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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) 

Stanovení cytokinového profilu a buněčných populací po celotělovém ozáření v odebraných biologických materiálech po 

zvolených časových intervalech.  

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) 

Daný experiment je pilotní v rámci schváleného grantu, jehož výsledkem bude stanovení cytokinového profilu pro další 

testováni při projevech radiačně indukovaných poškození plic a následná terapie parciálního ozáření. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

V experimentu budou použity samice imbredního myšího kmene C57Bl/6, věk  6-8 týdnů, váhová kategorie 20 – 23 g. 

Počet potřebných zvířat na celý experiment je odhadován na 100 ks/rok, celkem tedy 300 ks.  

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

skončení pokusu? 

Zvířata budou jednorázově ozářena dávkou nižší než LD50/30, což by mělo mít nepříznivé účinky. Z tohoto důvodu je 

míra závažnosti střední.  Po skončení pokusu budou zvířata usmrcena předávkováním inhalačního anestetika, bude jim 

odebrán požadovaný biologický materiál. Kadávery budou uloženy do chladícího boxu a zlikvidovány certifikovanou 

firmou. 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Kvůli stanovení některých cytokinů s pleiotropním účinkem na celý organizmus, není možné tento pokus nahradit 

alternativními metodami, neboť by nemohla být sledovaná systémová odpověď. 

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

V každé skupině bude použit počet zvířat nezbytných k získání dostačujícího množství biologického materiálu pro 

statistické vyhodnocení pokusu. 

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. 

Laboratorní myší kmen C57Bl/6 byl zvolen kvůli jeho radiorezistenci a možnosti sledováni systémové odpovědi 

organizmu - produkci cytokinů na ionizující záření. Manipulace se zvířaty bude co nejohleduplnější. Po celou dobu 

experimentu budou zvířata krmena a napájena ad libitum. Chované budou ve standardních podmínkách. Před samostatným 

pokusem budou zvířata nejdříve aklimatizovaná na nové podmínky (3 týdny) aby se eliminovaly nežádoucí faktory jako 

stres a důsledky změny stravy, které mohou ovlivnit cytokinovej profil.  

 


