
Dyreforsøgstilsynets miniseminar 
11. september 2018 

 

Dorte Bratbo Sørensen 
KU-SUND 

Temperaturer i 
gnaverstalden 

14/09/2018 1 



Er stuetemperatur den ”rigtige” temperatur? 

• Musen bruges som model for humane sygdomme 

• Fysiologien skulle gerne ligne så meget som muligt 

• Forskning tyder på at musens energimetabolisme 
ligner menneskets mest, når musen opstaldes ved ~30 
ºC (musens termoneutrale zone). 

 

• Hvad er bedst for musen? 

• Hvad er bedst for forskningen? 
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Fischer et al, mol metab, 2017; 
Retiman, FEBS letters, 2018. 



Er kulde et problem for mus? 
 

Green: M. m. castaneus 

Blue: M. m. domesticus  

Red: M. m. musculus  

Grey: central populations and M. m. gentilulus 
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Phifer-Rixey & Nachman; eLife; 2015 



Musens energiforbrug 

• Basalstofskifte/ hvilestofskifte 

• Fysisk aktivitet 

• Føde-induceret energiforbrug 

• Kulde-induceret termogenese 
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Reitman; FEBS Letters 2018.  
Fischer et al; Molecular Met; 2017 
  



Strategi ved fødeunderskud: Torpor 

Normal-fysiologisk respons på en stor miljø-påvirkning 
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Reitman; FEBS Letters 2018  



Homoterme strategier hos mus 
 

• Adfærds respons 

• Termotaxi* 

• Redebygning* 

• Huddling 

• Autonome, fysiologiske 
respons 

• Kulderystelser 

• Piloerektion 

• Perifer vasokonstriktion 

• Aktivering af brunt fedtvæv 
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Termotaxi hos mus 
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Gaskill et al; App Anim Beh Sci; 2009  



Termotaxi hos mus 
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Gaskill et al; App Anim Beh Sci; 2009  



Termotaxi hos tumor-mus 
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Kokolus et al; PNAS, 2013 



Dyrenes adfærd 
Redebygning 

• Redebygning med 
bomulds-vat 

• Yderst effektiv 
termoregulering 
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Barnett; J Exp Biol; 1956  
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11 

Barnett; J Exp Biol; 1956  



Effekt af redemateriale 
~ 22 ºC vs ~30 ºC 

• 8 gram redemateriale per 3 mus (sammenlignet med 
0 g) medfører bl.a: 

 

• Højere kropsvægt (stammeforskelle) 

• Mindre aktivering af brunt fedtvæv (stammeforskelle) 

• Flere under født og fravænnet (nøgne mus) 

• Mindre foderforbrug per 1 gram fravænnet unge 
(nøgne mus) 

• Jo lavere temperature, jo bedre reder 

• Mus vælger termotaxi (hvis muligt) fremfor 
redebygning 
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Når redebygning fejler … 
Betydning for variationen? 

Samme scantainer, samme tidspunkt, samme stamme, 
alder, køn, og gruppestørrelse og samme mængde 
strøelse og berigelse 
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Fotos: Dorte Bratbo 



Når redebygning fejler … 
Betydning for translationalitet? 

• Redebygning og 
smerte/anæstesi 

• Redebygning og PCP 
behandling 
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B H 

Arras M; ALTEX 24, Special Issue 2007 Pedersen et al; Behav Brain Res; 2014 
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Hylander et al; Trends in Cancer 2016 

Model validitet og data 
kvalitet 



Autonome/metaboliske ændringer 
~ 22 ºC vs ~30 ºC (termoneutralitet TN) 
 
 
• Reduceret immun-respons ved 20-22 ºC 
• Klebsiella pneumonia: Lavere pathogen byrde ved TN; både 

ved ip og intra-tracheal dosering 

• Influenza virus: Ingen over-produktion af pro-inflammatoriske 
cytokiner i lungevæv ved TN 

• Francisella tularensis levende vaccine: Intranasal dosering ikke 
fatal ved TN; højere antigen-specifikt T-celle respons ved TN 

• Tidligere onset af metabolisk inflammation og 
atheroschlerose, men ikke insulin-resistens, i mus på 
høj-fedt foder ved TN. 
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Temperaturens betydning i  
cancer forskning  
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Kokolus et al; PNAS, 2013 

22-23 ºC 

30-31 ºC 



Konklusion 

• Mus foretrækker 30 ºC … meget af tiden. 

• Refinement: 

• Musevelfærd kan optimeres ved at tilbyde mulighed 
for termotaxi og/eller redebygning. 

• Reduktion: 

• Gode data kræver at musen har mulighed for at 
termoregulere. 

 

• < 30 ºC: Enkeltopstaldning, opstaldning uden 
redemateriale og påvirkninger, som får 
redebygningsadfærd til at bryde sammen, kan påvirke 
modellen. 
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