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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

 

Význam deficitu železa v modelu intrahepatální cholestázy indukované podáním ethinylestradiolu  
 

Doba trvání projektu pokusů ukončení 12/2020 

Klíčová slova - maximálně 5 Deficit železa, cholestáza v těhotenství 

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) 

Cílem projektu je zjistit, zda nedostatek železa může být předurčujícím faktorem pro rozvoj ICP, a které mechanizmy 

mohou být za tento účinek zodpovědné, resp. jej mohou ovlivňovat. 

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) 

Dosažené výsledky značně přispějí k detailnějšímu pochopení potenciální role železa v regulaci tvorby žluče a významu 

jeho nedostatku pro rozvoj léčivy a těhotenstvím navozených cholestáz. Navíc výsledky mohou přispět k rozšíření nových 

diagnostických a léčebných možností cholestatických onemocnění. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Bude použit běžný kmen Lewis potkanů a jeho spontánně vzniklý odvozený kmen s deficitem Mrp2 transportéru; 

maximálně bude použito 160 potkanů.   

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

skončení pokusu? 

S ohledem na publikované zkušenosti s navrženými režimy lze očekávat jenom minimum nežádoucích účinků. 

Nejzávažnějším by mělo být pouze zpomalení přírůstků hmotnosti během opakovaného podání léčiv. Toxické projevy 

nejsou očekávány. Na závěr experimentu budou zvířata v celkové anestezii zakanylována do ductus choledochus, arteria 

carotis externa a vena jugularis externaa následně usmrcena exsanquinací z břišní aorty. Poté budou odebrány požadované 

tkáně a ostatky těl budou uloženy do tmavých neprodyšných obalů se zamražením až do doby likvidace předepsaným 

způsobem. 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Vliv Fe
3+

-deficientní diety na rozvoj ICP a terapeutický efekt OB lze ověřit pouze na živém organizmu. Izolované 

celulární nebo subcelulární modely nejsou schopny dostatečně vykreslit komplexní regulaci a tvorbu žluče. 

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

Budou použity minimální nezbytné počty zvířat nutné ke správnému statistickému vyhodnocení. 

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. 

Aplikace ethinylestradiolu potkaním samicím je obecně uznávaným modelem ICP. Jiné modely obvykle vyžadují 

invazivnější přístup u těhotných samic, což je eticky méně únosné a navíc i méně spolehlivé. V tomto ohledu je navržený 

model nejšetrnějším přístupem pro splnění vědeckých cílů projektu. K snížení újmy způsobené zvířatům budou všechny 

invazivní výkony prováděny v celkové anestézii (pentobarbital 50 mg/kg, i.p.)., léčiva aplikována s co nejnižší frekvencí a 

procedury bude provádět zkušený a proškolený personál. 

 

 

 


