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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Pomnožení izolátů Babesia divergens ze zvěře na laboratorním modelu   

Doba trvání projektu pokusů do 31. 12. 2018 

Klíčová slova - maximálně 5 Pískomil mongolský, Babesia divergens 

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) 

Cílem pokusu je pomnožit izolát Babesia divergens ze zvěře z České republiky za účelem získání dostatečného množství 

tohoto parazita a jeho DNA pro další vědecký výzkum a laboratorní analýzy. 

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 bude získání většího množství B. divergens ze zvěře z ČR pro další vědecký výzkum a laboratorní 

analýzy. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Maximálně 60ks adultních pískomilů mongolských pro šest terénních izolátů B, divergens 

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

skončení pokusu? 

Předpokládaná míra závažnosti pokusu je mírná Bude provedeno intraperitoneální podání a omezený počet odběrů krve 

menší než 10% objemu. Při výskytu klinických příznaků bude přistoupeno k usmrcení zvířete a odběru krve a 

parenchymatózních orgánů pro další analýzy. Ukončení pokusu je plánováno usmrcením předávkováním anestetiky a 

odběrem krve a orgánů i v případě, že se žádné klinické příznaky neobjeví. Kadávery budou neškodně odstraněny 

asanačním podnikem. 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Pokus nelze uskutečnit alternativními metodami. Systém kultivace popřípadě jiný zvířecí model neumožňuje získat 

dostatečné množství babésií těchto izolátů ze zvěře. 

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

Použití 60 ks telat se jeví jako adekvátní pro získání potřebného množství materiálu z šesti izolátů Babesia divergens ze 

zvěře. 

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. 

Se zvířaty budou zacházet 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. 

 


