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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

 Význam stability vnitřního prostředí CNS v rozvoji některých závažných neurologických poruch 

Doba trvání projektu pokusů 3 roky (31.12.2019) 

Klíčová slova - maximálně 5 Mozek, motorické funkce, histologické změny, kognitivní změny, neuroprotekce 

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) 

Výzkum je zaměřen na studium důsledků změn vnitřního prostředí mozku; u lidí vznikající v důsledku poruch oběhu 

(celková nebo lokání hypoxie/ischemie), zánětu nebo nádorového procesu, které způsobují mozkový edém s následným 

poškozením struktury a funkce mozku. 

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 výsledky základního výzkumu jsou příspěvkem k obecnému poznání a mohou přispět ke klinickým doporučením 

v klinické praxi. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Samci potkanů, kmen Wistar, 1 experimentální skupina min. 8 zvířat. Celkem je plánováno 256 zvířat 

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

skončení pokusu? 

Použité modely jsou založeny na literárních údajích a jsou běžně používány při našem dosavadním výzkumu i 

v obdobných studiích v zahraničí. Poznání patofyziologických mechanismů vzniku mozkového edému by mohlo přispět 

na klinických pracovištích k léčbě pacientů. Mimořádné nežádoucí účinky neočekáváme 

Závažnost mírná až střední 

Po ukončení pokusu budou zvířata usmrcena předávkováním anestetika nebo dekapitací 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Byly zváženy veškeré alternativní metody, kterými ale nelze pokus nahradit. Použití zvířat je nezbytné, protože komplexní 

děje nelze na neživých objektech sledovat, alternativní metoda neexistuje, Pro testování hypotéz není možné použít jiný 

způsob, než jsou laboratorní zvířat.. Proto pro  plánované úkoly nelze použít počítačový model. 

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

Minimální počet zvířat ve skupině je 8 (nutný počet pro statistické hodnocení). Opakování experimentů není plánováno, 

výjimkou je vnější zásah v průběhu experimentu 

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. 

Práce bude provedena na samcích potkanů kmene Wistar.  Běžná průběžná péče – zdravotní stav, stelivo, voda, potrava. 

Obecná opatření - průběžný dohled nad prováděnými experimenty a nad ustájením zvířat u dlouhodobých experimentů, 

respektování 3R a v případě potřeby používání látek tlumícím bolest (celková nebo lokání anestezie) 

 


