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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 
Název projektu pokusů 
Buněčná biologie přežívání F. tularensis ve fagocytech 
Doba trvání projektu pokusů 	do konce roku 2020 
Klíčová slova - maximálně 5 	1 Francisella tularensis, imunitní odpověd', molekulární mechanizmy infekce 
Účel projektu pokusů - označte jej křížkem (x) do prázdného políčka 
X 	i základní výzkum 

i translační nebo aplikovaný výzkum 
1 vývoj., výroba nebo zkoušení kvality, účinnosti a nezávadnosti léčiv, potravin, krmiv a jiných látek nebo výrobků 
i ochrana přírodního prostředí v zájmu zdraví a dobrých životních podmínek lidí nebo zvířat i i zachování druhů + 
i vyšší vzdělávání nebo odborná příprava 
i trestní řízení a jiné soudní řízení 

Cíle projektu pokusů (např řešené vědecké neznámé nebo vědecké či klinické potřeby) 
Tento předkládaný projekt pokusů je důležitý pro získání výsledků v rámci schváleného dlouhodobého záměru rozvoje 
organizace. Výsledky z těchto pokusů pomohou objasnit molekulární mechanizmy infekce a roli v časné imunitní odezvě 
intracelulárního patogena Francisella tularensis. Dalším cílem projektu je studium mechanizmů vstupu bakterií do B 
lymfocytů a fagocytů, buněčný osud bakterií, antigenní prezentace B lymfocytů a úlohy paměťových B lymfocytů v 
protekci v průběhu infekce. 
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) 
Cílem všech dílčích studií tohoto projektu je objasnit mechanizmy infekce F. tularensis a charakterizovat úlohu B 
lymfocytů a dalších buněčných linií v časné fázi imunitní odpovědi proti infekce F. tularensis. 
Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 
V experimentech budou použity samice inbredního myšího kmene BALB/c, věk 6-8 týdnů, váhová kategorie 20 — 23 g. 
Počet potřebných zvířat na experimenty je odhadován na 700 ks/1 rok trvání projektu. 
V experimentech budou dále použity samice inbredního myšího kmene C57BL/6, věk 6-8 týdnů, váhová kategorie 20 — 
23 	Počet 	zvířat na experimenty je odhadován na 100 ks/1 rok trvání projektu. g. 	potřebných 
Jaké jsou očekávané nežádoucí účinky u zvířat? Jaká je navrhovaná míra závažnosti? Jak bude se zvířaty naloženo po 
skončení pokusu? 
Zvířata budou jednorázově infikována intracelulárním patogenem Francisella tularensis, což by mělo mít nepříznivé 
účinky na jejich zdravotní stav. Z tohoto důvodu je míra závažnosti mírná. Po uplynutí časového intervalu budou zvířata 
usmrcena předávkováním inhalačního anestetika a budou jim odebrány příslušné požadované biologické materiály (krev, 
orgány). 
Pro získání kostní dřeně budou zvířata ihned přivedena do narkózy v parách Narketanu 10 a usmrcena exsanguinací. 
Zvířata tak již nenabudou vědomí. 
Kadávery zvířat budou uloženy do chladícího boxu a zlikvidovány certifikovanou firmou. 
Uplatňování 3R (replacement, reduction, refmement) 
Nahrazení používání zvířat: Uved'te, proč je nutné použít zvířata a proč nemohou být využity alternativy bez použití 
zvířat. 
Tento typ experimentu je nutné provádět na celoorganismové úrovni. Jedná se o komplexní dynamický proces, který nelze 
studovat pomocí alternativních metod. 
Omezení používání zvířat: Vysvětlete, jak lze zajistit použití co nejmenšího počtu zvířat. 
V každé skupině bude použit počet zvířat nezbytných k získání dostačujícího množství biologického materiálu a pro 
statistické vyhodnocení pokusu. 
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. 
Laboratorní myší kmeny BALB/c a C57BL/6 jsou celosvětově používány především v imunologii — při imunizacích a 
produkcích protilátek. Z tohoto důvodu byly vybrány tyto linie, jako vyhovují model pro experimenty. Se zvířaty se bude 
manipulovat co nejohledupiněji. Po celou dobu experimentu budou zvířata krmena a napájena ad libitum. Zvířata budou 
chována ve standardních podmínkách. Před samostatným pokusem budou zvířata nejdříve aklimatizovaná na nové 
podmínky (3 týdny) aby se eliminovaly nežádoucí faktory jako stres a důsledky změny stravy, které mohou nepříznivě 
ovlivnit výsledky experimentu. 
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