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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Sledování ADME inhibitoru AChE (označení 1035) po i. m. aplikaci 

Doba trvání projektu pokusů  druhé čtvrtletí 2016 

Klíčová slova - maximálně 5 Acetylcholinesterasa, 1035, farmakokinetika, potkan. 

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 této studie je zjistit, zda-li nově připravená látka 1035 splňuje základní předpoklady z hlediska farmakokinetiky, 

které jsou kladeny na potencionální léčiva Alzheimerovy choroby. Hodnocena bude nová nadějná molekula 1035, která 

v dříve provedených in vitro studiích prokázala zajímavý léčebný benefit a nízkou toxicitu (stanovení MTD). Sledována 

bude zejména absorpce z místa podání (svalové depo) do plasmy a následná distribuce do periferních orgánů (játra, 

ledviny) a CNS. Dále bude sledována eliminace a metabolizace této molekuly. 

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) 

V této oblasti výzkumu, tedy v oblasti sledování průběhu ADME (absorpce-distribuce-metabolizace a eliminace) 

potencionálních léčiv Alzheimerovy, není doposud publikováno mnoho relevantních výsledků. Zejména studie zaměřující 

se na distribuci takovýchto látek do centrálního nervového systému jsou raritní a lze na jejich základě definovat vědecké 

hypotézy rozvíjející tuto oblast výzkumu. Výsledky budou využity v dalších/následujících etapách výzkumu. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Pro stanovení ADME jsme zvolili jako modelový organismus samce potkana (320 ± 30 g; kmen Wistar). Samci potkana 

byli zvoleni pro farmakokinetické studie z důvodu dostatečných zkušeností pracovníků, kteří budou s těmito zvířaty 

manipulovat a z důvodu návaznosti doposud získaných výsledků v této oblasti. Bude užito celkem 80 zvířat, 8 kontrolních 

zvířat a 72 zvířat v jednotlivých skupinách, v každé skupině po 8 jedincích. 

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

skončení pokusu? 

Mimo bolestivosti při i.m. aplikaci nepředpokládáme další nežádoucí účinky. Použitá laboratorní zvířata nebudou 

opakovaně používána, neboť k výzkumu budou následně využity životně důležité orgány, ostatní biologické zbytky budou 

likvidovány asanačním zařízením.  

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 jiným modelem, nelze provést na buněčném ani jiném modelu, neboť 

sledujeme ADME nového potencionálního léčiva. 

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

Budou použity minimální nezbytné počty zvířat nutné ke správnému statistickému vyhodnocení. 

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. 

Zvířatům nebudou prováděny žádné bolestivé zákroky. Po injekci sledované látky do svalu budou následně v celkové 

anestézii usmrcena pomocí par CO2. 

 


