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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSU 

Název projektu pokusů 
Sledování farmakokinetiky nového oximu K869 
Doba trvání projektupokusů 	1 2017 
Klíčová slova - maximálně 5 	AChE, reaktivátory, K869, potkan  

Účel projektu pokusů - označiejej křížkem (x) do prázdného políčka 
x 	základní výzkum 

translační nebo aplikovaný yýzkum 
vývoj, yýroba nebo zkoušení kvality, účinnosti a nezávadnosti léčiv, potravin, krmiv a jiných látek nebo vyrobků 
ochranapřírodnfito prostředí v zájmu zdraví a dobrých životních podmínek lidí nebo zvířat 
zachování druhů 

1  vyšší vzdělávání nebo odborná příprava 
trestní řízení a jiné soudní řízení  

Cíle projektu pokusů (např, řešené vědecké neznámé nebo vědecké či klinické potřeby) 
Hlavním cílem je porovnat biodostupnost v plasmě po i. m. aplikaci, zejména uvolňování ze svalového depa, protrahování 
účinků po i.m. podání, prostup přes biologické bariéry do vybraných kompartmentů, metabolizaci a eliminaci nově 
připraveného reaktivátoru acetylcholinesterasy K869.  
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) 
Antidotní léčba oximy selhává zvláště z důvodu rychlé eliminace oximu z těla ledvinami, zhoršené prostupnosti přes 
biologické bariéry a malé „širokospelctrosti" těchto látek. Proto je vývoj nových oximů stále důležitou částí výzkumu 
zaměřeného na léčbu otrav způsobených organofosforovými inhibitory acetylcholinesterasy. Testovaný oxim, který byl 
nově připraven, se vyznačuje relativně nízkou toxicitou a vyšší účinností vůči vybraným organofosforovym inhibitorům 
acetylcholinesterasy. Získána budou základní farmakokinetická data, která přispějí k poznání v oblasti antidotní terapie 
vůči organofosforovym inhibitorům acetylcholinesterasy.  
Druhy a přibližné počty zvířat,_ jejichž použití se předpokládá 
Samec potkana (kmen Wistar), celkem 48 zvířat. 
Jaké jsou očekávané nežádoucí účinky u zvířat? Jaká je navrhovaná míra závažnosti? Jak bude se zvířaty naloženo po 
skončení pokusu? 
Míra závažnosti: mírná. Pouze aplikace látky i.m. jehlou. Zvířata budou usmrcena na konci pokusu předávkováním CO2. 

Kadavery budou 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. 
Navrhované schéma pokusu nelze nahradit jiným modelem, nelze provést na buněčném ani jiném modelu, neboť 
sledujeme farmakokinetiku nově' připraveného léčiva/antidota jeho eliminaci z organismu. 
Omezení používání zvířat: Vysvětlete, jak lze zajistit použití co nejmenšího_počtu zvířat. 
Je používáno minimální množství zvířat pro každý časový interval - 6 zvířat ve skupině. 
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 újmyzpůsobené zvířatům na minimum. 
Zvířatům nebudou prováděny žádné bolestivé zákroky. Po injekci sledované látky do svalu a uplynutí daného časového 
intervalu, budou následně v hluboké narkóze způsobené vysokou koncentrací CO2  a následným vylcrvením. 
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