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

NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 
Název projektu pukusů 
Vztah asystolie a spontánní mechanické aktivity levé komory srdeční během experimentální náhlé 
zástavy oběhu 
Doba trvání projelctu pokusů 	'i-Do konce roku 2016 
Klíčová slova - maximálně 5 	I asystolie, bezpulzová elektrická aktivita, náhlá zástava oběhu, spontánní kontrakce levé komory 
Účel prcrjektu pokusů - označtejgjkřížkem (x) do prázdného políčka 

x 	základní výzkum 
translační nebo aplikovaný výzkum 
yýyoj, výroba nebo zkoušení kvality, účinnosti a nezávadnosti léčiv, potravin, krmiv a jin_ých 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) 
Na danou problematiku doposud nebyly publikovány žádné práce. 
Cíle jsou následující: 
1. Porovnat charakter a morfologii EKG záznamu z povrchu těla a intrakardiálního záznamu EKG při indukované náhlé 
zástavě oběhu s bezpulzovou elektrickou aktivitou se spontánním přechodem do asystolie. 
2. Vyhodnotit intenzitu spontánní mechanické aktivity levé komory srdeční (echokardiograficky a hemodynamicky) 
během indukované náhlé zástavy oběhu a korelovat ji k elektrické aktivitě myokardu zaznamenané z povrchu těla a 
intrakardiálně. 
3. Ověřit, zda na předpokládané diskrepanci mezi EKG záznamem z povrchu těla a intrakardiálně se podílí i změna 
tkáňové vodivosti svalové tkáně a/nebo podkožní tukové tkáně a/nebo kůže. 
Pravděpodobné potenciální přínosy projektu pokusů (jak by mohlo být dosaženo pokroku ve vašem vědním oboru 
nebo jakýpřínos by z něj člověk či zvířata mohli mít) 
Experiment je součástí řady souvisejících a navazujících pokusů a výsledky mohou přinést významnou změnu do chápání 
dynamiky NZO a v kontextu s dalšími plánovanými experimenty může ovlivnit samotnou definici náhlé zástavy oběhu. 
Vzdálenějším klinickým cílem je vytvořit nový systém klasifikace typů NZO nikoliv jen podle typu inciálního srdečního 
rytmu, ale podle charakteru jak elektrické tak mechanické aktivity myokardu. Tento systém by umožnil efektivnější a 
individualizovaný způsob kardiopulmonální resuscitace. 
Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 
Samice prasete domácího (sus strofa domestica) o hmotnosti 30-35 kg, 16 zvířat. 
Jaké jsou očekávané nežádoucí účinky u zvířat? Jaká je navrhovaná míra závažnosti? Jak bude se zvířaty naloženo po 
skončení pokusu? 
Experimentální zvířata jsou po celou dobu experimentu v hluboké kombinované nitrožilní (fentanyl a midazolam) a 
inhalační (izofluran) anestezii. Před uvedením do anestezie bude provedena řádná premedikace (atropin, ketamin, 
azaperon). V úvodu experimentu bude indukována náhlá zástava oběhu preparátem T61, ze které zvířata nebudou 
resuscitována. 
Uplatňování 3R (replacement, reduction, refmement) 
Nahrazení používání zvířat: Uved'te, proč je nutné použít zvířata a proč nemohou být využity alternativy bez použití 
zvířat. 
Prohlašuji, že realizace experimentu vyžaduje použití experimentálních zvířat a nelze ho nahradit jiným alternativním 
způsobem. Průzkum elektrické a mechanické aktivity srdce během náhlé zástavy oběhu s výhledem využití poznatků 
v klinické humánní medicíně yyžadujepoužití experimentálního modelu na velkém savci. 
Omezení Knižívání zvířat: Vysvětlete jak lze zajistit použiti co nejmenšího počtu zvířat. 
U každého zvířete předpokládáme maximální výtěžnost dat. Jde o studii observační, neprobíhá žádná randomizace ani 
rozdělování do skupin. Za významný a relevantní pokles elektrické vodivosti bude považován pokles o >10%. Dokončení 
protokolu předpokládáme u všech 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. 
Výzkumný tým prováděl v posledních 7 letech opakovaně experimenty na prasečím modelu experimentální náhlé zástavy 
oběhu. 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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