
Laboratóriumi egerek szuperovuláltatása és az egysejtes 
stádiumban lévő embriók kinyerése 
 

A laboratóriumi egereket felhasználó kutatások során több esetben is 

szükség lehet nagy mennyiségű megtermékenyítetlen (petesejt kinyerés, 

mesterséges megtermékenyítés) vagy megtermékenyített petesejtre (transzgén 

állat előállítása embrió injektálással, rederiválás1, embriófagyasztás). A magas 

egyidejű petesejtszámot a nőstény állatok tüszőérésének mesterséges 

serkentésével érhetjük el. A megfelelő életkorú2 (8-10 hetes) fiatal nőstényeket 

eCG (vemhes-kanca szérum gonadotropin, más néven PMSG3) hormonnal 

kezelve többszörös tüszőérést idézünk elő, majd az injekciót követő második 

napon a tüszők repedését hCG (humán korion gonadotropin) hormonnal 

indukáljuk. A kiszabadult petesejtek a petevezetőből kimoshatók. 

Amennyiben embriók kinyerése a cél, a nőstényeket a hCG injekciót 

követően pároztatjuk. A párosodás tényét a következő nap délelőtt a hüvelyben a 

Cowper-mirigy váladék jelenlétével ellenőrizzük (plug vagy hüvelydugó 

képződés). Egysejtes állapotú embriókat a párosodástól számított fél nap után 

gyűjthetünk. Az ilyen stádiumú embrió a petevezető ampullájában, petecsomóba 

ágyazva található, melyet kibontás után hiarulonidáz enzimmel tehetünk 

szabaddá. Az idősebb (3,5 napos), blasztociszta fejlődési állapotban levő embriók 

a méh közvetlen átmosásával nyerhetőek ki. 

 
Protokol: 
1. nap: 14:00 órakor, 100l PMSG (5IU/100l) hormonkészítményt injekciózunk 

a kiválasztott nőstény egerek hasüregébe (IP).  

2. nap: nyugalom 

3. nap: 12-14:00 órakor (az első injekciót követő 46-48. órában), 100l hCG 
(5IU/100l) hormonkészítményt injekciózunk a kiválasztott nőstény 
egerek hasüregébe (IP). A nőstény egereket azonnal áthelyezzük 
hímekhez. 

4. nap: délelőtt ellenőrizzük a hüvelydugó jelenlétét. Pozitivitás esetén az 
állatokat elaltatjuk, a petefészket kipreparáljuk és az embriókat 
kinyerjük. 

                                                        
1 Rederiválás: egérvonalak SPF (specified pathogen free) környezetbe emelése. A „fertőzött” 
anyából szuperovuláltatás és pároztatás után kinyerik az akár egysejtes embriókat, melyeket a 
donorral azonos ivari ciklusban levõ, SPF higiéniai státuszú álvemhes recipiensbe ültetnek át. Így 
az egér vonal SPF higiéniai státuszban nevelhető tovább. 
2 A nőstény egerek az iverérettségüket a születésüket követő 4-5. héten érik el. Az első ösztrusz 
időpontja függ az egérvonaltól is: C57Bl/6 egerekben a születés utáni 23-26. , BALB/c egerekben 
a 33-40. nap körül következik be. A nőstények pároztatásra a 8-10. hét környékére válnak 
alkalmassá. 
3 eCG: equine chorionic gonadotropin (más néven PMSG - pregnant mare's serum gonadotropin) 
– vemhes-kanca szérum gonadotropin az állattenyésztésben általánosan használt, ovulációt 
előidéző hormon. Annak ellenére, hogy nem annyira tiszta készítmény, mint a juh, kecske vagy 
sertés hipofízis kivonat, előszeretettel alkalmazzák, mivel a PMSG keringő féléletideje hosszabb.  



Genotípus megállapítása egér farokbiopsziából 

 
Laboratóriumi egerek genotípusának pontos meghatározása testi jegyek 

(pl. szőrszín vagy egyéb fenotípus) figyelembevételével, illetve egyszerű vizuális 

módszerekkel (pl. fluoreszcens fehérje in vivo kimutatása) a legtöbb esetben 

nem lehetséges. Ilyenkor a genotípust molekuláris biológiai módszerekkel, 

közvetlenül a genomi DNS-ből határozzuk meg. A genomi DNS-t az állatok 

farokbiopsziával nyert szövetmitájából tisztítjuk. A mintavétel optimális ideje a 

12-14 napos kor, amikor a farokban a még kedvezõ a DNS és extracelluláris 

mátrix arány, de elég nagyok a kölykök az egyedi jelöléshez. 

A preparálás során a levágott farokvéget (~0,5-1 cm) széles 

szubsztrátspecificitású Proteináz K enzimet tartalmazó pufferben emésztjük egy 

éjszakán át 56°C-on. Az emésztés során a szövetek lebomlanak. A lizátumból az 

esetlegesen megmaradt nagyobb szövetdarabokat rövid centrifugálással 

kiülepítjük, majd a lizátumot higítjuk, és a genotípusra specifikus genomi 

primerek felhasználásával a lizátum mintán polimeráz láncreakciót (PCR) 

végzünk. A PCR reakcióterméket agaróz gélen megfuttatva, a várt termékek 

méretének ismeretében a genotípust meghatározzuk. 

 
Protokol 
1. Vágj le kb. 0,5-1 cm-t a tesztelendő egér farkából és tedd feliratozott 

eppendorf csőbe! (A levágott darab ne legyen hosszabb, és vágás előtt 

érzéstelenítsd az állatot!) 

2. Adj 100l 0,5 mg/ml ProteinázK tartalmú Tail-lysis (TL) puffert (10mM Tris 

pH 8,5; 5mM EDTA; 0,3M Na-acetát, 1% TritonX-100 ) minden csőhöz! (5μl 

20mg/ml ProteinázK + 100 μl TL puffer / cső) 

3. Emészd egy éjszakán keresztül 56°C-on - a csövek időnkénti megforgatása 

segíti a farok teljes megemésztését. 

4. Fugáld a csöveket 2500 rpm-el 5 percig, hogy a megemésztetlen szőr 

leülepedjen. 

5. Hígítsd a felülúszót a 20x-ára (keverj össze 5 μl felülúszót 95 μl 10mM–os 

Tris pH 8,0 pufferrel)! 

6. Hőinaktiváld az enzimet 95°C-on 10 percig. 

7. Használj 2 μl-t a hígított lizátumból 20 μl PCR elegyhez. 

8. A PCR elegyet az adott reakció protokolja szerint állítsd össze! 

9 Futtasd meg agaróz gélen a PCR reakcióterméket! Elemezd ki az eredményt! 

 


