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• Ověření bezpečnosti hodnoceného přípravku u ramlic

• Ověření snášenlivosti včetně lokální snášenlivosti v místě vpichu po intramuskulární aplikaci
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Ověření bezpečnosti použití hodnoceného přípravku u zvířat při dodržení doporučeného dávkovacího režimu. 
Snížení rizika vzniku nežádoucích účinku po podání hodnoceného přípravku při dodržení doporučeného 
zacházení, zejména doporučeného dávkovacího režimu. 
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králík domácí (Oryctolagus cuniculus f. domesticus) - ramlice: 18 ks 
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Nežádoucí účinky aplikace lecirelinu u králíků nejsou dobře prozkoumána, pro to je předmětem studie. U jiných, 
obdobných analogů přirozených hormonů jsou popisovány nálezy hemoragických folikulů. Uvedené jsou klasifikovány 
jako mírně závažné. 
Po skončení pokusu budou zvířata usmrcena. Usmrcení bude prováděno za účely detailního pitevního vyšetření a odběrů 
vzorků na histopatologické vyšetření. Uvedený postup je nejprůkaznější ve smyslu hodnocení bezpečnosti.  
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Provedení pokusu je nezbytné pro registraci hodnoceného přípravku. Na základě požadavků kontrolní autority je 
požadováno ověření bezpečnost, snášenlivosti včetně lokální v místě vpichu u cílového druhu zvířat. Současná úroveň 
vědy neumožňuje plnohodnotně nahradit pokusy na zvířatech. 
Omezémlpoužíváňízvířat: V y ^ ě ^ ?, v 
Studie bude provedena podle pokynů kontrolních autorit EMA (CVMP/VICH/393388/2006). Počet zvířat odráží 
minimální požadovaný počet daný směrnicí a zároveň je nastaven s ohledem na variabilitu biologického systému tak, aby 
byl zajištěn optimální statisticky hodnotitelný soubor pro design studie. 
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Studie bude provedena na cílových druzích/kategorii zvířat, pro které je hodnocený přípravek určený. Takto není možné 
provést studii na jiném zvířecím modelu. 
Zvířata budou v průběhu studie vystavena minimálním invazivním zákrokům - základem studie jsou klinická vyšetření 
v průběhu testace ve stanovených termínech po intramuskulární aplikaci. Klinická vyšetření budou prováděny standardním 
způsobem a zkušeným pracovníkem tak, aby stres ze zákroku byl minimální. Další bolestivé zákroky nejsou součástí 
designu studie. Po ukončení pokusu budou zvířata usmrcována. Usmrcení bude prováděno tak, aby se minimalizovalo 
utrpení zvířat. V průběhu testace bude postupováno v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákon č. 246/1992 
Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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