
Vyplňujte jen bílé kolonky! 
Formulář vyplňujte napočítači; kolonky se zvětší automaticky podle množství textu. 

NETECHNICKÉ SHRNUTI PROJEKTU POKUSŮ 
Náze' projektu pokusů 

-- Alterations of glycocalyx in critical illness and during major surgery and approaches for glycocalyx 
protection, Studie VI: Výy9itexperimentálního modelu poškození glykokalyx 
Doba trvání projelctu pokusů 	I do konce roku 2015 

- Klíčová slova - maximálně 5 	! experimentální model, glykokalyx 
Učel projektu pokusů - označte jej křížkem (x) do prázdného políčka 

x 	základní výzkum 
-r. 

i translační nebo aplikovaný výzkum 
vývoj, výroba nebo zkoušení kvality, účinnosti a nezávadnosti léčiv, potravin, krmiv aiiných látek nebo výrobků 

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

i zachování druhů 
1 vyšší vzdělávání nebo odborná příprava 
; trestní řízení a jiné soudní řízení 

Cíle projektu pokusů (např řešené vědecké neznámé nebo vědecké či klinické potřeby) 
Cílem je vytvořit experimentální model pro studium poškození glykokalyx (GCX) na velkém savci umožňující studovat 
protektivní a reparační postupy ve vztahu k GCX. 
Možnosti ovlivnění reparace nebo protekce GCX v klinické medicíně jsou zcela nové postupy s potenciálem ovlivnit 
orgánové poškození u kriticky nemocných. Vytvoření experimentálního modelu poškození GCX vyžaduje nalezení 
intervence, která spolehlivě vede k měřitelnému a reprodukovatelnému poškození GCX následovanému spontánní reparací 
v horizontu hodin. Takovouto intervencí může být navození celotělového ischemicko-reperfúzního poškození indukcí 
experimentální náhlé zástavy oběhu (NZO) s následným návratem spontánní cirkulace (ROSC). 
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) 
Sestavení experimentálního modelu pro studium poškození glykokalyx umožní testování protektivních a reparačních 
intervencí, které v konečném důsledku mohou být využity jako metody oránové podpory u kriticky nemocných. 
Druhy a_přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 
Samice prasete domácího (sus strofa domestica) o hmotnosti 30-35 kg, 14 zvířat. 
Jaké jsou očekávané nežádoucí účinky u zvířat? Jaká je navrhovaná míra závažnosti? Jak bude se zvířaty naloženo po 
skončení  pokusu? .  
Na konci pokusu bude provedena bezexcitační eutanázie preparátem T61, kadavery zvířat budou odvezeny a zlikvidovány 
certifikovanou firmou. Po celou dobu budou zvířata v hluboké anestezii a kromě plánovaného navození náhlé zástavy 
oběhu a následné kardiopulmonální resuscitace nepředpokládáme neplánované příhody. 
Uptňování 3R (replacement, reduction, refmement) 
Nahrazení používání zvířat: Uved'te, proč je nutné použít zvířata a proč nemohou být využity alternativy bez použití 
zvířat. 
K základnímu a aplikovanému výzkumu poškození glykokalyx je nutný i biologický model na úrovni velkého savce. Proto 
jinou alternativu nelze využít.

.. 
 

Oení_používání zvířat: Vysvětletejak lze zajistitpoužití co nejmenšího .počtu zvířat. mez . 	_. 	 a. ___. 
U každého zvířete předpokládáme maximální výtěblost dat. Počet zvířat v každé skupině (7) je kalkulován k odhalení 
případného 20 % rozdílu v cílových parametrech popisu glykokalyx. U všech zvířat nemusí dojít o obnovení spontánní 
cirkulace, předpokládáme úpiné dokončení protokolu alespoň u 5 zvířat. 
š-etrri—ě-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. 
Výzkumný tým prováděl v posledních 6 letech opakovaně experimenty na prasečím modelu experimentální náhlé zástavy 
oběhu s následnou resuscitací a krátkou observací. Získal mnoho zkušeností a potenciálně nepříjemné intervence provádí 
maximálně šetrně a v krátkém čase, s využitím navigačních postupů (např. ultrazvukem navigované kanylace velkých cév) 
a navíc, zvířata jsou od začátku až do konce experimentu v hluboké anestezii. 
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