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Fish Embryo Acute Toxicity Test 

FET (OECD 236) 

Fish Acute Toxicity Test 

(OECD 203)

FET test byl přijat OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)
v r. 2013 jako alternativa konvenčního testu akutní toxicity pro ryby

ALTERNATIVA



• dospělé ryby jako testovací organismy jsou nahrazeny embryi ryby Danio rerio (dánio pruhované)

• v průběhu embryonální periody vývoje ryb není nervový systém vyvinutý natolik, aby zárodek
cítil bolest

• experimenty na rybích embryích jsou považovány za alternativu k pokusům na zvířatech

• na embrya ryb se nevztahuje Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU o ochraně
zvířat používaných pro vědecké účely

• mezi FET testem a testem akutní toxicity na rybách byla prokázána vysoká korelace



Princip metody

hodnocení 

4 hlavních ukazatelů

vytření ryb 

- získání jiker

přenesení 

jiker do vzorku

výběr 

oplodněných jiker

přenesení jiker 

do mikrodestiček

kultivace 26±1
0
C  

96 h



4 hlavní ukazatele (hodnotí se každých 24 h)

1. koagulace jikry

2. nepřítomnost tvorby somitů
(bloky mezodermu po stranách 
neurální trubice, z nichž vzniká 
škára, kosterní svaly a obratle)

3. neoddělení ocasu od 
žloutkového váčku

29 h po oplodnění

normální vývoj abnormální vývoj
(3,4-DCA, 4,0 mg/l)



4. nepřítomnost srdečního tepu

48 h po oplodnění

abnormální vývoj (3,4-DCA, 4,0 mg/l)

srdeční tep 
zpomalený
a velmi slabý

perikardiální
edém

srdeční tep

normální vývoj



• na základě vyhodnocení 4 hlavních ukazatelů se na konci testu (tj. 96 h po oplodnění)
stanoví mortalita embryí

• pro ilustraci normálního vývoje embrya a zároveň některých vývojových abnormalit
důležitých pro vyhodnocení testu byly zvoleny 3 vzorky, jejichž působení byly vystaveny
oplozené jikry za podmínek zkoušky:

1. standardní ředící voda (používá se v testu jako negativní kontrola)
2. neředěná odpadní voda z velké české nemocnice
3. 3,4-dichloranilin o konc. 4,0 mg/l (používá se v testu jako pozitivní kontrola)

• s detailním popisem průběhu, podmínek a vyhodnocení metody včetně podrobného
znázornění vývoje embryí se lze seznámit na posteru
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