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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Molekulární mechanismy stárnutí tkání a orgánů 

Doba trvání projektu pokusů do  IX/2022 

Klíčová slova - maximálně 5 stárnutí, menopauza, ovarium, urogenitální systém 

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) 

Popis morfologických a molekulárních změn urogenitálního systému (zejména ovaria, uterus) během 

fyziologického nebo indukovaného stárnutí. 
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) 

S prodlužující se délkou života se dostávají do popředí klinické i ekonomické problémy spojené se 

stárnutím. Proto je důležité porozumět mechanismům stárnutí tkání a orgánům i jejich genetickému 

pozadí. Hlavním cílem experimentů je popsat morfologické, ultrastrukturní a molekulární změny 

ovariálního kortexu dalších součástí urogenitálního systému během fyziologického nebo 

indukovaného stárnutí. Pokus je nezbytný z důvodů základního výzkumu a vyhledávacího výzkumu a 

dále předcházení, poznání nebo léčení nemocí, utrpení, poškození zdraví, tělesných nesnází nebo 

k poznání ovlivnění fyziologických stavů a funkcí člověka nebo zvířete. 
Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Myš laboratorní, cca 250 po celou dobu trávní projektu pokusu.  

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

skončení pokusu? 

Vyvolání acyklického diestru a následných hormonálních změn, ekvivalentní lidské menopauze. Míra závažnosti je nízká. 

Po skončení pokusu budou zvířata utracena. 

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 plánovanému posuzování indukce stárnutí in vivo, není možné pokusná zvířata nahradit 

žádným buněčným či jiným modelem. 
Omezení používání zvířat: Vysvětlete, jak lze zajistit použití co nejmenšího počtu zvířat. 

Budou použity minimální nezbytné počty zvířat pro správné statistické vyhodnocení. 
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 pokusů budou zohledňována hlediska humánního zacházení s pokusnými zvířaty, zejména 

s ohledem na umožnění jejich adaptace, klidné zacházení, tichý přístup a návyk na uchopení rukou. 

 


