
NETECHNICKE SHRNUTÍ PROJEKTU POKUSŮ 81/2016 
Název projektu pokusů 
Komplexní fen~typizace ~~~J<ontextu _Ě.~!9._J!jndukov!lné obezi!).'. a chladové adaptace --- ---------
Doba trvání projektu J?..Okusů Tslět (ukončení projektu: _30.6. 2021) __ -------- ----
Klíčová slova - maximálně 5 I myší modely, dietní intervence, obezita 
U čel projektu pokusů - označte jej křížkem (x) do prázdného políčka 

-~-~-zákl~~~~~--------·-----------------------·-------·-------·---------------·---------------·----
X I translační nebo aplikovan).'. výzkum -- ------- --·-··------
X 1 vývoj , výroba nebo zkoušení kvality, účinnosti a nezávadnosti léčiv, potravin, krmiv a jiných látek nebo výrobků 

__ ! ochrana přírodního prostředí v zájmu zdraví a do~ch životních podmínek lidí nebo zvířat --
zachování druhů -------·--·------·-----·----·------·--·-·----·---·-·-·--··-·---·----·-----·-----·--·---·--·-·-·---„--·--··---·-·---·---·--------·--·---------·------·-„-··-·-·-·-·--·-- - ----·---·---
vyšší v~dělávání nebo odborná příprava ---·- -------- --- --·-·----------··-----
trestní řízení a jiné soudní řízení 

Cíle projekt~okusů (např. řešené vědecké neznámé nebo vědecké či klinické potřeby) 
Cílem projektuje na myších modelech charakterizovat procesy, které se uplatňují v působení (i) bioaktivních složek 
potravin - např. omega-3 polynenasycené mastné kyseliny nebo přirodní polyfenolické látky (např. resveratrol, berberin, 
lignin), (ii) mirné kalorické restrikce, (iii) antidiabetických léčiv (např. glitazony, metformin) anebo inhibitorů 
metabolických enzymů (např. SCDI nebo cyklooxygenázy a lipoxygenázy, a dále (iv) chladové stimulace na indukci 
termogennfch mechanismů (např. hnědá tuková tkáň) anebo mechanismů, které se uplatňují v prevenci a léčbě obezity a 
asociovaných metabolických onemocnění (tzv. metabolický syndrom). 
Pravděpodobné potenciální přínosy projektu pokusů Gak by mohlo být dosaženo pokroku ve vašem vědním oboru 

.. ne~~_P.řínos by z _l)ěj člově~ či zvířa~ mohli mít) 
Zlepšení terapeutických postupů v prevenci a léčbě obezity a asociovaných metabolických onemocnění (metabolický 
syndrom). 
Druhy a přibližné počty zvířat, jejichž použití se předpokládá 
Myš (mus musculus). Budou využívány inbrední kmeny C57BL/6J, C57BL/6N, NJ a 129/SvlmJ, BALB/c a outbrední 
myší kmen NMRI, stejně jako řada geneticky modifikovaných (GMO) kmenů s inaktivací nebo zvýšenou expresí 
určitých genů, jejichž produkty mohou hrát významnou úlohu v metabolických poruchách při obezitě (např. alfa2 
katalytická podjednotka AMPK, transkripční faktory PP ARgama, PP ARalfa, a PGC-1 alfa/beta, a dále GMO myši 
s modifikovanou expresí uncoupling proteinu UCPI, případně metabolického enzymu 12/15-LO. Počty zvířat v 
jednotlivých skupinách vycházejí z předchozích experimentů, které stanovily minimální velikost skupin 6-10 
myší/skupinu k dosaženi statisticky významných rozdílů v daném pokuse, pokud jsou tyto přítomny, a pokud se jedná o 
měření parametrů jako je tělesná hmostnost, hladiny metabolitů v plazmě, glukózová tolerance, obsah mastných kyselin 
a lipidových metabolitů v plasmě a tkáních, genová exprese apod., případně pro stanovení tělesné kompozice pomocí 
mikroCT/PET skeneru anebo pro stanovení energetického výdeje pomocí nepřfrné kalorimetrie. V případě provádění 
metody hyperinzulinemického-euglykemického zámku je třeba na základě předchozích experimentů zvýšit počet zvířat 
v jednotlivých skupinách na 16, neboť technická náročnost metody a zvýšená citlivost obézních myší k anestézii může 
vést k ~ úmrtnosti zvířat. ---- ---
Jaké jsou očekávané nežádoucí účinky u zvířat? Jaká je navrhovaná mira závažnosti? Jak bude se zvířaty naloženo po 
skončení pokusu? 
Vzhledem k tomu, že většina experimentů je založena na dietních intervenclch, u zvířat nejsou očekávány významné 
nežádoucí účinky. Navrhovaná mira závažnosti pokusů je nejvýše střední. Při ukončení pokusů budou zvířata usmrcena 
cervikální dislokací v celkové anestézii a umístěny do sběrných nádob kafilerního boxu. Odvoz kadaverů zajišťuje 
asanační služba. 
Uplatňováni 3R (replacement, reduction, refinement) 
Nahrazeni používání zvířat: Uveďte, proč je nutné použit zvířata a proč nemohou být využity alternativy bez použití 
zvířat. - - ---- - ---- -------
Jedná se o studium komplexních mechanismů regulace metabolismu a energetické rovnováhy organismu, které nelze 
studovat např. s pomoci in vitro modelů. 

Omezení p~užíváni -~~!~t: Vxsv~~~~-~Ě~~~j-~stit p~užití co nejme~šího_počtu zvířat. -------·-
Počty zvířat v jednotlivých skupinách vycházej! z předchozích experimentů i ze studia odborné literatury (zdroj: 
databáze PubMed), které pro většinu měřených parametrů stanovily minimální velikost skupin 6-1 O myší na skupinu 
tak, aby se dosáhlo statisticky významných rozdílů v daném pokuse, pokud jsou tyto přítomny. Výjimku tvoří analýza 
glukózové homeostázy pomoci technicky náročné metody hyperinzulinemického-euglykemického zámku, kdy primárně 
předchozí experimenty stanovilL1!1_Í!!_~álr}í počet zvířat v c!_ané skupině na 16. -----
Setrné zacházení se zvířaty: Vysvětlete volbu druhu zvířat a proč se v případě tohoto zvířecího modelu jedná o 
nejšetrnější použití z hlediska vědeckých cílů . 

. _Y..~~lete ob~cná opatření, kte!á buc!_~\!_.P.řJi!ta ~~~~~lem sn~el!.í_~J!!\_t_~ůsob~né zvířatům na -~-~LI!!.~-· ______ 
Myš (mus musculus) je ideálním modelem pro studium obezity stejně jako pro studium prevence a léčby metabolických 
onemocnění asociovaných s obezitou vlivem nutrice. Mezi hlavní výhody využiti myší patří relativní nenáročnost jej ich 
chovu a dostupnost inbrednfch a mutantních myších kmenů. V případě zavedeni katétru do v. jugularis a jeho 
externalizace v záhlaví budou zvířata v průběhu operačního výkonu v celkové anestézii navozené inhalaci isofluranu. V 
pooperačním stadiu budou myši v chovných nádobách po jedné umístěny do místnosti s termoneutrálni teplotou (30°C) 
a s volným přístupem k vodě a krmivu, které bude pro usnadnění přístupu umístěno přímo na dně chovné nádoby. V 



...----------- - - --------- - ···---·---
průběhu vyšetření na CT/PET budou zvířata uspána inhalací isofluranu nebo kombinací anestetik Ketamin/Xylazin (viz 
dále). Před usmrcením na konci pokusů budou zvířata dle potřeb jednotlivých experimentů uspána dietyléterem, 
isofluranem, ří adně kombinací anestetik Ketamin/Xylazin. 


