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Úvod 
Gestačný diabetes mellitus (GDM) je definovaný ako intolerancia glukózy, ktorá sa prvýkrát 
prejaví alebo je prvýkrát diagnostikovaná počas tehotenstva (1). Najnovšie údaje naznačujú, 
že GDM postihuje 14 % až 16,8 % tehotenstiev na celom svete (2). Nadhmotnosť a obezita sú 
dôležitými faktormi rozvoja GDM, pri každom zvýšení BMI o 1 kg/m2 sa prevalencia GDM 
zvyšuje o 0,92 % (3). GDM je celosvetový problém, ktorý významne zvyšuje riziko 
tehotenských komplikácií a predčasného pôrodu, a je spojený s nepriaznivými zdravotnými 
následkami pre matku a dieťa v krátkodobom aj dlhodobom horizonte. Hyperglykémia počas 
tehotenstva zhoršuje vnútromaternicové prostredie, ovplyvňuje normálny vývin plodu a má za 
následok dlhodobý vplyv na funkciu a štruktúru pankreasu u plodu (4). Tento stav môže viesť 
k zvýšenému riziku vzniku obezity, intolerancie glukózy a diabetu 2. typu (T2DM) u 
potomkov v neskoršom veku (5). Počas bunkovej smrti, či už apoptózy, nekrózy alebo 
NETózy, sa do cirkulácie uvoľňuje DNA. Táto mimobunková - extracelulárna DNA (ecDNA) 
je rozpoznávaná imunitným systémom a môže vyvolávať zápalovú odpoveď. Pri obezite sú 
zdrojom vysokých koncentrácií ecDNA adipocyty podliehajúce apoptóze (6). GDM je tiež 
stavom subklinického zápalu. Obezita matky zohráva dôležitú úlohu v regulácii inzulínovej 
senzitivity vylučovaním adipokínov a prozápalových cytokínov (7). Viaceré štúdie na 
zvieratách ukázali, že potomkovia matiek s diabetom majú inzulínovú rezistenciu a diabetes  
(8). Nie je však jasné, či vnútromaternicové hyperglykemické prostredie ovplyvňuje 
koncentrácie ecDNA v potomstve z dlhodobého hľadiska. 
V tejto štúdii sme sa zamerali na vyvolanie gestačného diabetu u myší CD1 pomocou 
chemicko - nutričného modelu, ktorý kombinoval streptozotocín (STZ) - dobre známe �-
cytotoxické liečivo (9) a stravu typu fast-food (FFD). Nízke dávky STZ v kombinácii s FFD 
prekoncepčne spôsobujú, že hyperglykémia nastáva prvýkrát počas gravidity a nedochádza  
interakcii plodu so STZ (10). Vychádzajúc z týchto faktov sme si položili otázku, či GDM 
ovplyvní glukózovú toleranciu a hmotnosť u potomkov. Ďalším cieľom bolo zistiť vplyv na 
cirkulujúce koncentrácie mimobunkovej DNA. Keďže potomkovia matiek s GDM majú 
zvýšené riziko metabolických a kardiovaskulárnych komplikácií, predpokladali sme, že 



 
 

adolescentní potomkovia matiek s GDM budú mať zvýšenú adipozitu, glykémiu a vyššie 
hladiny cirkulujúcej ecDNA v porovnaní s potomkami normoglykemických matiek. 
 
 
Materiál a metódy 
Do pokusu sme zaradili 9 samcov a 9 samíc myší z kmeňa CD1 (Velaz, Praha, ČR). 
Experimentálne zvieratá  sme chovali v štandardných laboratórnych podmienkach (teplota 
22 ± 2 °C, vlhkosť 55 ± 10 %, 12 hodinový cyklus). Prístup k potrave a vode bol ad libitum. 
Všetky experimentálne postupy boli schválené Štátnou veterinárnou a potravinovou správou 
SR a boli vykonané v súlade so smernicou EÚ 2010/63/EÚ a slovenskou legislatívou. 
Samice myší boli rozdelené do troch skupín s približne rovnakou telesnou hmotnosťou vo 
veku siedmich týždňov. Kontrolná skupina (CTRL = 3) dostávala počas celého experimentu 
štandardnú stravu (296 kcal/100 g, 3 % tuku w/w, 11 % energie pochádzajúcej z tuku; Eypy-
KMK20, Sedliště, Česká republika). Skupiny FFD a GDM (n = 3, každá) dostávali až do 
pôrodu komerčne dostupné cheeseburgery (259 kcal/100 g, 11 % tuku w/w, 38 % energie 
získanej z tuku). Cheeseburgery sme zakúpili v miestnej reštaurácii, pomleli a vytvarovali do 
homogénnych kúskov s hmotnosťou približne 50 g.  Na napodobnenie patofyziologického 
stavu ľudského GDM sme použili chemicko-nutričný model GDM. Päť týždňov po začiatku 
podávania experimentálnej stravy sme 3 samiciam po 3 hodinách hladovania intraperitoneálne 
podali STZ (Sigma-Aldrich, St. Louis, Missouri) v dávke 50 mg/kg v 0,1 mmol/l citrátovom 
pufri (pH 4,5) počas troch po sebe nasledujúcich dní. Aby sa predišlo náhlej hypoglykémii po 
podaní STZ, myšiam sme počas nasledujúcich 24 hodín podali 10 % roztok sacharózy. 
Kontrolné samice dostali rovnaký objem citrátového pufru. Šesť týždňov po randomizácii 
sme samice párili so samcami, ktorých sme kŕmili štandardnou stravou a umiestnili ich spolu 
v pomere 1:1 na päť dní. Prítomnosť vaginálnej zátky sa považoval za 0. deň gravidity. Deň 
pôrodu sme považovali za postnatálny deň (PND) 0. Ak to bolo možné, vrhy sme zredukovali 
na 4 samice a 4 samce do 24 hodín od narodenia, aby sa zabezpečila jednotnosť v materskej 
starostlivosti. Počas celého experimentu sme samice týždenne vážili a merali hodnoty 
glykémie. Mláďatá sme vážili týždenne až do usmrtenia na PND28 a glykémiu merali na 
PND1 tým, ktoré sme usmrtili pri redukovaní, pri odstave na PND21 a pri usmrtení na 
PND28. Odobraté vzorky plazmy na biochemické a molekulárne analýzy sme uskladnili pri 
teplote -80 ˚C. Extracelulárnu DNA sme izolovali komerčným kitom QIAGEN a koncentráciu 
sme stanovili fluorometricky. Frakcie jadrovej a mitochondriálnej DNA sme vyhodnotili 
pomocou PCR v reálnom čase (11) na Mastercycler realplex 4 (Eppendorf, Hamburg, 
Nemecko) a Sso Advanced Universal SYBR Green Supermix (Bio Rad Laboratories, 
Hercules, CA, USA). Aktivitu nešpecifickej deoxyribonukleázy (DNázy) sme stanovili 
pomocou metódou jednoduchej radiálnej enzýmovej difúzie (12) s použitím zeleného 
fluorescenčného farbiva GoodViewTM (SBS Genetech, Peking, Čína). Koncentráciu inzulínu 
sme merali pomocou súpravy ELISA pre potkany/myši (Mercodia AB, Uppsala, Švédsko) 
podľa inštrukcií výrobcu.  
Dáta sme vyhodnotili pomocou štatistického softvéru GraphPad Prism 9 (GraphPad Software 
Inc., USA). Telesnú hmotnosť matiek sme hodnotili pomocou dvojfaktorovej analýzy 
rozptylu s opakovanými meraniami (ANOVA). Ostatné údaje sme analyzovali pomocou 
dvojfaktorovej ANOVA s diétou a pohlavím ako fixnými faktormi, po ktorej nasledoval 
Sidakov post hoc test. Údaje uvádzame ako priemer a štandardná odchýlka (SD). Údaje o 
mimobunkovej DNA a jej komponentoch prezentujeme ako priemer a štandardná chyba 
merania (SEM). Hodnoty p < 0,05 sme považovali za štatisticky významné. 
 
 
 



 
 

Výsledky 
Jedna samica zo skupiny GDM neotehotnela, preto bola z analýz vylúčená. Samice počas 
celej štúdie priberali až do pôrodu a po laktácii sa hmotnosť stabilizovala (obr. A, p < 0,001), 
ale medzi skupinami sa nepreukázal žiadny rozdiel. Od prvého týždňa tehotenstva bola 
glykémia vyššia u samíc s GDM v porovnaní so skupinami CTRL a FFD (15,3 ± 5,0 vs. 7,7 ± 
0,4 vs. 6,9 ± 0,4 mmol/l). Glykémia dosiahla maximum v druhom týždni (23,3 ± 4,0 vs. 7,5 ± 
0,7 vs. 5,9 ± 0,6 mmol/l) a pretrvávala aj po období laktácie (obr. 1B). Príjem kalórií sa v 
priebehu experimentu medzi skupinami nelíšil (obr. 1C), hoci FFD a GDM matky 
konzumovali významne viac tuku v porovnaní s CTRL samicami (obr. 1D, p < 0,001 v oboch 
prípadoch).  

 
Obr. 1.  Výsledky matiek. A. Hmotnostná krivka: pdiéta = 0.808, pčas < 0.001, pdiéta* čas interakcia = 
0.107; B. glykémia: pdiéta = 0.013, p čas = 0.045, pdiéta* čas interakcia < 0.001; C. Príjem kalórií 
počas experimentu: pdiéta = 0.883, p čas < 0.001, pdiéta* čas interakcia = 0.540; D. Príjem tukov počas 
experimentu: pdiéta < 0.001, pčas < 0.001, pdiéta* čas interakcia < 0.001; * p < 0.05, ** p < 0.01, *** 
p < 0.001. 
 
V priebehu sledovania sa telesná hmotnosť v 3 skupinách samičích potomkov nelíšila 
významne. Tri skupiny samčích potomkov mali pri narodení podobnú telesnú hmotnosť. Od 
PND8 do konca štúdie boli potomkovia matiek s GDM ľahší v porovnaní s ich rovesníkmi z 
CTRL a FFD skupín (p < 0,001, v oboch prípadoch). Pri ukončení pokusu (PND28) 
dosahovali najvyššiu hmotnosť samce od matiek konzumujúcich  FFD. Príjem kalórií sa 
týždeň po odstave medzi skupinami významne nelíšil u samcov, ani u samíc. V PND28 mali 
samci vyššiu glykémiu, inzulinémiu a pomer inzulín ku glukóze, v rámci pohlaví sme však 
nepozorovali významný rozdiel medzi skupinami (dáta neudávame). 
Koncentrácie ecDNA (obr. 2A), ani jej komponenty - jadrová (obr. 2B), mitochondriálna 
DNA (obr. 2C), či pomer ncDNA k mtDNA (obr. 2D) neboli významne ovplyvnené 
materskými faktormi. DNázová aktivita bola vyššia u CTRL samíc v porovnaní so samicami 
FFD (obr. 2E, p < 0,05). 
 



 
 

 
 
Obr. 2. Extracelulárna DNA and DNázová aktivita u potomkov. A. Koncentrácia ecDNA: 
pdiéta = 0.631, ppohlavie = 0.537, pdiéta*pohlavie interakcia = 0.916, B. koncentrácie nukleárnej DNA: 
pdiéta = 0.302, ppohlavie = 0.033, pdiéta*pohlavie interakcia = 0.215, C. koncentrácia mitochondriálnej 
DNA: pdiéta = 0.625, ppohlavie = 0.486, pdiéta*pohlavie interakcia = 0.576, D. pomer mitochondriálnej 
ku nukleárnej DNA: pdiéta = 0.957, ppohlavie = 0.104, pdiéta*pohlavie interakcia = 0.449, E. DNázová 
aktivita: pdiéta = 0.438, ppohlavie= 0.187, pdiéta*pohlavie interakcia = 0.048; * p < 0.05.  
  
Diskusia 
Vývinová hypotéza o pôvode zdravia a chorôb predpokladá, že intrauterinné a skoré 
postnatálne stresory môžu prostredníctvom vývinovej plasticity zvýšiť riziko vzniku 
chronických ochorení v neskoršom veku (13). GDM predstavuje najčastejšiu komplikáciu 
tehotenstva, ktorá celosvetovo postihuje tri až 14 % tehotenstiev a vedie k závažným 
metabolickým ochoreniam matky aj potomkov (14). V tejto štúdii sme použili nutrično-
chemický model GDM, aby sme  zistili vplyv hyperglykémie matky počas tehotenstva na 
zdravie potomstva. Matky konzumovali FFD s vysokým obsahom nasýtených tukov vo forme 
homogenizovaných cheeseburgerov prekoncepčne a počas tehotenstva. Tento typ stravy v 
našom experimente neviedol k obezite, kalorický príjem matiek bol podobný v porovnaní s 
matkami na štandardnej strave, ale príjem tukov bol výrazne vyšší. Nutričný GDM sa 
u hlodavcov indukuje stravou s 50 - 60 % obsahom tuku, najmä loja, čo nezodpovedá 
nezdravej ľudskej strave. My sme sa rozhodli aplikovať typ diéty, ktorý je podobný 
stravovacím návykom ľudí, a aj obsahom tuku lepšie zodpovedá vysoko-tukovej strave ľudí, 
keďže príjem potravy s obsahom až 60 % tuku neodráža typické stravovacie návyky. 
Predpokladali sme, že GDM matky povedie k morfologickým a metabolickým zmenám u 
potomkov. Zvýšený transplacentárny prenos materskej glukózy stimuluje uvoľňovanie 
inzulínu β-bunkami pankreasu plodu. Keďže inzulín je hlavným faktorom rastu plodu a 
reguluje systém inzulínu podobného rastového faktora, v konečnom dôsledku vedie k 
makrozómii plodu (15). V našej štúdii sa pôrodná hmotnosť potomkov medzi skupinami 



 
 

nelíšila. V neskoršom období mali samčie mláďatá od GDM matiek nižšiu telesnú hmotnosť 
od PND8 až do usmrtenia. Nízka pôrodná hmotnosť sa spájala s podvýživou matiek (16) 
alebo nekontrolovaným diabetom počas gravidity (17), ale v našej štúdii sa pôrodné hmotnosti 
potomkov nelíšili. Faktory vedúce k retardácii rastu samčích potomkov matiek s GDM v našej 
štúdii nie sú jasné, ale medzipohlavné rozdiely u potomkov postihujúce samce sú v literatúre 
popísané a matky konzumovali FFD pred a počas gravidity. 
U matiek sa GDM vyvinul na konci prvého gestačného týždňa a glykémia dosiahla najvyššie 
hodnoty v druhom gestačnom týždni. Tehotné matky trpeli počas gravidity závažnou 
hyperglykémiou, ktorá sa udržiavala po pôrode aj laktácii. Z dlhodobého hľadiska je 
potomstvo vystavené väčšiemu riziku vzniku glukózovej intolerancie a T2DM (18). Naše 
výsledky sú v rozpore s inými štúdiami, ktoré poukazujú na zhoršenú glukózovú toleranciu u 
potomkov, ktorí boli počas vnútromaternicového vývinu vystavení hyperglykémii. 
Predpokladali sme, že zvieratá si udržiavali normoglykémiu prostredníctvom vyššej 
produkcie inzulínu, ale túto teóriu sme nedokázali.  
Koncentrácie ecDNA sú u obéznych ľudí a v prítomnosti inzulínovej rezistencie vyššie. 
V prípade potomkov myší s GDM sa koncentrácie ecDNA ani jej komponentov nelíšili, 
neboli však ani obézni ani inzulín rezistentní. Fragmentačná analýza (dáta neudávame) 
vylúčila prítomnosť možných krátkych fragmentov, ktoré qPCR nedokáže zachytiť.  
Naše výsledky naznačujú, že gestačná hyperglykémia matky v neprítomnosti obezity 
ovplyvnila hlavne telesnú hmotnosť dospievajúcich samcov, ktorí boli ľahší v porovnaní 
s potomkami normoglykemických matiek. Otázkou však je, či by tieto rozdiely pretrvávali aj 
do dospelosti. 
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