
Vyplňujte jen bílé kolonky! 
Formulář vyplňujte napočítači; kolonky se zvětší automaticky 	 le mnořBtví 

NETECHNICKÉ SHRNUTI PROJEKTU POKUSU 
Název projektu pokusů 
potenciálních adjuvans pro vakcíny na bázi ligandů TLR4 
Doba trvání projektu pokusů 	! do konce roku 2018 
Klíčová slova - maximálně 5 
Účel projektu pokusů - označte M křížkem (x) do prázdného políčka 	 . 

x 	! základní výzkum 
! translační nebo aplikovaný výzkum 
! vývoj, výroba nebo zkoušení kvality, účinnosti a nezávadnosti léčiv, potravin, krmiv a jiných látek nebo výrobků 
i ochrana přírodního prostředí v zájmu zdraví a dobrých životních podmínek lidí nebo zvířat 
! zachování druhů 	 . 
: vyšší vzdělávání nebo odborná příprava 	 _ 
1 trestní řízení a jiné soudní řízení 

Cíle projektu pokusů (např řešené vědecké neznámé nebo vědecké či klinické potřeby) 
Cílem projektu je najít vhodné nové adjuvans pro vývoj vakcín. Testovány budou nové látky na bázi sukcinimidů. 
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) 
Přínos spočívá především v možnosti vyvinout zdravotně zcela nezávadné adjuvans pro vakcíny. 
Druhy a_ přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 
Použito bude 60 ks potkanů kmene Wistar, 20 ks myší balb/C, a 6 ks králíků 
Jaké jsou očekávané nežádoucí účinky u zvířat? Jaká je navrhovaná míra závažnosti? Jak bude se zvířaty naloženo po 
skončení pokusu? 
Míra závažnosti: mírné. Laboratorní hlodavci budou usmrceni parami CO2, králíci předávkováním anestetiky. 
Uplatňování 3R (replacement, reduction, refmement) 
Nahrazení používání zvířat: Uved'te, proč je nutné použít zvířata a proč nemohou být využity alternativy bez použití 
zvířat. 
Tento typ experimentu je nutné provádět na celoorganismové úrovni. Jedná a komplexní dynamický proces, který nelze 
studovat pomocí alternativních metod. 
Omezení používání zvířat: Vysvětlete, jak lze zajistit použití co nejmenšího počtu zvířat. 
Experimentální výsledky budou dosaženy pomocí vysoce sofistikované technologie (monitoring a vyšetření dle 
humánních standardů), což se projeví v potřebě omezeného počtu zvířat. Bude použito minimální množství zvířat pro 
syrávné statistické vyhodnocení výsledků. 
Setrné 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. 	.. 
Zvolené druhy byly vybrány na základě standardní doporučené metodiky. Při nutné manipulaci se zvířaty (kontrola 
zdravotního stavu, medikace) bude kladen důraz na klidné a šetrné zacházení se zvířaty. Všechna tato opatření směřují k 
omezení stresování zvířat a k omezení možnosti vzniku zranění. Se zvířaty budou zacházet pouze přidělení ošetřovatelé, se 
kterými se zvířata seznámila během aklimatizačního období. Zvířata na konci experimentu budou utracena v souladu 
s platnou legislativou či převedena do zájmového chovu (králíci). Přechodný diskomfort může způsobit pouze aplikace 
testované látky a odběr krve. Při příznacích utrpení budou takto postižená zvířata neprodleně bezbolestně utracena. 
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