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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Vliv extraktu Echinacea purpurea na kapra obecného (Cyprinus carpio) a koi kapra (Cyprinus carpio koi ) experimentálně 

infikované koi herpesvirem; GAJU 059/2017 

Doba trvání projektu pokusů 1 rok (do 30. 4. 2018) 

Klíčová slova - maximálně 5 Kapr, koi kapr, Echinacea purpurea, KHV, imunita 

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

 základní výzkum 

x translační nebo aplikovaný výzkum 

x 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) 

Cílem projektu pokusů je ověření vlivu perorálně podávaného extraktu z třapatky nachové (Echinacea purpurea; EP) za 

na imunitní systém ryb a možnosti jeho využití při profylaxi infekčního onemocnění. V úvodní fázi pokusu bude rybám 

podáváno krmivo obohacené extraktem EP v různých koncentracích. V následující fázi budou ryby vystaveny 

experimentální infekci koi herpesvirózy kohabitací s nakaženými rybami. Během experimentu bude sledována mortalita 

ryb v jednotlivých skupinách a budou měřeny vybrané imunologické parametry.  

 

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) 

Předpokládaným přínosem projektu pokusů bude rozšíření vědomostí o možnostech použití přírodních prostředků 

k profylaxi závažného virového onemocnění.  

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Kapr koi K1:  100 ks 

Kapr obecný K1: 100 ks 

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

skončení pokusu? 

Během experimentální infekce pravděpodobně část ryb uhyne nebo bude jevit příznaky onemocnění. Navrhovaná míra 

závažnosti je na základě charakteru pokusů „závažná“. Po skončení pokusu budou ryby šetrným způsobem usmrceny, a to 

předávkováním anestetikem nebo tupým úderem do hlavy. 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

V této studii není možné nahradit experimentální infekce ryb alternativními testy. Jiným způsobem než experimentální 

infekcí živých ryb nelze ověřit vliv přírodního profylaktika na vnímavost ryb k virovému onemocnění. 

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

Počty ryb budou dány požadavky statistického vyhodnocení a publikovatelnosti výsledků. 

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. 

V průběhu testů bude s rybami manipulováno způsobem odpovídajícím požadavkům zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu 

zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Po celou dobu pokusu i jeho přípravy bude v souladu s uvedenými 

normami dbáno na to, aby ryby nebyly vystavovány teplotním šokům, nedostatku rozpuštěného kyslíku či nedostatku 

potravy. Voda použitá k testům bude mít takovou kvalitu, aby zajistila podmínky odpovídající požadavkům testovaného 

druhu ryb. 

 


