
Vyplňujte jen bílé kolonky! 

Formulář vyplňujte na počítači; kolonky se zvětší automaticky podle množství textu. 

NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Vliv N-acetylcysteinu a terapeutické hypotermie na ischemicko-reperfuzní poškození po experimentální srdeční zástavě.  

Doba trvání projektu pokusů Červen – září 2014. 

Klíčová slova - maximálně 5 Resuscitace, hypotermie, reperfúzní postižení 

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) 

Srdeční zástava je kritický stav, který přes veškeré resuscitační úsilí a poresuscitační intenzivní péči bez vážných následků 

přežije pouze 10-15% všech nemocných, u kterých byly zahájeny resuscitační pokusy. Přestože primární úspěšnost 

(dosažení návratu spontánní cirkulace při neodkladné resuscitaci) je cca 30-40%, po obnovení spontánního krevního 

oběhu se rozvíjí celotělové ischemicko-reperfuzní poškození, které má nadále závažnou prognózu. Hlavním limitujícím 

faktorem je poischemická encefalopatie. Je nejčastější příčinou úmrtí v poresuscitačním období a dlouhodobě limituje 

kvalitu života většiny pacientů. Navození terapeutické hypotermie (TH) na tělesnou teplotu 32-34°C v trvání 12-24 hodin 

co nejdříve po obnovení krevního oběhu nebo již během srdeční zástavy snižuje riziko neurologického poškození a tlumí 

ischemicko-reperfuzní reakci. Současná resusucitační medicína je ve fázi hledání dalších postupů tlumících ischemicko-

reperfuzní poškození a zlepšujících prognózu nemocných. N-acetylcystein (NAC) je v klinické medicíně používán jako 

expektorans a antidotum paracetamolu. Jde však také o látku s výraznou antioxidační aktivitou. V experimentu i v 

několika klinických studiích byla prokázána inhibice ischemicko-reperfuzní reakce a orgánového poškození ledvin při 

kontrastové nefropatii, při ischemickém poškození myokardu apod. Doposud však nebyl studován efekt NAC na 

ischemicko-reperfuzní poškození po srdeční zástavě a zejména pak ve spojení se současnou komplexní poresuscitační 

léčbou. Naše pracovní skupina vyvinula experimentální model srdeční zástavy s úspěšnou resuscitací a dlouhodobě se 

zabývá studiem terapeutické hypotermie. Rozhodli jsme se proto prozkoumat aditivní efekt NAC na ischemicko-

reperfuzní poškození při léčbě terapeutickou hypotermií. 

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) 

Posouzení vlivu kombinované neuroprotektivní intervence vysokou dávkou N-acetylcysteinu podaného během srdeční 

zástavy při současné léčbě terapeutickou hypotermií na ischemicko reperfuzní poškození v experimentálním modelu 

srdeční zástavy. Tato kombinace doposud nebyla testovaná a případný pozitivní efekt může mít vliv na klinickou praxi. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Prase domácí, samice, 24 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 - pokusy, při nichž již pokusné zvíře nenabude vědomí. Z těla budou připraveny učební 

materiály pro další výuku. 

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 sttndardů 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, bez 

probouzení zvířete na konci experimentu. 

 


