
Vyplňujte jen bílé kolonky! 

Formulář vyplňujte na počítači; kolonky se zvětší automaticky podle množství textu. 

NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Klinické aspekty multirezistentních infekcí způsobených gramnegativními bakteriemi studované 
na klinicky relevantním modelu sepse 

Doba trvání projektu pokusů do 31.12. 2020 

Klíčová slova - maximálně 5 karbapenemázy; beta-laktamázy; antibiotika; rezistence; infekce; sepse; terapie 

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

x 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 

x vyšší vzdělávání nebo odborná příprava 

 trestní řízení a jiné soudní řízení 

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

Hlavním cílem  projektu je  vyvinout klinicky relevantní model intraperitoneální infekce s rozvojem sepse, který umožní 

in vivo zkoumání chování beta-laktamáz v bakteriální buňce a tím objasnění patogenezi infekcí způsobených bakteriemi 

produkujícími beta-laktamázy.   

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) 

Získaná data umožní zpřesnit interpretační kritéria pro klasifikaci bakteriálních izolátů do citlivostní kategorie (citlivý, 

rezistentní, intermediární). To povede ke správné indikaci antibiotické terapie infekcí způsobených producenty beta-

laktamáz a zároveň bude mít vliv na správné používání antibiotik (antibiotic stewardship).     

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Prase domácí, max. počet 30. 

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

skončení pokusu? 

Celý experiment bude proveden v hluboké kontinuální intravenózní anestezii, výměna plynů bude zajištěna umělou plicní 

ventilací. Uvedená opatření garantují bezbolestný a nestresový průběh pro každé použité zvíře. Experiment bude zcela  

identický s klinickou situací, takže péče o experimentální zvíře bude obdobná jako u pacienta. Na konci experimentu bude 

zvíře usmrceno injekcí KCl/předávkováním anestetikem  a po pitvě s odebráním tkání a orgánů pro in vitro analýzy bude 

předáno k odvezení kafilérii (Asavet Biřkov). 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Plánované experimenty nelze nahradit experimenty na menších zvířatech (hlodavcích), u kterých je průběh sepse odlišný a 

opakovaně bylo prokázáno, že poznatky získané s pomocí těchto menších biomodelů nelze úspěšně převést do klinické 

situace. Vzhledem k tomu, že nesmírně komplexní patofyziologické mechanismy sepse s jejich četnými vzájemnými 

interakcemi dosud nejsou uspokojivě popsány a vysvětleny, neexistuje dostatečně realistická virtuální simulace/model, 

která/ý by umožňovala alespoň některé aspekty projektu řešit bez použití experimentálních zvířat. 

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

Plánovaný počet zvířat je dle našich zkušeností a statistické analýzy minimálním počtem, který umožní při daném 

experimentálním designu a vzhledem k variabilitě studovaných parametrů získat statisticky validní výsledky. 

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 umístěna v Centrálním zvěřinci Lékařské fakulty v Plzni, kde o ně bude řádně pečováno v souladu s 

aktuálními předpisy o ochraně zvířat. Vlastní experiment je jednorázový (16 h), probíhá v celkové anestézii a v jeho 

průběhu je zvíře ošetřováno analogicky s klinickou situací. 

 


