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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Imunitní odpověď myší při infekcích CNS larvami Toxocara canis. Vliv na průběh indukované autoimunitní 

encefalopatie. 
Doba trvání projektu pokusů 9/2017-2021 

Klíčová slova - maximálně 5 Toxacara canis, CNS, imunitní odpověď, EAE 

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 

x 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 popsat reakce imunity a průběh navozené experimentální autoimunitní encefalopatie (EAE) u myší po 

aplikaci exkrečně sekrečních antigenů Toxocara canis.  

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) 

Roztroušená skleróza (RS) je vážné onemocnění u lidí. Jejím jediným experimentálním modelem je experimentální 

autoimunitní encefalopatie (EAE) např. myší, která slouží jako model pro studium mechanismů a léčby tohoto 

onemocnění. Z více publikovaných prací je známo, že infekce některými helminty nebo aplikace produktů jejich 

metabolismu má pozitivní efekt na průběh EAE. Očekávaným přínosem je zjištění možného pozitivního vlivu aplikace 

exkrečně-sekrečních antigenů (TES Ag) a případně infekce Toxocara canis na průběh EAE. Infekce T. canis je v lidské 

populaci velmi častá (seroprevalence 10-80%). 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Myši (zejména C57BL/6 a jiné vhodné kmeny), v jednom experimentu 36 jedinců, kteří budou v příslušných časových 

intervalech utráceni. Velikost jedné skupiny je 18 zvířat a odpovídá údajům z literatury pro obdobný typ experimentů. 

Celkový počet na všechny experimenty po dobu 5 let je 180 kusů. 

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

skončení pokusu? 

U myší bude aplikací MOG peptidu indukována EAE, po objevení příznaků bude myším aplikován intraperitoneálně TES 

Ag. Alternativním schématem je infekce myší larvami T. canis a následná indukce EAE. Míra závažnosti je střední. Před 

výkony, které mohou způsobovat trauma a bolest budou myši narkotizovány, v průběhu pokusů budou myši usmrcovány 

podle platných předpisů (narkotizace). 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Pro studium RS je EAE vhodnou alternativou. RS nelze studovat na jiném modelu než EAE indukované u laboratorních 

myší. Nelze ani použít alternativu na buněčných kulturách, neexistuje alternativní in vitro model. 

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

Velikost vzorku bude volena tak, aby bylo použito minimální množství zvířat a výsledky experimentů byly ještě 

statisticky hodnotitelné. Proběhla již konzultace se statistikem. 

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. 

Zvolený kmen myší C57BL/6 je běžně používán pro studium EAE a ovlivnění průběhu tohoto onemocnění infekcí 

parazitickými helminty a jejich produkty. Tuto práci nelze provádět jako klinickou zkoušku na lidech. Myši budou 

v průběhu experimentu vždy před specifickými zákroky narkotizovány a v průběhu pokusů budou usmrcovány podle 

platných předpisů. Vzhledem k tomu, že v akutní fázi EAE dochází k parézám končetin, budou mít myši k dispozici 

snadno dostupnou potravu a vodu na dně chovné nádoby (navíc, kromě běžného umístění ve víku chovné nádoby).  

 


