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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSU  
Název projektu pokusů 	 _ 
Modulátory mitochondriálních enymů k léčbě neurodegenerativních onemocnění 
Doba trvání projéktu pokusů 	1 Do konce roku 2015 
Klíčová slova -  maximálně 5 	i Modulátory, mitochondriální enzymy, neurudegenerativní onemocnění  
Účel _projektu pokusů - označte jej křížkem (x) do prázdného políčka 
x 	základní výzkum 

translační nebo aplikovaný výzkum 
'1 vývoj, výroba nebo zkoušení kvality, účinnosti a nezávadnosti léčiv, potravin, kimiv á jiných látek nebo výrobků 

ochrana přírodního prostředí v zájmu zdraví a dobrých životních podmínek lidí nebo zvířat 
, zachování druhů 
1  vyšší vzdělávání nebo odborná příprava 

- ? trestní řízení a jiné soudní řízení  
Cíle 	(př  řešené vědecké neznámé nebo vědecké či klinické p_otřeby) projektu pokusu 
Mitochondriální enzymy jsou jedním z možných cílů terapie Alzheimerovy choroby. Tyto enzymy jsou dobře mámy díky 
své schopnosti interagovat s beta amyloidem, následnému porušení homeostázy a buněčné smrti. Inhibice interakce těchto 
enzymů a beta amyloidů pomocí molekul malých modulátorů by tak mohla zabránit degeneraci nervových buněk vést ke 
zpomalení progrese Alzheimerovy choroby. V literatuře je popisováno jen velmi málo molekul schopných ovlivňovat tyto 
enzymy. Cílem preklinických experimentů je otestování těchto nově syntetizovaných molekul a vyhodnocení jejich efektu 
na malém laboratorním zvířeti.  
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) 
Stanovení farmakodynamického a toxikologického účinku nově syntetizovaných látek ovlivňujících mitochondriální 
enzymy, které jsou potenciálním terapeutickým cílem v léčbě neurodegenerativních onemocnění.  
Druhy a  přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

- 	test maximální tolerované dávky (MTD) na myších (budou testovány 2 potenciálně nadějné molekuly, které 
prošly předchozím in vitro testováním; 2x 25 ks). Budou použity samice i samci 50/50 

- 	farmakokinetika po jednorázovém podání u potkanů (2x 10 ks) — stanovení koncentrace podaného léčiva v krvi a 
vybraných orgánech (biodistribuce). V experimentu budou použití potkani kmene Wistar Han, samci o hmotnosti 
cca 200-300g. Laboratorní myš a potkan jsou běžným experimentálním species vhodným pro tento typ 
experimentu. 

- 	MDRF (multiple dose response finding study) na transgenních myších (Švédská mutace K670N/M671L) 
(2x2Oks). Studie bude zadána testovacímu zařízení Meditox, které je akreditováno pro práci s GMO zvířaty. 

- 	Neurobehaviorální studie na potkanech (2x12 ks) samci 200-300g, 
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 po ukončení experimentu usmrcena předávkováním celkovými anestetiky. 
Kadavery uloženy do chladícího boxu a neškodně odstraněna asanačním ústavem.  

3R 	 reduction, refinement) Uplatňování 	(replacement, 
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 
studovatTomod alternativních metod. Jde o finální fázi preldinického ověření bezpečnosti a účinnosti nového léčiva. 
Omezeni používání zvířat: Vysvětlete, jak lze zajistit použití co nejmenšího počtu zvířat. 
Experimentální výsledky budou dosaženy pomocí sofistikovaných technologií (monitoring a vyšetření dle humánních 
standardů), což se _projeví v_ potřebě omezeného počtu 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 opatření, která budou přijata za účelem snížení újmy způsobené zvířatům na minimum. 
V experimentech bude podávána vždy jen jednorázově testovaná látka bez bolestivých příznaků. Zvířatům není třeba 
podávat bolest tišící prostředky. 
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