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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Evoluční dynamika a hormonální kontrola signálů pro rozpoznávání pohlaví u gekonů čeledi Eublepharidae - doplňující 

studie. Přidělený grant Grantové agentury UK, projekt č. 366415. 

Doba trvání projektu pokusů do 31.12.2019 

Klíčová slova - maximálně 5 Rozpoznávání pohlaví, pohlavní dimorfismus, olfaktorie, dihydrotestosteron, chování 

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) 

Tento projekt řeší zásadní a aktuální téma v oblasti základního výzkumu. Zamýšlený experiment přispěje k objasnění 

možného vlivu pohlavních hormonů na rozpoznávání pohlaví. Po započetí původního experimentu jsme zjistili, že v rámci 

experimentálních skupin postrádáme skupinu samic ošetřenou pravidelnými nízkými dávkami dihydrotestosteronu (DHT). 

DHT je androgen, který obratlovci nemohou (na rozdíl od původně použitého testosteronu) pomocí enzymu aromatázy 

transformovat na estrogen. Použitím samic s experimentálně zvýšeným DHT tak můžeme přímo otestovat vliv androgenů 

na chování zvířat a na produkci látek umožňujících rozpoznávání pohlaví, aniž bychom museli brát v potaz jejich možnou 

konverzi na estrogeny způsobenou aromatázou. Rozšíření pokusu o tuto experimentální skupinu nám umožní ještě více 

detailně zkoumat, zda je pro rozpoznávání jedince důležitá feminizace pachu u samic, maskulinizace pachu u samců 

daného modelového druhu ještěra. 

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 přispějí k celkovému pochopení hormonální kontroly rozpoznávání pohlaví u významné skupiny obratlovců. 

Hlavním výstupem budou práce publikované v prestižních mezinárodních časopisech.  
Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Eublepharis macularius (30 jedinců) 

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

skončení pokusu? 

Skupině samic bude pravidelně aplikován exogenní DHT v koncentraci, která u nich navodí obdobné hladiny tohoto 

hormonu, jako jsou u samců. Po cca 6 měsících aplikace budou tyto manipulované samice předkládány fokálním samcům, 

abychom zjistili, jak jsou těmito samci rozpoznávány. Všem jedincům bude také pravidelně odebírána krev pro 

monitorování hladin hormonů. Manipulované samice budou na konci experimentu usmrceny pro další zkoumání jejich 

tkání (především mozku). To bude provedeno rychlou dekapitací po intramuskulární aplikaci ketaminu jako analgetika. 

Fokální samci pocházejí z našich reprodukčně aktivních kolonií a budou dále chováni v našem zařízení. Navrhovaná míra 

závažnosti je vzhledem k plánovaným úkonům mírná. 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Vzhledem ke studované problematice a k tomu, že se jedná o základní výzkum, nelze plánované pokusy na vybraných 

zvířecích modelech nahradit jinými metodami. 

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

Vzhledem k našim zkušenostem se statistickou průkazností výsledků a po prozkoumání dostupné literatury (např. Web of 

Science) byl optimální počet jedinců ve skupině stanoven na 15. Během takto dlouhodobého experimentu může docházet 

ke spontánním úhynům pokusných jedinců, což už je ve stanoveném počtu jedinců na experimentální skupinu rovněž 

zohledněno. Při nízkém počtu jedinců ve skupině (méně než 10) mohou jedinci s extrémním projevem ve sledovaném 

znaku snáze zkreslit trend, který se podařilo manipulací navodit. 

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. 

Pokusní jedinci budou drženi v optimálních podmínkách dle pokynů oficiálních chovatelských příruček a na základě 

vlastních zkušeností. 

 


