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Klíčová slova - maximálně 5 Mikrochirurgie, mikroanastomoza, model, výcvik, volný přenos 

Účel projektu pokusů - označte jej křížkem (x) do prázdného políčka 

 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 

x vyšší vzdělávání nebo odborná příprava 

 trestní řízení a jiné soudní řízení 

Cíle projektu pokusů (např. řešené vědecké neznámé nebo vědecké či klinické potřeby) 

Experiment slouží k získání vyšší odborné kvalifikace lékařů – chirurgů. Výsledky budou přínosem pro terapii pacientů. 
Kvalitu sutury cév lze objektivně ověřit pouze při experimentu na celoorganismové úrovni. 
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 zvířecím modelu (potkan) bude prováděn nácvik mikrochirurgické sutury na magistrálních cévách (femorální arterie, 

ocasní žíla). Bude ověřena těsnost sutury a průchodnost mikroanastomozy. Nácvik na zvířecím modelu bude následovat 

po základním nácviku mikrochirurgické techniky na plastovém modelu. Nácvik je určen lékařům, kteří se připravují na 

mikrochirurgické výkony, jako jsou např. přenosy volných svalových laloků ke krytí posttraumatických a onkologických 

defektů. Nácvik na zvířecím modelu je nejdůležitější hlavně pro to, aby bylo možno zkontrolovat, zda je cévní 

mikroanastomoza suficientní, a také zda je mikroanastomoza pro proudění krve průchodná.  Toto není možno nacvičit na 

syntetickém modelu, nezbytný je zvířecí model. Pro nácvik techniky mikrochirurgické cévní sutury je zvířecí model 

nenahraditelný a v této indikaci je běžně používán. 
Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Modelem bude potkan WISTAR, samec/samice, váha 300-400g, 30 ks 

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

skončení pokusu? 

Míra závažnosti: zvíře nenabude vědomí. Zvířata budou usmrcena předávkováním celkovými anestetiky. Kadavery 

uloženy do chladícího boxu a neškodně odstraněny asanačním ústavem. 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Tento typ experimentu je nutné provádět na celoorganismové úrovni. Jedná a komplexní dynamický proces, který nelze 

studovat pomocí alternativních metod. 

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

Experimentální výsledky budou dosaženy pomocí vysoce sofistikované technologie (monitoring a vyšetření dle 

humánních standardů), což se projeví v potřebě omezeného počtu zvířat. 

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. 

Zvířata budou po celou dobu zákroku v celkové anestezii.  

 


