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Klíčová slova - maximálně 5 Alzheimerova choroba, neurotoxicita, Aβ plaky, transgenní kmeny laboratorních myší 

s mutacemi v APP a PS1 genech, behaviorální testy 

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) 

Alzheimerova choroba je nejčastější příčinou demence. Proto je pro společnost velmi důležité hledání způsobů zpomalení 

progrese onemocnění, a také minimalizace, resp. zlepšení kvality života pacientů. Jedním z hlavních znaků tohoto 

onemocnění je tvorba mezibuněčných senilních plaků, jejichž hlavní složkou je protein amyloid-beta (Aβ). Naše práce je 

primárně zaměřena na identifikaci a testování nových potenciálních terapeutik. Cílem studie je aplikovat tyto látky 

transgenním myším, u kterých se Alzheimerova choroba vyvine během krátké doby a sledovat zda dochází, a jestli ano, 

v jaké míře k pozdějšímu nástupu onemocnění, tj. zpomalení tvorby Aβ plaků a snížení zánětlivých procesů. Součástí 

projektu je studium farmakokinetiky a farmakodynamiky vybraných radioaktivně značených ligandů pro včasnou 

diagnostiku Alzheimerovy choroby pomocí zobrazovacích metod (PET/CT). Tomografická vyšetření (PET) umožňují 

prostorová zobrazení funkčních vlastností jednotlivých tkání a orgánů. S výhodou se využívá kombinace s CT, které 

detailně vykreslí tvary a strukturu jednotlivých orgánů. 

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) 

Případná identifikace látek, které by měli možnost ovlivnit/zpomalit tvorbu Aβ plaků a zánětlivých procesů, resp. zmírnit 

vliv choroby na chování transgenních myší, hlavně jejich prostorovou orientaci a paměť, posune dané látky do dalšího 

stupně výzkumu a současně může znamenat progres v léčbě pacientů s Alzheimerovou chorobou. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Transgenní laboratorní myši s mutacemi v APP a PS1 genu v počtu 250/rok 

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

skončení pokusu? 

U plánovaných studií se nepředpokládá, že by vyvolávaly u pokusných zvířat jakékoliv utrpení a nežádoucí účinky. 

Zvířata budou vystavena během experimentů krátkodobé mírné bolesti vyvolané vpichem jehly nebo zaváděním žaludeční 

sondy.  
Navrhovaná míra závažnosti je mírná. 

Po ukončení pokusu budou zvířata humánně utracena předávkováním anestetikem nebo zlomením vazu. Utracená pokusná 

zvířata budou uskladněna v mrazicím boxu v místnosti 0.26a. 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Studium transgenních myších modelů patří mezi základní přístupy pro zjištění patofyziologického podkladu závažných 

lidských onemocnění a přípravu takových léčiv, jež ovlivňují primární patogenetické momenty onemocnění. Myš a člověk 

sdílejí významnou homologii biologických mechanismů, a proto modelování myši je prioritou pro studium genetických a 

epigenetických mechanismů závažných lidských onemocnění. Transgenní myší modely použité v této studii nesou mutace 

v APP a PS1 genech, které jsou charakteristické pro familiární formu Alzheimerovy choroby. Transgenní myši budou 

použity k validaci a verifikaci výsledků in vitro studií. 

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

V zájmu maximálního omezení použití experimentálních zvířat budou prováděny experimenty pouze s látkami, u kterých 

je nezbytné potvrzení nadějných výsledků získaných z in vitro testů. Při pokusu budou používány minimální počty zvířat 

ve skupinách tak, aby mohla být data využita pro statistickou analýzu. 

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. 

Jednotlivé pokusy budou probíhat striktně v souladu s dodržováním pravidla 3R a experimentální zvířata budou vydávána 

jen proti platnému projektu pokusu. Zvířata budou rozdělena do skupin a u jednotlivých zákroků bude asistovat 

ošetřovatel. Pokusná zvířata budou umístěna ve skupinách v systému IVC. Chovná klec se bude 1 x týdně kompletně 

měnit. Zvířata budou mít přístup ke krmení (KKZ-ST1) i napájení ad libitum a součástí vybavení chovné klece budou i 

hračky a prolézačky. Výměna podestýlky chovných klecí bude probíhat dle potřeby, nejméně však 1 x týdně. Stejně tak 



výměna vody (celá láhev) bude prováděna 1 x týdně a zvířata budou pod pravidelnou denní kontrolou zdravotního stavu. 

 


