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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Praktický nácvik mikrochirurgické cévní a nervové sutury 

Doba trvání projektu pokusů 2017-2021 

Klíčová slova - maximálně 5 Nácvik; mikrochirurgická sutura; aorta; nervus ischiadicus   

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) 

Cílem plánovaných experimentálních zákroků je získání praktických dovedností lékařů v provádění cévní a nervové 

mikrosutury.   

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) 

Získané dovednosti lékaři využijí v klinické praxi. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Potkan kmene Wistar, 40 ročně. 

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

skončení pokusu? 

Zvířata budou uspána intraperitoneální aplikací ketaminu a xylazinu. Nácvik mikrochirurgické sutury cév bude proveden 

na aortě a jejich větvích. Pro nácvik mikrochirurgické rekonstrukce nervu bude využit nervus ischiadicus. Zvířata budou 

usmrcena oxidem uhličitým ihned po ukončení operačního zákroku a nenabydou vědomí. Mrtvá zvířata budou ukládána 

předepsaným způsobem do mrazicího boxu pro kadavery a odvážena nasmlouvanou firmou. 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Pro naše pokusy jsme zvolili laboratorního potkana, který je běžně používaným zvířecím druhem pro nácvik 

mikrochirurgickýc technik, které lze modelovat pouze v podmínkách organismu in vivo. V databázi alternativních metod 

EURL ECVAM není uvedena validovaná metoda, která by nahradila navrhované pokusy na zvířatech.  

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

Pro plánované pokusy budou použity minimální nezbytné počty zvířat nutné k nácviku mikrochirurgických technik.  

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. 

Nácvik mikrochirurgické sutury cév a nervů na potkanech je standardně využíván renomovanými světovými pracovišti. 

Nabyté zkušenosti lékaři uplatní v klinické praxi a nelze je v současné době ničím nahradit. Pokusné zvíře bude po 

přinesení do laboratoře ponecháno před zahájením pokusu v klidu minimálně 30 min. Při práci bude používáno klidné 

zacházení v tichém prostředí.  

 


