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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSÙ 

Název projektu pokusů 
Vývoj technologie pro časnou detekci klíšťové encefalitidy založené na změnách v genové expresi a produkci proteinů u 

antigen prezentujících buněk 
Doba trvání projektu pokusu 2018 - 2020 
Klíčová slova - maximálně 5 klíšťová encefalitida – diagnostické markery – dendritické buňky – makrofágy 
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) 
Detekce potenciálních markerů rané infekce v myších infikovaných virem klíšťové encefalitidy (VKE). 

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) 
Získaná data by mohla potvrdit použitelnost genů/proteinů selektovaných na základě in vitro pokusů pro ranou 

diagnostiku infekce VKE. 

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 
Laboratorní myší kmen Balb/c, celkem maximálně 90 myší. 
Jaké jsou očekávané nežádoucí účinky u zvířat? Jaká je navrhovaná míra závažnosti? Jak bude se zvířaty naloženo po 

skončení pokusu? 
U zvířat infikovaných VKE jsou zpravidla pozorovány závažné symptomy, které se projevují především v pokročilejších 

stádiích infekce. V rámci navrhovaného pokusu dochází k usmrcení pokusných zvířat v raných stádiích infekce (s 

možnou výjimkou 8. dne po infekci), a proto kromě zvýšené teploty nepředpokládáme přítomnost závažnějších 

symptomů klíšťové encefalitidy. Navrhovaná míra závažnosti je tedy střední. 

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 
Nahrazení používání zvířat: Uveďte, proč je nutné použít zvířata a proč nemohou být využity alternativy bez použití 

zvířat. 
V případě tohoto projektu je myší model nezbytný, neboť se jedná o komplexní systém, který je in vitro nenahraditelný. 

Pouze v případě použití pokusných myší budeme schopni ověřit a případně identifikovat vhodné markery pro ranou 

diagnostiku klíšťové encefalitidy. Díky průběžným odběrům krve, kůže v místě vpichu a sleziny budeme rovněž schopni 

časově popsat šíření viru a spektrum markerů typických pro dané stádium infekce.  
Omezení používání zvířat: Vysvětlete, jak lze zajistit použití co nejmenšího počtu zvířat. 
Tato studie bude probíhat na minimálním požadovaném počtu zvířat tak, aby byla zachována reproducibilita výsledků. 

Plánovaný maximální počet nepřesáhne 90 myší. Pokus zahrnuje rozdělení myší do 5 skupin (5 intervalů odběru vzorků 

– 1, 2, 3, 5 a 8 dní po infekci), přičemž infekce bude u všech 5 skupin provedena v týž den „0“.  Definovaný počet zvířat 

pro každý interval odběru bude usmrcen a bude proveden odběr zájmových orgánů (krev, slezina, místo vpichu 

inokulátu).  Počet intervalů pro odběr vzorků byl optimalizován na nejnižší možný, kdy se chystáme zaměřit především 

na časné intervaly (1, 2 a 3 dny po infekci). Následující odběry mají mezi sebou odstup 2-3 dní. 
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 infekčního inokula, budou prováděny v souladu se zákonem na 

ochranu zvířat proti týrání a to pouze proškoleným personálem, tak abychom minimalizovali stres nebo bolest 

působenou zvířeti. Kmen Balb/c byl zvolen z důvodu návaznosti výsledků a dat na již publikované studie a také je to 

nejvhodnější možný model pro sledování průběhu infekce vzhledem k člověku. 

 


