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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 
Název projektu pokusů 

Krmení samic komárů (rodů Culex a Aedes) in vivo 

Doba trvání projektu pokusů 5 let (dlouhodobě) 

Klíčová slova - maximálně 5 Anautogenní, vývojový cyklus, nasátí krve, imobilizace myší 

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

 základní výzkum 

 translační nebo aplikovaný výzkum 

x 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 je nakladení vajíček a tím udržení chovu komárů (rodů Culex a Aedes) 

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) 

Přínos, který plyne ze zachování chovu komárů, je možnost ověření repelentních a insekticidních přípravků, které jsou 
zaváděny na trh pro lidské účely. Přínosem je také rozvinutí a zjednodušení alternativní metody krmení komárů na 
membráně. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Pro nasátí komárů budou použity laboratorní myši (outbrední kmen ICR). Nejvhodnější jsou dospělé samice o hmotnosti 
23 – 25 g v počtu 6 kusů. Ty budou pro nasání chovány přibližně dva roky. Předpokládaný počet myší po dobu projektu 
pokusu trvajícího 5 let je 12 kusů. 

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

Nejsou předpokládaný žádné nežádoucí účinky u laboratorních myší. Je navrhována mírná míra závažnosti. Po dvou 
letech, kdy budou myši používány k nasání, budou usmrceny předávkováním anestetik. 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

Pro dosažení cílů projektu pokusu je nezbytné použití laboratorních myší pro udržení chovů komárů. Bez nasátí krve není 
možné, aby proběhl plně vývojový cyklus komárů. Jako alternativní metoda byla zvážena metoda krmení přes membránu 
(Rutledge et al., 1964). Avšak její využití není z hlediska náročnosti prozatím v prostorech SZÚ možné. Pro úspěšné 
zavedení metody by bylo potřebné vyhrazení jednoho pracovníka, který se staral pouze o chovy komárů, krmný aparát je 
konstrukčně náročný, potřeba požadovaného média jako membrány obtížně dosažitelná. Podle nejnovějších 
provedených studií, které se zabývaly porovnáním sání komárů na myších a na membráně byla dle Luo (2014) zjištěna ve 
všech sledovaných parametrech (rychlost sání, průměrný počet nakladených vajíček a úmrtnost po 7 – 30 dnech) vyšší 
účinnost při sání na myších. Dle dalších studií Pothikasikorn et al., (2010) je významné i stáří použité krve, která je 
komárům na membráně podána. Stáří krve ovlivnilo množství nakladených vajíček, počet vylíhlých a zakuklených larev. 
Dle této studie je pro nasátí nejvhodnější krev do stáří pěti dnů. Což v mnohých případech může být značnou komplikací. 
V budoucnu bude na oddělení NRL/DD v SZÚ jako hlavní cíl zjednodušení a zdokonalení metody krmení přes membránu.  
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Omezení používání zvířat: Vysvětlete, jak lze zajistit použití co nejmenšího počtu zvířat. 

Počet využitých zvířat v pokusu odpovídá počtu chovných klecí s komáry. Použité množství 6 kusů laboratorních myší je 
nejšetrnější (každá myš bude použita pro nasátí cca jednou měsíčně).  

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. 

Pro nasátí komárů (rodů Culex a Aedes) budou použity laboratorní myši (outbrední kmen ICR). Tyto myši jsou pro účely 



nasátí nejvhodnější z hlediska jednoduché manipulace a vhodné velikosti pro vkládání do chovných klecí s komáry. Za 
účelem snížení újmy budou imobilizační klece pro myši dostatečně prostorné. 

 


