
Vyplňujte jen bílé kolonky! 

Formulář vyplňujte na počítači; kolonky se zvětší automaticky podle množství textu. 

NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Kardioprotektivní potenciál chladové adaptace u potkanů: úloha odpřahujících proteinů 

Doba trvání projektu pokusů do 11/2021 

Klíčová slova - maximálně 5 Kardioprotekce, potkan 

Účel projektu pokusů - 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 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) 

Chladová adaptace nebo otužování obsahuje dobrý potenciál pro snížení kardiovaskulárního rizika a z literatury vyplývá, 

že stimuluje dráhu β-adrenergní-tyroidní–odpřahující protein (βAR-TH-UCP) v savčích tkáních. Tato signální dráha však 

dosud nebyla v srdci studována v souvislosti s chladem.  Cílem projektu je studovat odolnost srdce 

k ischemicko/reperfúznímu poškození (I/R) a molekulární mechanismy související s kardioprotekcí v levé komoře 

myokardu po 3 a 10 dnech a dále po 5 týdnech adaptace (8°C) a po následné 2-týdenní reaklimatizaci. Získané poznatky 

mohou přispět k prevenci i léčbě kardiovaskulárních onemocnění. 

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) 

Získané poznatky mohou přispět k prevenci i léčbě kardiovaskulárních onemocnění. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Laboratorní potkan, 800 jedinců 

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

skončení pokusu? 

V průběhu pokusu budou zvířata vystavena stresu během adaptace na chlad.. Zvířata nebudou v průběhu pokusu nikterak 

trvale poškozena a nedojde ke zhoršení jejich zdravotního stavu. Navrhovaná závažnost je střední. 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Nahrazení jinou metodou není v současnosti dostupné. 

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

Počet zvířat bude omezen na minimum precizním plánováním, precizním provedením experimentů s používáním 

minimálního nezbytného počtu dle statistických kritérií. 

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. 

Se zvířaty bude zacházeno maximálně šetrně. Na minimum bude snížen jejich transport i jakékoliv jiné stresující 

zacházení. Zvířata budou pod každodenním dohledem kvalifikované ošetřovatelky. Veškeré bolestivé zákroky budou 

vedeny pod celkovou anestezií v místnosti pro tento typ pokusů určené. 

 


