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ABSTRAKT
Diabetes

mellitus

je

heterogenní

skupina

onemocnění,

jejichž

společnou

charakteristikou je porucha metabolismu glycidů, tuků a bílkovin, která je zapříčiněna
absolutním nebo relativním nedostatkem inzulínu. Nedostatek inzulínu vede k
hyperglykémii. Glukóza a inzulín, které se v těle fyziologicky vyskytují, jsou při
onemocnění diabetem v nerovnováze. Těhotným ženám diabetičkám hrozí 7-10x vyšší
riziko vzniku vrozené vady u jejich potomků a 2-5x vyšší riziko úmrtí novorozence, než
ženám zdravým. Již nějaký čas se vedou spory, zda teratogenní potenciál přisuzovat
inzulínu, glukóze, nebo zda se u těchto látek teratogenní účinek vzájemnou interakcí
potencuje. Otázkou je, do jaké míry se na vzniku vrozených vad může podílet také
diabetem narušený metabolismus mateřského organismu. V experimentu na savcích nelze
studovat embryotoxické účinky samotného inzulínu, neboť není možné odlišit efekt látky
samotné od efektu narušeného metabolizmu matky. Zcela jedinečnou možnost, představuje
testování na kuřecím zárodku, který se vyvíjí mimo mateřský organismus. Proto jsme si
jako cíl této diplomové práce stanovili otestovat metodou CHEST (jednorázová aplikace
2. - 5. ED) a metodou Sandwich (dlouhodobá aplikace 2. ED) embryotoxicitu samostatně
působícího inzulínu, a také inzulínu po předchozí aplikaci glukózy - ve snaze modelovat
situaci, s níž se setkáváme u člověka. Inzulín byl aplikován jednorázově v pěti dávkách v
rozmezí 3,0 - 0,0003µg. Při testování glukózy v interakci s inzulínem byla podána 10
minut před aplikací inzulínu jednorázová dávka 30µg glukózy. Je známo, že ani takto
vysoká dávka glukózy nemá embryotoxický efekt na kuřecí zárodek, pouze navozuje
hyperglykemické prostředí. Kontrolním zárodkům bylo aplikováno rozpustidlo (aqua pro
injectione). Začátek pásma embryotoxicity samostatně působícího inzulínu i při interakci s
glukózou byl shodný: v rozmezí dávek 0,03 - 0,003 µg. U obou skupin převažovala
zárodečná smrt nad vznikem malformací, jejichž spektrum bylo u obou skupin také
obdobné. Nejčastěji zastoupenou malformací byl syndrom kaudální regrese.
Při metodě Sandwich se dvoudenní kuřecí zárodky kultivují in vitro, a testovaná látka
se přidává do živného media. Otestovali jsme účinek 4 různých dávek inzulinu v rozmezí
5,0 – 0,005mg na 50ml média, a jeho působení jsme hodnotili za 24 a 48h. Ve srovnání s
kontrolami došlo po 24 hodinové kultivaci u zárodků kultivovaných na mediu s dávkou
inzulínu 0,5mg/50ml k signifikantnímu zkrácení novotvořené kaudální části (P<0,01). Po
48 hodinové kultivaci došlo k signifikantnímu zkrácení i u dávky 0,05mg/50ml média
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(P<0,01) a k nedostatečnému napojení vitelinních cév a krevním výronům do tkání
kaudální části zárodku. V porovnání s metodou CHEST byl začátek pásma embryotoxicity
nižší o jeden dávkový řád.
Na základě výsledků testování přímé embryotoxicity inzulinu a inzulínu v interakci s
glukózou na zárodku kuřete můžeme uzavřít, že silným teratogenem je inzulin. Glukóza
podaná ve vysoké dávce kuřecímu zárodku nezvýšila účinek následně podaného inzulínu.
Naše experimentální výsledky naznačují, že během léčby diabetu u těhotných je třeba
důsledně dbát na častou kontrolu glykémie a opatrné dávkování inzulínu, které by se mělo
optimalizovat ještě před otěhotněním.
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ABSTRACT
Diabetes mellitus is heterogeneous group of diseases. Their common characteristic is
failure of metabolism carbohydrate, fats and proteins which is caused by an absolute or
relative lack of insulin. A lack of insulin leads to the hyperglycemia. If diabetes is present,
glucose and insulin, which physiologically occur in a body, are not in a balance. Pregnant
women with diabetes have 7x - 10x higher risk of incidence offspring congenital
malformations and there is also 2x - 5x higher risk of neonatal death compared to a
population of healthy women. There have been disputes whether the teratogenic potential
should be attributed to insulin, glucose, or whether the teratogenic effect of these
substances increases through interaction. There is a question how much can maternal
organism with diabetes disorder participate to the formation of congenital defects. The
embryotoxic effects of insulin itself is not possible to study in the experiment on mammals,
because it is not possible to distinguish the effect of the substance itself from the effects of
disturbed metabolism of the maternal organism. The unique opportunity is to test the
chicken embryo that develops outside the maternal organism. Therefore, we choose the
aim of this thesis a test method CHEST (single application 2nd - 5th embryonal day) and a
test method Sandwich (longterm application 2nd embryonal day) embryotoxicity selfacting insulin, and insulin interacts with glucose. Insulin was applied only once in five
doses ranging 3,0 - 0,0003µg. During the testing of glucose in the interaction with insulin
there was given a single dose of 30µg glucose 10 minutes before the application of insulin.
It is known that even such a high dose of glucose doesn’t have embryotoxic effects on
chicken embryo. It only induces hyperglycemic environment. A solvent (aqua pro
injectione) was applied to the checked embryos. The beginning of embryotoxicity line in
insulin itself and also in interaction with glucose was identical, ranged from 0,03 - 0,003
µg. In both groups death of embryos predominated over the congenital malformations. The
spectrum of malformations in both groups was also similar. The most frequently
represented malformation was a syndrome of caudal regression.
In the Sandwich method there is in vitro cultivation of the chicken embryos and the
test substance is added to the nutrient medium. We tested the effect of 4 different doses of
insulin in the range 5,0 – 0,005 mg per 50 ml media and we evaluated its effect after 24
and 48 hours. Compared to the checks after 24 hours of cultivation occurred in embryos
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cultivated in medium with insulin doses 0,5mg/50ml significant reduction of the newly
formed caudal part (P<0,01). After 48 hours of cultivation there was a significant reduction
also in 0,05mg/50ml doses (P<0,01) and a lack of connection vitelline vessels and
extravasation of blood into the tissues of the caudal part of the embryo. Compared to the
method CHEST, the beginning of the zone embryotoxicity was lower one dose order.
Based on the results of testing direct embryotoxicity of insulin and interaction of
insulin with glucose on chicken embryo we can conclude that insulin is a powerful
teratogen. A high dose of glucose does not increase the effect of subsequently applied
insulin in chicken embryo. Our experimental results indicate, that frequent glucose
monitoring of blood of pregnant women with diabetes treatment, is strictly needed and a
careful dosing of insulin should be optimized before pregnancy.
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
CHEST

(Chick Embryotoxicity Screening Test)

ED

embryonální den

GDM

(Gestational Diabetes Mellitus) gestační diabetes mellitus

LADA

HbA1c

(Latent Autimmune Diabetes of Adults) latentní autoimunitní diabetes
dospělých
(Anti Glutamic Acid Decarboxylase) protilátky proti Langerhansovým
ostrůvkům
Hemoglobin A1c

AMP

Adenosinmonofosfát

GAPDH

glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase

STH

Somatotropní hormon

DKA

Diabetická ketoacidóza

RDS

(Respiratory Distress Syndrom) syndrom dechové tísně

SCR

syndrom kaudální regrese

L5

pátý lumbální obratel

S1

první sakrální obratel

TGA

(Transposition of the Great Arteries) transpozice velkých arterií

VSD

(Ventricular Septal Defect) ventrikulární septální defekt

ASD

(Atrial Septal Defect) atriální septální defekt

CNS

(Central Nervous Systém) centrální nervový systém

DDT

(Dichlorodiphenyltrichloroethane) C14H9CL15

PCB

Polychlorované bifenyly

s. c.

Subkutání podání

BMI

Body Mass Index

WHO

(World Health Organization) Světová zdravotnická aroganizace

anti-GAD
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1
1.1

ÚVOD
Teratologie, teratogeny – faktory teratogenní povahy
Teratologie je vědní disciplína zabývající se studiem vrozených vad. Tedy vznikem

morfologických defektů organismu, ke kterým dochází vlivem působení zevních faktorů,
genetických faktorů a/nebo obou současně na vývoj jedince. V minulosti byl vznik
vrozených vad připisován zásahům nadpřirozených sil a postižení jedinci byli buď
uctíváni, nebo naopak zavrhováni. Pojmenování vědního oboru teratologie bylo odvozeno
od řeckého teras – neobvyklý jev, zrůda. (Jelínek et al., 1996; Peterka, Novotná, 2010).

1.1.1 Teratologie – základní pojmy
Teratogen je jakákoliv substance biologického, chemického či fyzikálního
charakteru, která má schopnost vyvolat vývojovou/vrozenou vadu u organismu
exponovaného během intrauterinního vývoje. Tato schopnost zevních faktorů se označuje
jako teratogenita.
Vrozená vada vzniká trvalým odchýlením ve struktuře, funkci, nebo biochemismu.
Tato vada vzniká prenatálně narušením vývojového procesu. Podle úrovně postižení
můžeme vrozené vady rozdělit na velké strukturální malformace a malé malformace,
postihující funkčnost a biochemismus. Samostatnou skupinu funkčních vrozených vad
tvoří behaviorální defekty – vrozené odchylky chování (Jelínek et al., 1996).
Vývojová vada vzniká odchylkou ve vývojovém procesu. Tyto vady mohou
vzniknout jak v období prenatálním, tak v období postnatálním. Většina vývojových vad,
které vzniknou ještě v období prenatálním, jsou rozsáhlé a zárodek zaniká ještě před
narozením. Proto se pouze 1 z 10 vývojových vad stává i vrozenou vadou. Mezi vývojové
vady vznikající postnatálně patří např. poruchy imunity. Tyto vady nelze označit jako vady
vrozené, protože jejich nositel byl při narození zdravý (Peterka, Novotná, 2010).
Odlišný mechanismus vzniku se nachází u deformace a disrupce. Deformace je
sekundárně vzniklá abnormalita u normálně se vyvíjejícího orgánu. Příkladem je komprese
12

fétu způsobená oligohydramnionem. Disrupce vzniká narušením, nebo náhlou zástavou
normálního vývoje zárodku. Drobné odchylky od strukturální konstituce, např. nadpočetné
žebro, které nemají negativní vliv na zdraví jedince, se označují jako vývojové odchylky.
Vlivem zevních faktorů může tedy dojít ke vzniku strukturální vady, smrti zárodku,
nebo růstové retardaci. Tyto tři možné vlivy zevních faktorů se obecně označují pojmem
embryotoxicita.
Látky a faktory s teratogenním potenciálem mající vliv na lidský zárodek jsou
cíleně vyhledávané, a to pomocí klinických a epidemiologických studií. Nevýhodou
epidemiologických studií je, že jsou registrovány pouze vady vrozené. Spontánně
potracené zárodky, postižené vývojovou vadou zaznamenány nejsou.
Mezi faktory teratogenní povahy, které jsou prokázané u člověka, patří:
Biologické (onemocnění matky): bakteriální, virové nebo parazitární infekce (např.
rubeola, infekce, cytomegalovirus, HIV, toxoplasmosa, syphillis, epilepsie, psychická
onemocnění, poruchy metabolismu).
Fyzikální: např. radiace, hypertermie (zvýšení mateřské teploty o 2 - 2,5 °C).
Chemické: léky (např. Thalidomid, antiepileptika, cytostatika, antibiotika);
chemikálie zevního prostředí (např. organická rtuť, DDT, PCB).

1.1.2 Podmínky vzniku vrozené/vývojové vady
Citlivost zárodku k teratogennímu podnětu není po celou dobu vývoje stejná. Zda
dojde ke vzniku vývojové vady, záleží na více faktorech. Mezi kritické faktory
teratogeneze patří druh agens, dávka a období, ve kterém teratogenní agens působí.
Za potenciálně teratogenní můžeme považovat některé látky zevního prostředí, se
kterými je budoucí matka běžně ve styku, nebo léky či metabolity léků u chronicky
nemocných těhotných žen, kdy není možné přerušení medikace během těhotenství. Pro
každou látku zevního prostředí platí, že je schopna v určité dávce vyvolat některý
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z projevů embryotoxicity (smrt, malformaci a růstovou retardaci). Naopak, látka zevního
prostředí potenciálně embryotoxická, může být v nízké dávce neúčinná. Teratogenezi tedy
můžeme označit jako jev kvantitativní, ale i jako jev prahový. V zárodku se totiž jednotlivé
struktury vyvíjejí s buněčnou rezervou, kdy je důležitý počet postižených buněk. Dojde-li
ke vzniku vývojového defektu, byla tato rezerva překročena.
V souvislosti s citlivostí a vnímavostí zárodku k teratogenezi, jsou popsány dvě na
sobě nezávislé periody a to kritická a senzitivní. Kritická perioda je časový interval, kdy je
možné u zárodečné komponenty ve vyvíjejícím se zárodku vyvolat vývojovou strukturální
vadu. Konec kritické periody je označovaný jako terminační bod. Od tohoto okamžiku již
nelze vyvolat vývojovou vadu určité zárodečné komponenty vyvíjejícího se zárodku. Aby
u vyvíjejícího se zárodku došlo ke vzniku vývojové vady, musí teratogenní látka působit v
již zmíněné kritické periodě a současně musí být populace buněk v určité zárodečné
komponentě citlivé k působící látce. Časové období kdy jsou populace buněk ve vyvíjející
se zárodečné komponentě citlivé k určité látce, označujeme jako senzitivní periodu
(Peterka a kol., 1985; Shardein, 2000).

1.2

Onemocnění diabetes mellitus
Diabetes mellitus je heterogenní skupina chronických metabolických poruch,

jejichž projevem je hyperglykémie. Existuje několik typů diabetu, které jsou způsobené
interakcí genetických a environmentálních faktorů. Mezi faktory, které k hyperglykémii
přispívají, patří snížená sekrece inzulínu a snížená utilizace glukózy. Při onemocnění
diabetes mellitus tedy není dostatek energetického substrátu uvnitř buněk, což vede
k mobilizaci tuků vedoucí k hyperlipémii a vysoké hladině cholesterolu. Hyperlipémie
spolu s vysokou hladinou cholesterolu mají za následek urychlení aterosklerotických
procesů. K poškození dochází hlavně v cévách retiny a ledvin. Diabetik tedy může být
postižen postupným rozvojem retinopatie s potenciální slepotou, nefropatií, neuropatií
s možným rozvojem bércových vředů a následnou amputací (WHO, 1999; Mourek, 2005;
Fauci et al., 2008).
Klinické příznaky charakteristické pro onemocnění diabetes mellitus jsou žízeň,
polyurie, rozmazané vidění, hubnutí. Prevalence tohoto onemocnění se ve středoevropské
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populaci pohybuje v rozmezí 6 - 7,5%. Výskyt diabetu 1. typu se zdá být poměrně
konstantní u mladých lidí, nicméně v posledních letech se hromadí epidemiologické
důkazy o tom, že dochází ke zvýšenému výskytu u dětí do 5 let (Gillespie et al., 2004;
Racek et al., 2006). Prevalence diabetu 2. typu, který úzce souvisí s obezitou, stoupá po
celém světě (Meur, Mann, 2007).

1.2.1 Etiologická klasifikace onemocnění diabetes mellitus
Diabetes mellitus je klasifikován na základě patogenního procesu, který vede
k hyperglykémii. Dvě hlavní kategorie jsou označovány jako diabetes mellitus 1. typu a
diabetes mellitus 2. typu. Oběma typům předchází fáze abnormální glukózové homeostázy
a postupný rozvoj patogenního procesu (Fauci et al., 2008).

1.2.1.1 Diabetes mellitus 1. typu
Onemocnění diabetes mellitus 1. typu je způsobeno nedostatkem, nebo úplným
chyběním inzulínu. Tato nedostatečnost inzulínu vzniká postupnou destrukcí β-buněk
Langerhansových ostrůvků pankreatu. Příčinou může být autoimunitní proces aktivovaný
virovým onemocněním či modifikací β-buněk pankreatu u jedinců s diabetickou
predispozicí. Při destrukci β-buněk se mohou uplatňovat i volné radikály. Prvním projevem
tohoto onemocnění může být u některých pacientů ketoacidóza. Avšak v některých
případech může být zbytková funkce β-buněk dostačující, a po delší dobu brání vzniku
ketoacidózy. V jiných případech se zase může objevovat mírná hyperglykémie na lačno a
až v přítomnosti infekce či jiného stresu ohrožujícího organismus, může naplno
propuknout závažná hyperglykémie a/nebo ketoacidóza. Mezi markery imunitní destrukce
u tohoto onemocnění patří protilátky proti buňkám Langerhansenových ostrůvků,
protilátky proti inzulínu. U 85 - 90% jedinců jsou přítomny protilátky proti kyselině
glutamové (GAD). Nástup tohoto onemocnění je nejčastější v dětství a dospívání (WHO,
1999; Racek et al., 2006).
Významnou podskupinu diabetu 1. typu projevujícího se až v dospělosti
představuje LADA – Latent Autimmune Diabetes of Adults. Jedná se o pomalu se
rozvíjející formu autoimunního diabetu. Nástup onemocnění je obvykle okolo 25 roku.
Pacienti fenotypově odpovídají diabetu 2. typu, ale nacházejí se u nich protilátky proti β15

buňkám Langerhansových ostrůvků pankreatu. Výskyt LADA je asi v 10% (Palmer et al.,
2005; Gilliam, Palmer, 2006).
Další formou je idiopatický diabetes. U této formy diabetu není zcela známá
etiologie. Pacienti mají trvalou insulinopénii a jsou náchylní ke ketoacidóze, avšak nejsou
u nich důkazy o probíhajícím autoimunitním procesu. Tato forma diabetu je častější u
jedinců afrického a asijského původu (WHO, 1999).

1.2.1.2 Diabetes mellitus 2. typu
Diabetes mellitus 2. typu bývá označovaný jako diabetes mellitus nezávislý na
inzulínu. U tohoto typu onemocnění se jedná o relativní, nikoliv absolutní nedostatek
inzulínu. Relativní nedostatek inzulínu je způsoben snížením počtu receptorů či
postrecepční blokádou. V mnoha případech je diabetes po dlouhou nediagnostikován.
Hyperglykémie není totiž natolik závažná, aby propukly symptomy charakteristické pro
diabetes. Nicméně i přes to je organismus vystaven riziku rozvoje makro- a
mikrovaskulárních komplikací (WHO, 1999; Racek et al., 2006).
Není výjimkou přítomnost dalších metabolických příznaků. Většina pacientů je
obézních, protože obezita sama o sobě může způsobit a/nebo zhoršit rezistenci k inzulínu.
K snížení inzulinorezistence výrazně přispívá redukce hmotnosti. Mimo obezity jsou
dalšími rizikovými faktory věk a nedostatek fyzické aktivity. Dále je častější výskyt u žen
s předchozím gestačním diabetem (GDM), nebo jedinců s hypertenzí či dislipidemií.
Frekvence tohoto onemocnění je také různá u rasových a etnických podskupin (WHO,
1999; Racek et al., 2006).

1.2.1.3 Gestační hyperglykémie a diabetes
U gestačního diabetu vzniká intolerance sacharidů vedoucí k hyperglykémii o různé
závažnosti a s různou dobou nástupu během těhotenství. Mezi rizikové faktory pro rozvoj
gestačního diabetu patří vyšší věk matky, ženy s anamnézou glukózové intolerance, nebo
předchozí porod plodu s vysokou porodní váhou, vzhledem ke gestačnímu věku. Pokud je
matka postižena diabetem již v prvém trimestru, je zárodek ohrožen vznikem závažné
vrozené vady. V pozdějším období vývoje je plod ohrožen spíše hyperglykémií. Plod má
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následně vysokou porodní hmotnost (>4000g.) Hrozí tedy poranění během porodu, které
může doprovázet krvácení do mozku, nebo asfyxie (WHO, 1999; Racek et al., 2006).

1.2.1.4 Sekundární diabetes (specifické formy diabetu)
V některých případech může dojít ke vzniku diabetu sekundárně a to vlivem jiného
onemocnění. Mezi tato onemocnění, která vyvolávají sekundárně diabetes, patří např.
feochromocytom (vzniká nadprodukcí adrenalinu, a tím dochází ke zvýšenému štěpení
jaterního glykogenu), Cushingův syndrom (vzniká nadprodukcí glukokortikoidů, které
stimulují glukoneogenezi) (Racek et al., 2006).

1.2.2 Inzulín
Patří do skupiny pankreatických hormonů. Na jeho produkci se podílejí β-buňky
Langerhansových ostrůvků pankreatu. Jedná se o peptid, jehož syntéza probíhá ve formě
pre-inzulínu, který je štěpen pomocí mikrosomálních enzymů na pro-inzulín. Pro-inzulín je
z části vyplavován do krevního oběhu, jeho další část se v Golgiho aparátu štěpí na inzulín
a C-peptid. Molekula inzulínu je tvořena dvěma peptidovými řetězci A a B, jejichž spojení
je zprostředkováno dvěma disulfidickými můstky. Inzulín je jediný hormon, který má
schopnost rychle a účinně snížit glykémii a umožnit využití glukózy. Syntéza a uvolňování
inzulínu je řízena hladinou glykémie, mechanismem jednoduché zpětné vazby. Dosáhne-li
hladina glykémie hodnotu 5,5 mmol/l, dojde ke stimulaci β-buněk a následně k sekreci
inzulínu. Normální hladina inzulínu je 70 pmol/l, která po jídle může stoupnout až
na 700 pmol/l. Inzulín se váže na specifický membránový receptor. Po navázání dojde
k produkci cyklického AMP, což vede k řadě reakcí, které jsou zodpovědné transport
glukózy přes buněčnou membránu. Pokud se však inzulínu netvoří dostatek, nebo je
chybná struktura či nedostatek receptorů v cílových tkáních (jaterní, svalové a tukové)
dochází ke vzniku onemocnění diabetes mellitus (Trojan et al., 1994; Sibernagl et al.,
2004; Mourek, 2005).

1.2.2.1 Druhy inzulínu a inzulínová analoga
K léčbě diabetu se používá inzulín lidský, inzulínová analoga a inzulíny získané ze
zvířecího pankreatu (hovězí a prasečí). Rozdíl mezi lidským a zvířecím inzulínem je
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v počtu aminokyselin. Další rozdíl je v době absorpce po podání, a následně v době trvání
účinku.
Inzulínová analoga jsou biosynteticky vyráběné látky. Inzulínová analoga se od
lidského inzulínu liší pořadím aminokyselin. Délka účinku je od ultrakrátkého po
inzulínové analogy s prodlouženou dobrou účinku (Pickup et al., 1998).

1.2.3 Glukóza
Glukóza reprezentuje důležitý substrát obsažený v krvi a tkáňovém moku. Slouží
jako zdroj energie hlavně pro nervové buňky, uplatňuje se také při lipogenezi. Koncentrace
glukózy v krvi se označuje jako glykémie, jejíž rozmezí nalačno se pohybuje mezi 3,3 –
6,1 mmol/l. Glukóza volně prostupuje přes stěnu kapilár a kolísání její koncentrace v krvi
souvisí s příjmem potravy a následně spotřebou buňkami. Fyziologicky hladina glykémie
stoupá po jídle a vzniká tzv. alimentární hyperglykémie. Opakem je hypoglykémie, ke
které fyziologicky dochází po zvýšené tělesné námaze. Hladina glykémie je hlídána
glukoreceptory, které jsou umístěné v hypotalamu. Prostředkem pro snížení hladiny
glykémie je inzulín. Je to hormon, který reguluje hladinu glukózy, jejím přesunem do
buněk. Pokud je inzulínu nedostatek, nebo dojde k poruše jeho funkce, vzniká
hyperglykémie. Při překročení ledvinového prahu, se glukóza objevuje i v moči glykosurie (Trojan et al., 1994; Mourek, 2005).
Vysoká spotřeba glukózy je během časné organogeneze, tedy ještě před vyvinutím
placenty. V tomto období je embryo závislé na nepřetržité anaerobní glykolýze (JovanovicPeterson et al, 1993).

1.3

Gravidita a Diabetes – teratogenní vlivy metabolické nerovnováhy a
orgánových změn
Chronická hyperglykémie a poruchy metabolismu cukrů, tuků a bílkovin, přítomné

při diabetu, mají za následek zvýšené riziko vrozené vady a/nebo novorozeneckých
komplikací, které vedou k zvýšení kojenecké úmrtnosti u potomků matek trpících diabetem
(Meur, Mann, 2007).
Přesná příčina vzniku vývojových a vrozených vad u potomků diabetických matek
není známa. Vývojové poruchy jsou pravděpodobně vyvolané několika různými faktory.
Jedním z možných faktorů může být zvýšená aktivita reaktivních forem kyslíku (ROS)
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a/nebo snížená ochrana proti oxidaci, nebo obojí. Což bylo předmětem studie Wentzel et
al. (2003), ve které autoři zaznamenali u zárodků diabetických potkanů nižší aktivitu
GAPDH, než u zárodků, které nebyly vystaveny změnám způsobeným diabetem u matky.
U těchto zárodků také došlo ke zvýšení počtu malformací, snížení temeno-kostrční délky a
počtu somitů.

1.3.1 Vliv hladiny glykémie v krvi matky na vývoj plodu
Fyziologické rozmezí hladiny cukru v krvi je 3,3 – 6,1 mmol/l. Pokles hladiny
glykémie pod toto referenční rozmezí označujeme jako hypoglykémii, a naopak nad toto
rozmezí jako hyperglykémii. Udržování glykémie ve fyziologickém rozmezí je dynamický
děj mezi příjmem glukózy z trávicího traktu do jater, a její spotřebou a následně její
utilizací v mimojaterních buňkách. Na regulaci glykémie se v organismu podílejí
humorální mechanismy. Látky, které hladinu glukózy zvyšují, jsou glukagon, kortizol,
adrenalin, STH, somatoliberin. Jak již bylo dříve řečeno, při snížení hladiny glukózy se
uplatňuje inzulín. Hladina glykémie u těhotných diabetiček kolísá více než u zdravých
jedinců. Diabetici jsou ohroženi nejen hyperglykemickým koma, ale nastat může i opačně
koma hypoglykemické, které může vzniknout následkem podání příliš vysoké dávky
inzulínu či opomenutím jídla. Hypoglykémie tedy vzniká při relativním nadbytku inzulínu
v krvi vedoucím k nízké hladině glukózy v krvi (Trojan et al., 1994; ADA., 2006)
Na rozdíl od hypoglykémie se při stanovení hyperglykémie, určuje nejen glykémie
nalačno, ale i postprandiální, která se stanovuje obvykle jednu hodinu po jídle. U
nediabetických matek se pohybuje hladina glykémie v úzkém rozmezí a fyziologické
kolísání hladiny glykémie souvisí s příjmem potravy. Hladina plasmatické glukózy u plodu
se pohybuje těsně pod hodnotami matky a tato hladina je poměrně konstantní
(Zima, 2007). Aktivní glukoneogeneze se u plodu během intrauterinního období
nevyskytuje (Kalhan et al., 1979). Glukóza tedy zůstává u zdravých matek i u matek
diabetiček primárním metabolickým substrátem pro adekvátní vývoj plodu během
těhotenství. Hladina glykémie u matky se přizpůsobuje rostoucím nárokům plodu na
glukózu. Dochází tedy ke zvýšení endogenní produkce glukózy v játrech, hlavně
v pozdějším období těhotenství (Kalhan et al., 1997; Murphy et al., 2012).
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Jak již bylo uvedeno, v pozdějším období vývoje je plod ohrožen spíše
hyperglykemií. S hodnotou glykémie u matky roste rozdíl glykémie mezi arteria a vena
umbilicalis. Při hodnotě glykémie matky 5,5 mmol/l činí rozdíl 0,16 mmol/l. Pokud ovšem
hodnota glykémie u matky vystoupá na hodnotu 11,0 mmol/l je rozdíl 1,16 mmol/l. Plod
matek, které jsou postižené diabetem a u kterých je kompenzace diabetu nedobrá, si
zvýšenou hladinu glykémie snižuje vlastní produkcí inzulínu. Tato zvýšená produkce
inzulínu může mít za následek poporodní hypoglykémii u plodu. Hypoglykémie u plodu je
velmi častou příčinou neonatální morbidity u kojenců diabetických matek (Meur, Mann,
2007). I když je u diabetických matek celková kontrola diabetu dobrá, mohou u nich nastat
velké rozdíly v koncentraci plasmatické glukózy. Zvýšená hladina glukózy u matky má za
následek hypertrofii β-buněk pankreatu u plodu, která vede v posledním trimestru
k hyperinzulinémii u plodu (Racek et al., 2006).
Kontinuální monitorování hladiny glykémie prokázalo, že matky diabetičky ve fázi
časného těhotenství stráví v euglykemickém rozsahu hodnot glykémie, pouze 12h/den.
Také byly objeveny rozdíly mezi úrovněmi glykémie dosažených u žen s diabetem 1. typu
a 2. typu. Matky diabetičky 1. typu jsou v pozdní fázi těhotenství v hyperglykémii
v průměru 8h/den. Většinou je tato hyperglykémie postprandiální. Zatímco matky
diabetičky 2. typu tráví v hyperglykemickém stavu o 33% méně času a snížení glykémie
probíhá rychleji. Vezmeme-li v úvahu, že hladiny glukózy u matky a plodu jsou
v rovnováze, díky rychlému přenosu glukózy z místa vyšší koncentrace, způsobuje
mateřská hyperglykémie často porodní komplikace v důsledku neonatální hypoglykémie
(Murphy, 2007; Murphy, 2012), včetně možnosti dlouhodobějšího rizika vzniku inzulínové
rezistence, obezity a diabetu 2. typu (Clausen et al., 2005; Rijpert et al., 2009; Weiss et al.,
2000).
Hyperglykémie je považována za velmi významný teratogenní faktor, působící při
diabetu. Téměř každý orgán je citlivý ke vzniku malformace během diabetického
těhotenství, ale více než polovina anomálií postihuje srdce, nebo centrální nervový systém
(Macintosh et al., 2006). Koskinen et al. (2012) se ve své studii zabývali vlivem
hyperglykemického prostředí na postnatální vývoj plic u novorozených potkanů. Mateřská
hyperglykémie, měla za následek snížení relativní hmotnosti plic, ztenčení alveolárních
sept a zvýšení buněčné apoptózy a proliferace ve srovnání s kontrolní skupinou. Naopak
neměla vliv na densitu malých tepének a strukturu plicních cév.
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Akazawa (2005) zkoumal mechanismus diabetické embryopatie na in vitro
kulturách zárodků potkanů a u plodů diabetických potkanů. Diabetes u potkanů byl
indukován pomocí streptozotocynu. Docházelo ke zvýšení metabolického přetížení
mitochondrií a to vedlo ke zvýšené tvorbě reaktivních forem kyslíku. Gäreskog et al.,
(2007) toto tvrzení doplnili v experimentu o poznatek, že v hyperglykemické prostředí
během organogeneze zvyšuje apoptózu u embryonálních buněk potkanů a dysmorfogenezi
u embryií potkanů. Jako teratogenní agens u diabetického těhotenství by tedy mohl působit
zvýšený oxidační stres, snížení antioxidační obrany, nebo oba tyto faktory současně.
Stejně tak byl v experimentu prokázán teratogenní vliv hypoglykémie. Akazawa et
al. (1989) sledovali vliv krátkodobého působení hypoglykémie během embryogeneze
embryí potkana. Poté, co zárodky byly vystaveny krátkodobé hypoglykémii a dále
kultivovány na kultivačním mediu se stejnou koncentrací glukózy jako kontrolní skupina
(6,6 mM glukózy), nebo na mediu s nižší koncentrací glukózy (33,3 mM), došlo k růstové
retardaci a vzniku dysmorfogenetických lézí. K výraznějšímu projevu růstové retardace a
zvýšenému záchytu dysmorfogenetických lézí došlo u skupiny kultivované na mediu
s koncentrací glukózy 33,3 mM. Vliv krátkodobé hypoglykémie na vývoj srdce zárodku
myši,

sledoval

(Smoak,

1997).

Efekt

hypoglykémie

poté

zkoumal

z hlediska

morfologického, funkčního a metabolického. Vlivem hypoglykémie došlo ke vzniku
abnormálních srdečních struktur, rozvoji perikardového edému a narušení srdeční
frekvence. Z toho je patrné, že i krátkodobá hypoglykemie, působící v kritickém období
vývoje, může velmi nepříznivě ovlivnit embryogenezi.

1.3.2 Vliv zvýšené tělesné hmotnosti matky trpící diabetem na vývoj plodu
Nastane-li nerovnováha v příjmu a výdeji energie, může dojít ke vzniku nadváhy
nebo obezity. Nadváha a obezita jsou charakterizovány nadměrným ukládáním tělesného
tuku, a obvykle klasifikovány pomocí body mass indexu (BMI). Tento index je definován
jako hmotnost v kilogramech dělená druhou mocninou výšky v metrech. Nadváha nastane
při hodnotě BMI 25 - 29,9; obezita při BMI nad 30, a morbidní obezita při BMI nad 40.
Vzrůst počtu lidí s nadváhou a obezitou není problémem pouze u vyspělých zemí. S jejím
stále častějším výskytem se setkáváme i v rozvojových zemích. Přesto zatím průměrné
hodnoty BMI u dospělých, tedy hodnoty 22 - 23 kg/m2 převládají u obyvatel v Africe a
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Asii. Průměrné hodnoty 25 - 27 kg/m2 převládají v Severní Americe, Evropě a některých
latinsko-amerických zemích (WHO, 2003; Fraser, 2006).
Naye et al. (1990) studovali vztah mezi mateřskou tělesnou hmotností a perinatální
úmrtností potomků u těchto žen. Zjistili, že perinatální úmrtnost výrazně stoupá u potomků
obézních žen v porovnání s potomky žen s normální váhou. Téměř polovina zvýšené
perinatální úmrtnosti byla zaznamenána před 31. týdnem gestace. Také Oddy et al. (2009)
se ve své studii zaměřili na mateřskou obezitu, tedy na ženy, které měly na počátku svého
těhotenství BMI > 30. Zjistili, že riziko vzniku defektů neurální trubice, konotrunkálních
vad srdce, orofaciálních rozštěpů a redukčních deformit končetin, je až 2x vyšší než u žen
s normální váhou. V případě celkových defektů srdce a defektů močových cest riziko
stoupá o 30 - 40%. U obézních žen by tedy snížení hmotnosti před těhotenstvím bylo velmi
prospěšné, a také by mohlo být označeno jako prostředek primární prevence
Studie poukazují, že nepříznivý vliv na vývoj plodu má i opačný stav, tedy
podváha - BMI<18,5. Ehrenberg et al. (2003) zjistili, že u žen s nízkou hmotností před
těhotenstvím bylo zvýšené riziko nedostatečného růstu plodu během pozdější fáze
těhotenství, což má za následek nízkou porodní hmotnost. Studie provedená v Dánsku
poukázala, že u žen s BMI nižším než 18,5 před otěhotněním bylo zaznamenáno vyšší
riziko spontánního potratu než u žen, jejichž BMI se před těhotenstvím pohyboval
v rozmezí 18,5 – 24,9 (Helgstrand, Andersen, 2005).

1.3.3 Vliv vaskulárního onemocnění matky trpící diabetem na vývoj plodu
Diabetes mellitus 1. typu komplikuje přibližně 0,3 – 0,5 % těhotenství, což je
spojeno se zvýšeným rizikem pro matku i pro plod (Garner, 1995). Cévní komplikace u
diabetického těhotenství souvisí především s hyperglykémií, která je způsobená diabetem
1. typu. Mateřská cévní onemocnění významně negativně ovlivňují výsledek těhotenství.
Například preeklapsie se vyskytuje u žen bez cévních komplikací v 8%, zatímco u žen
diabetiček s cévním onemocněním až v 24%. Hanson (1998) ve své studii zaznamenal, že
těhotné diabetičky 1. typu, u kterých došlo k rozvoji těhotenstvím indukované hypertenze
a/nebo preeklampsie, měly signifikantně delší trvání diabetu, vyšší incidenci nefropatie a
retinopatie v časné fázi těhotenství. Určení rizika pro plod v diabetickém těhotenství
vyžaduje úplné posouzení mateřských cévních onemocnění, včetně vyšetření nefropatie,
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retinopatie dyslipidemie a hypertenze. Konkrétně nefropatie je spojena se zvýšeným
rizikem preeklapsie, nefrotického syndromu, předčasného porodu, růstové retardace plodu
a perinatální úmrtnosti. Také u žen s cévním onemocněním, byl zaznamenán zvýšený
výskyt porodů císařským řezem a častější výskyt předčasných porodů (Howart et al., 2007;
Kaaja, 2009).

1.3.4 Vliv diabetická ketoacidózy (DKA) v těhotenství na vývoj plodu
Klinické projevy diabetické ketoacidózy v těhotenství jsou poněkud unikátní.
Diabetická ketoacidóza se u těhotných žen objevuje u nižších hladin glukózy v krvi a
rozvíjí se rychleji než u žen netěhotných. Proto se často vyvíjí před tím, než dojde k její
identifikaci a odpovídající léčbě (Kamalakannan, 2003).

Do klinického obrazu diabetické ketoacidózy patří například polyurie,
polyfagie, slabost a fyzické příznaky dehydratce, tachykardie. Laboratorní
diagnostika zahrnuje hyperglykémii (>14mmol/l), acidózu (arteriální pH<7,35), moč
pozitivní na glukózu a ketolátky. Diabetická ketoacidóza se v těhotenství vyskytuje častěji.
Její výskyt v těhotenství však ohrožuje matku i plod. Perinatální úmrtnost při mateřské
ketoacidóze je 35% (Guo, Rui-Xia, et al., 2008).
1.4

Gravidita a diabetes – perinatální a poporodní komplikace novorozenců
I přes zkvalitnění péče o těhotné ženy trpící diabetem, např. důkladnější kontrolou

hladiny glykémie, nejsou výsledky u těchto těhotenství stejné, jako u nediabetické
populace.

1.4.1 Perinatální mortalita potomků diabetických matek
Mezi nejčastější příčiny perinatální mortality patří vývojové vady, spontánní
potraty a vysokou měrou přispívají i neobjasněná úmrtí plodu. V případě žen s diabetem 1.
typu je riziko perinatální mortality 2,5x vyšší (Vääräsmäki et al., 2002; Dunne et al., 2003).
U diabetu 2. typu je riziko 2,5x až 9x vyšší než u žen, které diabetem netrpí (Dunne et al,
2003; Roland et al., 2005; Clausen et al., 2005). Možnou příčinou rozdílu zvýšeného rizika
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u diabetu 1. a 2. typu je, že ženy s diabetem 2. typu dostatečně neplánují svá těhotenství a
užívají perorální antidiabetika během těhotenství. (Roland et al., 2005).

1.4.2 Morbidita novorozenců diabetických matek
Riziko úmrtí novorozenců matek trpících diabetem, je vysoké. Hlavní příčinu
tvoří vrozené vady. Toto riziko je u potomků diabetických matek 2 - 5x zvýšené (Platt et
al., 2002; Penney et al., 2003; Evers et al., 2004; Clausen et al., 2005; Roland et al., 2005;
Yang et al., 2006).

1.4.3 Makrosomie u novorozenců diabetických matek
Makrosomie je definována jako porodní hmotnost nejméně 4000 až 4500g. Avšak
porodní hmotnost nebere v úvahu gestační věk. Proto definování makrosomie jako velikost
vzhledem ke gestačnímu věku (tj. porodní hmotnost alespoň nad 90 percentilem vzhledem
ke gestačnímu stáří), je přesnější (Lepercq et al., 1999). Makrosomie je spojena
s hypertrofií viscerálních orgánů a větším ukládáním tuků s výjimkou ledvin a mozku.
K makrosmii přispívá zrychlení růstu po 20. týdnu věku v důsledku hyperinzulinémie,
která má silný anabolický efekt – podporuje prosteosyntézu. K hyperinzulinémii u plodu
dochází v důsledku zvýšeného přísunu glukózy z hyperglykemické krve matky přes
placentu. Navzdory tomu Temple et al. (2006) uvedli studii, kde u žen s prekoncepční péčí
a kontrolou glykémie nedošlo ke snížení rizika makrosomie. Makrosomie je hlavní
příčinou porodního poranění a asfyxie. Její přítomnost lze zjistit z ultrazvukového
vyšetření plodu od 24. týdne. Včasná diagnostika je důležitá pro plánování porodu a
snížení traumat při narození (Meur, Mann, 2007).

1.4.4 Asfyxie u novorozenců diabetických matek
MacLennan (1999) popsal asfyxii jako narušení procesu výměny dýchacích plynů
společně s rozvojem acidózy. U diabetických matek může dojít k narušení procesu výměny
dýchacích plynů vlivem vaskulárních komplikací. Dále působením acidózy dochází
k hypoxemii a hyperkapnemii s významnou metabolickou acidémií u plodu nebo
novorozence. Pokud tato acidemie přetrvává, může být výsledkem případné poškození
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mozku u plodu. Asfyxie je považována za jednu z hlavních příčin poškození mozku a
pozdějšího poškození neurologického vývoje u dítěte. Incidence asfyxie se pohybuje okolo
2 - 30/1000 novorozenců (Dilenge, 2001). Důsledkem neonatální asfyxie může být
mozková obrna, mentální retardace, epileptické záchvaty a smrt (Low et al., 1995).

1.4.5 Respiratory mistress syndrom (RDS) u novorozenců diabetických matek
Hlavní příčinou syndromu dechové tísně u novorozenců je nedostatek surfaktantu.
Po narození nedojde k úplnému rozepjetí plic, protože alveoly obsahují tekutinu s vysokým
obsahem proteinů. Dlouho trvající fetální asfyxie může být zodpovědná za poškození
alveolárních buněk II. typu, což jsou velké alveolární buňky a mikroklky, tvořící
surfaktant. Vlivem poškození se surfaktant netvoří (Moore, Persaud, 2002). Výskyt
syndromu dechové tísně je častější u diabetických matek. Relativní riziko RDS u této
skupiny je 5x až 6x vyšší. Riziko se také zvyšuje s předčasným porodem (Meur, Mann,
2007).

1.4.6 Vrozené vady u novorozenců diabetických matek
Riziko vzniku vrozené vady u potomků matek s diabetem 1. typu je 6,4x - 10x
vyšší než u nediabetické populace (Plat tet al., 2002; Yang et al., 2006). V případě
onemocnění diabetes mellitus 2. typu je riziko vyšší až 11x (Dunne et al., 2003). Roland et
al. (2005) ve své studii porovnávali vliv onemocnění diabetes mellitus 1. a 2 typu na
výsledky těhotenství. Zaznamenal přítomnost vrozené vady u potomků žen s diabetem
1. typu ve 4,4% a u 2. typu dokonce v 12,3 %. Stejně jako v případě perinatální mortality
může být rozdíl ve výskytu vrozených vad u novorozenců matek s diabetem mellitem 1. a
2. typu způsoben tím, že u matky s diabetem mellitem 2. typu nedostatečně plánují svá
těhotenství a během těhotenství užívají perorální antidiabetika.
U

potomků

diabetických

matek

bývá

nejčastěji

poškozen

skeletální,

kardiovaskulární či nervový systém novorozence. Méně často jsou také pozorovány
abnormality urogenitálního a gastrointestinálního systému (Mills et al., 1979)
Při poškození skeletálního systému u novorozenců diabetických matek je nejčastěji
pozorována anomálie označovaná jako syndrom kaudální regrese (SCR) (Schardein, 2000).
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Je charakterizována abnormálním vývojem kaudální části páteře a míchy u vyvíjejícího se
plodu. Tato vývojová vada může zahrnovat abnormality křížové kosti, rozsáhlé deformity
dolního segmentu páteře, pánve. SCR je u závažných případů asociován s postižením
urogenitálního traktu, srdečními malformacemi a malformacemi v oblasti průdušnice a
jícnu (Gehlot, Mandliya, 2011).
Mezi další anomálie pozorované u toho syndromu patří tzv. sirenomelia,
charakteristická srůstem dolních končetin. Tato malformace má širokou škálu
fenotypových projevů od prostého srůstu kůže dolních končetin, kdy kostra dolních
končetin není deformována, po závažné případy, kdy je zachován pouze rudiment kostry
dolních končetin. Sirenomelia může být někdy spojena s malformacemi horní části těla,
zahrnující rozštěp patra, abnormality horní části hrudních a krčních obratlů, pulmonální
hypoplazii a srdeční vady (Garrido-Allepuz et al., 2011).
Spina bifida je závažný defekt, který vzniká v důsledku poruchy při splývání
polovin obratlového oblouku. Lehkou formu tohoto defektu označujeme jako spina bifida
occulta. Tvoří asi 80% případů, a bývá většinou postižen pouze jeden obratel, nedochází
k poruše míchy ani spinálních nervů. V důsledku toho se nemusí projevit ani klinické
příznaky. V 10% případů postihuje obratle L5 nebo S1. U velmi lehkých forem je jediným
příznakem důlek s ochlupenou skvrnou v místě postižení. Spina bifida occulta je
v porovnání se závažnou formou vzácnější. Závažnou formu nazýváme spina bifida
cystica. U tohoto typu je postižena mícha i její obaly s charakteristickou přítomností
cystického vaku. In utero lze tyto anomálie detekovat pomocí vysokých hladin alfafetoproteinu. Rozsah neurologického postižení, je v závislosti na rozsahu defektu a jeho
lokalizaci (Moore, Persaud, 2002).
Při postižení kardiovaskulárního systému můžeme například pozorovat vadu
označovanou jako transpozice velkých artérií (TGA). TGA je velmi častá cyanotizující
srdeční vada novorozenců. Incidence této vady se odhaduje 1 na 3500-5000 živě
narozených dětí. U TGA je aorta uložena vpředu, napravo od plicnice. Začíná v přední
části pravé komory a truncus pulmonalis vychází z levé komory. TGA je asociováno
s jinými srdečními vadami, jako je např. ventrikulární septální defekt, nebo atriální septální
defekt (Moore, Persaud, 2002; Martins, Castela, 2008).
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Ventrikulární septální defekt (VSD) patří mezi nejčastější vrozené srdeční vady.
Nejobvyklejším VSD je membranózní defekt. U malých VSD může dojít k spontánnímu
uzavření. Velké VSD může mít za následek masivní levo-pravý zkrat krevního proudu.
Pokud dojde k nadměrnému pulmonálnímu plnění a plicní hypertenzi, projeví se velké
VSD dušností a srdečním selhání již v raném dětství (Moore, Persaud, 2002).
Atriální septální defekt (ASD) je běžnou srdeční anomálií, vyskytující se častěji u
žen než u mužů. Častou formou ASD je foramen ovale patens, které nemá hemodynamický
význam. Jsou-li však přidruženy jiné defekty jako stenosa pulmonalis, nebo atrézie,
dochází průniku krve otevřeným foramen ovale do levé síně a vyvolá cyanózu (Moore,
Persaud, 2002).
Anencefalus je velmi vzácná smrtelná anomálie s incidencí 1/20 000 novorozenců.
Jedná se o defekt neurální trubice a charakteristickými rysy je chybění mozkových
hemisfér, lebeční klenby a rozštěp páteřního kanálu. V některých případech může být
zachován rudiment mozku. U takových jedinců nemusí dojít bezprostředně po narození
k úmrtí a mohou reagovat na sluchové, vestibulární a bolestivé podněty. S anencefalií jsou
asociovány ještě další malformace jako je talipus equinovarus nebo vagus, spina bifida,
cystické ledviny a játra, vysoké patro s rozštěpem, brániční kýla, nezralé plíce, hyperplasie
thymu, močového měchýře, nebo varlat (Hussian, 2012).
Mezi méně časté abnormality pozorované u potomků diabetických matek například
patří anální/rektální atresie. Jedná se o vrozenou vadu s incidencí 1/5000 novorozenců.
Ihned po narození je nutná korekční operace. Anorektální atresie bývá asociována i
s jinými anomáliemi. Velmi často sakrální ageneze, hypoplazie dolních končetin a jako
součást syndromu kaudální regrese (Harris et al., 1987). Z celkového počtu anorektálních
malformací je rektální atresie zastoupena 1,5 – 2 % (Gangopadhyay et al., 1997).
Situs inversus je charakterizován zrcadlovým uložením srdce a ostatních orgánů.
Pravostranné jsou tedy nefyziologicky srdce, slezina, žaludek, jejunum, sestupný tračník a
aorta. Naopak nefyziologicky levostranné jsou játra, žlučník, ileum, vzestupný tračník a
dolní dutá žíla (Shogan, Folio, 2011).
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1.5

Testování teratogenů na zvířecích modelech
Každý nový lék musí před svým uvedením na trh projít řadou testů. Testy jsou

dvojího druhu a to předklinické a klinické. Do předklinických testů spadají toxikologické
studie, jejichž součástí jsou tzv. speciální toxikologické zkoušky, které ověřují účinky
preparátu na reprodukci, karcinogenitu a mutagenitu. Testování embryotoxického projevu
nového léku se provádí v rámci testů na reprodukční toxicitu (Peterka, Novotná, 2010).

1.5.1 Testy na laboratorních zvířatech
Při testování potencionálních teratogenů na laboratorních zvířatech se tyto
výsledky porovnávají s výsledky epidemiologických studií v populaci. Při testování
potencionálních teratogenů na laboratorních zvířatech se látka aplikuje ve třech dávkách a
to subtoxické, střední a nízké. Nízká dávka odpovídá dávce terapeutické. Pokud
porovnáme epidemiologické studie s testy na laboratorních zvířatech, můžeme látky
potencionálně teratogenní povahy rozdělit do pěti skupin. První skupinu tvoří látky, které
prokazatelně nevyvolávají defekt plodu. Druhou skupinu tvoří látky, u kterých studie na
laboratorních zvířatech neprokázaly teratogenní potenciál, ovšem nejsou k dispozici
adekvátní studie u těhotných žen. Třetí skupinu tvoří látky, u nichž opět nejsou k dispozici
adekvátní studie u těhotných žen, ale testy na laboratorních zvířatech ukázaly nepříznivý
vliv na vývoj plodu. Čtvrtou skupinu tvoří látky, u nichž je prokazatelný negativní vliv
na vývoj plodu. Avšak jejich terapeutický vliv tento teratogenní potenciál převažuje - např.
streptomycin při TBC. Poslední, pátou skupinou jsou látky s prokázaným teratogenním
potenciálem jak při testování na laboratorních zvířatech, tak u člověka.
Jedním z nedostatků testů na laboratorních zvířatech je, že není brán zřetel na
prahový efekt teratogeneze. Účinné dávky látky použité při pokusu u laboratorních zvířat
totiž mohou přesáhnout maximální dávku expozice u člověka, nebo maximální
terapeutickou dávku u léků. Další překážkou při interpretaci výsledků testů na
laboratorních zvířatech, je existence mezidruhových rozdílů v citlivosti k teratogenezi
(Peterka, Novotná, 2010). Mezidruhové rozdíly v reakci na specifické teratogeny mohou
být způsobeny rozdílnou rychlostí metabolismu a v kvalitativních rozdílech metabolických
drah (Burns, Conney, 1964).
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Chemické látky, které jsou všeobecně uznávané jako teratogenní pro člověka např. alkohol, thalidomid, nebo streptomycin, jsou také teratogenní u jednoho, nebo více
laboratorních druhů. V modelování lidské reakce pro teratogenní testování látek je
nejúspěšnější potkan a myš. Pozitivní teratologické studie na zvířatech přinejmenším
naznačují potencionální nebezpečí pro člověka (Schardein et al., 1985).
Teratogenní potenciál inzulínu testovaný na laboratorních zvířatech podporuje
např. studie Hannah and Moore (1971), kteří vystavili jednu skupinu březích samic
potkanů 48 hodinovému lačnění. Druhé skupině byly navíc podávány inzulínové injekce.
Začátek lačnění byl u potkanů 7., 9., nebo 11. den gestace. Následné vyšetření 21 denních
plodů ukázalo, že u skupiny s injikovaným inzulínem byl zvýšený záchyt nadpočetných
žeber a duplikovaných obratlových center. Stejně tak negativní vliv inzulínem vyvolané
hypoglykémie v časné fázi gestace na skeletální vývoj u plodu potkana zaznamenali
Tanigawa et al. (1991). Tito autoři samicím potkanů 2 – 3 týdny před připuštěním
injikovali streptozocin a následný rozvoj diabetu byl ověřen intraperitoneálním glukózotolerančním testem. Po připuštění byl jedné skupině březích samic s diabetem injikován
inzulín a kontrolní skupině fyziologický roztok. Inzulínem vyvolaná hypoglykémie
způsobila zpoždění osifikace kostí u plodů diabetických samic. Naopak Ream et al. (1970)
nezaznamenali žádné kosterní a jiné abnormality u plodů samic laboratorního potkana,
kterým byly v období březosti intraperitoneálně injikovány vysoké dávky inzulínu.
V případě testování teratogenního potenciálu glukózy na laboratorních zvířatech
se např. Fine et al. (1999) zaměřili na vliv navozené hyperglykémie injekcemi glukózy
březím myším. Došlo k signifikantnímu nárůstu defektů neurální trubice u plodů
injikovaných březích myší. Avšak pouze v případě, přesahovala-li hladina glukózy
250 mg/dl. U mírně hyperglykemických myší tento nárůst pozorován nebyl.

1.5.2 Alternativní testy
Hlavní příčina mezidruhových rozdílů v odpovědi na testovanou látku jsou
farmakokinetické odlišnosti mateřských organismů. U alternativních testů, které tvoří
hlavně systémy in vitro, je z procesu testování mateřský organismus vyloučen. In vitro
systémy jsou vždy tvořeny určitým modelem, podle kterého je můžeme rozdělit do
několika skupin:
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a)

buněčné linie zahrnující i kmenové buňky

b)

buněčná mikromasa (mezenchymové buňky embryonální končetiny, buňky CNS)

c)

nižší obratlovci (ryby, žáby) a bezobratlí (např. drosofila)

d)

zárodek kuřete in ovo

e)

kultivace celých savčích embryí
Mateřský organismus lze z testování vyloučit ještě jedním způsobem. Pomocí

intraamniální aplikace testované látky. Testovaná látka se aplikuje přímo do amniového
vaku zárodku březích hlodavců.
Vlivem exogenního inzulínu na vývoj zárodku kuřete se zabýval Duraiswami
(1950), kdy po aplikaci exogenního inzulínu, pozoroval u kuřecích zárodků skeletální
abnormality, jako patologické deformity, zakrnělý růst či nedostatečnou osifikaci. Dále
zaznamenal deformity očí označované jako anoftalmie, mikroftalmie a buftalmie. Stejně
tak Vandogen (1964) aplikoval exogenní inzulín kuřecím zárodkům do žloutkového vaku
co nejblíže subgerminální oblasti. Po sedmi denní inkubaci, byly zárodky vyjmuty a
zkoumány. U kuřecích zárodků byl zaznamenán výskyt abnormalit označovaných jako
myeloschisis, rumpless a mikroftalmie.
Ornoy et al. (2010) studoval vliv hyperglykemického prostředí na embryích
potkana: 10,5 dne stará embrya byla vyjmuta z dělohy a následně kultivována. Pro zjištění
vlivu hyperglykémie na zárodek, byly zárodky kultivovány po dobu 28 hodin na mediu
s různými koncentracemi glukózy. Vlivem hyperglykemického prostředí došlo ke zvýšení
počtu anomálií postihující převážně neurální trubici, mozek a srdce.

1.5.2.1 Metoda CHEST (CHick Embryotoxicity Screening Test)
CHEST je alternativní metoda u které se k testování embryotoxického potenciálu
látek používá zárodek kuřete – in ovo. Tato metoda má celou řadu výhod. Zárodek se
vyvíjí ve svém přirozeném prostředí a z testování je zcela vyloučen mateřský organismus,
což je základní podmínkou alternativního testu. Je možné testovat jakékoliv substance a to
i ve vodě nerozpustné, ve formě suspenze. Testování lze provádět dostatečně dlouhou
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dobu, aby byly pokryty všechny kritické orgánové periody. Průběh testování tedy vývoj
zárodku lze po celou dobu až do skončení pokusu sledovat zrakem. A v neposlední řadě je
tato metoda levná a rychlá. Výsledky testování metodou CHEST se hodnotí pomocí součtu
malformovaných a mrtvých zárodků u určité testované látky a vztažené k jednotlivým
embryonálním dnům. Díky tomu můžeme zjistit závislost nejen na dávce, ale i na stádiu
vyvíjejícího se zárodku. Vyneseme-li jednotlivé hodnoty do grafu, zjistíme začátek pásma
embryotoxicity. Což je důležitá hodnota pro určení pásma bezpečnosti. Pásmo bezpečnosti
je rozdíl mezi terapeutickou denní dávkou léku a začátkem pásma embryotoxicity (Jelínek
et al., 1985).
Metoda CHEST byla vyvinuta v Ústavu experimentální medicíny Československé
akademie věd. První publikace této metody byla Jelínkem (1977), a následně byla metoda
patentována autory Jelínkem, Rychterem a Peterkou v USA, Velké Británii a ČSSR.
Při testování látek alternativní metodou CHEST dochází k testování přímé
embryotoxicity dané látky, a z procesu testování je vyřazen mateřský organismus.
Mateřský organismus u savčích experimentálních modelů působí jako „černá schránka“, a
ze získaných výskedků testování není možně určit, zda působila embryotoxicky samotná
testovaná látka, nebo její metabolit. Z toho důvodu je extrapolace výsledků testování mezi
savčími druhy, včetně extrapolace výsledků na člověka, velmi nepřesná. Metoda CHEST je
tedy vhodným doplňkem klasických testovacích metod na laboratorních savcích.

1.5.2.2 Metoda Sandwich
Na školícím pracovišti byla v nedávné době vyvinuta tzv. metoda „Sandwich“.
Tato metoda spočívá v in vitro kultivaci kuřecího zárodku a umožňuje testování
dlouhodobého efektu zkoušené látky na zárodek kuřete.
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Z literárních údajů je tedy patrné, že vývoj savčích zárodku může poškodit jak
hyperglykémie, tak hypoglykémie u matky. Studium embryotoxických účinků samotného
inzulínu na savčích zárodcích je však komplikováno skutečností, že inzulín podaný matce
vyvolá hypoglykémii v organizmu matky i zárodku. Při následném poškození zárodku
nelze odlišit účinek samotného inzulínu a jím vyvolané hypoglykémie. Jedna z možností,
jak vyloučit vliv mateřského organizmu je testování na zárodku kuřete. Tématem této
diplomové práce proto bylo otestovat embryotoxický efekt inzulínu aplikovaného do
bezprostřední blízkosti kuřecího zárodku.
Inzulín se podává těhotným pacientkám s hyperglykémií. Ve snaze co nejvíce
přiblížit náš experimentální model klinické situaci, kromě samotného inzulínu jsme rovněž
studovali účinky injekce inzulínu, které předcházela aplikace glukózy s cílem vyvolat
hyperglykémii. Z předchozích studií je známo, že glukóza nevyvolává u kuřecího zárodku
embryotoxický efekt ani ve vysokých dávkách (Peterka, nepublikovaná data).
Cíle diplomové práce směřovaly k ověření hypotézy, že účinek jednorázové
aplikace inzulínu na vyvíjející se zárodek kuřete metodou CHEST bude modifikován
předchozí aplikací glukózy. Embryotoxický efekt jednorázové aplikace inzulínu byl poté
porovnán s výsledky expozice chronické metodou Sandwich.
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2

CÍLE PRÁCE

1) Pomocí metody CHEST určit začátek pásma embryotoxicity po injekci samotného
inzulínu a inzulínu po předchozí aplikaci glukózy.
2) Pomocí metody CHEST porovnat malformační spektrum samostatně působícího
inzulínu a inzulínu po předchozí aplikaci glukózy.
3) Posoudit vliv dlouhodobé aplikace inzulínu metodou Sandwich na zárodek kuřete.
4) Určit malformační spektrum po dlouhodobé aplikaci inzulínu metodou Sandwich.
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3

3.1

MATERIÁL A METODIKA

Metoda CHEST

Metoda CHEST je metoda při které se kuřecí zárodky kultivují in ovo. Testovaná
látka je kuřecím zárodkům aplikovaná jednorázově - v rozmezí druhý až pátý embryonální
den.

3.1.1 Násadová vejce, převzetí, skladování
Při testování na kuřecích zárodcích in ovo je nutné používat násadová vejce.
Násadová vejce jsou vejce oplozená. K našemu pokusu jsme použili násadová vejce od
osvědčeného dodavatele Cobb Xavergen Habry, COBB 500. Při převzetí vajec je důležité
zaznamenat údaje jako je datum dodání, počet vajec, datum a čas nasazení, atd.
Skladování násadových vajec před vložením do inkubátoru vyžaduje speciální
podmínky, které musejí být zachovány pro přežití zárodku. Důležitou podmínkou
skladování je zachování teploty přibližně 15°C. Pokud nastane velké kolísání teplot,
dochází k vyčerpání zárodku a následnému odumření. Skladování násadových vajec je
možné asi 7 dní. Po uplynutí této doby líhnivost klesá.
Na každé vajíčko se obyčejnou tužkou poznamená datum zahájení inkubace.
K popsání vajíček je důležité použít obyčejnou tužku. Pokud bychom k popsání použili
jiný popisovač, např. fix, chemické látky obsažené v jeho náplni by pronikly skořápkou
k zárodku a došlo by k ovlivnění výsledků našeho testování. Označená vejce vložíme do
inkubátoru a zahájíme inkubaci (Obr. 1).
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Obr. 1: Nasazení vajec a inkubace v inkubátoru Gallekamp.

3.1.2 Inkubace
Pro naše pokusy byl použit inkubátor Gallekamp. Teplota pro naše pokusy byla
37,5 °C. Doba temperování je krátká, stačí jej zapnout hodinu před začátkem inkubace.
Kolísání teploty je kontrolováno maximo-minimálním teploměrem.
Pokud je inkubátor vytemperovaný na správnou teplotu, vloží se do něho nosiče
s připravenými vajíčky. Do inkubátoru je vložena nádoba s vodou, z důvodu udržení stálé
vlhkosti prostředí. Vlhkost prostředí by měla být mezi 60 - 80%. Voda se během inkubace
odpařuje, proto ji průběžně kontrolujeme a doplňujeme.
Samozřejmostí je vedení pracovního protokolu během celého testování.
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3.1.3 Otevření vajíček – vytvoření okének
U našich pokusů jsme vajíčka otevírali druhý a třetí den inkubace. Tyto dny byly
zvoleny podle toho, kdy jsme chtěli testovanou látku aplikovat. Také v těchto dnech není
tak velké riziko poškození cév zárodku během otevírání, jako by bylo v dnech pozdějších.
Otevírání okének je nutné provádět za sterilních podmínek. Den před otevíráním
okének se proto připraví nástroje, které budeme potřebovat. Ve sterilizátoru Memmert 400
oven při teplotě 180°C vysterilizujeme sklíčka, pinzety na manipulaci se sklíčky a dvě
velké Petriho misky.
Vajíčka každý den, až do vytvoření okének otáčíme. Otáčíme je vždy kolem dlouhé
osy a vždy o čtvrt obrátku. Tento úkon brání přilnutí cév na membrána papyracea. V den
pokusu se ráno vajíčka naposledy otočí. Otočení musíme provést nejméně hodinu a půl
před vytvořením okének ve skořápce. Tato doba by měla být dostačující, aby se zárodek
přemístil pod nejvýše položený bod vajíčka.
Vatu a pinzety vyvaříme v destilované vodě. Ostatní nástroje pilky, skalpely a bodýlka
dezinfikujeme v 70% ethanolu. Dále si připravíme pracovní plochu tak, že stoly otřeme
70% ethanolem a pokryjeme čistými filtračními papíry. Do 20 ml injekční stříkačky
namícháme kuřecí fyziologický roztok. Jedná se o směs savčího fyziologického roztoku a
vody pro injekce v poměru 10:3. Při tvorbě této směsi je důležité zachovat sterilní
prostředí, proto pracujeme v laminárním boxu. Poté si na pracovní plochu nachystáme
polovinu vysterilizované Petriho misky, do které vložíme vyvařenou vatu. Injekční
stříkačku s kuřecím fyziologickým roztokem opřeme o hranu Petriho misky, abychom si
nekontaminovali špičku jehly. Dále si přichystáme nástroje, bodýlka pro probodnutí
vzduchové bubliny, pilky na dopilování okénka, štětce na začištění a skalpely pro
odklopení skořápky. Na pracovní ploše také nesmí chybět malý lihový kahan, topné hnízdo
s parafínem, sklíčka a pinzety na uzavření vytvořeného okénka (Obr. 2).
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Obr. 2: Pracovní plocha.

Vajíčka vyjmeme z inkubátoru a jednotlivě prosvítíme. Díky prosvícení zjistíme
polohu zárodku a obyčejnou tužkou vyznačíme v místě jeho polohy okénko (Obr. 3, 4).
Okénko by mělo mít velikost asi 1,5 cm na délku a 1 cm na šířku. Obyčejnou tužkou také
vyznačíme polohu vzduchové bubliny v oblasti tupého pólu vajíčka. Je důležité, aby
vajíčka nevychladla, proto je průběžně vracíme zpět do inkubátoru.
Poté si pomocí brusky napilujeme okénka (Obr. 5, 6). Postupujeme velice opatrně,
aby nedošlo k proříznutí skořápky a následnému přehřátí a koagulaci cév zárodku.
Skořápku raději napilujeme méně a okénko dokončíme ruční pilkou. Dbáme na precizní
dopilování až do rohů okénka, aby nedošlo k rozlomení skořápky při odklápění.
Abychom zabránili vniknutí infekce do otevřeného vajíčka, pracujeme v roušce.
Nejprve propíchneme vajíčko preparační jehlou v místě, kde je vyznačená vzduchová
bublina (Obr. 7). Skořápku nepropichujeme moc hluboko. Kdybychom se bodlem dotkli
membrány, nebo dokonce pronikli do bílku, hrozilo by zanesení infekce do vajíčka.
Propíchnutím vzduchové bubliny dosáhneme klesnutí zárodku a můžeme přistoupit
k ručnímu dopilování okénka a následnému otevření vajíčka. S velkou opatrností, jemně
pílíme v drážkách vyznačených bruskou (Obr. 8). Ve chvíli kdy ucítíme jemné drhnutí
pilky, dosáhli jsme propilování skořápky a narazili na membránu (membrána papyracea)
pod ní. Takto postupujeme u všech stran okénka. U jedné z delších stran budoucího okénka
přiložíme skalpel ostrou hranou, zasuneme jej pod okraj skořápky v místě okénka a
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odklopíme ji. Skořápku odklápíme opatrně, aby nebyla porušena membrana papyracea
(Obr. 8). Jednou, nebo dvěma kapkami kuřecího fyziologického roztoku pokapeme
membránu. Zkontrolujeme, zda pod membránou vznikla vzduchová bublina. Pokud tomu
tak není, musíme membránu proděravět, a to nejlépe špičatým nástrojem, jako je sterilní
pinzeta. Snažíme se vyhnout oblasti zárodku a cév, aby nedošlo k jejich poškození. Poté co
membránu proděravíme, zárodek klesne. Membránu odstraňujeme pomocí sterilní pinzety
po celém obvodu okénka. Pinzetu očišťujeme o sterilní mokrou vatu, kterou máme v
Petriho misce. Po začištění okénka zkontrolujeme, zda je zárodek v pořádku. Může se stát,
že zárodek zůstane přilepený v jednom z rohů okénka. V tomto případě se snažíme zárodek
uvolnit zakapáním kuřecím fyziologickým roztokem. Vajíčka s mrtvými zárodky, vajíčka
neoplozená, nebo vajíčka poškozená během pilování či jinak nevhodná pro pokus,
vyřadíme.
Dalším krokem je subgerminální (ED2), nebo intraamniální (ED3) aplikace
testované látky. V případě aplikace jiný embryonální den (ED 4, 5) vytvořená okénka opět
uzavřeme, viz kapitola 3.1.4.

Obr. 3: Prosvícení vajíčka.

Obr. 4: Rámečkem označená poloha zárodku.
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Obr. 5: Napilování skořápky pomocí Obr. 6: Napilované celé okénko ve skořápce
brusky.
pomocí brusky.

Obr. 7: Propíchnutí vzduchové bubliny.

Obr. 8: Dopilování okénka ruční pilkou.
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Obr. 9: Odklopení skořápky pomocí
skalpelu.

Obr. 10: Parafínový rámeček.

Obr. 11: Uzavření okénka sterilním sklíčkem.
parafínem.

Obr.

12:

Utěsnění

okénka.

3.1.4 Aplikace testované látky, uzavírání okének
Embryotoxické účinky byly testovány u glukózy (Sigma-Aldrich, č. šarže 67528250 G) a inzulínu (Insuman Basal, Zentiva, č. šarže 1F1562). Při testování jsme se zaměřili
na změnu embryotoxických účinků tohoto inzulínu po navození hyperglykémie dávkou
glukózy s následnou aplikací inzulínu. Koncentrace glukózy byla vždy 10-2 (30µg) a
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koncentrace inzulínu byly 10-3 (3µg), 10-4 (0,3µg), 10-5 (0,03µg), 10-6 (0,003µg) a 10-7
(0,0003µg).
Před aplikací testované látky, byla stádia zárodku kuřete určovaná dle atlasu
vývojových stádií zárodku kuřete Hamburger a Hamilton (1951). Látka byla kuřecím
zárodkům podávána 2., 3., 4., 5. embryonální den.
Na aplikaci testované látky budeme opět potřebovat sterilní nástroje. Proto je nutné
den předem si dát vysterilizovat velké a malé Petriho misky, váženky, kovovou lžičku na
vážení aplikovaných látek, mikropipety, pinzety a sklíčka na opětovné uzavření okének.
V den pokusu si musíme připravit pracovní plochu a kuřecí fyziologický roztok.
Potupujeme stejně, jako při vytváření okének.
Připravíme si roztok látky, kterou budeme aplikovat. Nesmíme zapomenout, že při
přípravě roztoků je také nutné zachovat sterilní podmínky, proto máme roušku a rukavice.
Pokud je látka v prášku, tak ji navážíme do váženky na analytických vahách. Navážíme
množství, které budeme potřebovat a doplníme potřebným množstvím injekční vody.
V našem případě jsme měli jednu z látek již v roztoku (inzulín). Do váženky jsme tedy
naměřili požadovaný objem roztoku inzulínu a opět doplnili injekční vodou.
Při aplikace testované látky 2. a 3. embryonální den, se látka aplikuje bezprostředně
po vytvoření okénka, pod binokulární lupou Leica MZ 6 při zvětšení 12x. Testovanou
látku aplikujeme pomocí vysterilizovaných mikropipet, které jsou kalibrované na 3µl a
10µl a umístili v kovovém stojánku. Skleněná mikropipeta je přes hadičku napojena na
stříkačku, díky které lze testovanou látku nasát a poté injikovat. Pod binokulární lupou
aplikujeme testovanou látku do amniového vaku zárodku (intraamniální aplikace). U
druhého embryonálního dne se testovaná látka aplikuje pod kaudální konec embrya
(subgerminální aplikace). V této fázi do protokolu zaznamenáme stádium zárodku
v okamžiku aplikace a pořadové jeho číslo. Poté musíme okénko ve vaječné skořápce co
nejdříve uzavřít, aby nedocházelo k vysychání zárodku.
Okénko se uzavírá tak, že nejprve nasajeme rozehřátý parafín do skleněné
Pasteurovy pipety a zakápneme otvor po probodnutí vzduchové bubliny. Zabráníme tak
vniknutí infekce do vajíčka. Poté vytvoříme okolo okénka parafínový rámeček (Obr. 10,
11, 12). Dbáme na to, aby parafín nezatekl dovnitř a nepoškodil zárodek. Do sterilní
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pinzety uchopíme sterilní sklíčko a krátce je nahřejeme nad kahanem. Poté je opatrně
přiložíme na parafínový rámeček a přitlačíme. Chvilku počkáme, než parafín zatuhne.
Mezi parafínovým rámečkem a sklíčkem nesmí zůstat žádná štěrbina, kterou by do vajíčka
mohla druhotně proniknout infekce. Od této chvíle se už nesmí vajíčka otáčet. Je nutné,
aby byla okénkem nahoru. Při pootočení by se zárodek mohl přilepit ke sklíčku a mohlo by
dojít k jeho poškození. Vajíčka během aplikace nesmějí vychladnout, proto je průběžně
vracíme do inkubátoru
V případě aplikace testované látky jiný den, než kdy se vajíčka otevírají, předchází
aplikaci opětné otevření okénka. Nejprve musíme odstranit sklíčko z parafínového
rámečku. Pilku na vajíčka nahřejeme nad kahanem a přiložíme na sklíčko. Počkáme, až
parafín změkne, poté můžeme opatrně sklíčko odstranit. Do skleněné mikropipety
nasajeme potřebné množství 3µl nebo 10µl testované látky a aplikujeme (Obr. 13, 14).
Okolo okénka máme již vytvořený parafínový rámeček, takže nad kahanem nahřejeme
nové sterilní sklíčko, které přiložíme na rámeček a jemně přimáčkneme. Chvilku počkáme,
než parafín zatuhne a opět zkontrolujeme, zda mezi sklíčkem a parafínovým rámečkem
není štěrbina. Pokud tomu tak je, zakápneme ji rozehřátým parafínem. Po aplikaci znovu
uzavřená vajíčka vracíme zpět inkubátoru.
Ode dne aplikace průběžně každý den vajíčka kontrolujeme. Když objevíme
uhynulý zárodek, tak jej nejprve prohlédneme a poté vyřadíme. Případné vady zapisujeme
do protokolu, stejně tak přibližné stáří zárodku v době smrti.

Obr. 13: Intraamniální aplikace.

Obr. 14: Intraamniální aplikace.
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3.1.5 Odběr zárodků na ED9
Zárodky odebíráme devátý embryonální den. Do této doby proběhnou všechny
kritické orgánové periody. Při odběru již není nutné pracovat za sterilních podmínek.
Přichystáme si několik Petriho misek, nosič na vajíčka, anatomickou pinzetu, skalpel,
nádobu a ubrousky. Na odběr nůžky, pinzety, mističky s vrstvou parafinu na dně pro
vyšetřování zárodků a špendlíky. Dále mističky na zárodky a čtverce buničiny.
Vajíčka vyjmeme z inkubátoru a zkontrolujeme. Pokud objevíme uhynulý zárodek,
tak jej pod binokulární lupou prohlédneme, případné vady a stáří zárodku v okamžiku
smrti zaznamenáme do protokolu. Z vajíček pomocí skalpelu odstraníme sklíčka. Okénko
odlámáním skořápky zvětšíme. Zárodek vystříháme ze zárodečných obalů a nakonec
ustřihneme pupečník. Pro větší preciznost pracujeme pod binokulární lupou. Odebírané
zárodky uchopíme skleněným háčkem za krček a pokládáme do mističek. Jednotlivé
mističky máme rozdělené po desítkách, abychom se v zárodcích dobře orientovali (Obr.
15). Po ukončení odběru zárodky zvážíme. Zvážené hmotnosti zapisujeme do protokolu.
Do mističky s parafínem napustíme vodu a umístíme ji pod binokulární lupu, kde
zárodky vyšetřujeme (Obr. 16). Nejprve prohlédneme hlavu, kde si všímáme exencefalie,
mozkové hernie, mikroftalmie, nebo naopak buftalmie, roštěpu zobáku, či hypoplazie
maxily. Dále prohlížíme končetiny, kde můžeme objevit různé redukční deformity
končetin, nebo polydaktylii. Poté zárodek fixujeme v poloze na zádech pomocí špendlíků a
prohlédneme oblast trupu, kde může dojít k eventraci, umbilikální hernii. Provedeme
nástřih břišní stěny a prohlédneme vnitřní orgány. Nakonec rozstřihneme stěnu pravé
srdeční komory a pomocí Pasteurovy pipety diagnostikujeme defekt mezikomorové
přepážky. Všechny nálezy zapisujeme do příslušného protokolu.
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Obr. 15: Odebrané zárodky.

3.2

Obr: 16: Prohlížení odebraných zárodků a
diagnostika vývojových vad.

Metoda Sandwich
Název této metody je odvozen od kultivace zárodku ve dvou mezikružích, která jsou

zhotovena z filtračního papíru. Postup viz Obr. 17-26. U této metody se kuřecí zárodky
kultivují in vitro. Což je hlavní rozdíl mezi touto metodou a metodou CHEST, kde se
zárodky kultivují in ovo. Zárodky se zde kultivují zbavené žloutku na živném mediu,
kterým se plní malé Petriho misky při teplotě 37,5°C. Testovaná látka je přidávána do
živného media, tudíž dochází během kultivace k chronickému vstřebávání této látky
kuřecím zárodkem.

3.2.1 Nasazení vajec, inkubace
Postup při nasazování vajec u metody sandwich je totožný jako u metody CHEST.
Používáme násadová vejce od stejného dodavatele. Inkubace probíhá při teplotě 37,5°C
v inkubátoru SANYO MCO-5M (UV).
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3.2.2 Postup
Testovaná látka u této metody byl inzulín Insuman basal č. šarže 1F1562.
Den před zahájením pokusu je nutné si připravit potřebné pomůcky. Potřebujeme
Petriho misky různých průměrů (10x 5,5 cm, 2x 15 cm, 1x 12cm). Na Petriho miskách o
průměru 5,5 cm zárodky kultivujeme. Petriho misky o průměru 15 cm použijeme na
rozklepávání vajec a Petriho misku o průměru 12 cm použijeme pro opláchnutí zárodku.
Dále potřebujeme Erlenmayerovu baňku s průměrem hrdla 2,7 cm, na které umístíme
druhý kroužek z filtračního papíru. Kroužky z filtračního papíru mají vnitřní průměr 2,5
cm a vnější 4 cm. Dále kádinku, lomené pinzety se špičatými hroty pro manipulaci
s papírovými kroužky, nůžky, pomocí nichž vystřihneme zárodek ze žloutkové membrány.
Všechny tyto pomůcky je nutné zabalit do alobalu a dát minimálně na dvě hodiny
sterilizovat při teplotě 180°C. Sterilizátor, který jsme na sterilizaci nástrojů použili je
MEMMERT 400 oven.
V den pokusu si připravíme pracovní plochu. Dále si nachystáme pomůcky, které
jsme si nechali sterilizovat. Do sterilní kádinky nalijeme 80% ethanol, ve kterém budeme
mezi aplikacemi oplachovat pinzety a nůžky. Dále potřebujeme topnou ploténku, na níž
dáme nahřát BGJb medium, které je určeno pro opláchnutí zárodku fixovaného mezi
dvěma papírovými mezikružími. BGJb medium uchováváme v lednici. Abychom zabránili
teplotnímu šoku, je nutné médium před pokusem vytemperovat na pokojovou teplotu.
Petriho misky o průměru 5,5 cm určené ke kultivaci zárodků si označíme. Označíme si je
tak, abychom rozeznali, o jaký zárodek se jedná, a jaká je v dané misce koncentrace
testované látky. U našich pokusů byla koncentrace inzulínu Insuman Basal 10-4-10-7.
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3.2.2.1 Příprava živného média
Při přípravě živného media je nutné zachovat sterilní podmínky, proto pracujeme
v laminárním boxu. Na inkubaci 10 kuřecích zárodků potřebujeme 50 ml živného media.

Postup při přípravě živného media je následující:
40 ml BGJb medium (Fitton-Jackson Modofication)
10 ml FBS (Fetal Bovine Serum)
500 µl vitaminu C
500 µl L-glutamine
500µl gentamicinu 50mg/ml
Všechny tyto látky dáme do zkumavky a promícháme. Následně živné medium
sterilně přefiltrujeme pomocí 0.22µm filtru do nové zkumavky. Při filtraci dochází
k určitým ztrátám živného media, proto je připravujeme vždy v nadbytku. Poté zkumavku
vložíme do inkubátoru a necháme prohřát alespoň 30 minut. Inkubátor máme nastavený na
teplotu ~37°C. Dále si připravíme agar. Do Erlenmayerovy baňky dáme 350 mg agarosy
(Type VII) a 10 ml injekční vody, promícháme a překryjeme alobalem. Připravíme si malý
propanbutanový hořák a baňku nad ním pomalu zahříváme, do té doby než obsah začne
bublat a pročeří se. Následně promícháme 50 ml živného media s 5 ml agaru, což je na 10
ml živného media 1 ml agaru. Zkumavku se směsí živného media a agaru opět vrátíme do
inkubátoru.
Dále do připravené směsi přidáme námi testovanou látku, inzulín Insuman Basa
(viz. níže). Obsah zkumavky důkladně promícháme. Část směsi necháme bez testované
látky jako kultivační médium pro kontrolní skupinu.
Do předem připravené Petriho misky o průměru 5,5 cm, které jsme si pečlivě
popsali, napipetujeme 5ml směsi živného media, agaru a testované látky. Stejné množství
napipetujeme i v případě, kdy je směs pro kontrolní skupinu bez testované látky. Misky
přikryjeme skleněným víčky a přeneseme do chladové místnosti (nejlépe 4°C), kde
necháme obsah Petriho misek zatuhnout.

46

3.2.3 Přenesení kuřecích zárodků na živné medium
Přenesení zárodku na živné medium se konalo druhý embryonální den (ED2).
Pracovní plocha je rozdělena na dvě části. Na první polovině se vajíčka rozklepávají o dno
velké Petriho misky tak, aby zárodek byl na povrchu žloutkového vaku umístěn co nejvíce
uprostřed (Obr. 17, 18, 19). Na druhé polovině pracovní plochy je umístěn
stereomikroskop Leica MZ 6. Zde každý zárodek prohlédneme, zda je živý a určíme, o
jaké vývojové stádium se jedná podle Hamburgera a Hamiltona (1951). Uchopíme pinzetu
a položíme připravené mezikruží z filtračního papíru na žloutkový vak tak, aby zárodek byl
uprostřed středového otvoru. Poté se mezikruží přilepené k žloutkové membráně zárodku
po obvodu precizně nůžkami obstřihne a oddělí od žloutku. Následně uchopíme do pinzety
papírové mezikruží, na němž je zárodek na žloutkové membráně uchycen (Obr. 20, 21,
22). Vystřižené mezikruží spolu se zárodkem na žloutkové membráně přeneseme na druhé
papírové mezikruží o stejné velikosti, které je umístěno na hrdle Erlenmayerovy baňky.
Obě mezikruží k sobě pomocí pinzety přitlačíme, zárodek pak nemá tendence se shrnovat.
Tím vznikne „sandwich“ (Obr. 23, 24). Dvojité mezikruží se zárodkem ve středovém
otvoru uchopíme do pinzety a jemně opláchne v Petriho misce s BGJb mediem pro očištění
od zbytků žloutku (Obr. 25). Opláchnutý zárodek ihned přeneseme na Petriho misku
s živným mediem a testovanou látkou (Obr. 26). BGJb medium i misky s živným mediem
a testovanou látkou jsou vytemperované. Petriho misky jsou zahřáté alespoň na teplotu
30°C na vyhřívací desce typu VD-1. Po přenesení sandwiche na Petriho misku
zkontrolujeme, zda se mezi ním a živným mediem neutvořila bublina, která by zárodek
mohla deformovat. Poté Petriho misku zaklopíme a dáme inkubovat do inkubátoru
SANYO MCO-5M (UV) vytemperovaného na teplotu 37,5°C.
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Obr. 17: Rozklepávání vajíčka.

Obr. 18: Rozklepávání vajíčka

Obr. 19: Rozklepnuté vajíčko, zárodek
umístěn ve vhodné poloze pro odběr.

Obr.
20:
Přiložení
papírového mezikruží.
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Obr. 21:
mezikruží.

Přiložení

papírového

Obr. 23: Přenesení zárodku.

Obr. 25: Opláchnutí sandwiche.

Obr.
22:
Obstřižení
papírového mezikruží.

Obr.
24:
Přichycení
papírovému mezikruží.

k druhému

Obr. 26: Přenesení sandwiche na živné
medium s testovanou látkou.
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3.2.4 Hodnocení

Zárodky vyvíjející se v Petriho miskách s živným mediem jsme kontrolovali
každých 24h. Kontrolu jsme prováděli pod stereomikroskopem Leica MZ 6 po 24 hod, 48
hod.

U

každého

zárodku

byla

provedena

fotodokumentace

díky

propojení

stereomikroskopu Leica MZ 6 s kamerou Leica softwarem LAS EZ. Jakékoliv viditelné
změny či smrt zárodku byly zaznamenávány do příslušného protokolu. Na snímcích
zárodků bylo provedeno měření kaudální části zárodků a hodnocení dalších parametrů.
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4

VÝSLEDKY

4.1

Metoda CHEST

Po selekci dodaných násadových vajec bylo pro vlastní pokusy použito celkem 503
embryí.
4.1.1 Začátek pásma embryotoxicity u inzulinu
V Tab. 1 jsou zaznamenány počty a procentuální zastoupení mrtvých a
malformovaných zárodků v závislosti na dni aplikace inzulínu (řádky). Stejně tak počty a
procentuální zastoupení mrtvých a malformovaných zárodků v závislosti na dávce
(sloupečky).
Se zvyšující se dávkou aplikovaného inzulínu byl pozorován zvyšující se
zastoupení mrtvých a malformovaných zárodků.

Tab. 1: Počty mrtvých a malformovaných kuřecích zárodků po injikaci inzulínu.
ED / dávka

-3
D

2

3

4

5

-4
M

D

2

6

6
8
0

0

3

7

9

0

9

16

5

4

6

7

2

0

1

3

1
10

0

3

1

1

4

16
1

M

10

20
0

10

D

1

10
1

-7
M

20
0

10
0

D

20
0

10

-6
M

19

10
0

9

D

10

0
10

-5
M

0
9

1

0

0

10

20

20

9

10

D+M (%)

96,4

88,0

52,2

23,1

17,9

celkem vajec

28

50

69

65

39

D+M
(%)

celkem
vajec

53,7

67

31,7

60

60,0

55

59,4

69

ED – embryonální den; M – malformované zárodky; D – mrtvé zárodky
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Po aplikaci inzulínu a během inkubace byly zárodky průběžně kontrolovány a
v případě uhynutí vyjmuty z vajíčka a prohlédnuty. U uhynulých zárodků, kterým byl
inzulín aplikován druhý embryonální den, jsme ve dvou případech zaznamenali výskyt
hyperlordózy a to při dávkách 10-5 a 10-3. Dále byla u jednoho uhynulého zárodku
zaznamenána redukční deformita dolní končetiny, při dávce inzulínu 10-6. Nejčastějším
jevem u uhynulých zárodků, byla v 45% smrt do 24 hodin po aplikaci a to pouze u aplikace
inzulínu na pátém embryonálním dni.
Začátek pásma embryotoxického působení inzulínu byl stanoven na základě
metody CHEST druhý až pátý embryonální den na rozmezí dávek 10-6 až 10-5. Nachází se
v místě grafu, kde křivka procenta postižených zárodků protíná horní mez konfidenčního
intervalu nespecifického účinku (Jelínek et al., 1985), (Obr. 27).

110,0

Mrtvé a malformované zárodky (%)

100,0
90,0
80,0
70,0
60,0

Aplikovaná látkainzulín Insuman
Basal

50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
-3

-4

-5

-6

-7

Dávka

Obr. 27: Procento mrtvých a malformovaných zárodků po aplikaci inzulínu Insuman Basal
v závislosti na dávce aplikované látky. Procento postižených zárodků ukazuje modrá
křivka. Místo jejího protnutí s horní mezí konfidenčního intervalu (vodorovná černá čára)
je v grafu označeno šipkou. Šipka ukazuje začátek pásma embryotoxicity.
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Procentuální zastoupení mrtvých a malformovaných zárodků po aplikaci inzulínu
v závislosti na dni aplikace se pohybovalo v rozmezí od 31,7% do 60,0%. Nejvyšší
množství postižených zárodků bylo po aplikaci na čtvrtém a pátém embryonálním dni. Pak
následoval druhý embryonální den, a nejméně postižených zárodků bylo při aplikaci
inzulínu na třetím embryonálním dni (Obr. 28).

Mrtvé a malformované zárodky (%)

70,0

60,0

50,0

Aplikovaná
látka-inzulín
Insuman Basal

40,0

30,0

20,0

10,0

0,0
0

1

2

3

4

5

6

Embryonální den - Aplikace

Obr. 28: Procento mrtvých a malformovaných zárodků po aplikaci inzulínu Insuman Basal
v závislosti na dni aplikace.
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4.1.2 Pozorované malformace po testování samotného inzulínu
Nejčastěji pozorovanou malformací u testovaných zárodků byl syndrom kaudální
regrese postihující kaudální část zárodku v různém rozsahu. Syndrom kaudální regrese byl
pozorován u 76% malformovaných zárodků, kterým byl inzulín aplikován druhý
embryonální den.

Obr. 29: Kuřecí zárodek, kterému
byl aplikován inzulín Insuman
Basal druhý embryonální den v
dávce

10-5. Odběr zárodku

proběhl

9. embryonální

Pozorovaná
syndrom

den.

malformace
kaudální

-

regrese.

Šipkou je označena redukovaná
kaudální část zárodku.

Obr. 30: Kontrolní zárodek,
kuřete,

kterému

aplikována

testovaná

nebyla
látka.

Zárodek byl odebrán na 9.
embryonálním dni. Šipkou je
označena

normálně

utvářená

kaudální část.
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Další malformací, která se po aplikaci inzulínu vyskytla pouze ojediněle, byla
buftalmia. Tato malformace byla opět u zárodků, kterým byl inzulín aplikován druhý
embryonální den.

Obr.

31:

Hlava

kuřecího

zárodku, kterému byl aplikován
inzulín Insuman Basal druhý
embryonální den v dávce 10-5.
Odběr

zárodku

proběhl

9. Embryonální
Pozorovaná

den.
malformace

(buftalmia) je označena šipkou.

Obr. 32: Hlava kontrolního
kuřecího
nebyla

zárodku,

kterému

aplikována

testovaná

látka. Zárodek byl odebrán 9.
embryonální den. Šipka ukazuje
normálně utvářené oko.
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U zárodků odebíraných 9. embryonální den, bylo pozorováno i postižení srdce,
konkrétně defekt mezikomorové přepážky. U zárodků, kterým byl inzulín aplikovaný
druhý embryonální den v dávce 10-3 byl v jednom případě pozorován defekt
mezikomorové přepážky společně mikroftalmií a deformací mandibuly (Obr. 33). Při
dávce 10-6 po aplikaci na témže dni byl postižen jeden zárodek, a stejně tak v dávce 10-7.
Zárodek po aplikaci dávky 10-6 třetí embryonální den byl postižen defektem srdeční
přepážky opět jeden zárodek. A konečně u zárodku po aplikaci inzulínu na pátém
embryonálním dni v dávce 10-5 byla přidružena i hypoplazie horní čelisti (Obr. 34).

Obr. 33: Zárodek kuřete, kterému
byl aplikován inzulín Insuman
Basal druhý embryonální den v
dávce

10-3.

proběhl

9. embryonální

Odběr

Pozorovaná

zárodku
den.

malformace

mikroftalmie

a

deformace

mandibuly. Šipka vlevo označuje
deformaci

mandibuly

a

šipka

vpravo mikroftalmii.

Obr. 34: Zárodek kuřete, kterému byl
aplikován inzulín Insuman Basal
pátý embryonální den v dávce 10-5.
Odběr

zárodku

9. embryonální

den.

proběhl
Pozorovaná

malformace, hypoplazie horní čelisti,
je označena šipkou.
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4.1.3 Interakce glukóza a inzulín
Testování embryotoxického potenciálu samotné glukózy proběhlo již dříve na
Oddělení teratologie Ústavu experimentální medicíny AV ČR a odhalilo, že samostatně
působící glukóza nevykazuje embryotoxický potenciál ani ve vysoké dávce (10-2). Proto
byla tato dávka použita i při našem testování k navození hyperglykémie.
Po otestování samostatného inzulínu a jeho přímého embryotoxického vlivu na
zárodek kuřete jsme následně pomocí aplikování nejprve samostatné glukózy navodili u
zárodku kuřete stav hyperglykémie. Po 30 minutách byl zárodkům aplikován inzulín
v jednorázové dávce 10-3 (3µg), 10-4 (0,3µg), 10-5 (0,03µg), 10-6 (0,003µg), nebo 10-7
(0,0003µg). Toto testování probíhalo na druhém až pátém embryonálním dni (Tab. 2).
Tab. 2: Počty mrtvých a malformovaných kuřecích zárodků po injikaci 30ug
glukózy v interakci s inzulínem
ED / dávka

-3
D

2

3

4

5

0

-4
M

D

0

4

0
0

D

5

10

5

0

1

9

10

D

6

5

1

7

D

2

0

1

2

2
10

2

5

0

1

3

16
0

M

10

30
1

4

M

4

10
0

-7

29

29
0

9

M

7

10
0

-6

29

10
0

0

M

9
0

10

-5

1
10

0

1

0

0

10

10

10

10

D+M (%)

100,0

84,6

46,2

24,7

20,0

celkem vajec

10

39

78

85

40

D+M
(%)

celkem
vajec

41,6

77

27,8

79

62,5

56

47,5

40

ED – embryonální den; M – malformované zárodky; D – mrtvé zárodky
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Křivkami jsme znázornili procentuální zastoupení mrtvých a malformovaných
zárodků na druhém až pátém embryonálním dni v závislosti na dávce injikovaného
inzulínu po aplikaci samotného inzulínu a po aplikaci inzulínu, které předcházela aplikace
glukózy. Při testování inzulínu v interakci s glukózou křivka protla horní mez
konfidenčního intervalu v rozmezí dávek 10-6 až 10-5 (Obr. 35). Začátek pásma
embryotoxicity u glukózy v interakci s inzulínem je tedy v rozmezí stejných dávek jako u
testování samotného inzulínu.
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Obr. 35: Procento mrtvých a malformovaných zárodků po aplikaci inzulínu, které
předcházela aplikace glukózy na druhém až pátém embryonálním dni v závislosti na dávce
inzulínu. Šipky ukazují začátek pásma embryotoxicity.
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Při testování inzulínu po aplikaci glukózy bylo kolísání procentuálního zastoupení
mrtvých a malformovaných zárodků v závislosti na dni aplikace, jako u testování
samotného inzulínu. Maximálně bylo postiženo 62,5% a nejméně 27,8% zárodků. Nejvíce
postižených zárodků byla po aplikaci na čtvrtém embryonálním dni. Následoval pátý
embryonální den, a nejméně postižených zárodků bylo po aplikaci třetí embryonální den.
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Obr. 36: Procento mrtvých a malformovaných zárodků po aplikaci inzulínu, které
předcházela aplikace glukózy v závislosti na dni aplikace.
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4.1.3.1 Druhý embryonální den
Začátek embryotoxického působení (pásma embryotoxicity) samotného inzulínu i
inzulínu po aplikaci glukózy je v rozmezí 10-6 až 10-5. Místo kde křivky protínají horní
mez konfidenčního intervalu je označeno šipkami.
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Obr. 37: Procento mrtvých a malformovaných zárodků po aplikaci inzulínu a po aplikaci
glukózy a inzulínu druhý embryonální den v závislosti na dávce. Šipky ukazují začátek
pásma embryotoxicity.
K nárůstu počtu mrtvých a malformovaných zárodků po aplikaci glukózy a inzulínu
ve srovnání s působením samotného inzulínu nedošlo. U obou skupin byl začátek pásma
embryotoxicity shodný. U obou skupin také převažovala zárodečná smrt nad vznikem
malformací. U skupiny, které byl aplikován pouze inzulín, tvořily mrtvé zárodky 37% a
malformované 16%. U druhé skupiny tvořily mrtvé zárodky 25% a malformované 16%.
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4.1.3.2 Třetí embryonální den
Ve stejném uspořádání jako u zárodků u nichž proběhla aplikace druhý
embryonální den, jsme otestovali zárodky na třetím ebryonálním dni. U obou skupin byl
začátek pásma embryotoxicity v rozmezí 10-5 až 10-4.
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Obr. 38: Procento mrtvých a malformovaných zárodků po aplikaci inzulínu a po aplikaci
glukózy a inzulínu třetí embryonální den v závislosti na dávce inzulínu.
Šipky ukazují začátek pásma embryotoxicity.
Opět nešlo k nárůstu počtu mrtvých a malformovaných zárodků ve skupině, kde byl
testován inzulín po předchozí aplikaci glukózy ve srovnání se skupinou, kde byl testován
samotný inzulín. Stejně tak převládala zárodečná smrt nad výskytem malformací. U
samotného inzulínu byla zárodečná smrt zaznamenána v 28% a u druhé skupiny v 25%. Po
aplikaci samotného inzulínu jsme nalezli 3% malformovaných zárodků, v druhé
skupině 7%.
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4.1.3.3 Čtvrtý embryonální den
Začátek pásma embryotoxicity u samotného inzulínu i u inzulínu po předchozí
aplikaci glukózy je v rozmezí 10-6 až 10-5. Nárůst embryotoxického potenciálu při dávce
10-7 nad horní mez konfidečního intervalu u obou skupin byl nejspíše způsoben nižší
kvalitou násadových vajec.
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Obr. 39: Procento mrtvých a malformovaných zárodků po aplikaci inzulínu a po aplikaci
glukózy a inzulínu čtvrtý embryonální den v závislosti na dávce inzulínu. Šipky ukazují
začátek pásma embryotoxicity.

Začátek pásma embryotoxicity je u samostatného inzulínu i u glukózy v interakci
s inzulínem shodný. Shodně u obou skupin převažovala zárodečná smrt, kdy u samostatně
působícího inzulínu tvořila 60%, u inzulínu po předchozí aplikaci glukózy 55%. U
samostatně působícího inzulínu nebyla zaznamenána žádná malformace, ve druhé skupině
byl výskyt malformací v 7%.
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4.1.3.4 Pátý embryonální den
Při aplikaci samotného inzulínu i glukózy v interakci s inzulínem byl začátek pásma
embryotoxicity v rozmezí dávek 10-7 až 10-6.
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Obr. 40: Procento mrtvých a malformovaných zárodků po aplikaci inzulínu a po aplikaci
glukózy a inzulínu pátý embryonální den v závislosti na dávce inzulínu.
Šipky ukazují začátek pásma embryotoxicity.

Ani při aplikaci testovaných látek pátý embryonální den, nebyl pozorován rozdíl
v embryotoxickém

potenciálu

glukózy v interakci

s inzulínem

oproti

samostatně

působícímu inzulínu. Stejně jako u předchozích embryonálních dní převažovala zárodečná
smrt nad výskytem malformací. U samostatně působícího inzulínu byla zastoupena
zárodečná smrt v 55% a u interakce v 48%. Výskyt malformací u skupiny s inzulínem byl
zaznamenán ve 4%, u interakce žádná malformace zaznamenána nebyla.
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4.1.4

Pozorované malformace po testování glukózy v interakci s inzulínem
Stejně jako u testování samotného inzulínu byla i u testování inzulínu po předchozí

aplikaci glukózy nejčastěji zaznamenanou malformací syndrom kaudální regrese a to při
aplikaci testovaných látek na druhém embryonálním dni. Ze všech malformovaných
zárodků na tomto dni, byl syndrom kaudální regrese zastoupen v 76%. Syndromem
kaudální regrese byly postiženy zárodky, kterým po předchozí aplikaci glukózy byla
aplikována dávka inzulínu, 10-4, 10-5 i 10-6.
V případě záchytu malformací postihujících srdce byla situace opět obdobná jako u
samostatně působícího inzulínu. Defekt mezikomorové přepážky se vyskytl při aplikaci na
druhém embryonálním dni u dvou zárodků s dávkou inzulínu 10-5. Výskyt defektu
mezikomorové přepážky u zárodků po aplikaci na třetím embryonálním dni byl v jednom
případě u dávky 10-4 a 10-7. U testování inzulínu po předchozí dávce glukózy jsme nalezli
Kettlerovu transpozici postihující velké srdeční cévy. Defekt mezikomorové přepážky a
Kettlerova transpozice byly asociovány s tzv. eventrací, čímž je označováno vyhřeznutí
orgánů pneumogastrického a urogenitálního systému. Záchyt defektu mezikomorové
přepážky byl i u zárodků aplikovaných čtvrtý embryonální den a to u dvou zárodků
s dávkou 10-6 a u jednoho v dávkou10-7.

Obr. 41: Zárodek, kterému byla
aplikována
inzulín

glukóza

Insuman

a

poté

Basal

třetí

embryonální den o dávce 10-6.
Odběr

zárodku

proběhl

9. embryonální den. Pozorovaná
malformace

-

eventrace,

je

označena šipkou.
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Zárodky aplikované pátý embryonální den nevykázaly žádnou malformaci. Avšak
89% uhynulých zárodků zemřelo do 24 hodin po aplikaci.
Při testování rozdílu embryotoxického působení samotného inzulínu na kuřecí
zárodky a embryotoxického působení glukózy a poté inzulínu, byl u obou skupin
zaznamenán začátek pásma embryotoxicity v rozmezí dávek 10-6 až 10-5 (0,003µg 0,03µg). Podobné bylo u obou skupin i procentuální zastoupení mrtvých a
malformovaných zárodků v závislosti na dni aplikace testovaných látek. U zárodků,
kterým byl aplikován samotný inzulín, bylo v rozmezí 31% až 60%. U zárodků po aplikaci
glukózy a inzulínu bylo v rozmezí 27% až 62%. U obou skupin testovaných zárodků
převažovala na všech testovaných dnech zárodečná smrt nad vznikem malformací.
Spektrum malformací pozorované u zárodků odebraných devátý embryonální den se
u obou skupin významně nelišilo. Nejčastěji zaznamenanou malformací při testování
samostatného inzulínu byl syndrom kaudální regrese vyskytující se v 76% ze všech
malformovaných zárodků, kterým byla testovaná látka aplikovaná druhý embryonální den.
U skupiny po aplikaci glukózy a inzulínu byl zastoupen syndrom kaudální regrese také
v 76%. Dále by zaznamenán u obou skupin ojedinělý výskyt defektu mezikomorové
přepážky. Jediným rozdílem byl výskyt Kettlerovy transpozice asociované s eventrací u
zárodku s aplikovanou interakcí na třetím embryonálním dni.
Nebyl tedy nalezen rozdíl v embryotoxicitě samotného inzulínu a v embryotoxicitě
inzulínu po předchozí aplikaci glukózy pomocí metody CHEST.
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4.2

Metoda Sandwich
Při hodnocení výsledků metody CHEST, kde se testovaná látka aplikuje

jednorázově, byl zjištěn zvýšený výskyt syndromu kaudální regrese. Konkrétně u zárodků,
kde aplikace inzulínu proběhla na druhém embryonálním dni. Rozhodli jsme se proto dále
touto problematikou zabývat a otestovat vliv chronické aplikace inzulínu in vitro metodou
Sandwich. Tato metoda umožňuje hodnotit embryotoxické působení inzulínu na
novotvořenou kaudální část zárodku kuřete. Testované dávky inzulínu byly 10-4, 10-5, 10-6,
10-7. Chronická aplikace je docílena přidáním inzulínu do živného media, na kterém je
zárodek kuřete kultivován.
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Po 24 a 48 hodinách byla pořízena fotodokumentace jednotlivých zárodků. Na
zhotovených fotografiích bylo následně hodnoceno napojení viteliních cév, větvení
viteliních cév, přítomnost krve v kaudě a délka novotvořené kaudální části zárodku.
Jednotlivé parametry byly hodnoceny ve srovnání s kontrolními zárodky.

Obr. 42: Kontrolní zárodek
kultivovaný na živném mediu
bez

inzulínu.

Fotografie

provedená po 24 hodinách.
Spodní osvětlení.

Obr. 43: Kontrolní zárodek
kultivovaný na živném mediu
bez

inzulínu.

Fotografie

provedená po 48 hodinách.
Nasvíceno shora.
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U kontrolního zárodku (Obr. 44) došlo ke správnému napojení a větvení vitelinních cév.

Obr.

44:

Kontrolní

zárodek kultivovaný 24
hodin. Spodní osvětlení.

U zárodku po aplikaci inzulínu (Obr. 45) je dobře patrné zjednodušené větvení vitelinních
cév ve srovnání s kontrolou.

Obr.

45:

Zárodek

kultivovaný 24 hodin
na

živném

mediu

s koncentrací

inzulínu

10-6. Spodní osvětlení.
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U některých zárodků po aplikaci inzulínu došlo poruše v napojení nebo větvení vitelinních
cév (Obr. 46).
Obr. 46: Zárodek kultivovaný
24 hodin na živném mediu
s koncentrací inzulínu 10-5.
Nedošlo

k

napojení

vitelinní

cévy

a

levé

napojení

pravé cévy je velice slabé.
Větvení pravé vitelinní cévy
je

výrazně

zjednodušené.

Šipky označují místa, kde u
zárodků dochází k napojení
vitelinních cév.

U kontrolních zárodků (Obr. 47) došlo ke správnému napojení i větvení vitelinních cév,
nebylo zaznamenáno zjevné krvácení v kaudální části zárodku či končetinových pupenech.

Obr. 47: Kontrolní zárodek
kultivovaný

48

hodin.

Nasvíceno shora. Šipkou je
označen končetinový pupen.
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U některých zárodků jsme nalezli projevy krvácení ve tkáních kaudální části zárodku (Obr.
48, 49).

Obr. 48: Zárodek kultivovaný
48 hodin na živném mediu
s inzulínem o koncentraci 10-6.
Nasvíceno

shora.

Je

zjednodušené

patrné
větvení

vitelinních cév a přítomnost
krve v dolním

končetinovém

pupenu.

U zárodku (Obr. 49) bylo zaznamenáno krvácení v končetinovém pupenu a kaudální části
zárodku.

Obr. 49: Zárodek kultivovaný 48
hodin

na

živném

mediu

s inzulínem o koncentraci 10-6.
Šipkami

je

označena

krev.

Nasvíceno shora.
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Způsob

měření

novotvořené

kaudální

části

zárodku

kuřete

z provedené

fotodokumentace po 24 hod. a 48 hod. kultivaci (Obr. 50, 51).

Obr. 50: Kontrolní zárodek
kultivovaný 24 hodin. Bílou
úsečkou

vyznačena

novotvořená

kaudální

měřená
část

zárodku.

Obr. 51: Kontrolní zárodek
kultivovaný 48 hodin. Černou
úsečkou

vyznačena

novotvořená

kaudální

měřená
část

zárodku.
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Naměřené hodnoty kaudálních částí jednotlivých zárodků po 24 hodinové kultivaci,
byly zaneseny do grafu (Obr. 52). Dále je v grafu zaznamenáno slabé cévní napojení a
přítomnost krve v kaudě či končetinových pupenech zárodku kuřete. U zárodků
kultivovaných na živném mediu s dávkou inzulínu 10-4 (5mg) se 24 hodin nedožil žádný.
K porovnání zda u zárodků, které byly kultivovány na živném mediu s inzulínem
v dávkách 10-5 (0,5mg), 10-6 (0,05mg), 10-7 (0,005mg), dojde k signifikantnímu zkrácení
novotvořené kaudální části zárodku, byl použit Wilcoxonův pořadový test.
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Obr. 52: Délka kaudální části zárodku po 24 hodinové in vitro kultivaci v závislosti na
různých dávkách inzulínu v porovnání s kontrolními zárodky.

Signifikantní zkrácení novotvořené kaudální části zárodků oproti kontrolním
zárodkům bylo zaznamenáno pouze u zárodků kultivovaných na živném mediu s dávkou
inzulínu 10-5 (P<0,01).
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Stejným způsobem byla zpracována data z fotodokumentace provedené po

Naměřená velikost kaudální části zárodku v
mm

48 hodinové kultivaci (Obr. 53)
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Obr. 53: Délka kaudální části zárodku po 48 hodinové in vitro kultivaci v závislosti na
různých dávkách inzulínu v porovnání s kontrolními zárodky

U zárodků kultivovaných 48 hodin došlo k signifikatnímu zkrácení kaudální části
zárodků v porovnání s kontrolními zárodky nejen u dávky inzulínu 10-5(P<0,01), ale i u
dávky 10-6 (P<0,01). Dále je patrný častější výskyt krve v kaudální části zárodku kuřete.
Při testování embryotoxického vlivu inzulínu na kaudální část zárodku metodami
CHEST a následně Sandwich byl odhalen negativní vliv inzulínu na vývoj kaudální části
zárodku kuřete. U metody CHEST, u které probíhá jednorázová aplikace testované látky,
byl zaznamenán zvýšený výskyt syndromu kaudální regrese. U metody Sandwich, kde je
testovaná látka vstřebávána chronicky, bylo zaznamenáno signifikantní zkrácení
novotvořené kaudální části zárodku, krvácení v kaudální části zárodku, a docházelo
k poruchám napojování vitelinních cév na zárodek kuřete.
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5
5.1

DISKUZE
Embryotoxické působení inzulínu metoda
Embryotoxické působení inzulínu jsme testovali pomocí dvou metod - CHEST a

Sandwich. U metody CHEST byly aplikované dávky samotného inzulínu 10-3 (3µg), 10-4
(0,3µg), 10-5 (0,03µg), 10-6 (0,003µg) a 10-7(0,0003µg), a testovaná látka byla injikována
v rozmezí druhý až pátý embryonální den. Se zvyšující se koncentrací aplikovaného
inzulínu docházelo k vzrůstu procentuálního zastoupení mrtvých a malformovaných
zárodků. Při našem testování byla nejčastěji zaznamenaná malformace označovaná jako
syndrom kaudální regrese a to u zárodků, kterým byl inzulín aplikovaný druhý
embryonální den. Tato malformace se také ve vysoké míře vyskytuje u potomků
diabetických žen (Schardein, 2000).
Vliv exogenního inzulínu na vývoj skeletu ve své studii uvedl i Vandogen (1964),
kdy po aplikaci inzulínu kuřecím zárodkům pozoroval výskyt abnormalit jako rumpless,
nebo mikroftalmie. Postižení skeletu a malformace zobáku a očí v souvislosti s podáním
exogenního inzulínu ve své studii pozoroval i Duraiswami (1950). Lokalizace postižení
skeletu byla rozdílná v závislosti na dni aplikace po začátku inkubace. Aplikace třetí až
pátý den nejčastěji působila na končetiny a zobák. Míra postižení a lokalizace se však
měnila v závislosti na dávce. Při aplikaci vysokých dávek třetí až šestý den byla
pozorována generalizovaná vývojová porucha kostí připomínající osteogenesis imperfekta.
Mezi malformace očí patřila anoftalmie, mikroftalmie a buftalmie, která byla často
asociována se slepotou. K obdobným zjištěním došli ve své studii i Julian, Abbott (1998).
Ve své studii aplikovali dávku inzulínu kuřecím embryím v časném stadiu vývoje. U
zárodků po aplikaci 0-3. den došlo ke vzniku abnormálních kaudálních obratlů a
vykazovaly vysokou úmrtnost. Ovšem jako hlavní negativní účinek inzulínu na vyvíjející
se zárodek kuřete považují autoři achonroplazii. Výsledky našeho testování také potrvdily
embryotoxický efekt inzulínu na kaudální část zárodku kuřete, kdy u malformovaných
zárodků po aplikaci na druhém embryonálním dni, byla v 76% zaznamenáma malformace
označovaná jako syndrom kaudální regrese. Ojedinělý výskyt malformace postihující oči
zárodku označovaná jako buftalmia se vyskytla také - u zárodků po aplikaci na druhém
embryonálním dni u metody CHEST. U metody Sandwich zase došlo k signifikantnímu

74

zkrácení novotvořené kaudální části zárodku. Stejně tak při testování embryotoxicity
inzulínu metodou CHEST byla pozorována vysoká míra úmrtnosti zárodku pohybující se
v rozmezí 31% až 60% v závislosti na dni aplikace inzulínu.
Studie, zaměřující se na embryotoxicitu inzulínu, prováděné na laboratorních
savcích se ve svých výsledcích rozcházejí. Například Tanigawa et al. (1991) odhalili
zpoždění osifikace u plodů potkana, kterým byl před připuštěním uměle, pomocí
strepotozotcinu, vyvolán diabetes. Stejně tak Hannah and Moore (1971) uvedli své studii
záchyt nadpočetných žeber a duplikaci obratlových center u zárodků potkana, jehož březí
samice byly před injikací inzulínu vystaveny 48 hodinovému lačnění. Oproti tomu Ream
et al. (1970) neodhalili výskyt kosterních abnormalit u zárodků samic laboratorního
potkana. Jimž v průběhu březosti byly aplikovány různé dávky inzulínu. Je tedy patrné, že
metabolické dráhy v těle matky, nebo u laboratorních savců v experimentu hrají velice
důležitou roli. Což bylo jedním z důvodů proč jsme si pro naše pokusy vybrali metodu
testování na kuřecích zárodcích, ať už metodou CHEST in ovo nebo metodou Sandwich in
vitro.

5.2

Embryotoxické působení inzulínu v interakci s glukózou - metoda CHEST

K otestování, zda dojede ke změně embryotoxického potenciálu inzulínu v interakci
s glukózou, byl zárodkům kuřete nejprve injikován roztok glukózy v dávce 10-2 (30µg)
čímž došlo ke vzniku prostředí se zvýšenou hladinou glukózy. Následně byly aplikovány
dávky inzulínu 10-3 (3µg), 10-4 (0,3µg), 10-5 (0,03µg), 10-6 (0,003µg) a 10-7(0,0003µg).
Abychom mohli porovnat nárůst embryotoxického působení inzulínu v interakci
s glukózou, bylo nutné otestovat i samostatné působení inzulínu na zárodek kuřete.
Aplikace buď samostatného inzulínu, nebo interakce glukóza a inzulín proběhla v rozmezí
druhý až pátý embryonální den. U obou skupin byl začátek pásma embryotoxicity shodně
v rozmezí dávek 10-6 až 10-5. Ani u jednoho embryonálního dne nebyl pozorován výrazný
nárůst embryotoxického potenciálu inzulínu v interakci s glukózou.
V obou případech byla nejčastějším projevem embryotoxicity smrt zárodku. U
aplikace samostatného inzulínu i jeho interakce byl nejvyšší výskyt zárodečné smrti při
dávce 10-3 (3µg) -

90%, nejnižší po dávce 10-7 (0,0003µg) - 13%. Výskyt
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malformovaných zárodků byl opět v obou případech nejvyšší při dávce 10-5 (0,03µg) a 10-4
(0,3µg) v 8% až 15%. V závislosti na dni aplikace byl opět shodně v obou případech
nejvyšší záchyt zárodečné smrti při aplikaci na čtvtém embryonálním dni 55% až 60% a
malformovaných zárodků při aplikaci na druhém embryonálním dni 16%. V naší studii
jsme našli po aplikaci inzulínu morfologické anomálie postihující kaudální část zárodku
(syndrom kaudální regrese) a oko. Tyto vady byly shodně popsány u dětí diabetických
matek (Harris et al., 1987; Schardein, 2000; Gehlot, Mandliya, 2011) i v předchozích
experimentech (Duraiswami, 1950; Vandogen, 1964).
V našem případě, kdy byla testována embryotoxicita inzulínu v interakci
s glukózou, nárůst embryotoxického potenciálu oproti inzulínu samotnému nalezen nebyl.
Tím, že jsme zárodkům kuřete nejprve aplikovali glukózu a následně inzulín, jsme
modelovali situaci gravidních žen s nekompenzovaným diabetem. K tomu nás vedly
studie, které se zabývaly vlivem nekompenzovaného diabetu na vznik vrozených vad a
úmrtí novorozenců. Studie porovnávající výsledky u diabetu 1. a 2. typu odhalily, že
těhotenství komplikované diabetem 2. typu je asociováno s horšími výsledky, než je tomu
v případě těhotenství komplikované diabetem 1. typu. Což je přisuzováno rizikovým
faktorům, jako je léčba perorálními antidiabetiky, nedostatku kyseliny listové a obezitě.
(Dunne et al., 2003; Clausen et al., 2005; Roland et al., 2005). U žen s diabetem 1. typu je
snížení rizika vzniku malformace asociováno s prekoncepční péčí, což podporují data
z Francie, kde prekoncepční péče u žen s diabetem 2. typu byla v 28% ve srovnání se 49%
u žen s diabetem 2. typu a důkladnou kontrolou glykémie v časném těhotenství (Ray et al.,
2001; Boulot et al., 2003). U matek s nedostatečnou kompenzací diabetu dochází ke
vzniku vyšší hladiny glykémie a tím dochází ke vzniku hyperglykémie i u plodu. U plodu
následně dochází k normalizaci glykémie vlastní produkcí inzulínu. Tímto fenoménem se
ve své studii zabývali Weis et al. (1998), kteří rozdělili skupinu 21 pacientek s diabetem
1. typu do tří skupin podle hladiny inzulínu v pupečníkové krvi. První skupina, u které byla
hladina inzulínu < 20µU/ml tvořila kontroly. Druhá skupina 20 - 50µU/ml byla označena
jako střední, a třetí skupinu tvořily ženy, u nichž hladina inzulínu v pupečníkové krvi byla
>50 µU/ml. U novorozenců s vysokou hladinou inzulínu (>50 µU/ml, bylo zaznamenáno
vyšší riziko makrosomie, císařského řezu, syndromu dechové tísně (RDS).
Správná léčba inzulínem před koncepcí a během těhotenství hraje velice důležitou
roli ve výsledku diabetických těhotenství. Samostatně působící inzulín má výrazný
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embryotoxický potenciál a proto by je u budoucích matek – diabetiček důležitá důsledná
kompenzace diabetu a plánování těhotenství. Aby těhotné diabetičky předešly vysokým
hodnotám inzulínu v krvi, byla by prospěšná častá kontrola glykémie během dne a možnost
využití inzulínových pump, u nichž je dávkování inzulínu plynulejší. Nedocházelo by tak
nárůstu hladiny inzulínu v krvi matky a následně k negativnímu vlivu na jejich potomky.
Inzulínová pumpa, která by plně nahradila funkci pankreatu, je ovšem ještě hudba
budoucnosti. Taková inzulínová pumpa by musela naprosto spolehlivě monitorovat hladinu
glykémie a přecházet možnému vzniku hypoglykémie po zvýšené fyzické aktivitě.
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6

ZÁVĚR

1) Začátek pásma embryotoxicity po aplikaci samotného inzulínu metodou CHEST
byl v rozmezí dávek 10-6 (0,003µg) až 10-5 (0,03µg). U skupiny zárodků, kterým byla
aplikována nejprve glukóza a následně inzulín byl začátek pásma embryotoxicity v
rozmezí

stejných dávek 10-6 (0,003µg) až 10-5 (0,03µg). Nárůst embryotoxického

potenciálu inzulínu v interakci s glukózou při našem testování tedy pozorován nebyl.
2) Malformační spektrum samostatně působícího inzulínu bylo velice obdobné jako
malformační spektrum inzulínu po předchozí aplikaci glukózy. Nejčastějším projevem
embryotoxicity byla u obou skupin zárodečná smrt. Nejčastěji pozorovanou malformací
byl u obou skupin syndrom kaudální regrese pozorovaný u zárodků, kterým byla testovaná
látka aplikována druhý embryonální den. Ojediněle pozorované byly malformace
postihující srdce. Obdobné vývojové vady byly popsány u dětí matek – diabetiček.
3) Po dlouhodobé aplikaci inzulínu metodou Sandwich docházelo k signifikantnímu
zkrácení novotovořené kaudální části zárodku kuřete při dávce 10-5 po 24 hodinové
kultivaci. Po 48 hodinové kultivaci došlo k signifikatnímu zkrácení novotovořené kaudální
části zárodku nejen u dávky 10-5, ale i u dávky 10-6. V porovnání s metodou CHEST byl
začátek pásma embryotoxicity nižší o jeden dávkový řád.
4) Po dlouhodobé aplikaci inzulínu metodou Sandwich bylo signifikatní zkrácení
novotovořené kaudální části zárodku kuřete spojeno s poruchou napojení viteliních cév na
zárodek a k zjednodušenému větvení viteliních cév. Ve tkáních kaudální části zárodku
docházelo ke krevním výronům.
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