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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 

X 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) 

Potvrdit nebo vyvrátit, že bisfenoly a podobné látky používané široce v průmyslu ke zlepšení vlastností některých plastů, 

mají vliv na kardiovaskulární systém. 

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) 

Omezení používání těchto chemikálii u výrobků, u kterých hrozí kontakt a následná absorpce do lidského těla. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Wistar potkani obou pohlaví  40 potkanů / ročně (v případě nutnosti mechanistických experimentů + 20 potkanů/ročně) 

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

skončení pokusu? 

V rámci plánovaných experimentů je snaha o minimalizaci nežádoucích účinků. Všechny operační zákroky budou 

prováděny po uvedení zvířete do celkové anestezie. Zvířata budou vždy po ukončení experimentu usmrcena podání 1 ml 

1M roztoku KCl v celkové anestezii.  

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Studium na úrovni celého organismu umožňuje posoudit účinky látek z různých aspektů (funkčních, morfologických, 

biochemických) na úrovni orgánu (srdce), orgánového systému (kardiovaskulárního systému) a současně zaznamenat 

možné homeostatické mechanismy zahrnující celý organismus. Experimenty na nižších úrovních jsou sice také přínosné, 

ale nemohou ani v případě velmi negativních výsledků zajistit, že daná látka je opravdu nebezpečné na úrovni celého 

organismu. 

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

Minimalizace počtu zvířat je v plánovaných experimentech samozřejmostí. Navíc, pokud nebude nalezen významný 

účinek u prvních dvou zvířat v nejvyšší podanédávce, v experimentech s touto testovanou látkou nebude pokračováno. 

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. 

Potkani kmene Wistar jsou všeobecně používaným laboratorním modelem používaným jak v oblasti kardiovaskulárního 

výzkumu, tak i toxikologických studií. Navíc členové řešitelského týmu i pracovníci fakultního vivária mají zkušenosti 

s experimentální prací a ošetřováním daného druhu potkana.  

Pro snížení újmy zvířatům na minimum budou všechny procedury prováděny v celkové anestézii. 

 


