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trestní  řízenf  a jiné  soudnf  Mzenf

l___C4l______eprg3_e_ktg_p_g__________kusů(n_________apř.ř___________ešene_v________ěde_cké_____ne________známénebovědeqk5S___či_kl_in____ickj_po_třpby)
 iÍCÍI-eTm-p-ok:usíů-je -sFud-ova-t-Íru-t'íov'ou'-aive-r-zit-ukrypřosporidií (Cryptos-p'o-rid-ium-, A""""p'ÍŽ"""oTh-p'í-e-x;-)u"""""""vol';Á-žÍjní-chptáků,savců ""J

která  I
a plazů. Konkrétně  bude sledována  přítomnost  vývojových  stádii kryptosporidií  v trusu odchycených  zvířat,  budouInásledně vypištěna  zpět do přírody.  Pro popis hostitelské,  věkové a orgánové  specifity  a virulence  vybraných  izolátů  j
kryptosporidií bude sledován průběh infekce u vybraných jedinců. Očekávaným přínosem bude popis druhové i

lrporzOmceanntiatopsOtippSaanraýzCithůd:oudhuu Cargypento0stpyopru.idium, včetně popisu jejich biologických vlastností, které jsou známi je u malého 'Pravděpodobné  potenciální  pMnosy  projektu  pokusů  (jak  by mohlo  být  dosaženo pokroku  ve vašem vědníin  oboru
5 o p ' _přín__os by_z n_:3 !_ o_vě _ či zy_ířata mol'ffi mít)_ __ _ _ _ _ __. _ __ __ _ _, Očekávaným  přínosem  bude popis druhové  rozmanitosti  parazitů  rodu Cryptosporidiuin,  včetně popisu  jejichbiologických  vlastností,  které  jsou  známi  je u malého  procenta  popsaných  druhů  a genotypů.

Druhy_  a pýib_lizné_p_oety gírgt,  )e3;hž  p_oužití se předpoklád_á ____ _ _ ___ _ _ _ _Ptáci: pokus bude probíliat  na vzorku  200 zvffat  od každého  druhu, konkrétně  sýkora  koňadra,  sýkora  i'nodřinkffi,"  pěni'c;I černohlavá,  červenka  obecná a kos čemý. Od každého dnihu  bude použito  6 kusů  jedinců  pro provedení  experimentálnfchI infekcí.

i Veverky:  bude proveden  odchyt  100 kusů veverek  obecných  s tím, že 3 kusy budou  použity  pro experimentální  infekce. Ještěrky: bude proveden  odchyt  100 kusů  ještěrek  obecných  s tím, že 3 kusy budou  použity  pro experimentálnf  infekce.
J_u5dog____odp___hyt_____áv_án_i._adql_tní_jed_iqi, ____ ..-_ ...__ __________ _._-__ ____.......... __._. -____________________...___-___Jakéj,sou očekávaríé nežádoucí účinky u zvířat? Jaká je navrhovaná míra závažnosti? Jak bude se zvířaty na1ožemo"6o' skončerff  pokusu?
r-"'-"--.  """""""""'-"  """"""'-"-"  :"  "-  ""--"""  ="'-'  """""-"'-"""-"  '-"-'a"""-"-'-""'-"""""'-'  """"-"  " """"'-"  -""-'-'-'-"'  --'  -  '--  --  --  --   -  -- - -  --  -=--PeroráW  uifekce  může způsobit  mhý  diskomfort  zvířete,  ale nezpůsobuje  žádnou  dlouhodobou  bolest  a stres. Obdobné' zákroky  jsou  běžně prováděny  u lidí. Parazitární  infekce  může způsoby  ziychlenou  peristaltiku,  průjem  a mfrnou  ztrátui hinotnosti.  Všechna  zvířata  budou  usinrcena  humánnfm  způsobem  ihned po ukončenf  pokusu.  Míra  závažnosti  pokusů  jemírná.  V případě  zaznamenaného  u'h'peni zvfete  bude pokus  ihned ukončen  a zvíře  bude humán_ním způsobem  usmrceno.
..pp.l.a,t_0o____várg__343(rpp%_5.e__me____ntLr.e_4ucti_on?-r5.fu'ip;____________ent).___________________-......._

 ....._.___. -__Nab_razení používání  zvířat:  Uveďte,  proč  je nutné použít  zvířata  a proč  nemohou  být  využity  aItemativy  bez použitfzvÍřat.

Experi7nent na zvíře'ti  při s'Í;do;Íní intenzity  infe'kce"""""ne1ze 'Ha-hra-d-it-a1těffa'hvním způso'ť+ein -K'om-plexní vrntřní  prostředív4etně_im___unih_í o_dpovjdi _riel_ze nahrad4t in vitro syst_ém_em ___ ___ _ _ _ _ _ _ _ _Om_ez,en____ípogží_váný 4v___iřat_ '4ysyět1_ete, ,;l_ak 1ze za4istitpouž4$_o _ne__lin_enšfho počtu z'&p_t __ _ _  ___ ___ _P.očet ,Hvjř___at__bu_de redgkov.an_ na ne4bytnp min.imum_pr_o rele_van_tní _ptatistické vyhodno3ení výs_____ledků. as  .  ffl-I % _- -Setn'ié zacházeuí  se zv'ířaty:  Vys'větlete  vollbu dnffiu  zv4řaf a pr.oč se v připadětohoto  zvffec:mó  modelu  jedná  o nejšetrnějšípoužití  z hlediska  vědeckých  cílů.
Vysvětqe____o _ecpá_opatřenďí_kterábpdoupři3ataz;_úče_1em_gnížen'í_ú)myzp.ů_so_benéz___vířatům_n;mirum_um

 _ _ _ _Studované  patogeny  jsou  hostitelsky  specifičtí  a nelze jejich  biologii  studovat  na jiných  než vnímavých  hostitelích.Manipulace  se zvířaty  bude prováděna  pouze proškolenýini  pracovnflcy.  Experimenty  budou  prováděny  v takovýchminimálních  počtech  jedinců,  aby bylo  možné z pokusu  zfskat  validnf  statistická  data a nebylo  nutné pokusy  opakovat.  Vpřípadě  zaznamenaného  uhpení  zvířete  bude pokus na zvfřeti  ihned ukončen  a zvíře  bude humánním  způsobem  usmrceno.


