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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Experimentální infekce ovce domácí gastrointestinální hlísticí Haemonchus contortus 

Doba trvání projektu pokusů do 10. 11. 2021 

Klíčová slova - maximálně 5 ovce, slez parazit, infekce, experiment 

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

 základní výzkum 

x translační nebo aplikovaný výzkum 

x vývoj, výroba nebo zkoušení kvality, účinnosti a nezávadnosti léčiv, potravin, krmiv a jiných látek nebo výrobků 

x 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 získání dostatečného množství propagačních stadií slezové hlístice Haemonchus contortus pro navazující 

experimenty zaměřené na in vitro testování účinnosti anthelmintických vlastností biologicky aktivních látek. Nakoupená 

jehňata budou nejprve koprologicky vyšetřena a v případě pozitivity na přítomnost parazitů jim bude perorálně aplikováno 

anthelmintikum, aby byly z jejich trávicího traktu odstraněny přítomné gastrointestinální (GI) hlístice. Tito paraziti se 

běžně u ovcí vyskytují, nejčastěji v subklinické formě, která pro ně není patogenní. Po dehelmintizaci zvířat a kontrolním 

vyšetření bude, v případě negativity výsledků, jehňatům perorálně podána dávka infekčních larev jmenovaného parazita.    

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) 

V případě získání dostatečného množství biologického materiálu bude možné uskutečnit in vitro experimenty (dostatečný 

počet pro skutečně objektivní posouzení a statistické vyhodnocení) zaměřené na ověřování účinnosti rostlinných 

sekundárních metabolitů proti infekcím způsobených GI hlísticemi. Očekávaným přínosem jsou nové znalosti a informace 

o možnostech a využití rostlinných biologicky účinných látkách v preventivních dehelmintizačních programech jako 

alternativa k anthelmintikům na chemické bázi. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Ovce domácí, čtyři jehňata samčího pohlaví  

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

skončení pokusu? 

Zvířatům bude podána pouze nízká infekční dávka k anthelmintikům citlivého kmenu, která nedovolí vývoj parazitózy 

s klinickými příznaky. U pokusných zvířat nejsou očekávány nežádoucí účinky, v případě výskytu příznaků bude ovcím 

aplikováno léčivo pro eliminaci infekce. Po ukončení pokusu budou zvířata dehelmintizována a zařazena do výběhu mezi 

ostatní ovce.    

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Dosud nebyla vytvořena žádná jiná metoda, než experimentální infekce, která by umožnila získat infekční stadia GI 

hlístic. Proto je využití pokusných zvířat vnímavých k infekci nezbytně nutné.     

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

Bude použito minimálního počtu zvířat, potřebných k získání dostatečného množství biologického materiálu, 

s přihlédnutím k úspěšnosti experimentální infekce. 

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. 

Ovce byla pro experimentální infekci zvolena z důvodu přirozené vnímavosti k hlístici H. contortus. Pokus popsaného 

charakteru nelze nahradit žádnou alternativní metodou. Veškeré úkony se zvířaty bude provádět zkušený a odborně 

způsobilý personál (§ 15d odst. 4 zákona na ochranu zvířat proti týrání). Zvířata budou ustájena v podmínkách k tomuto 

účelu určených, s neomezeným přístupem k potravě i čisté vodě a každodenním čištěním a ošetřováním. V případě 

výskytu klinických příznaků haemonchózy bude zvíře neprodleně dehelmintizováno.     

 


