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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Stanovení odmořovací účinnosti vyvíjených odmořovacích prostředků při perkutánním zamoření kůže NPL nebo 

alkylačními činidly na malém laboratorní zvířeti (potkan) a na prasatech 

Doba trvání projektu pokusů duben 2014 - prosinec 2015 

Klíčová slova - maximálně 5 Farmakokinetika, odmořování, transdermální 

Účel projektu pokusů - označte jej křížkem (x) do prázdného políčka 

X základní výzkum 

 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 experimentů je definovat účinnost různě připravených dekontaminačních prostředků na živém organismu po 

perkutánním  podání. Pro vývoj nových dekontaminačních prostředků je nutné definovat jejich toxikologické a 

farmakokinetické parametry v in vivo experimentu. Stanovení těchto parametrů umožní definovat terapeutickou šíři a 

vhodnost technologické přípravy lékové formy. 

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) 

Vývoj nových dekontaminačních prostředků pro aplikaci na kůži zasaženou toxickými látkami u zvířat a lidí. 
Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

500 ks potkan a  20 ks prase sus scrofa domestica (plemeno BU po celou dobu platnosti trvání projektu, tj. do 30.12.2015 

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

skončení pokusu? 

pokus, dle klasifikace závažnosti - střední. Z těla budou připraveny učební materiály pro další výuku. 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Bude použit nezbytný minimální počet zvířat standardně používaný k realizaci těchto studií. Tento experiment navazuje na 

předchozí experiment in vitro, ve kterém byla sledována permeace zájmových látek přes excidovanou kůži na Franzových 

celách z kadaverů zvířat použitých v jiných experimentech.  Na základě získaných výsledků, je třeba provést jejich 

ověření na celoorganismové úrovni. Není nám známa jiná alternativní metoda mimo použití Franzových cel.  Identická 

metodika testování dekontaminačních prostředků je používána na srovnatelných pracovištích v celé Evropě, včetně 

použitých počtů a druhů zvířat. 

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

Je plánováno využití nejmenšího počtu zvířat pro zajištění dostatečného množství parametrů ke statistickému vyhodnocení 

experimentu. 

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 je vhodné pro zajištšní dostatečného odběru krevních vzorků od jednoho zvířete (omezení počtu zvířat 

v experimentu). Celý vlastní experiment bude proveden v celkové anestezii, krevní řečiště bude zpřístupněno centrálním 

katetrem (metoda dle Seldingera – miniinvazivní a nebolestivý přístup). Laboratorní potkan je využíván z důvodů 

návaznosti na předchozí studie, zároveň je nejčastěji používaným druhem pro tyto studie celosvětově. 

 


