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NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 

Název projektu pokusů 

Produkce embryí in vitro a embryotransfer u myší. 
Doba trvání projektu pokusů 1.1.2017 – 31.12.2021 

Klíčová slova - maximálně 5 Oocyt, in vitro oplození, vasektomie, embryotransfer.  

Účel projektu pokusů - označte jej křížkem (x) do prázdného políčka 

x základní výzkum 

x translační nebo aplikovaný výzkum 

x vývoj, výroba nebo zkoušení kvality, účinnosti a nezávadnosti léčiv, potravin, krmiv a jiných látek nebo výrobků 

x ochrana přírodního prostředí v zájmu zdraví a dobrých životních podmínek lidí nebo zvířat 

 zachování druhů 

x vyšší vzdělávání nebo odborná příprava 

 trestní řízení a jiné soudní řízení 

Cíle projektu pokusů (např. řešené vědecké neznámé nebo vědecké či klinické potřeby) 

Cílem předkládaného projektu pokusu je testovat vliv běžně používaných postupů asistované reprodukce – in vitro 

oplození, intracytoplazmatická injekce spermií, in vitro produkce embryí a embryotransfer – na epigenetické změny 

pohlavních buněk a hodnotit transgenerační dědičnost těchto změn u potomků F1 a dalších generací. Navíc budou během 

těchto biotechnologických postupů testovány látky s endokrinně disrupčním efektem. Jako model pro následný transfer 

poznatků budou využity kmeny myši domácí (Mus musculus): CD1 a C57BL/6. Během in vitro kultivace budou myší 

embrya ošetřena aktivátory nebo inhibitory vybraných epigenetických regulátorů a/nebo vybranými endokrinními 

disruptory (bisfenol A, F, S, neonikotinoidy atd.) za účelem pozitivního ovlivnění in vitro produkovaných embryí a 

eliminace negativních vlivů endokrinních disruptorů.  

Pravděpodobné potenciální přínosy projektu pokusů (jak by mohlo být dosaženo pokroku ve vašem vědním oboru 

nebo jaký přínos by z něj člověk či zvířata mohli mít) 

Oplození oocytů a kultivace embryí hlodavců v podmínkách in vitro jsou považovány za relevantní model pro humánní 

reprodukci; poznatky dosažené na embryích vzniklých in vitro a přenesených do těla příjemkyně za účelem produkce 

životaschopného potomstva lze aplikovat v hodnocení a vývoji technologií asistované reprodukce člověka. Výsledky 

těchto experimentů budou aplikovatelné na lidskou populaci a pomohou v hodnocení rutinně používaných postupů 

v asistované reprodukci. Mimoto tento nástroj nabízí možnost testování léčiv anebo látek s endogenně disrupčním 

efektem, vyskytujících se v životním prostředí a s dosud neznámým účinkem na reprodukci člověka a jeho potomstva.  

Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 

V projektu budou použity samci a samice vybraných outbredních a inbredních kmenů Myši domácí (Mus musculus). 

Každé chovné jádro, určené pro vlastí produkci potomstva a obnovu chovného jádra, bude sestávat z 30 samic a 30 samců 

u kmene CD1, nebo z 40 samic a 10 samců u kmene C57BL/6. Zvířata budou připařována tak, aby roční produkce 

potomstva nepřesáhla 800 zvířat/rok pro každý kmen. Tato zvířata zahrnují jedince určené pro izolaci spermií a oocytů za 

účelem in vitro oplození (n = 450 samic a 80 samců), dále skupinu samců určených pro vasektomii (n = 20) a skupinu 

příjemkyň embryí (n = 250), u nichž bude provedena indukce pseudogravidity vasektomovanými samci (shrnuto v tab. 1). 

Počty zvířat jsou maximální a jsou uvedeny pro každý použitý kmen.  

 

Tabulka 1. Časový plán a potřeba zvířat v experimentu (nezahrnuje zvířata chovného jádra). Počet zvířat je maximální, 

tzn. nebude překročen. Plán představuje rozvahu pro jednotlivý použitý kmen myši (ICR, resp. C57BL/6).  
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řešení 

Samice pro 

hormonální 
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získávání oocytů 
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Počet 
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1. 450 80 250 20 800 

2. 450 80 250 20 800 

3. 

4. 

5. 

450 

450 

450 

80 

80 

80 

250 

250 

250 

20 

20 

20 

800 

800 

800 

ošetření i.p. PMSG/hCG - - Vasektomie 

v celkové anestézii 

 

 

Jaké jsou očekávané nežádoucí účinky u zvířat? Jaká je navrhovaná míra závažnosti? Jak bude se zvířaty naloženo po 

skončení pokusu? 

Nejsou předpokládány vedlejší nežádoucí účinky použití postupu intraperitoneální aplikace, vasektomie myších samců a 

chirurgického zásahu embryotransferu. Kadavery vyřazených zvířat chovného jádra budou zlikvidovány v souladu se 

schválenými předpisy pracoviště.  

Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 

Nahrazení používání zvířat: Uveďte, proč je nutné použít zvířata a proč nemohou být využity alternativy bez použití 



zvířat. 

Použití živého zvířete je nezbytné a alternativní model pro simulaci produkce potomstva vzniklého in vitro oplozením není 

dostupný. Laboratorní hlodavci jsou optimální zvířecí model pro svou velikost, snadnost chovu a vysokou efektivitou 

získávání oocytů v dostatečném počtu. Stejně tak biologické mechanizmy embryonálního vývoje, zahrnující epigenetické 

regulace a jejich transgenerační dědičnost, nelze kompenzovat tkáňovými kulturami somatických buněk. 

Omezení používání zvířat: Vysvětlete, jak lze zajistit použití co nejmenšího počtu zvířat. 

Pro experiment budou využita zvířata plodných kmenů myší s vynikající reprodukční schopností, které umožňují 

redukovat počet použitých zvířat na minimum. Experiment je navržen tak, aby data mohla být průběžně vyhodnocována 

za účelem redukce počtu produkovaných zvířat a tedy i zvířat v chovném jádru. Pro vasektomii bude použit nejmenší 

možný počet samců, kdy v první fázi bude připraveno 5 vazektomovaných samců; další samci budou takto připraveni 

pouze pro obnovu samců určených k vyřazení. Proces embryotransferu, jehož úspěšnost je vyjádřena podílem narozených 

mláďat z přenesených embryí, bude optimalizován tak, aby potřeba příjemkyň byla nejnižší možná. 

Šetrné zacházení se zvířaty: Vysvětlete volbu druhu zvířat a proč se v případě tohoto zvířecího modelu jedná o nejšetrnější 

použití z hlediska vědeckých cílů. Vysvětlete obecná opatření, která budou přijata za účelem snížení újmy způsobené 

zvířatům na minimum. 

Myši budou drženy a chovány v podmínkách, které odpovídají standardům chovu laboratorních zvířat. Invazivní zákroky 

vasektomie a embryotransferu budou provedeny za celkové anestézie optimalizované s ohledem na dosavadní úroveň 

poznání a zvolený druh. 

 


