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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Behaviorální charakteristika modelů neuropatické bolesti 

Doba trvání projektu pokusů 2017-2019 

Klíčová slova - maximálně 5 Chronická konstrikce sedacího nervu, bolest, behaviorální metody 

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 

X vyšší vzdělávání nebo odborná příprava 

 trestní řízení a jiné soudní řízení 

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

Zodpovědět výzkumné otázky týkající se možností léčby neuropatické bolesti a potvrdit nebo vyvrátit naše hypotézy.  

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) 

Přínos je zejména metodologický a experimentální. Získaných poznatků bude využito v dalším výzkumu.  

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Laboratorní potkan, maximálně 140 zvířat. 

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

skončení pokusu? 

Po dobu trvání pokusu mohou zvířata pociťovat bolest v podvázané končetině. Závažnost je střední. Pokus je ukončen 

usmrcením zvířete. 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Neuropatickou bolest nelze modelovat, protože neznáme její mechanismy. 

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

Počet zvířat ve skupině je omezen na maximálně 6 což umožňuje validní statistické zpracování. Operační zákrok bude 

provádět zkušený operatér, takže nebudeme potřebovat další zvířata např. kvůli nepovedené operaci. 

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. 

Chronická konstrikce sedacího nervu a podvaz spinálních nervů jsou celosvětově nejrozšířenější modely neuropatické 

bolesti u potkanů právě proto, že minimálně zatěžují zvíře a přitom je možné provést měření a získat výsledky. Volba 

modelu, volba aplikovaných anestetik, design pokusu, péče nad rámec provozního řádu a volba operátora jsou hlavní 

záruky minimalizace dopadů na zvířata. 

 

 

 


