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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 pokusů je ověřit farmakodynamické účinky 2 nově vyvinutých ligandů lidského CAR receptoru na humanizovaném 

myším modelu C57BL/6-Nr1i3
tm1(NR1I3)Arte

 Is(5CYP3A4-CYP3A7;Del5Cyp3a57-Cyp3a59)2Arte Nr1i2
tm1(NR1I2)Arte.

.  

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) 

Experimenty by měly potvrdit účinnost 2 nově vyvinutých testovaných látek in vivo. Účinnost bude potvrzena pozitivním 

vlivem na metabolické funkce u myší krmených dietou s vysokým obsahem tuku.  

Látky jsou potenciální léčiva metabolického syndromu. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Projekt počítá s 30 zvířaty obou pohlaví typu C57BL/6-Nr1i3
tm1(NR1I3)Arte

 Is(5CYP3A4-CYP3A7;Del5Cyp3a57-

Cyp3a59)2Arte Nr1i2
tm1(NR1I2)Arte.

.  

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

skončení pokusu? 

Vzhledem k přechozím testům a úrovni in vitro, in silico a také testům akutní toxicity na myších budou pro tento projekt 

pokusů zvoleny dávky aplikovaných látek, u kterých neočekáváme žádné nežádoucí účinky. V projektu však budou myši 

krmeny dietou s vysokým obsahem tuku, která může navodit obezitu. Navrhovaná míra závažnosti pro daný experiment je 

z tohoto důvodu „mírná“. Po ukončení pokusu budou zvířata usmrcena předávkováním anestetika. Tkáně budou využity 

pro další analýzu.  

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Samotnému experimentu předcházelo in vitro a in silico testování. Z těchto experimentů byly vyselektovány dvě látky, u 

kterých následně proběhly testy akutní toxicity na hlodavcích. Bez dalších experimentů na navrhovaném kmeni 

laboratorních však potvrdit účinnost nelze.  

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

K experimentu bude použito nejmenší možné množství zvířat (6 pro jednu dávku jedné látky), tak aby bylo možné 

výsledky vlivu látek statisticky vyhodnotit. Limitací použití nadměrného množství zvířat je také cena zvířat. 

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. 

K experimentům bude využito samců a samic humanizovaného kmene C57BL/6-Nr1i3
tm1(NR1I3)Arte

 Is(5CYP3A4-

CYP3A7;Del5Cyp3a57-Cyp3a59)2Arte Nr1i2
tm1(NR1I2)Arte.

. Jedině na tomto modelu, kdy zvířata mají nahrazen myší Car 

lidským orthologem, lze testovat vliv lidských ligandů jako potencionálních léčiv. Experimenty vychází a kopírují ověřené 

protokoly publikované v práci Gao et al. JBC 2009, nedojde proto k přešlapům ohledně tápání s optimalizací protokolu ani 

nadměrnému použití zvířat. 

Látky budou aplikovány standartním způsobem plastovou intragastrickou sondou 1x týdně, odběr krve bude proveden 

z ocasní cévy. Aplikace glukózy bude provedena intraperitoneálně. Všechny tyto postupy lze považovat za standardní a 

minimalizující dlouhodobé utrpení laboratorních zvířat.  

Zvířata budou na konci experimentu usmrcena za použití celkového inhalačního anestetika.  

 


