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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Imunomodulační působení galantaminu 

Doba trvání projektu pokusů 1 týden experiment + dva měsíce ustájení, karanténa atd. 

Klíčová slova - maximálně 5 Imunomodulace; galantamin; hemocyanin; cholinergní protizánětlivá dráha 

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) 

Vědecký experiment zaměřený na identifikaci nových účinků známého léku 

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) 

Výsledky experimentů budou zveřejněny v odborném časopise. Na základě výsledků bude možné identifikovat vliv 

galantaminu na modulaci imunitní odpovědi. Tato problematika je v odborné literatuře diskutována, nejsou však dostupné 

relevantní závěry. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

400 ks, myš BALB/c 

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

skončení pokusu? 

Aplikovaná dávka testované látky odpovídá terapeutické dávce pro člověka při zohlednění hmotnosti zvířete a zároveň 

přibližně stonásobně nižší, než je očekávaná střední smrtná dávka. Nejsou očekávány negativní dopady na kvalitu života 

zvířat v experimentu. klasifikace – mírné. 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Komplexní posouzení imunomodulačního dopadu galantaminu není možné provést na alternativním modelu. Galantamin 

působí na několik nervových drah a výsledný efekt nelze jednoduše vztáhnout na konkrétní modelový systém. 

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

Velikost skupin je volena s ohledem na nutnost posoudit, zda prokázané změny jsou signifikantní. Menší skupiny by 

neumožnily statistické testování některých markerů. 

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. 

Látka bude aplikována relativně bezbolestným způsobem subkutánně a zvířata nebudou vystavena žádným stresovým 

podmínkám. Závěrečná eutanázie bude provedena v kompletní narkóze. 

 


