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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Ověření metodiky lymfografického mapování pro kolorektální chirurgii na prasečím modelu 

Doba trvání projektu pokusů Konec roku 2017 

Klíčová slova - maximálně 5 ICG, fluorescence-guided surgery, lymfografie, prase 

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 pokusů je vypracování standartní metodiky, ověření a upřesnění metodiky lymfografického mapování 

pomocí aplikace ICG v in vivo podmínkách na prasečím modelu pro kolorektální chirurgii. Tento projekt bude základem 

pro následnou prospektivní klinickou studii plánovanou na chirurgické klinice fakultní nemocnice. Dále porovnání 

lymfografického mapování ICG s Patent blau metodou a ověření distribuce ICG látky v lymfatických cestách. Druhým 

cílem bude ověření vhodnosti využití ICG pro stanovení prokrvení střeva pro potřeby našití bezpečné střevní anastomózy.  

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) 

Potencionálním přínosem projektu pokusu je zpřesnění stagingu u kolorektálního karcinomu a eventuální zlepšení 

pětiletého přežití těchto pacientů. Dále také eventuální zpřesnění samotného resekčního výkonu při atypické lokalizaci 

spádových uzliny mimo oblast standartního resekátu rozšířením plánované resekce. Využití ICG a termokamery vidíme ve 

zpřesnění určení místa pro budoucí střevní anastomózu a eventuální snížení výskytu rozpadu anastomózy s následnými 

závažnými komplikacemi z toho vyplívajícími.  

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Prase, celkem 5 jedinců.   

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

skončení pokusu? 

Nežádoucí účinky u zvířat nejsou předpokládány. K tlumení bolesti po operaci bude použit meloxicam. Míra závažnosti 

experimentu je střední. Zvířata budou po skončení pokusu usmrcena a tkáně využity k histologickému vyšetření. 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Použití pokusných zvířat je nezbytné pro sledování jednotlivých částí fyziologického procesu šíření ICG lymfatickými 

cestami a krevními cestami in vivo a upřesnění metodiky pro humánní medicínu. Dále pro sledování prokrvení v místě 

resekce střevní pomocí ICG a termokamery, pro potvrzení zhojení těchto střevních anastomóz. Žádná z dostupných 

alternativních metod neumožňuje získání takových výsledků, aby je bylo možno implementovat do humánní ani 

veterinární medicíny. Počet zvířat je minimální z hlediska reprodukovatelnosti a statistického zpracování dat.  

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

Ve studii bude použito minimálního možného počtu pokusných zvířat dostatečného pro statistické vyhodnocení výsledků 

pokusu. V rámci redukce počtu pokusných zvířat jsme sloučili dva rozdílné pokusy do jednoho projektu. Výsledky těchto  

pokusů se vzájemně neovlivní.  

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. 

Za modelové zvíře bylo zvoleno prase, a to především díky jeho fyziologické a částečně také anatomicko-topografické 

podobnosti v uložení orgánů dutiny břišní s člověkem. Z tohoto pohledu lze považovat zvolený druh pokusného zvířete za 

nejvíce vhodný. Dané schéma pokusu nelze nahradit žádným jiným neživým modelem, neboť sledování procesu 

lymfografie a prokrvení v místě střevní resekce s následným hojením střevních anastomóz vyžaduje komplex dějů v živém 

organismu. Zacházení se zvířaty bude probíhat 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 budou během vlastního 

chirurgického zákroku v celkové anestezii s vyloučením všech forem utrpení.   

 


