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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Výzkum účinku polyfenolů na transport Ca++ s využitím konfokální mikroskopie primárních kultur izolovaných 

z transgenních myší. 

Doba trvání projektu pokusů 2018-2020 

Klíčová slova - maximálně 5 Transgenní myši, polyfenoly, vápenaté ionty, cytoprotektivní účinek  

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

x základní výzkum 

x 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 experimentů bude zjištění mechanismu účinku testovaných polyfenolů v ochraně proti ischemickému poškození 

srdce, mozku a jater. Zvláštní pozornost bude věnována: i) stanovení IC50 obou polyfenolů při modulaci transportu vápníku 

uvnitř buňky a inotropních účinků, ii) studiu interakce účinku polyfenolů na transport vápníku ve vztahu k simulované 

ischemii a katecholaminům a iii) studiu mechanismu účinku obou polyfenolů na transport vápníkových iontů před a po 

hypoxii. 

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) 

Na základě těchto experimentů může být kvercetin a/nebo 2,3-dehydrosilybin použit k prevenci a léčbě poruch souvisejících 

s transportem vápenatých iontů v klíčových orgánech. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

V průběhu řešení projektu (2018-2020) nepřesáhne počet dospělých laboratorních myší 200 ks a 300 neonatálních myší za 

rok.   

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

skončení pokusu? 

Nežádoucí účinky:  
Zvířatům nebude po dobu chovu, křížení a množení podávána žádná látka. Zvířatům budou v celkové anestezii nebo po 

usmrcení pouze odebrány klíčové orgány (srdce, játra, mozek), které budou použity k tvorbě primárních buněčných kultur. 

Až tyto kultury budou vystaveny působení testovaných látek za různých podmínek.  

Míra závažnosti:  
Míra závažnosti experimentu je minimální. Zvířata nebudou během chovu, křížení a množení vystavena bolesti či stresovým 

podmínkám. 

Eutanazie bude vykonána: 
Eutanazie nebude vykonána. Zvířatům bude v celkové anestezii proveden odběr orgánů a následně budou zvířata usmrcena 

zlomením vazu (dislokace krčních obratlů), což má za následek okamžitou smrt, bez nabytí vědomí.  

Ověření smrti laboratorního zvířete:  
 trvale zastavení krevního oběhu (přiložením prstu na hrudní kost není cítit srdeční úder),  
 zvíře nemá dýchací pohyby (hrudní koš se neroztahuje),  
 zvíře má fixované oční bulvy (oči se nepohybují) a permanentní rozšíření očních pupil (nereagují na světelný podnět),  
 vymizení rohovkového reflexu (po jemném dotyku prstem na rohovku uhynuté zvíře nereaguje mrknutím).    

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 



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

Dočasně nebo trvale transfekované buněčné linie vykazují odchylky od primárních kultur ať už z důvodu originální linie 

(často maligní onemocnění), tak nemožnost využití pro ex vivo experimenty (perfuze). V případě testovaných látek se jedná 

o vliv na mitochondrie ve smyslu dýchacího řetězce a transportu vápenatých iontů. Pro posouzení vlivu studovaných látek na 

hypoxické a ischemické poškození jsou buněčné linie jen slabou alternativou s nutností ověřovat výsledky na primárních 

kulturách buněk a  ex vivo perfundovaných orgánech. Veškeré experimentální postupy jsou plánovány tak, aby nebyla 

zvířata vystavena stresu v průběhu experimentu. 

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

Počet zvířat bude pouze takový, aby bylo možné získaná data statisticky zpracovat. 

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. 

Laboratorní myš byla vybrána z důvodu existence transgenní linie pCAGGS-GCaMP2 a možnosti vytvořit dvojitě 

transgenní linii pro studium toku vápenatých iontů. K experimentům budou využity nově vytvořené dvojitě transgenní myši 

pCAGGS-GCaMP2/CMV-mito-R-GECO-1, protože budou obsahovat zeleně fluoreskující sensor protein vápenatých iontů 

v cytoplasmě GCaMP2 a červeně fluoreskující sensor protein vápenatých iontů v mitochondriích. Tyto myši budou vhodným 

modelem pro sledování toku vápenatých iontů v souvislosti s hypoxií, respektive ischemií a ischemií/reperfuzí, a modulace 

těchto toků studovanými polyfenoly. 

 

Obecná opatření pro minimalizaci utrpení zvířat: 
Kontrola zdravotního stavu laboratorních zvířat veterinárním lékařem bude prováděna denně. Protože součástí projektu není 

podávání jakýchkoliv testovaných látek živým zvířatům, ale pouze chov, křížení a množení, nebudou tato vystavena žádným 

stresovým situacím. 
 

Péče o zvířata: 
Zvířata budou umístěna v akreditovaném uživatelském zařízení Centrum pro práci s laboratorními zvířaty LF UP Olomouc. 

Zvířata pro pokus budou držena konvenčním systémem chovu a zvířata pro účely množení bariérovým systémem chovu.  

 

Péče o březí samice: 

Březost u samice myši trvá 19-21 dní. Kontrola zdravotního stavu březí samice bude prováděna veterinárním lékařem denně. 

Samicím bude podávána výživnější granulovaná krmná směs určená pro březí samice ad libitum.  

 

Zoohygienické podmínky: 

 teplota prostředí 20-24°C  

 relativní vlhkost prostředí 40-70 %  

 světelný režim: 12 hodin světlo a 12 hodin tma  
 

Krmení:  

autoklávovaná, granulovaná kompletní krmná směs pro myši – ad libitum.  

Březí samice - krmná směs pro březí samice SSniff RZ – ad libitum 

 

Napájení:  

autoklávována kohoutková voda – ad libitum  
 

Čištění chovných nádob:  

dle potřeby, nejméně 1× týdně 
 

Čištění a výměna pítka (celá láhev):  

1× týdně 
 

Kontrola zdravotního stavu:  

denně  
 

Kontrola spotřeby krmiva a vody:  

denně 
Všechny úkony a eutanázie (dle OECD) jsou vykonávané licencovaným veterinárním lékařem (případnou léčbu zajišťuje 

výhradně licencovaný veterinární lékař) a osobami odborně způsobilými pro práci s laboratorními zvířaty majícími příslušné 

osvědčení, dle zákona č. 359/2012.   
Experimenty budou probíhat v souladu s dodržováním pravidla 3R. S laboratorními zvířaty se nakládá dle pravidel 

uvedených v zákonu č. 359/2012 a vyhlášce č. 419/2012, kde je jasně vymezen způsob o nakládání s laboratorními zvířaty. 
Uživatelské zařízení je vyhovující pro příslušný druh a množství pokusných zvířat. Pravidelně jsou vykonávané kontroly 

Krajskou veterinární správou.   



 


