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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Vliv osmoterapie na mikrocirkulaci mozku králíka hodnocené metodou SDF; srovnání hyperosmolárního 

roztoku Manitolu a NaCl o stejné tonicitě. 

Doba trvání projektu pokusů Srpen 2014 

Klíčová slova - maximálně 5 osmoterapie, manitol , NaCl, SDF, mikrocirkulace 

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) 

Jedná se o experimentální zhodnocení vlivu (bezpečnosti a účinnosti) isotonického osmoterapeutika na 

mikrocirkulaci mozku. Manitol i NaCl jsou klinicky běžně používaná osmoterapeutika  při operacích mozků pro 

tumor a k léčbě kraniocerebrálního poranění.  

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) 

Výsledek studie by měl být východiskem pro klinické hodnocení mikrocirkulace u pacientů při 

neurochirurgických operacích a k léčbě kraniocerebrálního poranění v rámci polytraumatu. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Pro studii byl zvolen laboratorní králík z důvodu dostatečné plochy povrchu mozku pro použití mikrocirkulační 

sondy. Odhadovaný počet 7 dospělých kusů pro každou skupinu (A skupina manitol, B skupina NaCl. max. 15 

zvířat 

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

naloženo po skončení pokusu? 

Osmoterapeutika v uvedené dávce jsou běžně používaná v humánní medicíně bez větších nežádoucích účinků. 

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, s ohledem na velikost povrchu mozku se zdá 

být králík jako ideální zvíře.  

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 byl zvolen laboratorní králík (původ viz výše) z důvodu dostatečné plochy povrchu mozku pro použití 

mikrocirkulační sondy. Pokus bude proveden v celkové anestézii s dostatečnou hloubkou analgezie a po 

ukončení pokusu bude králík ihned utracen letální dávkou T61. 

 
 


