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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Vyšetření F0 a F1 generace transgenních miniprasat magnetickou rezonancí 

Doba trvání projektu pokusů 2016 a  2017, 2 vyšetření v intervalu 6 měsíců 

Klíčová slova - maximálně 5 Miniprasata, mutovaný huntingtin, magnetická rezonance 

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

x základní výzkum 

x translační nebo aplikovaný výzkum 

 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) 

Ústav fyziologie a genetiky AVČR soustavně sleduje vývoj fenotypu u transgenních miniprasat pro lidský mutovaný 

huntingtin. Neinvazivní přístup pomocí magnetické rezonance u nejstarších miniprasat (F0 a F1 generace) vhodně doplní 

soubor biochemických a molekulárně genetických metod, které sledují vývoj Huntingtonovy choroby na tomto 

biomedicínském modelu. 

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) 

Jedinečný model Huntingtonovy choroby, dosud neléčitelného neurodegenerativního onemocnění, slouží k testování 

nejsoučasnějších metod genové terapie pro toto onemocnění.  

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Miniprasata, 3 kontrolní a 3 transgenní jedinci  

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

skončení pokusu? 

Tato zvířata jsou v dlouhodobém pokusu, který je zaměřen na vývoj fenotypu Huntingtonovy choroby. Předpokládáme, že 

narkóza potřebná k provedení magnetické rezonance ani transport certifikovaným, klimatizovaným autem nebudou mít 

negativní vliv na zdravotní stav zvířat. Kategorizace závažnosti pokusu je mírná  Po provedení magnetické rezonance 

budou zvířata vždy dopravena zpět na ÚŽFG AVČR v Liběchově. 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Protože je jedná o naprosto jedinečná transgegenní a kontrolní miniprasata, nemohou být v tomto pokusu nahrazena. 

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

Skupina 6ti miniprasat (tři kontrolní a tři transgenní) je minimální k získání spolehlivých výsledků magnetické rezonance. 

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. 

Transport zvířat bude zajištěn autem typu Opel VIVARO, které je klimatizované a certifikované pro převoz zvířat. Během 

transportu budou mít zvířata přístup k napájecí vodě a během transportu budou dodržovány zákonem předepsané 

přestávky. Transport zvířat z Liběchova do Brna a zpět (do 8 hodin) bude probíhat v souladu s nařízením Rady (ES) č. 

1/2005 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností, vyhláškou č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě a 

zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Přepravu bude zajištovat osoba držící osvědčení o způsobilosti 

pro řidiče a průvodce přepravující zvířata. Zvířata budou také doprovázena veterinárním lékařem. 

 

Zvířata budou uvedena do narkózy zcela osvědčeným medikamentózním postupem. Dávky budou, na základě aktuálního 

vážení, stanoveny tak, aby právě pokryly potřebnou dobu pro snímání kvalitního obrazu laterálních mozkových komor a 

bazálních ganglií, především striata.  

 


