
NETECHNIC_KÉSHRNUTÍPROJEKTUPOKUSůu raven- é-- --od-1ePR2020/569_ ii_Q___áz_ev_prgie_Íd_____u___pp____kusů___________________  _______________
iMonitoring  a a
i_____(lepto_sp:___óz__________a,Ly______meská

antibíotícké  rezistence  a detekce  původců  vybraných  bakteriálních  a para-z"Ítámíchon;m-ocn-ěn'Í""'-
borelióza, Q horečka, tular__emie a toxoplazinóza) u volně ž4iících drobných  savců

l_.Pq!_ě7..!n4-n«..p-řq.iČk!_- C__!1uŮ_:2!_ p_ěgic__í_ch_____% __ ___ ___ 'Klicová slova - maximálně pět 1) ;' hlodavci, infekční onemocněnf, zoonózy -"'-----  "--I  eQ5:eQ.p.yo.3.e,j3t;qygkpq0-y:_qsjg_:ě_;epqličkýq;3;gž:pq_4_ví_qe.q4gs4í_________ ______ ....____ __._ ____ . .8 'í základní výzkum
[li  translačníaaplikovaný  výzkum--"-"--------'-"''-----'---"""'-'---'--'--'-""'-'-'----"""---'

 "--"'-"'-  -"
[] : Í, kontrola  kvality  (včetně  zkoušení  bezpečnosti  a účinnosti  šarže)

____a_: legislativní účely 1j;é_Zk_(_u____Se_______nl'ú___Č1nn(_S_íl____a5_01e_ran(e_____________ ___________ _ _ _ ____[] . a běžná  výroba  :, zkoušení  toxicity  a jiné  zkoušky  bezpečnosti  včetně  farmakologie  --- --'----  -'-' - ' "' "'. 4 l..-.  -= .  - .  -  ..--  -.  -  .. .-..  . -  .. --..  -.-  -  .  ---...-.  .. -  .  _.-___.._..  .._  ._.___.  ...  __  .  _  _..  __...  ._..  .....  ___  _  _ __.  _.  ._.  _  _  _  ._  _  ____  ._.  _I Č : í, běžná  výroba

I []-' -: ochranapřírodnílío6rostředí-*z-'ájmu'-zdr-avíadoÍ;rýchživo-tn-ícň-pffid-m-ínek-li-dí-n-e7ozvířa-t''-"-1
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 =-ll_[l:_odborn4prip.rava..z_a.;čelem,získ4ní,_udržení.neb_,lep;eBí__y_db5:irnýcby_z,na;.oqtí...-______.____.____
 _0 ía trestní  řízení  a jiné  soudní  řízeníl_____;_.-_  ...._._  .__.._..  __  ___.____  __  ___  __._.. _-  __.__ .________  ___  .__  _.._.__._-.  -_  .  ________.  . ____ -.. __ ._,-.  __  __ ,, _,,  ,, [] I, udržování  populací  ustálených  geneticky  upravených  zvířat,  která  nebyla  použita  v jiných  pokusecl'i  .

,_Cí______le p4oj4_ktu_po__k_usů_____-._»apř. řešení některýc0________vM_e__ch3e________m%______ch_ne_b.q_ y_ěd_ec_ký_;h__či :lip_ický_c7_ p_otř_e_b___ _', Volně za3ící drobnď savci _lsou přirozenými hostiteli klíšťat  Ixodes  riciríus  a jiných  členovců.  Těmito  vektoiymohou  být  na člověka  přenášená  závažná  onemocnění  bakteriálního,  virového  a parazitárnflio  původu.' Vohiě  žijícf  drobní  savci  (převážně  hlodavci)  se tak stávají  hostiteli  a rezervoáry  mnoha  závažných' onemocnění  přenášených  na člověka.  Cílem  je získání  informací  o možném  Mření rizika  infekcí  na  člověka  a '' o aktuálnf  situaci  antibiotické  rezistence  u bakterií  detekovaných  z volně  žijících  drobných  savců  se
zaměřením  na izolaci  kmenů  Escherichža  coli.  Tento  projekt  bude součástí  dlouhodobé  studie,  která  buderealizována  od roku  2020, což nám bude umožňovat  porovnání  výskytu  vybraných  zoonóz  (leptospiróza,

i Lymeská  borelióza,  Q horečka,  tularemie  a toxoplazmóza)  a antibiotické  rezistence  u bakterií  v jednotlivých. letech  v závislosti  na  různých  faktorech  v prostředí.
Pravděpodobné  potenciální  přinosy  projektu  pokusů  - jak  by mohlo  být  dosaženo  vědeckého  pokroku
nebo  jaký  přínos  byz  něj  člověk,  zvířata  čiživotní  prostředímohli  mít;  v příslušných  případech  rozlišujte
mezi krátkodobými  (v době  trvání  projektu)  a dlouhodobýrrú  přínosy  (mohou  se projevit  až  po  skončení_p_roje_______ktu)_______ _____ ___________._____________________________________________________ ____________________ _____  ______
Studie  o monitoringu  antibiotické  rezistence  u bakterií  v přírodě  je žádoucí,  neboť  přinášf  důležité  informace
o jejíin  šfřenf  v životním  prostředí  a může  představovat  případné  riziko  pro člověka  a zvířata.  To stejné platív případě  monitoringu  vybraných  bakteriálních  a parazitárních  onemocnění  jako  původců  zoonóz.  Tato
studie  přinese  dtoíležitá data o výskytu  jednotlivých  druhů  bakterií,  hlodavců  a jejich  roli  v šíření aiíibiotickérezistence.

' Postupy,  které  budou  na zvířatech  zpravidla  používány  (např.  injekční  aplikace,  chirurgické  zákroky)  - _uvqd'tq pgč.et;ěqh_ig po>typ_:_a4ý»_uj_gii_q0_t4á3í_ _________ _________________ __________________________ _______________lProstředky snižující bolest ne,jsou plánovány použít. Operace nejsou plánovány. i' Předpokládané  dopady  / nepříznivé  účinky  na zvířata  (např.-bolest,  ztráta  otnosti,  nečinnost  / sníženáh_yb_nost, stres, neobvyklé  chování)  a doba  trvání  těchto  úěinků

Zvířata budou odchytávána pomocí pérových pastí, které by měly hlodavc-eu\m'rtÍt7Ne"""pFíznivé-d-opaáy-na -lzvffata  tak nejsou  očekávaná.

._D_ru_bz_a_p_ýi_bl$é_po4ty_zví___ ř_at,_jpjich_4.p_qu8i_tí sqje_dpo.k_l.ádáL 4.pýe_%k1á4a.n44ávg4nosý pqku.su_ ___-

_vyDbe,uthe ,ze,seaztn2)amu____________._____ iOdhohacnaedyJ __I).__Ň_v_=enG,ao4b:,u=,4eqy=.Ýmp;,.ěqat.z_yu.=t_s.,_o_e:!n=i,_=4ya$za,p;at_zin._a,._...



.O4hadoyanýpoč.e;..zyířat 8 p;ístěn8 C!O záimoy5:ho  5'hpvu.
Důvody  pro  výše  uvedené  nakládání  se zvířaty  - uved'te

iOdchycenázvířatabudouusmrcena. 

l.___U_pj;__tQp__y$4.3g_____ ._ INahrazeni  používání  zvírat  - uved'te, jaké  alternativy  bez použitízvířat  jsou  v této oblasti  dostupné  a  proč

_nemohop :ýt_p_qužiý prgýčely!0_/?0!_0_projd5t_u _  _ __ __ ________ __ _____ _ ______________ _ ____ ___ _ ______ _
Volněžijícízvfřatanelzenahraditpokusnýmizvířatyanijinýmmodelein(databázeICCVAM,EURL-""'---  -'

iECVAM Search Guide, TSA_R), jelikož studie je zaměřena na monitoring aktuální situace antibiotické
rezistence u bakterií izol_ovgný___ch_z y_________olný_:_ji8q8.c_h_zv_______ířat___a_akt___________uální_r4ák__az__________ovés__itu_________ace__y0y4ý3h3o_onQ_z_,_____ ___
Omezení  používání  zvířat  - vysvětlete,  jaký  početzvířat  byi  pro  tento  projekt  stanoven.  PopUte  kroky,  Jcteré

byly podniknuty ke snížení počtu používaných zvířat, a zásady použité k vytvořenístudie; p%»adně  popište
postupy,  které  budou  používány  po  celou  dobu  trváníprojektuza  účelem  miriimalizace  počtu  používaných

zvířat  a které  odpovídají  vědeckým  cílům  (mezi  tyto  postupy  mohou  patřit  např.  piloMstudie,  počítačové

._pq:qlovýn..4..;4ílení_4ýní g qpq%q'y;4_ ppy;jiQ. __ ___: _ _ _ _____. __ _______________ _______ _ ____ _________ ._
Běbem  let 2020 - 2024  bude odchyceno  max. 400 zvířat  ročně,  což je nezbytné  pro statistické  zprac""o;árí'-  -

výsledků  (rovnoměrné  zastoupení  druhů  a pohlaví).  Odebrané  vzorky  zvířat  budou  využity  k monitoringu

anti.b.iotj.c___ké__r______ezis_ten_ce _a_původcůrqzných onemocnění, tak aby se minimalizoval počet odc%zqe_ý_ch_zvíj4t_. .
Setrné zacházení se zvíř$r  - uved'te příklady konkrétních opatření  (např. zvýšené  pozorovárií,  pooperačrú

i péče, tlumení  bolestž, výcvikzvířat)  přijatých  v souvislosti  s postupy  krrúnimalizaci  dopadů  na dobré  životrií

' p_od_mí_rí%í':_at;_pgp_iš_t4_________mech_a_n44gBy_kp_řfiítp_án.í_vz_______rú%íc_í;0_z_m_ír_%_ícigh;p_o_stypQy_dgb_ětryáp_í_p_roj;ktu_ .
Pasti s návnadou  budou  pokládány  večer  a brzy  ráno kontrolovány.  Zvířata  budou  chytána  do pérovýcli

pastí, které  zvíře  usmrtí.  V případě,  že zvíře  nebude  usmrceno,  bude použit  éter k uspání  a poté  bude zvíře
vylaveno  z arteria  carotžs.

Pog_:4té_d_ru_hy p8ř_______at :  vy_sv_ě_tl_ete__yý:ě_r3lr_uh_ů_ g_soqis_ejic%0 :ivo_m_íc.h s_tad_ii __ _ _
Hraboš  polní  (Microtus  arvalis),  hraboš  molďadrrí  (Microtus  agrestis),  norník  rudý  (Clethržonom-ys"  - -- - ' -"-

glareolus'),  potkan  (Rattus  norvegicus"),  inyš  domácí  (Mus  musculus'),  myšice  (Apodemus  sp.) a rejsek  obecný
(Sorex  araneus).

Jedná se o nejčastějš;í  zástupce  volně  žijících  drobných  savců,  kteří  mohou  být  během výzkumu  odchyceni.
Větší  očet druhů  umožní  statistické  orovnání  'sledků.   _

') Včetně vědeckých pojmů, které se mohou skládat z více než pěti jednotlivých  slov, a s výjimkou  druhů zvířat a účelů
uvedených jinde  v dokumentu

2) Druhy  zvířat v souladu s kategoriemi  statistického vykazování  v příloze In  prováděcffio  rozhodnutí  Komise  2020/569 s

doplňkovou  možností,,nespecifikovaného  savce" pro zachovánf anonymity  ve výjimečných  případech
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