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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Tkáňová distribuce oxidu uhelnatého při patologických stavech 
Doba trvání projektu pokusů do 31.12.2020 

Klíčová slova - maximálně 5 Oxid uhelnatý, sepse, hemoxygenáza, signalizace 

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) 

Oxid uhelnatý (CO) je plynná molekula s vysokou afinitou k hemoproteinům. Ve vysokých koncentracích vede jeho 

inhalace k vazbě na hemoglobin, snížení transportní kapacity krve pro kyslík a hypoxii tkání. CO je však v řádově nižších 

koncentracích produkován in vivo, a to především během katabolsimu hemu katalyzovaném enzymem hemoxygenázou, 

Bylo prokázáno, že v těchto koncentracích působí CO (podobně jako NO) jako významný gasotransmiter a signální 

molekula ovlivňující vaskulární tonus, neurotransmisi, zánětlivou signalizaci, buněčný růst a apoptózu. Cílem studie je 

objasnit vliv předléčení oxidem uhelnatým (CO) na průběh experimentálně vyvolané endotoxemie a zároveň porovnat vliv 

podávané formy CO (inhalace, molekuly uvolňující CO, tzv. CORM běžně využívané v animálních experimentech) na 

jeho dostupnost jednotlivým tkáním. Distribuce oxidu uhelnatého v jednotlivých tkáních má klíčový vliv na porozumění 

organoprotektivním účinkům CO po jeho inhalaci a parenterálním podání. Tato data však v literatuře chybí.  

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) 

Porozumění role CO v patogenezi zánětlivých onemocnění a vývoj molekul uvolňujících CO jako perspektivních 

terapeutik. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Experimenty jsou plánovány na dospělých myších kmene C57BL/6 nebo BALB/C., které jsou široce používaným 

kmenem pro studium patogeneze jaterních onemocnění u člověka, Plánované počty zvířat: Aplikace CO inhalací či 

podáním CORM (50 zvířat). Předléčení inhalací CO a experimentálně vyvolaná endotoxemie (30 zvířat).  Předléčení 

molekulami CORM a experimentálně vyvolaná endotoxemie (30 zvířat). 

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

skončení pokusu? 

Podávané inhalační dávky CO (250ppm/1hod) a CORM molekul jsou velmi nízké a nepředpokládáme proto žádné toxické 

účinky. Míra závažnosti pokusů je mírná. Zvířata budou po skončení pokusu usmrcena. 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Většina testů bude prováděna na buněčných kulturách, na základě výsledků pak bude prováděno na zvířatech minimum 

experimentů výhradně k získání dat, kterých nelze nabýt jiným způsobem (tkáňová distribuce oxidu uhelnatého, 

systémová sepse). 

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

Počet zvířat na skupinu byl zvolen jako minimální pro dosažení statisticky signifikantních 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. 

Se zvířaty bude zacházeno šetrně v souladu s předpisy o ochraně zvířat. Experimenty jsou plánovány na dospělých myších 

kmene C57BL/6 nebo BALB/C, které jsou široce používaným kmenem pro studium patogeneze jaterních onemocnění u 

člověka. Terapeutické látky budou zvířatům podávány inhalační cestou nebo jednou intraperitoneální injekcí, čímž se 

minimalizuje invazivita zákroků. Poslední den studie budou odebrány krev a orgány v celkové anestezii, poté budou 

zvířata usmrcena předávkováním anestetiky a vykrvením.   

 


