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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Vliv nedostatku železa na ukazatele oxidačního stresu selat  
Doba trvání projektu pokusů pokus potrvá 42 dní a bude ukončen nejpozději do 31. 11. 2016 

Klíčová slova - maximálně 5 oxidační stres, nedostatek železa, anemie 

Účel projektu pokusů - označte jej křížkem (x) do prázdného políčka 

 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) 

1) zhodnocení dopadu nedostatku železa a anémie na ukazatele oxidačního stresu u selat.  

2) návaznost projektu na vlastní předchozí experimenty zaměřené na výzkum vlivu nedostatku železa na imunitu selat a 

funkci štítné žlázy.  

3) nepostradatelnost ke kompletaci problematiky nedostatku železa a anemií u selat.  

4) porovnání výsledků dosažených u selat s výsledky obdobných studií prováděných v humánní medicíně.  

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) 

1) získání jedinečných výsledků v oblasti vlivu nedostatku železa na ukazatele oxidačního stresu u selat a zároveň 

potvrzení či vyvrácení stanovené hypotézy.  

2) návaznost na předchozí projekty a ucelení poznatků o anemii u selat.  

3) vědecký článek do časopisu s IF a odborného časopisu, zabránění neodůvodněnému opakování pokusu.  

4) motivace studentů pregraduálního a postgraduálního studia k vědecko-výzkumné činnosti v kombinaci s praktickou 

činností v oboru Choroby prasat a Vnitřní nemoci prasat 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

prase domácí, sele před odstavem a po odstavu, 60 kusů 

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

skončení pokusu? 

Existuje možnost vzniku hematomu po odběru krve. Odběry však budou probíhat lege artis, s co největší mírou opatrnosti, 

aby se tomuto předešlo. Při včasném zásahu se nejedná o závažný účinek na zdraví selat. Navrhovaná míra závažnosti 

pokusu je mírná. Prasata budou po skončení pokusu navrácena do chovu k hospodářskému využití. 

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 a problematice pokusu, která je specifická pro selata této věkové kategorie, nelze tento pokus ani 

pokusná zvířata nahradit jinými alternativními metodami. 

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

Uvedený počet zvířat je nutný vzhledem k rozsahu plánovaných experimentů a z důvodu zajištění statistické významnosti 

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. 

Problematika tohoto pokusu je specifická pro selata, tudíž se nedá nahradit jiným zvířecím modelem či kategorií prasat. 

Při provádění pokusu dodržíme zásady zacházení s pokusnými zvířaty a zajistíme co nejvyšší úroveň welfare zvířat 

v souladu s platnou legislativou. Při aplikace injekčních preparátů se pokusíme docílit, co nejnižšího stresu zvířat. Před 

odběrem krve bude místo odběru řádně vydezinfikováno a po odběru bude místo komprimováno po dobu nezbytnou 

k zástavě krvácení, aby se předešlo vzniku hematomu. Zvířata budou po celou dobu trvání pokusu řádně sledována 

odborně způsobilými osobami, veterinárními lékaři, a v případě potřeby budou ošetřena, aby nedošlo k jejich újmě. 

 


