
 

NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů  

Studium etiopatogeneze laminitídy u dojnic  

Doba trvání projektu pokusů od  schválenia pokusu –  prosinec 2017 
Klíčová slova - maximálně 5 laminitis, etiopatogenze, puerperium, dojnice 
Účel projektu pokusů - označte jej křížkem (x) do prázdného políčka 

 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 

 vyšší vzdělávání nebo odborná příprava 

 trestní řízení a jiné soudní řízení 

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

Cieľom projektu je zistiť, či dochádza k alterácii sledovaných parametrov u dojníc s príznakmi 

metabolických alebo zápalových ochorení a či tieto problémy môžu v neskoršom období vyvolať 

príznaky laminitídy v porovnaní s dojnicami bez klinických zmien zdravotného stavu. Zároveň by sa 

overilo využitie nových parametrov pre diagnostiku v praxi hospodárskych zvierat. 

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) 

Prínosom projektu bude zistenie poznatkov o patogenézií laminitíd vo vzťahu ku metabolickým a 

zápalovým ochoreniam a zaznamenie súvisiacich zmien v krvi (biochemický a acidobázický profil), v 

bachorovej tekutine a v krvení paznechtov u dojníc. Vybrané stanovované parametre by sa v 

budúcnosti mohli stať prínosné nie len pre vedecké účely, ale aj pre samotnú diagnostiku vo 

veterinárnej praxi hospodárskych zvierat. Publikácia výsledkov článku v časopise s IF faktorem (Acta 

Veterinaria Brno). 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Bos Taurus, dojnice, 20 zvířat 
Jaké jsou očekávané nežádoucí účinky u zvířat? Jaká je navrhovaná míra závažnosti? Jak bude se zvířaty naloženo po 

skončení pokusu? 

Jediné riziko, ktoré hrozí je počas fixácie zvierat a odberov vzoriek. Najinvazívnejším z odberov je 

odber bachorovej tekutiny prostredníctvom jícnovej sondy, kde je riziko traumatizácie jícnu a 

nálsedne možnosť dočasného zníženia príjmu krmiva. Miera a riziko závažnosti je však nízka. 

Dojnice počas priebehu aj po skončení pokusu ostávajú v chove a budú aj naďalej využívané na 

produkčné účely. 
Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Vzhľadom k účelu projektu pokusu, sa zvieratá resp. dojnice nedajú nahradť pokusom in vitro alebo 

inou alternatívnou metódou alebo pokusom na inom druhu zvierat. 
Omezení používání zvířat: Vysvětlete, jak lze zajistit použití co nejmenšího počtu zvířat. 

Bude využitý počet zvierat minimálne nutný pre výskum a štatistické vyhodnotenie výsledkov. So 

zvieratami bude humánne zachádzané pod dozorom osoby vlastniacej osvedčenie o odbornej 

spôsobilosti podľa §15d odst. 4 zákona 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v znení 

neskorších predpisov. 
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. 

Dojnice v puerpériu sú najčastejšie postihnuté produkčnými ochoreniami a preto sa nedajú nahradiť 

iným druhom zvierat ani inou kategóriou skotu. Pri zaobchádzaní so zvieratami budú využívané bežné 

chovatelské spôsoby, v súlade so zákonom č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v znení 

neskorších predpisov. 



 


