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1. ÚVOD
Většina našich znalostí ve fyziologii, mikrobiologii, imunologii, farmakologii a patologii byla
odvozena ze studií se zvířaty - od studií genetiky pomocí drozofily ke studiu život ohrožujících infekcí
pomocí primátů. Biomedicínský výzkum zahrnující zvířata má zásadní význam pro rozvoj lékařských,
veterinárních, zemědělských a biologických věd. Je třeba si uvědomit, že všechny léky, které jsou
v současnosti používány, byly vyvinuty a testovány na laboratorních zvířatech. Také nové chirurgické
techniky a materiály jsou vyvíjeny a testovány na zvířatech. Proto používání zvířat ve výzkumu je
nevyhnutelné [1]. Současně je ale třeba vyvinout úsilí pro rozvoj alternativních metod, které by mohly
v co největší míře nahradit pokusná zvířata či alespoň snížit jejich počet a současně minimalizoval
jejich utrpení. Mezi takové základní postupy patří v současné době využití lokální nebo celkové
anestezie. Vzhledem k mezidruhovým rozdílům ale i rozdílům mezi jedinci je zásadní výběr vhodného
způsobu anestezie, vhodného typu anestetika ale i použití anesteziologických systému. To všechno
vyžaduje zkušenosti a trénink [1, 2].
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2. VÝZKUM A LABORATORNÍ ZVÍŘATA
2.1 Účel využití experimentálních zvířat
Využívání zvířat ve výzkumu zahrnuje několik aspektů: ověření vědecké domněnky a získávání
nových znalostí; výukové cvičení; testování látek, chemikálií a zařízení nebo vývoj a ověření
biologického produktu. Obecným předpokladem je pak získání znalostí, které mohou vést k ochraně a
zlepšení zdraví a životních podmínek člověka nebo zvířat[3].
Existuje sedm hlavních oblastí medicíny a biologie, kde jsou prováděny opodstatněné pokusy se
zvířaty:

-

Základní biologický a lékařský výzkum – slouží k odhalení podstaty fyziologických stavů a
funkcí člověka nebo zvířete, což může být dále využito ve studiu příčiny a vzniku
onemocnění. Jedná se tedy o základy, na kterých jsou založeny budoucí objevy[3].

-

Vývoj nových způsobů léčby onemocnění – mezi možné způsoby boje s nemocemi patří
rozvíjení kvalitnějších léků, zdokonalení chirurgických operací, výroba vakcín nebo hledání
dalších možností, jak předcházet nemocím. V současné době existuje stále mnoho nemocí,
jako je roztroušená skleróza, některé druhy rakoviny, AIDS, Alzheimerova choroba, atd., u
kterých ještě nemáme vyvinutý správný lék[3].

-

Přípravky z přírodních produktů používaných v lékařském výzkumu a léčbě - zvířata mohou
produkovat v krvi nebo mléce užitečné látky, jako například protilátky a hormony, které jsou
důležité pro diagnostické testy, lékařské ošetření, i základní výzkum. V budoucnu možná bude
možné vyrábět všechny tyto látky synteticky, ale v současné době, je většina z nich získávána
s použitím zvířat[3].

-

Testování bezpečnosti chemických látek a léčiv - široká škála chemikálií a léků, které se
používají v dennodenním životě, jako výrobky pro domácnost, v zemědělství, průmysl atd.,
musí být testovány pro jejich nezávadnost. Toto předběžné testování je velmi důležité, aby se
zabránilo znečištění životního prostředí a vzniku souvisejících zdravotních rizik[3].

-

Studium genetických poruch - existuje mnoho nemocí, které jsou buď částečně, nebo plně
dědičné a jsou způsobeny chybami v genetickém kódu člověka. Některá ze zvířat mají
podobnou genetickou poruchu a mohou tak hrát důležitou roli v porozumění a léčbě těchto
genetických chorob. Navíc díky významnému pokroku v molekulární biologii je možné
změnit geny a chovat kmeny myší a dalších zvířat s konkrétními genetickými chorobami[3].

-

Vývoj nových diagnostických testů – aby byla léčba onemocnění účinná, je zásadní přesná a
rychlá diagnóza. V této oblasti jsou pokusy na zvířatech nezbytné a celá řada diagnostických
testů vznikla právě na základě testů na zvířatech např. krevní testy pro diagnostiku infekčních
chorob[3].
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-

V biologii a lékařském vzdělání - zvířata se používají na školách při výuce biologie pro
pochopení základní anatomie a fyziologie zvířat i člověka[3].

2.2 Experimentální zvířata využívaná pro výzkum
2.2.1 Laboratorní myš (Mus musculus, čeleď Muridae)
Je populární výzkumný model pro jeho malou velikost, přizpůsobivost, nízké náklady na chov,
plodnosti, dobře definovaného genetického pozadí a relativně snadné genetické manipulaci. Rozvoj
genetického inženýrství umožňujícího vkládání cizích genů (transgenů) do genomu myši a schopnost
odstranit geny (známé jako „knockout“ myši) významně přispělo ke zvýšení využívání myší v oblasti
výzkumu. Počet inbredních kmenů dnes převyšuje číslo 200. Použití hlavně při sledování účinku
farmak, v genetice savců, ve virologii a při výzkumu nádorů.
2.2.2 Laboratorní potkan (Rattus norvegicus, čeled' Muridae)
V oblasti výzkumu je vedle myši druhým nejvíce využívaným hlodavcem. Potkani sdílejí mnoho
společných atributů myší, ale díky tomu že jsou větší, se hodí pro větší škálu manipulací. Genetické
inženýrství mutantních typů potkanů však zaostává za myším. Počet inbredních kmenů dnes převyšuje
padesátku.
2.2.3 Laboratorní morče (Cavia aperea, čeled' Caviidae)
Bylo jedním z prvních zvířat využívaných v lékařském výzkumu. Jeho obliba se ale ve vztahu
k myším a potkanům snížila kvůli jeho dlouhému období březosti (59-72 dnů), malému vrhu (2-5),
špatnému přístupu k cévám a problémům s anestezií. V současné době jsou stále vhodné
v mikrobiologii a sérologii. Vedle zdroje komplementu jsou významné z hlediska sensitivity k
Mycobacterium tuberculosis. Jsou odkázána na přísun vit.C v potravě, který podobně jako lidé
nedokáží syntetizovat.
2.2.4 Laboratorní králík (Oryctolagus cuniculus, čeleď Leporidae)
Za rozsáhlé užití v laboratorní práci vděčí králíci své příznivé velikosti, umožňující chirurgické
zákroky, tak jako značnému rozšíření v domácích chovech a značné plodnosti. Nutno počítat
s výraznou vegetativní reaktivitou. V chovech je nutné preventivní očkování proti myxomatóze.
Králíci jsou používány nejčastěji v oblasti testování bezpečnosti výrobků; pro výrobu polyklonální
protilátek; a ve studiích zraku, ortopedie, a kardiologie.
2.2.5 Laboratorní křeček (Mesocricetus auratus, čeleď Cricetidae)
Vedle syrského křečka, který je využíván především ke studiu karcinogeneze, dosáhl menšího
významu čínský křeček, vděčící za své rozšíření především mutací, která je modelem lidského diabetu.
Dnes existuje přes 30 inbredních kmenů od syrského křečka. Křečci jsou snadno dostupné, snadno se
reprodukují, a jsou relativně citlivé na mnoho indukovaných virových onemocnění. Používají se pro
studium obezity, indukované karcinogeneze, onemocnění prostaty, toxicity, infekčních onemocnění
(včetně pomalých virů), zubního kazu, chronické bronchitidy, a teratogeneze.
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2.2.6 Pes (Canis familiaris)
Zatímco modely hlodavců jsou nepochybně nejčastější využívány pro vědecké účely, větší zvířecí
modely poskytují jedinečné příležitosti pro biomedicínský výzkum. Psi se používají ve studiích
kardiologie, endokrinologie, ortopedie, protetických pomůcek, chirurgické techniky, farmakokinetice
a bezpečnosti výrobků. Jako nejvhodnější se jeví plemeno beagle. Od 80 let se od využívání psů jako
laboratorních zvířat upouští v důsledku tlaku veřejnosti.
2.2.7 Kočka (Felis catus)
Ačkoliv došlo k významnému poklesu používání koček ve výzkumu, jsou stále důležitým
modelem pro akutní pokusy v oblasti nervového a respiračního systému. V posledních letech se stávají
stále cennější jako modely imunodeficience virové infekce a neurodegenerativních chorob spojených
se stárnutím.
2.2.8 Prase domácí (Sus scrofa, čeleď Suidae)
K přímému použití v laboratoři je šlechtěno zvíře ve váze 30 kg v dospělosti, které je výhodné
z hlediska snadnější manipulace. Používají se pro kardiovaskulární výzkum (zejména ateroskleróza),
při studiu fyziologie trávicí soustavy, jako chirurgické modely, a xenotransplantaci. Užití prasečích
fétů a novorozených selat v perinatologii, embryologii, teratologii, při studiu ontogeneze, metabolizmu
a imunologie.
2.2.9 Opice (Simiae)
Nejčastěji různé druhy makaků a paviáni. Pro vývojovou blízkost člověku se je využití primát
kritické pro výzkum některých speciálních neurofyziologických problémů, ve virologii [4, 5].

Hlavní biologická data laboratorních zvířat
Pes
Březost (dny)
58-66
Chromozomy (počet) 78
Rekt. teplota (°C)
38,3
Srdeční frekvence
70-100
Respirační frekvence 12-20
Krevní tlak (mm Hg) 115/60
Erytrocyty (1012/l)
4-8
Hemoglobin (g/l)
149
Leukocyty (109/l)
% neutrof.
% lymfoc.
% eosinof.

(120-180)
7-18
60-80
12-30
2-8

Kočka
56-64
38
38,6
110-200
18-25
120/75
6-10
110

Králík
30-33
44
39,2
200-230
35-60
110/80
4-6
120

Potkan
21-23
42
38
260-400
70-150
120/80
5-11
150

Myš
19-21
40
37,4
500-600
100-210
115/80
6-12
150

Morče
65-72
64
38,6
130-190
90-150
90/56
4-6
140

(80-140)
6-15
30-90
10-70
4-9

(80-150)
6-12
30-50
35-70
1-3

(120-180)
8-14
18-36
60-70
1-4

(100-200)
7-15
10-40
35-90
0-7

(110-170)
4-15
18-60
55-80
1-5
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Trombocyty
Glukóza (mmol/l)

200-600
4,9

170-700
3-5

110-400 400-800
3,5-7
5-8

100-400
5

85-160
-

Tabulka 1. Hlavní biologická data laboratorních zvířat. Převzato z [4].

2.3 Etické zásady provádění experimentů na zvířatech
Rozvoj lékařských věd je úzce spojen s užíváním zvířat v experimentech. K objasnění některých
otázek byly prováděny pokusy s využitím zvířat již ve starověkém Řecku. Objevení anestetik v první
polovině 19. století přineslo velký pokrok v oblasti experimentů. Koncem 19. století se začíná
objevovat pojem pokusné zvíře a ve 20. století jsou zakládány chovy laboratorních zvířat, tzn. zvířat
chovaných pouze pro laboratorní účely. Také jsou odchovány první inbrední kmeny myší, potkanů a
morčat. Vzhledem k tomu, že byly dříve pokusy prováděny na nehomogenních a nespecifikovaných
zvířatech, jde o významný přínos pro experimentální práci. V této době se již běžně používá termín
„laboratorní zvíře“.
Co se týká otázky etických zásad, v roce 1876 je v Anglii přijat první zákon na ochranu
pokusných zvířat. V současné době všechny státy především ty z rozvinutých mají striktní legislativu
kontrolující experimenty využívajících experimentální zvířata. Tyto zákony zahrnují široké spektrum
počínaje chovem, evidencí, vědeckými postupy – zahrnující manipulaci, krmení, injikaci, odběr
tělních tekutin, vnímání bolesti, chirurgii, eutanazii aj. [3].
S rozvojem experimentů a stálým nárůstem mezinárodní spolupráce se současně zvyšuje potřeba
vytvořit standardy, které by zajistily omezení nebo odstranění nehumánních aspektů práce se zvířaty.
V roce 1959 byla definována biology Russell a Burch tzv. koncepce tří „R“. Jedná se o přesnou a
srozumitelnou formulaci zásad pro odpovědné a rozumné užití zvířat v experimentu, která se stala
základem při formulaci legislativy v celé řadě zemí. Tři „R“ jsou počáteční písmena anglických slov:
Reduction, Refinement, Replacement [2].
1. Reduction – Snižování
Je jakýkoli postup, který vede k dosažení stejného množství informací za použití minimálního
počtu zvířat nebo k maximalizování získaných informací z jednoho zvířete. Takové snížení může být
uskutečněno několika způsoby jako například sdílení zvířat, změny ve strategii výzkumu, použití
správného statistického plánu, správné používání kmenů, mutantů atd. [2].
Sdílení zvířat – na konci pokusu může docházet ke sdílení orgánů, tkání nebo tělních tekutin,
které nejsou potřebné pro daný projekt mezi jinými výzkumníky. Orgány a tělní tekutiny mohou být
také zamraženy a uloženy a později zpřístupněny pro výzkumné pracovníky například pro
standardizaci určitých biochemických testů/postupů. Hlavním cílem strategie výzkumu by mělo být
snížení počtu využívaných laboratorních zvířat. Například před zahájením hlavního experimentu, u
kterého se předpokládá zahrnutí velkého množství zvířat, by měly být provedeny malé pilotní studie
pro získání trendu. V některých studiích lze jako „pre-screening“ využít jiných organismů (rostliny,
mikroorganismy, hmyz), in vitro metod nebo dokonce neživých systémů (chemické nebo fyzikální
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systémy jako například počítačové simulace). Také nevhodná statistická analýza experimentálních
výsledků vede k neefektivnímu využívání zvířat. Takže správný statistický design ještě před
zahájením jakékoli studie a příslušná analýza výsledných dat může poskytnout srovnatelnou nebo větší
přesnost s použitím menšího počtu zvířat [2, 3].
2. Refinement – Zmírňování
Výraz "zmírňování" znamená upravení všech procedur, které zasahují do života laboratorního
zvířete od jeho narození až po jeho smrt. Tím se minimalizuje bolest a utrpení, které zvíře prožívá, a
pozvedá úroveň jeho života [2]. Součástí je i použití nových technik vyvinutých v humánní medicíně
zaměřené na snížení invazivity, zlepšení monitorování zvířat a analýzu tělních tekutin. S příchodem
mikroelektroniky, optických vláken a laserové technologie lze zvířata monitorovat zvířata externě i
interně bez omezení jejich pohybu. Dalším zlepšením je vývoj diagnostické klinické laboratorní
techniky, která vyžaduje pouze mikrolitry vzorků pro diagnostické testy [3].
3. Replacement – Nahrazování
Je náhrada zvířat v pokusech technikami „in vitro“, videozáznamem, filmy, matematickými
modely atd. Zvířata mohou být nahrazována těmito alternativami, pokud je dosažený výsledek na
stejné nebo vyšší kvalitativní úrovni ve srovnání s pokusem na zvířeti [2].
Některé z důležitých strategií:
- Vyhýbat se zbytečnému opakování pokusů a používat alternativy jako například přístup k on-line
databázím poskytujícím aktuální seznamy publikovaného výzkumu ve všech oblastech vědy.
-Nahrazovat biologické testy imunochemickými systémy
- Využívat matematické a počítačové modelování v rámci výzkumu nebo počítačové programy pro
studium anatomie, fyziologie v rámci vzdělávání a odborné přípravy.
- Používat metody in vitro pro testování toxicity a předběžný průzkum.
- Používat nižší organismy s omezenou citlivostí nebo těch, které nejsou chráněny právními předpisy
kontrolujícími pokusy na zvířatech. Například Drosophila, Caenorhabditis elegens, rostliny, houby,
bakterie (Salmonella) a viry.
- Jestliže je to možné, používat lidské tkáně dobrovolníků pro získání více informací o mechanismu
účinku. Jako příklad můžeme uvést použití imortalizovaných lidských buněčných linií, jako jsou
keratinocyty pro studie nových léků, a použití fetálních tkání placenty [3].
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2.4 Manipulace a fyzické omezení zvířat
Bezpečné, pevné, šetrné zacházení a fyzické omezení laboratorních zvířat je klíčem k humánní
technice. Fyzické omezení laboratorních zvířat je provedeno bezpečně a humánně za předpokladu, že
je s nimi správně zacházeno a manipulováno. Neodborná manipulace může mít za následek zvýšení
stresu a poranění zvířete. Kromě toho se u osoby manipulující se zvířaty zvyšuje riziko zranění
kousnutím nebo poškrábáním způsobené strachem nebo úzkostí zvířete.
U všech zvířat je vhodné, aby si nejdřív zvykly na manipulaci, což může být provedeno v období
aklimatizace před použitím pro výzkum. Fyzické omezení je ale stresující i u zvířat zvyklých na
manipulaci, proto je vhodné dobu trvání omezení minimalizovat. Také tichá a klidná atmosféra
v laboratoři, kde se pracuje s laboratorními zvířaty, minimalizuje napětí pro zvířata. Současně je
důležité mít vhodný oděv a rukavice pro zajištění ochrany před nebezpečím, jako jsou například
alergeny, ale i na ochranu zvířat z neúmyslného přenosu potenciálních infekčních agens [2].
2.4.1 Manipulace a omezení myši
1. Vyjměte myš z klece jemným uchopením za konec ocasu (pevné uchopení myši za kořen ocasu
umožňuje omezení pohybu, které je vhodné pouze pro manipulaci na krátkou vzdálenost). Položte
zvíře na mřížované víko klece, což myši umožní uchopení (obr. 1). Vyhněte se stresování myši
hlasitými zvuky nebo prudkými pohyby. Mírný tah ocasu směrem dozadu bude mít za následek
instinktivní držení víka klece.
2. Volnou rukou se přibližte ke krku myši a jemně ale pevně uchopte palcem a ukazováčkem kůži za
ušima.
3. Volnou rukou přemístěte ocas pod malíček ruky držící myš za zátylek (obr. 1).
4. Myš je omezena v pohybu a připravena k další manipulaci [6].
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Obrázek 1. Manipulace s myší a omezení pohybu. Použití mírného tahu ocasu dozadu (A), uchopení
palcem a ukazováčkem kůže za ušima (B), převedení ocasu pod malíček ruky držící myš za zátylkem
(C). Převzato z [6].

2.4.2 Manipulace a omezení potkana

1. Vyjměte potkana z klece jemným uchopením za celé tělo kolem hrudníku v oblasti za předními
končetinami. Položte potkana na pevnou podložku. Dospělí jedinci by neměly být zvedání za ocas,
pouze v krajní situaci a krátce.
2. Udržujte si kontrolu nad zvířetem kolem hrudníku a druhou ruku použijte pro držení ocasu. Uchopte
volnou kůži na zadní části krku (obr. 2). Příliš velký tlak může mít za následek zvýšený odpor zvířete
a jeho zranění, což může zvýšit riziko kousnutí. Některé kmeny potkanů jsou agresivnější, proto je
vhodnější použití bavlněných pracovních rukavic.
3. Potkan je omezen v pohybu a připraven k další manipulaci [6].
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Obrázek 2. Manipulace s potkanem a omezení pohybu. Uchopení kolem hrudníku za předními
končetinami pomocí palce a prostředníku (A), uchopení volné kůže na zadní straně krku palcem a
ukazováčkem (B). Převzato z [6].

2.4.3 Manipulace a omezení křečka

1. Vyjměte křečka z klece tím, že mu umožníte vlézt do malé nádobky nebo kontejneru. Přesuňte ho
bez stresu na rovný povrch.
2. Položte na křečka ruku - dlaní dolů a palcem u hlavy.
3. Pomalu uchopte volnou kůži na krku a zádech, pevným tahem napněte kůži přes hrudník a břicho.
Uchopením více kůže snižuje odpor zvířete a zajišťuje větší bezpečí křečka.
4. Zvedněte zvíře stejnou rukou pro podporu těla křečka (obr. 3).
5. Křeček je omezen v pohybu a připraven k další manipulaci [6].
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Obrázek 3. Manipulace s křečkem a omezení pohybu. Umístění ruky dlaní dolů přes křečka (A),
uchopení volné kůže na krku a zádech, napnutí kůže přes hrudník a břicho (B). Převzato z [6].

2.4.4 Manipulace a omezení králíka

1. Vyjměte králíka z klece uchopením ho za dostatečné množství volné kůže na zádech v oblasti
předních končetin. Umístěte druhou ruku jako podporu pod zadní končetiny a uchopte za hlezna (obr.
4). Nezvedejte králíka za uši! Králíci jsou velmi citliví na bederní páteř, proto musí být věnována
extrémní pozornost omezení, aby se zabránilo náhlému pohybu.
2. Držte králíka jednou rukou za kůži na zádech a umístěte jeho hlavu pod horní část paže protilehlé
ruky. Podpořte zadní končetiny protilehlou rukou a přitiskněte k tělu.
3. Umístěte králíka na čistý ručník nebo jiný hrubý povrch, nikdy nepokládejte na kluzkou podložku,
kde je králík značně nejistý a podléhá panice.
4. Uchopte králíka pevně za kůži na zátylku. Druhou rukou uchopte zadní nohy a natáhněte je. Otočte
králíka zády směrem dolů (obr. 4). Pro podporu hmotnosti zvířete umístěte ruku pod záda. Zadní
končetiny ponechte ve vysunuté poloze.
5. Králík je omezen v pohybu a připraven k další manipulaci.
6. Po skončení vraťte králíka do klece zadními končetinami napřed, aby se zabránilo vyskočení králíka
z klece [6].
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Obrázek 4. Manipulace s králíkem a omezení pohybu. Držení králíka pevně za kůži na zátylku a
zadní nohy, pro intraperitoneální injekci umístění králíka na záda. Převzato z [6].

2.4.5 Manipulace a omezení prasete

1. Omezte pohyb prasete obejmutím krku pomocí palce a ukazováčku jedné ruky a druhou rukou celé
tělo pro podporu. U prasat nehrozí kousnutí, ale velmi snadno se mohou vylekat a snažit se zabránit
omezení.
2. Pro přesun omezte zvíře opřením o své tělo nebo zabalením do ručníku [6].

3. ANESTESIE LABORATORNÍCH ZVÍŘAT
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Nové poznatky a pokrok v lékařských i biologických vědách je trvale spojen s pokusy na
laboratorních zvířatech. V současné době se hledají a už i aplikují alternativní metody, aby se
minimalizoval počet laboratorních zvířat uvedených do pokusů. Nicméně řada experimentů se bez
zvířecího modelu neobejde. Z toho důvodu volba vhodného druhu pokusného zvířete, správná
manipulace s ním a především volba vhodného způsobu anestézie výrazně ovlivňuje jak průběh
experimentální práce, tak její výsledky. Výběr vhodného způsobu anestesie závisí na celé řadě faktorů
[2]. Je nezbytné přihlédnout k:
 Povaze a délce chirurgického výkonu (zda se jedná o akutní nebo chronický pokus) a tomu i
přizpůsobit hloubku anestézie a analgezie
 Znalosti vlivu anestetik na sledované pokusné parametry
 Rozdílům v citlivosti a dávkování anestetik u jednotlivých druhů laboratorních zvířat, ale i na
jednotlivé orgánové systémy daného jedince
 Stáří laboratorních zvířat
 Technickému a personálnímu vybavení laboratoře
Většina anestetika způsobuje depresi fyziologických funkcí v závislosti na dávce a typů anestetik.
Pro určení adekvátního množství anestetika by mělo být posuzováno několik parametrů - úroveň
vědomí, reakce na podněty, stav kardiovaskulárního, dýchacího, pohybového aparátu a
termoregulačních systémů. Interpretace a vhodná reakce na různé, měřené parametry vyžaduje trénink
a zkušenosti s anestézií neboť jednotlivé odpovědi zvířat se značně liší a to i v rámci druhových
rozdílů. Proto je vhodné vypracovat pokyny pro výběr a správné použití analgetik a anestetik, které by
měly být pravidelně aktualizovány [2].

3.1 Anestezie
3.1.1 Lokální anestezie
Jako lokální anestetika mohou být použity gel, krém, roztok, nebo aerosol a jsou používány pro
blokování bolesti oka a ucha, na sliznicích a na kůži. Lokální anestetika mohou být také použity jako
analgetický doplněk během celkové anestezie v průběhu chirurgického zákroku [1].

3.1.2 Celková anestézie
V zásadě rozeznáváme dva způsoby celkové anestézie.
1. Injekční anestézie, při které je v tekutině rozpuštěné anestetikum injikováno intravenózně,
intramuskulárně, subkutánně nebo intraperitoneálně.
Způsob podání je pak rozhodující v dávkování, rychlosti a nástupu účinku i pro jeho délku. Při
i.m., s.c. nebo i.p. injekci dochází k aktivní resorpci anestetika tkáněmi nebo přes peritoneum.
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Rychlost resorpce je závislá od způsobu aplikace, od místa aplikace, a od stavu krevního oběhu. Při
i.v. injekci se dostává anestetikum přímo do krevního oběhu a odtud do CNS.
 Intravenózní aplikace (i.v.)
Intravenózní aplikace anestetika je nejbezpečnější způsob podání, protože umožňuje úpravu dávky u
jednotlivých zvířat. K prodloužení trvání anestezie mohou být použity opakované injekce, ale aby se
dosáhlo stabilního úrovně anestezie, dává se přednost kontinuální intravenózní infuzi. Změnou
rychlosti infuze se dá upravit množství anestezie, což umožňuje kontrolu srovnatelnou s inhalační
anestezie. Další výhodou kontinuální intravenózní aplikace je okamžitý účinek dané látky. Farmaka se
aplikují do povrchově ležících vén zvířete. U některých druhů laboratorních zvířat pro aplikaci
využívají ocasní vény. U křečků a morčat je tento způsob aplikace velmi obtížný a úspěch aplikace je
závislý na zručnosti a zkušenosti experimentátora. Proto raději volíme jiný způsob anestezie.
 Intraperitoneální aplikace (i.p.)
Tento způsob anestézie se běžně používá u malých hlodavců ale ne u březích. Zvíře přitom držíme v
šikmé poloze hlavou dolů a injikujeme do horního kvadrantu hypogastria. Je možný ještě jeden způsob
podání farmak intraperitoneálně za pomoci asistenta. V tomto případě zvíře uchopíme za volnou kůži
na krku břichem nahoru. Asistent mírně natáhne zadní končetiny, čímž dojde k napnutí břišní stěny.
Jehla je zaváděna skrz kůži a břišní stěnu mírně laterálně zhruba ve výši pupku kolmo na stěnu,
následně se jehla sklopí a aplikuje se látka. Při tomto podávání anestézie musíme brát v potaz velikost
a uložení jater, která by mohla být nesprávně vedeným vpichem poškozena, jehla by proto neměla
proniknout do hloubky více než 4 nebo 5 mm. Tento způsob aplikace náleží zkušeným
experimentátorům.
 Intramuskulární aplikace (i.m.)
Nejvhodnějším místem pro i.m. aplikaci je do musculus quadriceps nebo do musculus gastrocnemius hluboko do stehenní svaloviny. Je potřeba si dávat pozor, aby nedošlo ke zbytečnému poškození svalu
a nepřiměřené bolesti. Některé látky, jako například ketamin, mohou způsobit nekrózu svalů a proto je
potřeba je ředit a aplikovat na několika různých místech, aby došlo k omezení tohoto efektu.
 Subkutánní aplikace (s.c.)
Subkutánní aplikace je často alternativou i.m., protože je snadnější a také méně bolestivá.
Rychlost absorpce je často srovnatelná s i.m.. Provádíme do volných tkání například mezi lopatky
nebo stěny hrudní. Tento způsob aplikace je často používán při premedikaci anebo k podání tekutin při
úpravě stavu hydratace [1].

2. Inhalační anestézie, při které jsou vdechována za pomocí inhalačních zařízení plynná nebo tekutá
anestetika.
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Inhalační anestezie je v principu proveditelná u všech druhů a věkových kategorií laboratorních
zvířat. Výhodou je rychlá indukce ale i zotavení, větší kontrola a stabilní fyziologické účinky. Ve
většině případů, souběžný přísun kyslíku také přispívá k omezení celkového rizika anestezie.
Nevýhodou inhalační anestezie jsou vysoké náklady a potřeba odsávacího systémem a v neposlední
řadě větší technická způsobilost.
Nejbezpečnější způsob, jak spravovat těkavé látky je pomocí anesteziologického přístroje. Díky
možnosti kalibrace lze anestetikum dodávat v přesné koncentraci. Inhalační anestetikum se zvířeti
dodává pomocí nosného plynu. Jestliže se jako nosič používá kyslík, výsledkem je vysoká úroveň O2
v arteriální krvi. Kyslík ve směsi se vzduchem nebo oxidem dusným (N2O) bude produkovat více
fyziologickou úroveň O2 v arteriální krvi. Oxid dusny má také výhodu v tom, že přispívá
k analgetickým účinkům, aniž by docházelo k respirační depresi a redukuje použití těkavých látek o
20%. Indukce inhalační anestézie může být dosaženo pomocí indukční komory nebo obličejovou
masku. Maska indukce by měl být používána pouze u zvířat, která jsou zvyklá na manipulaci. Dále
jsou nezbytné účinné odsávání systémy, aby se zabránilo vystavení pracovníků unikajícím plynům
anestetik.
Další nevýhodou inhalační anestézie je ten fakt, že zvířata během inhalační anestezie reflexivně
zadržují dech, a tím pádem může dojít k řadě komplikací souvisejících s respiračním a oběhovým
systémem. Pro nejlepší zajištění dýchacích cest je vhodné použít mechanickou ventilaci pomocí
tracheální intubace[1].
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Tabulka 2. Anestetika a analgetika používané u laboratorních zvířat. Převzato z [7].

3.2 Poanestetická péče
Důležitou součástí pooperační péče je sledování zvířete a zásah v průběhu odeznívání účinků
anestezie jestliže je potřeba. Intenzita dozoru se bude lišit v závislosti na druhu a procedury. Během
tohoto období by zvířata měla být v čistém a suchém prostředí, kde mohou být pozorováni
vyškoleným personálem. Zvláštní pozornost by měla být věnována termoregulaci, kardiovaskulární a
respirační funkci a rovnováze tekutin, případně zajistit podání analgetik nebo tekutin.

18

Projekt: OrganoNET – partnerství pro vzdělávání a výzkum v oblasti zobrazování tkání a orgánů
Registrační číslo: CZ.1.07/2.4.00/31.0245
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Po odeznění účinků anestézie je monitorování méně intenzivní, ale mělo by zahrnovat pozornost
na základní biologické funkce příjmu, eliminovat příznaky pooperační bolesti, sledovat jestli nedošlo
k infekci zvířete [2].

4. INHALAČNÍ ANESTETICKÝ SYSTÉM VETEQUIP
Anestetický systém VETEQUIP je určen pro použití malých modelů zvířat - od myší po prase.
Standardní konfigurace zahrnuje montážní stojan s průtokoměrem kyslíku, ventil kyslíku, odpařovač a
kyslíková hadice se závitem. Standardní systém také obsahuje duální dýchací okruh; 2-litrová
indukční komora, dýchací okruh s maskou pro krysy a myš a 2 aktivní uhlíkové filtry na odstraňování
odpadních plynů [8].

19

Projekt: OrganoNET – partnerství pro vzdělávání a výzkum v oblasti zobrazování tkání a orgánů
Registrační číslo: CZ.1.07/2.4.00/31.0245
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Stolní anestetický systém laboratorních zvířat
Rukojeť pro přenášení

Průtokoměr
kyslíku

Nastavení odpařovače

Kyslíkový ventil
Odpařovač
Společný výstup
Regulátor průtoku

Duální dýchací okruh
Indukční komora

Evakuační port

Uhlíkové filtry

Přívodní trubice
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Obrázek 5. Standartní konfigurace stolního inhalačního anestetického systému pro laboratorní
zvířata. Převzato z [8].
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4.1 Teorie obsluhy
Inhalační anesteziologický systém je navržen tak, aby umožnil následující kroky:
1. Převedení kapalného anestetika do páry.
2. Dodání par anestetika v přesně měřitelném množství.
3. Udržování laboratorních zvířat přísunem metabolické plynu spolu s anestetikem.
4. Zachycení všech odpadních plynů.
5. Odvedení odpadního plynu do evakuačního systému, jako je kanystr s aktivním uhlím nebo
odsávací zařízení [7].

4.2 Provozní diagram
1. Kyslík proudí z tlakového zásobníku, který může být umístěn v místnosti s anestetickým systémem
nebo v samostatné místnosti s přívodem kyslíku skrz zdi.
2. K zásobníku je připojen regulátor, který snižuje tlak kyslíku z vysokého 2200 PSI na použitelný 55
PSI.
3. Kyslíku se dostává do anesteziologického zařízení přes D.I.S.S. připojení a dále je rozváděn do
dvou kanálů:
 Jeden kanál vede do průtokoměru kyslíku. Pomocí regulátoru průtoku na průtokoměru dochází
dále k redukci 55 PSI na průtok měřený v litrech za minutu (LZM).
 Druhý kanál vede ke kyslíkovému ventilu. V normální (uzavřené) poloze nedochází k průtoku
skrz tento ventil. Když je tlačítko otevřené, kyslík proudí přímo do dýchacího okruhu při
rychlosti přibližně 15-35 LPM. Kyslík neprochází odpařovačem.
4. Průtok kyslíku z průtokoměru je dále směřován do vstupu odpařovače. Jestliže je odpařovač v
poloze "OFF", kyslík neprochází skrz odpařovač a není obohacen o anestetikum. Jestliže je odpařovač
v jakékoliv jiné pozici než "OFF", dochází k dodání přesné koncentrace odpařeného anestetika
prostřednictvím výstupu z odpařovače do dýchacího okruhu. Pomocí nastavení odpařovače může
obsluha ovládat a regulovat množství par anestetika, které bude přidáno do toku kyslíku. Množství je
měřeno jako procento z celkového průtoku a může se měnit od 0 do 5%.
5. Kanály z odpařovače a kyslíkového ventil ústí do společného výstupu a duálního dýchacího okruhu.
6. Jakmile plyn vstoupí do duálního dýchacího obvodu, dochází k jeho rozvětvení. Uzavírací ventily
na každé větvi obvodu umožňuje nezávislé ovládání.
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 Jedna větev vede do indukční komory. Jestliže je uzavírací ventil do indukční komory
otevřený, plyny proudí do komory skrz tzv. přívodní trubicí. Anestetický plyn cirkuluje v
celém prostoru komory na základě turbulence, do té doby než pasivně dostane do evakuačního
portu a následně filtru s aktivním uhlím.
 Druhý kanál vede do dýchacího okruhu. Jestliže je uzavírací ventil do indukční komory
otevřený, plyny proudí do masky dýchacího okruhu. Plyny pak pokračují přes dolní trubici
dýchacího okruhu a do filtru s uhlím [7].

4.3 Kontrola před použitím a provozem
1. Ujistěte se, že přívod plynu je připojen k příslušnému D.I.S.S. vstupu na zadní straně průtokoměru.
2. Zkontrolujte, zda je zajištěno dostatečné množství plynu a zda je zapnutý přívod plynu.
3. Pro ověření funkčnosti průtokoměru otočte průtokovým ventilem v plném provozním rozsahu proti
směru hodinových ručiček a pro následné uzavření ve směru hodinových ručiček. Po dokončení testu
zavřete ventil.
! Při vypínání průtokoměru otáčejte ventilem ve směru hodinových ručiček pouze do doby, kdy
plováček dosáhne dno trubice. Nadměrné přetažení by mohlo vést k poškození ventilu.
4. Pro ověření funkčnosti kyslíkového ventilu stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund. Mělo by
dojít k rychlému uvolnění kyslíku ze společného výstupu. Po uvolnění by se měl kyslíkový ventil
okamžitě vrátit do polohy “OFF“ a tok by se měl okamžitě zastavit.
5. Naplňte odpařovač příslušným anestetikem [7].

4.4 Protokol použití
1. Po kontrole (viz. 6.3) sestavte svůj systém a zkontrolujte těsnost všech spojů.
2. Pokud je to nutné, naplňte odpařovač vhodným kapalným anestetikem.
3. Otevřete ventil v dýchacím okruhu vedoucí k indukční komoře.
4. Zavřete ventil v dýchacím okruhu vedoucí k masce.
5. Otočte regulátorem průtoku kyslíku a nastavte průtok alespoň na jeden (1) litr za minutu (lzm).
6. Umístěte zvíře # 1 do indukční komory a zajistěte víko.
Poznámka: Do komory můžete umístit tolik zvířat, kolik se jich tam pohodlně vejde.
7. Nastavte odpařovač na 2-2 ½%. Zvíře # 1 by mělo začít ztrácet vědomí během 2 minut.
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8. Jestliže zvíře # 1 nereaguje na houpání / třepání komory, stiskněte kyslíkový ventil na 20 až 30
sekund (na 2 litry komory) umožňující odvedení anestetického plynu z indukční komory.
Poznámka: Odvedení plynu z komory by se nemělo probudit již uspané zvíře.
Je-li otevřen ventil pro masku současně s ventilem kyslíku, tlak kyslíku přes masku může
tlačit nos zvířete do masky. Proto vždy uzavřete ventil k masce před otevřením kyslíkového
ventilu.
9. Otevřete ventil v dýchacím okruhu pro masku.
10. Okamžitě uzavřete ventil v dýchacím okruhu vedoucí k indukční komoře. Otevřete komoru a
vyjměte zvíře # 1.
11. Umístěte zvíře # 1 nosem do kuželu masky.
12. Umístěte zvíře # 2 do indukční komory a otevřete ventil v dýchacím okruhu vedoucí k indukční
komoře.
13. Jakmile je procedura se zvířetem # 1 kompletní, uzavřete ventil v dýchacím okruhu pro masku a
umístěte zvíře # 1 do klece. Zvíře se začne probouzet přibližně během 2 minut.
14. Opakujte kroky 8 až 12 se zvířetem # 2, a všech ostatních, dokud nebudou dokončeny všechny
potřebné procedury.
15. Otočte regulátorem odpařovače do polohy "OFF".
16. Vypněte průtokoměr kyslíku.
17. Používáte-li volně stojící nádrž kyslíku, vypněte nádrž.
18. Očistěte a vydezinfikujte komoru a masku jak je popsáno v postupu viz čištění [7].

4.5 Údržba
Doporučuje se roční preventivní certifikovaná údržba kvalifikovaným personálem pro zajištění
řádného
fungování.
Denní
údržba
zvýší
životnost
anesteziologického
systému.
Nepoužívejte čisticí prostředky na ropné bázi, pouze produkty na bázi silikonu.

 Stojan: Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky. Otřete čistým vlhkým
hadříkem. Stojan je vyroben z materiálu, který vydrží většinu čistících /dezinfekčních
prostředků. Před použitím je doporučeno vyzkoušet jeho účinek na nenápadném místě
povrchu.
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 Průtokoměr: Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky. Plastové kryty
průtokoměru můžete vyjmout a vyčistit vlhkým hadříkem. Vnější skleněné části může
čistit stejným způsobem. V případě, nečistoty nebo překážky uvnitř systému, je potřeba
kontaktovat
servis.
Regulátor
toku
nevyžaduje
žádnou
údržbu.
 Kyslíkový ventil: Ventil nevyžaduje žádnou údržbu [7].
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5. SHRNUTÍ
Cílem těchto skript je seznámit čtenáře se základními informacemi týkajících se využití
laboratorních zvířat v experimentech, jakým způsobem s nimi manipulovat a současně dodržovat
etické zásady bránící zbytečnému způsobování bolesti nebo poškozování zdraví či usmrcování bez
důvodu. Použití analgetik a anestetik může být jeden ze způsobů jak tomu předejít, současně umožnuje
velký pokrok v oblasti experimentů.
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