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Hodnocení in vivo toxicity, farmakokinetiky a antidotní účinnosti u oximů enkapsulovaných do cucurbit[7]urilů 

Doba trvání projektu pokusů  Leden 2017- prosinec 2019 

Klíčová slova - maximálně 5 Acetylcholinesterasa, oxim, cucurbit[7]uril (CB[7]), myš. 

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 enkapsulace vybraných oximů (oxim K027, HI-6, K048) do cucurbit[7]urilu (CB[7])bude 

mít vliv na in vivo toxicitu (MTD, histopatologická studie) a zda-li bude splňovat základní předpoklady z hlediska 

farmakokinetiky (zejména prostupu do CNS) a účinnosti (reaktivační studie a behaviorální testy).  

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 in vivo hodnocení toxicity, průběhu ADME (absorpce-distribuce-metabolizace a 

eliminace) a dalšího hodnocení potencionálního antidotního/léčebného využití léčiv/antodot po enkapsulaci do CB[7], 

není doposud publikováno mnoho relevantních výsledků. Zejména studie zaměřující se na distribuci takovýchto látek do 

centrálního nervového systému zcela chybí. Na základě výsledků získaných v průběhu řešení tohoto projektu bude možné 

definovat vědecké hypotézy rozvíjející oblast výzkumu zaměřenou na léčbu otrav způsobených organofosforovými 

inhibitory AChE a CNS targeting. Výsledky budou využity v dalších/následujících etapách výzkumu. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Pro stanovení akutních toxicit, farmakokinetiky, reaktivační účinnosti a neuroprotekce jsme zvolili jako modelový 

organismus samce myši (cca 20 g). Samci myši byli zvoleni pro tyto studie z důvodu dostatečných zkušeností pracovníků, 

kteří budou s těmito zvířaty manipulovat a z důvodu návaznosti doposud získaných výsledků v této oblasti. 

  

MTD studie – určení terapeutické dávky: 

Bude užito celkem 70 zvířat (35 samců a 35 samic), 7 skupin po 10 zvířatech. 

Farmakokinetické studie 

Bude užito celkem 450 zvířat (450 samců).  

Rozpis pro jeden oxim odpovídá: 10 kontrolních zvířat a 70 zvířat, v každé skupině po 7 jedincích.  

Histopatologická studie 

Bude užito celkem 80 zvířat, 8 skupin, v každé skupině po 10 jedincích. 

Reaktivační studie 

Bude užito celkem 192 zvířat, 24 skupin, v každé skupině po 8 jedincích. 

Behaviorální studie 

Bude užito celkem 120 zvířat, 40 zvířat v 5 skupinách pro jeden oxim, v každé skupině po 8 jedincích. 

 

Celkem pro celý projekt: 912 zvířat. 

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

skončení pokusu? 

MTD, farmakokinetická studie, histopatologická studie: 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.  

 

Reaktivační a behaviorální studie: Očekávané nežádoucí účinky – příznaky akutní otravy organofosforovými 

sloučeninami. Míra závažnosti: střední. Zvířata budou usmrcena na konci pokusu předávkováním anestetik. Kadavery 

budou uloženy do chladicího boxu a neškodně odstraněny asanačním ústavem. 

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 MTD, farmakokinetiku, účinnost a neuroprotekci oximů enkapsulovaných do CB[7].  

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. 

MTD, farmakokinetika a histopatologická studie: Zvířatům nebudou prováděny žádné bolestivé zákroky. Po injekci 

sledované látky do svalu budou následně v celkové anestézii usmrcena pomocí par CO2. 

Myš je pro tyto pokusy ideálním modelem. Jsou u něj dobře popsány účinky studovaných látek, takže naše výsledky bude 

možno dobře korelovat s výsledky předchozích studií. Myš zároveň skýtá dobré možnosti odběru orgánů a poskytuje 

dostatečné množství krve a tkání k analýze. 

Snížení újmy: minimální doba působení inhibitoru AChE, popřípadě antidot, šetrné usmrcení předávkováním anestetik. 

 


