
Vyplňujte jen bílé kolonky! 

NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Ontogenetické faktory, které ovlivňují plicní hypertenzi v dospělosti 

Doba trvání projektu 

pokusů 

2017-2019 

Klíčová slova - maximálně 

5 

Perinatální hypoxie, plicní hypertenze, pohlavní rozdíly 

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

X 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 

X vyšší vzdělávání nebo odborná příprava 

 trestní řízení a jiné soudní řízení 

Cíle projektu pokusů (např. řešené vědecké neznámé nebo vědecké či klinické potřeby) 

A.Specificita perinatálního stimulu 

a. Pohlaví 

b. Charakter stimulu 

B. Mechanismus působení perinatálního stimulu 

a. Iontové kanály 

b. Radikály 

c. Rho kinasy 

C. Pozdní následky 

a. Morfologie cév 

b. Regulace cévního tonu 

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) 

Výsledky našeho pokusu přispějí k prohloubení znalostí ve výzkumu vzniku hypoxické plicní 

hypertenze.  

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Dospělí samci  a samice kmene Wistar (60) + jejich potomci (cca 300). 

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

zvířaty naloženo po skončení pokusu? 

Neočekáváme žádné nežádoucí ani vedlejší účinky u zvířat.  

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

alternativy bez použití zvířat. 

Vliv perinatální hypoxie nelze modelovat jiným způsobem, než vystavením zvířat perinatální hypoxii.  

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

Na základě našich znalostí z odborné literatury jsou počty zvířat plánovány tak, aby bylo spotřebováno 

jejich minimální množství ale tak, aby výsledky byly statisticky validní.  

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. 

Kvůli srovnatelnosti našich pokusů s předchozími výsledky použijeme stejný kmen laboratorního 

potkana kmene Wistar. Jedná se o nejčastěji využívaná laboratorní zvířata v této oblasti výzkumu, 

proto je dostupnost srovnání výsledků našich pokusů s literaturou nejvyšší.  

S potkany budou pracovat jenom zkušení pracovníci s osvědčením podle § 16a zákona č. 246/1995 Sb 

na ochranu zvířat proti týrání.  



 


