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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Ověření vlivu různých nanovlákenných struktur na vznik adhezí a hojení resekčních ploch a 

anastomóz v experimentu na praseti domácím 

Doba trvání projektu pokusů do 12/2021 

Klíčová slova - maximálně 5 fortifikace anastomóz, nanovlákenné materiály 

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) 

Cílem projektu je ověřit možnost použití různých nanovlákenných materiálů k ovlivnění vzniku adhezí a hojení resekčních 

ploch a anastomóz gastro-intestinálního traktu. 

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) 

Cílem pokusu je, aby výsledky byly extrapolovatelné do humánní medicíny. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Budou použita prasata domácí z ověřeného chovu (přeštický strakáč) s ohledem na dlouhodobé zkušenosti s tímto druhem 

a široké použití v základním výzkumu, tzn. možnost porovnání výsledků s jinými pracovišti a jejich praktickou 

využitelnost. Fyziologie prasete je podobná jako u člověka, takže je možná translace výsledku do klinické praxe. 

Dostatečná velikost umožňuje nekomplikovaný přístup ke studovaným orgánům. Předpokládaný věk 3 - 4 měsíce.  

Použijeme minimální možné množství zvířat s ohledem na biologickou variabilitu a statistickou zpracovatelnost výsledků. 

Plánovaný celkový počet zvířat po konzultaci statistika je maximálně 120. Zvířata budou rozdělena do dvou základních 

skupin z hlediska výzkumu adhezí a ovlivnění hojení: 

A: abdominální skupina 

B: hrudní skupina 

V každé z těchto skupin předpokládáme použití 5 různých typů kombinací polymeru polykaprolaktonu po deseti zvířatech 

(+ vždy deset zvířat jako kontrolní skupina – bez použití nanovlákenných materiálů). 

Vysoký počet zvířat v jednotlivých skupinách je způsoben předpokládanou nezbytností vyřazení zvířat z důvodu 

předpokládaných komplikací (rané infekce, apod.), které se při takto dlouhodobém experimentu při zachování všech zásad 

aseptického operování jako v humánní medicíně bohužel vyskytují. 

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

skončení pokusu? 

Míra závažnosti pokusu je střední. Největším problémem může být bolestivost, kterou budeme eliminovat adekvátní 

anestezií a analgezií během a po provedení operačních výkonů. Na konci experimentu budou zvířata usmrcena 

kardioplegickým roztokem v celkové anestezii, odpitvána a poté kadavery řádně likvidovány v souladu s prováděcí 

vyhláškou. 
Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Uvedený experiment nelze nahradit jiným – nižším taxonem. 

Bude použit nejnižší možný počet zvířat pro etablování experimentu a jeho statistické zhodnocení. 

Veškeré bolestivé zákroky proběhnou v celkové anestézii. Bude zajištěna adekvátní analgezie zvířat. 

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

Kvalitním etablováním experimentu a zvolením vhodného statistického vyhodnocení výsledků při pokud možno 

homogenních experimentálních skupinách. 

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. 

Prase v současné době představuje jediný klinicky relevantní a zároveň dostupný model pro chirurgický výzkum. Jak 

velikost zvířete, tak i anatomické uspořádání jsou člověku velmi podobné a výsledky získané na prasečích modelech jsou 

dobře přenositelné do klinické praxe. Budou použity všechny dostupné metody a techniky k omezení bolesti, stresu a 

nepohodlí. Experiment bude maximálně podobný klinické situaci, takže péče o experimentální zvíře bude obdobná jako u 

lidského pacienta. Bolestivé zákroky budou probíhat v hluboké anestézii, v pooperačním období budou zvířatům podávána 

analgetika. Po celou dobu budou zvířata pod dozorem kvalifikovaného personálu a v případě výskytu komplikací jim bude 

poskytnuta okamžitá odborná péče. 

 


