ZÁKLADNÝ VÝSKUM,
ANIMÁLNE EXPERIMENTY A
ETICKÉ ASPEKTY
R. BEŇAČKA
ÚSTAV PATOLOGICKEJ FYZIOLÓGIE UPJŠ LF

EXPERIMENÁLNE
MODELY

FORMY EXPERIMENTOV
Štúdie in vivo – práca na živých jedincoch
- Experimenty in vivo na nestavovcoch (prvoky, hmyz, červy, )
- Experimenty in vivo na stavovcoch – laboratórne zvieratá, experimentálne zvieratá
- Experimenty u ľudí – dané súhlasom, povoleniami etickej komisie
- In situ – nádory ; na dostupnom mieste, priamo možno pozorovať, aplikovať látky a pod
- In utero – merania, diagnostika, liečebná aplikácia u embrya alebo plodu
Štúdíe ex vivo – práca na izolovaných perfundovaných orgánoch a tkanivách
- Perfuzáty orgánov pred transplantáciou, realistické modely pre chirurgických techník
- meranie fyzikálnych vlastností tkanív v rôznych prostrediach (napr. extrémne tlaky)
Štúdie in vitro - práca na izolovaných bunkách a tkanivách
- bunkové kultúry - línie vytvorené z primárnej kultúry v priebehu dní - týždňov
- tkanivové kultúry
Štúdie in silico
- modelovanie na počítači, počítačové simulácie ( ? je to experiment);
- overenie výsledkov in vivo simuláciou (in silico) digitálny model

FORMY EXPERIMENTOV
Štúdie in natura – opozitum pre in vivo, in vitro;
• vykonávané nie v umelých laboratórnych podmienkach ale v prírodných, prirodzených
podmienkach - môže sa kombinovať s výskumom in vivo (u zvierat) – mapovanie
pohybu (čipy),
• „Holtery“, záznamníky, wireless telemetrie (EKG, dychanie, EEG, PO2, PCO2,
glykémia ) u bežcov, u pacientov v bežnom dennom
In simulacra ("podobný„) – v kontexte a porovnaní modelov „in vivo“ alebo „ex vivo“
experiment vykonávaný skôr ako na model; neuskutočňuje na skutočnom objekte štúdia;
napr. miesto obličiek dialyzačný aparát,
Štúdie in papyrus („na papieri") – opozitum k in vivo, ex vivo a in vitro štúdiám
• experimentovanie s dátami, napr. epidemiologické štúdie, dotazníkové, výskum
výskumov (klinické meta-analýzy).
• prekrývanie s in silico (štúdia vykonaná prostredníctvom počítača)

ŠTÚDIE IN VITRO
lat. v skle; pod sklom, v skúmavke, v Petriho miske; Ehlenmayerovej banke a pod
fyziologické (funkčné) štúdie; mikroskópia (natívne preparáty)
Výhody: jednoduchosť, pohodlnosť, ľudské bunky, bez etických bariér
Nevýhody: zvádza k extrapolácii (in vitro ≠ in vivo) komplexnejšie in vitro modely
alebo numerické simulácie
A) sledovanie živočíchov (napr. tetrahymena, vírniky, červy, a pod)
B) Izoláty z mnohobunkových organizmov (bunkové/ tkanivové kultúry);
C) izolácia subcelulárnych zložiek (napr. mitochondrie, ribozómy); bunkové alebo
subcelulárne extrakty (napr. leukocytov, retikulocytov);
D) izolácia purifikovaných molekúl (napr. proteíny, DNA, RNA); produkcia antibiotík E)
vírusová kultivácia na kultúre (in vitro), in vivo - v živočíchovi
F) In vitro fertilizácia – oplodnenie vajíčka v kultivačnej miske pred implantáciou embrya
do maternice.
G) In vitro diagnostika - vzorky krvi, buniek alebo iných tkanív od pacienta

ŠTÚDIE IN VITRO

ŠTÚDIE EX VIVO
Výhoda: pokusy na bunkách, tkanívách, orgánoch za kontrolovanejších podmienok
nebolo by ich možné / etické vykonávať u živých subjektov.
A) bunky, tkanivá sú „dočasne“ fyzicky alokované z normálneho prostredia, do
ktorého sa vracajú (mnohí tu používajú in vivo) napr.
mimotelový obeh, normo(hypotermická) dialýza – krv ako tekuté tkanivo
génová terapia – bunky vyňaté z tela, transdukované génom in vitro
B) fungujúce bunky a tkanivá izolované z intaktného organizmu akú súčasť
experimentu (event. s predošlým experimentálnym ovlyvnením in vivo)
izoláty fungujúcich tkanív –e lektrofyz., biochem testy napr. skeletálny, hladký sval
ovplyvnenie buniek in vivo štúdium in vitro, napr. nádory, a pod.
C) orgány „in situ“ alebo často s upravenými funkčnými či anatomickými pomermi
preparáty mozog.miecha s definovanými aferentami s ponechanou cirkuláciou a
respiráciou; - testovanie chirurg. postupov, robotická chirurgia
D) orgány ex corpo
ex vivo perfúzia srdca, ex vivo perfúzia pľúc pred transplantáciou

Ex vivo experimenty

Trasplantácia obličiek

Nori, U.: Novel Normothermic
Perfusion Technique for
Preserving Donor Organs.
https://www.kidneynews.org

Normothermic Ex Vivo Kidney
Perfusion for the Preservation of
Kidney Grafts prior to
Transplantation.
Kaths JM, et al. J Vis Exp. 2015.

ŠTÚDIE IN SILICO
In silico (použitie počítačových čipov) experimenty "na počítači“ alebo pomocou
počítačovej simulácie" 1987
in silico - Pedro Miramontes prvýkrát použil
termín pre charakterizácii biologických
pokusov na počítači v roku 1989, v Los
Alamos v Novom Mexiku
Neuronálne siete – Umelá inteligencia
A) Modelovanie odpovedí nervového systému,
pamäť, správanie
B) Pokročilé matematicko- štatistické
spracovanie elektrofyziologických + NMRI
signálov
C) Diagnostické superstroje (Angelo IV, IBM Watson, NVIDIA – CLARA)

ŠTÚDIE IN SILICO
Databázový software
A) Výpočtová farmakológia Predikcia a
vývoj molekúl pre liečivá - (2010) liečba
rakoviny
B) Výpočtová genomika Predikcia nových
génových defektov, nových variantov
ochorení
C) Predikcia klinických manifestácií
polymorfizmov po interakcii s prostredím (
diabetes mellitus hypertenzia, nádory)

ŠTÚDIE IN VIVO
Toxikologické a farmakologické štúdie
Diagnostika (mikrobiol., toxikol., etc.)
Izolácia mikroorganizmov (lepra, tbc,
vírusy)
Modelovanie (choroby, intervencie etc.)
Príprava biologických preparátov (séra,
antigény, hormóny, enzýmy, lieky)
Objekt získania technickej zručnosti
(cievna a neuro- a mikrochirurgia)

Laboratórne zvieratá – myš, potkan,
krysa, hromadne používané
Experimentálne zvieratá – iné

ANIMÁLNY VÝSKUM
Ročne od desiatok do viac ako 100 miliónov
zvierat.
V Európskej únii stavovci reprezentujú 93%
zvierat vo výskume; 11,5 miliónov (2011). myší
a potkanov používa v samotných Spojených
štátoch v roku 2010 (80 miliónov).
Myši, potkany, ryby, obojživelníky a plazy
tvoria spolu >85% zvierat výskume
Väčšina zvierat sa používa na akútne
experimenty - eutanázia po použití
Väčšina zvierat sa chová účelne pre výskum;
menej chytené vo voľnej prírode, alebo
dodávané majiteľmi a obchodníkmi

François Magendie
(1783 – 1855)
College of France:

Claude Bernard
(1813 – 1878)

ZVIERATÁ V MEDICÍNSKOM VÝSKUME
Opice- anestetiká, štúdie správania, pamäť, pozornosť, kognitívne funkcie, jazyka, biosociálne interakcie, umelá inteligencia, virológia (HIV), antropológie, anatómia
Dobytok (kravy , teľatá) - štúdie na laktáciu, pharmakológia - imunologické látky,
antigény, sera, hormóny (70-80 roky), srce
Ovca (jahňa) - intrauteriné sledovanie, perinatálna patológia, imunológie (krvné
antigény), hematológia, klonovanie
Koza (kozľatá) - perinatálna patológia,
Ošípaná (prasiatka) - metabolizmus, diabetes, transplantačná fyziológia, fyziológia
dýchania
Pes – gastrointestiálny sy., trávenie –reflexná regulácia (Pavlov), ischémia čreva
miechové reflexy, endokrinológia
Mačka- neurofyziológia (mozgový kmeň,kôra, respirológia - reflexy z dolných a horných
dýchacích ciest,
Morča - zmyslové funkcie (sluchu), metabolizmus (hypoxia, acidobázická rovnováha)
Žaba - lieky – farmakológia
Skrečok - nádory, chromozomálne štúdie

PODĽA INFEKCIOZITY
Z hľadiska definovaného mikrobiálneho osídlenia v organizme v technológii chovu
rozlišujem 4 kategórie laboratorních zvierat:
1. Konvenčné zvieratá - s neznámym a nekontrolovaným mikrobiálnym osídlenie;
otvorený bezbariérový chov; kontrolované sú len infekty prenosné na ľudí a
hospodárske zvieratá
2. SPF zvieratá (specific pathogen free) - chované bariérovo s garanciou, že nemajú
definované mikróby; pravidelne sú kontrolované na prítomnosť náhodne získaných
nežiadúcich mikroorganizmov.
3. Gnotobiotické zvieratá (gr. gnotos = známy) - osídlené znýmymi mikróbami;
získané sú sekciou even. hysterektóomiou za sterilných podmienok; chované sú v
izolátore, zámerne osídlené jedným, dvoma alebo viacerými mikroorganizmami.
4. GF zvieratá (germ-free) – získaná hysterektómiou v poslední fázi gravidity za
aseptických podmienok; chované sú v izolátore; nie sú osídlené vírusmi, bakteriami ani
parazitmi.

PODĽA GENETICKÝCH DANOSTÍ
Z hľadiska definovaných genetických vlastností rozlišujeme laboratórne zvieratá:
1. Divoké (pouličné) (wild tribes) zvieratá s neznámou a nekontrolovanými genetickými
charakteristikami (napr. psy, mačky)
2. Inbredné zvieratá (isogenous tribes) – zvieratá s prednou líniou (matky, otca),
krížené medzi sebou ( brat x sestra; rodič x potomok) po niekoľko generácií (50 i viac),
ktoré majú >95% genetickú zhodu
3. Izogénne zvieratá (transgénne zvieratá) - inbredné zvieratá krížené aj 150 generácií
s prakticky identickým genotypom (klony)
4. Kongénne zvieratá (congenic strains) – vznikajú krížením 2 inbredných línié alebo
systémom opakovaného spätného kríženia z 1 izogénnej línie; líšia sa len v 1 lokuse +
priľahlej oblasti chromozómu.
5. Koizogénne kmene – vznikajú z izogénneho kmeňa; geneticky úplne identické,
okrem 1 definovaného lokusu (bodovou mutácia v géne) (napr. BB potkany)
6. Mutantné zvieratá – koizogénne nesú špecifikovanú mutáciu v 1 a viac génoch,
7. Knock-out s vyradením génu, alebo 2 (double (DKO), 3 (triple (TKO) a 4 (quadruple
knockouts (QKO)); knock-down (zníženie expresie génu)

VYUŽITIE ZVIERAT V MEDICÍNE

Laboratórna myš a potkany predominujú; tak kde sú potrebné
počty; nie vždy sú najvhodnejšie ale používajú sa lebo iné nie je
možné dostať (nočné, sociálne, unikové sp.)
Fylogenéza; kmeň (funkčná homológia), (vek, pohlavie)
Alternatívne techniky; Zriedkavé laboratórne zvieratá

ETIKA PRÁCE NA
ZVIERATÁCH
R. BEŇAČKA, F. NIŠTIAR

ETIKA PRÁCE SO ZVIERATAMI
Etika vo vzťahu ku zvieratám - filozoficko – morálne aspekty, náhľad, vzťah ku zvieratám
- otázka postoja, správania (t.j. ak vtedy, keď ma nikto nevidí)
- máme k zvieratám etické záväzky ?
- je ich využívanie etické ? (čo jevyužívanie ? - vajcia, mäso, vlna, práca, vs. experiment ?
- 20 st. "humanizácia" "sapientácia"zvierat: kreslené filmy, zviertá sa naučili rozpávať
výchova začína od detstva (Walt Disney; Mickey Mouse, Hanna Barbera Tom and Jerry)
- 21. st. ekologické hnutia, vyštudovaní ekológovia; rôzne názory – rozsah je vec
momentálnej politiky, prevažujúceho názoru (napr. neublížiš vtákom, koňom, mačkám a
psom (? túlavým) vs. hubenie potkanov, švábov, hmyzu, diviakov a tzv. iných škodcov)
- "etika zvierat" sa obvykle vzťahuje na zvieratá, ku ktorým má človek "nepotravný" , zväčša
pozitívny humanistický ochraniteľský vzťah" (lev (hrdinský) vs. hyena (lstivá) ; čierna krysa
vs. biely potkan; nedobrá povesť líšok, vlkov)

BROWN DOG AFFAIR
Brown Dog affair (1903 - 1910) oficiálny konflikt medzi
zástancami a odporcami testovania na zvieratách
politická diskusia v Anglicku o vivisekcii,
• 1903 William Bayliss katedra fyziológie; University College
v Londýne hnedý teriér; slabá anestézia, vivisekcia pred
publikom (60 študentov) protesty
• zriadenie Kráľovskej Komisie, aby preskúmala používanie
zvierat pri pokusoch
• zrážky medzi stovkami študentov lekárskej fakulty s antivivisectionistami a políciou; policajná ochrana pre sochu
psa
• Bayliss, ktorého výskum na psoch viedli k objavu
hormónov, žaloval 3tudentov pre urážku na cti a vyhral

PRÁVA ZVIERAT
Práva zvierat - právne nároky (vyhlášky, nariadenia, zákony)
- zvieratá nie sú veci (2019) - týranie, krutosť, utratenie - selfie, priem. kamery, You tub-eri;
- cítia zvieratá (áno), uvedomujú sivislosti (zrejme), majú vedomie (?)
- je to vec limitov nie princípu - život nie úplne v "domácich"v podmienkach je napr. V ZOO)
Len človek, len ľudská spoločnosť má práva, ktoré sú spojené aj so záväzkami – zvieratá
ich nemajú!
Právo môže mať len „niekto“, kto sa vie práv domôcť; ak má práva má aj povinnosti (?
zvieratá)
Zvieratá nemajú vynútiteľné povinnosti – nemôžu mať ani práva (právo zvierat –
symbolika
Právo zvierat“ je obmedzenie vlastníckeho práva človeka, dokonca samo obmedzovanie
Podľa práva NEMAJÚ – podľa morálky MAJÚ aj zvieratá práva (ale ktoré??? aj sivé
potkany)

ANIMAL WELFARE
1876 UK: Zákon o krutosti voči zvieratám
1985 US: Dodatok k zákonu o výskume v
1986 EU: ochrana stavovcov
Udaw (2003) Medzinárodná deklarácia o
právach zvierat
Amsterdam (1999): o zachádzaní so
zvieratami (nielen výskum)
Lisabonská zmluva (2009): welfare zvierat
Animal welfare (aby zviera nestrádalo)
(5 slobôd) práv zvierat (Webster, 1999)
1) Sloboda od smädu, hladu a podvýživy
2) Sloboda od nepohodlia
3) Sloboda od bolesti, zraneneia a chorôb
4) Sloboda realizovať svoje normálne potreby
a správanie
5) Sloboda od strachu a úzkosti

AWIC(Animal Welfare Information Centre, US
Department of Agriculture):
www.nal.usda.gov/awic/
National Health and Medical Research
Council:www.health.gov.au/nhmrc/
UFAW (Universities Federation for Animal
Welfare, UK): www.ufaw.org.uk/
Laboratory Animals Ltd. www.lal.org.uk

ANIMÁLNE EXPERIMENTY
RRR (Hendriksen a spol., 2002)
RRRR (Perry, 2007)
REDUCTION – zníženie počtu na minimum
REFINEMENT – eliminovať bolesť/
diskomfort
REPLACEMENT – pokiaľ sa dá nahradiť
alternatívnymi postupmi
RESPONSIBILITY – zodpovednosť vedcov
za pokusné zvieratá, za nutnosť výkonu
pokusu
Hodnotenie welfare:
Vzhľad (0-3), Príjem vody a potravy (0-3)
Klinické príznaky (0-3) (teplota, TK, SF, FD)
Prirodzené a indukované správanie (0-3)
0-4 v poriadku
5-9 nutné anestetiká
10-14 zviera trpí
15 neznesiteľné, smrť

Projekt animálneho výskumu
1) Použitie vhodných živočíchov prípadné
alternatívy – výhody, nevýhody, limitácie
2) Vhodnosť na to čo chcem dokázať – akútny
vs. chronický experiment; vulnerabilita
3) Životné špecifiká - biorytmy – nočné, denné
4) Použité lieky a látky – prečo, koľko,
5) Forma ukončenia

VEDA A SPOLOČNOSŤ

ETICKÉ PROBLÉMY MEDICÍNY
• Etika pochádza z gréckeho slova "ethos", čo znamená obyčaj, mrav, charakter alebo
spôsob myslenia; náuka o dobre a zlu, morálnych princípoch a normách chovania, v
učení o poslaní človeka a zmysle jeho života
• Každý človek má v sebe zakódované iné hodnoty ovplyvnené svojim okolím; rozpoltenosť
ľudí pri vyjadrovaní sa k jednotlivým etickým problémom

ANKETY
Súhlasíte s používaním klonovania?
10%

6%

10%

a) nie, v žiadnom prípade

74%
b) áno, ale len u zvierat alebo orgánov

c) áno i u ľudí

d) neviem

KLONOVANIE
1.3.2001 ,,Dodatok k Dohode na ochranu
ľudských práv a dôstojnosti ľudskej bytosti
v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny
O zákaze klonovania ľudských bytostí

ANKETY

Ste za uzákonenie potratov?

ABORTUS
Problematika riešená stáročia
Právo matky vs. právo na život = right to life
narodený človek versus ľudské embryo
zákon č. 68/1957 Zb.
zákon č. 66/1986 Zb.

0%

22%

43%

35%

a) nie, v žiadnom prípade
b) len zo zdravotných dôvodov alebo po znásilnení
c) áno, na prianie ženy

Súhlasíte s uzákonením eutanázie?

13%

d) neviem

12%

38%

37%

a) áno, pokiaľ si to pacient praje, bez ohľadu na vek a zdravotný stav
b) áno, ale len u pacientov nad 18 rokov a veľmi chorých bez nádeje na zlepšenie (samozrejme
na jeho prianie)
c) nie, v žiadnom prípade
d) neviem

EUTANÁZIA
lekárská etika - text Hippokratovej prísahy:
„Lekár nech sa zaoberá úplným odstraňovaním
bolesti chorých a zmierňovaním sily bolesti. Nech
sa však neodvažuje na tých, ktorý sú už
chorobou udolaní“. „Ani prosbami sa nedám
prehovoriť na podanie smrtiaceho lieku, ani ja
sám na to nikdy nedám podnet ...“

INFORMOVANOSŤ O ZDRAVOTNOM STAVE
právo na informáciu je súčasťou ,,Etického
kódexu práv pacientov“
nutné postupovať podľa toho čo cítime, že
pacient požaduje.; ťažké predpokladať, čo
pacientovi prospeje.
nutné s ním hovoriť a psychicky mu pomôcť.
Fakty treba predostierať zrozumiteľne a čo
najcitlivejšie.
Povedaním diagnózy život človeka nekončí.
Aj s chorobou môže byť zmysluplne naplnený.

ANKETY
Myslíte si, že by mal byť pacient v plnej miere informovaný o
závažnosti svojho zdravotného stavu (napr. smrteľná choroba)?

62%

37%
1%
a) áno, v každom prípade

Darovali by ste svoje orgány na transplantáciu (v prípade smrti)
?
84%

15%

1%

a) áno b) nie c) neviem

b) nie

c) podľa jeho psychického stavu

TRASPLANTÁCIA
Morálna stránka sa výrazne líši podľa toho,
či ide o prenos orgánu od živého darcu alebo
od mŕtveho
Máme tu pred sebou dva subjekty: darcu
a príjemcu orgánu
Výber pacienta čakajúceho na transplantáciu
Pripravované právne úpravy

KLINICKÉ ŠTÚDIE
osoby, ktoré sa zúčastňujú na skúšaní, sú
pacienti trpiaci určitou chorobou
existujú tzv. zraniteľné skupiny: deti, mentálne
retardované osoby, tehotné ženy, starých ľudí,
pacientov nevyliečiteľne chorých, väzňov
nutný informovaný súhlas; používanie placeba:
právo na poskytnutie čo najlepšej starostlivosti
a ak je potrebné aj medikamentóznej terapie
odhalenie placebo reaktorov
Helsinská deklarácia prijatá na zasadaní
Svetovej lekárskej asociácie r. 1964
Súhlasíte s uskutočňovaním pokusov na zvieratách?
8%

92%
a) áno

b) nie

ANKETY
Považujete za etické porovnávanie lieku s placebom pri
klinickom skúšaní?
9%

91%
a) áno b) nie

POKUSY NA ZVIERATÁCH
Stavy vyvolané v laboratóriu nie sú identické
so skutočnými; translačná medicína
Rozličné zvieracie druhy reagujú rôzne medzi
sebou, a tiež vo vzťahu k človeku.
Každý jedinec reaguje individuálne, a nie
rovnako s ostatnými
Stres, úzkosť a strach, ktorým sú laboratórne
zvieratá vystavené, menia reakcie a
odpovede, a to aj u rovnakého indivídua

ANIMÁLNE POKUSY
OPODSTATNENOSŤ

Veľmi i podstatné testovanie liekov (dosis letalis ale nie účinná dávka); modely
ochorení na zvieratách sú potrebné lebo pokusy in votro nedokážu modelovať
všetko
Inštitút pre výskum laboratórnych zviera (Národná akadémia USA) animálny
výskum nemožno nahradiť sebesofistikovanejším počítačovým modelom
(mimoriadne zložité interakcie medzi molekulami, bunkami, tkanivami, orgánmi,
organizmom a prostredím)
Britská kráľovská spoločnosť - prakticky každý lekársky úspech v 20. storočí sa
spoliehal na využívanie zvierat; mnohoráz išlo o náhodu
neboli vynájdené
pokus,i na zvieratách: éter, ópium, kuráre, morfium, asepsia, antisepsia, a iné
narkotizačné látky; nie je nutné mať na trhu tisíce drahých prípravkov keď skutočne
liečivých je okolo 600
Najlepšou možnosťou pre veľkú väčšinu experimentov je jednoducho ich
nerobiť !!! abúzus počtov kvôli štatistike
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