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NETECHNICKÉ SHRNUTI PROJEKTU POKUSU 
Název projektu pokusů 
Studium interakce dendritických buněk s nitrobuněčným patogenem Francisella tularensis 
Doba trvání projektu pokusů 	i 3 roky 
Klíčová slova - maximálně 5 	Dendritické buňky; infekce; Francisella tularensis 
Účekprojektu pokusů - označte jej křížkem (x) do prázdného políčka 

x 	i základní výzkum 
translační nebo aplikovaný výzkum 	 _ 

Í yy'voj,vy'roba nebo zkoušení kvality, účinnosti a nezávadnosti léčiv, potravin, krmiv a jiných látek nebo výrobků 
i ochrana přírodního prostředí v zájmu zdraví a dobrých životních podmínek lidí nebo zvířat 
I zachování druhů _., 
i vyšší vzdělávání nebo odborná příprava 
! trestní řízení a jiné soudní řízení 

Cíle projektu pokusů (např řešené vědecké neznámé nebo vědecké či klinické potřeby) 
Budou studovány globální změny v proteinovém složení DC v časné fázi po infekci, které jsou důležité pro konečný osud 
mikroba v buňce a zároveň pro celkovou reakci hostitelského organismu ve smyslu indukce protektivní imunitní reakce 
nebo naopak rychlého šíření mikrobů spojeného s rozvojem tularemického onemocnění. 
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)  
Diagnostika a profylaxe infekčního onemocnění 
Druhy a přibližné počty zvířat,.jejichž použití se předpokládá 
Inbrední myší linie C57B1/6. Přibliž:tij počet zvířat je 500 kusů po celou dobu trvání projektu 
Jaké jsou očekávané nežádoucí účinky u zvířat? Jaká je navrhovaná míra závažnosti? Jak bude se zvířaty naloženo po 
skončení pokusu? 
Míra závažnosti: zvíře nenabude vědomí. Zvířata budou přivedena do narkózy v parách Narketanu 10 a usmrcena 
v celkové anestezii. Kadavery uložena do mrazicího zařízení a neškodně odstraněna asanačním ústavem. 
Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 
Nahrazení používání zvířat: Uved'te, proč je nutné použít zvířata a proč nemohou být využity alternativy bez použití 
zvířat. 
Myší kostní dřeň je jediným možným zdrojem pro přípravu diferencovaných myších dendritickych buněk. Reakce 
primárních buněk mnohem lépe kopírují reálnou in vivo situaci než jakékoli buněčné linie, proto bylo rozhodnuto 
provádět veškeré experimenty na tomto typu buněk. Myší buňky byly zvoleny, protože naše pracoviště má dlouhodobě 
zavedený experimentální myší model infekce a předložený projekt tudíž navazuje na výsledky, které byly získány 
v předchozím období. 
Omezení používání zvířat: Vysvětlete, jak lze zajistit použití co nejmenšího počtu zvířat. 
Experimentální výsledky budou dosaženy pomocí vysoce sofistikované technologie, která vyžaduje pro vlastní analýzy 
minimální množství materiálu, což se projeví v potřebě omezeného počtu zvířat. 
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. 	_ 	 _ 
Zvířata budou po celou dobu odběru v narkóze, tudíž nebudou pociťovat bolest ani utrpení. 
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