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Název:  

Farmakokinetika nově vyvíjených kognitiv. 

Cíle projektu pokusu:  

Hlavním cílem studie je v preklinickém experimentu na prasatech definovat farmakokinetické 

parametry po perorálním podání substance nebo lékové formy s obsahem nově 

syntetizovaných látek inhibujících acetylcholinesterázu. In vivo experimenty pak budou 

voleny pouze jako finální experiment pro nejnadějnější látky a nově připravené lékové formy, 

ověřené v disolučních in vitro testech. 

Předpokládaná újma:  

Zvířatům bude v celkové anestezii kanylována vena cava pro možnost odběru krevních 

vzorků. Kanyla bude podkožně vyvedena za ucho a fixována. Z kanyly budou poté ve 

stanovených časových intervalech (za volného pohybu zvířete v kotci) odebírány krevní 

vzorky pro stanovení koncentrace účinné látky. Po ukončení experimentu se zvíře usmrtí 

v celkové anestezii vykrvením.   

Předpokládaný přínos:  

Jedná se o stanovení základních farmakokinetických parametrů nově syntetizovaných 

potenciálních léčiv pro terapii neurodegenerativních onemocnění. Farmakokinetika bude 

srovnávána se stávajícími komerčně dostupnými léčivy ze stejné indikační skupiny. Cílem je 

nalézt nové léčivo se stejnými nebo lepšími terapeutickými vlastnostmi. 

Počet a druh pokusných zvířat:  

Celkem bude použito na celou dobu projektu (2 roky) 48 prasat (samice), stáří 4-5 měsíců.  

Plánováno je ověření farmakokinetiky po podání pěti různých, nejnadějnějších látek (dle 

předchozích toxicitních testů) a jedna standardní, v současné době používaná (n=8).  

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

Bude použit nezbytný minimální počet zvířat standardně používaný k realizaci těchto 

preklinických studií a pro validní statistické zhodnocení výsledků. Zvířata budou po ukončení 

experimentu usmrcena v celkové anestezii vykrvením. Při kanylaci vena cava (pro odběr 

krevních vzorků) bude zákrok proveden v celkové anestezii zvířete navozené i.m. aplikací 

směsí Ketaminu a Azaperonu i.m. s následnou inhalací (fluotan/N20 + 02). Provedení těchto 

experimentů na zvířeti je nezbytné, nelze jej plně nahradit žádnými alternativními metodami. 

U nově připravovaných lékových forem je nutno ověřit jejich vlastnosti po podání živému 

organismu a specifikovat základní farmakokinetické parametry účinné látky. 


