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NETECHNICKÉ SHRNUTI PROJEKTU POKUSU 
Název projektu pokusů 
Stanovení subchronické toxicity u látky s předpokládaným účinkem na metabolický syndrom 

Doba trvání projektu pokusů 	'T r. 2017-18  
Klíčová slova - maximálně 5 	1 Subchronická toxicita, in vivo studie 
Účel projektu pokusů - označte jej křížkem (x) do prázdného polička 

X 	! základní výzkum 1.- 
I translační nebo aplikovaný výzkum 

I vývoj, výroba nebo zkoušení kvality, účinnosti a nezávadnosti léčiv, potravin, krmiv a jiných látek nebo výrobků 
t— 
i ochrana přírodního prostředí v zájmu zdraví a dobrých životních podmínek lidí nebo zvířat 
I zachování druhů 
1 	, i vyšší vzdělávání nebo odborná příprava 
r— 
i trestní řízení a jiné soudní řízení 

Cíle projektu pokusů (např. řešené vědecké neznámé nebo vědecké či klinické potřeby) 
Získání celkového obrazu o působení de novo syntetizovaných látek na živý organismus. 
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) 

V případě neprokázání toxického účinku testované látky, lze předpokládat její využití v terapii metabolického syndromu 
nebo diabetes mellitus. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 
myši kmene BALB/c, 150 ks 

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

Předpokládanými nežádoucími účinky jsou úbytek tělesné váhy a mikroskopické změny na orgánech. 
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 charakteru pokusu nelze tento pokus ani pokusná zvířata nahradit jinými alternativními metodami. ._ 
Omezení používání zvířat: Vysvětlete, jak lze zajistit použití co nejmenšího počtu zvířat. 
Počet pokusných zvířat je minimální pro statistické zpracování a validitu výsledků. 
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. 

I Jedná se o všeobecně rozšířený a v obdobných studiích používaný model. 
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