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Charakteristika výsledkov
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Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu (max. 20 riadkov) - slovensky:
V porovnávacích pokusoch bola kvantifikovaná diagnostická efektívnosť 4 metód labor.diagnostiky besnoty –

MICIT, RTCIT, PREIT a molek.-genet.metódy –nRT-PCR.
V modelových pokusoch na myšiach bol dokázaný imunosupresívny vplyv infekcie E.cuniculi na protektívnu aktivitu

antirabických vakcín a tiež nešpecifickú rezistenciu.
    V pokusoch na cieľových druhoch zvierat bola overená možnosť bezihlovej intradermálnej aplikácie antirabických
vakcín; v porovnaní s tradičnou-ihlovou vakcináciou.
    V porovnávacích pokusoch bola zhodnotená efektívnosť 4 serologických metód (VNT in vivo, RFFIT, FAVNT
a ELISA) pre kvantifikáciu antirabických protilátok v sérach psov.
    Bola novelizovaná a doplnená predtým nami navrhnutá epizootologická schéma cyklov, foriem a variantov besnoty
a ďalších RLLD (rabies like lyssavirus diseases).
    U mladých imunosuprimovaných psov postihnutých endoparazitózami bola kvantifikovaná úroveň špecifickej
a nešpecifickej imunity pri antirabickej vakcinácií.
    Bol pripravený experimentálny (arektogénny, metabolizovateľný) lipoidný squalénový adjuvans typu olej vo vode
pre tekuté inaktivované vakcíny. Účinnosť adjuvansu bola testovaná o.i. pri antirabických vakcínach.
    Pre kvantifikáciu účinnosti injekčných antirabických vakcín in vivo v modelových pokusoch na myšiach bola nami
vyvinutá metóda LPL namiesto štandardných NIH a Habel metód.
    Bol vykonaný epizootologicko-serologický prieskum mačiek a ďalších felidov na 2 retrovírusové choroby – felínny
AIDS, felínnu leukémiu a tiež protozoárnu toxoplazmózu.
    V modelových pokusoch na myšiach bola zhodnotená protektívna aktivita antirabických vakcín pri homotypovej
a heterotypovej čelenži (genotypy 1,5,6).
    Bola vypracovaná novelizovaná komplexná imunizačná schéma a program pre psy a mačky domáce.

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu (max. 20 riadkov) - anglicky:
In comparative experiments the diagnostic effectiveness 4 methods of lab. diagnostics of rabies – MICIT, PREIID and molecular-

genet. met. – nRT-PCR was quantified.
    In model experiments on mice of an immunosuppressive influence infection E. cuniculi on protective activity of antirabies
vaccines and non-specific resistance was investigated.
    The possibility to apply a nedeleless rabies vaccine was verified experimentally on target animal species; and compared with
classical nedele-shaped vaccination.
    In comparative experiments the effectiveness 4 serological methods (VNT in vivo, RFFIT, FAVNT and ELISA) for quantification
of antirabies antibody in dog sera was appraise.
    The epizootological scheme of cycles, forms and variants of rabies and other RLLD (rabies like lyssavirus diseases) has been
amended and supplemented by ours proposed.
    The specific and non-specific immune response on antirabies vaccination was quantified in young dogs with altered immune
functions suffering from endoparasitoses.
    The experimental lipoid squalene adjuvant for inactivated vaccines was prepared. Effectiveness and harmlessness was tested in
experiments on lab. animals.
    For evaluation of efficacy injections antirabies vaccine in vivo in model experiments in mice was developed method LPL instead
standards NIH and Habel methods.
    Was make epizootological and serological survey of the cats and other felids of 2 retroviral diseases – FeAIDS, feline leukaemia
ad protozoarzoonosis – toxoplasmosis.
    In model experiments on mice was evaluated efficacy antirabies vaccine against other lyssaviruses (EBL-1, EBL-2 – genotypes
5,6).
    Was developed innovated and complex scheme and programe for immunisation of dogs and cats.
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