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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Určení optimální strategie pro strereotaktickou injektáž AAV5 vektorů do bazálních ganglií mozku miniaturního prasete 

za účelem testování účinnosti transfekce AAV5 vektorů. 

Doba trvání projektu pokusů červenec 2017 až březen 2018 

Klíčová slova - maximálně 5 Miniprasata, Huntingtonova choroba, magnetická rezonance, stereotaktická injekce 

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

 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) 

Pracoviště v ČR již sleduje vývoj fenotypu u transgenních miniprasat pro lidský mutovaný huntingtin, která byla 

vytvořena za účelem možností testování terapie Huntingtonovy choroby.  

Jednou z potenciálních a slibných terapeutických možností je gene silencing.  

 

Cílem této studie je vyvinout optimální strategii pro gene silencing terapii použitím miRNA v AAV5 vektorech s 

použitím nového zařízení pro neurochirurgické operace od firmy zabývající se vývojem těchto nástrojů. 

 

Vytvoření strategie pro gene silencing terapii je rozděleno do dvou kroků: 

1) Určení správného zacílení mozkových struktur pro transfekci využitím AAV5 vektoru s reportérovým 

genem u kontrolních miniprasat (tento PP). 

2) Na tuto první Testování vektorů obsahujících miRNA pro silencing mutovaného huntingtinu u transgenních 

miniprasat a následné zhodnocení bezpečnosti a účinnosti transfekce/gene silencingu (bude řešeno 

samostatným PP). 

 
1) Určení správného zacílení mozkových struktur pro transfekci využitím vektora s reportérovým genem u 

kontrolních miniprasat si klade za cíl: 

  A) určení optimální strategie pro stereotaktickou injektáž – místo (putamen, globus pallidum, thalamus,    subcortical 

(corona radiata)) kam budou injikovány vektory nesoucí reportérovou sekvenci – ověření, že navržený 

stereotaktický přístup zacílí plánované struktury a v jakém rozsahu 

  B) zhodnocení účinnosti transfekce  mozkových buněk 

  C) praktický nácvik pro neurochirurgy – osvojení si manuálních zručností při výkonu stereotaktické injektáže do 

mozkových oblastí 

 

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) 

Nalezení optimální strategie pro stereotaktickou injektáž vektorů do mozkových oblastí miniaturního prasete, bude 

odrazovým můstkem pro zahájení studie ověřující bezpečnost a účinnost vektorů obsahujících miRNA, navržených k gene 

silencing terapii Huntingtonovy choroby u transgenních miniaturních prasat. Výsledky této preklinické studie ukážou směr 

pro aplikaci terapie v humánní medicíně. 

Zároveň projekt napomůže neurochirurgům osvojit si postupy daného operačního zákroku a získat potřebnou zručnost při 

výkonu tohoto typu operace. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Miniaturní prasata, 16 jedinců 

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

skončení pokusu? 

Předpokládáme, že celková anestezie potřebná k provedení magnetické rezonance ani transport certifikovaným, 

klimatizovaným autem nebudou mít negativní vliv na zdravotní stav zvířat.  

Mikroinjekce AAV5 vektoru s reportérovou sekvencí představuje nežádoucí účinky v možném (zkušenostmi i 

přístrojovým vybavením minimalizovaném) poškození mozku. 

Kategorizace závažnosti pokusu je střední. 

Po provedení magnetické rezonance a injekci vektorů budou zvířata vždy 1-3 dny po operaci dopravena zpět  do 

původního chovu. Zde budou po dobu 1 měsíce pozorována a pak utracena. Jejich mozky budou zpracovány 

(immuno/histologie, qPCR) a bude vyhodnocena optimální strategie pro efektivní transfekci mozkových buněk AAV5 

vektory. 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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



zvířat. 

Miniaturní prasata jsou použitá jako biomedicínsky model vhodný pro translační medicínu. 

Huntingtonova choroba postihuje především mozkové struktury. Jelikož se jedná o terapii, která je vyvíjená pro použití v 

humánní medicíně a vyžaduje přímý zásah do mozku, je její prověření na velkém zvířecím modelu velice žádoucí z 

důvodu bezpečnosti pro aplikaci u lidských pacientů. 

Pro určení optimální strategie injekce vektorů, jako i získání potřebných zručností při výkonu operace je použití velkého 

zvířecího modelu naprosto nezbytné pro bezpečnou translaci navrženého postupu do klinického testování u pacientů 

trpících Huntingtonovou chorobou. 

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

Skupina 16ti kontrolních miniprasat je minimální k získání spolehlivých výsledků z pohledu vyhodnocení bezpečnosti a 

účinnosti použité metody. Vektor s reportérovým genem bude injikován do 4 různých oblastí mozku (ověření přesného 

zacílení mozkových struktur daným systémem). 

Experimenty a tudíž i odběry biologického materiálu budou vykonávány v minimální možné míře pro uspokojení 

statistických potřeb experimentů a především z důvodu nejmenšího možného zásahu do klinického obrazu 

experimentálními postupy. 

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. 

Transport zvířat bude zajištěn autem typu Opel VIVARO, které je klimatizované a certifikované pro převoz zvířat a má 

oprávnění k převozu GMO. Během transportu budou mít zvířata přístup k napájecí vodě a během transportu budou 

dodržovány zákonem předepsané přestávky. Transport zvířat (do 8 hodin) bude probíhat v souladu s nařízením Rady (ES) 

č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností, vyhláškou č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě 

a zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Přepravu bude zajištovat osoba držící osvědčení o způsobilosti 

pro řidiče a průvodce přepravující zvířata, poučena o práci s GMO. Zvířata budou také doprovázena veterinárním lékařem. 

 

Zvířata budou uvedena do celkové anestezie zcela osvědčeným medikamentózním postupem. Dávky budou, na základě 

aktuálního vážení, stanoveny tak, aby právě pokryly potřebnou dobu pro snímání kvalitního obrazu.  

 

MRI bude probíhat v celkové anestezii. 

Mikroinjekce vektorů do mozku bude probíhat v celkové anestezii s využitím nejmodernějšího přístroje určeného k daným 

úkonům. 

 

Zvířata budou po chirurgických zákrocích dostávat léky s protizánětlivým a analgetickým účinkem.  

Pooperační péče bude zajištěna odborně způsobilými veterinárními lékaři.  

 


