
 

Netechnické shrnutí projektu pokusu 

 

 

Název: Vliv středního arteriální tlaku na perfuzi distální rektální anastomózy měřenou 

technologií laser Doppler flowmetry (LDF) ve vztahu k její funkci a hojení. 

Cíle projektu pokusu: Zhodnotit vliv středního arteriálního tlaku na perfuzi distální rektální 

anastomózy v perioperačním období a následné zhodnocení funkce anastomózy v časném 

pooperačním období 

Předpokládaná újma: Zvíře bude po celou dobu experimentu v hluboké celkové anestezii. 

Na konci experimentu budou zvířata vyvedena z celkové anestézie a budou aplikována 

analgetika intramuskulárně. Za 6 dní budou zvířata budou zvířata opět uvedena do celkové 

anestézie, proběhne měření anastomózy a zhodnocení její těsnosti, následně se již zvířata 

neprobouzí z celkové anestezie a jsou bezbolestně utracena. 

Předpokládaný přínos: 

Perfuze distální rektální anastomózy v perioperačním období je zcela klíčová pro zhojení a 

správnou funkci anastomózy. Vznik leaku na anastomóze představuje závažnou pooperační 

komplikaci se závažnými medicínskými ale i ekonomickými dopady, proto je studium 

rizikových faktorů těchto komplikací mimořádně důležité. 

Přínos experimentu je ve zhodnocení vlivu středního arteriální tlaku (MAP) na perfuzi distální 

rektální anastomózy měřenou technologií laser Doppler flowmetry  (LDF) ve vztahu k její 

funkci a hojení. 

Vedlejší hypotézou je: Při absenci odpovědi středního arteriálního tlaku na bolus tekutin je 

použití noradrenalinu ke zvýšení MAP bez rizika zhoršení perfuze anastomózy, tento postup ji 

může dokonce zlepšit. 

V průběhu experimentů bude kladen maximální důraz na postupy odrážející reálné klinické 

podmínky a to jak při vedení anestézie, tak při samotném chirurgickém výkonu, to vše ve 

snaze o maximální aplikovatelnost výsledků do klinické praxe  

Počet a druh pokusných zvířat: 14ks, prase domácí 

Průkaz dodržení nahrazení a omezení používání pokusných zvířat a šetrného zacházení 

s nimi: Vzhledem k charakteru pokusu nelze tento pokus ani pokusná zvířata nahradit jinými 

alternativními metodami. Počet pokusných zvířat je minimální pro statistické zpracování a 

validitu výsledků. Budou dodržovány zásahy humánního zacházení s pokusnými zvířaty v 

souladu s platnou legislativou. 

 


