho zvířete lze 

uskutečnit více paralelních experimentů. Pro samotný experiment pak bude využito jen takové množství zvířat, aby 

výsledky byly statisticky vyhodnotitelné. 

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. 

Technika střevních tkáňových řezů vyžaduje při vlastním experimentu řadu manuálně náročných kroků. Daná metodika 

byla původně vyvinuta a je ve výzkumné oblasti používána právě s využitím potkaního střeva. Rozměrově je potkaní 

střevo pro tuto techniku nejvhodnější. Při manipulaci s laboratorním zvířetem je postupováno šetrně a zvířeti není 

způsobována žádná bolest ani újma. Před vlastním utracením je uvedeno do celkové anestezie.  

 


