
NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Antioxidační stav a koncentrace malondialdehydu (MDA) u dojnic v peripartálním období 

Doba trvání projektu pokusů Projekt pokusů bude ukončen nejpozději do konce roku 2017  

Klíčová slova - maximálně 5 Malondialdehyd (MDA), lipoperoxidace, oxidační stres, dojnice, peripartální období 

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) 

Cílem projektu je stanovení antioxidačních parametrů a změn koncentrace malondialdehydu (MDA) u dojnic ante partum 

a post partum. Dílčím cílem je stanovení metabolického profilu, tzn. základní biochemické vyšetření a popřípadě 

stanovení minerálních látek. Především bude stanovena koncentrace MDA, celkové hodnoty neesterifikovaných mastných 

kyselin (NEMK), β-hydroxybutyrátu (BHB), selenu, glutathionu, vitaminů A, E a β-karotenu, enzymu GPX a v neposlední 

řadě celková antioxidační kapacita (TAS). 

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 projektu bude prohloubení znalostí v oblasti oxidativního stresu u dojnic nastávajícího při negativní energetické 

bilanci. Zjištění poznatků týkajících se stanovení korelace hodnot jednotlivých antioxidačních parametrů u dojnic 

v peripartálním období. Využití nově zavedených metod pro stanovení koncentrace MDA ve výzkumu, v praxi i 

v pedagogice v rámci Laboratorní diagnostiky. Publikace článku v časopise s IF faktorem. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Holštýnský skot, 10 krav. 

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

skončení pokusu? 

Jelikož je odběr krve běžným diagnostickým úkonem, nejsou očekávány žádné nežádoucí účinky. Navrhovaná míra 

závažnosti je mírná. Po ukončení pokusu zůstanou zvířata v chovu majitele.  

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Vzhledem k charakteru pokusů nelze tento pokus ani pokusná zvířata nahradit jinými alternativními metodami. 

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

10 krav je minimální možný počet, aby byly výsledky laboratorního vyšetření statisticky významné. 

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. 

Odběr krve je jedním z běžných diagnostických úkonů. Se zvířaty bude během odběru šetrně zacházeno. Pokus bude 

probíhat v souladu s platnou legislativou zabývající se ochranou pokusných zvířat (dle zák. č. 246/1992 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 419/2012 Sb., na ochranu pokusných zvířat). 

 

 


