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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Vakcína proti cirkovirovému onemocnění prasat 

Doba trvání projektu pokusů Do konce roku 2018 

Klíčová slova – maximálně 5 Cirkovirus, protilátky, vakcína, myš 

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) 

Cílem projektu je testovat vakcínu proti cirkovirovému onemocnění prasat. Antigenem je rekombinantní nukleoprotein 

viru PCV2 připravený rekombinantní technologií. Testování imunogenity antigenu, tedy tvorbu protilátek, bude 

uskutečněno imunizací skupin laboratorních myší a následným odběrem krve pro sérologické testování. Cílem studie bude 

zjištění optimálního množství a forma antigenu navozující dostačující tvorbu protilátek. 

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) 

Snížení nemocnosti a úmrtnosti prasat v důsledku cirkovirového onemocnění. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Testování bude provedeno na myších, celkem předpokládáme použití maximálně 150 zvířat 

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

skončení pokusu? 

Neočekáváme žádné nežádoucí účinky, nicméně očekáváme střední míru závažnosti pokusů. Zvířata budou po skončení 

experimentu usmrcena a vykrvena. 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Pro dosažení cílů studie je nezbytné použití zvířat, protože neexistuje alternativní metoda, kterou by bylo možné simulovat 

všechny procesy v živém organismu během jeho imunitní odpovědi. 

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

V experimentu bude použito 150 laboratorních myší, 5 pro experimentální skupinu. Jde o minimální množství pro 

statistické vyhodnocení dat. Pokud bude dosaženo požadovaných výsledků dříve, další zvířata již nebudou v experimentu 

používána 

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. 

Myš je v případě navrhovaných experimentů vhodnou ekonomickou náhradou za prase, aniž by došlo k ovlivnění 

získaných výsledků. Zacházení se zvířaty bude probíhat 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. Veškeré úkony budou 

provádět osoby odborně způsobilé. Denně bude sledován zdravotní stav zvířat, v případě jeho zhoršení budou zvířata 

utracena, aby se zabránilo jejich dalšímu utrpení. Vzhledem k povaze prováděných experimentů však takovou situaci 

nepředpokládáme. 

 


