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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSU 
Název projektu pokusů 
Sledování prokognitivního účinku 4-tert-butylpyridiniového inhibitoru AChE u potkana 
Doba trvání projektu pokusů 	i 	třetí čtvrtletí 2016 
Klíčová slova - maximálně 5 	í Acetylcholinesterasa, inhibitor, potkan. 
Účel projektu pokusů- označte je ./ 	(x) do prázdného políčka ,Icřížkem 

x 	i základní výzkum 
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 
! vyšší vzdělávání nebo odborná příprava 
I trestní řízení a jiné soudní řízení 

Cíle projektu pokusů (např. řešené vědecké neznámé nebo vědecké či klinické potřeby) 
V této studii bude sledován prokognitivní účinek nově syntetizované látky, která by mohla být využita v terapii 
Alzheimerovy choroby. Testovanou látkou je nový analog 4-tert-butylpyridiniového inhibitoru AChE, který již prokázal 
nadějné výsledky v in vitro testech. Cílem této studie je tedy zjistit, zda bude mít uvedená látka očekávaný behaviorální 
efekt v in vivo pokusu, s použitím modelu cholinergní deplece ve vodním bludišti u laboratorního potkana. 
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) 
Studie zaměřující se na prokognitivní účinky nově syntetizovaných látek jsou raritní a lze na jejich základě definovat 
vědecké hypotézy rozvíjející tuto oblast výzkumu. Výsledky budou využity v dalších/následujících etapách výzkumu. 
V praxi mohou znamenat nový přínos pro terapii Alzheimerovy choroby. 
Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 
Pro zhodnocení kognitivního účinku jsme zvolili jako modelový organismus samce potkana (150 ± 30 g; kmen Wistar). 
Samci potkana byli zvoleni z důvodu dostatečných zkušeností pracovníků, kteří budou s těmito zvířaty manipulovat a 
z důvodu návaznosti doposud získaných výsledků v této oblasti. Bude užito celkem 50 zvířat, 10 kontrolních zvířat a 40 
zvířat yiednotlivých skupinách, v každé skupině po 10 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.p. aplikaci nepředpokládáme další nežádoucí účinky. Je navrhována míra závažnosti z kategorie 
mírná. Použita laboratorní zvířata nebudou opakovaně používána, s výjimkou kontrolních zvířat, která mohou být 
opětovně použita. Zvířata z experimentálních skupin budou utracena pomocí par CO2. 
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 behaviorální odezvu živého organismu. 
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 nejšetrnějši 
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 s výjimkou i.p. aplikace látek. 
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