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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Ekotoxicita látek využívaných v rybářském sektoru 

Doba trvání projektu pokusů do 31. 3. 2020 

Klíčová slova - maximálně 5 Danio pruhované, toxicita, algicid 

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

x základní výzkum 

 translační nebo aplikovaný výzkum 

x vývoj, výroba nebo zkoušení kvality, účinnosti a nezávadnosti léčiv, potravin, krmiv a jiných látek nebo výrobků 

x ochrana přírodního prostředí v zájmu zdraví a dobrých životních podmínek lidí nebo zvířat 

 zachování druhů 

x vyšší vzdělávání nebo odborná příprava 

 trestní řízení a jiné soudní řízení 

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

Cílem bude zjistit toxický účinek algicidních látek na ryby, které budou vystaveny různým koncentracím. Přínosem této 

studie bude zjistit LC50 nově se vyvíjejících přípravků pro likvidaci sinic a řas. Získané data budou podkladem pro 

praktickou část disertační práce na téma Ekotoxicita látek využívaných v rybářském sektoru.  

Testované látky mají různou chemickou strukturou s biocidním účinkem. Budou se testovat: Guanicid, Kyselina 

pelargonová, PHMG, Terbutryn, Polyaluminium chlorid.  

Guanicid - kapalina bez zápachu s bodem varu 100°C, která se používá k desinfekci plaveckých bazénů. Jedná se o směs 

amonných sloučenin (kvartérní amoniová sůl a derivát iminomočoviny). Strukturálně obsahuje méně jak 0,2% n-

alkyl(C12-C16)(benzyl) dimethylamoniumchlorid a méně jak 0,9% polyhexamethylu guanidinu chloridu. Kyselina 

nonanová – známá také jako kyselina pelargonová. Obsahuje devět atomů uhlíku (C9H18O2).  

Kyselina pelargonová se přirozeně vyskytuje v různých rostlinách. Její aplikace se zaměřuje především na její herbicidní, 

fungicidní a desinfekční vlastnosti. O potenciálním riziku pro vodní organismy je známo velmi málo. Kyselina 

pelargonová je čirá až nažloutlá olejovitá kapalina s bodem tání 11°C a bodem varu 253°C. Je nerozpustná ve vodě, 

rozpustná v etheru, alkoholu a organických rozpouštědlech.  

PHMG - Polyhexamethylene guanidine hydrochlorid) je kationový polyelektrolyt, který má jedinečné fyzikálně-chemické 

biocidní účinky. Tento bezbarvý polymer je bez zápachu, nehořlavý a nevýbušný. Rozpouští se ve vodě a v alkoholu, 

při nízkých teplotách nepodléhá zkáze a udržuje si své biocidní účinky až do teploty 120°C. PHMG se nejčastěji používá 

na omezování G
+
 a G

-
 bakterií (např. Mycobacterium tuberculosis), proti virům, houbám včetně plísní a kvasinek, a 

předpokládá se jeho omezování sinic a řas. Terbutryn – patří do substituovaných symetrických triazinů. Triaziny tvoří 

skupinu podobných herbicidům. Terbutryn je selektivní systémový herbicid, který působí jako inhibitor fotosyntézy.  

Polyaluminium chlorid – známý pod komerčním názvem PAX 18, je světle žlutá, s vodou neomezeně mísitelná, kysele 

reagující kapalina. PAX 18 je směs s účinnou složkou polyaluminiumhydrochlorid ve vodném roztoku. Mutagenní a 

karcinogenní účinky nejsou u přípravku PAX 18 známy.   
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) 

Přínosem této studie bude zjistit LC50 nově se vyvíjejících přípravků pro likvidaci sinic a řas. Získané data budou 

podkladem pro praktickou část disertační práce na téma Ekotoxicita látek využívaných v rybářském sektoru. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Pokusným zvířetem bude danio pruhované (Danio rerio). Celkový počet cca 1800 kusů tříměsíčních ryb. Do každého 

experimentu s jednou látkou bude zařazeno cca 360 ks ryb. 

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

skončení pokusu? 

Míra závažnosti pokusu je střední, ryby nebudou trpět bolestmi a mortalita v tomto případě je sledovaným faktorem. Po 

ukončení pokusu budou ryby usmrceny oxidem uhličitým. Pokud se projeví zevní změny na uhynulých rybách, bude 

provedena patologicko-anatomická pitva.  

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

V současné době neexistuje alternativní metoda pro zajištění relevantních výsledků. Danio pruhované je doporučené jako 

modelový druh pro provádění testů toxicity.  

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

Daný počet je minimální pro statistické vyhodnocení potřebné k publikování ve vědeckých časopisech a pro získání 

potřebného množství dat pro zpracování disertační práce.  

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. 

Při manipulaci s rybami budou zachovány podmínky jejich welfare. Po ukončení testu budou usmrceny vhodným a 

šetrným způsobem.  

 


