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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 
Název proj.é.ktu pokusů 
Toxikokinetika psychicky zneschopňující látky BZ 
Doba trvání projektu pokusů 	i záN —prosinec 2017 
Klíčová slova - maximálně 5 	I AChE, BZ látka, toxikokinetika, potkan 
Účel projektu pokusů - označte jej křížkem (x) do prázdného políčka 

i 	. 
I - x 	i zakladní výzkum  ! 

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

Cíle projéktu pokusů (např. řešené vědecké neznámé nebo vědecké či klinické potřeby) 
Hlavním cílem projektu je vyhodnotit toxikokinetiku psychicky zneschopňující látky BZ. Žádné údaje o absorpci, 
distribuci, metabolizaci a eliminaci (ADME) nejsou v současnosti známy i přesto, že se o této látce stále uvažuje jako o 
látce, která by mohla být zneužita ve válečných konfliktech. Cílem naší studie je zjistit maximální množství údajů o 
ADME této látky po aplikaci dvou dávek (2 a 10 mg/kg), které jsou využívány v rámci jiných in vivo experimentů. 
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) 
Cílem projektu je posoudit celou toxikokinetiku (ADME) látky BZ a korelovat naše výsledky s doposud získanými in vivo 
výsledky a lépe tak interpretovat další cíle výzkumu v této oblasti. 
Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 
Max. 	0potkanů (samec) o hmotnosti 220 ± 30g. 
Jaké jsou očekávané nežádoucí účinky u zvířat? Jaká je navrhovaná míra závažnosti? Jak bude se zvířaty naloženo po 
skončení pokusu? 
Očekávané nežádoucí účinky — mírná bolestivost v místě aplikace (i. m. podání). Míra závažnosti: mírná. Zvířata budou 
usmrcena na konci pokusu předávkováním CO2. Kadavery budou uloženy do chladícího boxu a neškodně odstraněny 
asanačním ústavem. 
Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 
Nahrazení používání zvířat: Uved'te, proč je nutné použít zvířata a proč nemohou být využity alternativy bez použití 
zvířat. 
Komplexní toxikokinetiku (ADME)ie možné posoudit pouze po aplikaci in vivo. 
Omezení používání zvířat: Vysvětlete, jak lze zajistit použití co nejmenšího počtu zvířat. 
Je používáno minimální množství zvířat pro každý časový interval a dávku jen 6 zvířat ve skupině. 
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. 
Samec potkana je pro tyto pokusy ideálním modelem. Je u něj dobře popsán účinek BZ látky, takže naše výsledky bude 
možno dobře korelovat s výsledky předchozích studií. Potkan dále skýtá dobré možnosti odběru orgánů a poskytuje 
dostatečné množství krve a tkání k analýze (vysokoúčinná kapalinová chromatografie). 
Snížení újmy: minimální doba působení BZ látky, vhodný výběr aplikované dávky BZ látky, šetrné usmrcení 
předávkováním CO2. 
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