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Seznam použitých zkratek 
 

AUC area under the curve 

CD cluster of differentiation 

DNA deoxyribonucleic acid 

ELISA enzyme-linked immuno sorbent assay 

FcgammaBP Fcgamma-binding protein 

FIRS fetal inflammatory response syndrome 

GDF-15 

GM-CSF 

growth differentiation factor 15 

granulocyte-macrophage colony-stimulating factor 

HCA histologic chorioamnionitis 

IAI intraamnial inflammation 

IGFBP insulin-like growth factor-binding protein 

IL interleukin 

MALDI matrix assisted laser desorption/ionization 

MIAC microbial invasion of amniotic cavity 

MIP macrophage inhibitory protein 

PCR polymerase chain reaction 

PPROM preterm premature rupture of membranes 

POCT point of care testing 

PTL preterm labor 

P2X7R 

SARS 

TGFβ 

TNFα 

P2X purinoceptor 7 

severe acute respiratory syndrome 

transforming growth factor beta 

tumor necrosis factor alpha 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Souhrn 

 

Intraamniální infekce hraje významnou roli v etiologii předčasného porodu a může vést k 

vážnému ohrožení zdraví plodu. Diagnostický přístup představuje přímý mikrobiologický průkaz 

infekčního agens či nepřímý průkaz pomocí stanovení rozličných biomarkerů, jejichž 

koncentrace se v během intraamniální infekce zvyšuje. Vzhledem k povaze infekce probíhá 

stanovení těchto parametrů z plodové vody, což činí tuto diagnostiku náročnou pro lékaře i 

rodičku a rutinně nedostupnou. Disertační práce komentuje publikované výsledky vědeckého 

týmu, jehož cílem bylo vytipování vhodných markerů infekce, stanovení jejich koncentrace v 

plodové vodě a u pozitivních nálezů otestovat jejich diagnostický potenciál v cervikální tekutině, 

tedy v biologickém materiálu, jež může být odebrán neinvazivním způsobem. Vzorky plodové 

vody a cervikální tekutiny pocházely od žen s jednočetným těhotenstvím, které bylo ukončeno 

předčasným porodem, a které bylo u části kohorty komplikováno intraamniálním zánětem a 

infekcí. Bylo zjištěno, že z testovaných molekul je u intraamniální infekce statisticky vyšší 

koncentrace kalretikulinu, katepsinu G, CD11b, FcgammaBP a MIP1α v plodové vodě. V 

cervikální tekutině byla prokázána významně vyšší hladina FcgammaBP u pacientek s 

intraamniální infekcí při současném předčasném odtoku plodové vody. Jedná se tak o 

diagnosticky nejužitečnější nově prokázaný marker intraamniální infekce. 
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Summary 

 

Intraamniotic infection plays an important role in the etiology of preterm birth and can lead to a 

serious threat to fetal health. The diagnostic approach is based on direct microbiological 

detection of an infectious agent or indirect detection by determining various biomarkers, the 

concentration of which increases during intraamniotic infection. Due to the nature of the 

infection, these parameters are determined from amniotic fluid, which makes this diagnosis 

difficult for both the doctor and the mother and routinely unavailable. The dissertation comments 

the published results of a scientific team whose aim was to identify suitable markers of infection, 

determine their concentration in amniotic fluid and test their diagnostic potential in cervical 

fluid, ie biological material that can be collected non-invasively. Amniotic and cervical fluid 

samples were taken from women with singleton pregnancies with preterm labor and that were 

complicated by intraamniotic inflammation and infection in part of the cohort. It was found that 

among the tested molecules there is a statistically higher concentration of calreticulin, cathepsin 

G, CD11b, FcgammaBP and MIP1α in amniotic fluid during intraamniotic infection. 

Significantly higher levels of FcgammaBP were found in the cervical fluid samples from patients 

with intraamniotic infection with preterm leakage of amniotic fluid. It is thus the most 

diagnostically useful newly demonstrated marker of intraamniotic infection. 
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Úvod do problematiky         

 

Předčasný porod je v současné době nejzávažnější porodní komplikací v zemích hospodářsky 

rozvinutého světa. Je spojen s vysokou mírou rizika zdravotních komplikací pro matku i dítě a 

jeho včasné rozpoznání je důležité pro nastavení adekvátní péče o rodičku. Předčasný porod je 

definován jako porod před dokončeným 37. týdnem těhotenství [1]. Dle gestačního stáří je 

rozlišován extrémně předčasný porod (před ukončeným 28. týdnem gestace), velmi předčasný 

porod (mezi 28. a 31. týdnem gestace) a mírně předčasný porod (mezi 32. a 36. týdnem gestace), 

přičemž platí, že riziko zdravotních komplikací plodu klesá se stoupajícím gestačním stářím a 

váhou plodu [2]. Je odhadováno, že předčasným porodem je ukončeno 5 – 18 % všech 

těhotenství [3], světová zdravotnická organizace udává hodnotu 10,5 % všech jednočetných 

těhotenství [4]. Ročně tak dojde ve světě ke zhruba 15 milionům předčasných porodů a přes 

milion dětí v důsledku této komplikace zemře, což z předčasného porodu činí nejčastější důvod 

úmrtí novorozenců a druhý nejčastější důvod úmrtí dětí do pěti let [5]–[8]. Předčasný porod 

může být aktivně vyvolán z důvodů ohrožení zdraví matky či plodu (iatrogenní předčasný porod) 

či probíhá spontánně. Spontánní předčasný porod je komplikace častější, představuje zhruba dvě 

třetiny předčasných porodů [3]. Dle stavu plodových obalů při předčasném porodu je rozeznáván 

předčasný porod s předčasnou rupturou plodových obalů (PPROM) či se zachovalými 

plodovými obaly (PTL) [1]. PPROM představuje přibližně jednu čtvrtinu až jednu třetinu 

předčasných porodů. Na předčasný porod a jeho fenotyp mají vliv i socioekonomické podmínky, 

stravovací návyky, etnikum či region [9]. Předčasný porod jak s PPROM tak s PTL často 

doprovází intraamniální zánět (IAI), který se projevuje zvýšenou hladinou prozánětlivých 

cytokinů, chemokinů a antimikrobiálních látek [3] spolu se zvýšeným množství leukocytů 

v plodové vodě [10]. Intraamniální zánět může být povahy intraamniální infekce, tedy 

způsobený mikroby, nebo povahy sterilní, který je vyvolán uvolněním vzorů nebezpečí (damage-

associated molecular patterns; DAMP) z buněk, které byly poškozeny neinfekčním podnětem 

[11]. Intraamniální infekce doprovází cca 6 – 35 % předčasných porodů s PTL [12][13] a 32 – 50 

% předčasných porodů s PPROM [14][15]. Sterilní zánět je naopak častější než intraamniální 

infekce u předčasných porodů komplikovaných PTL [11][16]. Na povahu a fenotyp zánětu jak u 

PTL tak u PPROM má nicméně výrazný vliv i gestační stáří, ve kterém dojde k předčasnému 

porodu [15][17]. Intraamniální infekce je ve většině případů způsobena výstupem bakterií do 

děložního hrdla, odkud mohou infikovat plodové obaly, možný je však i rozsev bakterií při 

zdravotnickém výkonu či během extrauterinní infekce [18]. Skrze plodové obaly, porušené i 

intaktní, se mohou bakterie dostat do plodové vody, což se označuje jako mikrobiální invaze 
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amniální dutiny (microbial invasion of the amniotic cavity; MIAC) [19]. Nejčastěji 

detekovanými bakteriemi, které způsobují intraamniální infekci jsou bakterie rodu Mycoplasma, 

Ureaplasma, Fusobacterium, Gardnerella a Chlamydia [18]. Bakteriální intraamniální infekce 

jsou však často polymikrobiálního původu [20]. K rozvoji intraamniální infekce rovněž přispívá 

zhoršená funkce děložního hrdla [21], absence přirozené vaginální bakteriální mikroflóry a svou 

roli také hraje gestační věk. Bylo prokázáno, že riziko intraamniální infekce je vyšší s klesajícím 

gestačním stáří [22], a že spolu se zráním plodu se snižuje intenzita zánětlivé odpovědi [23]. U 

dříve narozených dětí byla rovněž prokázána větší bakteriální nálož a větší diverzita 

bakteriálních druhů [24]. Intraamniální infekci však mohou kromě bakterií způsobovat i 

kvasinky rodu Candida [25]–[27], infekčním agens mohou být i viry, byť se jedná o méně časté 

případy [28]. Průnik bakterií do plodové vody s sebou nese riziko aspirace infikované tekutiny 

plodem s rozvojem infekce, která může mít za následek zánět středního ucha, konjuktivitidu či 

zánět pupečního pahýlu, případě sepsi [18]. V závislosti na stáří plodu se bakterie mohou dostat 

do těla i skrze spojivku, ucho či respirační trakt, případně skrze materno-fetální cirkulaci 

[18][29]. Intraamniální infekci provází migrace neutrofilních granulocytů do plodových obalů a 

zvýšení koncentrace markerů zánětu v plodové vodě, což je označováno termínem histologická 

chorioamnionitida (HCA). HCA může vyvolat syndrom fetální zánětlivé odpovědi (FIRS), tedy 

systémovou imunitní odpověď plodu na patologický stimul, který doprovází zvýšená 

koncentrace IL-6 v pupečníkové krvi [30], a který je spojen s významným rizikem vzniku 

zdravotních komplikací a rizikem úmrtí plodu [31]. Diagnostika intraamniální infekce je 

založena na kultivačním či molekulárně biologickém průkazu mikrobiálních agens. Jedná se, 

zejména při použití technologie PCR, o spolehlivé avšak časově náročné metody, navíc 

prováděné ze vzorku plodové vody, která je odebrána amniocentézou. Rozhodnutí porodníka, 

který zvažuje oddálení předčasného porodu s rizikem rozvoje infekce, by usnadnila existence 

rychle stanovitelného markeru, ideálně v režimu „point of care testing“ (POCT), který by 

informoval o intenzitě zánětu a výskytu intraamniální infekce. Takový marker by měl být navíc 

v ideálním případě stanovitelný z cervikální tekutiny, kterou je možné odebrat méně invazivní 

cestou, než vzorek plodové vody. Vědecká pozornost se v tomto ohledu obrátila směrem 

k signálům zánětu a buněčného poškození, přičemž byla představena řada molekul, jejichž 

koncentrace se v plodové vodě či cervikální tekutině mění během intraamniální infekce. Za 

zatím nejspolehlivější marker IAI je považován IL-6, pomyslně ideální molekula pro detekci 

intraamniální infekce však na své objevení stále čeká. 
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Cíle disertační práce 

 

Cílem disertační práce bylo podat přehled o vybraných výsledcích výzkumné spolupráce mezi 

pracovníky Ústavu klinické imunologie a alergologie a Porodnické a gynekologické kliniky 

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Výzkumná spolupráce měla za cíl stanovit koncentrace 

vybraných molekulárních parametrů zánětu v plodové vodě a cervikální tekutině u žen s PPROM 

či PTL a zhodnotit, zda se koncentrace těchto parametrů liší v závislosti na přítomnosti či 

absenci IAI a intraamniální infekce, a dále posoudit, zda konkrétní parametr může být užitečný 

při detekci výše uvedených komplikací. Práce shrnuje výsledky testování vybraných látek, 

kterého se aktivně účastnil autor práce. Mezi testované molekuly byly zařazeny: kalretikulin, 

granzym A, klastrin, katepsin G, FcgammaBP, CD11b a MIP1α. Tyto molekuly byly autorským 

kolektivem vybrány jako vhodné k testování, jelikož se u nich předpokládala změna koncentrace 

v souvislosti s probíhajícím IAI či intraamniální infekcí. Kalretikulin byl mezi analyzované 

molekuly zařazen pro širokou paletu svých funkcí a imunomodulační vlastností. Je to také 

molekula, které se v posledních letech dostává výrazné pozornosti pro svou důležitou roli 

v imunogenní buněčné smrti. Katepsin G by měl sloužit k nepřímému posouzení aktivity 

granulocytů. Klastrin byl zvolen pro svou schopnost regulace komplementu a měl by doplnit 

celkové poznatky o významu a dynamice komplementu a vitronektinu u pacientek s předčasným 

porodem. Zvýšení koncentrace integrinové molekuly CD11b je v současné době častým 

námětem řady prací zaměřených na detekci zánětu v různých odvětvích medicíny. Granzym A 

byl vybrán pro posouzení, zda se v průběhu IAI a intraamniální infekce uplatňují i cytotoxické 

reakce imunitního systému. Stanovení FcgammaBP předcházely nadějné výsledky z provedené 

proteomické studie u žen s PPROM. Zhodnocení dynamiky této molekuly by mělo doplnit naše 

výsledky stanovení koncentrace CD64 (data nepublikována) a doplnit tak informaci o tom, jak se 

v souvislosti s IAI mění hladina receptorů pro IgG, jak je to dokázáno např. u novorozeneckých 

sepsí. Stanovení MIP1α u IAI a intraamniální infekce již bylo provedeno opakovaně různými 

kolektivy, naše měření mělo za cíl doplnit výsledky o významu této molekuly u žen s PTL jak 

v plodové vodě, tak v cervikální tekutině a přesně rozlišit mezi výsledky od žen se sterilním 

zánětem a intraamniální infekcí. 
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Materiál a metodika 

Soubor pacientek zařazených do studie 

 

Do studie byly zařazeny pacientky přijaté na gynekologicko-porodnickou kliniku Fakultní 

nemocnice Hradec Králové v gestačním stáří mezi 24.+0. až 36.+6. týdnem těhotenství. Skupinu 

tvořily ženy starší 18 let s jednočetným těhotenstvím komplikovaným PTL či PPROM, které 

souhlasily s účastí ve studii. Ženy, jejichž těhotenství bylo komplikováno růstovou retardací 

plodu, přítomností vrozených vad plodu či s abnormálním genetickým nálezem, těhotenským i 

s těhotenstvím nesouvisejícím diabetem, gestační hypertenzí, preeklampsií, hypoxií plodu nebo s 

významným vaginálním krvácením, byly ze studie vyloučeny. Studie byly schváleny etickou 

komisí Fakultní nemocnice Hradec Králové, všechny účastnice studie podepsaly informovaný 

souhlas, kterému v plném rozsahu porozuměly. Gestační stáří bylo stanoveno pomocí 

primotrimestrální biometrie plodu. Ženám s PPROM před 34. týdnem těhotenství byla podána 

antibiotika a kortikosteroidy pro indukci plicní zralosti. Po 34. týdnu těhotenství nebyla, kromě 

antibiotik, podávána další léčba k oddálení porodu. Ženy s prokázanou intraamniální infekcí po 

28. týdnu těhotenství dostávaly pouze antibiotika a kortikoidy pro indukci plicní zralosti. Za 24 

hodin po dokončené indukci plicní zralosti byl porod buď vyvolán či bylo těhotenství ukončeno 

císařským řezem dle porodnického nálezu. U ostatních žen bylo postupováno konzervativně. 

Ženám s PTL byly podány kortikosteroidy a tokolytika na 48 hodin. Pacientkám s prokázanou 

intraamniální infekcí byla intravenózně podávána antibiotika po dobu sedm dní, pokud nedošlo 

k porodu dříve. U obou skupin pacientek byl jako antibiotikum první volby zvolen klaritromycin, 

terapie byla následně upravena dle konkrétního mikrobiologického nálezu.  

PTL byl diagnostikován jako přítomnost pravidelných děložních kontrakcí (nejméně dvě 

kontrakce každých deset minut) při délce děložního čípku kratší než 15 mm (měřeno pomocí 

transvaginálního ultrazvuku) nebo při délce děložního čípku 15 – 30 mm při pozitivním výsledku 

PartoSure testu (Parsagen Diagnostics, Boston, MA, USA) [32]. 

PPROM byl diagnostikován při vyšetření v zrcadlech, přímým průkazem přítomnosti plodové 

vody v zadní poševní klenbě. V případě potřeby byl výsledek vyšetření potvrzen testem 

přítomnosti vazebných proteinů inzulinu podobných růstových faktorů (Insulin-like growth 

factor-binding proteins; IGFBP) ve vaginální tekutině (ACTIM PROM test, MedixBiochemica, 

Kauniainen, Finsko). 
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Odběr amniální a cervikální tekutiny 

 

Vzorky plodové vody a cervikální tekutiny byly u pacientek odebrány při přijetí na porodním 

sále před zahájením antibiotické, tokolytické a kortikosteroidní terapie. Vzorky cervikální 

tekutiny byly odebrány dakronovým tamponem, který byl umístěn do cervikálního kanálu na 

dvacet sekund pro dostatečné nasycení. Tampon byl následně přenesen do plastové zkumavky 

s 1,5 ml fosfátového pufru, která byla s tamponem umístěna na 20 minut na třepačku. Poté byl 

tampon odstraněn, zkumavka se vzorkem byla umístěna do centrifugy a 15 minut stáčena při 

pokojové teplotě na 300xg. Získaný supernatant byl následně rozdělen na alikvoty a skladován 

při -80°C. Pro získání vzorků plodové vody byla provedena transabdominální amniocentéza pod 

ultrazvukovou kontrolou, přičemž byly získány přibližně 2-3 ml plodové vody. Ze 100 µl těchto 

vzorků byla následně stanovena koncentrace IL-6 pomocí POCT testu. Zbytek odebraného 

vzorku byl následně rozdělen na dva podíly. První podíl byl odeslán do mikrobiologické 

laboratoře k PCR detekci DNA mikrobiálních druhů Ureaplasma species, Mycoplasma hominis 

a Chlamydia trachomatis, k sekvenování genu pro 16S rRNA a aerobní a anaerobní kultivaci. 

Druhý podíl byl centrifugován (15 min./2000g), supernatant byl alikvotován a zamražen na -

80°C pro imunologickou analýzu. 

 

Stanovení koncentrace sledovaných parametrů v plodové vodě a cervikální tekutině 

 

Koncentrace sledovaných látek v plodové vodě a v cervikální tekutině byla stanovena 

sendvičovým ELISA testem (enzyme-linked immuno sorbent assay) pomocí ELISA souprav na 

stanovení dané molekuly podle instrukcí výrobce. Výsledná hodnota absorbance byla měřena při 

vlnové délce 450 nm za použití readeru Multiskan RC ELISA (Thermo Fisher Scientific, MA, 

USA).  

 

Stanovení koncentrace IL-6 v plodové vodě a cervikální tekutině 

 

Stanovení koncentrace IL-6 v plodové vodě a v cervikální tekutině bylo provedeno pomocí 

imunochromatografického testu Milenia® QuickLine IL-6 za použití Milenia®POCScan 

Readeru (Milenia Biotec, GmbH, Giessen, Německo). Detekční rozpětí metody se nacházelo 
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mezi 50 – 10 000 pg/ml, Variabilita v sérii (intra-assay variability) byla 12,1 %, variabilita mezi 

sériemi (inter-assay variability) činila 15,5 % [33]. Pro účely novějších studií byl použit 

imunologický analyzátor Cobas e602 (Roche Diagnostics, Basilej, Švýcarsko). Detekční rozpětí 

metody se nacházelo mezi 1,5 – 50 000 pg/ml. Variabilita v sérii i mezi sériemi se nacházela pod 

10 % [34]. Stanovení koncentrace IL-6 prováděly spolupracovnice z Ústavu klinické 

mikrobiologie a z Ústavu klinické biochemie a a diagnostiky Fakultní nemocice Hradec Králové. 

 

Detekce bakterií Ureaplasma species, Mycoplasma hominis a Chlamydia trachomatis 

 

Detekce výše uvedených mikrobiálních agens byla provedena pomocí polymerázové řetězové 

reakce (PCR) ve formě Real-Time PCR. Pro potřeby metody byla z plodové vody izolována 

DNA pomocí QIAamp DNA Mini Kitu (QIAGEN, Hilden, Německo) podle instrukcí výrobce 

(použit protokol pro izolaci bakteriální DNA z biologických tekutin). K detekci DNA 

Ureaplasma species, Mycoplasma hominis a Chlamydia trachomatis byla použita komerční 

souprava AmpliSense® Chlamydia trachomatis / Ureaplasma / Mycoplasma hominis –

MULTIPROME-FRT (Federal State Institution of Science, Central Research Institute of 

Epidemiology, Moskva, Ruská Federace). PCR bylo provedeno na přístroji Rotor-Gene 6000 

(QIAGEN) s použitím standardního laboratorního materiálu. Jako kontrola metody byla 

provedena PCR amplifikace genu pro β-aktin pro zjištění, zda nejsou při provádění metody ve 

vzorku přítomny inhibitory polymerázové reakce. Množství DNA (kopie/ml) bylo stanoveno 

absolutní kvantifikací pomocí kalibrační křivky, k jejíž přípravě sloužila plazmidová DNA o 

známé kvantitě (pCR4, Invitrogen, Carlsbad, CA) [23][35].  

 

Detekce dalších bakteriálních druhů v plodové vodě 

 

Bakteriální DNA ostatních bakteriálních druhů byla identifikována pomocí amplifikace genu pro 

ribozomální 16S rRNA PCR metodou za použití primerů: 5`-

CCAGACTCCTACGGGAGGCAG-3` (oblast V3) a 5`-

ACATTTCACAACACGAGCTGACGA-3` (oblast V6) [36][37]. Každá reakce obsahovala 3 µl 

vyšetřované DNA, 500 nM primerů a 25 µl Q5 High Fidelity DNA polymerázy (NEB, Ipswich, 

MA, USA). Reakce byla provedena na přístroji 2720 Thermal Cycler (Applied Biosystems, 
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Foster City, CA, USA) a výsledné produkty byly detekovány na agarózovém gelu po provedení 

gelové elektroforézy. Pozitivní nálezy, tedy amplifikační produkty o velikost 950 bp, byly 

následně vyjmuty, očištěny a byla provedena sekvenační PCR formou oboustranné sekvenace 

vždy s jedním primerem, tedy v první reakci forward primerem, v druhé pak reverse primerem. 

K sekvenační reakci byl použit komerční kit obsahující DNA polymerázu a značené 

dideoxynukleotidy – BigDye Terminator kit, version 3.1 (Thermo Fisher Scientific, Waltham, 

MA, USA). Výsledný produkt byl opětovně pročištěn a byla provedena nalýza na sekvenátoru 

ABI 3130 (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA). U získaných sekvencí ve formátu 

FASTA byly porovnány shody se sekvencemi v databázi referenčních kmenů pomocí programu 

BLAST®, event. SepsiTestTM BLAST. 

 

Aerobní a anaerobní kultivace vzorků plodové vody 

 

U novějších studií byly prováděny i aerobní a anaerobní kultivace vzorků plodové vody. Vzorky 

byly kultivovány na Columbia krevním agaru, Gardnerella vaginalis selektivním mediu, 

MacConkey agaru, Neisseria selektivním mediu, Sabouraudově agaru a Schaedlerově 

anaerobním agaru. Půdy byly kultivovány po dobu šesti dnů a denně kontrolovány. Mikrobiální 

nálezy pak byly specifikovány pomocí MALDI technologie (matricí asistovaná laserová 

desorpce/ionizace) za použití MALDI Biotyper software (Bruker Daltonics, Brémy, Německo). 

Veškerou mikrobiologickou diagnostiku prováděly spolupracovnice z Ústavu klinické 

mikrobiologie a z Ústavu klinické biochemie a a diagnostiky Fakultní nemocnice Hradec 

Králové. 

 

Diagnostikování MIAC, IAI a intraamniální infekce 

 

MIAC byl u pacientek diagnostikován na základě pozitivního výsledku PCR analýzy DNA 

Ureaplasma species, Mycoplasma hominis a / nebo Chlamydia trachomatis a / nebo pozitivního 

výsledku amplifikace genu pro 16S rRNA. Jako IAI byl u pacientek definován stav, kdy byla v 

plodové vodě naměřena koncentrace IL-6 vyšší než 745 pg/ml v případě měření na přístroji 

Milenia®POCScan Reader [38][39]. Při použití přístroje Cobas e602 byl IAI stanoven při 

koncentraci IL-6 v plodové vodě vyšší než 3000 pg/ml [34]. Za intraamniální infekci byl 
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považován stav, kdy byla prokázána současně bakteriální kolonizace a IAI. IAI bez prokázané 

bakteriální kolonizace definoval sterilní IAI. 

 

Statistické zpracování dat 

 

Demografické charakteristiky souboru pacientek byly porovnány pomocí neparametrických 

Mann-Whitneyho U testu a Kruskal-Wallis testu pro spojité proměnné. Kategoriální proměnné 

byly analyzovány pomocí chí-kvadrátu či Fisherova exaktního testu. Normalita rozložení dat 

byla testována za pomocí D´Agostino-Pearsonova testu, Shapiro-Wilkova testu a Anderson-

Darlingova testu. Výsledky koncentrací testovaných látek v plodové vodě nenabývají 

normálního rozložení, proto byly analyzovány pomocí neparametrických Man-Whitneyho U 

testu a Kruskal-Wallis testu. Ke statistické úpravě gestačního stáří při odebírání vzorků byl 

použit Spearmanův korelační koeficient. Cut-off hodnoty, sensitivita, specificita a plocha pod 

křivkou AUC (area under the ROC curve) vybraných parametrů byly určeny pomocí ROC 

(Receiver Operating Characteristic) analýzy. Testování probíhalo na 95% hladině významnosti. 

Všechny p-hodnoty byly získány ze dvouvýběrových testů, ke statistické analýze byl použit 

program GaphPad Prism 6 (GraphPad Software, San Diego, CA, USA) nebo program SPSS 19.0 

(SPSS Inc., Chicago, IL, USA). 
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Výsledky         

 

Stanovení koncentrace kalretikulinu v plodové vodě a cervikální tekutině u 

pacientek s PPROM 

 

Koncentrace kalretikulinu v plodové vodě (bez ohledu na přítomný PPROM či jeho absenci) 

nebyla dosud studována. Provedené měření ukázalo, že (i) ženy s MIAC vykazují vyšší 

koncentrace kalretikulinu v plodové vodě než ženy bez MIAC (p = 0,001), (ii) u žen s IAI byla 

zjištěna vyšší koncentrace této molekuly než u žen bez zánětu (p < 0,0001), (iii) koncentrace 

kalretikulinu v plodové vodě u žen s intraamniální infekcí byla vyšší než u žen bez MIAC a IAI 

(p < 0,0001). Dále bylo zjištěno, (iv) že koncentrace kalretikulinu v plodové vodě pozitivně 

koreluje s koncentrací IL-6 (rho = 0,32;  p < 0,0001) a (v) s mikrobiální náloží Ureaplasma 

species (rho = 0,35; p < 0,03). Při analýze hodnot u pacientek rozdělených podle přítomnosti či 

absence MIAC a IAI bylo zjištěno, (vi) že pacientky s intraamniální infekcí vykazují vyšší 

koncentraci kalretikulinu v plodové vodě než pacientky se sterilním zánětem, s prostou 

kolonizací a pacientky bez MIAC a IAI 

současně. Hladina kalretikulinu 81,4 ng/ml 

v plodové vodě se jeví jako ideální pro 

stanovení intraamniální infekce (AUC = 

0,88; p < 0.0001) [40]. V cervikální tekutině, 

jejíž odběr je méně invazivní a náročný, 

nebyl u kalretikulinu zjištěn statisticky 

významný rozdíl mezi vzorky v souvislosti 

s MIAC, IAI či intraamniální infekcí [41]. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 1 – Stanovení kalretikulinu v plodové vodě u pacientek s PPROM 
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Stanovení koncentrace katepsinu G v plodové vodě a cervikální tekutině u pacientek 

s PPROM 

 

Výzkumný tým zjistil statisticky významně vyšší koncentrace katepsinu G v plodové vodě u žen 

s IAI (p < 0,0001) a u žen s MIAC (p < 0,0001) oproti ženám bez těchto komplikací. Pacientky 

s intraamniální infekcí rovněž vykazovaly vyšší hodnoty zkoumané molekuly (p < 0,0001) než 

pacientky bez infekce. Statisticky významné nálezy se nezměnily ani po úpravě hodnot 

s ohledem na gestační stáří. Celková analýza podskupin sledované kohorty pacientek pak 

ukázala rozdíl mezi skupinou se zánětem (ať už sterilním či nesterilním) a bez zánětu, byť 

s bakteriální kolonizací (p < 0,0001). Mezi hodnotami katepsinu G u žen se sterilním IAI a 

intraamniální infekcí nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl. Byla zjištěna slabá korelace mezi 

hladinou katepsinu G a IL-6. Jako nejvhodnější hladina katepsinu G informující o probíhajícím 

zánětu v plodové vodě byla stanovena hodnota 105 ng/ml (AUC = 0,82; p < 0.0001) při 

sensitivitě 50 % a specificitě 92 % [42]. Stanovení katepsinu G z cervikální tekutiny nepřineslo 

žádná statisticky významná zjištění [41]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2 – Stanovení katepsinu G v plodové vodě u pacientek s PPROM 
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Stanovení koncentrace klastrinu v plodové vodě u pacientek s PPROM 

 

Analýza hodnot klastrinu přinesla zjištění, že koncentrace molekuly v plodové vodě je statisticky 

nižší u pacientek s MIAC oproti ženám bez MIAC (p < 0,0001). Stejně vzorky žen s IAI 

vykazovaly nižší hladinu klastrinu než vzorky ženy bez této komplikace (p = 0,001) a snížené 

hodnoty byly rovněž zaznamenány u žen s intraamniální infekcí oproti vzorkům od žen bez 

infekce (p = 0,008). Ze vzájemné analýzy jednotlivých podskupin pacientek podle přítomnosti 

MIAC a probíhajícího IAI vyplynul statisticky významný rozdíl mezi pacientkami 

s intraamniální infekcí oproti rodičkám bez těchto komplikací, kdy pacientky s prokázanou 

infekcí vykazovaly nižší koncentraci proteinu v plodové vodě (p < 0,0001). Dále bylo 

prokázáno, že koncentrace klastrinu se snižuje se zvyšujícím se gestačním věkem při odběru 

vzorků (rho = -0,38; p < 0,0001) [43]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3 – Stanovení klastrinu v plodové vodě u pacientek s PPROM 
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Stanovení koncentrace CD11b v plodové vodě u pacientek s PPROM 

 

Provedené měření CD11b u pacientek s PPROM přineslo následující zjištění: (i) ženy s MIAC 

mají vyšší koncentrace CD11b v plodové vodě než ženy bez MIAC (p = 0,001); (ii) ženy s IAI 

nemají vyšší koncentrace CD11b v plodové vodě ve srovnání se ženami bez IAI po zohlednění 

gestačního věku při odběru vzorků (p = 0,37); (iii) existuje slabá korelace mezi koncentrací 

CD11b v plodové vodě a hladinou IL-6 (rho = 0,26; p = 0,02), (iv) ženy s intraamniální infekcí 

mají vyšší hodnoty CD11b v plodové vodě než ženy bez této komplikace (p = 0,001) i po 

zohlednění gestačního stáří (p = 0,04) [44]. 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4 – Stanovení CD11b v plodové vodě u pacientek s PPROM 
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Stanovení koncentrace granzymu A v plodové vodě u pacientek s PPROM 

 

Zhodnocení množství granzymu A v plodové vodě ukázalo velmi nízké hodnoty, hodnotitelné 

množství molekuly bylo zaznamenáno u 87 % vzorků. Byla zjištěna nižší koncentrace granzymu 

A u pacientek s MIAC (p = 0,03) i po úpravě vzhledem ke gestačnímu stáří (p = 0,02). Rozdíl 

mezi pacientkami s IAI a bez IAI bez ohledu na původ zánětu nebyl pozorován (p = 0,39). 

Celková analýza podskupin pacientek s ohledem na IAI a / nebo MIAC přinesla zjištění, že 

statisticky vyšší hodnoty byly zjištěny u pacientek se sterilním IAI (p = 0,02), pro hodnocení 

sterilního IAI však bylo k dispozici pouze omezené množství vzorků (n = 8). Mezi hladinou IL-6 

a granzymu A nebyla zjištěna korelace (p = 0,58) [45].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5 – Stanovení granzymu A v plodové vodě u pacientek s PPROM 
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Stanovení koncentrace FcgammaBP v plodové vodě a cervikální tekutině u 

pacientek s PPROM a PTL 

 

Stanovení proteinu FcgammaBP proběhlo jak z plodové, tak cervikální tekutiny, a to u žen s PTL 

i u žen s PPROM. U žen s PPROM bylo zjištěno, že jak infekční, tak sterilní zánětlivý stimul byl 

schopen spustit produkci FcgammaBP do plodové vody, protože přítomnost IAI, bez ohledu na 

přítomnost mikroorganismů v plodové vodě, byla spojena se zvýšením koncentrace FcgammaBP 

(p < 0,0001). Obdobný trend byl zaznamenán v plodové vodě u žen s PTL, kde byly nejvyšší 

hodnoty proteinu detekovány u pacientek s intraamniální infekcí, hladiny molekuly u pacientek 

se sterilním zánětem byly nižší, ale stále statisticky významně vyšší než u pacientek bez zánětu. 

Při stanovení FcgammaBP v cervikální tekutině byla koncentrace FcgammaBP u žen s PPROM 

zvýšena v podskupině žen s intraamniální infekcí (p < 0,0001), ale nikoliv u žen se sterilním IAI. 

Asociace mezi koncentracemi FcgammaBP ve spárovaných vzorcích plodové vody a cervikální 

tekutiny byla prokázána pozitivní korelací (rho = 0,34; p < 0,0001). Pozitivní korelace byla 

rovněž nalezena mezi hladinou IL-6 a FcgammaBP v plodové vodě (rho = 0,55; p < 0,0001), 

naopak negativní korelace byla zjištěna mezi obsahem FcgammaBP v plodové vodě a gestačním 

věkem při odběru vzorků (rho = -0,4; p < 0,0001). U kohorty pacientek s PTL byla zjištěna vyšší 

hladina FcgammaBP v cervikální tekutině u žen s intraamniální infekcí i se sterilním zánětem 

oproti ženám bez zánětu, avšak statisticky se nejednalo o významný rozdíl. V plodové vodě byly 

stanoveny cut-off hodnoty pro detekci intraamniální infekce: 60 ng/ml u žen s PPROM (AUC = 

0,94; p < 0.0001) a 120 ng/ml u žen s PTL (AUC = 0,86; p < 0.0001). V cervikální tekutině se 

jako vhodná hraniční hodnota u žen s PPROM jeví hladina 300 ng/ml (AUC = 0,93; p < 0.0001) 

[46]. 
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Stanovení koncentrace MIP1α v plodové vodě a cervikální tekutině u pacientek s 

PTL 

 

V plodové vodě byl v případě stanovení MIP1α při vzájemném porovnání zjištěn významný 

rozdíl mezi vzorky pacientek s intraamniální infekcí a bez infekce (p < 0,0001). Pacientky se 

sterilním zánětem vykazovaly vyšší hodnoty MIP1α v plodové vodě než pacientky bez zánětu (p 

< 0,0001), po úpravě dat vzhledem ke gestačnímu stáří však rozdíl nebyl statisticky významný (p 

= 0,26). Porovnání hodnot mezi vzorky s intraamniální infekcí a sterilním zánětem ukázalo 

statisticky vyšší hladiny MIP1α u pacientek s infekcí (p < 0,0001). Jako optimální hladina 

MIP1α pro predikci intraamniální infekce z plodové vody jeví hodnota 1300 pg/ml (AUC = 0,88;  

p < 0.0001) při sensitivitě 75 % a specificitě 95 %. V cervikální tekutině byly detekovány 

zvýšené hladiny MIP1α u pacientek s intraamniální infekcí a sterilním zánětem, po úpravě dat 

vzhledem ke gestačnímu stáří však rozdíly nebyly statisticky významné [47]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 6 – Stanovení MIP1α v plodové vodě u pacientek s PTL 
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Diskuse 

 

Potvrzení intraamniální infekce představuje pro kliniky diagnostickou výzvu. Nutnost vyloučit 

přítomnost mikroorganismů v plodové vodě činí diagnostiku intraamniální infekce časově 

náročnou a nákladnou, obzvláště pokud se používají techniky identifikace nekultivovatelných 

nebo obtížně kultivovatelných mikroorganismů. Z pohledu lékaře existuje naléhavá potřeba 

spolehlivého markeru intraamniální infekce s dobrou citlivostí a specificitou. Cílem disertační 

práce bylo představit výsledky vědeckého kolektivu, jehož práce byla zaměřena na stanovení 

diagnostického významu vybraných molekul u intraamniální infekce. Vědecký kolektiv byl 

složen z pracovníků Porodnické a gynekologické kliniky, Ústavu klinické imunologie a 

alergologie, Ústavu klinické mikrobiologie, Ústavu klinické mikrobiologie a Ústavu klinické 

diagnostiky a biochemie Fakultní nemocnice Hradec Králové. Vedoucím výzkumného týmu byl 

prof. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D.  Smyslem výzkumného záměru bylo vytipovat 

molekuly, jejichž dynamika by se mohla měnit s ohledem na probíhající intraamniální zánět a 

infekci. Testované molekuly byly vybrány na základě výsledků dříve provedených 

proteomických studií a literárních rešerší [48][49]. Vybrané molekulární parametry byly 

stanoveny ve vzorcích plodových vod od žen s PPROM či PTL přijatých do péče na Porodnické 

a gynekologické klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové. U části kohorty pacientek bylo 

těhotenství komplikováno IAI či intraamniální infekcí. U molekul, které vykazovaly slibný 

diagnostický potenciál, bylo provedeno i jejich stanovení ze vzorků cervikální tekutiny. U všech 

pacientek přijatých do studie bylo provedeno stanovení IL-6 a mikrobiologické vyšetření, aby 

bylo možné pacientky přesně stratifikovat do podskupin s ohledem na přítomnost či absenci 

MIAC a IAI. Výsledky představují stanovení koncentrace molekul kalretikulinu, katepsinu G, 

klastrinu, CD11b, granzymu A, FcgammaBP a MIP1α. Stanovení některých dalších vybraných 

molekul nepřineslo publikovatelné výsledky, nebo výsledky jejich měření nebyly v době 

přípravy disertační práce připraveny k publikování. Jedná se o molekuly GDF-15, CD64, 

vybrané složky komplementu nebo molekuly účastnící se purinergní signalizace: adenosin, 

CD39, CD73 a receptor P2X7R. Hladiny kalretikulinu, katepsinu G, klastrinu, CD11b, granzymu 

A byly stanoveny u pacientek s PPROM, koncentrace MIP1α byla stanovena u žen s PTL. 

Hladiny FcgammaBP byly stanoveny jak u žen s PPROM, tak u žen s PTL. Statisticky významné 

zvýšení koncentrace při probíhající intraamniální infekci bylo pozorováno u kalretikulinu, 

katepsinu G, CD11b, FcgammaBP a MIP1α. U klastrinu bylo zjištěno statisticky významné 

snížení koncentrace této molekuly při intraamniální infekci. Hladiny granzymu A se s ohledem 
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na přítomnost či absenci intraamniální infekce statisticky významně nelišily od výsledků u 

pacientek bez infekce. U molekul s významným nálezem v plodové vodě bylo provedeno jejich 

stanovení i v cervikální tekutině. Jednalo se o kalretikulin, katepsin G, FcgammaBP a MIP1α. U 

kalretikulinu, katepsinu G a MIP1α však v cervikální tekutině nebyl zjištěn významný rozdíl 

v koncentraci s ohledem na probíhající infekci. U FcgammaBP byla zjištěna statisticky 

významně vyšší koncentrace i v cervikální tekutině, avšak pouze u žen s PPROM a nikoliv u žen 

s PTL. Na základě výsledků byly u vybraných molekul stanoveny cut-off hodnoty pro detekci 

intraamniální infekce. V plodové vodě se jedná o hodnoty 81,4 ng/ml pro kalretikulin a 1300 

pg/ml pro MIP1α. U katepsinu G byla stanovena hodnota 105 ng/ml, avšak jedná se o hodnotu 

označující IAI bez rozlišení na sterilní IAI a intraamniální infekci. V případě FcgammaBP se 

jedná o hodnotu 60 ng/ml v plodové vodě u pacientek s PPROM a 120 ng/ml plodové vodě u žen 

s PTL. V cervikální tekutině žen s intraamniální infekcí a PPROM byla stanovena cut-off 

hodnota 300 ng/ml. Ze získaných výsledků vyplývá, že zejména FcgammaBP by mohl být 

kvalitním novým biomarkerem intraamniální infekce s dobrou specificitou a věrohodnostním 

poměrem. Vzhledem k jeho predikčnímu potenciálu z cervikální tekutiny u žen s PPROM by 

mohl být využit pro sledování dynamiky infekce u žen v období mezi rupturou plodových obalů 

a porodem. Stanovení koncentrace uvedených markerů v plodové vodě u žen s předčasným 

porodem nebylo dosud publikováno, kromě MIP1α. Síla získaných závěrů tkví v přesně 

definované kohortě žen s jasně popsaným patofyziologickým nálezem, v současném stanovení 

IL-6 a v přesné identifikaci původců infekce na molekulární úrovni. Pacientky tak bylo možné 

rozdělit na podskupiny s ohledem na přítomnost či absenci mikrobů v amniální dutině a 

přítomnost či absenci intraamniálního zánětu. Slabým místem provedených měření zůstává fakt, 

že takto získané výsledky poskytly informace o koncentracích daných molekul pouze ve chvíli 

porodu, a že tudíž neznáme dynamiku jejich koncentrace během gestace. Dalším limitem 

publikovaných výsledků je, že neznáme přesné zdroje detekovaných molekul a z výsledků tak 

není možné prokazatelně vyvodit, zda a v jaké míře se na produkci daných molekul podílí 

leukocyty či buňky plodových obalů nebo placenty. Výsledky zkoumání zánětlivých změn při 

porodu naznačují, že zánět je zcela fyziologický děj, který řídí porod v řádném termínu. Při 

tomto ději vede ke spuštění řízených zánětlivých změn celá řada rozdílných mechanismů, které 

vedou k překonání tolerogenního nastavení imunity a vyvolání porodu [50][51]. Tyto 

mechanismy zahrnují molekulární signály orgánové zralosti plodu, rozpínání plodových obalů, 

uvolnění signálů poškození ze stresované děložní tkáně, molekulární známky stárnutí buněk 

placenty, plodových obalů a decidui, přeměně epitelových buněk plodových obalů na buňky 

mesenchymální, zkracování telomer buněk plodových obalů, snížený imunitní dohled způsobený 
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klesajícím zastoupením T-regulačních lymfocytů [50][52]. Tyto změny doprovází zvýšená 

koncentrace prozánětlivých cytokinů, zejména IL-1β, IL-6, IL-8, TNFα, GM-CSF při současném 

poklesu regulačních cytokinů IL-10 a TGFβ [50]. Zvýšená koncentrace prozánětlivých cytokinů 

vede k chemotaxi a aktivaci imunokompetentních buněk do reprodukčních tkání [50]. 

Cytokinové a buněčné změny na feto-maternálním rozhraní jsou spojeny se zvýšenou tvorbu 

prostaglandinů a matrix-degradujících enzymů. Tyto látky pak stimulují děložní kontrakce a 

rozrušují mezibuněčnou hmotu plodových obalů, což vede k jejich předčasné ruptuře a porodu 

[53][54]. Na řízení zánětlivých změn vedoucích k fyziologickému porodu se tak podílí jak 

matka, tak plod. Vše probíhá ve vzájemné prostorové i časové koordinaci. Zánět, který vede 

k porodu tak není sám o sobě patologickým jevem. Je to jeho předčasná aktivace, předčasné, 

místně nekoordinované patologické prozánětlivé stimuly, co ohrožuje matku a plod předčasným 

porodem. Tyto stimuly, jež vedou ke zvýšenému oxidačnímu stresu a vyvolávají aktivaci 

imunity, mohou za předčasnou dysregulaci balancované imunity a nastartování zánětu. Námi 

získané výsledky, které striktně rozlišují mezi zánětem sterilním, infekcí a prostou bakteriální 

kolonizací bez známek zánětu, jsou v souladu s tímto pohledem. Přibývá však důkazů, že existují 

rozdíly v molekulární cestě aktivace zánětlivých změn, které jsou vyvolány buď infekčními nebo 

sterilními stimuly [55][56]. Menon a kol. rovněž poukazují na odlišnou míru aktivace 

jednotlivých dílčích zánětlivých procesů u pacientek s PPROM a PTL [50]. I v případě našich 

výsledků jsme pozorovali obdobný trend, např. u výsledků stanovení kalretikulinu, granzymu A 

nebo MIP1α. Tedy jev, že se studované molekuly u odlišných typů zánětu zapojily různou 

měrou. U hodnocení nálezů v cervikální tekutině je rovněž nutné při hodnocení nálezu 

přihlédnout k typu předčasného porodu. U pacientek s PPROM může mít předčasná ruptura 

plodových obalů vliv na složení cervikální tekutiny, což nebude pozorovatelné u pacientek 

s PTL. Do debaty o vhodnosti daného markeru s ohledem na jeho diagnostickou vypovídající 

hodnotu je tak nutné zahrnout a citlivě vnímat veškeré okolnosti porodu, které mohou 

diagnostický proces ovlivňovat. Toto je např. patrné u výsledků stanovení FcgammaBP, jež se 

jeví jako kvalitní marker při stanovení z cervikální tekutiny, ovšem pouze u pacientek s PPROM 

a nikoliv s PTL. Všechna tato zjištění tak podporují myšlenku, kterou vyslovil Romero, a sice, že 

spontánní předčasný porod je třeba vnímat jako syndrom spouštěný různými patologickými 

podněty s rozdílnými příčinami, než jako jeden přesně definovatelný patofyziologický děj se 

stereotypním průběhem [3].  
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Závěr 

 

Výzkumná práce měla za cíl stanovit koncentraci vybraných molekul v plodové vodě a 

cervikální tekutině u pacientek s PPROM či PTL, přičemž u části žen bylo těhotenství 

komplikováno IAI či intraamniální infekcí. Výsledky stanovení měly ukázat, zda se koncentrace 

dané látky mění v závislosti na přítomnosti IAI a infekce. Podle získaných výsledků měl 

výzkumný tým záměr vyhodnotit, zda se sledování dynamiky koncentrace dané molekuly jeví 

jako vhodné pro diagnostiku výše uvedených stavů. Pro účely práce byly vybrány molekuly 

související s aktivitou imunitního systému, který hraje klíčovou roli v rozvoji intraamniálního 

zánětu a indukci předčasného porodu. Stanovení daných molekul v plodové či cervikální tekutině 

u pacientek s PPROM či PTL nebylo dosud provedeno, s výjimkou MIP1α. Stanovení této 

molekuly v plodové vodě a cervikální tekutině mělo vhodně doplnit dostupné výsledky 

provedených měření. Bylo zjištěno, že intraamniální infekci u pacientek s PPROM doprovází 

zvýšené hladiny kalretikulinu, katepsinu G, CD11b a FcgammaBP v plodové vodě, hladiny 

klastrinu jsou naopak snížené. U pacientek s PTL bylo zjištěno zvýšení koncentrace FcgammaBP 

a MIP1α v plodové vodě během infekce. Na hladinu granzymu A v plodové vodě u pacientek 

s PPROM neměla intraamniální infekce vliv. V cervikální tekutině byla zároveň zjištěna zvýšená 

hladina FcgammaBP u pacientek s PPROM. FcgammaBP se tak ze souboru testovaných molekul 

jeví jako diagnosticky nejvhodnější nově popsaný marker intraamniální infekce u žen s PPROM. 

Výsledky analýz byly průběžně publikovány v odborných časopisech s impakt faktorem a 

prezentovány na odborných akcích. Práce byly finančně zajištěny grantovými projekty 

„PRVOUK P37/10“ a „PROGRES Q40/10“ Lékařské fakulty v Hradci Králové – Karlovy 

univerzity v Praze a Fakultní nemocnicí Hradec Králové, projektem Vznik CORE FACILITIES 

pro zlepšení kvality výzkumu spojeného s výukou na LF UK v HK vedeného pod registračním 

číslem CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002515 a projektem PERSONMED – rozvoj 

personalizované medicíny u věkem podmíněných onemocnění, registrační číslo: 

CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007441. 

 

 

 

 

 



26 
 

Seznam použité literatury 

 

[1] R. L. Goldenberg, J. F. Culhane, J. D. Iams, and R. Romero, “Epidemiology and causes of preterm 

birth,” The Lancet. 2008, doi: 10.1016/S0140-6736(08)60074-4. 

[2] J. M. Moutquin, “Classification and heterogeneity of preterm birth,” 2003, doi: 10.1016/S1470-

0328(03)00021-1. 

[3] R. Romero, S. K. Dey, and S. J. Fisher, “Preterm Labor: One Syndrome, Many Causes,” Science, 

vol. 345, no. 6198, p. 760, 2014, doi: 10.1126/SCIENCE.1251816. 

[4] S. Beck et al., “The worldwide incidence of preterm birth: a systematic review of maternal 

mortality and morbidity,” Bull. World Health Organ., vol. 88, no. 1, pp. 31–38, 2010, doi: 

10.1590/S0042-96862010000100012. 

[5] J. E. Lawn, M. G. Gravett, T. M. Nunes, C. E. Rubens, and C. Stanton, “Global report on preterm 

birth and stillbirth (1 of 7): definitions, description of the burden and opportunities to improve 

data,” BMC Pregnancy Childbirth, vol. 10, no. S1, p. S1, Feb. 2010, doi: 10.1186/1471-2393-10-

s1-s1. 

[6] H. Blencowe et al., “National, regional, and worldwide estimates of preterm birth rates in the year 

2010 with time trends since 1990 for selected countries: a systematic analysis and implications.,” 

Lancet (London, England), vol. 379, no. 9832, pp. 2162–72, Jun. 2012, doi: 10.1016/S0140-

6736(12)60820-4. 

[7] H. Blencowe et al., “Born Too Soon: The global epidemiology of 15 million preterm births,” 

Reprod. Health, 2013, doi: 10.1186/1742-4755-10-S1-S2. 

[8] L. Liu et al., “Global, regional, and national causes of child mortality: An updated systematic 

analysis for 2010 with time trends since 2000,” Lancet, 2012, doi: 10.1016/S0140-6736(12)60560-

1. 

[9] C. V. Ananth and A. M. Vintzileos, “Epidemiology of preterm birth and its clinical subtypes,” 

Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine, vol. 19, no. 12. J Matern Fetal Neonatal Med, 

pp. 773–782, Dec. 01, 2006, doi: 10.1080/14767050600965882. 

[10] N. Gomez-Lopez et al., “Cellular immune responses in amniotic fluid of women with preterm 

labor and intra-amniotic infection or intra-amniotic inflammation,” Am. J. Reprod. Immunol., 

2019, doi: 10.1111/aji.13171. 

[11] I. Musilova et al., “Intraamniotic inflammation in women with preterm prelabor rupture of 

membranes,” PLoS One, 2015, doi: 10.1371/journal.pone.0133929. 

[12] B. H. Yoon et al., “Clinical significance of intra-amniotic inflammation in patients with preterm 

labor and intact membranes,” 2001, doi: 10.1067/mob.2001.117680. 

[13] M. A. Skoll, M. L. Moretti, and B. M. Sibai, “The incidence of positive amniotic fluid cultures in 

patients in preterm labor with intact membranes,” Am. J. Obstet. Gynecol., 1989, doi: 

10.1016/0002-9378(89)90407-9. 

[14] D. B. DiGiulio et al., “Prevalence and Diversity of Microbes in the Amniotic Fluid, the Fetal 

Inflammatory Response, and Pregnancy Outcome in Women with Preterm Pre-Labor Rupture of 

Membranes,” Am. J. Reprod. Immunol., 2010, doi: 10.1111/j.1600-0897.2010.00830.x. 

[15] R. R. et al., “Sterile and microbial-associated intra-amniotic inflammation in preterm prelabor 

rupture of membranes,” Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine. 2015. 



27 
 

[16] R. R. et al., “Prevalence and Clinical Significance of Sterile Intra-amniotic Inflammation in 

Patients with Preterm Labor and Intact Membranes,” American Journal of Reproductive 

Immunology. 2014. 

[17] R. Romero et al., “Prevalence and Clinical Significance of Sterile Intra-amniotic Inflammation in 

Patients with Preterm Labor and Intact Membranes,” Am. J. Reprod. Immunol., vol. 72, no. 5, pp. 

458–474, Nov. 2014, doi: 10.1111/aji.12296. 

[18] R. Romero, R. Gómez, T. Chaiworapongsa, G. Conoscenti, J. C. Kim, and Y. M. Kim, “The role 

of infection in preterm labour and delivery,” Paediatr. Perinat. Epidemiol., 2001, doi: 

10.1046/j.1365-3016.2001.00007.x. 

[19] K. Heyborne, “Amniotic fluid infection, inflammation, and colonization in preterm labor with 

intact membranes,” Am. J. Obstet. Gynecol., vol. 210, no. 2, pp. 125.e1-125.e15, Feb. 2014, doi: 

10.1016/j.ajog.2013.11.032. 

[20] M. W. Kemp, “Preterm birth, intrauterine infection, and fetal inflammation,” Frontiers in 

Immunology. 2014, doi: 10.3389/fimmu.2014.00574. 

[21] R. Romero et al., “Infection and labor: VIII. Microbial invasion of the amniotic cavity in patients 

with suspected cervical incompetence: Prevalence and clinical significance,” Am. J. Obstet. 

Gynecol., 1992, doi: 10.1016/S0002-9378(12)80043-3. 

[22] R. Romero et al., “Infection and labor. VII. Microbial invasion of the amniotic cavity in 

spontaneous rupture of membranes at term,” Am. J. Obstet. Gynecol., 1992, doi: 10.1016/0002-

9378(92)91845-2. 

[23] M. Kacerovsky et al., “The microbial load with genital mycoplasmas correlates with the degree of 

histologic chorioamnionitis in preterm PROM,” Am. J. Obstet. Gynecol., 2011, doi: 

10.1016/j.ajog.2011.04.028. 

[24] H. E. Jones et al., “Differing prevalence and diversity of bacterial species in fetal membranes from 

very preterm and term labor,” PLoS One, vol. 4, no. 12, 2009, doi: 10.1371/journal.pone.0008205. 

[25] P. Pacora et al., “The diagnostic performance of the beta-glucan assay in the detection of intra-

amniotic infection with Candida species,” J. Matern. Neonatal Med., vol. 32, no. 10, pp. 1703–

1720, May 2019, doi: 10.1080/14767058.2017.1416083. 

[26] J. P. Kusanovic et al., “Transabdominal collection of amniotic fluid ‘sludge’ and identification of 

Candida albicans intra-amniotic infection,” J. Matern. Neonatal Med., vol. 31, no. 10, pp. 1279–

1284, May 2018, doi: 10.1080/14767058.2017.1315095. 

[27] L. M. Bean, J. R. Jackson, W. J. Dobak, T. R. Beiswenger, and J. A. Thorp, “Intra-amniotic 

fluconazole therapy for Candida albicans intra-amniotic infection,” Obstet. Gynecol., 2013, doi: 

10.1097/AOG.0b013e31827566ca. 

[28] A. A. Baschat, J. Towbin, N. E. Bowles, C. R. Harman, and C. P. Weiner, “Prevalence of viral 

DNA in amniotic fluid of low-risk pregnancies in the second trimester,” J. Matern. Neonatal 

Med., vol. 13, no. 6, pp. 381–384, Jun. 2003, doi: 10.1080/jmf.13.6.381.384. 

[29] R. Romero and M. Mazor, “Infection and preterm labor,” Clinical Obstetrics and Gynecology. 

1988, doi: 10.1097/00003081-198809000-00006. 

[30] I. Musilova et al., “Intraamniotic inflammation and umbilical cord blood interleukin-6 

concentrations in pregnancies complicated by preterm prelabor rupture of membranes,” J. Matern. 

Neonatal Med., vol. 30, no. 8, 2017, doi: 10.1080/14767058.2016.1197900. 

 



28 
 

[31] N. Hofer, R. Kothari, N. Morris, W. Müller, and B. Resch, “The fetal inflammatory response 

syndrome is a risk factor for morbidity in preterm neonates,” Am. J. Obstet. Gynecol., vol. 209, no. 

6, pp. 542.e1-542.e11, Dec. 2013, doi: 10.1016/j.ajog.2013.08.030. 

[32] G.-J. van Baaren et al., “Predictive Value of Cervical Length Measurement and Fibronectin 

Testing in Threatened Preterm Labor,” Obstet. Gynecol., vol. 123, no. 6, pp. 1185–1192, Jun. 

2014, doi: 10.1097/AOG.0000000000000229. 

[33] M. Kacerovsky et al., “Bedside assessment of amniotic fluid interleukin-6 in preterm prelabor 

rupture of membranes,” Am. J. Obstet. Gynecol., 2014, doi: 10.1016/j.ajog.2014.03.069. 

[34] I. Musilova et al., “Interleukin-6 measured using the automated electrochemiluminescence 

immunoassay method for the identification of intra-amniotic inflammation in preterm prelabor 

rupture of membranes,” J. Matern. Neonatal Med., 2020, doi: 10.1080/14767058.2018.1533947. 

[35] V. Tambor et al., “Amniotic fluid cathelicidin in pprom pregnancies: From proteomic discovery to 

assessing its potential in inflammatory complications diagnosis,” PLoS One, 2012, doi: 

10.1371/journal.pone.0041164. 

[36] F. Fouhy et al., “The effects of freezing on faecal microbiota as determined using miseq 

sequencing and culture-based investigations,” PLoS One, 2015, doi: 

10.1371/journal.pone.0119355. 

[37] K. Greisen, M. Loeffelholz, A. Purohit, and D. Leong, “PCR primers and probes for the 16S 

rRNA gene of most species of pathogenic bacteria, including bacteria found in cerebrospinal 

fluid,” J. Clin. Microbiol., 1994. 

[38] P. Chaemsaithong et al., “A rapid interleukin-6 bedside test for the identification of intra-amniotic 

inflammation in preterm labor with intact membranes,” J. Matern. Neonatal Med., 2016, doi: 

10.3109/14767058.2015.1006620. 

[39] P. Chaemsaithong et al., “A point of care test for interleukin-6 in amniotic fluid in preterm 

prelabor rupture of membranes: A step toward the early treatment of acute intra-amniotic 

inflammation/infection,” J. Matern. Neonatal Med., 2016, doi: 10.3109/14767058.2015.1006621. 

[40] I. Musilova et al., “Amniotic fluid calreticulin in pregnancies complicated by the preterm prelabor 

rupture of membranes,” J. Matern. Neonatal Med., vol. 29, no. 24, 2016, doi: 

10.3109/14767058.2016.1154940. 

[41] C. Andrys et al., “Cervical fluid calreticulin and cathepsin-G in pregnancies complicated by 

preterm prelabor rupture of membranes,” J. Matern. Neonatal Med., vol. 31, no. 4, 2018, doi: 

10.1080/14767058.2017.1288209. 

[42] I. Musilova et al., “Amniotic fluid cathepsin-G in pregnancies complicated by the preterm 

prelabor rupture of membranes,” J. Matern. Neonatal Med., vol. 30, no. 17, 2017, doi: 

10.1080/14767058.2016.1237499. 

[43] I. Musilova et al., “Amniotic fluid clusterin in pregnancies complicated by the preterm prelabor 

rupture of membranes,” J. Matern. Neonatal Med., vol. 30, no. 21, 2017, doi: 

10.1080/14767058.2016.1255192. 

[44] O. Soucek, M. Kacerovsky, I. Musilova, L. Pliskova, R. Bolehovska, and C. Andrys, “Amniotic 

fluid CD11b levels in pregnancies complicated by preterm prelabor rupture of membranes,” J. 

Matern. Neonatal Med., pp. 1–9, May 2020, doi: 10.1080/14767058.2020.1767578. 

[45] R. Spacek et al., “Extracellular granzyme A in amniotic fluid is elevated in the presence of sterile 

intra-amniotic inflammation in preterm prelabor rupture of membranes,” J. Matern. Neonatal 

Med., 2020, doi: 10.1080/14767058.2020.1817895. 



29 
 

[46] J. Stranik et al., “IgGFc-binding protein in pregnancies complicated by spontaneous preterm 

delivery: a retrospective cohort study,” Sci. Rep., vol. 11, no. 1, p. 6107, Dec. 2021, doi: 

10.1038/s41598-021-85473-2. 

[47] O. Soucek et al., “Macrophage inflammatory protein-1α in amniotic and cervical fluids in 

spontaneous preterm labor with intact membranes with respect to intra-amniotic inflammation,” J. 

Matern. Neonatal Med., pp. 1–9, May 2021, doi: 10.1080/14767058.2021.1922381. 

[48] R. Menon et al., “Biomarkers of spontaneous preterm birth: An overview of the literature in the 

last four decades,” Reproductive Sciences, vol. 18, no. 11. Springer, pp. 1046–1070, Nov. 30, 

2011, doi: 10.1177/1933719111415548. 

[49] V. Tambor, M. Kacerovsky, J. Lenco, G. Bhat, and R. Menon, “Proteomics and bioinformatics 

analysis reveal underlying pathways of infection associated histologic chorioamnionitis in pPROM 

q,” doi: 10.1016/j.placenta.2012.11.028. 

[50] R. Menon, F. Behnia, J. Polettini, and L. S. Richardson, “Novel pathways of inflammation in 

human fetal membranes associated with preterm birth and preterm pre-labor rupture of the 

membranes,” Seminars in Immunopathology. 2020, doi: 10.1007/s00281-020-00808-x. 

[51] M. L. Houben et al., “The association between intrauterine inflammation and spontaneous vaginal 

delivery at term: A cross-sectional study,” PLoS One, 2009, doi: 10.1371/journal.pone.0006572. 

[52] A. Leber, A. Teles, and A. C. Zenclussen, “Regulatory T Cells and Their Role in Pregnancy,” 

American Journal of Reproductive Immunology. 2010, doi: 10.1111/j.1600-0897.2010.00821.x. 

[53] R. Romero et al., “The preterm parturition syndrome,” BJOG: An International Journal of 

Obstetrics and Gynaecology. 2006, doi: 10.1111/j.1471-0528.2006.01120.x. 

[54] R. L. Goldenberg, J. C. Hauth, and W. W. Andrews, “Intrauterine Infection and Preterm 

Delivery,” N. Engl. J. Med., 2000, doi: 10.1056/nejm200005183422007. 

[55] F. Behnia, S. Sheller, and R. Menon, “Mechanistic Differences Leading to Infectious and Sterile 

Inflammation,” American Journal of Reproductive Immunology. 2016, doi: 10.1111/aji.12496. 

[56] K. Motomura et al., “RNA sequencing reveals distinct immune responses in the chorioamniotic 

membranes of women with preterm labor and microbial or sterile intra-amniotic inflammation.,” 

Infect. immun, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

Přehled publikační činnosti autora 

 

Původní vědecké práce publikované v impaktovaném časopise 

 

Pavelek Z, Novotny M, Soucek O, Krejsek J, Sobisek L, Sejkorova I, Masopust J, Kuca K, Valis M, 

Klimova B, Stourac P: Multiple sclerosis and immune system biomarkers: novel comparison in glatiramer 

acetate and interferon beta-1a pa-tients’ group, Mult Scler Relat Disord, 2021 Jun 53(5):103082 (IF = 

2.889) 

Soucek O, Kacerovsky M, Stranik J, Musilova I, Pliskova L, Bolehovska R, Matulova J, Andrys C. 

Macrophage inflammatory protein-1α in amniotic and cervical fluids in spontaneous preterm labor with 

intact membranes with respect to intra-amniotic inflammation. J Matern Fetal Neonatal Med. 2021 May 

9:1-9. (IF = 1,737) 

Stranik J, Kacerovsky M, Soucek O, Kolackova M, Musilova I, Pliskova L, Bolehovska R, Bostik P, 

Matulova J, Jacobsson B, Andrys C. IgGFc-binding protein in pregnancies complicated by spontaneous 

preterm delivery: a retrospective cohort study. Sci Rep. 2021 Mar 17;11(1):6107. (IF = 3,998) 

Stranik J, Kacerovsky M, Andrys C, Soucek O, Bolehovska R, Holeckova M, Matulova J, Jacobsson B, 

Musilova I. Intra-amniotic infection and sterile intra-amniotic inflammation are associated with elevated 

concentrations of cervical fluid interleukin-6 in women with spontaneous preterm labor with intact 

membranes. J Matern Fetal Neonatal Med. 2021 Jan 7:1-9. (IF = 1,737) 

Spacek R, Musilova I, Andrys C, Soucek O, Burckova H, Pavlicek J, Pliskova L, Bolehovska R, 

Kacerovsky M: Extracellular granzyme A in amniotic fluid is elevated in the presence of sterile intra-

amniotic inflammation in preterm prelabor rupture of membranes, J Matern Fetal Neonatal Med. 2020 

Sep 10:1-10. (IF = 1,737) 

Pavelek Z, Souček O, Krejsek J, Sobíšek L, Klímová B, Masopust J, Kuča K, Vališ M: The role of the 

immune system and the biomarker CD3 + CD4 + CD45RA-CD62L- in the pathophysiology of migraine, 

Sci Rep. 2020 Jul 23;10(1):12277. (IF = 3,998) 

Soucek O, Kacerovsky M, Musilova I, Pliskova L, Bolehovska R, Andrys C: Amniotic fluid CD11b 

levels in pregnancies complicated by preterm prelabor rupture of membranes, J Matern Fetal Neonatal 

Med. 2020 May 19:1-9. (IF = 1,737) 

Pavelek Z, Angelucci F, Souček O, Krejsek J, Sobíšek L, Klímová B, Šarláková J, Halúsková S, Kuča K, 

Vališ M: Innate Immune System and Multiple Sclerosis. Granulocyte Numbers Are Reduced in Patients 

Affected by Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis during the Remission Phase, J. Clin. Med. 2020, 9, 

1468. (IF = 5,688) 

Kralickova P, Kubcova S, Kocova E, Bartos V, Soucek O, Rozsival P, Vanicek H, Krcmova I, 

Ravcukova B, Grombirikova H, Freiberger T: Successful rituximab treatment of 

granulomatous/lymphocytic interstitial lung disease in common variable immunodeficiency, Epidemiol 

Mikrobiol Imunol. Winter 2018;67(3):142-148. (IF = 0,373) 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=pubdate&term=Pavelek+Z&cauthor_id=32704149
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=pubdate&term=Sou%C4%8Dek+O&cauthor_id=32704149
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=pubdate&term=Krejsek+J&cauthor_id=32704149
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=pubdate&term=Sob%C3%AD%C5%A1ek+L&cauthor_id=32704149
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=pubdate&term=Kl%C3%ADmov%C3%A1+B&cauthor_id=32704149
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=pubdate&term=Masopust+J&cauthor_id=32704149
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=pubdate&term=Ku%C4%8Da+K&cauthor_id=32704149
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=pubdate&term=Vali%C5%A1+M&cauthor_id=32704149


31 
 

Kralickova P, Kuhnova J, Soucek O. Vodarek P, Zak P, Simkovic M, Motyckova M, Smolej L, Mala E, 

Andrys C, Krejsek J, Thon V: Antibodies against Pneumococcal Capsular Polysaccharides and Natural 

Anti-Galactosyl (Alpha-Gal) in Patients with Humoral Immunodeficiencies, Journal of Immunology 

Research, vol. 2017, Article ID 7304658, 8 pages, 2017. (IF = 3,276) 

Musilova I, Andrys C, Drahosova M, Soucek O, Pliskova L, Jacobsson B, Kacerovsky M: Cervical fluid 

interleukin 6 and intra-amniotic complications of preterm prelabor rupture of membranes, J Matern Fetal 

Neonatal Med. 2017 Feb 21:1-29. (IF = 1,826) 

Andrys C, Musilova I, Drahosova M, Soucek O, Pliskova L, Jacobsson B, Zhong N, Kacerovsky M: 

Cervical fluid calreticulin and cathepsin-G in pregnancies complicated by preterm prelabor rupture of 

membranes J Matern Fetal Neonatal Med. 2017 Feb 2:1-24. (IF = 1,826) 

Musilova I, Andrys C, Drahosova M, Soucek O, Pliskova L, Stepan M, Bestvina T, Maly J, Jacobsson B, 

Kacerovsky M: Amniotic fluid clusterin in pregnancies complicated by the preterm prelabor rupture of 

membranes, J Matern Fetal Neonatal Med. 2016 Nov 22:1-9. (IF = 1,674) 

Musilova I, Andrys C, Drahosova M, Soucek O, Pliskova L, Stepan M, Bestvina T, Maly J, Jacobsson B, 

Kacerovsky M: Amniotic fluid cathepsin-G in pregnancies complicated by the preterm prelabor rupture of 

membranes. J Matern Fetal Neonatal Med. 2016 Oct 9: 1-8. (IF = 1,674) 

Musilova I, Andrys C, Drahosova M, Soucek O, Stepan M, Bestvina T, Spacek R, Jacobsson B, Cobo T, 

Kacerovsky M: Intraamniotic inflammation and umbilical cord blood interleukin-6 concentrations in 

pregnancies complicated by preterm prelabor rupture of membranes J Matern Fetal Neonatal Med. 2016 

Jun 20: 1-11. (IF = 1,674) 

Musilova I, Andrys C, Drahosova M, Soucek O, Kutova R, Pliskova L, Spacek R, Laudanski P, 

Jacobsson B, Kacerovsky M: Amniotic fluid calreticulin in pregnancies complicated by the preterm 

prelabor rupture of membranes J Matern Fetal Neonatal Med. 2016 Dec;29(24): 3921-9. (IF = 1,674) 

 

Původní vědecké práce publikované v recenzovaném neimpaktovaném časopise 

 

Student V, Andrys C, Soucek O, Spacek J, Tosner J, Sedlakova I: Importance of basal fibroblast growth 

factor levels in patients with ovarian tumor, Ceska Gynekol. Winter 2018;83(3):169-176.   

 

Ostatní práce publikované v recenzovaném neimpaktovaném časopise 

 

Hanousek J, Radocha J, Soucek O, Pliskova L, Kamaradova K, Zavrelova A,  Zak P: Plasmacytic Post-

transplant Lymphoproliferative Disorder – Case Report, Eur Oncol Haematol. 2017 Jan 13(01):80 

Králíčková P, Malá E, Vokurková D, Souček O, Krčmová I, Hrnčíř Z: Secondary humoral 

immunodeficiency in patiens with systemic lupus erythematosus Vnitr Lek. 2015 Sep;61(9): 778-84. 

 

https://www.hindawi.com/47107209/
https://www.hindawi.com/40436501/
https://www.hindawi.com/62927873/
https://www.hindawi.com/93917463/
https://www.hindawi.com/84801945/
https://www.hindawi.com/48151493/
https://www.hindawi.com/27291387/
https://www.hindawi.com/40262834/
https://www.hindawi.com/75680139/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Andrys%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28152632
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Musilova%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28152632
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Drahosova%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28152632
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Soucek%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28152632
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pliskova%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28152632
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jacobsson%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28152632
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhong%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28152632
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kacerovsky%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28152632
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28152632
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Musilova%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27806672
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Andrys%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27806672
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Drahosova%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27806672
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Soucek%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27806672
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pliskova%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27806672
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bestvina%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27806672
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Maly%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27806672
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jacobsson%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27806672
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kacerovsky%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27806672
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27806672


32 
 

Posterová sdělení na odborných setkáních 

 

Vodárek P, Andrýs C, Écsiová D, Řezáčová V, Souček O, Šimkovič M, Vokurková D, Belada D, Žák P, 

Smolej L: Změny parametrů imunitního systému u nemocných s chronickou lymfocytární leukémií. 

II. český hematologický a transfuziologický sjezd, Olomouc, 12.-15.9. 2021 

 

Žibřidová K, Souček O, Vrbacký F, Sejkorová I, Lánská M, Víšek B, Radocha J, Žák P: Quantiferon-

monitor jako možný prediktor výskytu infekčních komplikací u pacientů po alogenní transplantaci 

krvetvorných buněk 

II. český hematologický a transfuziologický sjezd, Olomouc, 12.-15.9. 2021 

 

Kralickova P, Kuhnova J, Soucek O, Vodarek P, Smolej L: Are there any significant markers for 

initiation of pre-emptive immunolglobuline substitution therapy in new diagnosed patients with chronic 

lymphocytic leukemia (CLL),  

2019 Focused Meeting of the European Society for Immunodeficiencies, Brusel, 18.-21. 9. 2019 

 

Vodárek P, Andrýs C, Jurenková A, Motyčková M, Řezáčová V, Souček O, Šimkovič M, Vokurková D, 

Belada D, Žák P, Smolej L: Complex evaluation of cellular and humoral immunity in patients with 

chronic lymphocytic leukemia,  

24th Congress of European Hematology Association, Amsterdam, 13.-16. 6. 2019 

 

Vodárek P, Andrýs C, Jurenková A, Vokurková D, Motyčková M, Řezáčová V, Souček O, Šimkovič M, 

Belada D, Žák P, Smolej L: Komplexní hodnocení imunitních funkcí u nemocných s chronickou 

lymfocytární leukémií,  

1. český hematologický a transfuziologický sjezd, Praha, 16. – 19.9. 2018 

 

Soucek O, Musilova Kacerovska I, Andrys C, Krejsek J, Kacerovsky M: Amniotic fluid complement 

component C3 and complement factor I levels in pregnancies complicated by the preterm prelabor rupture 

of membranes,  

5th European Congress of Immunology (ECI), Amsterdam, 2.-5. 9. 2018 

 

 



33 
 

Beranová K, Radocha J, Souček O, Machálková K, Hanousek J, Žák P, Maisnar V: Multiple myeloma 

immunophenotypic remission is a significant predictor of progression free survival after first autologous 

stem cell transplantation – pilot study,  

22nd Congress of the European-Hematology-Association, Madrid, 22.-25. 6. 2017 

 

Vodárek P, Andrýs C, Jurenková A, Vokurková D, Motyčková M, Řezáčová V, Souček O, Šimkovič M, 

Belada D, Žák P, Smolej L: Comprehensive assessment of immune functions in patients with chronic 

lymphocytic leukemia (CLL) : pilot results,  

The XVII International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia, New York, 12.-15.5. 2017 

 

Souček O, Andrýs C, Drahošová M, Vodárek P, Smolej L, Thon V, Králíčková P: Vyhodnocení 

protilátek proti pneumokokovému polysacharidovému antigenu a přirozených anti-galaktosylových 

protilátek u nemocných s protilátkovými imunodeficity,  

XXXIII Sjezd českých a slovenských alergologů a klinických imunologů, Plzeň 12.-15.10. 2016 

 

Králíčková P, Souček O, Krčmová I, Bartoš V, Kašparová P, Bartoš M, Krejsek J, Freiberger T: 

Heterozygous alteration in the TNFRSF13B/TACI gene in a patient with common variable 

immunodeficiency (CVID) complicated by granulomatous encephalitis,  

The 17th Biennial Meeting of the European Society for Immunodeficiencies, Barcelona 21.-24.9. 2016 

 

Vodárek P, Andrýs C, Jurenková A, Vokurková D, Motyčková M, Řezáčová V, Souček O, Šimkovič M, 

Belada D, Žák P, Smolej L: Hodnocení imunitních defektů u nemocných s chronickou lymfocytární 

leukémií,  

XXX. Olomoucké hematologické dny, Olomouc 29. – 31. 5. 2016 

 

Králíčková P, Souček O, Drahošová M, Vokurková D, Thon V: IgA protilátky proti polysacharidovému 

kapsulárnímu pneumokokovému antigenu (antiPCP) a přirozené protilátky proti alfa-galaktosylu (anti α-

Gal) u nemocných s protilátkovými imunodeficity léčených substituční léčbou imunoglobuliny, 

XXXIII Sjezd slovenských a českých alergologů a klinických imunologů, Žilina, 21.-24.10. 2015 

 

 

 

http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=C4E6GnpfR6RjwoiNvMB&author_name=Radocha,%20J&dais_id=872515&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=C4E6GnpfR6RjwoiNvMB&author_name=Soucek,%20O&dais_id=879022&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=C4E6GnpfR6RjwoiNvMB&author_name=Machalkova,%20K&dais_id=5920133&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=C4E6GnpfR6RjwoiNvMB&author_name=Hanousek,%20J&dais_id=7697665&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=C4E6GnpfR6RjwoiNvMB&author_name=Zak,%20P&dais_id=120456&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
http://apps.webofknowledge.com/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=C4E6GnpfR6RjwoiNvMB&author_name=Maisnar,%20V&dais_id=402214&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage


34 
 

Přednášky na odborných setkáních 

 

Souček O, Šimečková R: Diferenciální diagnostika akutních lymfoblastových leukemií 

II. Český hematologický a transfuziologický sjezd, Olomouc, 12.–15. 9. 2021 

 

Souček O: Purinergic regulation of the immune system in pregnancies complicated by the preterm 

prelabor rupture of membranes 

16. fakultní konference studentů doktorského studia, Hradec Králové, 12.10. 2020 

 

Souček O: Význam průtokové cytometrie v diagnostice lymfocytóz 

IX. česko-slovenská konference laboratorní hematologie & XIX. pracovní konference na téma 

monoklonálních gamapatií, Hradec Králové, 10.-11.9. 2020 

 

Souček O: Raritní cytometrický nález neoplázie z dendritických buněk v uzlině 

22. ročník semináře průtokové cytometrie, Praha, 5.2. 2020 

 

Souček O, Fátorová I, Radocha J: Kazuistika akutní bazofilní leukémie 

Odborná konference DIALOG 2019, Valeč, 7.-9.4. 2019 

 

Šrotová A, Souček O: Anafylaxe u systémové mastocytózy 

Kazuistická sdělení z klinické praxe, Hradec Králové, 19. 2. 2019, (spoluautorství přednášky) 

 

Souček O: Vplyv výživy na imunitu a celkové zdravie 

Celoslovenský odborný seminár MED-ART, Nový Smokovec, Slovensko, 19.5. 2018 

 

Souček O: „Mastocytóza – viděl to někdo někdy?“ 

Setkání uživatelů Průtokové cytometrie, Valeč, 13.-14.5. 2018 



35 
 

Souček O: Vliv výživy na imunitu a celkové zdraví 

Odborná konference Angis, Olomouc, 2.3. 2018 

 

Souček O: Co může průtoková cytometrie nabídnout v diagnostice monoklonálních gamapatií 

XVI Pracovní konference na téma monoklonálních gamapatií, Hradec Králové, 26.9. 2017 

 

Souček O: Kazuistika kortikální T-ALL 

Setkání uživatelů Průtokové cytometrie, Bořetice, 14.-16.5. 2017 

 

Řezáčová V, Souček O, Studená H: Význam průtokové cytometrie v diagnostice akutních leukémií 

XVII. Česko-slovenská konference laboratorní hematologie, Hradec Králové, 10.-11.11. 2016 

(spoluautorství přednášky) 

 

Souček O: Evaluation of anti-polysaccharide antibodies and natural antibodies against alpha-Gal in 

relationship to lung damage in patients with humoral immunodeficiencies 

Primary Immunodeficiencies ESID Eastern Spring School, Třeboň, 18.-21.5. 2016 

 

Souček O: „Proč to vyšetřovat, když to nikdy na ničem nesvítí?“ 

Setkání uživatelů Průtokové cytometrie, Mikulov, 8.-10.5. 2016 

 

Souček O: Terapeutické protinádorové vakcíny – imunobiologická podstata 

Imunologie v onkologii, odborný seminář FNHK a LFHK, Hradec Králové, 19.10. 2015 

 

Souček O: PI3K mutation? 

Primary Immunodeficiencies ESID Eastern Spring School, Slavonice, 13.-17.5. 2015 

 


