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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSU  
Názey projektu pokusů 	 - 
Stanovení parametru MTD (Maximum Tolerated Dose) u modulátorů cholinesteras 
Doba trvání projektu pokusů 	1 6 měsíců 
Klíčová slova - maximálně 5 	i antidota, maximální tolerovatelná dávka, modulátory cholinesteras, nervově paralytické 

: látky, pesticidy 
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projektu pokusů - označtejej křížkem (x) do prázdného políčka 	 _ 	___  
základní výzkum 
translační nebo aplikovaný výzkum 
vývojvýroba nebo zkoušení kvality, účinnosti a nezávadnosti léčiv, potravin, krmiv a jiných látek nebo yýroblců 
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) 
Hodnocení zástupců modulátorů cholinesteras v rámci testování metody pro stanovení vhodných (netoxických) dávek 
standardních a nově vyvinutých antidot z této skupiny látek.  
Pravděpodobné potenciální přínosy projektu pokusů (jak by mohlo být dosaženo pokroku ve vašem vědním oboru 
nebo igIcý př-ínos by z něj člověk či zvířata mohli mít) 
Testované látky ze skupiny modulátorů cholinesteras a jejich deriváty jsou vyvíjeny jako antidota při otravách pesticidy a 
nervově paralytickými látkami.  
Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž" použití se předpokládá 
Zvířata použitá v experimentu budou inbrední myší linie Balb/c — maximálně 260 kusů— o váze 18-24,__ 
Jaké jsou očekávané nežádoucí účinky u zvířat? Jaká je navrhovaná míra závažnosti? Jak bude se zvířaty naloženo po 
skončení pokusu? 
Míra závažnosti: střední. Zvířata budou usmrcena předávkováním celkovými anestetiky. Kadavery budou uloženy do 
chladícího boxu a neškodně odstraněny asanačním ústavem.  
Uplatňování 3R (replacement, reduction, refmement) 
Nahrazení používání zvířat: Uveďte, proč je nutné použít zvířata a proč nemohou být využity alternativy bez použití 
zvířat. 
Tento typ experimentu je nutné provádět na celoorganismové úrovni. Jedná a komplexní dynamický proces, který nelze 
studovat pomocí alternativních metod. 
Omezení  používání zvířat: Vysvětlete,_ jak lze zajistit použiti co nejmenšího počtu zvířat. 
Stanovení MTD nahrazuje pro látky s potenciálním využitím jako léčiva studie typu LD50, s menším dopadem na 
laboratorní zvířata. Oproti studiím LD50 poskytne stanovení MTD přesnější údaje lépe využitelné v navazujících (např. 

reklinických) studiích látek, čímž dojde ke snížení počtu potřebných pokusných zvířat. 
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 opatřeni , která budou přijata za účelem snížení újmy _způsobené zvířatům na minimum. 
Inbrední myší linie Balb/c je běžně používána v celé řadě farmakologicko — toxikologických studií a je proto vhodná pro 
stanovení MTD hodnocených látek. Se zvířaty bude zacházeno maximálně šetrně a klidně. Před zahájením pokusu budou 
zvířata navykána na manipulaci člověkem tak, aby nezbytnou manipulaci během pokusu zvládla bez stresu a zranění. V 
případě příznaků výrazného utrpení budou zvířata neprodleně vyřazena ze studie a utracena humánním způsobem. 
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