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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Stanovení MTD nových adjuvans, 26/14 

Doba trvání projektu pokusů Listopad 2014 – prosinec  2014 

Klíčová slova - maximálně 5 MTD, adjuvans , vakcína 

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) 

Bude provedeno testování nově zvolené metody pro stanovení vhodných (netoxických) dávek nově vyvinutých 

adjuvans použitelných  při výrobě vakcím. Tato adjuvans budou využita jako potencionální nová složka vakcín. 

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) 

U nově připravovaných látek je nutno specifikovat základní toxikologické a farmakokinetické parametry, jako je 

MTD - určení terapeutické šíře, vliv na biochemické a hematologické parametry, zhodnocení histopatologických 

změn v jednotlivých tkáních. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Inbrední myší linie Balb/c. 20 kusů myší, o váze 18-23g, samci/samice 50/50  

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

naloženo po skončení pokusu? 

adjuvans před in vivo testováním jsou pečlivě vybírány pomocí in vitro experimentů. Jejich toxicita je nízká a 

s vedlejšími účinky se nepočítá. V případě nežádoucích účinků, jsou zvířata neprodleně vyřazena ze studie. 

Odhadovaní míra závažnosti střední. Na konci experimentu budou zvířata utracena bezbolestně předávkováním 

celkovým anestetikem. 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

použití zvířat. 

Navrhované schéma pokusu nelze nahradit buněčným modelem. Ověření bezpečnosti nového adjuvans na 

laboratorním zvířeti je nezbytné z hlediska přínosu pro klinickou praxi.  

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

Dle předběžného statistického hodnocení by měl být daný počet dostatečný 

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. 

Pro studii byla zvolena myš  z důvodu preklinického testování. Jde o nezbytný krok pro ověření toxicity 

ajduvans před případným dalším preklinickým hodnocením. Zvířata nebudou v průběhu pokusu nijak fixována. 

Podávání testovaných látek bude nebolestivé.  

 


