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Název projektu pokusů 

Střevní mikrobiom ve farmakoterapii chorob zažívacího traktu 

Doba trvání projektu pokusů 31. prosince 2019 

Klíčová slova - maximálně 5 mikrobiom, probiotika, farmakokinetika, metabolismus, nutraceutika 

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

× 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) 

1. Studium ovlivnění farmakokinetiky a metabolismu léčiv změnou složení střevní mikroflóry. 

2. Studium farmakokinetických interakcí léčiv a vybraných látek s biotransformačními enzymy, transportéry 

a nukleárními receptory. 

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) 

Navržené experimenty přispějí k objasnění možných interakcí léčiv (ať už se jedná o léčiva, přírodní látky či probiotické 

bakterie) s enzymy účastnícími se transportu či metabolismu léčiv. V případě výrazné interakce by mohlo dojít k ovlivnění 

farmakokinetiky současně podaného léčiva. Následkem toho by léčba daným léčivem mohla být neúčinná nebo naopak by 

mohlo dojít k předávkování. Tento experiment se tedy snaží předejít poddávkování nebo předávkování současně podaných 

léčiv. Důležitým aspektem pokusu je studium vlivu případných změn střevního mikrobiomu. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Laboratorní potkan, přibližně 350 ks 

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

skončení pokusu? 

U navrhovaných experimentů se nepředpokládá vznik nežádoucích účinků. Zvířeti budou aplikovány látky intragastricky, 

což je mírný stres a bolestivost. Zvíře bude v celkové anestezii po odběru vzorků usmrceno vykrvením. 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Potkan a člověk sdílejí významnou podobnost biologických mechanismů. Proto stanovení farmakokinetiky podaného 

léčiva u potkana a stanovení exprese a aktivity příslušných enzymů je prioritou pro studium osudu léčiva v organismu, 

tedy absorpce, distribuce, exkrece či biotransformace léčiva. Alternativní metody ke stanovení farmakokinetiky léčiva 

(a posouzení, jak se může daná látka chovat u člověka) a ke stanovení změn v expresi a aktivitě příslušných enzymů 

nejsou známy a nenašli jsme je ani v možných zdrojích (OECD, EURL ECVAM, European Pharmacopoeia) uvedených 

v pokynech pro vyplňování žádosti o schválení projektu pokusů. 

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

Budeme používat minimální množství zvířat s ohledem na nutnost správného statistického vyhodnocení získaných 

výsledků. 

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. 

Potkan a člověk sdílejí významnou podobnost biologických mechanismů. Navržený postup nezahrnuje invazivní ošetření 

zvířat, chirurgické zákroky a ani jiné postupy způsobující bolest zvířatům. Potkani budou pouze použity k danému účelu 

a pak usmrceny vykrvením, takže se nepředpokládá žádné utrpení. Experimentátor vykonávající intragastrickou aplikaci 

látek musí být vyškolen a musí mít zkušenosti s tímto způsobem aplikace látek. Pokud se vyskytnou příznaky aspirace 

testované látky (kašel, dyspnoe, výtok z nosu) při nebo po aplikaci, zvířata budou usmrcena. Bude probíhat denní kontrola 

zdravotního stavu pokusných zvířat - féces (příměsi, konzistence), přirozené a provokované chování, kondice zvířat. 

Zvířata moribundní - féces (tekuté konzistence + krev trvající déle než 3 dny), těl. hmotnost (ztráta > 25% z původní 

hmotnosti), dehydratace, hypotermie ( TT < 36,5 °C), příjem krmiva a tekutin (< 40 % z denní dávky po dobu 7 dní), 

preitonitida, sepse - budou utracena. Všichni pracovníci, kteří se na tomto experimentu budou podílet, jsou odborně 

způsobilí pro práci s laboratorními zvířaty a mají příslušné osvědčení, dle zákona č. 359/2012. 

 


