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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 studie je sledovat vliv podání risperidonu a olanzapinu na biochemické složení krevního séra ve skupině pokusných 

zvířat (potkanů kmene SD). Risperidon a olanzapin jsou léčiva, která zaujímají dominantní postavení v současné terapii 

schizofrenie a jiných psychotických poruch. Jsou zástupci antipsychotik druhé generace. Mezi nežádoucí účinky terapie 

risperidonem a olanzapinem patří přibývání na váze, zvyšování hladin glukózy a změny lipidogramu. Jejich používání je 

spojeno se vznikem metabolického syndromu, který je charakterizován obezitou, diabetem mellitus 2. typu či 

dyslipidémií, a celkově se zvýšením kardiovaskulárního rizika.  

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) 

Tento projekt přispěje k poznání dosud nejasné etiopatogeneze kardiovaskulárních komplikací provázejících terapii 

antipsychotiky a může pomoci identifikovat antipsychotika, u kterých není tak velké riziko vedlejších metabolických 

účinků.  

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

V tomto pokusu použijeme 78 potkanů Sprague-Dawley (S/D), z literatury vyplývá, že jsou k metabolickým nežádoucím 

účinkům citlivější. Tento počet je nezbytný pro statistické hodnocení a relevantní výsledky. 

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

skončení pokusu? 

U tohoto projektu se předpokládá potvrzení významného vlivu podání antipsychotik na energetický metabolizmus. Mezi 

tyto změny patří vznik obezity, dyslipidémie, glukózová dysregulace a inzulínová rezistence, které vedou ke 

kardiovaskulárním onemocněním a diabetu II. typu. Zvířatům budou aplikována depotní léčiva jednou za 14dní. Zvířata 

budou vážena dvakrát do týdne. Míra závažnosti je hodnocena jako „mírná“. Po experimentu budou zvířata usmrcena 

předávkováním anestetiky. 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Provedení pokusu na zvířatech je nezbytné pro sledování metabolických důsledků podání antipsychotik. Podle dostupných 

alternativních metod (databáze ICCVAM, EURL ECVAM Search Guide, TSAR), pro tento typ pokusu neexistuje vhodná 

alternativa (Coccurello, Moles, 2010). 

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

V průběhu pokusu je plánováno použít 78 potkanů Sprague-Dawley (S/D). Budou rozděleny do skupin po třinácti 

jedincích. Tento počet je nezbytný pro statistické hodnocení a relevantní výsledky. 

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. 

Budou minimalizovány všechny formy utrpení. Manipulaci a veškeré zákroky se zvířaty budou provádět kvalifikovaní 

pracovníci odborně způsobilí k zacházení se zvířaty v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, 

ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat. 

 


