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NETECHNICKÉ SHRNUTI PROJEKTU POKUSU 
Název projektu pokusu 
Biobos Respi 2 - zkouška tumorigenicity MDBK buněk na telatech 

Doba trvání.projektu pokusů | 1 rok 
Klíčová slova - maximálně"5 | Biobos Respi 2 tumorigenicita telata 
Uěél projektu pokusů 4 označte j^)'křížkem (x) do firázäneho políčka 

základní výzkum. 
translačhí nebo aplikovanývyzkjirnľ 
vývoj, výroba nebo zkoušení kvality, účinnosti a nezávadnosti léčivj potravin, krmiv ä jiných látek nebo 
výrobků ..'■'-' ľ '-•". .-• ,'•' ' -.'• ",'' -""...' .- ' '■ •'; '•"" 
ôchŕana-prírodního prostředí-vzájmu zdraví a dobrých životních podmínek lidínebo zvířat 
zachování druhů 
vyšší vzdělávání, riebo odborná příprava 
trestní řízení a jiné soudní nžení 

Cíle projektu pokusů (např. řešené vědecké neznámě nebo vědecké čř klinické potřeby) 
Cílem studie je ověření, zda po podání MDBK buněk a lyžovaných MDBK buněk nedochází ke vzniku případných 
nežádoucích reakcí v místě aplikace.  
Pravděpodobné potenciální přínosy projektu pokusů (jak by^mohlo. být dosaženoipokroku ve vašem vědním 
oboru nebo jakýpřínos b y z n ě j č l o v ě k či zvířata mohli.míťj .-.-, . --'• ÍÍ . 
Pokus je nezbytný z důvodu požadavku autority v rámci registrační procedury na doplnění registrační dokumentace 
přípravku pro připravovanou MRP proceduru v rámci západních zemí EU.  
Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž pjoužití sé předpokládá 
10 telat ve věku 10 ± 3 dny 
Jaké jsou očekávané nežádoucí účinky u zvířat? Jaká,je navrhovaná.míra žávážňosti?'Jak bude se zvířaty 
naloženo po skončeni pokusu? ; ■••' '. ■ . ' ■ " " . ' ...-'■

Výskyt nežádoucích reakcí po aplikaci se neočekává, ale může dojít k přechodné apatii, zvýšení reaktální teploty a 
bolestivosti, otoku a zvýšení teploty v místě vpichu. Pokus je klasifikován jako mírný. Telata budou při ukončení pokusu 
usmrcena. 
Uplatňování 3R (replacement, réduction/refifiement) 
Nahrazení používání zvířat: Uveďte, proč-je nutrie použít zvířata ä proč nemohou být využity alternativy bez 
použití ZVÍřat.. -.., ; :" ' : • •':;•:,■,. ;' :. _•''. " ■■;. ■-* • . 
Ověření tumorigenicity MDBK buněk musí být provedeno na cílových zvířatech, nelze uplatnit žádné alternativní metody. 
Omezení používání zyířat: Vysvětlete, jak»lze zajistit použití co nejmenšího počtu zvířat. 
Počet zvířat odráží minimální statisticky vyhodnotitelné soubory zvířat. 
Šetrné zacházení se zvířaty: Vysvětlete' volbu druhů zvířat, á proč se v případě tohoto zvířecího modelu jedná o 
nejšetrnější.použití z hlediska vědeckých cílů.3. • ;■'•'' -. f,, . -\ •'';'.',' 
Vysvětlete obecná opatření, která budou přijata za účelem snížení újmy způsobéné.zvířatům na minimum. 
Budou dodržovány zásady humánního zacházení s pokusnými zvířaty v souladu s platnou legislativou. 
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