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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Vliv antiepileptika valproátu na kostní metabolismus u potkanů 

Doba trvání projektu pokusů do 12/2018 

Klíčová slova - maximálně 5 Antiepileptikum, valproát, kostní metabolismus, potkan 

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

x základní výzkum 

 translační nebo aplikovaný výzkum 

x 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) 

V našem pokusu bude podáváno nejběžnější antiepileptikum s cílem zjistit, zda dochází k významným negativním 

dopadům na zdraví kostní tkáně.   

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) 

Informace pro lékaře o vedlejších účincích dlouhodobě užívaného antiepileptika. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Celkem bude užito 32 potkanů. Pokusy budou po aklimatizaci trvat 3 měsíce. 

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

skončení pokusu? 

Nejsou očekávané žádné nežádoucí účinky, potkani budou dostávat lék v koncentracích běžně užívaných u lidí (400 

mg/kg BW denně).  Po 12 týdnech trvání experimentů budou potkani otestováni 3 behaviorálními testy a následně 

usmrceni odběrem krve z břišní aorty v celkové anestézii a všechny tkáně budou následně použity k analýzám. 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Bude sledován vliv léku valproátu po jeho dlouhodobém podávání potkanům, tento proces nelze nahradit metodami in 

vitro. Navrhované schéma pokusu nelze nahradit jiným modelem, ani ho nelze provést na buněčném či jiném modelu, 

neboť bude sledována patofyziologická odpověď celého organizmu. V databázi ECVAM není validovaná metoda, jež by 

mohla plánovaný pokus nahradit či redukovat. 

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

K dobrému statistickému zpracování získaných výsledků je třeba alespoň 8 zvířat ve skupině. 

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. 

Během provádění experimentů budou použity jen nezbytně nutné procedury. Vše bude prováděno řádně proškoleným 

zkušeným personálem. Všechny metody již byly zavedeny a vycházejí z dlouhodobých zkušeností zapojených pracovníků, 

což výrazně omezí utrpení zvířat. Po kastraci v celkové anestézii parami éteru ve funkční digestoři bude potkanům podáno 

analgetikum působící 24 hodin. Experiment bude ukončen usmrcením potkanů vykrvením v celkové anestezii parami 

éteru ve funkční digestoři. Po operaci v případě potřeby bude jednorázově podána kyselina acetylosalicylová 100 mg/kg 

BW/den p.o.   

 

 

 


