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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSU
Název projektu pokusù
Antivirotické účinky resveratrolu a jeho derivátů v průběhu infekce laboratorních myší virem klíšťové 
encefalitidy
Doba trvání projektu pokusu  Do 20. 5. 2019
Klíčová slova - maximálně 5 Antivirotické účinky – průběh infekce - TBEV
Účel projektu pokusu - 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 výrobkù
ochrana přírodního prostředí v zájmu zdraví a dobrých životních podmínek lidí nebo zvířat
zachování druhù
vyšší vzdělávání nebo odborná příprava
trestní řízení a jiné soudní řízení

Cíle projektu pokusu (např. řešené vědecké neznámé nebo vědecké či klinické potřeby)
Popis vlivu přírodních látek na prùběh infekce TBEV u myšího modelu
Pravděpodobné potenciální přínosy projektu pokusù (jak by mohlo být dosaženo pokroku ve vašem vědním oboru 
nebo jaký přínos by z něj člověk či zvířata mohli mít)
Výsledky studie by mohly vést k vývoji preparátu s léčebným vlivem na vývoj onemocnění klíšťovou encefalitidou
Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá
Laboratorní myší kmen Balb/c, celkem maximálně 460 myší
Jaké jsou očekávané nežádoucí účinky u zvířat? Jaká je navrhovaná míra závažnosti? Jak bude se zvířaty naloženo po 
skončení pokusu?
U zvířat infikovaných TBEV jsou zpravidla pozorovány závažné symptomy, které se především v pokročilejších stádiích 
projevují závažnými horečnatými stavy doprovázenými svalovou bolestí, křečemi až paralýzou, záchvaty, nevolností, 
změnami mentálního stavu – mátožnost, dezorientace. Onemocnění vykazuje u myší vysokou mortalitu a končí zpravidla
selháním základních životních funkcí následkem destrukce mozku. Navrhovaná míra závažnosti je závažná. Po ukončení 
pokusu budou přeživší myši usmrceni dislokací páteře v celkové anestezii (eter). 
Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement)
Nahrazení používání zvířat: Uveïte, proč je nutné použít zvířata a proč nemohou být využity alternativy bez použití 
zvířat.
Vzhledem k negativním účinkům testovaných látek na buněčné linie rakovinového původu, na kterých probíhaly 
dosavadní studie, je nutné účinek látek otestovat na živém modelu. Myš je zvíře standardně používané k tomuto typu 
experimentů. 
Omezení používání zvířat: Vysvětlete, jak lze zajistit použití co nejmenšího počtu zvířat.
Tato studie bude probíhat na minimálním požadovaném počtu zvířat tak, aby byly jasně prokázány účinky testovaných 
látek na vývoj a průběh infekce. Během pokusu nebude třeba testovat různé efektivní koncentrace zkoumaných látek, 
protože bude využito informací z předchozích studií, zabývajících se testováním podobných látek. Tím dojde ke snížení 
celkového počtu použitých pokusných zvířat.
�etrné zacházení se zvířaty: Vysvětlete volbu druhu zvířat a proč se v případě tohoto zvířecího modelu jedná o 
nejšetrnější použití z hlediska vědeckých cílù.
Vysvětlete obecná opatření, která budou přijata za účelem snížení újmy zpùsobené zvířatùm na minimum.
Úkony spojené s provedením pokusu jako je aplikace sledovaných látek, nebo infekčního inokula budou prováděny tak, 
jak je běžné ve veterinární praxi a budou prováděny s maximální opatrností tak, aby více nezhoršovaly zdravotní stav 
zvířete. 


