
NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Vývoj neuroprotektivních terapeutických léčiv v animálních modelech mukopolysacharidózy za použití 

behaviorálních a MRI metod 

Doba trvání projektu pokusů 3 roky 

Klíčová slova - maximálně 5 Parkinsonova nemoc, MRI, neurodegenerace 

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) 

Cílem studie je MRI zhodnocení neurodegenerace mozku ve smyslu změn jak strukturálních, tak i změn funkční 

konektivity, difúze a perfúze v animálních modelech a korelace těchto změn s behaviorálním profilem zvířat a 

strukturálními změnami v mozku vyhodnocenými post mortem.  
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) 

Tento výzkum má identifikovat časné ukazatele neurodegenerativního procesu, které by mohly vést k diagnóze a 

včasné léčbě pacientů s Parkinsonovou chorobou, tedy dříve, než se projeví motorický deficit. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

V průběhu všech pokusů během dvouletého časového období plánujeme využít 200 ks transgenních a 200 

wildtype myší, 100 ks myší a 100 potkanů. 

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

naloženo po skončení pokusu? 

Všechny protokoly počítají s dostatečnou dobou adaptace, rekonvalescence a používáním analgetik po 

operačních zákrocích. Míra závažnosti zásahů je označena za střední, některé protokoly zahrnují operační výkon. 

Eutanázie bude realizována formou předávkování celkovým inhalačním anestetikem, oxidem uhličitým, 

zlomením vazu nebo dekapitací (při odběru vzorků pro laboratorní stanovení a při odběru mozku pro další 

analýzu).  

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

použití zvířat. 

Navrhované schéma pokusu nelze nahradit jiným (buněčným, tkáňovým, apod.) modelem, neboť alternativních 

metod, které by umožňovaly sledování vlivu neuroregulačních mechanizmů na rozvoj změn modelujících stav 

podobný humánní depresi, schizofrenii a drogové závislosti a jejich komorbiditám je nedostatek a jejich validita 

je omezená. Použité modely umožňují do značné míry translační přístup. 

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

Všechny studie budou provedeny podle standardních validovaných protokolů, které již počítají s etickými 

hledisky. Návrh projektu pokusů počítá s nejmenšími možnými skupinami zvířat tak, aby nebylo nutné opakovat 

pokusy z důvodu nedostatečné statistické významnosti. U zvířat v modelech Parkinsonovy nemoci je 

charakteristická variabilita chování, která si vynucuje používání větších skupin zvířat. Rovněž publikace ve 

vysoce impaktovaných časopisech vyžaduje statisticky přesvědčivé výsledky. Počty zvířat ve skupinách jsou 

stanoveny na základě obvyklých počtů uváděných v odborných publikacích a zkušenostech experimentátorů tak, 

aby počet odpovídal nejnižšímu možnému pro úspěšné prokázání biologických jevů bez nutnosti opakování 

experimentů. Obvyklá velikost experimentální skupiny je 10 zvířat. 

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. 

Uvedené metody jsou v laboratoři zavedeny a validovány pro potkany. Potkan a myš jsou pro studium 

neurodegenerativních procesů vhodné druhy druh (především z hlediska výkonu v behaviorálních testech a 

validace protokolů v mnoha laboratořích). Pro zvířata a zaměstnance jsou rizika při dodržování podmínek 

bezpečnosti práce minimalizována, chována jsou odděleně podle druhů a v pokuse nejsou infikována 

patogenními kmeny. Bolest bude při chirurgických výkonech tlumena. 

 


