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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Testování vlivu potenciálních přírodních léčiv na metabolickou aktivitu vybraných biotransformačních enzymů  

Doba trvání projektu pokusů 5 let (od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2022) 

Klíčová slova - maximálně 5 Biotransformace léčiv; potkan; cytochrom P450; přírodní léčiva 

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) 

Stanovit vliv látek přírodního původu s prokázaným antidepresivním působením na metabolickou aktivitu vybraných 
biotransformačních enzymů. Přínosem studie bude znalost případných farmakokinetických interakcí zkoumaných látek 
coby potenciálních léčiv. 
 Podávány budou vybrané látky, obsahující směs níže uvedených účinných látek s anxiolytickým a/nebo antidepresivním 
účinkem, izolované z rostlin: Passiflora incarnata – harman, harmin, harmalin a/nebo  jejich deriváty; Rhodiola rosea - 
rosiridin, salidorosid, rosin, rosavin, rosarin a/nebo  jejich deriváty; Bacopa Monniera - bacosid A a B,  brahmin, herpestin; 
Centella asiatica –terpenické obsahové látky asiatiková, brahmová kyselina a nebo jejich glykosid; Sceletium tortuosum - 
mesembrin, mesembrenon, mesembrenol, tortuosami; Withania somnifera - sitoindosidy a withaferin 
Účelem projektu je základní výzkum s cílem zabránit nebo omezit výskyt nežádoucích účinků potenciálních léčiv 

v souvislosti s terapií jinými léčivy z důvodu odlišného způsobu biotransformace. 

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) 

Poznáním interakčního potenciálu přírodních látek s anxiolytickým a/nebo antidepresivním působením přispěje 

k bezpečnosti terapie nejen těmito látkami, které již dnes pacienti hojně využívají v samoléčení, ale také přispěje k větší 

bezpečnosti ostatní zavedené medikace.  

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Laboratorní potkan, samec ve stáří 6-10 týdnů, maximálně 200 ks během 5 let. 

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

skončení pokusu? 

Nežádoucí účinky testovaných látek v použitém dávkování nejsou známy, avšak mohou teoreticky zahrnovat běžné 

gastrointestinální nežádoucí účinky, jako je nevolnost, průjem. Míra závažnosti je mírná. Po skončení pokusu budou 

zvířata usmrcena aplikací celkového anestetika. 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Žádnou z alternativních metod není možno užití zvířat v plánovaném experimentu plně nahradit. Komplexní účinek léčiv 

na biotransformační enzymy in vivo není možné studovat na žádné z alternativních metod, neboť tyto neodrážejí složitý 

systém biochemicko-fyziologických vazeb. V pokusu bude použitý jen nezbytný počet pokusných zvířat pro validní 

statistické vyhodnocení sledovaných parametrů (skupina, n=10). Se zvířaty bude zacházeno tak, aby bylo minimalizováno 

případné utrpení- – zvířatům bude po transportu umožněna dostatečná doba pro adaptaci na nové prostředí, personál 

pracující se zvířaty manipuluje se zvířaty tak, aby předcházel zbytečnému stresu, při testování nejsou používány pomůcky, 

které by způsobovaly bdělému zvířeti strach, bolest a utrpení.  

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

Co nejmenšího počtu zvířat ve skupině bude možno použít díky použití imbredního kmene, zvířat stejného pohlaví, stáří a 

hmotnosti. Tato homogenita umožní použít jen 10 zvířat ve skupině a prokázat případné signifikance. Pokus bude 

prováděn dle schváleného projektu pokusu s maximální pečlivostí tak, aby nebylo nutné pokus opakovat.  

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 představuje velmi vhodný model pro studium některých biotransformačních enzymů. Podobný 

experiment nelze modelovat pomocí počítačových modelů ani nelze tyto interakce komplexně studovat na buněčné úrovni. 

Podobný pokus na lidských subjektech není v této fázi výzkumu proveditelný. Se zvířaty bude zacházeno dle principů 3R 

(viz výše). Pokusná zvířata budou umístěna odděleně od místa experimentu. Ke každému jedinci se bude přistupovat 

jednotlivě s minimalizací bolestivých vjemů při zahájení pokusu. Pokus bude trvat po nezbytně nutnou dobu, bolestivé 

úkony budou prováděny v celkové anestezii. Pokus bude probíhat v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu 

zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat 

 


