
 

Netechnické shrnutí projektu pokusu 

Název:  

Výzkum a vývoj nových léčiv pro léčbu Alzheimerovy choroby 

Cíle projektu pokusu:  

Hlavním cílem je vývoj a příprava nových léčiv a molekul využitelných pro léčbu 

Alzheimerovy choroby. Výzkum bude nasměrován k centrálně působícím POP3 inhibitorům, 

jakožto nové skupině léčiv Alzheimerovy choroby. V průběhu této studie budou připravovány 

nové molekuly POP3 inhibitorů, které budou testovány in vitro. Následně budou vybráni 

vhodní kandidáti, u kterých budou stanoveny důležité farmakokinetické a biochemické 

charakteristiky.   

Předpokládaná újma:  

Stanovení LD50 bude provedeno v souladu s metodikou OECD, tak aby byl použit co 

nejmenší počet zvířat nutný k se stanovení toxicitních charakteristik. Zvířata budou 

anestezována v atmosféře CO2, usmrcena budou odkrvením v průběhu odběru tkání pro 

histopatologické vyšetření. 

Předpokládaný přínos:  

Testované nově vyvinuté reaktivátory acetylcholinesterázy mají podle předběžných in vitro 

ověřovacích experimentů prokázány vyšší reaktivační schopnost a nižší toxicitu než stávající 

nejúčinější reaktivační látky určené k terapii otrav organofosforovými sloučeninami. Ověření 

těchto charakteristik v in vivo experimentu je nezbytné pro možné definování jejich 

potenciálního klinického významu a inovaci tak stávající farmakoterapeutické palety. 

Počet a druh pokusných zvířat:  

V roce 2014 se plánuje provedení stanovení LD50 pro tři nově připravené látky na potkanech 

(120 zvířat), myších (120 zvířat) a morčatech (120 zvířat). V roce 2015 bude provedena 

farmakokinetická studie dvou až tří léčiv, hodnocení prostupu přes hematoencefalickou 

bariéru a biochemické stanovení (celkem 90 zvířat, potkan). V průběhu celé studie toto činí 

210 samců potkana, kmen Wistar, 120 samců myší a 120 samců morčete. 

Průkaz dodržení nahrazení a omezení používání pokusných zvířat a šetrného zacházení s nimi: 

Stanovení LD50: zvířatům budou aplikovány rozdílné dávky nově připravených léčiv 

v koncentracích tak, aby byla stanovena hodnota odpovídající LD50, k výpočtu přesné dávky 

bude použit software, z důvodu snížení počtu zvířat na nejnižší možnou míru. Pro stanovení 

biologické dostupnosti bude zvířatům podána terapeutická dávka, která bude odvozena od její 

dříve stanovené LD50 (hodnota 5 % LD50). Pro stanovení LD50 nově syntetizovaných látek je 

nezbytné stanovení v in vivo experimentu. Zvolený počet zvířat je minimální pro validní 

statistické zhodnocení získaných dat. Budou dodržovány zásahy humánního zacházení s 

pokusnými zvířaty v souladu s platnou legislativou. 


