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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Fenotypová charakterizace myší s vyřazeným kotvícím proteinem PRiMA 

Doba trvání projektu pokusů do 31. 12. 2019 

Klíčová slova - maximálně 5 mozeček, cerebelární degenerace, ataxie 

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

X 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 

X 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 rozšíření poznání zapojení centrální cholinergní transmise a její kontroly acetylcholinesterázou do 

komplexních funkcí nervového systému a fenotypových projevů vyřazení tohoto proteinu. Pozornost bude věnována 

především motorickým funkcím, kognitivním funkcím, kontrole chování a afektivním procesům. 

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) 

Výsledky studie přispějí k poznání centrální cholinergní transmise a její role v nervových funkcích. Vzestup hladiny 

acetylcholinu v mozku prostřednictvím inhibice acetylcholinestrázy je hlavním farmakologickým přístupem v léčbě 

kognitivních deficitů u neurodegenerativních onemocnění typu Alzheimerovy nemoci, a proto je acetylcholinesteráza a její 

role v regulaci cholinergní neurotransmise intenzivně studována. Detailní znalost fenotypových vlastností myšího modelu 

změn cholinergní transmise má význam i pro jeho další využití v základním a případně i aplikovaném výzkumu. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Laboratorní myš, nejvýše 400 kusů za celou dobu trvání projektu pokusu. 

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

skončení pokusu? 

Pokusy nepůsobí zvířatům značné nebo dlouhodobé bolesti. Genetická porucha v podobě vyřazeného genu pro kotvící 

protein acetylcholinesterázy PRiMA nevede ke zjevnému narušení kvality života v podmínkách laboratorního chovu. 

Jediným bolestivým výkonem bude odběr 3 mm špičky ocasu pro genotypizaci. 

Na konci pokusu budou zvířata usmrcena zlomením vazu, oddělením hlavy od trupu nebo předávkováním anestetikem. 

Z některých budou přitom odebrány vzorky tkání a orgánů pro histologická a biochemická vyšetření. 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Pokus na živém zvířeti v tomto případě nelze nahradit alternativními metodami, protože žádná z těchto metod nepostihuje 

živý organismus jako celek včetně specifických změn a neumožňuje zkoumat nervové funkce včetně motoriky a chování 

zvířete jako komplexního organismu. 

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

Počty zvířat jsou dány nezbytnými rozsahy statistických souborů a komplexností vyšetření fenotypu. 

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. 

Jediným invazivním výkonem vyžadujícím aseptické podmínky bude odběr vzorku tkáně na genotypizaci. Pracoviště je 

vybaveno autoklávem a chirurgickým instrumentáriem. 

 


