
NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Demonstrace izolovaného srdce potkana, vliv adrenalinu, noradrenalinu, acetylcholinu, atropinu, draslíku 

a vápníku na jeho činnost 

Doba trvání projektu pokusů Do roku 2021 

Klíčová slova - maximálně 5 srdce, adrenalin, acetylcholin, atropin, hyperkalémie 

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) 

Pokus slouží jako jedinečná demonstrace autonomní aktivity srdce a vlivu působků na srdce. Ukázka je určena 

studentům oboru všeobecného lékařství.   

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) 

Pokus umožňuje sledovat nejen vliv vybraných látek na srdeční frekvenci a sílu stahu, ale i hodnotit účinky látek 

v časových souvislostech a praktickém významu použití či vliv patologických změn (hyperkalémie, 

hyperkalcémie) na činnost srdce. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

dospělí potkani kmene Wistar, ročně 15 - 17 s ohledem na počet studentů, pro které bude pokus proveden 

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

naloženo po skončení pokusu? 

Pokus bude ukončen úmrtím zvířete (vyjmutí srdce v narkóze). Po usmrcení laboratorních zvířat budou zbytky 

těl odvezeny speciálním autem k likvidaci spálením. 

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 jiným modelem, nelze provést na buněčném ani jiném modelu, neboť 

sledujeme odpověď izolovaného orgánu. 

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

Budou použity minimální nezbytné počty zvířat nutné k adekvátnímu výukovému účelu. 

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 tento druh experimentu se potkani hodí optimálně. Vyjmutí srdce bude provedeno v anestezii, po té budou 

aplikovány látky na izolovaném srdci. 

 


