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Komisia vytvorila odbornú pracovnú skupinu pre posudzovanie krutosti postupov, aby tak
uľahčila vykonávanie smernice 2010/63/EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely.
Všetky členské štáty a hlavné zainteresované organizácie boli vyzvané, aby navrhli
odborníkov, ktorí sa zúčastnia na práci uvedenej skupiny.
Odborná pracovná skupina pre posudzovanie krutosti sa stretla dvakrát: v decembri 2011,
keď sa zamerala na geneticky modifikované zvieratá, a v máji 2012, keď diskutovala
o všeobecnom rámci posudzovania skutočnej krutosti pri zaobchádzaní so zvieratami počas
postupov.
Tento dokument je výsledkom práce počas dvoch stretnutí odbornej pracovnej skupiny,
diskusií s členskými štátmi, ako aj právnych informácií, ktoré Komisia poskytla v súvislosti
s rámcom posudzovania krutosti, jeho zložkami, účastníkmi, ako aj a pracovnými nástrojmi
a metódami. Na stretnutí 11. – 12. júla 2012 ho podporili príslušné vnútroštátne orgány
vykonávajúce smernicu 2010/63/EÚ.

Vyhlásenie:
Nasledujúci text je určený členským štátom a iným subjektom, ktorých sa táto smernica
týka, na usmernenie pri hľadaní spoločného pochopenia ustanovení uvedenej smernice.
Všetky poznámky by sa mali chápať v kontexte smernice 2010/63/EÚ o ochrane zvierat
používaných na vedecké účely.
Jedine Súdny dvor Európskej únie je oprávnený interpretovať právne predpisy EÚ
s právne záväznou právomocou.
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Súvisiace články smernice 2010/63/EÚ
 Článok 4 ods. 3 „Členské štáty zabezpečia, aby sa zlepšil chov, umiestnenie a
starostlivosť a zjemnili metódy používané v postupoch, pričom sa odstráni alebo
obmedzí na minimum akákoľvek prípadná bolesť, utrpenie, strach alebo trvalé
poškodenie zvierat.“
 Článok 15 ods. 1 ,Členské štáty zabezpečia, aby sa všetky postupy individuálne
klasifikovali ako „bez možnosti zotavenia“, „slabé“, „stredné“ alebo „kruté“ na
základe kritérií zaradenia uvedených v prílohe VIII.‘
 Článok 16 ods. 1 písm. d) jeho opakované použitie je „v súlade s veterinárnym
odporúčaním po zohľadnení životných skúseností zvieraťa.“
 Článok 54 ods. 2 „Členské štáty každoročne zhromažďujú a zverejňujú štatistické
informácie o používaní zvierat v postupoch vrátane informácií o skutočnej krutosti
postupov a o pôvode a druhoch primátov (okrem človeka), ktoré sa pri postupoch
použili.„ “…“
Všeobecný kontext
Podľa smernice 2010/63/EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely sa vyžaduje,
aby sa uskutočnilo posúdenie predpokladanej krutosti jednotlivých postupov v rámci projektu
(článok 15) a aby sa tieto postupy klasifikovali podľa krutosti ako „bez možnosti zotavenia“,
„slabé“, „stredné“ alebo „kruté“. V prílohe VIII sa nachádza usmernenie týkajúce sa
faktorov, ktoré sa majú brať do úvahy pri zohľadňovaní predpokladanej krutosti, a uvádza sa
v ňom niekoľko príkladov z jednotlivých kategórií krutosti.
Podľa článku 54 o podávaní správ sa vyžaduje, aby sa na štatistické účely poskytovali údaje
o skutočnej krutosti bolesti, utrpenia, strachu alebo trvalého poškodenia, ktoré zviera pociťuje
(na rozdiel od posúdenia predpokladanej, alebo očakávanej, krutosti vykonaného v čase
vyhodnotenia projektu). Okrem toho bude pri stanovovaní toho, či zviera možno znovu
použiť pri ďalších postupoch, kľúčovým faktorom aj skutočná krutosť všetkých
predchádzajúcich postupov (článok 16).
Tieto opatrenia predstavujú príležitosť zvýšiť kvalitu vedy a zlepšiť životné podmienky
zvierat prostredníctvom očakávaného preskúmania návrhov projektov. Začlenením
skutočného utrpenia, ktoré zviera pociťuje, by sa mala zabezpečiť väčšia transparentnosť
a lepšie pochopenie vplyvu vedeckých postupov na dobré životné podmienky zvierat.
Hlavné prínosy posúdenia predpokladanej krutosti a monitorovania, posudzovania
a zaznamenávania skutočnej krutosti zahŕňajú:




najmä príležitosť zjemniť postupy a znížiť utrpenie, pričom očakávané diskusie vo
všeobecnosti umožnia zvážiť, či je použitie zvieraťa nevyhnutné (nahradenie) a či je
navrhnutá štúdia vhodná na splnenie cieľa minimalizovať používanie zvierat
(obmedzenie);
lepšie životné podmienky zvierat, napr. ak sa skôr rozpozná a zmierni utrpenie,
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lepšiu transparentnosť, pretože prostredníctvom štatistických údajov by sa mal lepšie
odzrkadľovať skutočný vplyv na životné podmienky zvierat;
lepšiu komunikáciu medzi subjektmi zodpovednými za používanie a monitorovanie
zvierat a za starostlivosť o ne;
dostupnosť informácií na účely spätného posúdenia projektov, ak sa uskutoční
(článok 39);
vyššiu kvalitu vedeckých údajov vďaka lepším životným podmienkam zvierat,
viac poznatkov o posudzovaní krutosti a klinických príznakov, ktorými sa podporí
vyššia konzistentnosť posudzovania – za predpokladu, že prístupy a výsledky sa budú
šíriť, napr. prostredníctvom časopisov, diskusných skupín a stretnutí;
poskytovanie informácií pre odborné kurzy určené výskumníkom, zootechnikom
a veterinárnym lekárom so zameraním na laboratórne zvieratá, ak sa výsledky použijú
ako príklady,
informácie, ktoré sú založené na dôkazoch a ktoré možno použiť pri posudzovaní
predpokladaného pomeru ujmy a prínosu podobných projektov v budúcnosti.

Všeobecné aspekty posudzovania krutosti
Zohľadňovanie krutosti v rámci postupu by malo byť nepretržitým procesom, ktorý začína
prvotným návrhom štúdie, pokračuje každodenným monitorovaním zvierat špecifickým pre
danú štúdiu počas realizácie projektu a končí posúdením „skutočnej“ krutosti na záver štúdie,
ktoré je príležitosťou identifikovať ďalšie možnosti zjemnenia v budúcich štúdiách.

POSUDZOVANIE KRUTOSTI – NEPRETRŽITÝ PROCES
PLÁNOVANIE
PROJEKTU
Vypracovanie posudzovania
krutosti špecifického
pre daný projekt, ako aj
druh a kmeň zvierat

Dodatok I
Kategórie vysokej úrovne
ako základ hárkov
na zaznamenávanie skóre
špecifické pre daný
Stanovenie monitorovacích
projekt a postup
nástrojov, frekvencie
a typu skórovania

Dodatok II
Referenčné materiály
na vypracovanie hárkov
na zaznamenávanie skóre
špecifické pre daný
projekt a postup

Určenie opatrení
v prípade spozorovania
príznakov bolesti,
strachu alebo utrpenia

POČAS PROJEKTU

PO PROJEKTE
analýza a spätná väzba

Konzistentnosť pozorovaní/
vyškolení zamestnanci

Posúdenie a zaznamenanie
skóre skutočnej krutosti

Účinné každodenné
monitorovanie

 Štatistické informácie
Dodatok II
Referenčné materiály
pre posudzovanie
 Spätné posúdenie
projektu
Dobrá komunikácia všetkých a zaznamenávanie
skóre
zapojených osôb
 Spätná väzba pre
budúce štúdie
Podľa potreby nepretržité
preskúmanie protokolu
z posudzovania krutosti

Zabezpečenie účasti
zamestnancov so
všetkými potrebnými
zručnosťami na procese

 Úvaha o ďalších
možnostiach využitia
zásady nahradenia,
obmedzenia a zjemnenia
 Informácie na účely
tematických prehľadov

Príklad(-y) posudzovania krutosti špecifický(-é) pre daný projekt/postup vrátane hárkov na každodenné posudzovanie,
nástrojov na zaznamenávanie skóre, výberu metód monitorovania a záverečného posúdenia.
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Pri použití tohto prístupu je väčšia šanca, že v celom procese sa zohľadnia a uplatnia zásady
nahradenia, obmedzenia a zjemnenia, že sa zlepší komunikácia medzi všetkými zapojenými
stranami a že sa zvýši konzistentnosť.

Účinné posudzovanie krutosti si vyžaduje:
• „tímový prístup“ s informáciami od ľudí s rôznymi poznatkami, skúsenosťami
a prioritami, napr. od výskumníkov, zootechnikov, ošetrovateľov a ošetrujúceho
veterinárneho lekára;

• dobré plánovanie;
• primerané kontinuálne vzdelávanie a odbornú prípravu všetkých zapojených
zamestnancov;
• zavedenie systémov každodenného posudzovania krutosti, ktoré budú vhodne
prispôsobené konkrétnemu druhu a kmeňu zvierat, ako aj projektu, vrátane
informovaných a štruktúrovaných pozorovaní zvierat vo vhodných intervaloch
(napr. so zvýšenou frekvenciou v priebehu postupov a po ich ukončení);
• účinné protokoly s dostatkom informácií na posúdenie správania a klinických
príznakov;
• analýzu pozorovaní, ktorá umožní prijať informované rozhodnutie o charaktere
a úrovni utrpenia;
• povedomie o krutosti jednotlivých postupov a o opatreniach, ktoré je potrebné
prijať, ak sa dosiahne alebo prekročí táto úroveň krutosti;
• dôsledný prístup k celkovému posudzovaniu skutočného utrpenia (mierne,
stredné, kruté) na štatistické účely;
• úvahy o tom, ako účinne sa uplatňovala zásada nahradenia, obmedzenia
a zjemnenia a či možno v budúcich štúdiách dosiahnuť zlepšenie.
Úvahy pred štúdiou
Proces, ktorým sa má zabezpečiť minimalizovanie krutosti počas vedeckých postupov, sa
začína vo fáze návrhu, keď sa zvažuje, či je použitie živých zvierat v záujme splnenia
vedeckých cieľov nevyhnutné a odôvodnené.





Keď je použitie živých zvierat nevyhnutné a odôvodnené, je dôležité zvoliť vhodný
model a zaistiť, aby bol návrh štúdie spoľahlivý.
Mali by sa identifikovať všetky aspekty štúdie, ktoré môžu spôsobovať bolesť,
utrpenie, strach alebo trvalé poškodenie, a malo by sa zvážiť, ako možno
minimalizovať ich účinky, napríklad získaním informácií z literatúry, od kolegov,
zootechnikov, veterinárnych lekárov a podľa potreby od orgánu pre dobré životné
podmienky zvierat.
Odporúčaná klasifikácia predpokladanej krutosti priradená k jednotlivým postupom
by sa mala zakladať na najvyššej očakávanej krutosti pre ktorékoľvek zviera v štúdii.
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Mal by sa vypracovať vhodný plán na pozorovanie zvierat prispôsobený danej štúdii.
Štandardizovaná terminológia, ktorú pochopia všetky osoby zapojené do štúdie, zlepší
konzistentnosť pri predkladaní správ a interpretácii.
Dôležité je zaistiť dostatok vyškolených a kompetentných pracovníkov, ktorí
uskutočnia štúdiu, budú monitorovať zvieratá a starať sa o ne.

Ukazovatele krutosti
Existujú určité typy správania a klinické príznaky, ktoré možno využiť na posúdenie krutosti
postupov uskutočnené „pri klietke“ (alebo nádrži, koterci atď.). Terminológia použitá na ich
opis by mala byť pochopiteľná pre všetky osoby, ktoré sa podieľajú na používaní
a monitorovaní zvierat a na starostlivosti o ne. Pre každý systém posudzovania krutosti je
rozhodujúce riadne pochopenie normálneho zdravotného stavu, správania a dobrých
životných podmienok pozorovaného druhu (prípadne kmeňa) zvierat.
Cieľom by malo byť:
 dosiahnuť najlepšiu možnú kvalitu života zvieraťa,
 zaistiť, aby bolo akékoľvek utrpenie v dôsledku vedeckých postupov rozpoznané a
 minimalizované, ale
aby sa zároveň dosiahli vedecké ciele.
Každý systém posudzovania by mal účinne odhaliť odchýlky od normálneho zdravotného
stavu a dobrých životných podmienok, čo by pozorovateľovi umožnilo zaznamenať
a poskytnúť jasné a konzistentné posúdenie každého zvieraťa.
Na vymedzenie protokolu z posudzovania krutosti, ktorý je vhodne prispôsobený druhu a
kmeňu zvierat, jednotlivým zvieratám, ako aj postupu, možno použiť jednoduchý
hierarchický prístup. V procese vymedzovania protokolu z posudzovania uskutočneného pri
klietke by sa mali identifikovať všetky nežiaduce účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť počas
celého života zvieraťa vrátane jeho umiestnenia a chovu, starostlivosti o neho a manipulácie
s ním, ako aj nežiaduce účinky spôsobené vedeckými postupmi a ich následkami.
Zohľadnenie všetkých spomenutých nežiaducich účinkov by malo pomôcť identifikovať
ukazovatele, ktoré možno použiť na účinné posúdenie životných podmienok zvieraťa
uskutočnené pri klietke. Tieto ukazovatele by sa mali prispôsobiť druhu a kmeňu zvierat, ako
aj experimentálnym postupom, ktoré sa používajú. Zároveň by mali byť ľahko pochopiteľné
a identifikovateľné a mali by umožňovať konzistentné zaznamenávanie výsledkov. Dôležitá
je však aj možnosť zaznamenať a opísať všetky neočakávané nežiaduce účinky napríklad
formou voľného textu.
Kategórie vysokej úrovne
Súbor všeobecných kategórií „vysokej úrovne“, ktoré sú platné pre všetky druhy zvierat, sa
uvádza ako východiskový bod pre vypracovanie komplexného zoznamu špecifických
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ukazovateľov pre každý postup alebo program starostlivosti o zvieratá. Cieľom je vytvoriť
zoznam dostatočných ukazovateľov špecifických pre konkrétnu štúdiu, čím by sa
minimalizovalo riziko prehliadnutia príznakov utrpenia bez nutnosti vypracovania príliš
zložitého systému, čo by bol zbytočne byrokratické a časovo náročné.
Kategórie vysokej úrovne sú:







Vzhľad
Telesné funkcie
Prostredie
Správanie
Ukazovatele špecifické pre daný postup
Výsledky voľného pozorovania (alebo výsledky iného relevantného pozorovania).

Ukazovatele jednotlivých kategórií možno prispôsobiť akémukoľvek druhu zvierat. Mali by
sa použiť na vytvorenie zoznamu pozorovateľných charakteristík, ktoré môže vyhodnotiť
primerane kvalifikovaná osoba a na základe toho posúdiť celkový zdravotný stav a stav
spokojnosti zvieraťa.
Tieto ukazovatele a ich výber by sa mali prediskutovať s osobami zodpovednými za dohľad
nad dobrými životnými podmienkami zvierat a podľa potreby aj s orgánom pre dobré životné
podmienky zvierat. Následne by sa mali použiť na vytvorenie systému, prostredníctvom
ktorého by sa viedli záznamy o každodenných pozorovaniach, monitorovaní a posudzovaní
uskutočňovaných pri klietke a ktorý by bol špecifický pre danú štúdiu.
Dodatok I obsahuje príklad, ako možno tieto kategórie vysokej úrovne ďalej rozčleniť
a použiť na vypracovanie vhodných kritérií pozorovania s použitím spoločnej opisnej
terminológie.
Dodatok II obsahuje informácie o usmerneniach a on-line zdrojoch, ktoré možno použiť ako
pomôcku pri vypracúvaní vhodných spôsobov posudzovania životných podmienok zvierat
používaných vo vedeckých postupoch.
Faktory, ktoré je potrebné zvážiť pri posudzovaní skutočnej krutosti
Je dôležité pripomenúť, že v závislosti od konkrétnej situácie môže mať množstvo prvkov
pozitívny alebo negatívny vplyv na krutosť a že je potrebné zohľadniť rozdiely medzi druhmi
zvierat.
Posúdenie skutočnej krutosti by sa malo vykonávať v jednotlivých prípadoch individuálne, a
to na základe pozorovaní zvierat v rámci každodenného monitorovania. Podľa potreby
a možností možno použiť aj ďalšie parametre potrebné na účely štúdie. V štúdii sa napríklad
môže vyžadovať zaznamenávanie nepozorovateľných ukazovateľov (ako sú telesná teplota,
telesná hmotnosť, biochemické parametre alebo biotelemetrické údaje, napr. srdcová
frekvencia), ktoré by sa mali zohľadniť pri posudzovaní krutosti, ak poskytujú relevantné
doplnkové informácie.
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Skutočná krutosť uvádzaná pre konkrétne zviera by mala predstavovať najvyššiu úroveň
krutosti, ktorej je zviera v priebehu postupu vystavené, a nie úroveň krutosti na konci
postupu. Hodnotenie by sa takisto nemalo vykonávať jednoduchým sčítavaním, napr.
niekoľko miernych postupov = stredná krutosť. Malo by byť založené na celkovom posúdení
skúseností zvieraťa od začiatku do konca postupu.
Tento zoznam obsahuje príklady prvkov, ktoré sa majú zohľadniť a zvážiť pri posudzovaní
skutočnej krutosti.
Postup, metóda









chirurgická/nechirurgická,
úroveň a trvanie obmedzenia pohybu,
nepoužitie analgézie/anestézie v prípadoch, keď by jedna z týchto metód alebo obe
tieto metódy boli inak nevyhnutné,
nový model alebo postup,
prvky prostredia (vrátane obmedzení týkajúcich sa umiestnenia a potravy/vody),
stres/strach,
opakované postupy a intervaly medzi nimi (je potrebné zvážiť aj frekvenciu
a kombináciu zásahov „pod prahovou hodnotou“),
opakované alebo nepretržité používanie.

Druh, kmeň, štádium vývoja, predchádzajúce skúsenosti














tomuto aspektu by sa mala venovať najväčšia pozornosť – je potrebné pochopiť
biológiu a správanie druhu a kmeňa zvierat (a niekedy jedinca), aby bolo možné
účinne predpovedať a posúdiť krutosť,
druh a kmeň zvierat,
pôvod zvieraťa, napr. chované na konkrétne účely, divé alebo voľne žijúce,
zdroj zvierat (vrátane predchádzajúcich podmienok umiestnenia) a ich preprava,
genotyp, fenotyp, pohlavie, vek, stav imunity,
prirodzené správanie a biológia (napr. pomerný význam rôznych zmyslov ako zraku
u primátov a čuchu u hlodavcov, a to, ako môže tieto zmysly ovplyvniť laboratórne
prostredie),
samostatné/skupinové umiestnenie – odôvodnenie samostatného umiestnenia
spoločenských zvierat alebo ich krátkodobého alebo dlhodobého oddelenia od
zavedených skupín,
denné rytmy, napr. vplyv vedeckých postupov alebo postupov chovu na nočné
zvieratá počas svetelnej fázy,
odlúčenie od matky pri všetkých druhoch zvierat vrátane hlodavcov,
kognitívne schopnosti, vnímavosť, pamäť, vnímanie účinkov postupov.

Frekvencia, intenzita
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Neexistuje priama súvislosť medzi frekvenciou a krutosťou, t. j. vyššia frekvencia
nemusí nevyhnutne znamenať vyššiu krutosť. Je to preto, lebo vplyv opakovaných
postupov alebo metód na krutosť závisí od viacerých faktorov, ako sú intenzita
jednotlivých zásahov, ich trvanie, druh zvierat a skúsenosti jedinca.
Keď sa zásahy opakujú, existuje potenciál aklimatizácie, ktorá môže znížiť krutosť,
napr. v prípade miernych postupov na primátoch iných ako ľuďoch. Naopak, krutosť
sa opakovaním môže aj zvyšovať, napr. v dôsledku očakávania stresujúceho postupu
alebo nástupom hyperalgézie pri chirurgickom zákroku.
Potenciál nácviku s pozitívnym posilňovaním alebo „odmeny“ po ukončení postupov.
Mala by sa zaznamenávať najvyššia úroveň krutosti, nie krutosť „na úrovni
zotavenia“.

Trvanie účinku



Trvanie je spojené s intenzitou (a teda aj s krutosťou).
Možnosť skorého humánneho alebo vedeckého ukončenia postupu.

Účinnosť zjemnení







vhodná analgézia, anestézia a pooperačná starostlivosť,
obohatenie – obohatenie prostredia a skupinové umiestnenie spoločenských zvierat,
umiestnenie, chov a starostlivosť – či je možné zjemniť tieto aspekty podľa aktuálnej
najlepšej praxe alebo či si postup vyžaduje obmedzenia, napríklad obmedzenie
pohybu na menšie priestory (napr. metabolické klietky), mriežkovú podlahu alebo
vystavenie podmienkam prostredia, ktoré môžu spôsobovať stres,
vycvičenie zvieraťa, aby spolupracovalo, alebo poskytnutie možnosti zvyknúť si na
postupy,
účinnosť protokolov z posudzovania uskutočneného pri klietke.

Kumulatívna krutosť





V prípade postupu, ktorý zahŕňa viacero krokov/zásahov, sa musia zohľadňovať
celoživotné skúsenosti každého zvieraťa, pričom krutosť môžu ovplyvniť obmedzenia
možností zlepšenia umiestnenia či potreba častého odchytu, manipulácie, obmedzenia
pohybu atď.
Predchádzajúce postupy v prípade opakovaného použitia.
Pri rozhodovaní o opakovanom použití sa musia vziať do úvahy celoživotné
skúsenosti vrátane prvkov ako zdroj zvieraťa (napr. skoré „odstavenie“) a preprava.

Zabezpečenie konzistentnosti pri posudzovaní a priraďovaní skutočnej krutosti
Na zaistenie dostupnosti vhodných údajov, ktoré umožnia prijať informované rozhodnutie
o skutočnej krutosti na konci postupu, sú vo všeobecnosti potrebné informácie od
relevantných vedcov, zootechnikov, veterinárnych lekárov a ošetrovateľov vo fáze návrhu
štúdie. Konečné priradenie kategórie skutočnej krutosti bude výsledkom analýzy záznamov
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z pozorovaní správania,
uskutočnených pri klietke.

klinických

príznakov

a iných

relevantných

parametrov

Medzi prvky zaisťujúce konzistentnosť patrí:
-

-

zohľadnenie viacerých poznatkov, skúseností a priorít – „tímový prístup“,
odborná príprava v oblasti používania protokolu z každodenného posudzovania
(vrátane spoločnej terminológie na opis pozorovaní),
poznatky o zdravotnom stave, životných podmienkach a správaní zvierat,
pravidelné preskúmanie výsledkov,
komunikácia medzi všetkými osobami zodpovednými za vykonávanie štúdie
a monitorovanie zvierat (zhora nadol, zdola nahor, medzi jednotlivými úrovňami
a v rámci nich),
dohľad [na miestnej (napr. orgán pre dobré životné podmienky zvierat), regionálnej
a vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ].

V záujme zaistenia konzistentnosti pri posúdení krutosti je potrebné vziať do úvahy tieto
kľúčové otázky:
Vypracovanie hodnotiacich hárkov špecifických pre jednotlivé postupy










Pred začiatkom projektu je potrebné vypracovať a schváliť hodnotiace hárky
prispôsobené konkrétnemu druhu a kmeňu zvierat, ako aj štúdii.
Na vypracovanie hodnotiacich hárkov špecifických pre danú štúdiu by sa mali
efektívne využiť všetky dostupné relevantné informácie, napríklad
predchádzajúce skúsenosti, výsledky štúdií in vitro a in silico, prehľady
literatúry, informácie z pilotných štúdií a pozorované klinické príznaky u ľudí
alebo iných zvierat.
Pri klietke by mali byť k dispozícii informácie o parametroch, ktoré sa majú
sledovať, a o spôsobe monitorovania.
Klasifikáciou predpokladanej úrovne krutosti sa čiastočne určí úroveň
potrebných zásahov na prevádzkovej úrovni, nutnosť použitia tímového
prístupu počas monitorovania a to, kto by sa mal zapojiť do samotného
procesu pozorovania a zaznamenávania. Osoby, ktoré vypracovali protokol z
posudzovania špecifický pre danú štúdiu, by mali vykonať a/alebo potvrdiť
konečné priradenie skutočnej krutosti.
V závislosti od zložitosti štúdie môže byť vhodné pre jednotlivé jej zložky
použiť samostatné hodnotiace hárky, napr. štandardný hárok pre chirurgický
zákrok/perioperačnú starostlivosť v kombinácii s upraveným hodnotiacim
protokolom štúdie.
V niektorých prípadoch môže byť potrebné, aby hodnotiace hárky špecifické
pre danú štúdiu obsahovali aj informácie relevantné pre riadenie kolónie,
napríklad údaje o rozmnožovaní a raste GM zvierat.
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Konzistentnosť pri posudzovaní skutočnej krutosti
Posúdenie skutočnej krutosti sa vykonáva na konci postupu a vyžaduje si prijatie
rozhodnutia o celkovej krutosti, ktorú zviera skutočne zažilo, na základe každodenného
posudzovania a s ohľadom na postupy, ktoré sa vykonali.






Jedným z bežne používaných prístupov je vymedziť „miernu“, „strednú“ a
„krutú“ úroveň pre každý z ukazovateľov použitých pri každodennom
posudzovaní a potom rozhodnúť o ich krutosti v jednotlivých prípadoch.
Tak ako pri každodennom monitorovaní, rozhodujúce je, aby sa skutočné
kritériá posudzovania prispôsobili danému postupu, ako aj druhu
a kmeňu zvierat, napr. 10 % strata telesnej hmotnosti bude mať veľmi odlišné
dôsledky na zdravie a životné podmienky rastúceho mláďaťa potkana,
dospelej myši s rýchlo rastúcim tumorom alebo dospelého psa.
Dôležitým faktorom je aj časové obdobie, v ktorom sa niektoré z týchto
ukazovateľov objavujú, a to najmä v súvislosti s úbytkom hmotnosti
a príjmom potravy/vody.

Posudzovanie sa bude vykonávať s použitím každodenných záznamov z posúdenia
s ohľadom na postup, ktorý sa vykonal na zvierati, dĺžku trvania nežiaducich účinkov
a prípadné opakované použitie zvieraťa. Hoci tento proces bude nevyhnutne zahŕňať
určitú mieru subjektivity, správnou odbornou prípravou pozorovateľa by sa mala táto
subjektivita znížiť.
Priradenie skutočnej krutosti, ak sa zviera nájde mŕtve







Ak sa zviera nájde mŕtve, teda nebolo usmrtené, môže to byť buď dôsledkom
experimentálneho postupu, alebo iných nesúvisiacich príčin1.
V prípade zvierat, ktoré sa našli mŕtve, by sa skutočná krutosť mala uvádzať ako
„krutá“, pokiaľ nemožno prijať informované rozhodnutie, že zviera pred smrťou
nezažilo intenzívne utrpenie.
Ak je nepravdepodobné, že zviera pred smrťou intenzívne trpelo, klasifikácia
skutočnej krutosti by mala zodpovedať známym skúsenostiam pred smrťou. Je
potrebné dôkladne zvážiť faktory ako frekvencia monitorovania, použitie analgézie
atď.
„(Trvalé) poškodenie“ sa týka len živého zvieraťa.

1

Na účely štatistického vykazovania by sa skutočná krutosť mala primárne vzťahovať na krutosť
experimentálnych postupov, nie na nesúvisiace udalosti, ako je nákaza alebo zaplavenie klietky vodou. Tieto
typy udalostí súvisia so zdravotnými problémami alebo s postupmi chovu a starostlivosti, nie s poškodením
v dôsledku postupov, mali by sa však zaznamenať a prešetriť a mali by sa prijať príslušné opatrenia, aby sa
neopakovali.
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Mali by sa vypracovať príklady objasňujúce proces klasifikácie krutosti, každodenného
posudzovania a záverečného posúdenia skutočnej krutosti, ktoré by sa mali sprístupniť
vedeckej komunite.

Kto by mal poskytovať údaje na účely posúdenia skutočnej krutosti?








Pozorovanie a zaznamenávanie účinkov sú procesy, ktoré sú často oddelené
od procesu priradenia skutočnej krutosti.
Mali by sa jasne určiť úlohy, aby sa zabezpečilo účinné každodenné
monitorovanie zvierat s primeranou podporou a dohľadom.
Mal by sa zaviesť proces overovania na podporu konzistentnosti, napr.
porovnanie skóre posúdenia, ktoré uskutočnili rôzni ľudia.
Úlohy súvisiace s pozorovaním a monitorovaním zvierat a posudzovaním
skutočnej krutosti by mali byť pružné a prispôsobiteľné podľa zložitosti
a krutosti danej štúdie – hoci právnu zodpovednosť za odhalenie
a minimalizovanie utrpenia má osoba uvedená v dokumente, ktorým sa projekt
schvaľuje.
Na úrovni pracoviska by mali zohrávať úlohu aj orgány pre dobré životné
podmienky zvierat, ktoré môžu pomôcť zaistiť konzistentnosť.
K podpore konzistentnosti môžu prispieť aj vnútroštátne výbory a príslušné
orgány.

Monitorovacie nástroje, médiá a ďalšie hľadiská










Vo fáze plánovania projektu by sa malo zvážiť použitie hárkov na
zaznamenávanie skóre.
Hárky na zaznamenávanie skóre by mali byť čo najjednoduchšie, ale
dostatočne podrobné a prispôsobené typu štúdie.
Možno použiť hodnotiace hárky z predchádzajúceho posudzovania, ak sú
vhodné pre danú štúdiu, ako aj druh a kmeň zvierat.
Elektronické uchovávanie záznamov môže pomôcť dosiahnuť konzistentnosť
a uľahčiť prístup ku všetkým relevantným informáciám.
Odporúča sa používať štandardizovaný jazyk a terminológiu.
Zaznamenané údaje by mali byť čo najobjektívnejšie.
Pre každý jednotlivý prípad je potrebné posúdiť výhody a nevýhody i)
číselného a ii) „binárneho“ pozorovacieho systému (keď sa ukazovatele
zaznamenávajú ako „prítomné“ alebo „neprítomné“).
Všetky typy záznamov pozorovaní by mali okrem vopred určených
ukazovateľov obsahovať aj možnosť pridania voľného textu, aby bolo možné
zaznamenať neočakávané pozorovania.
12









Kľúčová je účinná odborná príprava všetkých relevantných zamestnancov,
ktorá sa bude konkrétne týkať posudzovania krutosti a životných podmienok,
ako aj monitorovacích metód.
Mal by sa vytvoriť komunikačný plán, ktorý by zahŕňal všetkých relevantných
zamestnancov a ktorý by mal obsahovať mechanizmus na rýchle oznámenie
neočakávaných výsledkov všetkým osobám, ktorých sa to týka, a podľa
potreby aj príslušnému orgánu.
Monitorovanie by malo byť úmerné očakávaným účinkom – postupy, ktoré
môžu spôsobiť „kruté“ utrpenie, budú vo všeobecnosti vyžadovať častejšie
a podrobnejšie monitorovanie.
Mali by existovať jasné kritériá pre zásahy, napríklad ak sa spozorujú určité
parametre alebo ak sa priblíži vopred definovaná úroveň utrpenia. Všetci
relevantní zamestnanci by mali tieto kritéria poznať a mali by vedieť, čo majú
robiť a na koho sa majú obrátiť, ak sa vyskytnú.

Ak sa bude proces hodnotenia krutosti účinne uplatňovať, zvieratá a všetci
zamestnanci, ktorí sa o ne starajú a ktorí ich používajú, budú mať osoh z lepších
životných podmienok zvierat a vyššej vedeckej opodstatnenosti a transparentnosti.
Ešte väčšie výhody by priniesla dobrá vnútorná a vonkajšia komunikácia o procese
posudzovania krutosti a o uplatňovaní zásady nahradenia, obmedzenia a zjemnenia.
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Dodatok I
Slovník pojmov spojených s klinickými pozorovaniami
Úspech každého systému posudzovania krutosti závisí od voľby ukazovateľov životných podmienok zvierat, ktoré:
• sú ľahko a spoľahlivo rozpoznateľné,
• účinne poskytujú dobre merateľné parametre životných podmienok,
• sú relevantné pre danú vedeckú štúdiu, druh, prípadne kmeň zvierat,
• sú praktické a zviera nadmerne nezaťažujú a
• umožňujú konzistentné meranie, interpretáciu a analýzu.
Želateľným výsledkom je preto spoločný prístup k zaznamenávaniu klinických pozorovaní, ktorý umožní vytvorenie konzistentného prístupu ku
klasifikácii krutosti. Uľahčilo by sa tak porovnávanie klinických výsledkov medzi štúdiami a poskytovanie informácií osobám zapojeným do
posudzovania krutosti.
Pozorovania sú štruktúrované do týchto šiestich kategórií vysokej úrovne:
Vzhľad/telesné funkcie/prostredie/správanie/ukazovatele špecifické pre daný postup/voľné pozorovania

Kategórie vysokej Oblasti, na ktoré sa treba
úrovne
zamerať pri pozorovaní zvierat

Špecifické ukazovatele, ktoré sa majú monitorovať

Vzhľad

Úbytok/prírastok hmotnosti
Obezita
Chudosť
Skóre telesného stavu, ak je dostupné
Piloerekcia (vztýčenie chlpov)
Neučesaná srsť/neprítomnosť čistenia

Telesný stav

Stav srsti a kože
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Telesné funkcie

Prostredie

Mastná srsť
Strata ochlpenia
Dehydratácia – metóda „skin tenting“ (natiahnutie kože a sledovanie, ako
rýchlo sa vráti do normálneho stavu)
Kožné lézie – opuch, chrasta, vred, poranenie/rana
Sfarbenie stolice alebo moču
Z očí, nosa, urogenitálny, porfyrínové sfarbenie u niektorých druhov, napr.
Výtok
u potkana
Vpadnuté alebo „otupené“
Oči
Zatvorené/polozatvorené
Poškodenie/poranenie oka (napr. ulcerácia rohovky)
Slinenie
Ústa
Anomália zhryzu/prerastené zuby
„Bolestivý výraz“ – napr. polozatvorené oči a vydutý nos u myší
Iné
Sťahovanie brucha
Napuchnutá časť tela, napr. nafúknuté brucho
Zrýchlené dýchanie (tachypnoe)
Dýchanie
Ťažké dýchanie (hyperpnoe)
Veľmi ťažké dýchanie (dyspnoe)
Sipenie alebo iný zvuk pri dýchaní
Zvýšený/znížený
Príjem potravy/vody
Zvýšená/znížená nameraná telesná teplota, ak je k dispozícii (napr.
Telesná teplota
pomocou mikročipu alebo telemetrického zariadenia, kontaktnej alebo
bezkontaktnej termometrie), sfarbenie končatín u hlodavcov
Zhoršený zrak, sluch alebo rovnováha
Zmysly
Prostredie
priestoru
vrátane Prítomnosť a hustota stolice
prípadného steliva, materiálu na Mokrá podstielka, napr. v dôsledku polyúrie
stavanie
hniezd
a pomôcok
na Prítomnosť vývratkov alebo krvi
obohatenie prostredia
Či zviera používa pomôcky na obohatenie prostredia, napr. materiál na
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stavanie hniezd, žuvacie kocky
Zmena oproti normálnemu temperamentu – bojazlivé/agresívne interakcie
Správanie
Sociálne interakcie
s inými zvieratami, úzkosť (napr. zreteľné únikové reakcie, skrývanie sa)
Izolácia alebo vylúčenie spomedzi ostatných zvierat v sociálnej skupine
Opakujúce sa/stereotypné správanie
Nežiaduce správanie
„Holenie“ srsti a fúzov (hlodavce), trichotillomania (nadmerné opakované
trhanie chlpov)
Zvýšená agresívnosť voči ľuďom a iným zvieratám
Abnormálne držanie tela
Držanie tela a pohyblivosť
Abnormálna chôdza, krívanie, neprítomnosť pohybu/letargia/nechuť
pohnúť sa pri stimulácii
Nekoordinované pohyby
Skrčené brucho, naklonená hlava
Tras
Iné
Záchvaty/kŕče
Vokalizácia, spontánna alebo vyvolaná. (Poznámka: niektoré druhy, napr.
hlodavce, zvyčajne vokalizujú v ultrazvukovom rozsahu, takže počuteľná
vokalizácia je mimoriadne znepokojivá. Vokalizácia králikov je takisto pre
ľudí zvyčajne nepočuteľná, pokiaľ zviera neprežíva strach.)
Identifikujú
sa
v závislosti
od Napríklad v prípade modelu EAE medzi ne môžu patriť strata tonusu
Ukazovatele
špecifické pre daný jednotlivých projektov, ich potenciálnych chvosta, slabosť zadných končatín, slabosť predných končatín, paralýza,
postup
nežiaducich účinkov a očakávaných strata funkcie močového mechúra.
ukazovateľov.
Systém hodnotenia krutosti by mal vždy obsahovať možnosť zaznamenať všetky pozorovania neočakávaných
Voľné pozorovania
negatívnych vplyvov na životné podmienky zvierat.
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Dodatok II
Základná literatúra, usmernenia a internetové zdroje týkajúce sa posudzovania
životných podmienok zvierat používaných na vedecké postupy
American College of Laboratory Animal Medicine (ACLAM) (2006) Guidelines for the
Assessment and Management of Pain in Rodents and Rabbits, dostupné na
http://www.tinyurl.com/65ez5vh
Assessing the Health and Welfare of Laboratory Animals (AHWLA), zdroj školiacich
materiálov. Pozri http://www.ahwla.org.uk/index.html
Canadian Council on Animal Care (CCAC) Welfare assessment. Pozri http://www.ccac.ca/;
kliknite na položku „Three Rs microsite“, a potom vyhľadajte kľúčové slová „welfare
assessment“ (v angličtine alebo vo francúzštine)
Categorising the severity of scientific procedures on animals - Summary and reports from
three round-table discussions editorky Jane A. Smith a Maggy Jennings v mene skupiny
Boyd Group a organizácie RSPCA, júl 2004.
Vydalo oddelenie pre výskum zvierat organizácie RSPCA.
FELASA Working Group on the Reporting of Clinical Signs in Laboratory Animals (2012) –
(v tlači)
Institute for Laboratory Animal Research (ILAR) (2008) Recognition and Alleviation of
Distress in Laboratory Animals. Washington, DC: National Academies Press
Institute for Laboratory Animal Research (ILAR) (2009) Recognition and Alleviation of Pain
in Laboratory Animals. Washington, DC: National Academies Press. Pozri
http://dels.nas.edu/animal_pain/
Johansen, R., Needham, J. R., Colquhoun, D. J. a kol. (2006). Guidelines for health and
welfare monitoring of fish used in research. Laboratory Animals 40: 323 – 340
Joint Working Group on Refinement (2011). A guide to defining and implementing protocols
for the welfare assessment of laboratory animals. Laboratory Animals 45: 1 – 13
Leach MC a kol. (2008). Identification of appropriate measures for the assessment of
laboratory mouse welfare. Animal Welfare 17: 161 – 170
National Centre for the Three Rs
http://www.nc3rs.org.uk/welfareassessment
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(NC3Rs)

Welfare

assessment.

Pozri

National Health and Medical Research Council (2008) Guidelines to Promote the Wellbeing
of Animals Used for Scientific Purposes: The Assessment and Alleviation of Pain and
Distress in Research Animals. Canberra: austrálska vláda. Pozri http://www.nhmrc.gov.au;
vyhľadajte kľúčové slová „pain and distress“
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2000). Guidance
Document on the Recognition, Assessment, and Use of Clinical signs as humane endpoints
for experimental animals used in safety evaluation. OECD Environmental Health and Safety
Publications Series on Testing and Assessment No. 19. Paríž: OECD
Wells DJ, Playle LC, Enser WEJ, a kol. Assessing the welfare of genetically altered mice.
Plná verzia na http://www.nc3rs.org.uk/gamice. Súhrn v časopise Laboratory Animals 40:
111 – 114
Workman P a kol. (2010). Guidelines for the welfare and use of animals in cancer research.
British
Journal
of
Cancer
102:
1555
–
1577,
dostupné
na
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2883160/?tool=pubmed
1.2

Odporúčané užitočné časopisy na ďalšie vzdelávanie

Applied Animal Behaviour Science

http://www.appliedethology.org/applied_animal_behaviour_science.html

Animal Technology and Welfare

http://www.iat.org.uk/publications/atw.htm

Animal Welfare

http://www.ufaw.org.uk/animal.php

Contemporary Topics in
http://www.aalas.org/publications/index.aspx#ct
Laboratory Animal Science and
Journal of the American Association
for Laboratory Animal Science
Lab Animal and Lab Animal
http://www.labanimal.com/laban/index.html
Europe
http://www.labanimaleurope.eu/
Laboratory Animals

http://la.rsmjournals.com/

1.3 Odporúčané kľúčové slová pri vyhľadávaní literatúry
Tieto kľúčové slová môžu pomôcť pri vyhľadávaní informácií o posudzovaní krutosti:
afekt (ovplyvnenie)
dobré životné
podmienky zvierat
utrpenie zvierat

posúdenie ujmy
a prínosu
humánne
ukončenie postupu
potreby

pozitívne
ukazovatele
pozitívne životné
podmienky zvierat
kvalitatívne
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stupnica krutosti
správanie pri
ochorení
stres

posudzovanie
správania
posúdenie

objektívne
posúdenie

kvalita života

bolesť

zjemnenie

strach

posúdenie bolesti

hárky na
zaznamenávanie
skóre

posúdenie
poškodenia

meranie bolesti

skórovací systém

nepohodlie

utrpenie
posúdenie
životných
podmienok
ukazovateľ
životných
podmienok
výsledky posúdenia
životných
podmienok

Literatúra týkajúca sa klasifikácie skutočnej krutosti
CCAC (1998) Guidelines on: Choosing an Appropriate Endpoint in Experiments Using
Animals for Research, Teaching and Testing. Canadian Council on Animal Care, dostupné
na: http://www.ccac.ca/en_/standards/guidelines (v angličtine) a
http://www.ccac.ca/fr_/normes/lignes_directrices (vo francúzštine)
FELASA Working Group on Pain and Distress (1994) Pain and distress in laboratory rodents
and lagomorphs. Laboratory Animals 28: 97 – 112
Jones H. R. P., Oates J. a Trussell B. A. (1999) An applied approach to the assessment of
severity. V: Hendriksen, C. F. M. a Morton, D. B. (ed.), Humane Endpoints in Animal
Experiments for Biomedical Research. Proceedings of the International Conference, 22. – 25.
novembra 1998, Zeist, Holandsko. Royal Society for Medicine Press Ltd., Londýn, s. 40 – 47
LASA/APC (2008) Final Report of a LASA/APC Working Group to Examine the Feasibility
of Reporting Data on the Severity of Scientific Procedures on Animals. Dostupné na:
http://www.lasa.co.uk/publications.html
Morton, D. B. a Hau, J. (2011), kapitola 18: Welfare assessment and humane endpoints. V
Handbook of Laboratory Animal Science, 3. vydanie, zväzok 1 Essential Principles and
Practices. Hau, J. a Schapiro, S. J. (ed.), CRC Press LLC, USA, s. 535 – 572
Prescott, M. J., Morton, D. B., Anderson, D., Buckwell, A., Heath, S., Hubrecht, R.,
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Príklady objasňujúce proces klasifikácie krutosti,
každodenného posudzovania a posúdenia skutočnej krutosti
Brusel 11. januára 2013

Pracovný dokument o rámci posudzovania krutosti, ktorý vypracovala odborná pracovná skupina Európskej komisie a ktorý podporili
príslušné vnútroštátne orgány vykonávajúce smernicu 2010/63/EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely na stretnutí v júli 2012,
obsahuje odporúčanie, aby sa vytvorili príklady objasňujúce „proces klasifikácie krutosti, každodenného posudzovania a záverečného
posúdenia skutočnej krutosti“ a aby sa tieto príklady sprístupnili vedeckej komunite.
Odborná pracovná skupina na základe toho vytvorila niekoľko príkladov, ktoré objasňujú, ako by sa proces opísaný v pracovnom dokumente
mohol uplatňovať pri rôznych postupoch. Tieto príklady majú príslušným orgánom, používateľom, zootechnikom, veterinárom a všetkým
ostatným relevantným zamestnancom pomôcť účinne predpovedať, rozpoznať, podľa možnosti znížiť a konzistentne posudzovať bolesť,
utrpenie a strach počas postupov. Na stretnutí 23. – 24. januára 2013 tento dokument podporili príslušné vnútroštátne orgány vykonávajúce
smernicu 2013/63/EÚ.
Rozhodujúce je, aby sa pri používaní týchto príkladov zohľadnilo niekoľko dôležitých faktorov:


Predpokladá sa, že v rámci celej štúdie sa uplatňuje správna prax v súvislosti s umiestnením, chovom a so starostlivosťou, s
postupmi zjemnenia, so vzdelávaním a s odbornou prípravou, posudzovaním spôsobilosti, so získavaním a s uplatňovaním aktuálnych
informácií o zásade nahradenia, obmedzenia a zjemnenia a s návrhmi pokusov.



Jednotlivé hárky na zaznamenávanie skóre, ktoré sú súčasťou príkladov, majú dopĺňať – nie nahrádzať – úsudok vyškoleného,
spôsobilého a empatického personálu. Ich účelom je umožniť systematickejšie a objektívnejšie pozorovanie, vedenie záznamov
a posudzovanie utrpenia, nie nahradiť odborný úsudok.
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Všetky príklady opisujú hypotetickú, avšak reálnu situáciu. Nebolo by vhodné uvádzať všetky podrobnosti, ktoré by boli v praxi
k dispozícii, ale je uvedených dostatok podrobností na vysvetlenie uplatnenia procesu.



Ako sa uvádza v pracovnom dokumente, rozhodujúce je dobre premyslieť a prispôsobiť posudzovanie krutosti danému druhu a
kmeňu zvierat, ako aj postupu, ktorý sa vykonáva na danom pracovisku používateľa. Odborná skupina preto dôrazne odporúča, aby
sa rovnaké tabuľky a hárky na zaznamenávanie skóre nepoužívali tak, ako sa uvádzajú v príkladoch, a to ani v prípade rovnakých
postupov. Všetky protokoly z posudzovania krutosti by sa mali pravidelne preskúmavať z hľadiska účinnosti a upravovať podľa
potreby.



Samotné príklady takisto podliehajú úpravám, pretože sa rozširujú poznatky o ukazovateľoch bolesti, utrpenia a strachu a menia sa
prístupy k posudzovaniu a klasifikácii krutosti. Každý príklad je označený dátumom. Aktualizácie nájdete na tejto webovej stránke
EK:
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/interpretation_en.htm.



Vítaná je spätná väzba o užitočnosti príkladov, ako aj návrhy na zaradenie ďalších postupov. Pripomienky posielajte na adresu envlaboratory-animals@ec.europa.eu.
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Príklady objasňujúce proces posudzovania krutosti
Model 1 – Onkologické štúdie (1a a 1b)
Posledná aktualizácia: 05.02.2013

1

Zvieracie modely v onkologických štúdiách (1a a 1b)

Všeobecné súvislosti: hodnotenie nových protirakovinových látok in vivo
Rakovina je hlavnou príčinou smrti v rozvinutom svete. Starnutie ľudskej populácie bude nevyhnutne viesť k nárastu záťaže, ktorú toto ochorenie spôsobuje.
Pravdepodobnosť smrti súvisiacej s rakovinou pred dosiahnutím veku sedemdesiatich rokov bola v EÚ v roku 2010 približne jedna ku siedmim. Je preto
potrebné vyvíjať nové, účinnejšie lieky na liečbu rakoviny. Ich prínos bude spočívať v znížení úmrtnosti na rakovinu a v zvýšení kvality života ľudí, ktorí
dostanú rakovinu v budúcnosti.
V súčasnosti sa pri vývoji nových liekov na liečbu rakoviny používajú zvieracie modely, ktoré dopĺňajú počítačové modelovanie a metódy in vitro, napríklad
analýzy bunkových kultúr. Na zvieratách sa testujú len tie zlúčeniny, ktorých priaznivé vlastnosti z hľadiska selektivity a účinnosti sa potvrdili in vitro. Pred
veľkými štúdiami účinnosti sa uskutočňujú štúdie tolerovateľnosti na malých skupinách zvierat, aby sa stanovila maximálna tolerovaná dávka (MTD)
a vhodnosť režimu dávkovania.
Krutosť účinkov na zvieratá bude závisieť od modelov a účelu štúdie. Udržiavanie nádorových bunkových línií by napríklad nemalo mať významný vplyv na
dobré životné podmienky zvierat, ak sa v celom procese dodržiava správna prax vrátane vhodného monitorovania zvierat a prijatia skorých rozhodnutí o
humánnom ukončení postupu. Štúdie zamerané na posúdenie nových liekov na metastázujúcich modeloch budú mať pravdepodobne väčší vplyv na životné
podmienky zvierat v dôsledku rozvoja viacerých nádorov a pravdepodobných nežiaducich účinkov cytotoxických liekov.
Bolo uverejnených viacero usmernení v oblasti životných podmienok a používania zvierat pri výskume rakoviny, napríklad v periodiku British Journal of
Cancer (Workman a kol., 2010). Obsahujú podrobný prehľad rôznych dostupných zvieracích nádorových modelov, opis ich vplyvu na zvieratá a možností
minimalizovania utrpenia.
V tomto dokumente sa uvádzajú dva príklady, ktoré objasňujú onkologické zvieracie modely s rôznou klasifikáciou krutosti.
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1 a) – Udržiavanie ľudských nádorových bunkových línií v nahých myšiach s oslabenou imunitou
Niektoré ľudské nádorové bunkové línie sa v rastovom médiu nereplikujú spoľahlivo, takže príležitostne je potrebné charakterizovať a udržiavať ľudské
bunkové línie v xenogénnom modeli in vivo.
Štúdia
Celkovo 30 samcom nahých myší BALB/C sa subkutánne do ľavého boku injikuje suspenzia 10³ buniek línie HCT 116 v 0,1 ml fyziologického roztoku. Zvieratá
budú umiestnené skupinovo v samostatne vetraných klietkach so stelivom a materiálom na stavanie hniezd. Každý deň sa budú posudzovať životné
podmienky zvierat a každé 4 dni sa zvieratá budú vážiť. Každý druhý deň sa jedinci budú pohmatom vyšetrovať na prítomnosť nádoru a prípadné zistené
nádory sa budú každý druhý deň merať posuvným meradlom. Zvieratá sa 15. deň usmrtia a odoberú sa nádory.
Prvotné posúdenie a zohľadnenie predpokladaných špecifických zjemnení a humánneho ukončenia postupu
Čo sa v tejto štúdii bude
robiť so zvieratami?

Udržiavanie myší
s oslabenou imunitou

Čo zvieratá podstúpia? Koľko utrpenia to
môže spôsobiť? Čím sa to môže ešte
zhoršiť?
Nežiaduce účinky
Zvieratá sú náchylné na infekciu.

Ako sa utrpenie obmedzí na minimum?

Metodika a zásahy
Umiestnenie v samostatne vetraných
klietkach, postupy chovu prispôsobené
tak, aby sa minimalizovalo riziko
kontaminácie.
Zvieratá umiestnené v skupinách,
prostredie obohatené tak, aby sa znížil
stres.
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Ukončenie postupu
Každé zviera s príznakmi zlého
zdravotného stavu sa usmrtí.

Subkutánna injekcia
nádorových buniek

Prechodné nepohodlie po podaní injekcie

Rast nádoru

Môže spôsobovať nepohodlie alebo
ovplyvniť normálne správanie alebo
pohyb.
Môže dôjsť k infekcii alebo ulcerácii
nádoru (ale nemal by vytvárať metastázy).

Chov a starostlivosť sa prehodnotia, ak
sa spozorujú akékoľvek známky
strachu, agresívnosti alebo
abnormálneho správania.
Injekcia sa podá len raz.
Vstrekne sa primeraný objem
(maximálne 0,2 ml).
V období bezprostredne po podaní
injekcie sa zvieratá budú podrobne
monitorovať.
Rast nádoru sa bude merať každý
druhý deň.
Systém monitorovania bude zahŕňať
dôkladné sledovanie držania tela,
chôdze a veľkosti a stavu nádoru.

Ak sa po podaní injekcie spozoruje
väčší ako mierny strach alebo
nepohodlie bez rýchleho zotavenia
(veľmi zriedkavé), zvieratá sa humánne
usmrtia.
Ak nádor ulceruje, ak ovplyvňuje
normálne správanie, držanie tela alebo
pohyb, alebo ak sa jeho priemer zväčší
na viac než 1,2 cm, zvieratá sa usmrtia
(Workman a kol., 2010).

Analýza
Očakáva sa, že zvieratá pocítia len SLABÉ nepohodlie. Ak sa akékoľvek zdravotné problémy alebo problémy so životnými podmienkami zhoršia nad túto
úroveň, zvieratá sa usmrtia.
Preto je primerané klasifikovať predpokladanú krutosť ako SLABÚ.
Na konci opisu tohto modelu sa nachádza príklad vyplneného pozorovacieho hárku.
Klinické pozorovania
Na zaznamenávanie skóre bol vypracovaný základný hárok, ktorý je zameraný najmä na veľkosť nádoru, telesnú hmotnosť, držanie tela a chôdzu, pretože sa
očakávalo len málo ďalších klinických príznakov. Na hárku bolo takisto vynechané miesto na zaznamenanie neočakávaných klinických príznakov vo forme
voľného textu. Zápis BZA (bez zistených abnormalít) potvrdzuje, že zvieratá boli skontrolované a nezaznamenali sa žiadne abnormality. Príklad sa uvádza
ďalej.
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Výsledky





U žiadneho zo zvierat sa nezaznamenal výrazný úbytok hmotnosti.
U 5 zvierat sa nezistil žiadny rozvoj nádoru.
U 25 zvierat sa na boku vytvoril nádor. Tieto nádory nenarúšali normálne správanie a merali maximálne 1 cm, a to 14. deň, keď sa zvieratá usmrtili na
účely odberu nádoru v súlade s protokolom zo štúdie.
V jednej klietke došlo k určitému agresívnemu správaniu a boju. Jedno zviera malo na chvoste a chrbte rany po uhryznutí a bolo umiestnené do
samostatnej klietky. Rany sa denne lokálne dezinfikovali až do vyliečenia a zviera zostalo súčasťou štúdie až do konca postupu.

Posúdenie skutočnej krutosti


Štúdiu dokončilo 29 zvierat s maximálne miernym utrpením súvisiacim s podaním injekcie a rastom nádorov.
Skutočná krutosť postupov bola u týchto zvierat vyhodnotená ako SLABÁ. Jedno zviera malo rany po uhryznutí, ktoré sa podarilo účinne ošetriť. Toto
zviera bolo vystavené určitému ďalšiemu utrpeniu v dôsledku agresívnosti, ktorá ale nesúvisela s postupom. Tieto udalosti sa účinne vyriešili a utrpenie
sa minimalizovalo. Úroveň utrpenia tohto zvieraťa bola síce stredná, ale keďže táto udalosť nesúvisela s postupom, skutočná krutosť, ktorá súvisí
s postupom a ktorá sa má nahlásiť, sa považuje za SLABÚ.

Príklad pozorovacieho hárku (vyplneného pre hypotetický prípad)
Rast nádorov u nahých myší – postupový a pozorovací hárok
Klietka č. 1 – myši č. 1 – 5
Dátum
Postup

28. 2.

1. 3.
2. 3.

subkutánna
injekcia

Pohmat

Veľkosť
nádoru (cm)

Hmotnosť (g)

Klinické pozorovania – dôkladná kontrola držania tela
a chôdze

1 – 21
2 – 22
3 – 21
4 – 22
5 – 22

Žiadne príznaky problémov súvisiacich so životnými
podmienkami po podaní injekcií

Bez zistených abnormalít (BZA)
BZA
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3. 3.
4. 3.

5. 3.
6. 3.
7. 3.
8. 3.

Pohmat

1 – 21
2 – 22
3 – 21
4 – 22
5 – 22

Pohmat
Meranie
nádoru

1 – 0,1
1 – 21
2 – 0,1
2 – 22
3 – 0,1
3 – 21
4 – žiadny 4 – 22
nádor
5 – 22
5 – 0,2

Meranie
nádoru

1 – 0,2
2 – 0,1
3 – 0,1
4 – žiadny
nádor
5 – 0,2

9. 3.
10. 3.

11. 3.
12. 3.

13. 3.
14. 3.

Meranie
nádoru

1 – 0,4
1 – 22
2 – 0,3
2 – 22
3 – 0,3
3 – 21
4 – žiadny 4 – 21
nádor
5 – 23
5 – 0,5

BZA
BZA

BZA
BZA
Určité agresívne správanie, žiadne zjavné rany
Myš č. 1 mala na chvoste a chrbte rany po uhryznutí –
lokálna liečba, presunutá do samostatnej klietky.
Samostatne umiestnené zviera síce dostalo hniezdny
box, ale box bol odstránený z klietky s ostatnými štyrmi
myšami pre prípad, že by bol spúšťačom agresívneho
správania.
Myši č. 1 sa dezinfikovali rany, liečia sa dobre, žiadne
známky agresívnosti medzi ostatnými zvieratami.
Myši č. 1 sa dezinfikovali rany.

Myši č. 1 sa dezinfikovali rany.
Rany myši č. 1 sa vyliečili, dezinfekcia bola prerušená.

BZA
Usmrtenie
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a odobratie
nádoru

1 b) Účinnosť nových farmaceutických látok na rast nádorov – viackrokový postup
Cieľom tejto štúdie je posúdiť účinnosť nových látok na zníženie alebo zastavenie rastu nádorových buniek. Na to, aby sa mohla začať liečba, musí nádor
dostatočne vyrásť (zvyčajne stačí priemer 0,5 cm). Niektoré nádory, predovšetkým v kontrolnej skupine s placebom, môžu vzhľadom na dĺžku trvania štúdie
vyrásť až na maximálny priemer 1,2 cm. Je pravdepodobné, že cytotoxické lieky spôsobia určité nežiaduce účinky na životné podmienky zvierat.
Celkovo 30 samcov nahých myší BALB/C dostane injekciu s pomaly rastúcimi nádorovými bunkami (0,1 ml). Každý deň sa budú posudzovať životné
podmienky zvierat a zvieratá sa budú vážiť raz za týždeň počas 3 za sebou nasledujúcich týždňov. Rast nádoru sa bude merať posuvnými meradlami 7.
a 14. deň. 20. deň sa nádory znova odmerajú, zvieratá sa randomizujú a začne sa liečba vo forme intraperitoneálnych injekcií podávaných dvakrát denne
počas 7 dní.
Prvotné posúdenie a zohľadnenie predpokladaných špecifických zjemnení a humánneho ukončenia postupu
Čo sa v tejto štúdii bude
robiť so zvieratami?

Udržiavanie myší
s oslabenou imunitou

Čo zvieratá podstúpia? Koľko utrpenia to
môže spôsobiť? Čím sa to môže ešte
zhoršiť?
Nežiaduce účinky
Zvieratá sú náchylné na infekciu.

Ako sa utrpenie obmedzí na minimum?

Metodika a zásahy
Umiestnenie v samostatne vetraných
klietkach, postupy chovu prispôsobené
tak, aby sa minimalizovalo riziko
kontaminácie
Zvieratá umiestnené v skupinách,
prostredie obohatené tak, aby sa znížil
stres.
Chov a starostlivosť sa prehodnotia, ak
sa spozorujú akékoľvek známky
strachu, agresívnosti alebo
abnormálneho správania.
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Ukončenie postupu
Každé zviera s príznakmi
interkurentného ochorenia sa usmrtí.

Subkutánna injekcia
nádorových buniek

Prechodné nepohodlie po podaní injekcie

Rast nádoru

Môže spôsobovať nepohodlie alebo
ovplyvniť normálne správanie alebo
pohyb.
Môže dôjsť k infekcii alebo ulcerácii
nádoru (ale nemal by metastázovať).

Intraperitoneálna injekcia
novej farmaceutickej
látky

Prechodné nepohodlie po podaní injekcie.
Cytotoxické látky môžu spôsobovať
hnačku, úbytok hmotnosti, anorexiu alebo
letargiu.

Injekcia sa podá len raz.
Vstrekne sa primeraný objem
(maximálne 0,2 ml).
V období bezprostredne po podaní
injekcie sa zvieratá budú podrobne
monitorovať.
Každodenné pozorovanie zvierat,
pravidelné monitorovanie celkového
zdravotného stavu a rastu nádoru.
Systém monitorovania bude zahŕňať
dôkladné sledovanie držania tela,
chôdze a veľkosti a stavu nádoru.
Farmaceutické zásahy sa začnú vtedy,
keď priemer nádoru dosiahne 0,5 cm
(merané posuvným meradlom).
V období bezprostredne po podaní
injekcie sa zvieratá budú podrobne
monitorovať.
Maximálny objem 10 ml/kg denne
počas 7 dní.
Použije sa minimálna úroveň dávky
(stanovená na základe štúdií rozsahu
dávky).
Na posúdenie životných podmienok sa
použije systém klinického skóre.

Ak sa po podaní injekcie spozoruje
väčší ako mierny strach alebo
nepohodlie bez rýchleho zotavenia
(veľmi zriedkavé), zvieratá sa humánne
usmrtia.
Ak nádor ulceruje, ak ovplyvňuje
normálne správanie, držanie tela alebo
pohyb, alebo ak má priemer väčší než
1,2 cm, zvieratá sa usmrtia (Workman
a kol., 2010).

Ak úbytok hmotnosti presiahne 20 %
pôvodnej telesnej hmotnosti, zvieratá
sa usmrtia. Usmrtia sa aj zvieratá,
ktoré nežerú alebo majú hnačku dlhšie
ako 48 hodín.
Ako bod humánneho ukončenia
postupu sa stanoví horný limit
klinického skóre.

Analýza
Vzhľadom na veľkosť nádoru, zvýšený potenciál ulcerácie, frekvenciu injekcií a nežiaduce účinky podávaného lieku je v tomto prípade vhodná klasifikácia
predpokladanej krutosti ako STREDNÁ.
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Môže byť limit krutosti SLABÝ?
Je to veľmi nepravdepodobné, pokiaľ sa nepodarí dosiahnuť vedecké ciele so skorším ukončením postupu, napríklad znížením maximálnej veľkosti nádoru.
Lieky by sa takisto museli podávať v dávke, o ktorej sa vie, že nespôsobuje žiadne významné nežiaduce klinické účinky. Za týchto okolností by bolo vhodné
považovať krutosť za SLABÚ.
Klinické pozorovania
Na konci opisu tohto modelu sa nachádza príklad pozorovacieho hárku a ukážkový hárok na zaznamenávanie skóre.
Výsledky
Z 30 samcov myší BALB/C sa 25 použilo na hodnotenie účinnosti, pričom 10 zvierat dostalo liek B v dávke H, 10 liek B v dávke X a 5 liek C v dávke Y.
Posúdenie skutočnej krutosti







3 zvieratá, u ktorých sa nerozvinuli nádory, sa usmrtili, pretože neboli použiteľné na experiment – SLABÁ.
2 zvieratá, u ktorých došlo pred začiatkom liečby k ulcerácii v mieste podanie injekcie s nádorom, sa usmrtili – STREDNÁ.
U 10 zvierat, ktoré dostali liek B v dávke H, sa vytvorili nádory, ktoré zostali pomerne malé, nedošlo k výraznému úbytku telesnej hmotnosti a zostali bez
akýchkoľvek klinických príznakov – SLABÁ.
U 7 zvierat, ktoré dostali liek B v dávke X, došlo k poklesu veľkosti nádoru a úbytku telesnej hmotnosti o 15 % a pozorovala sa riedka stolica, ale chovali
sa až do konca experimentu – STREDNÁ.
U 3 zvierat, ktoré dostali liek B v dávke X, došlo k poklesu veľkosti nádoru a úbytku telesnej hmotnosti o 15 % a pozorovala sa riedka stolica, anorexia
a silná letargia. Tieto zvieratá sa humánne usmrtili 25. deň – KRUTÁ.
U 5 zvierat, ktoré dostali liek C v dávke Y, sa veľkosť nádoru a telesná hmotnosť ďalej zvyšovali, pričom okrem rastu nádoru sa neprejavili žiadne klinické
príznaky. Tieto zvieratá sa usmrtili, keď veľkosť nádoru prekročila 1,2 cm – STREDNÁ.

Príklad hárku na zaznamenávanie skóre
Zviera č.
Dátum
Vzhľad
Telesná hmotnosť
Stav srsti

1. 6.

2. 6.

3. 6.

4. 6.
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Telesné funkcie
Dyspnoe
a/alebo
tachypnoe
Príjem potravy
Prostredie
Riedka stolica alebo
hnačka
Hnačka s krvácaním
Správanie
Manipulácia
Agresívnosť
Abnormálna chôdza
Abnormálne držanie
tela
Nechuť hýbať sa
Ukazovatele špecifické pre daný postup
Veľkosť nádoru
Ulcerácia nádoru
Nádor
brániaci
pohybu
Celkové skóre
Všetky
ostatné
pozorovania
Príklady klinického skóre
Vzhľad
Telesná hmotnosť
Úbytok hmotnosti 5 – 10 %
Úbytok hmotnosti 11 – 15 %
Úbytok hmotnosti 16 – 20 %
Úbytok hmotnosti +20 %

Skóre
Opatrenia

1
2
3
Humánne

Skóre 1
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Prehodnotenie frekvencie monitorovania

2

Zváženie doplnkovej starostlivosti, napr. pridania
tekutín

4

Porada s veterinárom

6

Humánne ukončenie postupu

ukončenie
postupu
(HUP)
Stav srsti
Srsť mierne neučesaná
Mierna piloerekcia
Výrazná piloerekcia
Telesné funkcie
Tachypnoe (rýchle dýchanie)
Dyspnoe (ťažké dýchanie)
Prostredie
Riedka stolica alebo hnačka
Hnačka s krvácaním
Správanie
Napätie a nervozita pri manipulácii
Výrazný strach pri manipulácii, napr. tras,
vokalizácia, agresívnosť
Pohyb
Mierne abnormálna chôdza/držanie tela
Výrazne abnormálna chôdza/držanie tela
Výrazné problémy s pohybom/nechuť hýbať
sa
Nepohyblivosť > 24 hod.
Ukazovatele špecifické pre daný postup
Veľkosť nádoru > 1,2 cm
Ulcerácia nádoru
Nádor brániaci pohybu

1
2
3
1
3
1
HUP
1
3

1
2
3
HUP
HUP
HUP
HUP
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Príklady objasňujúce proces posudzovania krutosti
Model 2 – Experimentálna autoimunitná encefalitída (EAE) u myší
Posledná aktualizácia: 05.02.2013
Všeobecné súvislosti
Experimentálna autoimunitná encefalitída (EAE) sa používa na modelovanie rôznych aspektov roztrúsenej sklerózy (SM) u hlodavcov a primátov. SM je
multiformné komplexné neurologické ochorenie, ktoré sa vyskytuje u mladých dospelých ľudí. Medzi jeho príznaky patria zápal, demyelinizácia a strata
axónov. Na výskum fyziopatológie tohto ochorenia a na posúdenie potenciálnych ochranných a liečebných stratégií vrátane imunomodulácie, imunologickej
ochrany, regenerácie axónov a opravy myelínu sa používajú zvieracie modely. Multiformný a multifázový charakter SM si vyžaduje použitie vhodných
modelov na riešenie špecifických problémov súvisiacich s rôznymi fázami ochorenia.
EAE zahŕňa aktiváciu činnosti imunitného systému proti myelínu, ktorá spôsobí zápal centrálneho nervového systému a otvorenie mozgovo-cievnej bariéry.
To môže vo zvieracom modeli vyvolať závažný neurologický syndróm, po ktorom by malo nasledovať čiastočné zotavenie sa v rámci prvej chronickej fázy
ústupu a recidívy. Táto fáza je spojená so zápalom a reverzibilnou demyelinizáciou. Po 9 – 10 týždňoch sa u zvieraťa rozvinie progresívna forma, ktorá je
spojená s chronickou demyelinizáciou a stratou axónov. Počas tejto fázy je možné vyhodnocovať rôzne liečebné stratégie. Je potrebné dôkladne zvážiť voľbu
humánneho a vedeckého ukončenia postupu s ohľadom na ciele štúdie.
Literatúra
Emerson, M. R. a kol. (2009) Enhancing the ability of Experimental Autoimmune Encephalomyelitis to serve as a more rigorous model of Multiple Sclerosis
through refinement of the experimental design. Comparative Medicine 59: 112 – 128
Miller, S. D. a kol. (2010) Experimental Autoimmune Encephalomyelitis in the mouse. Current Protocols in Immunology. 88: 15.1.1 – 15.1.20
Weissert, R. (ed.) (2012) Experimental Autoimmune Encephalomyelitis – Models, Disease Biology and Experimental Therapy. Vydal: In Tech, DOI:
10.5772/1190, http://www.intechopen.com
Wolfensohn, S. a kol. (v príprave) Reducing suffering in Experimental Autoimmune Encephalomyelitis
Štúdia
V tomto príklade sa EAE vyvolá u štyroch samcov a štyroch samíc myší Biozzi ABH (často používaný kmeň, o ktorom sa usudzuje, že má vysokú translačnú
hodnotu) s cieľom vyhodnotiť potenciálnu liečbu SM. V prvotnej fáze plánovania projektu používateľ na základe porady so zootechnikom, ošetrovateľmi
a vyšetrujúcim veterinárnym lekárom zváži všetky možné nežiaduce účinky na zvieratá a identifikuje potenciálne príčiny utrpenia. Určia sa možné
zjemnenia, ktoré sa realizujú v priebehu projektu. Myši budú spoločne umiestnené v jednopohlavných skupinách po štyroch. Osobitná pozornosť sa bude
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venovať miestnemu prostrediu, pretože zvieratá s EAE budú trpieť značnými pohybovými deficitmi. Klietky budú mať pevnú podlahu, stelivo z pilín,
primerané úkryty a materiál na stavanie hniezd a žuvacie kocky. Zvieratám sa bude podávať zápalové adjuvans na vyvolanie EAE a budú sa monitorovať
počas zotavenia a chronickej fázy ústupu a recidívy (9 až 10 týždňov). Keď sa rozvinie progresívna forma, kandidátske terapeutické látky sa budú testovať na
myšiach v trojtýždňovej štúdii.
Prvotné posúdenie a zohľadnenie predpokladaných špecifických zjemnení a humánneho ukončenia postupu

Čo sa v tejto štúdii bude Čo zvieratá podstúpia? Koľko utrpenia to
robiť so zvieratami?
môže spôsobiť? Čím sa to môže ešte
zhoršiť?
Nežiaduce účinky
Viacnásobné
injekcie Nepohodlie alebo bolesť v dôsledku
zápalového
adjuvans primárnej injekcie.
(imunogénov
Možná reakcia v mieste podania injekcie
spôsobujúcich EAE)
spôsobujúca
podráždenie
alebo
nepohodlie.

Vyvolanie EAE – prvotný
závažný
neurologický
syndróm a následná fáza
zotavenia

Paralýza, ktorá môže spôsobiť strach alebo
úzkosť: strata tonusu chvosta, slabosť
zadných končatín, znížená pohyblivosť,
paralýza končatín, dysfunkcia močových
ciest (inkontinencia alebo retencia).

Ako sa utrpenie obmedzí na minimum?

Metodika a zásahy
Malé dávky sa injikujú do viacerých
subkutánnych miest (nie do spodnej
strany chodidiel a koreňa chvosta).
Adjuvans a placebo majú také
zloženie,
aby
spôsobovali
čo
najmenšie podráždenie.
Po podaní injekcie sa zvieratá budú
monitorovať.
Dysfunkcia močových ciest sa bude
monitorovať každodennou kontrolou
močového mechúra. Ak to bude
potrebné,
močový
mechúr
sa
v prípade retencie vyprázdni ručne
(podrobné monitorovanie príznakov
bolesti alebo strachu po vyprázdnení
mechúra).
Ak zvieratá trpia inkontinenciou,
klietka sa bude často kontrolovať, či
stelivo a materiál na stavanie hniezd
nie sú vlhké. V prípade potreby sa
36

Ukončenie postupu
Ak sa po podaní injekcie spozoruje
väčšia ako stredná prechodná bolesť
alebo strach, zvieratá sa humánne
usmrtia.

Humánne
v prípade
kritérií:





ukončenie
ktoréhokoľvek

postupu
z týchto

obojstranná paralýza predných
končatín > 24 hod.,
obojstranná paralýza zadných
končatín maximálne 5 dní,
akékoľvek samomrzačenie,
pretrvávajúca
retencia
moču/neschopnosť
vyprázdniť
močový mechúr,

nahradia čerstvým materiálom.
K dispozícii budú vhodné úkryty
a materiál na stavanie hniezd.
Výrazný úbytok hmotnosti (napr. do 35 %)

Klinická
fáza
a recidívy

ústupu Chronické neurologické deficity

Podanie
novej Nepohodlie v dôsledku injekcie
terapeutickej látky (počas Vedľajšie účinky alebo neúčinnosť látky
progresívnej formy)

Bude zaistený nepretržitý prístup
k vode a potrave v nádobách na
podlahe klietky.
Každý deň sa bude monitorovať
telesná hmotnosť a stav. Keď začne
dochádzať k úbytku hmotnosti, skóre
sa
bude
(podľa
potreby)
zaznamenávať častejšie.
V prípade potreby bude k dispozícii
nasiaknutá
potrava
a kocky
s tekutinou spolu so subkutánnymi
doplnkami výživy.







paréza
(strata
pohyblivosti,
mierna paralýza),
úbytok hmotnosti 35 %*,
zastavenie príjmu potravy a vody
počas > 24 hod. od nástupu
ochorenia,
neprítomnosť zotavenia sa z EAE
po 3 týždňoch od nástupu
klinického ochorenia,
klinické príznaky interkurentného
ochorenia, napr. skrčenie brucha.

Obmedzia sa všetky stresujúce faktory
vrátane úrovne hluku.
Podľa potreby sa zvýši teplota
prostredia, použijú sa vyhrievacie
podložky, pridá sa stelivo a materiál
na stavanie hniezd.
Po aplikácii injekcie kandidátskej Ak
sa
spozoruje
ktorýkoľvek
terapeutickej látky sa zvieratá budú z uvedených ukazovateľov alebo ak sa
podrobne monitorovať.
vyskytne akýkoľvek závažný vedľajší
účinok v dôsledku novej terapeutickej
látky, zvieratá sa humánne usmrtia.

* Úbytok hmotnosti 35 % je extrémny bod ukončenia postupu, ktorý si vyžaduje riadne vedecké odôvodnenie. Výrazný úbytok hmotnosti je v tomto prípade
nevyhnutný. Zvieratá sa z neho môžu zotaviť s primeranou podporou, napr. zvýšením teploty alebo pridaním potravy a podľa potreby aj ručným kŕmením.
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Ukončenie postupu pri 35 % sa pre túto konkrétnu štúdiu stanovilo preto, aby sa obmedzila nutnosť vyvolať EAE u ďalších zdravých zvierat, čo by v prípade
„konvenčnejšieho“ bodu ukončenia postupu (napr. 20 %) bolo potrebné omnoho častejšie.
Analýza
Za primeranú sa považuje klasifikácia predpokladanej krutosti ako KRUTÁ, pretože sa očakáva, že postup spôsobí závažné narušenie všeobecných
životných podmienok a zdravotného stavu zvierat.
Mohla by byť krutosť STREDNÁ?
Hoci klasifikácia predpokladanej krutosti tohto modelu by z uvedených dôvodov mala byť vždy KRUTÁ, spätná klasifikácia krutosti môže byť STREDNÁ
v závislosti od dĺžky trvania štúdie a uvedeného skorého humánneho ukončenia postupu.
Klinické pozorovania
Zootechnici a ošetrovatelia počas štúdie monitorovali myši pomocou systému hárkov na zaznamenávanie klinického skóre, ktorý sa prispôsobil danému
protokolu na základe diskusií s používateľmi, zootechnikmi, ošetrovateľmi a veterinárnym lekárom. Hárok obsahoval parametre týkajúce sa hmotnosti,
stavu srsti, tonusu chvosta, kontroly močového mechúra, návratu do normálnej polohy, chôdze, parézy a pokročilých príznakov (bočná pokojová poloha,
takmer úplná paralýza, rýchle, pomalé alebo hlboké dýchanie). Keďže projekt zahŕňal kruté postupy, zvieratá sa veľmi podrobne monitorovali a používateľ
na základe porady s orgánom pre dobré životné podmienky zvierat, zootechnikom a určeným veterinárom pravidelne prehodnocoval krutosť. Nižšie je
uvedený príklad hárku na zaznamenávanie skóre.
Príklad vhodného hárku na zaznamenávanie skóre
Tabuľka. Hárok na zaznamenávanie klinického skóre použitý pre myši s EAE
Dátum:
Vzhľad
Telesná hmotnosť
Stav srsti
Telesné funkcie
Kontrola
močového
mechúra
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Tonus chvosta
Dýchanie
Prostredie
Stav hniezda
Správanie
Sociálne správanie
Chôdza
Ukazovatele špecifické pre daný postup
Bočná pokojová poloha
Čas
návratu
do
normálnej polohy
Paréza
Paralýza
Iné pozorovania
(Voľný text)

Poznámky: Každý ukazovateľ sa posúdil podľa systému uvedeného v nasledujúcej tabuľke, pričom (napríklad) hodnota „1“ sa zadala do tabuľky vedľa
ukazovateľa „tonus chvosta“, ak sa pozoroval znížený zdvih, a hodnota „2“ vedľa ukazovateľa „stav hniezda“, ak bolo hniezdo neusporiadané.
Tabuľka. Systém posudzovania ukazovateľov v hárku na zaznamenávanie klinického skóre EAE
Skóre:
Úbytok hmotnosti
Stav srsti
Kontrola močového
mechúra – inkontinencia
Kontrola močového
mechúra – retencia

1 = Slabé
Do 10 %
Mierne neučesaná
Dôkazy o určitej strate kontroly,
napr. malé množstvo moču
v hniezde
Močový mechúr možno nahmatať,
ale pri manipulácii sa vyprázdni.

2 = Stredné
10 až 20 %
Neprítomnosť čistenia
Výraznejší „únik“ moču

3 = Kruté
20 až 35 %
Výrazná/dlhotrvajúca piloerekcia
Inkontinencia

Na vyprázdnenie močového
mechúra je potrebné o niečo väčšie
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Neschopnosť močiť bez pomoci,
príznaky nepohodlia/strachu počas

úsilie.
Tonus chvosta

Znížený zdvih alebo stáčanie chvosta

Dýchanie: rýchle, pomalé
alebo hlboké dýchanie
Stav hniezda

Mierne

Sociálne správanie

Pri miernom utrpení sa neočakáva
žiadna zmena, skóre začína od 2.
Nemotorná
Pri miernom alebo strednom utrpení
sa neočakáva žiadna zmena, skóre
začína od 3.
Pomalý návrat do normálnej polohy
po položení na chrbát

Chôdza
Bočná pokojová poloha

Čas návratu do normálnej
polohy

Mierne neusporiadané

Paréza

Pomalé odtiahnutie predných
končatín po položení na chrbát

Takmer úplná alebo úplná
paralýza

Pri miernom alebo strednom utrpení
sa neočakáva žiadna zmena, skóre
začína od 3.

Strata tonusu v distálnej polovici
chvosta
Stredné

ručného vyprázdňovania alebo po
ňom
Strata tonusu v celom chvoste
Výrazné

Určitý pokus o stavbu hniezda, ale
hniezdo je neusporiadané.
Znížená interakcia s inými zvieratami

Žiadne hniezdo

Vlečenie jednej zadnej končatiny
Pri miernom alebo strednom utrpení
sa neočakáva žiadna zmena, skóre
začína od 3.
Značné ťažkosti s návratom do
normálnej polohy

Vlečenie oboch zadných končatín
Prítomná

Obmedzený rozsah odtiahnutia
predných končatín po položení na
chrbát
Pri miernom alebo strednom utrpení
sa neočakáva žiadna zmena, skóre
začína od 3.

Výrazne znížená interakcia, pasivita

Neschopnosť vrátiť sa do normálnej
polohy do 5 sekúnd od položenia na
chrbát
Žiadne odtiahnutie predných
končatín
Prítomná

Posúdenie skutočnej krutosti
Na konci postupu sa v hárkoch na zaznamenávanie skóre skontrolovala výška skóre a jeho zmena v čase pre každého jedinca.


Dve myši po vyvolaní EAE stratili 8 % telesnej hmotnosti, mali mierne neučesanú srsť a pomaly odťahovali predné končatiny, pričom pre všetky ostatné
ukazovatele mali počas prvých 5 dní projektu skóre „2“. Ich skóre sa potom počas fázy recidívy/ústupu a počas skúšania lieku vrátilo na „1“ alebo „0“
pre každý ukazovateľ. Krutosť = STREDNÁ
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Tri myši stratili 22 až 32 % telesnej hmotnosti a počas fázy recidívy/ústupu a skúšania lieku mali kombináciu skóre „3“ „2“ a „1“. Krutosť = KRUTÁ
Jedna myš stratila 37 % telesnej hmotnosti počas fázy po vyvolaní a bola humánne usmrtená. Krutosť = KRUTÁ
Dve myši stratili 15, resp. 18 % telesnej hmotnosti a počas prvých 4 dní štúdie mali kombináciu skóre „2“ a „3“ pre všetky ostatné ukazovatele. Následne
mali počas fázy recidívy/ústupu a počas skúšania lieku kombináciu skóre „1“ a „2“. Krutosť = KRUTÁ

Paralýza sa nepozorovala a ukázalo sa, že v klietke je náročné posúdiť dýchanie, takže oba tieto parametre sa z hárkov na zaznamenávanie skóre odstránili.
V priestore pre voľný text bol často uvedený dlhší čas strávený v úkryte ako skorý ukazovateľ utrpenia. Tento parameter sa pridal do hárkov pre budúce
projekty.
6 zvierat sa zaradilo do kategórie KRUTÁ, 2 zvieratá do kategórie STREDNÁ.
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Možnosti ďalšieho uplatnenia zásady nahradenia, obmedzenia a zjemnenia
V nadväznosti na posúdenie skutočnej krutosti sa používatelia poradili s kolegami a vyhľadali v literatúre ďalšie možnosti zjemnenia. Boli identifikované tieto
ďalšie možnosti zjemnenia:




predbežné kŕmenie zvierat vysokoenergetickými potravinovými doplnkami, ako sú želé a kondenzované mlieko, pred podaním adjuvans,
použitie nižšej dávky adjuvans,
použitie alternatívneho protokolu štúdie, aby sa skrátilo trvanie projektu.

Tieto zjemnenia sa pridali do protokolu pre budúce štúdie, aby bolo možné porovnať úrovne skutočnej krutosti a zistiť, či boli zjemnenia účinné.
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Príklady objasňujúce proces posudzovania krutosti
Model 3 – Artritída
Posledná aktualizácia: 05.02.2013
Všeobecné súvislosti
Zvieracie modely artritídy sa používajú na skúmanie patogenézy ochorenia a na hodnotenie potenciálnych liekov proti artritíde určených na klinické
použitie. Medzi dôležité kritériá výberu modelu preto patrí morfologická podobnosť s ľudským ochorením a schopnosť modelu poskytnúť prognózu
účinnosti kandidátskej terapeutickej zlúčeniny u ľudí.
Bežne používané zvieracie modely na skúmanie reumatickej artritídy zahŕňajú: artritída vyvolaná adjuvans u potkanov, artritída vyvolaná kolagénom typu II
u potkanov, artritída vyvolaná kolagénom typu II u myší a artritída vyvolaná antigénom u viacerých druhov (Bendele, 2001). Bežne sa používa injekcia do
koreňa chvosta, pretože poskytuje dobrú imunogénnu reakciu. V literatúre sa však uvádzajú aj iné miesta podania injekcie. Existujú takisto značné rozdiely
medzi kmeňmi, pokiaľ ide o citlivosť, krutosť a latenciu do nástupu artritídy. Citlivosť geneticky modifikovaných (GM) línií na rozvoj artritídy sa napríklad
môže meniť (zvýšiť alebo potlačiť) v závislosti od účinkov genetických zmien. V zvieracích modeloch artritídy, ktoré sa často používajú, a teda sú dôkladne
overené, je nástup ochorenia predvídateľný a väčšinou sú dobre definované a charakterizované metódy hodnotenia. V týchto modeloch možno namiesto
jedného súboru parametrov pozorovania použiť viacero hodnotení vrátane analýzy držania tela a použitia von Freyových vlákien.
Majte na pamäti, že je potrebné pravidelne prehodnocovať dostupné kmene, protokoly a zjemnenia, aby sa v každom individuálnom prípade zvolila
najvhodnejšia metóda zodpovedajúca skúmanej vedeckej otázke (Joe a kol., 1999).
Model opísaný v tomto príklade je artritída vyvolaná kolagénom typu II u potkanov. Tento model môže spôsobovať intenzívne utrpenie. Absolútnou
nevyhnutnosťou je preto presvedčivé vedecké odôvodnenie jeho použitia. Potkany sa imunizujú proti heterológnemu kolagénu typu II, čím vzniknú lézie
podobné tým, ktoré sa vyskytujú pri ľudskej reumatickej artritíde (Bendele, 2001). Výsledná polyartritída je charakteristická významnou deštrukciou
chrupavky spojenou s ukladaním imunitného komplexu na povrchoch kĺbov, resorpciou kostí a periostálnou proliferáciou, ako aj so strednou až výraznou
synovitídou a zápalom periartikulárneho tkaniva.

Literatúra
Bendele, A. M. Animal models of rheumatoid arthritis, J Musculoskel Neuron Interact 2001; 1(4): 377 – 385
Jasemian, Y. a kol. (2011) Refinement of the collagen induced arthritis model in rats by infrared thermography. Br. J. Med. & Med. Res. 1(4): 469 – 477
Joe, B., Griffiths, M. M., Remmers, E. F., Wilder, R. L. Animal models of rheumatoid arthritis, Current Rheumatology Reports 1999, 1 139 – 149
43

Štúdia
V tomto príklade sa artritída vyvolá u 18 samcov a 18 samíc potkanov Lewis opakovanou injekciou FIA (Freundovo neúplné adjuvans) a kolagénu. Miestom
podania injekcie bude koreň chvosta. Každodenná liečba sa začne po 10 dňoch (D10), keď sa rozvinie artritída, a bude pokračovať každý deň počas ďalších
14 dní (po D24). Cieľom štúdie je otestovať potenciálne terapeutické látky. Preskúmali sa predchádzajúce uverejnené údaje o podobných zlúčeninách, aby
sa zistilo, či by poskytnutie analgézie narušilo vedecké ciele. Zistilo sa, že by to predstavovalo nežiaduci zásah do experimentu. Analgézia sa preto nebude
poskytovať v priebehu rozvoja artritídy ani kontrolným zvieratám, pričom osobitná pozornosť sa bude venovať nefarmakologickým metódam úľavy od
bolesti (napr. zjemneniu chovu), aby sa znížilo utrpenie.
Všetky zvieratá sa budú každodenne pozorovať a vážiť a bude sa zaznamenávať ich skóre do všeobecného hárku na zaznamenávanie klinického skóre.
Testovať sa budú v D0 (pred prvou injekciou) a v D10 (pred začiatkom liečby), D13, D16, D20 a D24. Testovanie bude zahŕňať nepriame parametre narušenia
fyzickej funkcie, napríklad priemer kĺbu (meraný posuvným meradlom), a klinické skóre podľa systému merania skóre pri artritíde. Postup sa humánne
ukončí na základe klinických skóre (pozri nižšie).

44

Hodnotenie nových terapeutických farmaceutických látok v modeli artritídy na potkanoch (kolagén typu II)
Krutosť = KRUTÁ
Čo sa v tejto štúdii bude
robiť so zvieratami?

Čo zvieratá podstúpia? Koľko utrpenia to
môže spôsobiť? Čím sa to môže ešte zhoršiť?
Nežiaduce účinky
Maximálne tri
Stres z obmedzenia pohybu.
subkutánne injekcie
Prechodná bolesť, stredný opuch v mieste
hovädzieho kolagénu typu podania injekcie a nepohodlie počas jedného
II vo Freundovom
až dvoch dní.
neúplnom adjuvans (FIA)
Možná, ale veľmi nepravdepodobná ulcerácia
do koreňa chvosta
kože v dôsledku FIA.
Rozvoj artritídy (D0 –
Nepohodlie, bolesť, neschopnosť pohybu
D10)
a strach. U zvieraťa sa môžu prejaviť známky
zlého zdravotného stavu vrátane
zanedbaného vzhľadu, nechutenstva, nechuti
hýbať sa, úbytku hmotnosti, opuchu kĺbov
a počuteľnej vokalizácie pri manipulácii.

Podávanie
farmakologických látok
(testovaných
a kontrolných, dvakrát
denne) subkutánnou
alebo intraperitoneálnou
cestou
(od D10 do D24)

Prechodné nepohodlie po podaní injekcie.
Na základe predchádzajúcich údajov zo štúdií
na zvieratách sa neočakáva, že by
farmakologické látky spôsobili nežiaduce
účinky.

Ako sa utrpenie obmedzí na minimum?
Metodika a zásahy
Empatické zaobchádzanie a kompetentná
manipulácia počas postupov.
Štandardizovaná dávka a zloženie zvolené tak,
aby sa minimalizovali opuch a bolesť.

Ukončenie postupu
Ak ulcerácia kože pretrváva alebo sa
infikuje, zvieratá sa humánne usmrtia.

Dôkladné klinické monitorovanie s použitím
všeobecného hárku na zaznamenávanie
klinického skóre so zvýšenou frekvenciou
monitorovania pri nástupe klinických príznakov
(zvyčajne približne od D8 – D10).
Pridanie mäkkého steliva a materiálu na stavanie
hniezd počas celej štúdie.
Jednoduchý prístup k vode a potrave (napr. na
podlahe klietky) počas celej štúdie.
Použije sa systém klinického skóre pre artritídu,
pomocou ktorého sa posudzuje úroveň opuchu
a počet postihnutých kĺbov.
Každodenné dôkladné klinické monitorovanie
s použitím všeobecného hárku na
zaznamenávanie klinického skóre.

Keď zvieratá dosiahnu vopred
stanovené klinické skóre pre humánne
ukončenie postupu, humánne sa
usmrtia (pozri tabuľku ďalej).
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Ak sa objavia významné nežiaduce
účinky, postupy sa humánne ukončia.

Hodnotenie účinkov
farmakologických látok na
závažnosť artritídy (D0,
D10, D13, D16, D20 a D24)

V závislosti od použitých metód sa môže
vyskytnúť určitá dodatočná prechodná bolesť
alebo nepohodlie, napr. pri použití von
Freyových vlákien, posuvných meradiel či
v dôsledku požiadaviek na manipuláciu.

Dôkladné klinické monitorovanie.
Zníženie frekvencie monitorovania (na minimum
nutné na dosiahnutie vedeckých cieľov), kým sa
zviera nezotaví.

Pozri tabuľku nižšie.

Poznámka
Pred začiatkom štúdie by výskumník, veterinárny chirurg, zootechnici a ošetrovatelia mali prediskutovať a schváliť systém zaznamenávania klinického skóre
a skóre pri artritíde.
Analýza
Vzhľadom na pravdepodobnosť výrazného klinického vplyvu na zviera, ktorý môže trvať niekoľko týždňov, sa za vhodnú považuje klasifikácia
predpokladanej krutosti KRUTÁ.
Mohla by byť krutosť STREDNÁ?
Prípadné zníženie klasifikácie krutosti na strednú závisí od cieľa štúdie. Napríklad v prípade častého podrobného monitorovania zvierat, keď existuje
potenciál skorého ukončenia postupu (napr. pri nástupe krívania alebo po určitom období mierneho krívania na jednu končatinu, prípadne pri použitím
zobrazovacích metód in vivo na odhalenie skorých zmien v patológii kĺbov), je možnosť klasifikovať postup ako STREDNÝ. Toto skoré ukončenie postupu
(napr. ukončenie štúdie v 6. deň po zobrazovaní) môže byť uskutočniteľné v projektoch, ktoré skúmajú skoré zápalové zmeny. Aj v prípade profylaktickej
liečby (začínajúcej pred úplným rozvojom artritídy) novými farmaceutickými látkami, ktoré majú silné protizápalové účinky a potláčajú rozvoj plnej artritídy,
existuje možnosť znížiť krutosť na STREDNÚ. Typ štúdie, ktorý je opísaný v tomto príklade, má však za cieľ hodnotiť liečbu plne rozvinutej artritídy, takže
klasifikácia krutosti zostáva KRUTÁ.
Mohla by byť krutosť vyššia ako horná hranica?
Podľa článku 15 ods. 2 smernice „členské štáty zabezpečia, aby sa postup nevykonával, ak spôsobuje krutú bolesť, utrpenie alebo strach, ktoré budú
pravdepodobne pretrvávať a nebude ich možné zmierniť“. Táto štúdia môže potenciálne spôsobiť intenzívne utrpenie trvajúce niekoľko týždňov, ktoré by sa
malo považovať za pretrvávajúce. Ak by sa rozvinula závažná artritída vo všetkých štyroch končatinách a nepodarilo by sa zmierniť utrpenie zvierat, štúdia
by bola za hornou hranicou krutosti a bolo by nutné ju výrazne zjemniť alebo uplatniť „bezpečnostnú doložku“ (článok 55 smernice) a požiadať Komisiu
o schválenie.
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Tento príklad však obsahuje opatrenia na zníženie utrpenia – pri zohľadnení vedeckého cieľa – vrátane zjemnenia zloženia, podávania a výberu adjuvans,
umožnenia rozvoja artritídy len v zadných končatinách, zabezpečenia útulného prostredia a ľahkého prístupu k potrave a vode a komplexného systému
monitorovania a humánneho ukončenia postupu. Tento projekt by sa preto nepovažoval za presahujúci hornú hranicu a mohol by byť schválený za
predpokladu inak pozitívneho hodnotenia projektu vrátane prehodnotenia pomeru ujmy a prínosu.
Ďalej je uvedený príklad hárku na zaznamenávanie klinického skóre na každodenné pozorovanie potkanov s artritídou.
Dátum:
1. deň
2. deň
3. deň
Vzhľad
Telesná hmotnosť
Neprítomnosť čistenia
Dehydratácia
Telesné funkcie
Dyspnoe
Tachypnoe
Správanie
Nechuť hýbať sa
Letargia/apatia
Nehybnosť
Vokalizácia
Ukazovateľ špecifický pre daný postup
Skóre artritickej labky (pozri
tabuľku 2)
Iné pozorovania
(Voľný text)
Celkové skóre
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4. deň

Poznámka: Každý ukazovateľ sa posúdil podľa systému uvedeného ďalej v tabuľkách 1 a 2. Napríklad hodnota „1“ by sa uviedla do hárku na zaznamenávanie
skóre vedľa položky „Neprítomnosť čistenia“ (tabuľka 1) a hodnota „5“ vedľa položky „Ukazovateľ špecifický pre daný postup“, ak by obe zadné končatiny
mali skóre „3“, resp. „2“ (tabuľka 2). Opatrenia a body ukončenia postupu uvedené nižšie zohľadňujú požiadavky na zabránenie intenzívnemu utrpeniu,
pokiaľ je to možné, ale neumožňujú humánne usmrtiť zvieratá pred získaním dostatočných údajov, pretože v takom prípade by bolo nutné použiť ďalšie
zdravé zvieratá.
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Tabuľka 1. Systém skóre pre ukazovatele použité v hárku na zaznamenávanie klinickéhoTabuľka
skóre 2. Ukazovateľ špecifický pre daný postup – skóre
artritickej laby

Skóre
Vzhľad
Normálny úbytok hmotnosti < 5 %
Úbytok hmotnosti 5 – 10 %
Úbytok hmotnosti 11 – 15 %
Úbytok hmotnosti 16 – 20 %
Úbytok hmotnosti +20 %
Neprítomnosť čistenia
Zošúverená koža/dehydratácia
Telesné funkcie
Dyspnoe
Tachypnoe
Správanie
Nechuť hýbať sa
Letargia/apatia
Pretrvávajúca nehybnosť < 24 hod.
Nehybnosť > 24 hod.
Vokalizácia pri manipulácii
Vokalizácia, napätie a nervozita pri
manipulácii
Vokalizácia
pri
manipulácii/spontánna

0
1
2
3
HUP
1
1

2
1

1
2
3
HUP
1
2

0

Normálna labka

1

Erytém a opuch jedného členka

2

Erytém a opuch členka a proximálnej polovice tarzálnych
kĺbov

3

Erytém a opuch členka a všetkých tarzálnych kĺbov až po
metatarzálne kĺby

4

Erytém a opuch celej laby vrátane prstov

Tento systém skóre pri artritíde, ktorý sa používa ako
ukazovateľ špecifický pre daný postup, je založený na zvyšujúcej
sa úrovni opuchu a periartikulárneho erytému. Skóre vychádza
z fyzického vyšetrenia a vizuálnej kontroly a slúži na výpočet
„artritického indexu“, ktorý je definovaný ako súčet skóre pre
obe zadné končatiny.

3

Ukazovateľ špecifický pre daný
postup
Skóre artritickej labky (tabuľka 2)
0–8
HUP: humánne ukončenie postupu bez ohľadu na prítomnosť alebo neprítomnosť iných klinických príznakov
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Príklady vhodných zásahov v reakcii na celkové klinické skóre
Potrebné opatrenia

Celkové skóre

Zvýšenie frekvencie monitorovania, zváženie doplnkových tekutín/starostlivosti

≥4

Sledovanie progresie veterinárnym lekárom

5 – 15

Humánne ukončenie postupu

 16

Poznámka: Celkové skóre sa určuje podľa hárkov na zaznamenávanie klinického skóre vyplnených v súlade so systémami skóre uvedenými v tabuľkách 1 a 2.
Napríklad zviera s úbytkom telesnej hmotnosti 12 %, známkami zníženého čistenia a opuchom oboch zadných členkov by malo celkové skóre 5.
Spätné posúdenie:
Celkovo 36 potkanov sa imunizovalo hovädzím kolagénom typu II vo Freundovom neúplnom adjuvans (FIA). U všetkých zvierat sa rozvinula artritída: v D10
bolo skóre artritickej laby 6. U všetkých zvierat sa prejavil úbytok hmotnosti 5 – 10 %. Merania priemeru kĺbov ukázali výraznú zmenu oproti počiatočným
údajom. Každodenné klinické pozorovania zahŕňali neprítomnosť čistenia, nechuť hýbať sa, apatiu, vokalizáciu pri manipulácii (počas pozorovania a pri
výmene klietky), znížený príjem potravy a obdobia nehybnosti.


12 zvierat bolo zaradených do skupiny liečenej fyziologickým roztokom. Najvyššie skóre artritickej labky bolo medzi 6 a 8 pre všetky merania (D13,
D16, D20 a D24). Merania priemeru kĺbov v každom časovom úseku takisto ukázali výrazný nárast oproti počiatočným údajom. Klinické skóre boli
v rozsahu od 4 do 8 s úbytkom telesnej hmotnosti 5 až 15 % okrem jedného zvieraťa, ktoré dosiahlo úbytok hmotnosti 21 % v D17 a následne bolo
humánne usmrtené.
Spätné posúdenie: KRUTÉ



12 zvierat sa liečilo nízkou dávkou LIEKU A. U všetkých zvierat sa skóre artritickej labky až po D16 nelíšilo od zvierat v skupine liečenej fyziologickým
roztokom.
V D20 malo jedno zviera skóre laby 8, ostatné zvieratá mali skóre 6 až 7.
V D24 malo päť zvierat o niečo znížené skóre artritickej labky (5 až 7). Klinické príznaky týchto piatich zvierat sa mierne zlepšili, telesná hmotnosť
bola naďalej znížená o 5 až 10 % a ich pohyblivosť v klietke takisto zostala znížená.
U ostatných siedmich zvierat sa nezlepšili príznaky artritídy ani klinické príznaky v porovnaní so skupinou liečenou fyziologickým roztokom.
Spätné posúdenie: KRUTÉ
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12 zvierat sa liečilo vysokou dávkou LIEKU A. V D13 bolo skóre artritickej labky medzi 4 a 6. Priemery kĺbov sa takisto nepreukazne zvýšili. Medzi
klinické príznaky patrila neprítomnosť čistenia a úbytok telesnej hmotnosti < 10 %. V D16 sa skóre artritickej labky znížilo na 4 a priemery kĺbov sa
výrazne znížili. V D16 sa telesná hmotnosť stabilizovala. U niektorých zvierat sa stále pozorovala neochota hýbať sa. Od D20 sa znížil opuch kĺbov na
2 až 4. V klietke sa pozorovalo normálne správanie. Telesná hmotnosť sa vrátila na úroveň pred postupom.
Spätné posúdenie: KRUTÉ

Poznámka: Na konci štúdie sa v tretej skupine dvanástich zvierat preukázala účinnosť skúšanej látky LIEK A podávanej vo vysokej dávke z hľadiska zníženia
skutočnej krutosti na miernu. Keďže však model vyžadoval plné rozvinutie artritídy u všetkých zvierat pred začiatkom liečby a všetky zvieratá mali v tom
čase klinické príznaky zodpovedajúce klasifikácii „krutá“, klasifikácia skutočnej krutosti pre tieto zvieratá zostala krutá.
Keďže tento projekt zahŕňa kruté postupy, používateľ po porade s orgánom pre dobré životné podmienky zvierat, zootechnikom a určeným veterinárom
pravidelne vyhodnocoval krutosť, aby sa zabezpečilo nepretržité uplatňovanie zásady nahradenia, obmedzenia a zjemnenia.
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Príklady objasňujúce proces posudzovania krutosti
Model 4 – Mŕtvica
Posledná aktualizácia: 05.02.2013
Všeobecné súvislosti
Mozgová mŕtvica je definovaná ako strata ale zmena normálnej telesnej funkcie, ktorá je dôsledkom nedostatočného prísunu krvi do časti mozgu. Napriek
lepšiemu chápaniu patofyziológie cievneho poranenia mozgu zostáva účinná liečba mozgovej mŕtvice dôležitým lekárskym cieľom, ktorý sa zatiaľ neporadilo
splniť, pričom pokračuje výskum vhodných preventívnych a terapeutických opatrení.
U ľudských pacientov existujú tri rôzny typy mozgovej mŕtvice: ischemická mozgová mŕtvica, intracerebrálna hemorágia a subarachnoidálna hemorágia,
pričom väčšina v súčasnosti dostupných zvieracích modelov je založená na ischemickom type. Z hľadiska dobrých životných podmienok zvierat predstavujú
modely mozgovej mŕtvice svojím charakterom veľkú výzvu. Na dosiahnutie primeranej rovnováhy medzi vytvorením účinného modelu v tejto oblasti
výskumu a minimalizovaním utrpenia zvierat sú rozhodujúce dobré interakcie a komunikácia medzi všetkými osobami zapojenými do vedeckých postupov
(veterinármi, výskumníkmi, zootechnikmi a ošetrovateľmi).
Mozgová mŕtvica sa u hlodavcov bežne vyvoláva dočasným alebo trvalým zablokovaním strednej mozgovej tepny (model MCAO, Middle Cerebral Artery
Occlusion). Cieľom modelu MCAO je experimentálne navodiť fokálnu mozgovú ischémiu, ktorá sa vyskytuje pri mozgovej mŕtvici. Model sa často používa na
skúmanie mechanizmov poranenia, identifikáciu možných cieľov a testovanie potenciálnych neuroochranných látok. Boli identifikované rozdiely medzi
kmeňmi myší a potkanov, ako aj komplexný a výrazný vplyv veku, pohlavia a súbežných ochorení, ako sú diabetes, hypertenzia a ateroskleróza. Kým
v predklinickom výskume mozgovej mŕtvice sa často používajú zdravé juvenilné samce hlodavcov, vplyv uvedených faktorov možno skúmať pomocou
modelov so súbežnými ochoreniami (napr. potkany so spontánnou hypertenziou, potkany s diabetom vyvolaným streptozotocínom (STZ)). V prípadoch so
súbežnými ochoreniami môže byť potrebné dôkladnejšie pozorovanie klinických príznakov a skoršie humánne ukončenie postupu (HUP).
V štandardne navrhnutej štúdii sa zvieratá vycvičia tak, aby dokázali absolvovať určité testy správania pred postupom MCAO. V terapeutickom časovom
období, ktoré sa stanoví podľa mechanizmu pôsobenia lieku a cieľa štúdie, sa zvieratám podá testovaná zlúčenina. Analýza výsledkov by mala zahŕňať
informácie o veľkosti infarktu, úmrtnosti, frekvencii komplikácií (napr. subarachnoidálna hemorágia), ako aj funkčné a neurologické hodnotenie na účely
monitorovania pokroku. Ako účinný nástroj na získavanie informácií o zmenách rozsahu infarktu v čase sa ukázalo sériové vyšetrenie magnetickou
rezonanciou (MRI), ktoré môže poskytovať aj doplnkové informácie o prietoku krvi či stave metabolizmu. Zahrnúť možno aj histologické, biochemické
a molekulárne body ukončenia postupu.
V modeloch mozgovej mŕtvice možno použiť rôzne testy správania. Najjednoduchší test obsahuje systémy neurologického skóre, pomocou ktorých sa
posudzuje celkový neurologický stav, a testy ukladania končatín na meranie motorických reflexov. Tieto metódy sa vo všeobecnosti používajú na posúdenie
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zvierat v akútnej fáze po mozgovej mŕtvici. V dlhodobých štúdiách možno použiť komplexnejšie testy na posúdenie senzorických a motorických funkcií
(napr. dvojstranný nálepkový test, chodenie po tyči, rotačná tyč, schodisko) a kognitívnych funkcií, napríklad pamäti (napr. testy pasívneho vyhýbania sa
alebo hodnotenie stratégií učenia sa).
Správnu prax predstavuje vykonanie skupiny testov správania vrátane aspoň jedného testu pre každú fázu (akútnu a dlhodobú), aby sa získali podrobné
informácie o vplyve na senzorické, motorické a kognitívne funkcie. Tieto testy sa musia dôkladne zvoliť tak, aby zaznamenali všetky účinky potenciálnych
terapeutických stratégií. V tomto príklade nie je uvedený podrobný opis každého z týchto testov správania ani harmonogramy výcviku. Rozsiahly prehľad ich
použitia a diskusiu o nich nájdete v článku autorov Schaar a kol. (2010).
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Štúdia
Účinnosť novej terapeutickej látky v modeloch zablokovania strednej mozgovej tepny (MCAO) pomocou intraluminálneho vlákna u potkanov
V tomto príklade sa uskutoční trvalé MCAO u 40 mladých samcov potkana Sprague-Dawley (300 – 350 g) s použitím metódy zavedenia intraluminálneho
vlákna pod celkovou anestéziou. Potkany sa randomizujú do skupín (n = 10/skupina), ktoré dostanú buď placebo (10 ml/kg) alebo novú testovanú látku
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(zlúčenina A) v dávke 1, 3 alebo 10 mg/kg intravenóznou infúziou do chvostovej žily trvajúcou 1 hodinu so začiatkom 30 minút po MCAO. Ďalšie dávky
(placeba alebo zlúčeniny A v dávke 1, 3 alebo 10 mg/kg) sa podajú intraperitoneálne v čase 6 a 24 hodín po MCAO. Potkany sa najprv umiestnia v pároch do
klietok s pevnou podlahou s hlbokým stelivom a materiálom na stavanie hniezd. Pred výcvikom sa obmedzí príjem potravy, aby sa zvýšil výkon
v schodiskovom teste, ktorý predstavuje úlohu motivovanú potravou. Zvieratá budú dostávať potravu ad libitum od času 6 hodín pred chirurgickým
zákrokom do času 6 dní po MCAO, aby sa zvýšila pooperačná hmotnosť a zlepšilo sa zotavovanie.
Funkčné výsledky sa budú posudzovať denne s použitím systému neurologického skóre (Bedersonova stupnica, pozri Schaar a kol., 2010) a testov správania
(dvojstranný nálepkový test a chodenie po tyči). Každý deň od 7. dňa po MCAO sa bude vykonávať aj schodiskový test, aby potkany mali dosť času na
zotavenie po zákroku pred opätovným zavedením obmedzenia potravy. Neočakáva sa, že by niektorý z testov správania spôsobil výrazný strach. V 1., 7., 14.
a 28. deň sa vykoná vyšetrenie magnetickou rezonanciou (MRI) na potkanoch pod anestéziou na posúdenie objemu lézií. Všetky zvieratá sa usmrtia 28 dní
po MCAO.
Prvotné posúdenie a zohľadnenie predpokladaných špecifických zjemnení a humánneho ukončenia postupu
Čo sa v tejto štúdii bude robiť so
zvieratami?

Výcvik na testy správania pred
operáciou počas 2 – 3 týždňov:
dvojstranný nálepkový test
(kontralaterálne opomínanie),
chodenie po tyči (koordinácia
zadných končatín) a schodiskový
test (šikovnosť naťahovania sa
labami predných končatín)
Obmedzenie potravy (85 – 90 %
hmotnosti pri voľnom kŕmení)
pred operáciou a od 7. dňa po
MCAO, aby sa zlepšil výkon

Čo zvieratá podstúpia? Koľko utrpenia
to môže spôsobiť? Čím sa to môže ešte
zhoršiť?

Ako sa utrpenie obmedzí na minimum?

Nežiaduce účinky
Predtým, ako si zvieratá zvyknú na
testy, môže dôjsť k minimálnemu
stresu/úzkosti, pretože testovanie
zahŕňa presun zvierat do nových
miestností/priestorov.

Metodika a zásahy
Postupné zvykanie si na testovacie
pomôcky

Ukončenie postupu
Ukončenie výcviku, ak sa
spozorujú známky strachu.

Pokojná, empatická manipulácia

Mierny hlad, možná frustrácia a úzkosť

Úbytok hmotnosti neprekročí 10 %,
inak sa obmedzenie potravy preruší.

Zvieratá, ktoré nedosiahnu
základný výkon
v stanovenom časovom
limite, budú zo štúdie
vylúčené.
Ak sa spozorujú problémy so
správaním v dôsledku
nedostatočného príjmu
potravy, zviera bude zo
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v schodiskovom teste.
Dočasné (90 min.) zablokovanie
strednej mozgovej tepny pomocou
intraluminálneho vlákna
zasunutého cez spoločnú krčnicu
pod celkovou anestéziou

Bolesť a nepohodlie spojené so
zákrokom

Použitie vhodných a minimálne
averzných anestetík s vhodnými
analgetikami (ktoré sú účinné, ale
s minimálnymi neuroochrannými
vlastnosťami)

Možné neočakávané chirurgické
komplikácie, napr. subarachnoidálna
hemorágia, ipsilaterálne poranenie
sietnice, vytvorenie intraluminálneho
trombu, opuch mozgu so zapojením
hypotalamu s následnou hypertermiou
alebo dočasnou nekrózou svalstva.
Môžu sa prejavovať množstvom
rozličných spôsobov, napríklad náhlym
kolapsom, paralýzou, závažnými
záklonmi hlavy, záchvatmi.

štúdie vylúčené.
Ak sa vyskytne ktorákoľvek
z nasledujúcich udalostí,
zvieratá sa humánne
usmrtia:


Dobre vyškolený chirurg, ktorý
používa vhodné aseptické chirurgické
metódy (s pravidelnou kontrolou
úspešnosti)




Udržiavanie homeostázy počas
anestézie
Použitie štandardizovaných
monovlákien a chirurgických metód na
zníženie variability a komplikácií
v dôsledku rozsiahlych lézií

Averzia a potenciálne účinky anestézie
na fyziologické parametre (napr.
hypotermia, hypotenzia, hypoxia)
Nízky príjem živín v dôsledku zníženej
úrovne vedomia, narušeného žuvania
a nedostatočnej pohyblivosti väčšinou
počas prvých 48 hodín po MCAO

Intenzívna pooperačná starostlivosť
počas prvých 3 – 5 dní vrátane
externých zdrojov tepla
Pravidelné kontroly telesnej
hmotnosti, každodenné pozorovanie
a starostlivosť o rany

Určitý stupeň pohybového deficitu,
ktorý môže spôsobovať stres a/alebo
frustráciu.

Poskytnutie ľahko dostupnej potravy
a vody počas obdobia zotavovania,
prípadne podľa potreby poskytnutie
doplnkovej potravy (rozdrvenej,
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značné technické
problémy počas
zákroku,
zviera sa úplne
nezotaví z anestézie,
príznaky
neočakávaných
chirurgických
komplikácií,
ak úbytok hmotnosti
zvieraťa prekročí
20 % hmotnosti pred
zákrokom napriek
doplnkovému
kŕmeniu a/alebo
rehydratácii alebo ak
zviera zostane
nehybné viac než 24
hodín.

Testy správania (dvojstranný
nálepkový test a test chodenia po
tyči) vykonávané denne od 1. dňa
po 28. deň po MCAO, schodiskový
test vykonávaný denne od 7. dňa
po MCAO
Podanie novej terapeutickej látky
subkutánne/intravenózne/intraper
itoneálne pred zákrokom a/alebo
po ňom
(profylaktická/terapeutická látka)

Zvieratá môžu úlohy považovať za
stresujúce, ak sú narušené ich
motorické schopnosti.

Pozdĺžne MRI pod anestéziou v 1.,
7., 14. a 28. deň po MCAO

Opakovaná anestézia

tekutej) a pomoci pri kŕmení, podľa
potreby aj rehydratácia (napr.
podaním injekcie fyziologického
roztoku)
Monitorovanie ukazovateľov
správania: úzkosti alebo strachu.
Skúsení zamestnanci budú zvieratá
nepretržite pozorovať.

Prechodné nepohodlie spojené so
spôsobom podania

Podanie látky v súlade so správnou
praxou s použitím najmenej
bolestivého/stresujúceho spôsobu
podania a metód tak, aby sa dosiahli
vedecké ciele.
Zvieratá sa budú dôkladne pozorovať,
či sa u nich nevyskytnú nežiaduce
účinky testovaných látok.
Použitie vhodných a minimálne
averzných anestetík

Pri úrovniach podávaných dávok sa
neočakávajú žiadne nežiaduce účinky.

Averzia a potenciálne účinky anestézie
na fyziologické parametre (napr.
hypotermia, hypotenzia, hypoxia)

Udržiavanie homeostázy počas
anestézie vrátanie tekutinovej liečby
pred postupom alebo počas neho, ak
sa vyskytnú akékoľvek problémy
s dehydratáciou, zvýšenie teploty
prostredia na zachovanie
normotermie.
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Zvyčajne sa stanoví
maximálny čas (medzná
hodnota) na vykonanie úlohy
a potom sa priradí konečné
skóre.
Ak sa spozoruje akýkoľvek
závažný vedľajší účinok
v dôsledku nových
terapeutických látok,
zvieratá sa humánne
usmrtia.

Zvieratá, ktoré sa úplne
nezotavia z anestézie, sa
usmrtia.
Ak sa po zotavení nepodarí
udržať homeostázu, zvieratá
sa humánne usmrtia.

Analýza
Tento model sa považuje za KRUTÝ vzhľadom na nutný chirurgický zákrok, nežiaduce (ale zvyčajne prechodné) účinky MCAO na dobré životné podmienky
zvieraťa a riziko významných perioperačných komplikácií. Negatívny vplyv na dobré životné podmienky zvierat však možno obmedziť intenzívnou
pooperačnou starostlivosťou počas minimálne prvých 48 hodín a podrobným monitorovaním nasledujúcej fázy s okamžitým prijatím opatrení v prípade
akýchkoľvek problémov. Z experimentálneho hľadiska môže dôraz na zjemnenie a štandardizáciu každého jednotlivého postupu viesť k zníženiu výskytu
komplikácií a variability, a tým aj k skvalitneniu údajov a zníženiu počtu použitých zvierat.
Primeraná je preto klasifikácia predpokladanej krutosti ako KRUTÁ.
Mohla by byť krutosť STREDNÁ?
Hoci klasifikácia predpokladanej krutosti tohto modelu by z uvedených dôvodov mala byť vždy KRUTÁ, výskyt závažných účinkov môžu znížiť skúsení
používatelia, ktorí pracujú pod odborným veterinárnym dohľadom, môže sa znížiť starostlivosťou o zvieratá a dohodnutými skorými zásahmi v prípade
komplikácií. V niektorých prípadoch by potenciálne mohla byť schválená STREDNÁ krutosť, ale len na základe posúdenia konkrétneho prípadu a len pre
jednotlivé výskumné skupiny s preukázanými skúsenosťami s týmto konkrétnym modelom, v ktorých sa preukazne môže používať tento model bez
spôsobenia väčšieho než stredného utrpenia.
Klinické pozorovania
V pooperačnom období sa zvieratá budú veľmi podrobne monitorovať. Podľa potreby budú dostávať analgéziu a lokálnu podpornú liečbu.
Na konci tohto príkladu je uvedený ukážkový systém kombinovaného neurologického/klinického skóre, ktorý sa používa ako pomôcka pri monitorovaní
klinického stavu zvierat počas celého postupu.
Výsledky
Všetky zvieratá, okrem jedného zo skupiny liečenej placebom, sa vďaka intenzívnej perioperačnej podpore zotavili zo zákroku bez neočakávaných
komplikácií.
-

Všetkých 10 zvierat liečených placebom malo v celej štúdii najnižšie neurologické skóre a slabý výkon v testoch správania v porovnaní s liečenými
zvieratami. Klinické skóre bezprostredne po MCAO (prvých 48 hodín) bolo podobné ako u liečených zvierat. Potom sa pozorovali rozdiely medzi
zvieratami v skupine s placebom:
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1 zviera z 10 sa muselo usmrtiť v 2. deň po zákroku v dôsledku úbytku telesnej hmotnosti > 20 % (napriek doplnkovému kŕmeniu
a rehydratácii).
Posúdenie: KRUTÉ
U 6 z 10 zvierat sa rozvinul stredný neurologický deficit, ale v priebehu času došlo k minimálnemu zlepšeniu klinického skóre.
Posúdenie: KRUTÉ
U 3 z 10 zvierat sa rozvinul stredný neurologický deficit a v priebehu času došlo k postupnému zníženiu klinického skóre pravdepodobne
v dôsledku schopnosti kompenzácie a prispôsobenia sa dlhodobým neurologickým deficitom.
Posúdenie: STREDNÉ

-

U všetkých 20 zvierat liečených zlúčeninou A v nízkych dávkach (1 a 3 mg/kg) došlo k zlepšeniu neurologického skóre po 48 hodinách po MCAO, ako
aj k zlepšeniu klinického skóre.
Posúdenie: STREDNÉ

-

U všetkých 10 zvierat liečených zlúčeninou A vo vysokej dávke (10 mg/kg) došlo k zlepšeniu neurologického skóre v porovnaní so skupinou
s placebom od času 24 hodín po MCAO, len k minimálnemu úbytku telesnej hmotnosti (5 %) 24 hodín po zákroku a k výraznému zlepšeniu
klinického skóre od času 48 hodín po MCAO.
Posúdenie: STREDNÉ

Posúdenie skutočnej krutosti
7 zvierat sa zaradilo do kategórie KRUTÁ, 33 zvierat do kategórie STREDNÁ.
Systém skóre
Posúdenie krutosti sa vykonalo ako kombinácia všeobecných klinických pozorovaní (telesná hmotnosť, vzhľad, správanie, prostredie klietky)
a neurologického hodnotenia špecifického pre daný postup. Bedersonova stupnica je celkové neurologické posúdenie vyvinuté na účely merania
neurologického poškodenia po mozgovej mŕtvici. Používa sa stupnica známkovania 0 – 3, pričom 0 = normál a 3 = najvyšší stupeň postihnutia. Testy
zahŕňajú ohýbanie prednej končatiny, odpor voči bočnému tlaku a pohyb v kruhu.
známka 0: žiadny pozorovateľný deficit
známka 1: ohýbanie prednej končatiny
známka 2: znížený odpor voči bočnému tlaku (a ohýbanie prednej končatiny) bez pohybu v kruhu
známka 3: rovnaké správanie ako pri známke 2 s pohybom v kruhu
HUP: humánne ukončenie postupu
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Skóre
Vzhľad
Úbytok hmotnosti 5 – 10 %
Úbytok hmotnosti 11 – 15 %
Úbytok hmotnosti 16 – 20 %
Úbytok hmotnosti +20 %
Srsť mierne neučesaná
Mierna piloerekcia
Výrazná piloerekcia
Správanie
Mierne abnormálna chôdza
Výrazne abnormálna chôdza
Veľké problémy s pohyblivosťou
Nehybnosť > 24 hod.
Napätie a nervozita pri manipulácii
Výrazný strach pri manipulácii, napr. tras,
vokalizácia, agresívnosť
Prostredie
Mierne neusporiadané hniezdo
Hniezdo sotva rozpoznateľné
Žiadne hniezdo
Neurologické skóre
Ohýbanie prednej končatiny
Znížený odpor voči bočnému tlaku
(a ohýbanie prednej končatiny) bez pohybu
v kruhu
Rovnaké správanie ako pri známke 2
s pohybom v kruhu

1
2
3
HUP

Opatrenia
Skóre 1

Prehodnotenie frekvencie monitorovania

1
2
3

4

Poskytnutie doplnkovej starostlivosti, napr.
pridanie tekutín a zvlhčenej rozdrvenej potravy

5

Sledovanie progresie veterinárnym lekárom

1
2
3
HUP
2
3

12

Humánne ukončenie postupu

1
2
3
1
2

3
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Opatrenia – Majte na pamäti, že vzhľadom na to, že bezprostredne po operácii sa často vyskytujú chirurgické komplikácie, podrobné monitorovanie
a odborný empatický úsudok sú počas prvých 24 hodín rozhodujúce z hľadiska identifikácie nežiaducich účinkov a prijatia opatrení na ich odstránenie. Ak
utrpenie zvierat prekročí kategóriu KRUTÁ, humánne sa usmrtia.

60

Príklad individuálneho pozorovacieho hárku (0. – 4. deň)
Deň
Vzhľad
Telesná hmotnosť (g) (skóre)
Stav srsti
Neučesaná srsť/piloerekcia
Správanie
Chôdza
Reakcia na manipuláciu
Prostredie
Stav hniezda
Neurologické skóre špecifické pre
daný postup
Celkové skóre
Objem lézií (posúdenie pomocou
MRI)*
Iné pozorovania

0

1

2

3

4

320 (0)

292 (1)

285 (2)

287 (1)

292 (1)

1

1

0

1

0

3
0

2
0

2
2

2
0

1
0

3

2

1

0

0

2

2

1

1

1

9

8

8

5

3

Srsť dnes menej
dobre učesaná, ale
hmotnosť
stabilná
a dobré hniezdo

Testy
správania
dokončené,
menšia
úzkosť a výrazne lepšia
chôdza

11 %
Zotavenie sa
zákroku
udalostí,
komplikácií.
Dávkovanie po
min. a 6 hod.

zo Pohyb po klietke, Testy správania,
bez pokus postaviť si najprv úzkosť,
bez hniezdo
ale všetky testy
dokončené,
30
hniezdo
štruktúrovanejši
e

* Položku „Objem lézie“ (posúdený pomocou MRI) má výskumník vyplniť na konci štúdie. Tento údaj je potom možné dať do korelácie s klinickými
pozorovaniami a pozorovaniami správania, aby sa identifikovali možnosti výraznejšieho zjemnenia monitorovania, starostlivosti o zvieratá a postupov.
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Príklady objasňujúce proces posudzovania krutosti
Model 5 – Produkcia polyklonových protilátok u králikov
Posledná aktualizácia: 05.02.2013
Všeobecné súvislosti
Primárnym cieľom produkcie protilátok u laboratórnych zvierat je získať antiséra s vysokým titrom a vysokou afinitou na použitie pri experimentoch alebo
diagnostických testoch.
Moderná biológia a biochémia sa z veľkej časti spolieha na dostupnosť vysokošpecifických protilátok, ktoré možno použiť pri rôznych metódach, ako sú
imunohistochémia, ELISA, imunoprecipitácia alebo imunobloting. Produkcia veľkého množstva špecifických protilátok proti skúmaným proteínom alebo
peptidom má preto veľký význam pre úspech mnohých programov základného a aplikovaného výskumu.
V tomto príklade sa použije králik na vytvorenie protilátok proti malým peptidom, ktoré sa považujú za dôležité pri regulácii bunkového delenia, v rámci
výskumného programu zahŕňajúceho biochemické štúdie bunkového delenia u cicavcov.
Literatúra
 Canadian Council on Animal Care guidelines on antibody production (2002). Dostupné na
http://www.ccac.ca/Documents/Standards/Guidelines/Antibody_production.pdf
 EFPIA/ECVAM (Diehl, K.-H. a kol.) (2001) A good practice guide to the administration of substances and the removal of blood, including routes and
volumes. Journal of Applied Toxicology 21: 15 – 23
 JWGR (2001) Refining procedures for the administration of substances. Laboratory Animals 35: 1 – 41
 Keating, S. C. J., Thomas, A. A., Flecknell, P. A. a Leach, M. C. (2012) Evaluation of EMLA cream for preventing pain during tattooing of rabbits: changes
in physiological, behavioural and facial expression responses. PLOS ONE 7(9): e44437 (voľne dostupné na http://www.plosone.org)
 Leenars, M., Hendriksen, C. F. M. (2005) Critical steps in the production of polyclonal and monoclonal antibodies: evaluation and recommendation. ILAR
Journal 46: 269 – 279
 Stills, H. F. (2005) Adjuvants and antibody production: Dispelling the myths associated with Freund’s complete and other adjuvants. ILAR Journal 46: 280
– 293
 UFAW/RSPCA (2008) Refining Rabbit Care: A Resource for Those Working With Rabbits in Research. Southwater, Spojené kráľovstvo: RSPCA (voľné
dostupné na http://www.rspca.org.uk/researchrabbits)
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Štúdia
Na základe predchádzajúcich skúseností sa stanovilo, že jeden králik by mal byť zdrojom dostatočného množstva materiálu pre každý skúmaný peptid. Králik
bude umiestnený do koterca s podlahou do stabilnej skupiny kompatibilných králikov (takisto používaných na produkciu protilátok), bude mať dostatok
priestoru na obohatenie prostredia, pohyb a normálne sociálne správanie (UFAW/RSPCA 2008). Zviera sa imunizuje zmesou antigénu/adjuvans. Vo vopred
stanovených časových úsekoch sa odoberú malé objemy krvi na určenie úspešnosti imunizácie. Po získaní dostatočného titra protilátky sa zvieraťu pod
hlbokou anestéziou bez zotavenia odoberie krv s protilátkami.
Manipulácia môže byť pre králiky stresujúca, preto ju môžu vykonávať len kompetentní a empatickí zamestnanci. Správanie králikov sa môže ťažko
interpretovať a v rámci správnej praxe je potrebné pravidelne študovať literatúru o správaní a dobrých životných podmienkach králikov. Nedávno sa
napríklad v literatúre objavila informácia o tom, že králiky môžu za určitých okolností ukazovať „bolestivý výraz“ (Keating a kol., 2012). Možnosť využiť tento
poznatok ako nástroj na posúdenie životných podmienok by sa mala preskúmať pre každý jednotlivý prípad.
Z dôvodu nízkej imunogenicity peptidu s krátkym reťazcom je potrebné podávať ho v kombinácii s adjuvans. V minulosti sa používalo Freundovo úplné
adjuvans (FCA), ale v súčasnosti sú dostupné syntetické adjuvans, ktoré sú pri tomto postupe rovnako účinné a sú len minimálne dráždivé.
Prvotné posúdenie a zohľadnenie predpokladaných špecifických zjemnení a humánneho ukončenia postupu
Čo sa v tejto štúdii bude robiť so
zvieratami?

Imunizácia pomocou antigénu
a adjuvans, tri subkutánne injekcie
v 8., 22. a 37. deň

Čo zvieratá podstúpia? Koľko utrpenia
to môže spôsobiť? Čím sa to môže ešte
zhoršiť?

Ako sa utrpenie obmedzí na minimum?

Nežiaduce účinky
Nepohodlie po podaní injekcie.
V reakcii na adjuvans sa môžu vytvoriť
nebolestivé hrčky.
Riziko (zriedkavé) ulcerácie v mieste
podania injekcie.

Metodika a zásahy
Objem, zloženie a frekvencia injekcií
budú v súlade s usmerneniami
o správnej praxi (napr. EFPIA/ECVAM
alebo JWGR), podanie zvyčajne do
maximálne štyroch miest a objem
0,25 ml na miesto.
Prípadné vredy okamžite primerane
ošetrí veterinár.
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Ukončenie postupu
Ak sa vyskytnú akékoľvek
známky dlhodobejšieho
nepohodlia, bolesti alebo
strachu (napr. pretrvávajúci
záujem o miesta podania
injekcie alebo hrudky) alebo
ak sa vytvoria vredy, ktoré sa
nepodarí vyliečiť, zviera sa
humánne usmrtí.

Odber krvi na posúdenie
protilátkovej reakcie (maximálne
5-krát)

Vykrvácanie pod celkovou
anestéziou

Odchytenie, manipulácia a obmedzenie
pohybu, ktoré môžu byť stresujúce.
Mierne nepohodlie spojené s vpichom
ihly.
Malé riziko hemorágie alebo vytvorenia
hematómu.
Mierne nepohodlie a možná averzia voči
látke počas vyvolávania anestézie

Vzorky sa odoberú z povrchovej
(ušnej) žily.
Odoberú sa len malé objemy krvi
(< 5 ml) na kontrolu titrov protilátok.
Vyvinutie tlaku na miesto odberu
vzorky.
Použitie minimálne averznej
anestetickej látky

Ak bude postup zviera
nadmerne stresovať, odber
vzoriek sa odloží dovtedy,
kým sa správanie zvieraťa
nevráti do normálu.
Zviera zostane pod
anestéziou až do smrti.

Analýza
Vzhľadom na zjemnenia chovu a starostlivosti, správnu prax pri podávaní injekcií a odbere vzoriek a výber minimálne dráždivého adjuvans sa očakáva len
slabá krutosť.
Primeraná je preto klasifikácia predpokladanej krutosti ako SLABÁ.
Dá sa postup ešte viac zjemniť?
Pravidelne by sa mala prehodnocovať možnosť použitia minimálne dráždivých adjuvans a anestetických látok s menej averzným účinkom prostredníctvom
sledovania literatúry a diskusií o tejto problematike s kolegami. Je možné zaviesť program navykania juvenilných králikov na manipuláciu, aby sa ešte viac
obmedzil stres (UFAW/RSPCA, 2008).
Klinické pozorovania
Keďže počas štúdie sa očakávajú len mierne nežiaduce účinky, použil sa základný systém monitorovania: zviera sa každý deň kontrolovalo a zaznamenávali
sa pozorovania, ale nepovažovalo sa za nutné vytvoriť štruktúrovaný hárok na zaznamenávanie udalostí.
Na konci opisu tohto príkladu sa nachádza ukážkový pozorovací hárok.
Posúdenie skutočnej krutosti
Bol zaznamenaný určitý prechodný mierny opuch v jednom mieste podania injekcie, ale nebola potrebná žiadna liečba. Králik krátkodobo javil určitý záujem
o miesta podania injekcie, ale považovalo sa to za prejav len mierneho nepohodlia. Nepozorovali sa žiadne „bolestivé výrazy“.
Nezaznamenali sa žiadne nepriaznivé účinky v dôsledku odberu krvi z ušnej žily.
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V prípade tohto zvieraťa sa za primeranú považovala klasifikácia skutočnej krutosti SLABÁ.
Príklad pozorovacieho hárku
Produkcia protilátok u králika – postupový a pozorovací hárok
Dátum
Telesná
Poznámky
hmotnosť
(kg)
1. 3.

3,5

2. 3.
6. 3.
7. 3.
8. 3.

3,6

9. 3.
10. 3.
11. 3.
12. 3.
13. 3.
14. 3.
15. 3.

3,6

21. 3.
22. 3.

3,6

28. 3.
29. 3.

3,7

Predbežný odber krvi – 5 ml z ušnej žily, nepozorovali sa žiadne
nežiaduce účinky
Bez zistených abnormalít (BZA)
BZA
BZA
Imunizácia – 0,25 ml x 2 miesta subkutánne, mierny záujem o miesta
vpichu (čistenie) počas niekoľkých minút, potom návrat do normálu
BZA
BZA
BZA
Mierny mäkký nebolestivý opuch v mieste podania injekcie na ľavej
strane
Stále opuch v mieste podania, nezhoršujúci sa
Opuch v mieste podania stále prítomný, ale nebolestivý na pohmat
Opuch zmizol, všetko v normále
BZA
Imunizácia – 0,25 ml x 2 miesta subkutánne, krátky záujem o miesta
vpichu
BZA
BZA
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30. 3.

Testovací odber krvi – 2 ml z ušnej žily, bez nežiaducich účinkov

5. 4.
6. 4.

BZA
Imunizácia – 0,25 ml x 2 miesta

14. 4.
15. 4.
26. 4.
27. 4.

3,6
3,6

3,6

BZA
Testovací odber krvi – 2 ml z ušnej žily, bez nežiaducich účinkov
BZA
Vykrvácanie pod celkovou anestéziou, bez nežiaducich účinkov

Je potrebné uchovávať potvrdenie o kontrole zvieraťa minimálne raz denne, napr. v zázname konkrétneho zvieraťa (ako je uvedené v príklade) alebo
v zázname pre danú miestnosť.
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Príklady objasňujúce proces posudzovania krutosti
Model 6 – Produkcia a chov geneticky modifikovaných (GM) zvierat
Posledná aktualizácia: 05.02.2013
1.

Všeobecné súvislosti

Používanie geneticky modifikovaných (GM) zvierat vo výskume prispelo k pochopeniu funkcie génov a im zodpovedajúcich proteínov. Rôzne fenotypy môžu
mať rôzne účinky na dobré životné podmienky zvierat, pričom niektoré môžu spôsobovať bolesť, utrpenie a strach. Hoci niektoré fenotypy a výsledky sú
predvídateľné, počas tvorby GM línií sa môžu objaviť mnohé neočakávané alebo sekundárne vlastnosti, takže nie vždy je možné presne predpovedať úroveň
krutosti. V praxi v mnohých GM líniách fenotyp nie je ovplyvnený a je možné vytvoriť protokoly z posudzovania, pomocou ktorých sa odhalia prípadné
nežiaduce fenotypy. Očakávaný fenotyp môže byť prípadne často spojený s neočakávanými sekundárnymi fenotypmi, ktoré sa prejavia v rôznych časových
úsekoch a môžu ich ovplyvňovať rôzne faktory prostredia.
Pri posudzovaní skutočnej ujmy spôsobenej zvieraťu by sa mali zohľadniť viaceré faktory ako typ mutácie, genotyp, fenotyp a stratégia rozmnožovania
(napr. zabránenie vzniku škodlivých homozygotných fenotypov párením heterozygótov s divokými typmi), ako aj charakter akýchkoľvek ďalších vedeckých
alebo chovných postupov a ich potenciálne účinky. V záujme účinného posúdenia stavu životných podmienok zvieraťa je nevyhnutné vykonávať
systematické a vhodne načasované pozorovania počas progresie kolónie i počas celej experimentálnej fázy kolónie.
Nové línie by sa mali podrobne monitorovať a mali by sa štandardne posudzovať ich životné podmienky. V priebehu progresie a udržiavania kolónie by
všetky línie mali individuálne posúdiť vhodne vyškolení a kompetentní zamestnanci a mali by sa zhromažďovať, porovnávať a nahlasovať informácie
o konkrétnych pozorovaných nežiaducich účinkoch. Všetky vedecké postupy by mali vykonávať zamestnanci s príslušnými licenciami, ktorí by mali
v spolupráci s ošetrovateľmi monitorovať a zaznamenávať všetky účinky na zvieratá. Vopred by sa mali stanoviť body humánneho ukončenia postupu
v súvislosti s parametrami, ako sú úbytok hmotnosti, telesný stav a určitý typ správania, ako aj v súvislosti s konkrétnymi vývojovými charakteristikami.
Žiadne zviera by sa nemalo nechávať nažive, ak sa prekročí očakávaný limit krutosti, pokiaľ to nie je v presvedčivom vedeckom záujme, a aj vtedy len na
základe povolenia príslušného orgánu.
Charakter, načasovanie a trvanie pozorovaní budú závisieť od množstva faktorov iných ako použitá mutácia. Genetické pozadie a podmienky prostredia,
v ktorých sa zvieratá chovajú, môžu napríklad výrazne zmeniť fenotypový prejav. Tieto osobitné faktory by sa mali presne zaznamenávať, aby bolo možné
lepšie porovnávať jednotlivé pracoviská a aby sa celkovo zvýšila kvalita monitorovania GM zvierat. Do úvahy by sa mala brať aj dĺžka života jednotlivých línií
na konkrétnom pracovisku, pretože niektoré fenotypy sa prejavujú až neskôr, takže ich možno pozorovať len vtedy, keď sa zvieratá chovajú dlhšie.
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2

Príklady

Tri príklady v častiach 2.1 až 2.3 objasňujú, ako možno posúdiť krutosť u GM myší vrátane prehľadu dôležitých bodov vývoja, vplyvu postupov a rozvoja
kolónií. Jednotlivé príklady sa zameriavajú skôr na zásady posudzovania krutosti ako na opis všetkých možných situácií počas rozvoja kolónie.
Vytvorenie každého modelu sa bude riadiť štandardizovanými postupmi, ktoré si vyžadujú chirurgickú prípravu vazektomizovaných chovných samcov,
manipuláciu s embryami a ich chirurgickú implantáciu do prijímajúcich pseudogravidných samíc. Predpokladá sa použitie správnej praxe v súvislosti
s aseptickými postupmi, zvládaním bolesti a kompetentnosťou chirurga.
Prítomnosť v potomstve odvodenom od zakladajúcej alebo zárodočnej línie sa potvrdí zo vzoriek tkaniva získaných ako vedľajší produkt identifikácie
(vrúbovania uší) alebo najmenej invazívnou metódou, ktorá poskytuje dostatok tkaniva na posúdenie genotypu. Stratégia fenotypizácie v jednotlivých
líniách bude závisieť od génu, oblasti výskumu a predpokladaných účinkov. Posúdenie krutosti sa uskutoční sériou štandardizovaných pozorovaní.
2.1
2.1.1

Model geneticky modifikovaných myší – GeneAtm1a(Funding)Lab

Všeobecné súvislosti

Vytvorila sa kolónia myší s novou mutáciou v géne GeneA, ktorá sa uskutočnila na línii embryonálnych kmeňových buniek odvodenej od základného kmeňa
(pozadia) C57BL/6N s neznámym fenotypovým potenciálom. Model sa udržiaval s použitím definovaného základného kmeňa (C57BL/6N). Po potvrdení
prenosu v zárodočnej línii myší G1 sa uskutočnilo základné posúdenie celkovej pohody zvierat s použitím 30 mláďat z 3 – 5 vrhov z nezávislých párení.
Potomstvo sa monitorovalo v stanovených dôležitých bodoch vývoja kolónie – pri narodení, 14 dní po narodení (spolu s identifikáciou mláďat a odberom
tkaniva na genotypizáciu) a pri odstavení. Vytvoril sa vhodný hárok na zaznamenávanie skóre na základe systému posudzovania životných podmienok GM
zvierat (Wells a kol., 2006). Zootechnici pozorovali mláďatá v klietke a zamestnanci zodpovední za jednotlivé kolónie monitorovali pomery genotypov. Po
odstavení boli myši podľa možnosti umiestnené do skupín do samostatne vetraných klietok, ktoré podľa potreby obsahovali stelivo, materiál na stavanie
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hniezd a prvky na obohatenie prostredia. Zootechnici vykonávali posudzovanie v klietke v rámci svojich každodenných interakcií, kým zvieratá nedosiahli
pohlavnú zrelosť. Dlhodobé posudzovanie nežiaducich účinkov na životné podmienky súvisiacich s vekom sa vykonávalo a zaznamenávalo na chovných
zvieratách a zvieratách určených na budúce rozmnožovanie. Všetky pozorovania sa porovnávali so základným kmeňom a posudzovala sa ich relevantnosť.
2.1.2

Posúdenie predpokladu

Čo sa v tejto štúdii bude
robiť so zvieratami?

Základné účinky
genetickej modifikácie

Čo zvieratá podstúpia? Koľko utrpenia to
môže spôsobiť? Čím sa to môže ešte
zhoršiť?
Nežiaduce účinky
Genetická modifikácia môže viesť
k nepriaznivým klinickým účinkom.
V prípadoch, keď tieto účinky nemožno
predvídať, môže každý náznak, že zvieratá
s mutáciou sa odchýlili od normálnych
fyzických parametrov alebo parametrov
správania (napr. od parametrov, ktoré sa
vyskytujú vo fenotypoch súvisiacich
s genetickým pozadím (základným
kmeňom) a/alebo v kontrolných
fenotypoch divokého typu), poukazovať na
problém so životnými podmienkami.

Odber tkaniva na
genotypizáciu

Možná bolesť a/alebo strach v dôsledku
metodiky odberu tkaniva, napr.
perforácie/vrúbovania ucha alebo
odobratia konca chvosta
Biopsia chvosta sa často používa vtedy,
keď je potrebné väčšie množstvo DNA, ale

Ako sa utrpenie obmedzí na minimum?

Metodika a zásahy
Nepretržité monitorovanie v klietke

Ukončenie postupu
Ak sa prekročí stredná krutosť, zvieratá
sa usmrtia.

Posudzovanie životných podmienok
v definovaných časových úsekoch
vývoja: pri narodení, odstavení,
dosiahnutí pohlavnej zrelosti
V závislosti od charakteru zisteného
nežiaduceho účinku sa podľa možnosti
použijú vhodné zlepšujúce faktory,
napríklad zmena stratégií
rozmnožovania alebo zjemnenie chovu
(napr. viac materiálu na stavanie
hniezd ako pomoc v prípade narušenej
termoregulácie).
Ak sa na identifikáciu zvierat používa
metóda vrúbovania uší, v rámci
správnej praxe sa tkanivo z uší použije
na genotypizáciu, ak je to možné.
V prípade odobratia konca chvosta by
sa mala odobrať čo najmenšia časť
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Neuplatňuje sa, pretože postup by mal
byť jednorazový a je
nepravdepodobné, že spôsobí bolesť
alebo strach na úrovni, ktorá by
vyžadovala humánne usmrtenie.

môže spôsobiť krátkodobú i dlhodobú
bolesť (dlhodobá bolesť je dôsledkom
tvorby neurómu).

Fenotypizácia

Stres vyvolaný manipuláciou alebo
vykonaním fenotypového testu, napr. stres
z umiestnenia do neznámeho prostredia,
podania experimentálnych zlúčenín na
vyvolanie reakcie, monitorovania infekcie,
anestézie a obmedzenia pohybu na účely
použitia zobrazovacích metód atď.

chvosta (opakovaný odber je
mimoriadne nežiaduci), podľa potreby
by sa mala použiť anestézia a analgézia
a rýchlo by sa malo zamedziť
nadmernému krvácaniu.
Je potrebné sledovať vývoj menej
invazívnych metód, vyhodnocovať ich
na danom pracovisku a podľa možnosti
ich používať.
Odborná príprava zamestnancov
vykonávajúcich fenotypizáciu
zameraná na kompetentnú, empatickú
a štandardizovanú manipuláciu
a pozorovanie

Keď mutácia vyvolá závažnú reakciu na
fenotypový test, dosiahnu sa body
humánneho ukončenia postupu
a zvieratá sa humánne usmrtia.

Použitie anestézie počas zobrazovacích
metód alebo bolestivých postupov.
Zostavenie fenotypových testov tak,
aby sa začínalo najmenej invazívnymi
postupmi (napr. pozorovaním
správania v otvorenom priestore)
a končilo najinvazívnejšími (napr.
postupmi vyžadujúcimi anestéziu).

Skúmaný gén je nový mutant, a preto má neznáme nežiaduce účinky. Skúsenosti na tomto pracovisku ukázali, že veľká väčšina podobných modelov má vo
všeobecnosti mierny fenotyp. Zriedkavo sa však vyskytne model s neočakávanými stredne závažnými klinickými príznakmi, preto sa predpokladaná krutosť
v tomto príklade klasifikuje ako STREDNÁ.
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2.1.3

Výsledky

Prvotné posúdenie u novorodencov (pri narodení):
Farba mláďat
(len u novorodencov)
Aktivita mláďat
(len u novorodencov)
Mílium
(len u novorodencov)
Vrh

Normálna
Normálna
Prítomné
Všetky mláďatá zodpovedali parametrom základného kmeňa, pokiaľ
ide o veľkosť vrhu, homogenitu vrhu, vývoj a rast mláďat.

V 14. deň po narodení a po odstavení sa zaznamenali tieto ukazovatele:
Celkový vzhľad

Všetky mláďatá boli morfologicky „normálne“.
Nepozorovali sa žiadne známky malformácií.

Veľkosť, tvar a rast

Normálny rast v súlade so štandardnou krivkou rastu základného
kmeňa
Normálny
Normálne správanie a interakcie medzi všetkými zvieratami v klietke,
nebola pozorovaná žiadna hyperaktivita ani agresívnosť.

Stav srsti
Správanie –
držanie tela, chôdza,
aktivita a interakcie
s prostredím
Klinické príznaky
Relatívne rozmery
Počty

Žiadne zistené
Normálne v porovnaní so základným kmeňom
Úmrtnosť pred odstavením bola normálna v porovnaní so základným
kmeňom.
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Klinické pozorovania
Všetky pozorovania a pomery od novorodencov po mláďatá v čase odstavenia sa považovali za normálne v porovnaní s genetickým pozadím (základným
kmeňom C57BL/6N), pričom homozygotné myši, heterozygotné myši a myši divokého typu sa rodili v normálnych mendelovských pomeroch.
Vo veku 4 týždňov sa na homozygotných myšiach a myšiach divokého typu (7 + 7) uskutočnila séria pozorovacích testov a miernych testov súvisiacich
s postupom, ako sú SHIRPA, dysmorfológia, test otvoreného poľa, krvná klinická chémia, zobrazovacia metóda DEXA a zobrazovanie na prístroji Faxitron.
Tieto testy trvali 16 týždňov. Na konci experimentu sa vo fenotypovej analýze ukázalo zníženie klírensu glukózy u homozygotných myší po
intraperitoneálnom teste tolerancie glukózy (ipGTT). Hoci klírens glukózy sa počas postupu znížil, po skončení postupu sa hodnoty všetkých zvierat vrátili na
základnú úroveň a nepozorovali sa žiadne ďalšie nežiaduce účinky.
2.1.4

Analýza výsledkov

Posúdenie skutočnej krutosti
Po vytvorení kolónie sa na udržiavanie a expanziu kolónie použili heterozygotné myši a páry divokého typu z vrhu. U myší použitých na rozmnožovanie
a udržiavanie sa nepozorovali žiadne škodlivé fenotypy, takže sa považovali za neprejavujúce žiadne nežiaduce účinky. Keďže sa neočakáva žiadny škodlivý
fenotyp, táto línia sa môže zmeniť na homozygotnú a môže sa udržiavať bez schválenia projektu.
Uvedeným vzájomným párením heterozygotných myší vznikli homozygotné myši. Skupina týchto myší sa použila na štandardný fenotypový skríning
pozostávajúci zo série miernych protokolov, ktorých súčasťou bolo aj zavedenie ihly na účely odberu krvi počas intraperitoneálneho testu tolerancie
glukózy. Zároveň sa testovali aj kontrolné myši divokého typu. Kumulatívny účinok na myši by bol v dôsledku odberu krvi a následných fenotypizačných
postupov mierny na rozdiel od celkového účinku genetickej modifikácie.
Zhrnutie
Rozmnožovanie a udržiavanie kolónie – žiadne nežiaduce účinky
Homozygotné + kontrolné myši – SLABÁ krutosť – v dôsledku skríningových testov (nie účinku genetickej modifikácie)
Fenotyp tejto línie GM myší možno teda považovať za neškodlivý. Rozmnožovanie vytvorených línií by si podľa smernice nevyžadovalo schválenie
projektu.
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2.2
2.2.1

Model geneticky modifikovaných myší – Tg(GeneB)Labcode

Všeobecné súvislosti

Vytvorí sa kolónia myší s mutáciou spôsobujúcou nadmernú expresiu transgénneho proteínu ako model skúmania určitej formy rakoviny. Línia sa vytvorí zo
základného kmeňa C57BL/6N. Nie je však možné definovať nástup a mieru rozvoja nádorov: tieto parametre sa definujú na základe posudzovania v rámci
charakterizácie modelu. Po vytvorení zakladajúcich línií sa uskutoční základný skríning na posúdenie životných podmienok, ktorý je opísaný v časti 2.1.
Najužitočnejšia línia sa bude ďalej chovať na účely skúmania tohto typu leukémie.
2.2.2

Posudzovanie predpokladu

Čo sa v tejto štúdii bude
robiť so zvieratami?

Posudzovanie
a charakterizácia rozvoja
nádoru

Čo zvieratá podstúpia? Koľko utrpenia to
môže spôsobiť? Čím sa to môže ešte
zhoršiť?
Nežiaduce účinky
S rozvojom rakoviny bude postupne
dochádzať k úbytku hmotnosti
a zhoršovaniu stavu.

Ako sa utrpenie obmedzí na minimum?

Metodika a zásahy
Zásahy budú vychádzať
z každodenných pozorovaní s použitím
kritérií ako úbytok hmotnosti,
zhoršenie telesného stavu, letargia
atď.

Ukončenie postupu
Chovné zvieratá a zvieratá určené na
rozmnožovanie, u ktorých sa prejavili
klinické príznaky, ktoré neboli súčasťou
experimentálnych postupov, napríklad
úbytok hmotnosti viac ako 15 %, zlý
stav srsti či letargia, sa humánne
usmrtia.

Subkutánne opuchy môžu spôsobiť
nepohodlie, ovplyvniť normálne správanie,
polohu tela alebo pohyb.

Každodenné pozorovanie
a monitorovanie celkového
zdravotného stavu a rastu nádoru

V prípade ulcerácie nádoru alebo ak
bude nádor ovplyvňovať normálne
správanie, držanie tela alebo pohyb
alebo ak bude mať väčší priemer ako
1,2 cm, sa zvieratá humánne usmrtia.

Zvieratá môžu byť citlivejšie na choroby
v dôsledku narušeného imunitného
systému.

Zvieratá s príznakmi interkurentného
ochorenia sa humánne usmrtia.
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Mutácia génu skúmaného modelu vyvolá predpokladanú genetickú poruchu. Nástup ochorenia nemožno ľahko predpovedať, ale klinické príznaky možno
vopred definovať tak, aby bolo možné nástup charakterizovať. Charakterizovaný model sa musí udržiavať, aby sa dal použiť v následných experimentálnych
štúdiách týkajúcich sa potenciálnej liečby tohto skúmaného typu rakoviny. V tomto príklade by sa preto predpokladaná krutosť klasifikovala ako STREDNÁ.
2.2.3

Výsledky

Posudzovanie životných podmienok sa uskutočnilo podľa opisu v časti 2.2. Nepozorovali sa žiadne abnormality v dôležitých bodoch vývoja ani v raste po
dosiahnutie pohlavnej zrelosti. Kolónia sa rozširovala s použitím chovných zvierat a zvierat určených na budúce rozmnožovanie, ktoré sa párili od veku 10
týždňov na účely udržania kolónie a vytvorenia nových experimentálnych zvierat. Počas celého tohto obdobia sa zvieratá monitorovali, pričom u 60 %
zvierat nesúcich mutáciu sa zaznamenal rozvoj nádorov od veku 18 týždňov. Klinický priebeh choroby trval 4 až 6 týždňov, potom bolo potrebné usmrtenie.
2.2.4

Analýza výsledkov

Posúdenie skutočnej krutosti
U 60 % zvierat nesúcich mutáciu sa vyvinuli nádory od veku 18 týždňov. V súlade so stratégiou rozmnožovania sa zvieratá párili od veku 10 týždňov.
Potenciál rozvoja nádorov u rozmnožujúcich sa párov sa považoval za dostatočný na to, aby sa zmenilo rozmnožovanie a udržiavanie. Rozmnožujúce sa páry
sa potom párili od veku 6 týždňov, pričom páry sa rozdelili vo veku 12 týždňov a chovné samce sa usmrtili. Chovné samice a samice určené na
rozmnožovanie sa každý deň monitorovali s cieľom odhaliť skoré príznaky rozvoja nádorov. Zvieratá, ktoré sa nepoužili alebo ktorých použitie nebolo
nevyhnutné, sa humánne usmrtili pred nástupom akýchkoľvek klinických príznakov.
Zhrnutie
Zvieratá mladšie ako 18 týždňov – žiadne nežiaduce účinky
Zvieratá od veku 18 týždňov, u ktorých sa rozvinuli nádory – SLABÁ krutosť vzhľadom na skoré klinické ukončenie postupu
Zvieratá od veku 18 týždňov, u ktorých sa rozvinuli nádory a ktoré sa uvoľnili na použitie – SLABÁ alebo STREDNÁ krutosť v závislosti od klinického
ukončenia postupu
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2.3
2.3.1

Model geneticky modifikovaných myší – GeneCtm1a(Funding)Lab

Všeobecné súvislosti

Vytvorila sa kolónia myší s mutáciou v géne GeneC s cieľom otestovať správanie a pamäť. Mutácia bola vykonaná na línii embryonálnych kmeňových buniek
odvodenej od základného kmeňa myší (pozadia) C57BL/6N so známym fenotypom. Model sa udržiaval s použitím definovaného základného kmeňa myší
(C57BL/6N). Po stabilizovaní prenosu mutovaného génu v zárodočnej línii myší G1 sa uskutočnilo posúdenie celkovej pohody geneticky modifikovaných
zvierat.
2.3.2

Posúdenie predpokladu

Rovnako ako v časti 2.1, skúmaný gén je nový mutant. Zámerom je využiť tento model v budúcich štúdiách správania zameraných na testovanie účinnosti
nových farmaceutických zlúčenín. Skúsenosti na tomto pracovisku ukázali, že veľká väčšina podobných modelov má vo všeobecnosti mierny fenotyp.
Zriedkavo sa však vyskytne model s neočakávanými stredne závažnými klinickými príznakmi, preto sa predpokladaná krutosť v tomto príklade klasifikuje ako
STREDNÁ.
2.3.3

Výsledky

Všetky pozorovania a pomery sa považovali za normálne v porovnaní s genetickým pozadím (základným kmeňom C57BL/6N) tohto modelu, pričom
homozygotné myši, heterozygotné myši a myši divokého typu sa rodili v normálnych mendelovských pomeroch.
Vo veku 4 týždňov sa na homozygotných myšiach a myšiach divokého typu (7 + 7) uskutočnila séria pozorovaní a testov na posúdenie učenlivosti a pamäti.
Tieto testy sa uskutočnili v priebehu 10 týždňov. Po dokončení tejto fenotypovej analýzy sa nepozorovali žiadne škodlivé fenotypy. Model sa následne použil
na testovanie účinnosti nových farmaceutických zlúčenín.
Rozmnožovaním heterozygotných myší vznikli zdravé homozygotné zvieratá s podobným reprodukčným výkonom ako základný kmeň. Preto sa na zníženie
počtu zvierat použila stratégia rozmnožovania založená na párení homozygotných myší. Na rozdiel od pôvodného párenia, keď homozygotné myši
pochádzali zo vzájomného párenia heterozygotných zvierat, nová skupina homozygotných jedincov pochádzajúca z párenia homozygotných rodičov bola
zakrpatená a nedosiahla plnú veľkosť a hmotnosť v porovnaní so svojimi súrodencami.
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Hoci línia bola pôvodne určená ako model na skúmanie správania a pamäti, uskutočnila sa ďalšia analýza tkaniva a krvi získaných z týchto zvierat. Na základe
výsledkov biochemickej analýzy krvi a následného prehľadu literatúry sa zistilo, že gén GeneC je dôležitý transportný proteín, ktorý sa viaže na vitamín B12.
Delécia v géne GeneC spôsobila porušenie mechanizmu mimobunkového transportu, čo viedlo k narušeniu syntézy DNA a metabolizmu tukov a proteínov.
Účinok tejto mutácie sa neprejaví na myšiach narodených z heterozygotnej samice, pretože materský zdroj vitamínu B12 sa dostáva k vyvíjajúcemu sa plodu
cez placentu in utero. Pôvodné myši s týmto inaktivovaným génom mali teda dostatok zásob vitamínu B12 na prežitie a rast do veku aspoň 16 týždňov,
a mohli sa teda normálne rozmnožovať a mali normálnu plodnosť v porovnaní so základným kmeňom.
2.3.4

Analýza výsledkov

Posúdenie skutočnej krutosti
Tento príklad potvrdzuje, že udržiavanie kolónie môže mať obrovský a často neočakávaný vplyv na myši. Na základe predtým dostupných informácií
a výsledkov z primárneho rozmnožovania a fenotypizácie by sa táto kolónia mohla javiť ako nezaujímavá. Je logické, že udržiavanie kolónie s použitím
stratégie párenia homozygótov by za normálnych okolností zaručilo produkciu minimálneho počtu zvierat, čo je žiaduce z hľadiska minimalizácie používania
zvierat. Neočakávané škodlivé fenotypy sa môžu objaviť v líniách, ktoré sa dovtedy udržiavali ako normálne zvieratá bez schvaľovania projektu. Vzhľadom na
nežiaduce účinky na životné podmienky zvierat v tomto príklade by sa tento model musel vrátiť naspäť do procesu schvaľovania projektu, ak by sa použil
tento typ systému rozmnožovania.
Zhrnutie
Rozmnožovanie a udržiavanie heterozygotných párov – žiadne nežiaduce účinky
Rozmnožovanie a udržiavanie homozygotných párov – STREDNÁ krutosť pre potomstvo tejto generácie vzhľadom na zakrpatenosť a neprospievanie
Príklad 2.3 – Tento príklad poukazuje na nutnosť vzájomného poskytovania presných a užitočných údajov o životných podmienkach medzi ústavmi
v prípadoch, keď sa prejavia škodlivé genotypy, a to napríklad vo forme „myšieho pasu“i.
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