
Abstrakt 

Vývoj plodu může být negativně narušen vnějšími faktory, které mohou zapříčinit 

vznik vývojových vad. Takové faktory jsou nazývány teratogeny a spadají mezi ně mimo, 

fyzikálních a biologických také chemické látky včetně některých běžně užívaných léčiv, 

kterým je doporučováno se v těhotenství vyhýbat. V případě žen s chronickým onemocněním, 

jakým je například diabetes mellitus, je ale nutná trvalá medikace i během těhotenství. Je 

proto třeba zajistit léčivo a dávku, které jsou pro užívání je v těhotenství bezpečné. 

Při zjišťování embryotoxicity léků se uplatňují prospektivní a retrospektivní 

epidemiologické studie, které jsou doplňovány výsledky získanými v experimentálních 

studiích. Dle doporučení OECD (organization for economic co-operation and development) je 

klasické testování prováděno na dvou odlišných savčích druzích. Tyto výzkumy jsou ovšem 

limitovány rozdílnou farmakokinetikou a biotransformací, kterým látka v mateřském 

organismu podléhá. Proto se při alternativním testování využívají takové metody, které vliv 

mateřského organismu vyloučí. Jedním z modelových organismů toto umožňující je zárodek 

kuřete. Ten mimo jiné může na rozdíl od testování na buněčných či tkáňových kulturách 

poskytnou i komplexní informace o působení testovaného faktoru na organismus jako celek. 

Za tímto účelem byla vyvinuta v naší laboratoři nová in vitro metoda SANDWICH, která 

navíc umožňuje chronickou expozici zárodku testované látce, čímž zvyšuje senzitivitu 

testování. 

Potomci matek s diabetem mají zvýšené riziko vzniku vývojových vad, zejména 

kardiovaskulární a nervové soustavy. Ty se u nich objevují až 4,5, respektive třikrát častěji. 

Jednou z nejrizikovějších vad je však syndrom kaudální regrese, který je ve srovnání 

s fyziologickými těhotenstvími u dětí matek s diabetem až 26krát častější.  

Cílem této práce bylo za pomoci in vitro metody SANDWICH otestovat vliv 

humánního inzulínu na modelu vyvíjejícího se zárodku kuřete a potvrdit, či vyvrátit možnost 

vyvolání pozorovaných vývojových vad. 

Získané výsledky odhalily embryotoxický efekt inzulínu podaného kuřecím zárodkům 

v koncentracích 10
-6

 až 10
-4

 mg/ml, kdy se projevoval letalitou, růstovou retardací a 

malformacemi zárodků. Pozorované vývojové vady byly defekty v tvorbě vitelinních cév a 

napojení zárodku na area vasculosa, tvorba krevních sraženin v dolních končetinových 

pupenech, defekty tvorby neurální trubice v kaudální části a defekty v růstu kaudální části, 



kdy zárodky exponované inzulínem vykazovaly její zkrácení. Dále jsme pozorovali u zárodků 

vystavených vlivu inzulínu apoptotické elementy v neurální trubici a končetinových 

pupenech, které u kontrolních zárodků nebyly patrné. 

Tyto výsledky naznačují, že jedním z faktorů vyvolávající defekty kardiovaskulární a 

neurální soustavy by mohla být právě aplikace terapeutického humánního inzulínu, stejně 

jako v případě tvorby syndromu kaudální regrese. Je proto nezbytné při výběru medikace 

těhotných diabetiček vyhodnotit všechna rizika a benefity a naplánovat léčbu tak, aby, v 

případě nutnosti aplikace terapeutického inzulínu, lékaři pečlivě uvážili používání humánního 

inzulínu a optimalizovali jeho dávku. 
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