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NETECHNICKÉ SHRNUTI PROJEKTU POKUSU 
.^é??YJPrpJ^!ity-P!?.Hji5.ů. 
Studie účmnostijhqj^oceného injekčního roztoku s ojbsahemjecirelinu u ramlic 
Doba trvání projektu pokusů květen 2016 -prosinec 2016 
Klíčová slova - maximálně 5 bezpečnost, lecirelin, ramlice 
Účel projektu pokusů - označte jej křížkem (x) do prázdného políčka 

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 zájmiu zdraví a dobrých životních podmínek lidí nebo zvířat 
zachování druhů 
vyšší vzdělávání nebo odborná príprava 
trestní řízení a jiné soudní řízení 

Cíle projektu pokusů (např.jrešené vědecké neznámé nebo vědeckéči klinické potfeby) 
• Ověření účinnosti hodnoceného přípravku na základě hodnocení reprodukčních parametrů v porovnání 

s reprodukčními parametry referenčního přípravku a přirozené inseminace.  
Pravděpodobné potenciální přínosy projektu pokusů (jak by mohlo být dosaženo pokroku ve vašem vědním oboru 
nebo jakýpřínos by z něj člověk či zvířata mohli mít) ' • _ __ ■ _ . ' 

Ověření účinnosti použití hodnoceného přípravku u zvířat. 
Zlepšení reprodukčních parametrů a zvýšení efektivity zootechnických parametrů chovu. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 
králík domácí (Oryctolagus cuniculusf. domesticus) 
samice: 60 ks 
samci: 5 ks 
narozená mláďata: je předmětem jstudie (cca 500 ks) 
Jaké jsou očekávané nežádoucí účinky u zvířat? Jaká je navrhovaná míra závažnosti? Jakbude se zvířaty naloženo ;po 
skohčení_rjokusu? _ __ .-■__.* ' _ 
Nežádoucí účinky se neočekávají, případně se očekávají nežádoucí účinky mírné závažnosti. 
Po skončení pokusu bude zvířatům poskytnut čas na zregenerování (1 týden). Poté budou dále využívána v pokusech 
mírné nebo střední klasifikace. 
Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) " 
Nahrazení používání zvířat: Uveďte, proč je nutné použít zvířata a proč nemohou být využity alternativy bez použití 
zvířat. ■ ■ ' • ' ' ' , ■ . ■ . . ' . ' 
Provedení pokusu je nezbytné pro registraci hodnoceného přípravku. Na základě požadavků kontrolní autority je 
požadováno ověření účinnosti u cílového druhu zvířat. Současná úroveň vědy neumožňuje plnohodnotně nahradit pokusy 
na zvířatech. 
Omezeníjpoužívání zvířat: Vysvětlete, jak lze zajistit_použití co nejmenšího počtu zvířat. 
Studie bude provedena podle pokynů kontrolních autorit EMA. Počet zvířat odráží minimální požadovaný počet daný 
směrnicí a zároveň je nastaven s ohledem na variabilitu biologického systému tak, aby byl zajištěn optimální statisticky 
hodnotitelný soubj)rj?rodesjgn studie. 
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. __ 
Studie bude provedena na cílových druzích/kategorii zvířat, pro které je hodnocený přípravek určený. Takto není možné 
provést studii na jiném zvířecím modelu. 
Zvířata budou v průběhu studie vystavena minimálním invazivním zákrokům - základem studie jsou klinická vyšetření 
v průběhu testace ve stanovených termínech po intramuskulární aplikaci a umělá inseminace. Veškeré zákroky budou 
prováděny standardním způsobem a zkušeným pracovníkem tak, aby stres ze zákroku byl minimální. Další bolestivé 
zákroky nejsou součástí designu studie. 
V průběhu testace bude postupováno v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákon č, 246/1992 Sb., na ochranu 
zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů.  
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