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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Posouzení vlivu gastronomického zpracování masa metodou „sous vide cooking“ na životnost tkáňových cyst 

Toxoplasma gondii  

Doba trvání projektu pokusů do 12/2017 

Klíčová slova - maximálně 5 Toxoplazmóza, vliv gastronomického zpracování masa, tkáňové cysty 

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

 základní výzkum 

 translační nebo aplikovaný výzkum 

X 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 navrhovaného pokusu je posouzení vlivu nového způsobu gastronomického zpracování masa „sous vide cooking“ 

(francouzsky pro "pod vakuem"; dále SVC) na přežívání stádií Toxoplasma gondii. SVC je způsob vaření, ve kterém je 

potravina vakuově uzavřena v plastovém sáčku a poté umístěna do vodní lázně nebo do parního prostředí, při přesně 

regulované teplotě, která je mnohem nižší než obvykle používaná při vaření (typicky 50 až 60 ° C pro maso) po dobu 1 

až 7 hodin (Int. J. Gastro. Food Sci 1:15-30, 2012). Předchozí studie prokázaly přežívání tkáňových cyst T. gondii v 

mase při teplotě nižší 56 °C a také delší přežívání tkáňových cyst ve vakuovaném mase (The EFSA Journal 2007, 583 1-

64; Final report. EFSA supporting publication 2016:EN-995, 161 pp.; Food Microbiol 39: 47-52, 2014. Navrhovaný 

pokus umožní posoudit potenciální riziko přenosu toxoplazmózy na člověka prostřednictvím masa přípravového 

metodou SVC. 

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 rizika přenosu toxoplazmózy na člověka prostřednictvím potravin živočišného původu. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

160 myší  

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

skončení pokusu? 

Z masa experimentálně infikovaných prasat s tkáňovými cystami T. gondii (schválený projekt pokusu č. MSMT-

36158/2016-4) budou připraveny podle standardních technologických postupů SVC pokrmy, z nichž budou v různé fázi 

zpracování izolovány tkáňové cysty T. gondii, kterými budou subkutánně inokulovány myši. Za dva měsíce po inokulaci 

budou myši usmrceny a testovány na přítomnost tkáňových cyst T. gondii. 

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 systém in vitro neumožňuje posoudit 

vliv SVC na životnost tkáňových cyst T. gondii. 

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

Počet experimentálních zvířat odpovídá nezbytnému počtu kombinací teplot a času při přípravě masa metodou SVC; 

bude celkově využito 40 skupin myší po 4 jedincích. Vliv infekce myší kokcidií T. gondii nemá dopad na životní 

prostředí. 

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. 

Experimentální zvířata budou v průběhu pokusu ošetřována a krmena kvalifikovaným personálem; v rámci pokusu 

budou se zvířaty zacházet pouze 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. 

 


