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Experimentálne zvieratá - história 

 prvé pokusy na zvieratách už v dobách najstaršej 
gréckej filozofie pre objasnenie niektorých 
fyziologických otázok  

 niektoré príklady pokusov na zvieratách sú uvedené 
v prvej lekárskej učebnici „Corpus Hippocraticum“ 
(asi 400 rokov p. n. l.) 

 tiež Claudius Galen (130 – 210 rokov n. l.), ktorého 
pokusy na živých prasatách a opiciach sú dokonca 
písomne zachované dodnes, využíval zvieratá na 
pokusy 

 Galenove práce boli základom lekárskej praxe nielen 
vtedy, ale ešte aj počas veľa storočí neskôr 

 



20. storočie – prelom a rozvoj  

 

 

 

 

 prudký rozvoj vedných disciplín ako je farmakológia, 

toxikológia, imunológia, virológia, genetika a iné, 

prináša prudký vzostup spotreby zvierat 



Druhá polovica 20. storočia 

 dve protichodné tendencie v biomedicínskom 

výskume 

 

 

 

 

 

 

 toto pnutie viedlo k vytvoreniu koncepcie „3R“ 

(Refinement, Reduction, Replacement), ktorú 

formulovali Russell & Burch už v roku 1959 

snaha o pochopenie 

etiopatogenézy mnohých 

chorôb a následne vývoj 

enormného množstva nových 

látok alebo terapeutických 

postupov a potreba ich 

testovania 

tlak spoločnosti ktorý, 

požaduje aspoň 

zmiernenie utrpenia 

pokusných zvierat 



Stratégia „3R“ 

 

 zahŕňa v sebe zmierňovanie utrpenia (ak nie je 

možné nahradenie) 

 zníženie počtu pokusov na zvieratách, ale tiež 

zvierat v pokusnej skupine na možné minimum pri 

zachovaní validity a progresu vo výskume  

 nahradzovanie pokusných zvierat, pričom najširšie 

uplatnenie našlo využitie bunkových a tkanivových 

kultúr a nižších organizmov, ako sú bezstavovce, či 

mikroorganizmy 



Definícia zvierat (z experimentál. hľ.) 

 

 

 

 v zmysle Smernice Rady Európy z roku 1986 

(Council Directive 86/609/EEC), sú za zvieratá 

považované všetky živé stavovce, okrem človeka, 

vrátane voľne žijúcich a ich rozmnožovania schopné 

larvy, nie však plody alebo embryá 



Zavedenie alternatívnych biotestov 

 

 využívajú sa alternatívne biotesty: 

 na stavovcoch v raných štádiách vývoja, ktoré ešte 

nemajú vyvinutú nervovú sústavu a nie sú teda schopné 

vnímať bolesť a utrpenie  

 na bezstavovcoch 

 na rastlinách 

 in vitro metódy s využitím bunkových, tkanivových a 

orgánových kultúr  

 matematické a počítačové modely 



Štandardizácia testov = validita výsledkov 



ERA/EIA 

 

 

 

 schvaľovanie humánnych a veterinárnych liečiv 

 schvaľovanie pesticídnych prípravkov 

 chemický priemysel 

 stavebný priemysel 



Vyššie rastliny uvedené v ISO a OECD 

 

 

 horčica 

 fazuľa 

 sója 

 uhorka 

 ryža 

 



Nižšie rastliny uvedené v ISO a OECD 

 

 Selenastrum capricornutum (Pseudokirchneriella 

subcapitata)  

 Scenedesmus subspicatus (Desmodesmus 

subspicatus) 

 Chlorella vulgaris 

 Chlamydomonas reinhardtii 

 Skeletonema costatum 

 Phaeodactylum tricornutum  



Bezstavovce uvedené v ISO a OECD 

 Tetrahymena pyriformis 



Bezstavovce uvedené v ISO a OECD 

 Paramecium caudatum 



Bezstavovce uvedené v ISO a OECD 

 Daphnia magna 



Bezstavovce uvedené v ISO a OECD 

 Eisenia foetida 



Bezstavovce uvedené v ISO a OECD 

 Aphodius constans 



Bezstavovce uvedené v ISO a OECD 

 Ontophagus taurus 



Bezstavovce uvedené v ISO a OECD 

 Assellus aquaticus 



Bezstavovce uvedené v ISO a OECD 

 Musca autumnalis 



Artemia franciscana (vek 96 h) 



Morfológia artémií 



Vývin artémií 



Liahnutie  



Voľba testov - kompromisy 

 očakávané zmeny môžu byť prekryté vplyvmi 

prostredia a intravitálnou variabilitou 

 nutná štandardizácia a čo najjednoduchší model 

 celulárna a subcelulárna úroveň – zdanlivo 

najvhodnejšie riešenie -> vytvorenie uzavretého 

systému, prípadne až priblíženie k izolovanému 

systému -> výrazne zníženie variability 

 predovšetkým v rádiobiológii ukázalo, že výsledky 

získané na celulárnej alebo tkanivovej úrovni sú len 

veľmi ťažko aplikovateľné na celý organizmus, 

nakoľko je vybavený celým radom kontrolných 

a reparačných systémov 



Stručná história testov na artémiach 

 

 Artemie mali široké uplatnenie v kozmickej biológii  

 apríl 1972: projekt Biostack – na palube Apolla 16 

bol skúmaný vplyv  kozmického žiarenia na cysty 

Artemia franciscana 

 cysty zasiahnuté kozmickým žiarením mali zníženú 

liahnivosť (iba 10%) 

 naupliové larvy mali potom zvýšenú mortalitu 

a rôzne somatické odchýlky, najčastejšie skrátené 

končatiny a abnormálne utváranie torakálnej alebo 

abdominálnej časti 



Stručná história testov na artémiach 

 

 

 dospelci nedosahovali bežnú veľkosť a u jedincov 

ďalšej generácie sa vyskytovalo desaťkrát viac 

malformácií ako u jedincov kontrolných 

 v júni 1999 bol počas letu raketoplánu Kolumbia, ako 

jeden z experimentov programu STS-4, sledovaný 

vývoj Artemia franciscana v beztiažovom stave 



Stručná história testov na artémiach 

 

 

 v roku 2005 sledovali vplyv UV žiarenia na naupliové 

a dve rôzne staré dospelé formy kôrovca Artemia 

franciscana 

 zistili, že existuje závislosť medzi mortalitou a vekom 

sledovaných kôrovcov 

 naupliové štádiá sú menej citlivé na pôsobenie UV 

žiarenia ako dospelé jedince 



Stručná história testov na artémiach 

 

 

 

 24-hodinové testy sú krátke napr. pre sledovanie 

účinkov ionizujúceho žiarenia, prípadne pre 

toxikologické štúdie 

 zavedenie 5-dňového testu  

 zavedenie 10-dňového testu s prídavkom glukózy 



5-dňový biotest 

 letalita (%) Artemia franciscana po expozícii 

azoxystrobinom a jednotlivými dávkami žiarenia 



Radiačná hormézia 

 väčšina odborných publikácii i všeobecné 

protiradiačné opatrenia vyhlasované národnými 

a medzinárodnými organizáciami (UNSCEAR, IAEA) 

vychádzajú z tzv. „Lineárnej bezprahovej teórie“, 

ktorá je založená na teoretickom predpoklade, že 

i najmenšia absorbovaná dávka ionizujúceho 

žiarenia má za následok poškodenie organizmu, 

napr. vyvolanie zhubného nádorového bujnenia 

s tým, že pravdepodobnosť vzniku tohto 

negatívneho javu je priamo úmerná veľkosti 

absorbovanej dávky (ICRP 60, 1991; UNSCEAR, 

1994) 



Radiačná hormézia 

 druhá časť odbornej verejnosti je zástancom tzv. 
„Teórie radiačnej hormézie“, teda že nízke dávky 
radiácie môžu mať pozitívne účinky 

 aktivácia mnohých procesov ako klíčenie semien 
a rast mnohých rastlinných druhov, zvýšenie aktivity 
jednotlivých enzýmov, stimuláciu delenia baktérií 
a izolovaných buniek cicavcov, predĺženie života 
vodného planktónu, drozofíl, myší a potkanov 
vystavených dlhodobému žiareniu extrémne nízkych 
dávok, zvýšenie rádiorezistencie voči opakovanému 
ožiareniu vysokými dávkami (tzv. adaptívna 
odpoveď) a zníženie mortality u ľudských 
onkologických pacientov 



Radiačná hormézia 

 grafické modely biologických účinkov ionizujúceho 

žiarenia pri „Bezprahovej lineárnej teórii“, „Lineárnej 

teórii“ a „Teórii radiačnej hormézie“ 



Radiačná hormézia 

 

 

 

 podstata radiačnej hormézie uvádzaná aktivácia 

a stimulácia adaptačných a reparačných procesov 

a imunitných mechanizmov nízkymi dávkami 

ionizujúceho žiarenia, čo potom vedie ku zvýšenej 

obranyschopnosti organizmu 




