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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Hodnocení účinnosti terapie po i. v. podání oximů: jednorázové versus kontinuální podání, 11/14   

Doba trvání projektu pokusů podzim 2014 

Klíčová slova - maximálně 5 Farmakokinetika, otrava, oxim 

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 studie je posoudit změny terapeutické účinnosti oximu po i. v. podání, kdy bude hodnocena účinnost jednorázového 

podání versus účinnost podání kontinuálního (podána stejná dávka). Mimo hodnocení změn koncentrace oximu v plasmě 

(bioavaibility) dále proběhne hodnocení terapeutické / reaktivační účinnosti. 

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) 

Na velkém laboratorním zvířeti budou hodnoceny změny v důležitých farmakokinetických parametrech po intravenózním 

podání (i. v.) oximu. Oxim bude jedné skupině podán i. v. v jedné dávce a druhé skupině bude podáván kontinuálně po 

dobu 2 hod (i. v., infuze). Dále bude hodnocena terapeutická účinnost těchto typů podání.  

Přínos experimentu je ve zhodnocení terapeutické účinnosti jednotlivých léčebných přístupů, zhodnocení rizik a na 

základě výsledků měření mohou být vydány upřesňující doporučení pro jednotlivé typy podání oximů jakožto antidot i. v. 

cestou podání.  

V průběhu experimentů bude kladen maximální důraz na postupy odrážející reálné klinické podmínky a to jak při vedení 

anestézie, tak při odběrech, to vše ve snaze o maximální aplikovatelnost výsledků do klinické praxe.  
Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Prase domácí, samice, 12 ks  

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

skončení pokusu? 

pokus, dle klasifikace závažnosti - mírné. 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. 

Vzhledem k charakteru pokusu nelze tento pokus ani pokusná zvířata nahradit jinými alternativními metodami, nutná 

interakce se živým organismem. Počet pokusných zvířat je minimální pro statistické zpracování a validitu výsledků. 

Budou dodržovány zásahy humánního zacházení s pokusnými zvířaty v souladu s platnou legislativou.  

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

Bude využito celkem 12 ks zvířat pro celý experiment, zvířata vzhledem k nastavení experimentu jsou vlastní kontrolou. 

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) 

 


