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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Myši jako laboratorní model pro výzkum virulenčních faktorů leishmanií. 

Doba trvání projektu pokusů 2 roky 

Klíčová slova - maximálně 5 Leishmania, xenodiagnostika, Phlebotomus, virulence, patogenita 

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) 
Leishmanie (Kinetoplastida: Trypanosomatidae) jsou paraziti přenášení krevsajícím hmyzem - flebotomy (Diptera: Psychodidae), 

jejichž definitivními hostiteli jsou savci včetně člověka.  Lidská onemocnění (leishmaniózy) způsobuje zhruba 20 druhů leishmanií. 

Projevy leishmanióz jsou různorodé - od lehčích kožních (kutánních) forem přes poměrně závažné mukokutánní formy až po viscerální 

onemocnění, které je bez léčby často smrtelné. Výsledná forma onemocnění je dána především druhem a virulencí parazita, ale 

důležitou roli hraje i genetické pozadí a imunitní systém hostitele. Pro pochopení patologických projevů onemocnění je nezbytný 

funkční laboratorní model, protože komplexní imunitní odpověď na infekci parazitem nelze simulovat in vitro.  

V návaznosti na rozsáhlé genomické a transkriptomické projekty (spolupráce s AVCR v CB a Ostravskou Univerzitou) jsme vytipovali 

několik kandidátních genů, které by mohli být zodpovědné za rozvoj klinických projevů onemocnění (leishmaniózy) a být tedy 

klíčovými virulentními faktory, které zůstávají přes veškerou snahu řady vědeckých pracovišť po celém světě stále neznámé. Náš nový 

přístup k hledání těchto virulenčních faktorů slibuje šanci na úspěch. Způsob inokulace bude více odpovídat přirozenému průběhu 

infekce hostitele - zatímco v dřívějších pokusech byla zvířata inokulována většinou intraperitoneálně velkým množstvím amastigotních 

stádií parazita, v našem modelu použijeme intradermální inokulaci infekčních stádií leishmanií isolovaných z nakažených flebotomů. 

Budeme hodnotit vnější příznaky onemocnění, distribuci parazitů v těle hostitelů a sledovat infektivitu hlodavců pro flebotomy.  

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) 

Případné určení virulenčních faktorů (zodpovědných genů) zcela zásadně přispěje k efektivnějšímu výzkumu závažného 

lidského onemocnění. Studie bude součástí dlouhodobého výzkumného směru na katedře parazitologie PřF UK a 

plánovaného mezinárodního projektu. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Plánujeme použití laboratorních myší kmene BALB/c. Množství zvířat omezíme na nezbytné minimum, předpokládáme 

použití 15ti (5xKO, 5xWT, 5xadd-back) jedinců pro každý z pěti testovaných genů ve třech biologických opakovaní pro 

příslušný druh leishmania (budeme používat pouze L. mexicana), tedy celkem 225 jedinců.   

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

skončení pokusu? 

Závažnost projevů leishmaniózy závisí jak na druhu parazita, tak na imunitní odpovědi hostitele. V pokusu lze 

předpokládat pouze relativně mírný až středně závažný průběh bez rozvinutí život ohrožujících patogenních projevů. Bude 

se jednat především o kožní léze. Pokus bude ukončen usmrcením zvířat a odběrem tkání na PCR detekci parazitů, zvířata 

budou šetrně usmrcena v celkové anestezii cervikální dislokací (zlomení vazu).  

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Sledování vývoje leishmanií v těle hostitele, klinické projevy a xenodiagnostické pokusy nejsou nahraditelné jinou 

alternativní technikou. Interakce mezi parazitem a hostitelem i přenašečem jsou ovlivněny mnoha vzájemně provázanými 

a často druhově specifickými faktory na úrovni celých organismů. Tyto komplexní děje nelze simulovat pokusy in vitro 

nebo počítačovou simulací při vyloučení laboratorních zvířat. 

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

Množství zvířat omezíme na nezbytné minimum, předpokládáme použití 15ti (5xKO, 5xWT, 5xadd-back) jedinců pro 

každý z pěti testovaných genů ve třech biologických opakovaní pro příslušný druh leishmania (budeme používat pouze L. 

mexicana), tedy celkem 225 jedinců. Žádné zvíře přitom nebude v experimentech použito opakovaně. 

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. 
K testování leishmania s vybranými KO geny budeme používat laboratorní myši kmene BALB/c, tedy nejčastěji dosud používaný 

zvířecí model pro studium leishmanióz. Zvířata budou kromě úkonů nezbytných k pokusu ponechána v klidu, bude o ně pečováno dle 

platných zoohygienických předpisů a jejich biologických potřeb. Během vystavení flebotomům budou zvířata uvedena do celkové 

anestezie, přičemž po dobu anestezie bude zajištěn jejich tepelný komfort a vlhčení očí.  Zvířata nebudou použita pro pokus při 

známkách snížené zdravotní kondice a v pokusu nebudou ponechána tak dlouho, aby se u nich leishmanióza rozvinula do patogenních 

projevů zatěžujících zvířata nad nezbytnou míru. Se zvířaty budou manipulovat pouze certifikované osoby a usmrcení zvířat bude 

provedeno maximálně šetrně, předávkováním anestezií a následným stržením vazu. 

 


