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Interakce genomové a subgenomové RNA flavivirů s hostitelskými a virovými proteiny 
Doba trvání projektu pokusu f2018 - 2020 

- jklíšťová e~cefalitida - sfRNA - FISH - chiméry VKE Kl íčová s lova - maximálně 5 

Učel pro~klu pokusu - oznaétejej klekem (x) do prázdného políéka 

X Základní výzkum ,_ 
translační nebo aplikovaný výzkum ----- --
vývoj, výroba nebo zkoušeni kvality, účinnosti a nezávadnosti léčiv. potravin, krmiv a jiných látek nebo výrobku 

- -- -- -- --- -
ochrana přírodního prostfedí v zájmu zdraví a dobrých životních podmínek lidí nebo zvířat 

-
zachování druhů --
vyšší vzděláván í nebo odborná příprava 

trestní řízení a jiné soudn i řízení 
Cíle projektu pokusů (např. řešené vědecké neznámé nebo vědecké či klinické potřeby) 

Detekce a lokalizace subgenomové flavivirové RNA (sfRNA) v mozku a slezině myší infikovaných virem klíšťové 

encefalitidy (VKE). 

Pravděpodobné potenciální přínosy projektu pokusů Gak by mohlo být dosaženo pokroku ve vašem vědním oboru 

!nebo jaký přínos by z něj člověk či zvířata mohli mít) 

Charakterizace kinetiky produkce a lokalizace sfRNA v jednotlivých částech mozku a sleziny může výrazně napomoci 
pro pochopení funkce sfRNA v patogenezi viru klíšťové encefalitidy. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

Laboratorní myší kmen Balb/c, celkem maximálně 200 myší. 

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

skončení pokusu? 

U zvířat infikovaných TBEV jsou zpravidla pozorovány závažné symptomy, které se především v pokročilejších stádiích 
tprojevují závažnými horečnatými stavy doprovázenými svalovou bolesti, křečemi až paralýzou, záchvaty, nevolností, 
změnami mentálního stavu - mátožnost, dezorientace. Onemocnění vykazuje u myší vysokou mortalitu a konč' 

zpravidla selháním základních životních funkcí následkem destrukce mozku. Navrhovaná míra závažnosti je závažná. Po 
ukončení pokusu budou přeživší myši usmrceny dislokací páteře v inhalační anestezii (diethyleter). 
Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

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

zvířat. 

Lokalizace gRNA a sfRNA v jednotlivých částech sleziny a zejména mozku upřesní význam nových faktorů v~ 
virového genomu podílejících se na virulenci daného kmene VKE. Tyto faktory pak mohou být dále potvrzeny použitím 
chimérických konstruktů VKE. V případě tohoto projektu je myší model nezbytný, neboť se jedná o komplexní systém, 
který je in vitro nenahraditelný. V rámci systémové infekce můžeme v průběhu času sledovat jak lokalizaci, tak i 
migraci sfRNA i gRNA v klíčových orgánech s finálním zaměřením na mozek a jeho jednotlivé části. 
Omezeni používání zvířat: Vysvětlete, jak lze zaj istit použiti co nejmenšího počtu zvířat. 

Tato studie bude probíhat na minimálním požadovaném počtu zvfřat tak, aby byla zachována reproducibilita výsl~ 
Pokusy v rámci první fáze naznačí, mezi kterými kmeny je největší rozdfl v hladinách gRNA i sfRNA. Tyto výsledky 
pak budou brány v úvahu při konstrukci chimémích konstruktů VKE, jejichž výsledné číslo tak muže být nižší než při 
náhodné výměně sekvencí mezi genomy jednotlivých kmenů. Díky tomuto můžeme efektivně snížit počet pokusných 
zvířat v rámci první části druhé fáze projektu. Efektivní minimalizace počtu pokusných zvířat bude rovněž provedena u 
druhé části druhé fáze projektu - na základě popsané virulence chimér VKE budou vybrány pouze určité kombinac~ 
genomů. 

Šetrné zacházení se zvířaty: Vysvětlete volbu druhu zvířat a proč se v případě tohoto zvířecího modelu jedná o 

nej šetrnější použití z hlediska vědeckých cílů . 

Vysvětlete obecná opatření, která budou přijata za účelem snížení újmy způsobené zv[řatům ... na minimum. 

Ukony spojené s provedením pokusu, jako je aplikace infekčního inokula, budou prováděny v souladu se zákonem m 
ochranu zvířat proti týrání, a to pouze proškoleným personálem, tak abychom minimalizovali stres nebo boles 
působenou zvířeti. Kmen Balb/c byl zvolen z důvodu návaznosti výsledků a dat na již publikované studie a také je tc 
nejvhodnější možný model pro sledování průběhu infekce vzhledem k člověku. 


