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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Proteomická analýza mozku potkana po anestézii isofluranem a midazolamem 

Doba trvání projektu pokusů Listopad 2014 – Duben 2015 

Klíčová slova - maximálně 5 Celková anestézie, proteomika, kognitivní dysfunkce 

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) 

Cílem projektu je ozřejmit vliv celkové anestézie na centrální nervový systém metodou proteomické analýzy a 

konfrontace nálezu s literaturou, kde se stále častěji diskutuje o vlivu celkové anestézie na kognitivní dysfunkci. 

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) 

Prokáže-li se alterace proteinů v mozku vlivem podaných anestetik v tomto pilotním pokusu budeme pokračovat 

v analýzách dalších anestetik. Výsledky mohou upravit dosavadní klinickou praxi v preferenci látek, které více či méně 

ovlivňují kognitivní funkce u rizikových pacientů. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

6 potkanů kmene WISTAR, 300-350g, samec samice 50/50 

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

skončení pokusu? 

Zvířata budou po celou dobu pokusu v celkové anestézii a nenabudou znovu vědomí.  

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Jedná se o proteomickou analýzu mozkové tkáně, a proto nelze v tomto pokusu zvířata nahradit jinými modely.  

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

Pokud v pilotním pokusu neprokážem alteraci proteinů v mozkové tkáni nebude dále v experimentu pokračováno. 

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. 

Celková anestézie a analgezie intravenozními léky dle potřeby. 

 


