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Uče. projektu  pokusů - označte jej křížkem (x) do prázdného políčka 
x 	i základní výzkum 

1 translační nebo aplikovaný yýzkum 
i vyvoj.,_Vroba nebo zkoušení kvality, účinnosti a nezávadnosti léčiv, potravin, krmiv a jinýeh látek neboxýrobků 

ochrana_přírodnfflo prostředí v zájmu zdraví a dobrých životnickpodmínek lidí nebo zvířat 
i zachování druhů 
I 	Išší vzdělávání nebo odborná příprava 
i trestní řízení a jiné soudní řízení 	— 

Cíle projektu pokusů (na2ř. řešené vědecké neznámé nebo vědecké či klinické potřeby) 
Cílem experimentů je ověřit a zhodnotit proces biodegradability a biokompatibility nově vyvíjených polymerních 
materiálů pro využití v klinické praxi k detekci a měření změn (poměr 02/CO2, pH, iontové složení atd.) v různých 
tkáňových systémech (dýchací soustava, cévní systém, kosterní svalovina, podkoží apod.). V rámci preklinických in vivo 
experimentů je třeba nejprve zjistit míru odbouratelnosti a kompatibility materiálů (3-5 druhů polymerních směsí) 
v prostředí organismu a na základě zhodnocení výsledků této dílčí studie bude navržena směs pro výrobu optických vláken 
jako finálního produktu k použití v klinické praxi.  
Pravděpodobné potenciální přínosy projektu pokusů (jak by mohlo být dosaženo pokroku ve vašem vědním oboru 
nebolký přínos by zně člověk či zvířata mohli mít) 
Vývoj a ověření biodegradabilního materiálu (optických vláken), které by v klinické praxi umožnilo zpřesnit a zvýšit 
bezpečnost užití při diagnostice proměnných parametrů v jednotlivých tkáních.  
Druhy a přibližné počty zvířatjejichž použití se předpokládá 
V rámci stabilitnffio hodnocení vybraných polymerních směsí budou použití potkani kmene Wistar. Celkem bude 
testováno 5 polymerních materiálů. Jejich odbouratelnost bude sledována po 2h, 4h, 6h, 24h a za týden po zavedení 
testovaného materiálu. Pro každý odběrový čas bude použito 6 potkanů (to z toho důvodu, aby se předešlo na stejném 
zvířeti opakovanému uspávání a odběru hodnoceného materiálu v další časový interval). Celkem tedy 5 odběrových časů 
(po 6 zvířatech) pro 5 materiálů bude použito 150 potkanů. 	Pro pokus budou použití samci o hmotnosti cca 200-300g. 
Laboratorní potkan je běžným experimentálním species vhodným pro tento typ experimentu. Po těchto experimentech na 
potkanech bude vybraný materiál testován ve formě finálních optických vláken ve vybraných tkáních (cévy, podkoží, 
trachea) na prasatech. 
Jaké jsou očekávané nežádoucí účinky u zvířat? Jaká je navrhovaná míra závažnosti? Jak bude se zvířaty naloženo po 
skončení pokusu? 
Míra závažnosti: mírné. Zvířata budou po ukončení experimentu usmrcena předávkováním celkovými anestetiky. 
Kadavery uloženy do chladícího boxu a neškodně odstraněny asanačním ústavem. 
Il.platňování 3R (replacement, reduction, refinement) 
Nahrazení používání zvířat: Uved'te, proč je nutné použít zvířata a proč nemohou být využity alternativy bez použití 
zvířat. 
Tento typ experimentu je nutné provádět na celoorganismové úrovni. Jedná se o komplexní dynamický proces, který nelze 
studovat pomocí alternativních metod. Jde o finální fázi preklinického ověření bezpečnosti nových diagnostických 
materiálů. 
Omezení používání zvířat: Vysvětlete, jak lze zajistit použití co nejmenšího počtu zvířat. 
Experimentální výsledky budou dosaženy pomocí sofistikovaných technologií (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 při aplikaci v celkové anestezii. Pooperačně bude zvířatům podáno analgetikum pro zmírnění bolestivých 
příznaků. 
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