
SDLŽ- Slovensko društvo za laboratorijske živali    

Gerbičeva 60  

1000 Ljubljana        

Ljubljana, 31.01.2018 

 

OBVESTILO  

Spoštovani, 

 

 

Zahvaljujemo se vam za vaše aktivno sodelovanje na delavnici SDLŽ z naslovom  Proučevanje 

starostnih procesov na laboratorijskih glodavcih. 

 

Čas dogodka: 9. Marec 2018, ob 15.30 uri 

Lokacija: Medicinska fakulteta - Lesena predavalnica, Zaloška 4, Ljubljana  
 

V svetu je vse več raziskav usmerjenih v proučevanje starostnih procesov, ki potekajo najpogosteje na 

laboratorijskih miškah, manj podganah. Pogosto se pri tem sprašujemo, kdaj je žival primerna, da jo 

vključimo v raziskavo (pri kateri starosti), ali so fiziološki procesi pri ostarelih živalih kaj drugačni, 

kakšne so reproduktivne značilnosti ostarelih živali, ali imajo glodavci starostne bolezni, kako 

ocenjujemo dobrobit ostarelih živali itd. 

Da bi odgovorili na nekaj tovrstnih vprašanj smo organizirali delavnico, na kateri bodo najprej 

predstavljene osnovna znanja o fizioloških procesih pri starajočih oz ostarelih živali, nato pa bodo 

predstavljene prakse iz različnih raziskovalnih laboratorijev. 

 

Ker je namen delavnice predstavitev izkušenj in praks v različnih raziskovalnih inštitucijah, je 

smiselno, da so predavanja strukturirana po skupnem vzorcu, ki naj vam služi kot pomoč za to, da 

predstavite vse potrebne informacije.  

Prosimo, da v predstavitev smiselno vključite vsebine, ki so navedene spodaj. Zaželeno je, da so 

predavanja podkrepljena s slikami iz vaše prakse. 

 

Predavanje naj zajema naslednje vsebine: 

1. Osvetlitev/namen in ciljev raziskave ter opis postopkov na živalih 

2. Kriteriji glede starosti živali: 

a. koliko mora biti miš/podgana stara, da jo vključite v študijo  

b. katere linije miši ali podgan uporabljate in zakaj oz ali je to pomembno vprašanje  

c. kako se odločate glede spola živali oz ali so kakšne razlike med spoloma za tovrstne 

študije 

d. ali v študijah uporabljate tudi senilne živali iz razploda (retired breeders) 

e. glede na vaše izkušnje predstavite, katere bolezni so posamezne linije razvile z leti ter 

v kakšnem odstotku se pojavljajo patologije 

f. ali uporabljate kaksne posebne obogatitvene pogoje pri ostarelih živalih, 

mogoce spremenjena krma, drugačna stelja ipd. 
g. morebitne komplikacije, ki so se pojavile in kako jih rešujete (vaše izkušnje) 

h. primeri učenja iz lastnih napak  

3.  V skladu z direktivo EU 2010/63 je potrebno živalim v poskusu spremljati klinično sliko ter 

določiti humane končne točke.  

a. kratek oris opazovanja in beleženja klinične slike starih živali (npr. morebitni 

protokoli, ocenjevalni listi itd.) ter primeri določevanja humanih končnih točk 

 

 


