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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Studium transdermální absorbce lidokainu z nosičového systému 

Doba trvání projektu pokusů 3 roky (do 12/2019) 

Klíčová slova - maximálně 5 prase, lidokain, transdermální absorpce, náplast, farmakokinetika 

Účel projektu pokusů - označte jej křížkem (x) do prázdného políčka 

 základní výzkum 

 translační nebo aplikovaný výzkum 

X 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 pokusu je ověřit transdermální absorpci lidokainu z nosičového systému -  náplasti u prasete.  

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) 

Transdermální podávání léčiv představuje pro pacienty velice šetrnou formu aplikace. Podmínkou je však správné 

nastavení kinetiky uvolňování podávané látky, čehož lze dosáhnout volbou vhodného nosičového systému, který bude 

otestován na prasečím modelu. Data získaná z tohoto experimentu umožní vyvinout produkt, který bude účinnou látku 

uvolňovat v požadovaném množství a zároveň bude bezpečný pro člověka. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Prase domácí o hmotnosti 20-25 kg , 11 zvířat (9 + 2 náhradníci), můžou být kanečci i prasničky 

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

skončení pokusu? 

Očekávané nežádoucí účinky jsou minimální. Jedinými očekávanými bolestivými zákroky budou instalace i.v. katétrů a 

odběry biopsie kůže (průbojníkem o max. průměru 6 mm). Po celou dobu pokusu bude zvířatům pouze odebírána krev. 

Vzhledem k nutnosti podstoupit výše uvedené bolestivé zákroky je navrhovaná míra závažnosti střední. Pokus nevyžaduje 

usmrcení zvířat a nezanechá trvalé následky. Zvířata tak mohou být dále hospodářsky využita, nebo převedena do jiného 

experimentu. 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

Nahrazení používání zvířat: Uveďte, proč je nutné použít zvířata a proč nemohou být využity alternativy bez použití 

zvířat. 

Samotný transdermální prostup látek lze studovat za použití alternativních metod (např. Franzovy komůrky). Cílem studie 

je však získat i farmakokinetická data na základě analýz krve a rovněž současně sledovat reakci kůže. Použití živého 

zvířete je tak nezbytné pro získání klinicky relevantních výsledků. 

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

Do pokusu bude zařazeno pouze 9 zvířat (3 skupiny po 3 zvířatech), kterým bude aplikována celkem 3x za sebou náplast s 

testovanou látkou. Na jednom zvířeti tak bude možné provést 3 nezávislá pozorování, mezi kterými bude perioda pro 

„vyčištění“ 

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. 

Katetrizace zvířat i biopsie budou provedeny vždy v celkové anestézii. Rovněž veškerá manipulace se zvířaty vyžadující 

jejich nehybnost (holení srsti, aplikace náplastí, úprava ochranného krytu, apod.) bude probíhat v lehké narkóze, přičemž 

anestetická směs bude přednostně podávána do i.v. katétru, aby aplikace byla co nejšetrnější. Zvířata budou v pravidelném 

těsném fyzickém kontaktu s osobou provádějící odběry krve, aby pro ně odběry nebyly stresující a aby při manipulaci 

s katétrem nehrozilo jeho poškození. 

 


