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Úvod 
 
Gestačný diabetes mellitus (GDM) je definovaný ako glukózová intolerancia akéhokoľvek 
stupňa prvýkrát manifestovaná počas gravidity (1). GDM je globálnym problémom, ktorý 
zvyšuje riziko výskytu tehotenských komplikácií. Napriek tomu, že po ukončení gravidity sa 
u väčšiny matiek tento stav normalizuje, mnohé štúdie potvrdzujú dlhodobý negatívny vplyv 
na vývin a zdravie plodu (2, 3). Medzi faktory, ktoré zvyšujú riziko postihnutia GDM patrí 
okrem pokročilého veku matky, nadhmotnosti, obezity a výskytu diabetu v rodine (4) aj 
samotná nezdravá strava matky (5). Potomkovia matiek s GDM majú preukázateľne vyššiu 
predispozíciu k obezite, hypertenzii, zhoršenej glukózovej tolerancii, či diabetu (6–8). 
Nakoľko je však prenatálne obdobie kritické aj pre vývin centrálnej nervovej sústavy (CNS), 
intrauterinné vystavenie nezdravej strave (9) či maternálnej hyperglykémii, hyperinzulinémii 
a prozápalovému stavu (10) vplýva aj na vývin mozgu. Mnohé štúdie sú zamerané na 
asociáciu GDM s oneskorením vývinu CNS (11), zhoršenou pamäťou (12), či autistickým 
správaním (13), no priama súvislosť a patomechanizmus zostávajú nejasné. Cieľom 
experimentu bolo zistiť, či samotná strava typu fast-food alebo len jej kombinácia 
s indukovaným GDM spôsobí zmeny v morfologickom vývine, manifestácii neurologických 
reflexov a správaní u samčích a samičích potomkov. Predpokladali sme, že už konzumácia 
stravy typu fast-food u matiek spôsobí zmeny vo vývine CNS, pričom sme očakávali 
zosilnenie tohto efektu v skupine s indukovaným GDM. 
 
Materiál a metódy 
 
Experiment sme vykonali na myšiach kmeňa CD1 (AnLab, Praha, Česká republika; n = 18). 
Zvieratá sme chovali v štandardných laboratórnych podmienkach (teplota 22 ± 2 °C, vlhkosť 
55 ± 10 %, 12 hodinový cyklus svetla a tmy). Prístup k potrave a vode bol ad libitum. Samce 
(n = 9) dostávali kontrolnú stravu (Eypy-KMK20, Sedliště, Česká republika). Samice (n = 9) 
sme rozdelili do troch skupín: prvá konzumovala kontrolnú stravu (CTRL), druhá stravu typu 
fast-food (FFD) a tretia skupina konzumovala stravu typu fast-food a indukovali sme u nej 
diabetes intraperitoneálne podávaným streptozotocínom (FFD/STZ), pričom uvedenú stravu 
konzumovali všetky skupiny až do skončenia laktácie. STZ sme podávali pred párením tri po 
sebe nasledujúce dni v dávke 50 mg/kg. Vo veku troch mesiacov sme myši párili. Glykémiu 
sme monitorovali po každom ukončenom týždni gravidity. Vrhy sme zredukovali na 8 mláďat 
u každej samice z dôvodu zabezpečenia rovnakých podmienok pre všetky mláďatá. Výsledný 
počet potomkov v jednotlivých skupinách bol pre CTRL 24, FFD 24 a FFD/STZ 16 mláďat. 
Od prvého postnatálneho dňa (PND) až po odstav sme batériou neurovývinových testov 



sledovali otvorenie oka, rozvinutie ušnice, prerezanie rezákov, otvorenie zvukovodu, reflex 
žmurknutia, úchop prednou a zadnou končatinou, negatívnu geotaxiu, reflex na zvukový 
podnet, dopad na štyri končatiny a pretočenie sa z chrbta. Reflex sme považovali za prítomný 
ak sa objavil minimálne v dvoch za sebou nasledujúcich dňoch a výsledky sme hodnotili ako 
priemerný PND (14). Po odstavení mláďat sme zisťovali prítomnosť prejavov úzkostného 
správania testom vyvýšeného bludiska v tvare plus a testom svetla a tmy, depresívneho 
správania tesom núteného plávania a „splash“ testom a autistického správania s využitím testu 
zahrabávania guličiek. Pamäť sme testovali v teste rozpoznávania nového objektu 
a lokomotorickú aktivitu v teste otvoreného poľa (15). Počas celého experimentu sme zvieratá 
týždenne vážili a monitorovali spotrebu krmiva. Dáta sme analyzovali GraphPad Prism 6 
softwarom (GraphPad Software, Inc., CA, USA). Nakoľko vplyv pohlavia na manifestáciu 
reflexov sme nedokázali, pri štatistickej analýze sme zohľadnili iba experimentálnu skupinu 
s využitím jednofaktorového ANOVA testu. Výsledky udávame ako aritmetický priemer so 
štandardnou odchýlkou. Za štatisticky významné sme považovali p < 0,05. 
 
Výsledky 
 
Prvá manifestácia hyperglykémie u samíc FFD/STZ skupiny bola prítomná po ukončení 
prvého týždňa gravidity. Model nebol spojený s prítomnosťou obezity, nakoľko telesná 
hmotnosť samíc sa počas celého trvania experimentu medzi skupinami neodlišovala. 
Medziskupinové rozdiely v hmotnosti sme nezistili ani u potomkov v PND1 a PND28. 
Potomkom FFD/STZ matiek sa neskôr otvorili oči v porovnaní s potomkami CTRL matiek 
(14,5 vs. 13,6 PND; p<0,001; obr.1A), neskôr manifestovali reflex žmurknutia (14,4 vs. 13,4 
PND; p<0,001), úchop prednou končatinou (3,0 vs. 2,0 PND; p<0,01; obr.1B), reflex na 
zvukový podnet (14,3 vs. 13 PND; p<0,05; obr.1C) a taktiež neskôr dopadli na všetky štyri 
končatiny v „air-righting“ teste (6,6 vs. 5,1 PND; p<0,05; obr.1D). Medziskupinové rozdiely 
v úzkostnom, depresívnom ani autistickom správaní sme nepreukázali, s výnimkou 
častejšieho vstupovania samičích potomkov FFD/STZ matiek do otvorených ramien 
v porovnaní s CTRL skupinou v teste vo vyvýšenom bludisku v tvare plus (8,0 vs. 4,6 
vstupov; p<0,05). Pamäťové schopnosti ani lokomotorická aktivita sa medzi skupinami 
nelíšili. 

 
 



Obr. 1 Manifestácia otvorenia očí (A), úchopu prednou končatinou (B), reflexu na zvukový 
podnet (C) a dopadu na všetky štyri končatiny v „air righting“ teste (D) u potomkov. Vo 
všetkých testoch  sme preukázali oneskorenie vývinu potomkov vo FFD/STZ skupine. 
 
Diskusia 
 
Zaviedli sme chemicko-nutričný model GDM, pričom chemickú indukciu sme uskutočnili 
v období pred párením, a teda potomkovia neboli vystavení chemickému pôsobeniu STZ 
počas gravidity. Po ukončení prvého týždňa gravidity došlo u FFD/STZ skupiny 
k manifestácii GDM výrazným nárastom glykémie. Samotná konzumácia stravy typu fast-
food, ani kombinácia tejto stravy s podávaním STZ neboli spojené s obezitou matky, preto 
tento faktor môžeme z hľadiska interpretácie výsledkov vylúčiť. Vo FFD skupine sme 
preukázali oneskorenie manifestácie úchopu prednou končatinou, čo je v súlade so štúdiou 
Mendes-da-Silva a kol. (9), kde maternálna konzumácia vysoko-tukovej stravy spôsobila 
oneskorenú maturáciu motorických reflexov. Zároveň však preukázali oneskorenie 
somatického vývinu a senzorických reflexov (9), ktoré sme v našom experimente nepotvrdili. 
Jedným z dôvodov by mohla byť strava bohatá na tuky použitá v uvedenej štúdii. U 
potomkov s maternálnou konzumáciou stravy typu fast-food a indukovaným GDM sme, 
podľa očakávania, pozorovali výraznejšie zmeny vo vývine aj v manifestácii reflexov. 
Neskoršie otvorenie oka spolu s manifestáciou reflexu žmurknutia u potomkov FFD/STZ 
matiek je v súlade so štúdiou Alvareza a kol. (3), ktorá poukazuje na častejší výskyt očných 
patológií u potomkov matiek s GDM. Zo senzorických reflexov sa neskôr objavil reflex na 
zvukový podnet a z motorických reflexov sme pozorovali neskoršie objavenie úchopu 
prednou končatinou a dopadu na štyri končatiny. Klinické štúdie (13) a animálne experimenty 
(11) taktiež poukazujú na problémy neurovývinového charakteru, či zápalové zmeny 
v mozgu, avšak v našom experimente sme sa pravdepodobne ako prví zaoberali pozorovaním 
neuromotorického vývinu u mláďat matiek s GDM.  
Behaviorálnym testovaním potomkov v adolescentnom veku sme zistili, že častejšie 
vstupovala do svetlých ramien v teste vyvýšeného bludiska v tvare plus FFD/GDM skupina 
a takisto sme zaznamenali trend k vyššej latencii v teste vynúteného plávania, čo by mohlo 
poukazovať na sklon tejto skupiny k úzkostnejšiemu a depresívnejšiemu správaniu. V 



celkovom čase strávenom vo svetlých ramenách sa však neodlišovali od CTRL skupiny a ani 
v ostatných testoch zameraných na úzkostné, depresívne, či repetitívne správanie a pamäť sa 
jednotlivé skupiny medzi sebou nelíšili. Domnievame sa, že vek potomka takisto zohráva 
dôležitú úlohu v súvislosti s manifestáciou zmien v správaní potomkov matiek s GDM. Tento 
predpoklad je podporený štúdiou Huerta-Cervanta a kol. (16), kde boli anxiozita a pamäťové 
schopnosti potomkov negatívne ovplyvnené maternálnym GDM až v dospelom, nie však 
v mladom veku. Aj z tohto dôvodu bude v budúcich štúdiách potrebné sledovať správanie 
potomkov dlhodobo v priebehu života až do staroby. Keďže sme preukázali zmeny vo vývine 
potomkov matiek s GDM, v nasledujúcich štúdiách by sme sa taktiež chceli zamerať na 
patomechanizmus týchto zmien na úrovni CNS. 
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