
NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 125/2016 
Název p rojektu ookusů 
Monitorován i dvnamikv proteinov-Vch interakčnich a strukturních sfti během interakce spermie a vaiička 
Doba trvání projektu ookusů I 5 let 
Klíčová slova - maximálně 5 ! Interakce, vazba. fúze gamet, tetraspaninv lzumo 
Účel projektu pokosů - označte jej křížkem (x) do prázdného políčka 

X základní výzkum 
translačnf nebo aplikovaný výzkum 
vývoj. výroba nebo zkoušeni kvalitv, účinnosti a nezávadnosti léčiv. ootravin. krmiv a jiných Látek nebo výrobků 
ochrana otfrodního prosti'edf v záimu zdravf a dob!"Ých životních oodmínek lidí nebo zvitat 
zachováni druhů 
vyššl vzděláváni nebo odborná příprava 

. trestní i'ízenf a jiné soudnf fizenf 
Cíle p rojektu ookusů (nanf. řešené vědecké neznámé nebo vědecké či klinické notfeby) 
Přispět k porozumění molekulárním mechanizmům oplozeni savců s přesahem do praxe asistované reprodukce. 
Pravděpodobné potenciáln i přínosy projektu pokusů Gak by mohlo být dosaženo pokroku ve vašem vědním oboru 
nebo iakV ofinos by z něj člověk či zvffata mohli mit) 

Odhaleni dalších proteinů účastnících se oplozeni savců a jejich vzájemných interakcí pomůže lépe porozumět tomuto 
velmi komplexnímu procesu. Rovněž ukáže směr, kterým by se měla ubírat diagnostika v centrech asistované reprodukce. 
Drubv a pfibližné oočtv zvifat, jejichž ooužitf se pl'edookládá 
Myší kmeny C57BL/6 a BALB/c, maximální oočet 40 samic ročně. 

Jaké jsou očekávané nežádoucí účinky u zvftat? Jaká je navrhovaná míra závažnosti? Jak bude se zvffaty naloženo po 
skončeni ookusu? 
Neočekávají se žádné nežádoucí účinky. Juvenilním samičkám ve stáří 21 - 28 dnů budou ve dvou intraperitoneálnfch 
injekčních dávkách v rozmezí dvou dnů aplikovány gonadotropni hormony. 18 - 20 hodin po aplikaci druhé injekce budou 
samičky usmrceny cervikálnf dislokaci. 
Uplatňováni 3R (replacement, reduction, refinement) 
Nahrazeni používáni zvířat: Uveďte, proč je nutné použit zvffata a proč nemohou být využity alternativy bez použití 
zvffat. 
Studium interakce vajíčka a spermie není možné v kontrolovaných a srovnatelných podmínkách provádět jiným způsobem 
než na exoerim.entálnich zvířatech. 
Omezení oouživáni zvířat: Vysvětlete jak lze zajistit použiti co nejmenšího oočtu zvffat. 
Pokusy jsou plánovány na co nejmenším počtu zvířat maximálním využitím odebraných vajíček pro vice analýz. Tento 
počet byl také potvrzen prospektivní statistickou analýzou. 
Šetrné zacházení se zvffaty: Vysvětlete volbu druhu zvířat a proč se v případě tohoto zvitecího modelu jedná o nejšetrnější 
použiti z hlediska vědeckých cfJů. 
Vysvětlete obecná opati'eni, která budou plijata za účelem sníženi ú jmy zPůsobené zvířatům na minimum. 
Myši jsou vhodným modelovým organismem pro studium interakce, vazby a fúze gamet. Hlavni výhodou je množství, 
pravidelnost a identičnost vajíček získaných po stimulaci a nízký reprodukční věk myší. Alternativní metody nepostihují 
složitost zkoumané problematiky, a proto nemohou nahradit navrhované pokusy. Se zvířaty budeme zacházet humánním 
zPůsobem tak, aby diskomfort při intraoeritoneálni aplikaci honnonů. kterému budou vvstavena. bvl co neimenší. 


