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Studijní program: Zdravotnická bioanalytika
Autor: Bc. Dominika Polová
Školitel: RNDr. Klára Konečná, Ph.D.
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Cíl práce: Cílem této studie je zavedení in vivo bezobratlého modelu Galleria mello-
nella především pro studium in vivo účinnosti a toxicity nově syntetizovaných slou-
čenin s prokázaným antiinfekčním potenciálem. Hlavní část naší práce je věnována
optimalizaci podmínek pro laboratorní chov hmyzu, stanovení smrtelných infekč-
ních dávek pro larvy bezobratlého hmyzu Galleria mellonella po infekci bakterií Sta-
phylococcus aureus rezistentním na methicilin, implementaci metodického přístupu
pro hodnocení relativní akutní toxicity kandidátních antiinfekčních sloučenin a za-
vedení metodických přístupů pro rutinní histopatologické studie.

Metody: Při této studii jsme odchovali larvy Galleria mellonella za stálých labora-
torních podmínek (37 ◦C) a v přítomnosti bohaté nutrice. Použili jsme výsevovou
metodu pro získání infekční LD50. V předběžné studii jsme se zaměřili na akutní
toxicitu testovaných látek a na optimalizaci metodiky vedoucí k přípravě histopato-
logických řezů.

Výsledky: V rámci studie byly optimalizovány podmínky vedoucí k úspěšnému re-
produkovatelnému odchovu řady generací červů, které byly dostatečně kvalitní a
robustní pro následující studie interakce léčivo vs. mikrob vs. hostitel. Larvální stá-
dium hmyzu v posledním instaru dosahovalo váhy cca 400mg. Na robustnost červů
je kladen důraz hlavně kvůli lepší manipulaci při očkování. Další část práce byla
zaměřena na zjištění LD50 a LD100. Dále se experimentální studie zabývala akutní
toxicitou látky ciprofloxacin, která vykazuje omezenou rozpustnost ve vodné fázi.
Závěrem celé práce byla optimalizace metodiky vedoucí k přípravě histopatologic-
kých řezů.



Závěry: Úspěšně bylo vypěstováno několik generací bezobratlého organismu Galle-
ria mellonella a byla zjištěna letální dávka pro 50 % larev Galleria mellonella, která od-
povídala hodnotě v řádu 107 CFU. Námi provedená studie byla pilotní v dané oblasti
a zjištěné poznatky budou dále využity pro studium in vivo účinnosti kandidátních
antimikrobních látek syntetizovaných v rámci Farmaceutické fakulty v Hradci Krá-
lové.
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