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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 
Název projektu pokusů 

Sledování účinku de novo syntetizovaných látek proti Bordetella pertussis, Bacillus subtilis a Staphylococcus aureus na 

myším modelu. 

Doba trvání projektu pokusů 1. pololetí r. 2015 

Klíčová slova - maximálně 5 Bordetella pertussis, Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus 

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) 

Intranazální podání Salmonella enteritidis, Francisella tularensis a Bacillus anthracis , orální a parenterální podání 

testovaných látek s předpokládaným účinkem proti uvedeným agens. 

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) 

Vzrůstající výskyt rezistence k dostupným způsobům léčby vyžaduje nalezení nového terapeutického přístupu k léčbě 

onemocnění způsobeného výše uvedenými původci.  

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

myší samice kmene BALB/c, 600 ks 

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

skončení pokusu? 

Podání testovaných látek nevyvolá bolestivost a nezpůsobí utrpení zvířete. Na konci experimentu se zvířata neprobouzí z 

celkové anestézie a jsou bezbolestně utracena. 

 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Vzhledem k charakteru pokusu nelze tento pokus ani pokusná zvířata nahradit jinými alternativními metodami. 

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

Počet pokusných zvířat je minimální pro statistické zpracování a validitu 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. 

Jedná se o zavedený postup zvolený s ohledem pro daný typ infekce. Zvolený způsob podání testované látky a infekčního 

agens nezpůsobí pokusným zvířatům zvýšenou újmu. 

 


