
Abstrakt 

Diabetická embryopatie je jednou z vážných komplikací spojených s diabetem. Je 

známo, že maternální diabetes zvyšuje četnost vrozených defektů až desetkrát. 

Nejčastějšími defekty jsou kardiovaskulární defekty a defekty neurální trubice. 

Molekulární mechanismy vzniku diabetické embryopatie stále nejsou známy. Tato práce 

přispívá k objasnění molekulárních procesů vedoucích ke vzniku kardiovaskulárních 

defektů v diabetické embryopatii. Studie vychází ze zjištění, že maternální diabetes 

ovlivňuje transkripční regulaci hypoxií indukovaného faktoru 1 (HIF-1) ve vyvíjejícím se 

embryu. Pro studium vlivu maternálního diabetu na HIF-1 signální dráhu byl použit myší 

model heterozygotní pro „knock-out“ Hif1α genu. Analýzy ukázaly negativní vliv 

maternálního diabetu na vývoj embrya a vyšší riziko vzniku diabetické embryopatie u 

Hif1α
+/-

 mutantů v porovnání s wt embryi vystavenými diabetickému prostředí. 

Histologická analýza defektů srdcí v embryonálním dni (E) 14,5 potvrdila zvýšený výskyt 

kardiovaskulárních defektů, zejména defektů mezikomorového septa a hypoplasii 

kompaktní stěny levé komory u Hif1α
+/-

 embryí ve srovnání s wt embryi z diabetických 

těhotenství. Pro lepší porozumění molekulárních změn byly provedeny qPCR analýzy 

genové exprese v embryonálním srdci ve  věku E9,5 a E10,5. Pro studium změn exprese 

byly vybrány geny důležité pro vývoj srdce, které jsou zároveň přímými nebo možnými 

cílovými geny HIF-1 signalizace. Tyto analýzy ukázaly změny v expresi genů důležitých 

pro celkový vývoj srdce (Vegfa a Wt1), genů důležitých pro diferenciaci kardiomyocytů 

(Nkx2.5 a Mef2c), genů důležitých pro specifikaci komor (Hand1 a Hand2), genů 

důležitých pro proces septace (Gata4, Tbx5 a Bmp4) a u genu důležitého pro specifikaci 

prekurzorových buněk a jejich migraci do srdce (Isl1). Embryonální exprese mRNA 

Vegfa, Hand2, Mef2c, Gata4, Bmp4 a Tbx5 byla deregulována vlivem maternálního 

diabetu. Exprese Hand2, Nkx2.5, Gata4, Vegfa a Isl1 byla významně ovlivněna kombinací 

diabetu a globální redukce Hif1α genu v Hif1α
+/-

 embryonálních srdcích v porovnání s wt 

sourozenci z diabetických těhotenství. Tyto výsledky potvrzují výchozí hypotézy, že 

maternální diabetes dereguluje transkripční program v embryonálním srdci a ovlivňuje 

expresi genů účastnících se HIF-1 signalizace ve vyvíjejícím se embryu. Tyto expresní 

změny představují molekulární mechanismus, kdy deregulace HIF-1 dráhy může zvyšovat 

riziko diabetické embryopatie.   
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