PARAZITOLOGICKÝ ÚSTAV

Laboratoř klíšťaty přenášených onemocnění
O nás
Laboratoř klíšťaty přenášených onemocnění se věnuje interakci klíšťat a jimi přenášených patogenů
na molekulární úrovni a tvorbě a testování vakcín proti klíšťatům (vylepšení stávající vakcíny založené
na proteinu Ferritin 2) a klíšťaty přenášených onemocnění. V laboratoři (BSL2) je zaveden a rutinně
používán kompletní přenosový systém pro borelie, na kterém testujeme kandidátní klíštěcí geny,
zúčastněné v interakci klíště-parazit, pomocí metody RNA interference (RNAi) a také vakcíny a léčiva
bránící tomuto přenosu. V současnosti do laboratoře zavádíme také systém pro testování infekcí babesiemi a anaplasmami.

Co nabízíme
● Využití kompletního přenosového systému pro borelie (studium infekce myší nymfami klíšťat nakažených
vybraným druhem borelií) k testování vakcín a léčiv bránícím infekci.
● Systém pro testování infekcí babesiemi a anaplasmami.
● Identifikace různých patogenů v klíšťatech (popř. v jiných vzorcích) molekulárně biologickými metodami.
● Přesné určení kmenů borelií, které jsou přítomny ve vzorku molekulárně biologickými metodami.
● Diagnostika: v současnosti diagnostikujeme Borelie, Babesie, Anaplasmy, Ehrlichie a Ricketsie pomocí PCR,
popřípadě kvantifikujeme pomocí real-time PCR, a to jak z klíšťat, tak z hostitelů.
● Nabízíme klíšťata z chovu - larvy, nymfy, dospělce, Isodex ricinus, I.scapularis, po domluvě i jiné druhy.
● Patent WO 2009155886 A2 - Ferritin 2 for the host immunization against ticks.

Vybavení pracoviště
● Biohazard flow-box.
● Místnost kategorie BSL-2 (Biosafety level 2) pro práci s parazity.
● Fluorescenční a konfokální mikroskop.
● Zařízení pro qRT PCR (real-time reverse-transcription PCR) a pipetovací robot.
● Exprese rekombinantních proteinů v systému E. coli.
● Vakcinace myší a králíků - tvorba protilátek.
● HLPC – vysokoúčinná kapalinová chromatografie.
● Vybavení pro 1D a 2D agarózové a PAGE elektroforézy a electroblotting.
● Inkubátory.
● Termocykléry a gradientové termocykléry.
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