
 

NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Podíl mikroorganismů a dalších faktorů v procesu autoimunitní uveitidy (AZV) 

 

Doba trvání projektu pokusů Pokusy jsou plánovány do prosinece 2020. 

Klíčová slova - maximálně 5 Experimentální autoimunitní uveitida - EAU - mikrobiom - probiotika - antibiotika 

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

 základní výzkum 

x 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) 

Plánované experimenty budou zaměřeny na výzkum vlivu vrozené imunity a mikroorganismů a dalších faktorů na vznik 

a průběh autoimunitní uveitidy. Budou podávána perorální antibiotika v pitné vodě, imunosupresivní/imunomodulační 

látky (kortikoidy, cyklosporin A, mykofenolát mofetil, cyklofosfamid, anti-TNF-alfa ad.) nebo protilátky proti 

růstovému endoteliálnímu faktoru, a to intraperitoneálně nebo intravenózně, popř. lokálně (intravitreálně či formou 

očních kapek do spojivkového vaku). V některých případech bude perorálně aplikována ve stravě směs probiotik. Výše 

zmíněná antibiotická a probiotická terapie již byla komisí schválena pro grant IGA MZ ČR NT 14017-3/2013 a tato 

grantová žádost na předchozí projekt navazuje. 

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 konečném důsledku mohou být výstupy z plánovaného výzkumu přínosem k prevenci a léčbě uveitidy u lidí. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Experimenty budou prováděny na modelu autoimunitní uveitidy u inbredního kmene myší C57BL/6J (samci i samice), 

8-12 zvířat na pokus, plánovaných 200 myší ročně. 

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

skončení pokusu? 

Zvířatům budou aplikována standardním šetrným způsobem anestetika či jiné látky nutné pro navození autoimunitního 

onemocnění či jeho ovlivnění. Aktivita uveitidy bude hodnocena za použití otoskopu napojeného na fotoaparát. Míra 

závažnosti mírná. Po skončení pokusu budou myši šetrně usmrceny cervikální dislokací. 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Sledování aktivity nitroočního zánětu není možné nahradit jinými alternativními metodami. 

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

Bude použito minimální množství zvířat k dosažení statistické významnosti pokusu. 

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. 

Experimenty budou prováděny maximálně šetrně, s použitím anestezie při navození uveitidy a s šetrným usmrcením na 

konci pokusu. 

 


