
Vyplňujte jen bílé kolonky! 

 

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

NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Preklinické testování pomůcky k aplikaci přesně definovaného přítlaku obvazu na chirurgickou ránu  

Doba trvání projektu pokusů leden – květen 2016 

Klíčová slova - maximálně 5 hojení ran, obvazy, ošetřování ran, léčebné prostředky 

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 experimentálním zvířeti ověřit účinnost nového 

léčebného prostředku, který umožňuje aplikaci přesně definovaného přítlaku, určeného ke zlepšení hojení ran. 

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) 

Na podkladě klinického šetření bylo prokázáno, že vliv tlaku v oblasti rány ovlivňuje hojení. Byl vyroben 1. 

originální výrobek, který umožňuje aplikaci přesně definovaného přítlaku na operační ránu. Další fází bude 

preklinické hodnocení na laboratorním zvířeti.   

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Celkem bude použito 10 prasat, České bílé ušlechtilé (Sus scrofa f. domestica), samice i samci, stáří 4-5 měsíců 

o hmotnosti 30-35kg. 

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

naloženo po skončení pokusu? 

Zvíře bude poraněno na kůži 2 x 5 cm řeznými ranami, které budou zašity. Na rány bude položen obvaz běžný a 

obvaz testovaný s možností přesně definovaného přítlaku. Po týdnu bude zvíře usmrceno předávkováním 

anestetika a rány budou podrobeny klinickému a laboratornímu vyšetření. 

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 in vitro modelem. Ověření nové pomůcky k aplikaci přesně 

definovaného přítlaku na chirurgickou ránu 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. Operativa bude 

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

v celkové anestezii. 

 
 


