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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 
Název projektu pokusů 

--- 
METHYLENOVÁ MODŘ: stanovení bezpečnostního profilu diagnosticko-terapeutického agens. 
Doba trvání projektu pokusů 	i Do konce roku 2016  
Klíčová slova - maximálně 5 	methylenová modř, intragastrický balon, obezita, kinetika 
Účel projektu pokusů - označte jej křížkem (x) do prázdného políčka 

x 	L základní vý_zkum 

1_ translační nebo aplikovaný výzkum 
i vývoj, výroba nebo zkoušení kvality, účinnosti a nezávadnosti léčiv, potravin, krmiv a jiných látek nebo výrobků 
I ochrana přírodního prostředí v zájmu zdraví a dobrých životních podmínek lidí nebo zvířat 
i zachování druhů 
i i  vyšší vzdělávání nebo odborná příprava : 
i trestní řízení a jiné soudní řízení 

Cíle projektu_pokusů (např. řešené vědecké neznámé nebo vědecké či klinické potřeby) 
Klinické využití methylenové modři je diskutabilní s ohledem na jeho kontroverzní poměr přínosu a rizika na lidský 
organizmus. Cílem tohoto projektu je definovat farmakokinetické (cmax, tmax) a dynamické (toxicita) parametry a 
stanovit bezpečnostní profil této látky na animálním modelu a to v krevní plazmě, moči a jednotlivých předem 
stanovených tkáních. Na základě zhodnocení výsledků tohoto experimentu bude navržena optimální koncentrace 
diagnostika, případně navržena jiná vhodnější látka pro použití v klinické praxi. 
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) 
Ověření klinické bezpečnosti methylenové modři při chirurgickém řešení morbidní obezity jako indikátoru ruptury 
intragastrického balonu. Zhodnocení farmakologického profilu umožní optimalizovat koncentraci MM za účelem redukce 
manifestace nežádoucích vedlejších účinků. V případě projevu akutní či chronické toxicity MM bude navrženo vhodnější 
(bezpečnější) diagnostilcum. 
Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 
K vlastnímu hodnocení budou použita prasata. Po aplikaci MM intragastrickou sondou budou odebírány krevní vzorky z 
centrálního katetru v předem definovaných odběrových časech. Vzorky budou poté odcentrifugovány a zamrazeny na 
-80°C pro biochemickou analýzu. 	V druhé biodistribuční části experimentu bude prasatům podána MM a v 
předpokládaném 	tmax 	budou 	zvířata 	utracena, 	odebrány 	jednotlivé 	tkáně 	vč. 	tělních 	tekutin 	pro 	potřeby 
histopatologického 	 vyšetření. 
Celkem do tohoto experimentu bude zahrnuto 36 prasat, 4-5 měsíců stáří, 20-30kg. 
Jaké jsou očekávané nežádoucí účinky u zvířat? Jaká je navrhovaná míra závažnosti? Jak bude se zvířaty naloženo po 
skončení pokusu? 
Míra závažnosti: mírná. Zvířata budou po ukončení experimentu usmrcena předávkováním anestetika. Kadávery uloženy 
do chladícího boxu a neškodně odstraněny asanačním ústavem. 
Uplatňování 3R (replacement, reduction, refmement) 
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 se o komplexní dynamický proces, který nelze 
studovat pomocí alternativních metod. Jde o předklinické ověření bezpečnosti diagnostické látky. 
Omezení_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. 
Zvířata budou při aplikaci v celkové anestezii. Pooperačně bude zvířatům podáno analgetikum pro zmírnění bolestivých 
příznaků. 
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