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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSÙ 

Název projektu pokusů 
Infekce klíšťat rickettsiemi 
Doba trvání projektu pokusu  Do 31. 5. 2019 
Klíčová slova - maximálně 5 detekce patogenů – produkce protilátek - rickettsie 
Účel projektu pokusu - 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 výrobkù 
 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) 
Produkce protilátek specifických proti konkrétnímu izolátu bakterie rodu Rickettsia v laboratorním kmenu myší. 
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) 
Výsledky studie by mohly vést k popisu mechanizmu infekce klíšťat bakterií rodu Rickettsia a její následný přenos z 

klíštěte na finálního hostitele a případné potvrzení/vyvrácení možného transovariálního přenosu rickettsií u klíšťat. 
Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 
Laboratorní myší kmen Balb/c, celkem maximálně 10 myší 
Jaké jsou očekávané nežádoucí účinky u zvířat? Jaká je navrhovaná míra závažnosti? Jak bude se zvířaty naloženo po 

skončení pokusu? 
U zvířat určených k produkci protilátek dojde k subkutánnímu podání inaktivovaných homogenátů ricketsií smíchaných 

s Freundovým adjuvans a to celkem 4x v časových intervalech 7-10 dní. Subkutánní podání látky bude probíhat v 

celkové anestezii. V průběhu produkce protilátek zvíře nijak netrpí, jelikož se jedná o fyziologický proces. Po 

vyprodukování dostatečného množství protilátek, tj. po max. 40 dnech budou zvířata uvedena do celkové anestezie s 

použitím éteru, bude jim odebrána krev z krční tepny a následně budou usmrcena dislokací páteře.   
Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 
Nahrazení používání zvířat: Uveďte, proč je nutné použít zvířata a proč nemohou být využity alternativy bez použití 

zvířat. 
Jiný vhodný způsob přípravy specifických protilátek je finančně i experimentálně nepřiměřeně vysoký, finanční nároky 

jsou cca 1000 x vyšší, časové nároky jsou cca 100 x vyšší (např. phage display).  
Omezení používání zvířat: Vysvětlete, jak lze zajistit použití co nejmenšího počtu zvířat. 
Tato studie bude probíhat na minimálním potřebném počtu zvířat, při první imunizaci budou využita tři zvířata a další 

budou imunizována pouze v případě další potřeby protilátek. 
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. 
Úkony spojené s provedením pokusu, jako je aplikace homogenátu rickettsií, budou prováděny tak, jak je běžné ve 

veterinární praxi.   

 


