
NETECHNICKÉ SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 56/2017 
Název projektu pokusů 
Využití chirurgického transferu embrya pro studium pluripotence embryonálních kmenových buněk a efektu 
vychýlení transmisního poměru.  
Doba trvání projektu pokusů 3 roky 
Klíčová slova - maximálně 5 Umlčování genů (gene silencing), remodelování chromatinu, pluripotence, 

transmisního poměru 
Účel projektu pokusů - označte jej křížkem (x) do prázdného políčka 
X základní výzkum 
 translační nebo aplikovaný výzkum 
 vývoj, výroba nebo zkoušení kvality, účinnosti a nezávadnosti léčiv, potravin, krmiv a jiných látek nebo výrobků 
 ochrana přírodního prostředí v zájmu zdraví a dobrých životních podmínek lidí nebo zvířat 
 zachování druhů 
 vyšší vzdělávání nebo odborná příprava 
 trestní řízení a jiné soudní řízení 

Cíle projektu pokusů (např. řešené vědecké neznámé nebo vědecké či klinické potřeby) 
Cílem tohoto projektu je testovat mutaci nového genu Fam208a, který pravděpodobně sehrává roli při pluripotence 
embryonálních kmenových buněk, tedy schopnosti kmenových buněk se diferenciovat do různých buněčných typů. 
Metodu embryotransferu zároveň použijeme pro tvorbu chimerických embryí. Tuto techniku využijeme pro 
experimentální ověření pluripotence našich embryonálních buněčných linií, které budou následně předmětem množství in 
vitro experimentů. Přínosem naší studie bude lepší porozumnění mechanismu, jakým genové umlčování (gene silencing) 
ovlivňuje pluripotenci kmenových buněk.   
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) 
Přínosem tohoto projektu bude lepší porozumění mechanismu, jakým genové umlčování (gene silencing) ovlivňuje 
pluripotenci kmenových buněk a odhalily navíc také odchylku transmisního poměru. Naše poznatky by měly přispět ke 
zdokonalení terapie kmenovými buňkami u lidí. 
Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 
K pokusům budou použity myši mus musculus těchto linií: FVB a C57B16/J. Celkový počet pokusných zvířat použitých 
pro tento projekt je uveden v tabulce.  

.  
Linie myších embryonálních 
buněk 

Celkový počet samců 
použitých pro analýzu 
 

ICR samci (vasektomovaní samci) 50 
ICR samice (náhradní matky) 220 
FVB samice 50 
Momme D6/+samice 50 
Momme D14/+samice 50 
Momme D20/+samice 50 
Celkový požadovaný počet 470 

 
Celkem:  

470 zvířat pro 3 roky 
 
Jaké jsou očekávané nežádoucí účinky u zvířat? Jaká je navrhovaná míra závažnosti? Jak bude se zvířaty naloženo po 
skončení pokusu? 
U zvířat nejsou očekávány žádné nežádoucí účinky. Po skončení pokusu budou zvířata usmrcena cervikální dislokací. 
Zvířata znovu nenabydou po experimentu vědomí. Likvidace zvířat bude provedena asanační službou, se kterou má 
pracoviště smlouvu. 
Uplatňování 3R (replacement, reduction, refinement) 
Nahrazení používání zvířat: Uveďte, proč je nutné použít zvířata a proč nemohou být využity alternativy bez použití 
zvířat. 
Zkoumání v komplexním prostředí celého organismu není možné pomocí alternativních metod, neboť nepostihují složitost 
zkoumané problematiky a proto nemohou nahradit navrhované pokusy. 
Omezení používání zvířat: Vysvětlete, jak lze zajistit použití co nejmenšího počtu zvířat. 
Budou použity minimální počty zvířat, které jsou potřebné k produkci tg zvířat. Bude využito nejnovějších poznatků 
v dané problematice, které zvýší efektivnost. 
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. 
Myš je pro náš typ experimentů výhodným modelovým organizmem. Z tradičních modelů má nejblíže k člověku, takže 
získané poznatky mohou být přínosem i v oblasti lidského výzkumu. Jsou užitečné i pro poměrně snadnou manipulaci, 



  
 

relativně krátký životní cyklus a větší počet potomstva. Výhodou je i dostupnost genetické informace, protože její genom 
byl osekvenován. Operace, příprava i postoperativní péče budou probíhat ve speciálních  místnostech k tomu určených. 
Během operace i po operaci jsou zahřívána kvůli hypotermii. Po operaci budou zvířate udržována v IVC klecích a 
pravidelně kontrolována. Analgesie je podána buď v kombinaci a anestetikem nebo postoperačně. . Po skončení pokusů 
budou usmrceny cervikální dislokací, takže újma způsobená zvířatům bude minimální, bez známek utrpení. 

 


