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Úvod 
Vysoká prevalencia obezity je najmä výsledkom nezdravého stravovania a nedostatku 
fyzickej aktivity. V súčasnosti populárna strava západného typu je príkladom nezdravých 
stravovacích návykov a je charakteristická častou konzumáciou potravín s vysokým obsahom 
tukov a cukrov. Na imitovanie takéhoto typu stravy v animálnych modeloch používame 
napríklad  tzv. „cafeteria“ stravu [1], pri ktorej si zvieratá môžu vyberať medzi štandardnou 
stravou a pochutinami, ako napr. zemiakové čipsy, čokoládovo-orieškové krémy, čokoládové 
tyčinky, slané krekery, salámy, či syry s vysokým podielom tuku. Nakoľko ponuka pochutín 
sa denne mení, takýto model lepšie napodobňuje obezogénnu stravu u ľudí v porovnaní 
s vysokotukovými peletmi [1,2]. Rozmanitosť stravy vedie k hyperfágii a následne aj 
k obezite  [3]. Je známe, že obezita matky ovplyvňuje prostredníctvom epigenetických 
mechanizmov vývin potomkov už počas intrauterinného obdobia [4].  Potomkovia matiek 
konzumujúcich cafeteria stravu mali vyššie množstvo tuku [5], vyššie koncentrácie 
zápalových markerov [6], znížený energetický výdaj [7], či zhoršenie reprodukčných 
schopností [8]. Nakoľko bol dokázaný vplyv cafeteria stravy aj na neurálnu plasticitu [9] 
a množstvo mozgovej hmoty [10], cieľom nášho experimentu bolo zistiť, či maternálna 
konzumácia cafeteria diéty a následná obezita spôsobia zmeny v morfologickom vývine, 
manifestácii neurologických reflexov a správaní u samčích a samičích potomkov. 
Predpokladali sme, že maternálna cafeteria strava a obezita spôsobia u potomkov oneskorenie 
neurovývinu a vyššiu lokomočnú aktivitu. 
 
Materiál a metódy 
 
Experiment sme vykonali na potkanoch kmeňa Wistar (AnLab, Praha, Česká republika; n♀ = 
20, n♂ = 10). Zvieratá sme chovali v štandardných laboratórnych podmienkach (teplota 22 ± 2 
°C, vlhkosť 55 ± 10 %, 12 hodinový cyklus svetla a tmy). Prístup k potrave a vode bol ad 
libitum. Samce dostávali kontrolnú stravu (Eypy-KMK20, Sedliště, Česká republika). Samice 
sme rozdelili do dvoch skupín porovnateľnej hmotnosti: prvá konzumovala kontrolnú stravu 
(CTRL), druhá tzv. cafeteria diétu (CAF), ktorá pozostávala zo štyroch menu zostavených zo 
šiestich potravinových kategórií (Obr. 1). Menu sme v CAF skupine vymieňali každý druhý 
deň a zároveň monitorovali kalorický príjem v oboch skupinách počas celého experimentu. 
Uvedenú stravu konzumovali všetky skupiny až do skončenia experimentu. Tri týždne po 
randomizácii sme u samíc vykonali orálny glukózový tolerančný test (OGTT) a následne sme 
potkany párili. Vrhy sme zredukovali na 6 mláďat u každej samice z dôvodu zabezpečenia 
rovnakých podmienok pre všetky mláďatá. Po odstave konzumovali všetky mláďatá 
kontrolnú stravu. Na neurovývinové a behaviorálne testovanie sme z každého vrhu v CTRL 
skupine použili 2 potomkov (1♀ + 1♂) a v CAF skupine z dôvodu nižšieho počtu tehotenstiev 
4 potomkov (2♀ + 2♂). Výsledný počet testovaných potomkov bol pre CTRL 18 a pre CAF 



 

 

24 mláďat. Od prvého postnatálneho dňa (PND) až po odstav sme hodnotili morfologický 
vývin - otvorenie oka, rozvinutie ušnice, prerezanie rezákov, otvorenie zvukovodu a  
manifestáciu fyziologických reflexov - reflex žmurknutia, úchop prednou a zadnou 
končatinou, negatívnu geotaxiu, reflex na zvukový podnet, a pretočenie sa z chrbta na všetky 
končatiny . Reflex sme považovali za prítomný ak sa manifestoval minimálne v dvoch za 
sebou nasledujúcich dňoch a výsledky sme hodnotili ako priemerný PND [11]. Po odstavení 
mláďat (PND 25) sme testovali pamäť v teste rozpoznávania nového objektu a lokomočnú 
aktivitu v teste otvoreného poľa [12]. Počas celého experimentu sme zvieratá týždenne vážili 
a monitorovali spotrebu krmiva. Dáta sme analyzovali GraphPad Prism 6 softwarom 
(GraphPad Software, Inc., CA, USA) s využitím jednofaktorového ANOVA testu u matiek 
a dvojfaktorového ANOVA testu s ohľadom na pohlavie potomkov a  stravu matky. Výsledky 
udávame ako aritmetický priemer so štandardnou odchýlkou. Za štatisticky významné sme 
považovali p < 0,05. 
 

 
Obr. 1: Zostavenie menu 1 – 4 v Cafeteria diéte. 
 
Výsledky 
 
Matky konzumujúce cafeteria stravu priberali od začiatku experimentu rýchlejšie, od 3. 
týždňa bol rozdiel v hmotnosti významný (Obr. 2A). Glykémia počas OGTT bola vyššia 
v CAF skupine v porovnaní s CTRL skupinou 60, 90 a 120 minút po gaváži (Obr. 2C). Plocha 
pod krivkou bola takisto signifikantne vyššia u CAF samíc v porovnaní s CTRL skupinou 
(Obr. 2D). Kalorický príjem bol vyšší v CAF skupine až do konca gravidity. Nakoľko počas 
laktácie sa príjem v CTRL skupine zvýšil, medziskupinový rozdiel sme už nepozorovali (Obr. 
2B). Telesná hmotnosť potomkov CAF matiek bola na PND1 a PND8 signifikantne nižšia 
v porovnaní s CTRL skupinou u samíc (Obr. 2E) aj samcov (Obr. 2F). Od PND15 sa 
hmotnosť medzi skupinami u potomkov významne nelíšila.  
Potomkom oboch pohlaví CAF matiek sa neskôr objavil reflex ušnice v porovnaní 
s potomkami CTRL matiek (Obr. 3D). U samičích potomkov CAF matiek sa takisto neskôr 
objavil úchop zadnou končatinou (Obr. 3G) a reflex na zvukový podnet (Obr. 3I). Pamäťové 
schopnosti ani lokomočná aktivita sa medzi skupinami nelíšili.  
 



 

 

 
Obr. 2: Hmotnostná krivka, kalorický príjem a priebeh glykémie počas orálneho glukózového 
tolerančného testu u matiek a hmotnostné krivky u samičích a samčích potomkov. 
 



 

 

 
Obr. 3: Maturácia somatických znakov a vývin neurologických reflexov u potomkov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Diskusia 
 
Cieľom štúdie bolo sledovať, či sú u potomkov obéznych a neobéznych samíc potkana 
rozdiely vo včasnom morfologickom vývine, manifestácii reflexov, pohybových 
a pamäťových schopnostiach v adolescencii. Maternálnu obezitu sme indukovali 
prekoncepčne prostredníctvom ad libitum prístupu ku cafeteria strave. V čase párenia boli 
CAF samice ťažšie a mali horšiu glukózovú toleranciu v porovnaní s kontrolami. Potomkovia 
obéznych matiek mali nižšiu pôrodnú hmotnosť. V závislosti od experimentálnych 
podmienok rodia obézne samice makrozomické, ale aj mikrozomické mláďatá [13]. Nižšia 
pôrodná hmotnosť CAF potomkov v našom experimente je v súlade s predchádzajúcimi 
štúdiami, kde prenatálna expozícia cafeteria strave spôsobila u potomkov nižšiu hmotnosť 
a zároveň vyššie percento tuku v porovnaní s potomkami kontrolných matiek, čo poukazuje 
na začiatky vývinu skrytej obezity [6,14,15]. Potomkovia CAF matiek mali tendenciu 
k neskoršiemu rozvinutiu ušnice. Toto oneskorenie môže súvisieť s nižšou hmotnosťou, 
nakoľko ide o včasný morfologický znak, ktorý sa manifestoval v čase, kedy boli CAF 
potomkovia ľahší ako potomkovia CTRL matiek. Manifestácia reflexu ušnice u oboch 
pohlaví, reflexu na zvukový podnet a úchopu zadnou končatinou u samíc bola oneskorená po 
prenatálnej expozícii cafeteria strave. V štúdii Ribeira et al. [16] takisto preukázali 
oneskorenie somatického vývinu u samičích aj samčích potomkov vystavených maternálnej 
cafeteria strave. Oneskorený neurovývin by mohol byť asociovaný so zmenami v neurálnych 
procesoch, nakoľko počas skorého postnatálneho obdobia dochádza aktívnemu rastu 
mozgovej hmoty a myelinizácii, ktorá môže byť ovplyvnená stravou matky [17].  
V adolescencii sme u potomkov nepozorovali rozdiely v lokomočnej aktivite či pamäťových 
schopnostiach.  Domnievame sa, že vek potomka takisto zohráva dôležitú úlohu v súvislosti 
s manifestáciou zmien v správaní potomkov matiek s indukovanou obezitou. Tento 
predpoklad je podporený štúdiou Teixeira et al. [18], v ktorej bola dokázaná prítomnosť 
neurozápalu spôsobeného konzumáciou cafeteria stravy až u starších zvierat, nie však u 
mladých. Zostáva však nejasné, či aj manifestácia negatívneho vplyvu cafeteria diéty 
konzumovanej matkou je u potomkov závislá od veku. V prípade prítomnosti zápalových 
zmien v mozgu predpokladáme možné zmeny v správaní. Aj z tohto dôvodu plánujeme 
u ostatných potomkov sledovať lokomóciu a pamäť v dospelom veku. Keďže sme preukázali 
zmeny vo vývine potomkov CAF matiek, v nasledujúcich mesiacoch by sme sa taktiež chceli 
zamerať na patomechanizmus týchto zmien na úrovni CNS. 
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