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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 
Název projektu pokusů 

Vliv přidání plasminogenu na rychlost a bezpečnost alteplazou indukované trombolýzy u potkana 

Doba trvání projektu pokusů do 31.12.2017 

Klíčová slova - maximálně 5 plazminogen, potkan, trombolýza, altepláza  

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

 základní výzkum 

x 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 

 vyšší vzdělávání nebo odborná příprava 

 trestní řízení a jiné soudní řízení 

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

Cílem projektu je ověřit teoretickou hypotézu, že adice plazminogenu urychlí a zintenzivní trombolýzu indukovanou 
použitím rtPA na modelu trombembolie femorální tepny. 

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) 

Použití rtPA vyžaduje, aby pacient měl dostatek vlastního plazminogenu k provedení požadované trombolýzy, není ani 
známo jestli přidání plazminogenu povede k intenzivnější a rychlejší trombolýze. Z klinické praxe a i literatury je známo, 
že mechanická a chemická (odolnost proti štěpení) vlastnosti reálných embolizovaných trombů izolovaných z lidí 
postižených cévní mozkovou příhodou rezistentní k trombolýze (bílé tromby původem z karotid) jsou zásadně odlišné od 
trombů produkovaných v experimentech (červené tromby vyráběné jak in vivo, tak in vitro). Tým žadatelů již publikoval 
výsledky s in vitro výrobou bílých trombů, které se svými fyzikálně chemickými vlastnostmi podobají trombům 
izolovaným z lidí. Cévní mozkové příhody jsou jednou z nejčastějších příčin úmrtí a invalidity u lidí a mají obrovský 
socioekonomický dopad na společnost. Proto nalezení účinných preventivních opatření a efektivní a bezpečné léčby je 
zcela zásadní pro zmírnění dopadů na pacienty a společnost. Projekt by mohl přinést nové informace použitelné 
v klinické praxi. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Do pokusu bude zařazeno 40 samců potkana kmene Wistar. 
Jaké jsou očekávané nežádoucí účinky u zvířat? Jaká je navrhovaná míra závažnosti? Jak bude se zvířaty naloženo po 
skončení pokusu? 

Ložisková nekróza tkání v povodí a. femoralis. Zvíře nenabude vědomí. Pokus bude končen eutanázií a odběrem orgánů 
k dalšímu vyšetření 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 
Nahrazení používání zvířat: Uveďte, proč je nutné použít zvířata a proč nemohou být využity alternativy bez použití 
zvířat. 

Pro daný typ experimentu – trombembolie - není možné zvolit alternativní neanimální metodu. Vzhledem ke 
komplexnosti reakci organizmu není možné nahradit pokusy in vitro. S pokusnými zvířaty bude zacházeno šetrně, 
minimalizovány budou všechny formy utrpení. Se zvířaty bude manipulovat pouze osoba odborně způsobilá k zacházení 
se zvířaty, a to v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a s 
vyhláškou č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat. Zvířata jsou uvykána na dotek lidské ruky a tak snížen stres při 
manipulaci s nimi na minimum. Počet zvířat je minimální pro dosažení statistické síly získaných výsledků.  

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

Počet odpovídá minimálnímu počtu zvířat ve skupině. Redukce počtu by snížila statistickou sílu skupiny a tím i celkový 
význam získaných dat. V průběhu experimentu jsou použity zobrazovací metody (cévní doppler a ultrazvukové vyšetření 
ischemizovaného okrsku)  a biochemické a hemostazeologické vyšetření jenž umožňují redukovat počet zvířat ve skupině 
a současně sledovat dynamiku procesu trombolýzy. 

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. 

V práci s potkany máme dlouhodobou zkušenost. Potkan je nejmenším savcem, u kterého lze projekt fyzicky provést. Se 
zvířaty bude manipulovat pouze osoba odborně způsobilá k zacházení se zvířaty, a to v souladu se zákonem č. 246/1992 
Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných 
zvířat, ve znění pozdějších předpisů. Všechny bolestivé zásahy budou vedeny v celkové anestezii. 

 


