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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Porovnání patogenity a distribuce tkáňových cyst rozdílných genotypů Toxoplasma gondii při experimentální infekci 

prasat 

Doba trvání projektu pokusů 2 měsíce 

Klíčová slova - maximálně 5 Toxoplazmóza, genotyp, patogenita, distribuce tkáňových cyst  

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 

 vyšší vzdělávání nebo odborná příprava 

 trestní řízení a jiné soudní řízení 

Cíle projektu pokusů (např. řešené vědecké neznámé nebo vědecké či klinické potřeby) 

Porovnání patogenity a dalších biologických vlastností různých genotypů původce toxoplazmózy kokcidie Toxoplasma 

gondii při experimentální infekci prasat. 

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) 

Přínosem pokusu budou znalosti patogenitě nového genotypu T. gondii na vhodném zvířecím modelu s možnou predikcí 

patogenity a průběhu infekce člověka tímto novým genotypem. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Minimálně 24 prasat, maximálně 28 prasat  

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

skončení pokusu? 

Infekce oocystami nebo tkáňovými cystami způsobí mírné zhoršení celkového stavu pokusných zvířat; jedná se o 

subfebrilii spojenou s krátkodobým snížením příjmu krmiva. Součástí pokusu je posouzení tkáňové distribuce po infekci 

oběma genotypy T. gondii oocystami a tkáňovými cystami. Tato distribuce je možná pouze po usmrcení zvířat. Pokusná 

prasata budou humánně utracena a budou uskutečněny odběry vzorků z různých tkání a svalových partií pro stanovení 

četnosti a distribuce tkáňových cyst obou genotypů T. gondii po infekci oocystami a tkáňovými cystami. Kadávery budou 

následně předány k likvidaci do asanačního ústavu. 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Pokus zaměřený na srovnání patogenity, tkáňové distribuce a dalších biologických vlastností dvou izolátů T. gondii na 

prasatech lze uskutečnit pouze na vybraném zvířecím druhu. 

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

Navrhovaný pokus předpokládá infekci prasat dvěma izoláty ve formě oocyst nebo tkáňových cyst. Pro statistické 

posouzení terapeutické účinnosti je potřeba použít 6 prasat skupinu; minimální počet pokusných prasat je tedy 24 ks. 

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. 

Prasata jsou častými přirozeně infikovanými mezihostiteli T. gondii a představují vhodný zvířecí model s možnou predikcí 

patogenity a průběhu infekce člověka tímto novým genotypem. Experimentální zvířata budou v průběhu pokusu 

ošetřována a krmena kvalifikovaným personálem; v rámci pokusu budou s telaty zacházet pouze osoby odborně způsobilé 

v souladu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou č. 

419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat. 

 


