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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Stanovení akutní toxicity a biodistribuce nového chemoterapeutika na bázi oxaliplatiny 

Doba trvání projektu pokusů Listopad 2014 – listopad  2015 

Klíčová slova - maximálně 5 Chemoterapeutikum, biodistribuce, oxaliplatina 

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 projektu je experimentálně zjistit na laboratorních myších a potkanech toxicitu a biodistribuci nově 

vyvinutých chemoterapeutik. Jedná se o nově vyvíjená léčiva pro perorální použití. 

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) 

Nově upravené lékové formy chemoterapeutika na bázi oxaliplatiny bude možné v případě pozitivní odezvy 

užívat v perorální formě. Takto by bylo možné zmírnit diskomfort onkologických pacientů, kteří jsou odkázáni 

na parenterální způsoby podávání chemoterapeutik v daných indikacích. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Celkem bude využito 35 myší, Balb/c, 20-25g , samci/samice a 8 potkanů, WISTAR, samci/samice, 250-300g 

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

naloženo po skončení pokusu? 

Samotný protokol a množství monitorovaných parametrů jsou navrženy právě i s cílem minimalizovat počet 

experimentálních zvířat. Podání látky per os vyvolává po přechodnou dobu aplikace diskomfort. Budou  

monitorovány parametry jako vitalita, sociální interakce, příjem potravy a tekutin. Při vážném narušení těchto 

parametrů bude zvážena/provedena okamžitá euthanázie takto postižených zvířat. klasifikace závažnosti u akutní 

toxicity střední, biodistribuce mírná. 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

použití zvířat. 

Navrhované schéma pokusu nelze nahradit buněčným modelem. Ověření terapeutického efektu nové formy 

chemoterapeutika na laboratorním zvířeti je nezbytné z hlediska přínosu pro klinickou praxi . 

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

Dle předběžného statistického hodnocení by měl být daný počet dostatečný 

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. 

Pro studii byly zvoleny myši a potkani. Jde z hlediska preklinického testování o nezbytný krok pro ověření 

léčebného efektu před případným klinickým hodnocením. Zvířata nebudou v průběhu pokusu nijak fixována. 

Podávání testovaných látek bude formou intragastrického podávání. Po ukončení experimentu budou zvířata 

usmrcena předávkováním inhalačními anestetiky a vykrvením. 

 


