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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Metoda měření krevního průtoku dilucí glukózy 

Doba trvání projektu pokusů Srpen – září  2014 

Klíčová slova - maximálně 5 diluce, glukóza , krevní průtok 

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) 

Hlavním cílem studie je v preklinickém experimentu na prasatech ověřit inovativní způsob přesného měření 

průtoku krve vyšetřovaným úsekem krevního řečiště zhodnocením výsledku mísení krve s indikátorem, kterým 

je běžně používaný vodný roztok glukózy k infuzní léčbě. Ten je vpravován do krevního řečiště rovnoměrným 

tokem.  

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) 

Způsob je vhodný například ke stanovení minutového srdečního výdeje měřením krevního průtoku v plicnici 

jako doplnění měření prováděných při pravostranné srdeční katetrizaci. Metodou lze měřit i průtok krve 

srdečním svalem, či jiným úsekem podle klinické potřeby. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Celkem bude použito 6 prasat (samice i samci), stáří 4-5 měsíců. 

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

naloženo po skončení pokusu? 

Zvířatům bude v celkové anestezii kanylována vena saphena a zaveden katetr k vyústění horní nebo dolní žíly 

těsně před pravou síň (místo aplikace glukózy). Kmen plicnice je pak místem měření diluce. Plató koncentrace 

glukózy je v místě měření vytvořeno mezi 15. až 20. vteřinou od spuštění podávání indikátoru do místa aplikace. 

Během pokusu budou experimentální zvířata v celkové anestézii s dostatečnou hloubkou analgezie. Po skončení 

pokusu budou zvířata utracena letální dávkou T61 bez probouzení z celkové anestezie. 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

použití zvířat. 

Navrhované schéma pokusu nelze nahradit buněčným modelem. Ověření nové metody měření srdečního výdeje 

na velkém laboratorním zvířeti je nezbytné z hlediska přínosu pro klinickou praxi i z pohledu anatomické i 

fyziologické blízkosti s parametry člověka.  

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

dle předběžného statistického hodnocení by měl být daný počet dostatečný 

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. 

Pro studii bylo zvoleno laboratorní prase z důvodu dostatečné velikosti pro použití běžně využívaných materiálů 

a vybavení v humánní medicíně. Zvíře je ideální vzhledem k anatomické blízkosti k člověku Pokus bude 

proveden v celkové anestézii s dostatečnou hloubkou analgezie a po ukončení pokusu bude prase ihned utraceno 

letální dávkou T61. 

 
 


