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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Význam levosimendanu na snížení ischemicko-reperfuzního poškození jater v jaterní chirurgii 

Doba trvání projektu pokusů květen – září 2014. 

Klíčová slova - maximálně 5 Játra, reperfúzní postižení, resekce 

Účel projektu pokusů - označte jej křížkem (x) do prázdného políčka 

X základní výzkum 

 translační nebo aplikovaný výzkum 

 vývoj, výroba nebo zkoušení kvality, účinnosti a nezávadnosti léčiv, potravin, krmiv a jiných látek nebo výrobků 

 ochrana přírodního prostředí v zájmu zdraví a dobrých životních podmínek lidí nebo zvířat 

 zachování druhů 

 vyšší vzdělávání nebo odborná příprava 

 trestní řízení a jiné soudní řízení 

Cíle projektu pokusů (např. řešené vědecké neznámé nebo vědecké či klinické potřeby) 

Na velkém laboratorním zvířeti bude modelována velká jaterní resekce. Bude prováděna otevřená resekce obou pravých 

jaterních laloků (50 % hepatektomie) v klampu hepatuodenálního ligamenta (teplá ischémie jaterního parenchymu).  

 (levosimendanum, Orion, Finsko) na celkové ischemicko-reperfuzní poškození jaterního parenchymu v průběhu jaterní 

resekce. To může být jedním z faktorů ovlivňujících vznik pooperačního jaterního selhání, které patří mezi nejčastější 

příčiny pooperační letality. Preparát levosimendan je v současnosti běžně užíván v kardiochirurgii při výkonech v 

mimotělním oběhu, kde je využíván právě ke snížení systémového ischemicko-reperfuzního poškození.  

Pravděpodobné potenciální přínosy projektu pokusů (jak by mohlo být dosaženo pokroku ve vašem vědním oboru 

nebo jaký přínos by z něj člověk či zvířata mohli mít) 

Několik experimentálních studií na malém laboratorním zvířeti (potkan kmene Wistar) ukázalo, že levosimendan může 

snižovat ischemicko-reperfuzní poškození jater při jaterní resekci. To nicméně nebylo prokázáno v experimentu na velkém 

laboratorním zvířeti, kdy se podmínky blíží humánním podmínkám nebo v klinické praxi. Pozitivní výsledky experimentu 

povedou ke klinickému testování. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Prase domácí, samice, 20 ks  

Jaké jsou očekávané nežádoucí účinky u zvířat? Jaká je navrhovaná míra závažnosti? Jak bude se zvířaty naloženo po 

skončení pokusu? 

pokus, dle klasifikace závažnosti - střední. Z těla budou zhotoveny vzorky k hisologickému vyšetření a dále budou 

připraveny preparáty pro další in vitro experimenty. 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

Nahrazení používání zvířat: Uveďte, proč je nutné použít zvířata a proč nemohou být využity alternativy bez použití 

zvířat. 

Vzhledem k charakteru pokusu nelze tento pokus ani pokusná zvířata nahradit jinými alternativními metodami, nutná 

interakce se živým organismem. Počet pokusných zvířat je minimální pro statistické zpracování a validitu výsledků. 

Budou dodržovány zásahy humánního zacházení s pokusnými zvířaty v souladu s platnou legislativou.  

Omezení používání zvířat: Vysvětlete, jak lze zajistit použití co nejmenšího počtu zvířat. 

Design celého experimentu je vystavěn na minimálním počtu potřebných laboratorních zvířat. Dále je prase je vhodné pro 

blízkost s lidským organismem a pro možnost využití monitoringu a materiálu dle standardů humánní medicíny a tedy 

výrazně omezuje spotřebu dalších laboratorních zvířat. 

Šetrné zacházení se zvířaty: Vysvětlete volbu druhu zvířat a proč se v případě tohoto zvířecího modelu jedná o nejšetrnější 

použití z hlediska vědeckých cílů. 

Vysvětlete obecná opatření, která budou přijata za účelem snížení újmy způsobené zvířatům na minimum. 

Prase je vhodné pro blízkost s lidským organismem a pro možnost využití monitoringu a materiálu dle standardů humánní 

medicíny (omezení počtu zvířat v experimentu). Celý vlastní experiment bude proveden v celkové anestezii, pooperačně 

budou podávána analgetika. Obdobný experiment se prováděl pouze na na malém laboratorním zvířeti (potkan kmene 

Wistar) a ukázalo, že levosimendan může snižovat ischemicko-reperfuzní poškození jater při jaterní resekci. To nicméně 

nebylo prokázáno v experimentu na velkém laboratorním zvířeti, kdy se podmínky blíží humánním podmínkám nebo 

v klinické praxi. 

 


