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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 
Název projektu pokusů 

Výzkum vlivu dietární intervence s využitím olejů s vysokým obsahem eikosapentaénové a 
dokosahexaénové kyseliny na proces hojení ran. 

Doba trvání projektu pokusů Časový plán pokusů: v rámci řešení projektu budou pokusy na potkanech probíhat  

červenec 2017 do 30. 6. 2018. 

Klíčová slova - maximálně 5 potkan, hojení, rána, olej 

Účel projektu pokusů - označte jej křížkem (x) do prázdného políčka 
x 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) 
Základním cílem předkládaného projektu je posouzení vlivu PUFA n-3 na dvě stěžejní fáze procesu hojení: fáze zánětu, 

včetně jeho rezoluce a fáze proliferace/maturace hojící se tkáně. 

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) 

Projekt přispěje k objasnění procesů hojení ran na buněčné a molekulární úrovni a jeho ovlivnění dietární intervencí 

s vysokým obsahem eikosapentaénové a dokosahexaénové kyseliny.  

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Pokusným zvířetem budou dospělí potkani kmene Wistar - samci.  Projekt bude realizován celkem na 420 dospělých 

potkanech (váha cca 200-250 g).  

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

skončení pokusu? 

Zvířata jsou na pokusná zařízení navyklá od narození, nezpůsobuje se bolest ani zvířata nejsou stresována, při manipulaci 

je zacházeno jemně a opatrně - tzv. handling.  Míra závažnosti je: Mírná. Podávané látky v potravě v dané koncentraci 

nepůsobí žádné utrpení ani patologické změny u daných zvířat. Před incizí kůže bude u potkanů použita anestezie - 

Zolazepam (dávkování podle návodu výrobce podle hmotnosti potkana).Po ukončení experimentu budou zvířata usmrcena 

– izofluran inhalačně s následnou i.v. aplikací přípravku T61 (1 ml/potkana). 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 
Nahrazení používání zvířat: Uveďte, proč je nutné použít zvířata a proč nemohou být využity alternativy bez použití 

zvířat. 

Stanovení vlivu dietární intervence na proces hojení ran není možné nahradit alternativní metodou. Hojení rány 

představuje složitý proces, který se nedá simulovat v in vitro prostředí. Laboratorní potkan představuje díky snadné 

manipulaci a fyziologickým vlastnostem optimální organismus k prověření vlivu složek diety na hojení rány. 

Omezení používání zvířat: Vysvětlete, jak lze zajistit použití co nejmenšího počtu zvířat. 
Daný počet zvířat (15 kusů ve skupině) je relevantní pro statistické vyhodnocení experimentu, které je potřebné k 

publikování ve vědeckých časopisech a pro dostatečné množství biologického materiálu potřebného k laboratorním 

rozborům. 

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. 

Stanovení vlivu dietární intervence na proces hojení ran není možné nahradit alternativní metodou.  Laboratorní potkan 

představuje díky snadné manipulaci a fyziologickým vlastnostem optimální organismus. Potkani budou umístěny v klecích 

odpovídajících rozměrů, přístup k vodě ani krmivu není omezen. Světelný režim a teplotní režim je nastaven podle 

požadavků zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou č. 419/2012 

Sb.Zvířata v pokusu nebudou strádat - vyškolení ošetřovatelé zacházejí se zvířaty jemně a opatrně (využití tzv. 

Handlingu). Zákroky na zvířatech budou prováděny v anestezii: před incizí kůže bude použita anestezie a po ukončení 

experimentu budou zvířata usmrcena (izofluran inhalačně s následnou i.v. aplikací přípravku T61). Při práci se zvířaty 

budou minimalizovány všechny formy utrpení, se zvířaty pracují pouze osoby odborně způsobilé, zacházení se zvířaty je 

v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou č. 

419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat. 

 


