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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Role M4 muskarinových receptorů v regulaci biorytmů 

Doba trvání projektu pokusů 3 roky 

Klíčová slova - maximálně 5 Muskarinové receptory, pohybová aktivita 

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

× základní výzkum 

 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 základní výzkum regulačních mechanismů v centrálním nervovém systému. 
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) 

Jde o základní poznatky výzkumu, které jsou nezbytné k pochopení regulačních mechanismů probíhajících v centrálním 

nervovém systému. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Ve studii budou použity laboratorní myši ve věku 2-6 měsíců, samčího a samičího pohlaví a v počtu 700 ks. Laboratorní 
myš je vhodným a jediným modelem umožňujícím tento typ pokusů.  
Jaké jsou očekávané nežádoucí účinky u zvířat? Jaká je navrhovaná míra závažnosti? Jak bude se zvířaty naloženo po 

skončení pokusu? 

Nežádoucí účinky nejsou. Jde o mírnou míru závažnosti, po skončení pokusu bodu zvířata usmrcena. 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Cílem projektu je ověřit vliv M4 muskarinových receptorů na motorickou aktivitu. Byly zváženy veškeré alternativní 

metody, zvlášť techniky in vitro, kterými ale nelze pokus nahradit. Výsledkem je zjištění, že použití zvířat je nezbytné, 

protože motorickou aktivitu zvířat nelze na neživých objektech sledovat, alternativní metoda neexistuje.  Pro testování 

není možné použít jinou metodou, než je použití laboratorních zvířat. Informace o použití zvířecího modelu pro tento typ 

pokusu byly čerpány z odborných publikací prostřednictvím elektronických informačních zdrojů (Web of Science, 

SciFinder, PubMed). Uvedený počet zvířat je maximální.  Lze předpokládat menší množství zvířat. 

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

Pro zajištění nejmenšího možného počtu zvířat v pokusu jsme použili běžných metod, které definuje nezbytné požadavky 
na minimální počet zvířat ve skupině pro statistickou validitu výsledků v kontextu minimálního nutného počtu 
experimentálních objektů (Kirkwood, James; Robert Hubrecht (2010). The UFAW Handbook on the Care and 
Management of Laboratory and Other Research Animals. Wiley-Blackwell).  
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. 

Myší modely byly vybrány proto, že jsou jediným dostupným modelem, u něhož je  vyřazen gen, který je cílem našeho 

zájmu a takový model existuje pouze u myší. V průběhu experimentu nebudou prováděny žádné bolestivé zákroky, 

aplikace látek představuje pouze malé zatížení zvířete. Pro implantaci telemetrických sond, což zvířata snášejí zcela bez 

problémů, budou uvedena do anestézie (kombinace anestetik Zoletil a Rometar). Na konci experimentu budou zvířata 

usmrcena a v získaném materiálu budou sledovány příslušné biochemické parametry.  Po celou dobu experimentu budou 

zvířata umístěna v chovných nádobách konvenčního chovu a budou mít přístup k potravě a vodě ad libitum. 

 


