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OPONENTSKÝ POSUDEK 
na diplomovou práci 

 Kláry Steklíkové: 

 

Testování embryotoxicity léků na zárodku kuřete 
 

 

Předložená diplomová práce má standardní členění vědecké práce a je psána klasickou 

formou. Práce obsahuje 73 stran textu včetně seznamu literatury a dále je doplněna videem 

porovnávajícím vitalitu zárodků exponovaných inzulínem s kontrolními zárodky.  

Práce se zabývá studiem vlivu inzulín podávaného v těhotenství a jeho potenciálních 

rizik pro vývoj plodu. Literární přehled (22 stran) se zaměřuje na teratologii obecně s 

následným zaměřením na diabetes mellitus. Přehled je psán jasně a srozumitelně s logickou 

návazností, což svědčí o dobré orientaci studentky v problematice. Cílem práce bylo objasnit 

jakými mechanismy dochází k vyvolání defektu růstu kaudální části zárodku. Dále bylo cílem 

zjistit, v jakém vývojovém stádiu je po vystavení vlivu teratogenu možné provádět měření 

kaudální části zárodku. A na závěr pak porovnat senzitivitu použité metody SANDWICH s 

dříve využívanou metodou CHEST. Stanovené cíle byly splněny. 

 Pro studium byly použity metody klasické experimentální embryologie s využitím 

kuřecích embryí jako experimentálního modelu. Jednotlivé použité metody jsou detailně 

popsány v metodické části včetně složení jednotlivých kultivačních médií. Při studiu byla 

hodnocena letalita embryí, délka kaudální části zárodku, přítomnost krevních sraženin v 

kaudální části embrya i dolních končetinových pupenech a tvorba vitelinních cév. Studentka 

testovala čtyři různé koncentrace inzulínu a analyzovala jejich vliv na vznik malformací. 

 Výsledky odhalily embryotoxický efekt inzulínu podaného kuřecím zárodkům v 

koncentracích 10
-6

 až 10
-4

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

malformacemi zárodků. Pozorované byly zejména defekty tvorby vitelinních cév a defekty  

růstu kaudální části, kdy zárodky exponované inzulínem vykazovaly její zkrácení. Výsledky 

jsou doplněny bohatou obrazovou dokumentací představující jednotlivé vývojové 

malformace.  
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  V diskuzi studentka porovnává svá pozorování se studiemi využívajícími jiné 

metodické přístupy u kuřecích embryí i savců a hodnotí výhody a vhodnost použití 

jednotlivých metodik.  

 Souhrn hlavních výsledků je přehledně uveden v závěrečné kapitole. Seznam použité 

literatury je uveden na 7 stranách a svědčí o snaze studentky podrobně nastudovat danou 

problematiku.  

 

 Celkově lze konstatovat, že předložená práce řeší aktuální problematiku a přináší nové 

poznatky o zvýšeném riziku podávání inzulínu během embryonálního vývoje, které vede ke  

vzniku vývojových vad, růstové retardaci a zárodečné smrti. Předložená práce splňuje 

všechny formální požadavky kladené na diplomovou práci a vytýčené cíle byly splněny. 

Rovněž studentka prokázala schopnost samostatné vědecké práce. Doporučuji tedy přijetí této 

diplomové práce k obhajobě.    

 

Doplňující otázky: 

 Mohla byste podrobněji vysvětlit, čím jsou Vaše výsledky inovativní a čím se tato 

studie liší od předchozích publikací? 

 Proč jste neaplikovala inzulín přímo do amniového vaku in ovo? 

 Pozorovala jste anterio-posteriorní rozdíly v množství apoptotických buněk v 

končetinových pupenech po aplikaci inzulínu? Pokud ano, jak si tento výsledek 

vysvětlujete? 

 Plánujete v budoucnosti pokračovat se studiem molekulárních mechanizmů 

podílejících se na vzniku pozorovaných malformací? Jaké změny signalizace byste 

očekávala? 

 

Doporučené hodnocení: výborně 

 

 

Brno, 9.9.2015                                                      doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D. 


