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NeuroImage 

Mikroskop s analýzou obrazu 

MicroBrightField, Inc. Leica RM2255 

•Neurolucida 

•StereoInvestigator 

•Densita 

•SolidModeling 
 



Na co jsou prostředky určeny? 

• rekonstrukce zvěřince, 
budova GA (přízemí a 
1.patro) 

• výměna technologií 
(ventilace, klimatizace, 
rekonstrukce topení) 

• nákup nového vybavení 
pro chov a ustájení zvířat 

• rekonstrukce prostor 
určených pro umístění 
přístrojů 

• Fenotypizace chování 

• Homeostáza krevního 
tlaku  

• Nepřímá kalorimetrie 

• μCT/PET skener 

 



Laboratoř fenotypizace chování 

TSE PhenoMaster Noldus  PhenoTyper 



Výhody systému 

• sledování zvířete v přirozeném prostředí 

• návaznost na stávající programové vybavení pro 
hodnocení chování 

• modulární systém (možno sledovat základní tělesné 
parametry a zároveň testovat motorickouaktivitu, 
kognitivní schopnosti, anxietu, atd. 

• možnost paralelního sledování fyziologických veličin 



Laboratoř celotělové analýzy 

Nepřímá kalorimetrie 
 
μCT/PET skener 
 
 
 



Nepřímá kalorimetrie 

• O2 spotřeba   [ml/(min*kg)] 

 

• CO2 produkce [ppm] 

 

• RQ-respirační koeficient 

      RQ= VCO2/VO2, charakteristický pro určitý substrát 

      RQ=1…..glukosa 

      RQ=(0.814-0.879)….proteiny 

      RQ=(0.706-0.737)….lipidy 

 

• Tělesná teplota 

 

• Pohybová aktivita 

 

• Měření 24 hodin, změna diety, přirozené chování 

 



Metabolická flexibilita  





μCT/PET skener 







http://www.carestream.com/








Laboratoř homeostázy krevního tlaku 

• systém pro měření krevního tlaku nekrvavou 
cestou 

• telemetrie 

 
 
 
 



The MC4000 Multi Channel Blood Pressure Analysis System 



Výhody 

• Současné měření TK (SBP, DBP, MAP, HR) 
pomocí okluzní manžety na ocase u 4 zvířat 

• Automatizovaný systém vyhodnocení 

• Změření 15 hodnot během 15 minut 

• Různé velikosti klícek  

 

 

http://www.hatterasinstruments.com/productlargepages/holderlarge.html






Telemetrické měření krevního tlaku 





Telemetrický záznam MAP u Ren-2 transgenních potkanů 



Výhody 

• Zvíře je nestresované, měření u bdělých, volně 
se pohybujících se zvířat 

• Kontinuální záznam TK (měření 1x za hodinu 
během 24 hodin, možné i akutní změny TK v 
čase < 1 s) 

• Dlouhá životnost baterií  

 

• Nevýhoda-vysoké pořizovací i provozní náklady 

 



Telemetry Pressure and Biopotential System 

Měření tlaků (SBP, DBP, MAP, HR) a současné měření biopotenciálů 
(EEG, ECG, aktivity) 



Continuous/Simultaneous recording up to 5 animals 
 

Scheduled recording up to 8 animals 



Multi Chamber Myograph 620 M 



Výhody 

• Současné měření 4 cév (o průměru větším než 
60 µm) při použití stejného farmaka 

• Řídící jednotka umožňuje přesný posun 
mikromanipulátorů, kontroluje teplotu a 
vysoce výkonný „force transducer“ 

• Výsledkem je měření aktivních i pasivních 
vlastností cév  

 



164,2 


