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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK* 

 

AA - akrylamid 

AF - andrologický faktor 

APC - alofykokyanin (fluorochrom) 

APC - buňka prezentující antigen 

aPLs - antifosfolipidové protilátky 

APS - persíran amonný 

bisAA - N, N´-metylenbisakrylamid 

BPB - bromfenolová modř 

CD - diferenciační antigeny 

COC  - komplex kumulus-oocyt 

CS - chondroitin sulfát 

CTLA - antigen cytotoxických T lymfocytů  

DC - dendritické buňky 

DMEM  - Dulbekova modifikace Eagleova média 

dNK - deciduální NK buňky 

ECM - extracelulární matrix 

EDTA - kyselina etylendiamintetraoctová 

EGF - epidermální růstový faktor 

EM - endometrióza 

ET - přenos embrya 

Fc III. - receptor pro Fc fragment 

FC - průtoková cytometrie, průtokový cytometr 

FF - folikulární tekutina 

FITC - fluorescein izothiokyanát (fluorochrom) 

FL - fluorescence 

Foxp3 - transkripční faktor proteinu 3 hlavové domény 

FSC  - přímý rozptyl 

FSH - hormon stimulující folikuly 

GATA - nukleotidová sekvence guanin-adenin-thymin-adenin 

G-CSF - faktor stimulující tvorbu kolonií granulocytů 

GDF-9 - růstový diferenciační faktor 9  
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GDF-9B  - růstový diferenciační faktor 9B (kostní morfogenní 

   protein 15) 

GM-CSF - faktor stimulující tvorbu kolonií granulocytů a  

   monocytů 

GnRH  - hormon uvolňující gonadotropiny  

hCG  - lidský choriový gonadotropin 

HLA-G - lidský leukocytární antigen G 

HOM  - lidské oocytární maturační médium 

HOX - skupina homeoboxových genů 

HS - heparansulfát 

IFN-γ - interferon γ 

IgG - imunoglobulin třídy G 

IGF - růstový faktor podobný inzulínu 

IL - interleukin 

IL-2Rβ - β řetězec receptoru pro interleukin 2 

IN - idiopatická neplodnost 

iNKT - populace CD1d restringovaných NKT lymfocytů 

IP - imunologická patologie 

ITI - inter-α-trypsin inhibitor 

iTreg - indukované Treg 

IVF - in vitro fertilizace 

IVM - in vitro maturace vajíčka 

KIR -  receptor inhibující zabíjení 

LH - luteinizační hormon 

LIF - leukemický inhibiční faktor  

LIF-R - receptor pro leukemický inhibiční faktor 

mAb - monoklonální protilátka 

M-CSF - faktor stimulující růst monocytů 

MEM  - minimální esenciální médium 

MHC I - hlavní histokompatibilitní komplex I. třídy 

MHC II - hlavní histokompatibilitní komplex II. třídy 

MIP  - makrofágový zánětový protein 

MOPS - 3-[N-morfolin] propansulfonová kyselina 

Mr - relativní molekulová hmotnost 
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mRNA - mediátorová ribonukleová kyselina 

NCAM-1 - neurální adhezin 

NGF - nervový růstový faktor  

NK - přirození zabíječi 

NKG2D  - aktivační receptor NK buněk a T, a NKT lymfocytů 

NKT - T lymfocytární NK buňky 

nTreg - přirozené T regulační lymfocyty 

OF - ovariální faktor 

OHSS - ovariální hyperstimulační syndrom 

PB - periferní krev 

PB™ - pacifická modř (fluorochrom) 

PCOS  - ovariální polycystický syndrom 

PCR - polymerázová řetězová reakce 

PE - fykoerytrin (fluorochrom) 

PE-Cy7 - tandemový konjugát (fluorochrom) 

PI - propidium jodid (fluorochrom) 

PMN - polymorfonukleární leukocyty 

PMT - fotonásobič 

PO - pacifická oranţ (fluorochrom) 

RCF - relativní centrifugační síla 

ROS  - reaktivní kyslíkové radikály 

SD - směrodatná odchylka 

SSC - boční rozptyl 

STAT (1,4,5,6) - proteiny přenášející signál a aktivující transkripci 

TC - cytotoxické T lymfocyty 

TCM - tkáňové kultivační médium 

TCR - receptor T lymfocytů 

TEMED - N,N,N',N´-tetrametyletylendiamin 

TF - tubální faktor 

TGF - transformující růstový faktor 

TGGE - teplotní gradientová gelová elektroforéza 

TH - pomocné T lymfocyty 

TH17  - subpopulace TH lymfocytů 

TH3 - subpopulace Treg 
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TNF-α - faktor nekrotizující nádory 

Tr1  - subpopulace Treg 

Treg - regulační T lymfocyty 

trkA - tyrozinkinázový receptor 

uNK - uterinní NK buňky 

ZP - zona pellucida 

 

*) Zkratky uvedené pouze jednou jsou vysvětleny v textu 
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1. ÚVOD A CÍLE 

Názory na funkci imunitního systému procházejí neustálým vývojem. Postupně 

se zjišťuje jeho regulační vliv i na jiné funkce organismu, neţ je obrana před patogeny a 

imunitní dohled. Ukázalo se, ţe v kooperaci s nervovým a endokrinním systémem 

reguluje průběh menstruačního cyklu i těhotenství. 

Dozrávání vajíčka a jeho další osud po oplození je determinován humorálním a 

buněčným sloţením FF (včetně imunocytů a obklopujícími podpůrnými buňkami 

kumulu), hormony a neurotransmitery, ale také produkty mutací genu kódujícího 

cytokin LIF. Genetická determinace i jakákoliv nerovnováha mezi humorální a buněč-

nou sloţkou se odrazí v poruchách plodnosti. 

Cílem práce bylo stanovit, zda diagnostikované příčiny neplodnosti jsou v přímé 

souvislosti s některými mutacemi genu LIF, které by se mohly odrazit ve změnách 

zastoupení hlavních subpopulací imunokompetentních buněk. Za tímto účelem byla 

provedena analýza mutací LIF pomocí teplotní gradientové gelové elektroforézy 

(TGGE), a ve FF a PB průtokovou cytometrií stanoveno relativní zastoupení subpopula-

cí NK buněk, NKT a T lymfocytů. V endometriu neplodných ţen podstupujících 

opakovaně IVF byly stanoveny změny v zastoupení imunokompetentních buněk 

s markery CD3, CD16 a CD56. 
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2. LITERÁRNÍ PŘEHLED 

2.1 ŢENSKÝ REPRODUKČNÍ SYSTÉM 

Anlage reprodukčního systému ţeny (ovária, vejcovody, uterus, pochva) se za-

kládají jiţ v průběhu embryogeneze. 

2.1.1 Menstruační cyklus 

Průměrná délka menstruačního cyklu je kolem 28 dnů a je členěna do čtyř fází 

(menstruační, proliferační, ovulační a luteální) viz Obrázek 1. Začátek menstruačního 

krvácení je pokládán za první den cyklu. Menstruační krvácení trvá 3 - 5 dnů a je při 

něm ztraceno asi 50 ± 30 ml krve včetně deskvamované endometriální tkáně (Coulter et 

al. 1988; Fraser a Inceboz 2000; Livingstone a Fraser 2002). 

 

 

Obrázek 1. Průběh menstruačního cyklu, upraveno podle Wikipedia (Chris73 

2004) a histologický obraz endometria  
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2.1.1.1 Folikulární fáze 

Vlivem FSH začne ve vaječníku růst několik folikulů, přičemţ se zvyšuje pro-

dukce estrogenů, které iniciují růst nové endometriální vrstvy (proliferační 

endometrium). Stoupající hladina estrogenů sniţuje negativní zpětnou vazbou pituitární 

sekreci FSH, a zároveň zvyšuje produkci inhibinu ve vedoucím folikulu. Jeho růst 

pokračuje, zatímco u ostatních se zastaví (Hillier a Miro 1993).  

Skladba FF zastavuje dělení jádra oocytu v meiotickém stádiu diplotene v profá-

zi I (germinální váček n. Purkyňův váček). K maturaci oocytu dochází po poslední 

profázi, kdy germinální váček zaniká a začíná metafáze II indukovaná preovulačním 

vzestupem hCG. Délka folikulární fáze se můţe měnit, a následně i délka cyklu (Martin 

1997). 

2.1.1.2 Ovulační fáze 

Na rozdíl od buněk théky a stromatu sekretují buňky kumulu neurotrofní faktor, 

který vyvolá extruzi polárního tělíska a zrání folikulu (Seifer et al. 2002). Zralý folikul 

sekretuje velké mnoţství estradiolu, pod jehoţ vlivem začne kolem 12. dne cyklu 

sekrece LH, která trvá asi 2 dny (intermenstruum). LH je produkováno v krátkých 

pulzech s různou amplitudou a frekvencí (O'dea et al. 1989; Keenan et al. 2003). LH 

indukuje maturaci oocytu, folikul praská, a oocyt se uvolňuje do nálevky vejcovodu. 

Předpokládá se, ţe uvolnění oocytu je náhodné. Na rozdíl od jiných druhů placentálních 

savců, kde lze často ovulaci rozpoznat podle určitých vnějších znaků, probíhá ovulace u 

lidí skrytě (Richards et al. 1998). 

2.1.1.3 Luteální fáze 

Luteální fáze začíná prasknutím folikulu a trvá 14 dnů. Folikul se mění ve ţluté 

tělísko (corpus luteum) produkující progesteron, který je odpovědný za dočasné zvýšení 

tělesné teploty a za přípravu nidace blastocysty, tj. přeměnu proliferačního endometria 

do sekreční výstelky schopné přijmout blastocystu (nidace) (Seifer et al. 2002). Nidace 

je v endometriu omezena nejen prostorově, ale i časově (20. – 24. den pravidelného 

menstruačního cyklu) (Psychoyos 1973; Aplin 2000). Nidace se dělí na tři fáze: apozici, 

adhezi a invazi (Enders 1967). Podmínkou úspěšné nidace je komunikace mezi recep-

tivním endometriem a blastocystou (Simon et al. 2000). 
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Nidaci blastocysty do endometria podmiňují decidualizace a vytvoření spirálních 

artérií, které jsou regulovány hormonálně. Dochází přitom k vaskularizaci a růstu 

syncytia, které jsou provázeny zvýšením proteosyntézy. Zároveň endometrium infiltrují 

imunokompetentní buňky, jejichţ cytokinová produkce rozhoduje o úspěšnosti nidace 

(King et al. 1989; Givan et al. 1997; Bulmer a Lash 2005b). 

Buňky trofoblastu během apozice blastocyty postupně adherují na receptivní en-

dometriální epitel a poté invadují přes endometriální bazální membránu do stromální 

extracelulární endometriální matrix. Tento proces umoţní přípravu endometria na 

invazivní nidaci blastocysty (Enders 1967; Cross et al. 1994). Trofoblast je místem 

produkce mnoha bioaktivních molekul, které mohou ovlivňovat migraci buněk (umoţ-

ňuje vcestování NK buněk do dělohy) (Hanna et al. 2003; Wu et al. 2005).  

2.1.2 Cyklické změny v průběhu menstruačního cyklu  

Pravidelné změny hladiny hormonů vyvolávají morfologické změny v ováriích, 

endometriu, vejcovodu, děloţním hrdle, vagině i v mléčných ţlazách. 

2.1.3 Hormonální kontrola cyklu 

Hormony jsou na rozdíl od cytokinů produkovány ve specializovaných endo-

krinních ţlazách, působí na omezené mnoţství buněčných typů, vyskytují se i 

v cirkulaci. Endometriální změny jsou závislé především na cyklickém střídání vlivu 

estrogenu a progesteronu, pro přehled (Lee a Demayo 2004). 

Menstruační cyklus je regulován nejen hormony CNS (pituitaria, hypotalamus, 

hypofýza), ale i těmi, které produkují ovária a rostoucí folikul, zvláště estrogeny. Např. 

produkce estradiolu během jednoho cyklu vrcholí dvakrát (růst folikulu a luteální fáze) 

na rozdíl od progesteronu s jedním vrcholem (od luteální fáze aţ do případného těhoten-

ství). Oba hormony jsou produkovány vaječníky pod vlivem hypofýzy (FSH a LH). 

Gonadoliberin z hypotalamu ovlivňuje hypofýzu a hypofýza i hypotalamus dostávají 

zpětnou vazbu z folikulu (Richards et al. 1998) (viz kapitola 2.1.1.1). 

Krátce po nidaci začíná rostoucí embryo produkovat hCG, který udrţuje produk-

ci estrogenů a progesteronu ve ţlutém tělísku. Jestliţe se nidace neuskuteční, ţluté 

tělísko zaniká a tím i hormonální produkce. Pokles progesteronu má za následek přeru-

šení krevního zásobení endometria (hypoxická nekróza). Reprodukční trakt se 

připravuje na další cyklus. Sníţení produkce estrogenů umoţňuje pozdější nárůst 

hladiny FSH nutného pro maturaci nových folikulů. 
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2.1.4 Ovária 

Hlavní funkcí ovárií je dozrávání oocytů, které jsou uvolňovány do vejcovodu 

během kaţdého menstruačního cyklu. Ovária produkují rovněţ hormony, jeţ regulují 

vývoj sekundárních pohlavních orgánů, těhotenství, porod atd.  

Ovária se morfologicky člení na vnější (kortex) a vnitřní zónu (medula). Kortex 

je kryt pojivovým mezoteliálním epitelem a tunica albuginea. Pod tunica albuginea se 

v kortexu nacházejí klidové folikuly obklopené ovariálními stromálními buňkami, 

výběţky cév, a autonomním nervovým systémem. Medula je vyplněna vaskularizova-

nou síťovitě organizovanou pojivovou tkání (rete ovarii).  

2.1.4.1 Morfologie folikulu 

U zralého Graafova folikulu se rozlišuje několik vrstev buněk, viz Obrázek 2. 

Tvoří je (od periférie k centru) theca folliculi externa a interna, sklovitá blanka (tenká 

kolagenní vrstva), membrana granulosa, coţ je vrstva buněk vystýlajících vnitřní dutinu 

folikulu a cumulus oophorus vytvářený buňkami obklopujícími oocyt a jeho obaly, ZP. 

Buňky granulózy jsou odděleny kanálky o průměru 20 nm, coţ umoţňuje průchod 

molekul aţ do m. h. 500 000 do FF (Gosden et al. 1988), takţe se její sloţení podobá 

krevní plazmě (Velazquez et al. 1977). Buňky přiléhající k ZP k oocytu jsou uspořádány 

radiálně a jejich cytoplazmatické výběţky pronikají ZP a vytvářejí útvar zvaný corona 

radiata. Transzonální cytoplazmatické výběţky jsou ukončeny těsnými spoji, jimiţ 

mohou procházet nízkomolekulární sloučeniny mezi buňkami kumulu a oocytem a i 

buňkami kumulu. Těsné propojení umoţňuje regulaci meiózy průnikem malých regu-

lačních molekul (cAMP, puriny) a také lokálních a endokrinních signálů (Dekel a Beers 

1980; Salustri a Siracusa 1983; Eppig a Downs 1984; Racowsky 1985; Racowsky a 

Satterlie 1985). Symetrická komunikace oocytu, jednak prostřednictvím těsných spojů, 

ale i parakrinních faktorů se sousedními somatickými buňkami, je nezbytně nutná pro 

normální oogenezi a folikulogenezi (Dong et al. 1996; Simon et al. 1997; Albertini et al. 

2001; Eppig 2001). Dutina folikulu (antrum) je vyplněna FF (Eppig 1991), viz Obrázek 

2. Během zrání se postupně epitel folikulu stává vůči plazmovým proteinům propustněj-

ší, čímţ se do FF dostávají molekuly s vyšší m. h. (Espey 1980). 
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Obrázek 2. Struktura folikulu 

2.1.4.2 Tvorba folikulů 

Tvorba a vývoj folikulů podléhá nervové regulaci. Vnější inervace je primárně 

řízena sympatikem a senzorickými nervy, a zčásti také parasympatikem (Burden et al. 

1983; Klein a Burden 1988; Gerendai et al. 1998). Vnitřní inervaci zajišťují neuronální 

ganglia v medule ovária. 

FF obsahuje hormony (FSH, LH, estradiol a progesteron) (Franchimont et al. 

1989; Andersen 1991; Andersen 1993) a jejich vazebné proteiny (Campo et al. 1989). 

Zejména FSH a LH jsou nutné pro zrání folikulu a vývoj oocytu (Hillier 1994) (viz 

kapitola 2.4.2.). FF dále obsahuje albumin (přenáší ionty a mastné kyseliny) (Velazquez 

et al. 1977), globuliny s různou enzymatickou aktivitou (α1, α2, β a γ) (Velazquez et al. 

1977), růstové faktory (IGF-1 a EGF) (Angervo et al. 1992; Kubota et al. 1993) a jejich 

vazebné proteiny (Cataldo a Giudice 1992; Eden et al. 1993; Schuller et al. 1993). 

Významný je růstový faktor IGF-1, který je nezbytný pro diferenciaci buněk granulózy 

při maturaci folikulu. Zároveň reguluje hladiny progesteronu a estradiolu, a podporuje 

tvorbu inhibinu ve FF, který má význam při potlačení produkce FSH, LH a obrat kostní 

tkáně. Po vzrůstu hladiny LH v séru v průběhu ovulace ovlivňuje produkci androgenů 

v buňkách théky (Angervo et al. 1992). 
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Jakékoliv narušení kooperace růstových faktorů má za následek patofyziologické 

ovlivnění ovariální odpovědi na FSH a LH (Lunenfeld et al. 1991). 

Dalšími komponentami FF, které ovlivňují biosyntetickou aktivitu decidualizo-

vaného endometria jsou placentální proteiny PP12, PP14 a PAPP-A (Bischof 1989). 

2.1.4.3 Vývoj vajíčka 

2.1.4.3.1 Folikulogeneze 

Proces tvorby dominantního folikulu v průběhu menstruačního cyklu probíhá ve 

třech krocích: iniciace, časný folikulární růst a selekce, při níţ preovulační folikul 

dozrává. 

2.1.4.3.2 Oogeneze 

Ve čtvrtém týdnu vývoje embrya migrují primordiální zárodečné buňky do co-

elomového epitelu zárodečné rýhy v zakládajících se gonádách. Poté, co se zárodek 

pohlavně diferencuje, dochází v embryonálních ováriích k proliferaci primordiálních 

zárodečných buněk, ze kterých se diferencují oogonie. Přibliţně ve dvacátém týdnu 

těhotenství vstupují oogonie do meiotické profáze, čímţ končí tvorba zárodečných 

buněk. Celkem se vytváří asi 7.10
6
 oogonií (Baker 1963). Okolo dvacátého čtvrtého 

týdne uţ všechny zárodečné buňky prošly čtyřmi stádii meiózy I. (stádium diplotene) a 

mění se v oocyty. Oocyty jsou obklopeny vrstvou epiteliálních pregranulózních buněk, 

které jsou základem primordiálního folikulu. Některé z primordiálních folikulů začínají 

okamţitě růst, ale jiné zůstávají v klidovém stavu, dokud nedojde k jejich atrézii, nebo 

nevstoupí-li později do růstové fáze. 

Postnatálně se ze zásoby klidových folikulů zakládají ovariální rezervy, které 

obsahují primordiální folikuly (jsou obklopeny zploštělými granulózními buňkami), 

přechodné folikuly (jsou obaleny vrstvou plochých, kuboidních granulózních buněk), a 

malé primární folikuly (mají jednovrstevný obal kuboidních buněk). 

Počty folikulů ovariální rezervy se v průběhu ţivota sniţují. Sniţování ovariální 

rezervy začíná v podstatě jiţ od 24. týdne těhotenství. U novorozence obsahuje kaţdé 

ovárium 2,5.10
5
 – 5.10

5
 klidových folikulů (Gougeon et al. 1994). K rapidnímu poklesu 

však dojde aţ v období nástupu menopauzy. V té době se v ováriu nachází 10
2
 aţ 10

3
 

klidových folikulů (Faddy et al. 1992; Fauser 2000). Tento úbytek je dán nejen genetic-

ky, ale dalšími faktory (nemocnost, hladovění, environmentální zátěţ). 
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2.1.5 Vejcovody 

Vejcovod má význam pro procesy oplození (kapacitace spermií).  

2.1.5.1 Struktura vejcovodu 

Vejcovod tvoří nálevka (infundibulum), rozšířený úsek (ampulla) a zúţený úsek 

(istmus). Infundibulum je částí přiléhající k ováriu ohraničeno třásněmi (fimbriae), které 

po ovulaci zachycují oocyt a přesouvají ho dále do infundibula. 

Sliznice vejcovodu je podélně zřasena a pokryta jednovrstevným cylindrickým 

nebo kubickým epitelem. Epitel je na povrchu kryt řasinkovými buňkami, které se 

střídají se sekrečními buňkami (Ferenczy et al. 1972; Patek et al. 1972; Patek 1974; 

Amso et al. 1994; Crow et al. 1994).  

2.1.5.2 Cyklus vejcovodu 

V průběhu menstruačního cyklu jsou na povrchu epitelových buněk vejcovodu 

exprimovány receptory pro estrogen a progesteron (Critoph a Dennis 1977). Receptor 

pro estradiol má maximum exprese v polovině cyklu, pro progesteron je přítomen po 

celý cyklus aţ do luteální fáze (Pollow et al. 1981; Amso et al. 1994). V proliferační 

fázi řasinkové a sekreční buňky rostou a maximální velikosti dosahují v preovulační 

fázi. V době ovulace vyprázdní sekreční buňky svůj obsah do lumen tuby vejcovodu, 

čímţ se vůči řasinkovým buňkám relativně zmenší (Pauerstein a Eddy 1979). Současně 

se u řasinkových buněk zvyšuje frekvence kmitů řasinek (Lyons et al. 2002). V luteální 

fázi zaujmou oba typy buněk původní velikost a současně dochází k částečnému odlou-

čení epitelu (Patek et al. 1972; Verhage et al. 1979). 

2.1.6 Transport gamet 

Vejcovodem je transportován oocyt a v opačném směru aktivně pronikají sper-

mie. Transport podporují sekreční produkty vejcovodu, pohyb řasinek i kontrakce 

hladkých svalů stěny vejcovodu. Sekreční produkty vejcovodu podporují navíc fertiliza-

ci oocytu i časný růst embrya (Jansen 1984). 
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2.1.6.1 Transport spermií 

Spermie zůstávají v isthmu vejcovodu ţivotaschopné asi 2 dny (maximálně 

3 - 4), takţe ještě po této době můţe dojít oplození k oocytu (Yanagimachi a Chang 

1963; Hunter 1981; Hunter a Nichol 1983; Wilcox et al. 1995).  

2.1.6.2 Transport oocytů 

Při ovulaci se fimbrie ampuly přibliţují těsně k ováriu a svým pohybem napo-

máhají odstranění pomocných buněk kumulu a tím k uvolnění oocytu (Lindblom a 

Norström 1986). Tento proces je regulován prostaglandiny FF vyvolávajícími kontrakce 

fimbriálních a ovidukto-ovariálních ligamentů (Sterin-Speziale et al. 1978; Morikawa et 

al. 1980). Oocyt se pohybuje velmi pomalu, nachází se několik milimetrů za fimbriemi, 

později se způsob i rychlost pohybu zrychluje (Muglia a Motta 2001). 

Uvolněný oocyt směřuje k ampulárnímu isthmu, kde dochází k fertilizaci. Cel-

ková doba průchodu vyvíjejícího zárodku vejcovodem je asi 80 hodin (Croxatto et al. 

1978). Vyvíjející se embryo je v ampule vystaveno řadě regulačních faktorů, které 

ovlivňují jeho vývojový potenciál (Jansen 1978). 

2.1.7 Uterus a jeho stavba 

Uterus se skládá ze sliznice (endometrium), hladké svaloviny (myometrium) a 

vrstvy vazivové (perimetrium). Endometrium (sloţené z vrstev pars functionalis a pars 

basalis) nasedá přímo na mohutnou svalovinu myometria (chybí submucosa) a je kryto 

jednovrstevným cylindrickým epitelem. Během menstruace je svrchní funkční vrstva 

endometria odloučena, zatímco nejspodnější bazální vrstva (tvořená buňkami pojiva) 

zůstává a slouţí k regeneraci odvrţené funkční vrstvy v dalším menstruačním cyklu. Ve 

folikulární fázi (růst folikulu) je proliferace endometriálních buněk řízena hormonálně 

(estrogen). V sekreční fázi se jejich diferenciace završuje pod regulací progesteronem. 

Oba hormony jsou ovariálního původu (Noyes 1973; Ferenczy 1994).  

Uterus je zásobován uteriními artériemi. Myometrium zásobují větvící se artérie, 

ze kterých se ve funkční vrstvě endometria formují spirální artérie (viz kapitola 2.1.7.1) 

(Markee 1978; Pijnenborg et al. 2006).  

Nejvýznamnějšími morfologickými strukturami endometria jsou endometriální 

ţlázy (viz Obrázek 1), arteriální kapiláry a lakuny. Po otěhotnění se sliznice endometria 

mění na deciduu. Decidua se skládá ze tří hlavních buněčných typů: lymfocytů, epiteli-
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álních buněk vystýlající endometriální ţlázy a stromálních buněk. Epiteliální buňky jsou 

kuboidního typu s řasinkami do lumen ţlaz, které jsou vzájemně pevně spojeny. Stro-

mální tkáň je sloţena z volně spojených stromálních buněk s rozptýlenými leukocyty 

(Lawn et al. 1971; Tekelioglu-Uysal et al. 1975; Pijnenborg et al. 1981). 

2.1.7.1 Spirální artérie 

Endotel spirálních artérií nasedá na bazální membránu, která je obklopena hlad-

kou svalovinou zajišťující jejich vazokonstrikci a vazodilataci (Markee 1978). 

Spirální artérie směřují od bazální vrstvy do funkční vrstvy. V místech vstupu do 

uterinního lumen se zuţují, větví a končí kapilární sítí pod uterinního epitelem. Jimi 

vcestovávají do endometria lymfoidní a granulární buňky PB, které zde vykonávají 

imunitní dozor (Oliver et al. 1999). 

Při menstruaci je bazální membrána degradována různými metaloproteinázami, 

jejichţ produkce je regulována steroidními hormony (progesteronem), coţ má za 

následek sníţení mnoţství heparan-sulfátu a proteoglykanů (Zhu et al. 1992). Tím dojde 

k poklesu celkového negativního náboje extracelulární matrix endometria a k uvolnění 

růstových faktorů z heparin-sulfátu, takţe jsou opět dostupné pro regeneraci endometri-

ální tkáně (Kelly et al. 1995). 

V době očekávané nidace vzrůstá v myoendometriální oblasti spirálních artérií 

bohatá autonomně inervovaná hladká svalovina reaktibilní na exogenní i endogenní 

adrenergní stimuly, i na steroidní hormony (Adamsons a Myers 1975; Ramsey et al. 

1980; Brosens et al. 2002). Nenastane-li oplození, dojde k vazokonstrikci spirálních 

arterií a odloučení funkční vrstvy endometria (Markee 1978). 

Během těhotenství vcestovávají endovaskulární buňky extravilového trofoblastu 

do lumen spirálních artérií, zatímco buňky intersticiálního trofoblastu migrují přes 

endometriální stroma do stěny spirálních arterií. Migrující buňky pronikají aţ do vnitřní 

třetiny myometria, kde se usazují (Kaufmann et al. 2003; Pijnenborg et al. 2006). 

Spirální artérie ztrácejí hladké svalstvo a postupně se rozšiřují (Brosens 1988). 

2.2 BUŇKY IMUNITNÍHO SYSTÉMU 

Tato kapitola charakterizuje vybrané imunokompetentní buňky ovlivňující re-

produkční funkce na rozhraní matka/plod (placentální lůţko), do něhoţ v době nidace 

migrují imunokompetentní buňky z periferní krve matky a jejich počty s postupujícím 

těhotenstvím vzrůstají (Bulmer a Sunderland 1984; Moffet-King 2002). 
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Nejdůleţitějšími regulačními subpopulacemi1 jsou NK buňky, NKT, T, Treg a 

TH17 lymfocyty, makrofágy, a také některé typy granulocytů (Saito 2000; Shanks a 

Lightman 2001). 

2.2.1 NK buňky 

NK buňky jsou velké granulární lymfocyty, tvoří přibliţně 15 % krevních cirku-

lujících lymfoidních buněk (Perussia et al. 1983b; Robertson a Ritz 1990). Cytotoxický 

fenotyp zahrnuje 90 % buněk, imunoregulačních NK buněk je 10 % (Cui et al. 1997; 

Cooper et al. 2001a; Cooper et al. 2001b). 

NK buňky rozpoznávají nejen „cizí“ buněčné struktury, ale i změny v expresi 

antigenů HLA I. třídy na vlastních (i pozměněných) buňkách (Karre 1995; Lanier 1997; 

Lanier et al. 1997; Renard et al. 1997; Lanier 1998a). Reakcí na přítomnost těchto 

cizích nebo pozměněných buněčných struktur je uvolnění bioaktivních látek 

z cytoplazmatických granul, a k usmrcení buňky, která je nese. 

Charakteristickým znakem NK buněk je exprese buněčného povrchového znaku 

CD56 (CD56
+
) tj. neurálního adhezinu-1 neboli NCAM-1, a nepřítomnost znaku CD3 

(CD3
-
). Dále jsou u 30 - 50 % NK buněk PB exprimovány znaky a u 90 % CD8 a CD2 

(Perussia et al. 1983a; Perussia et al. 1983b). Podle přítomnosti znaku CD16, coţ je 

nízkoafinní receptor fragmentu Fc části IgG III. třídy (FcγRIIIA), se NK buňky rozdělu-

jí na dvě subpopulace, cytotoxickou (CD16
+
) a imunoregulační (CD16

-
) (Cui et al. 

1997; Cooper et al. 2001a; Cooper et al. 2001b). 

Cytotoxická aktivita NK buněk je závislá na jejich regulačních receptorech, kte-

ré ji aktivují či inhibují. Cytotoxicitu aktivující receptory jsou: NKG2D, NKG2/CD94 

(rozpoznává HLA I. třídy), NKp46, NKp30, NKp44 a CD226. Inhibujícím receptorem 

je KIR (Lanier 2003; Vivier et al. 2004; Lanier 2005; Ortaldo a Young 2005). 

2.2.1.1 KIR a NKG2D 

Terminologie genových lokusů KIR je definována WHO HLA Nomenclature 

Committee for Factors of the HLA System (WHO 2010). Názvy jsou zaloţeny na 

                                                 

1 Klasifikace jednotlivých subpopulací imunokompetentních buněk je zaloţena na rozdílnosti 

exprese povrchových diferenciačních antigenů (CD), která se průběţně upřesňuje na základě nově 

charakterizovaných membránových i intracelulárních markerů Koubek, K.: [Human leukocyte differentia-

tion antigens and CD classification]. Vnitr Lek 54, 402-409 (2008). 
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primární a sekundární struktuře KIR proteinů, které kódují (Marsh et al. 2003). KIR 

mají dvě (2D) nebo tři (3D) extracelulární molekule imunoglobulinu podobné domény a 

intracelulární domény, krátkou (S) odpovědnou za inhibiční funkci, nebo dlouhou (L) 

s aktivační funkcí. První číslice následující po akronymu KIR vyjadřuje počet extracelu-

lárních domén. Následují označení pro intracelulární domény, anebo „P“ značící 

pseudogen. Poslední číslo uvádí počet genů, které KIR kódují (Rajagopalan et al. 2001; 

Gomez-Lozano et al. 2002). (Who 2010) 

Na mnoha populacích NK buněk byl prokázán KIR2DL4 (Ponte et al. 1999; 

Rajagopalan a Long 1999; Rajagopalan et al. 2006; Goodridge et al. 2007). Byla 

prokázána jeho vazba na HLA-G, který je exprimován na buňkách plodu (Rajagopalan 

et al. 2006). 

Na NK buňkách, NKT, γδ
+
 T a CD8

+
 T lymfocytech je exprimován protein ze 

skupiny NK2 jednotka D (NKG2D), silný aktivační imunoreceptor (Eagle a Trowsdale 

2007). U NK buněk a cytotoxických T lymfocytů spouští signalizace přes NKG2D 

přímé zabíjení cílových buněk a u NK buněk navíc sekreci cytokinů, anebo nepřímo 

kostimuluje cytotoxické lymfocyty (Lodoen a Lanier 2006). Ligandem NKG2D jsou 

molekuly podobné proteinům MHC I. třídy, které jsou exprimovány na poškozených či 

stresovaných buňkách (Groh et al. 1996; Li et al. 2001a; Radaev et al. 2001; Eagle a 

Trowsdale 2007). 

2.2.1.2 NK subpopulace 

NK buňky PB i uNK buňky zahrnují dvě subpopulace lišící se přítomností mar-

keru CD16: imunoregulační CD56
bright

CD16
-
 a cytotoxickou CD56

dim
CD16

+
 (Cooper et 

al. 2001a; Jacobs et al. 2001; Li et al. 2001b). Imunoregulační subpopulace NK buněk 

PB preferenčně migruje do sekundárních lymfatických orgánů, cytotoxická pak prefe-

renčně do míst akutního zánětu (Campbell et al. 2001; Cooper et al. 2001a). 

Subpopulace uNK exprimující navíc fenotyp CD56
superbright

CD16
-
 je rovněţ imunoregu-

lační (Lukassen et al. 2004), viz kapitola 2.2.1. Diferenciace a funkce imunoregulačních 

a cytotoxických uNK není doposud zcela objasněna. 

Imunoregulační NK buňky jsou jako většina imunocytů důleţitými producenty 

řady cytokinů jako IFN-γ, TNF-α, G-CSF, GM-CSF, M-CSF, IL-5, IL-8, IL-10 a IL-13. 

Cytokiny IFN-γ a TNF-α mají prozánětové účinky, jsou důleţitou součástí obrany proti 

intracelulárním parazitům, a v časné embryogenezi se účastní placentace (Fehniger et 

al. 1999; Cooper et al. 2001a). 
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Všechny NK buňky exprimují na svém povrchu dvojí typ receptorů. Jeden typ 

představují homo- nebo heterodimerické transmembránové glykoproteiny typu II 

s jednou extracelulární C-lektinovou doménou (Ly49A, NKR-P1, NKG2/CD94, CD69). 

Druhý typ receptorů jsou molekuly imunoglobulinové nadrodiny (KIRs, ILTs, gp49, 

PIRs, LAIR-1). Oba typy receptorů aktivují i inhibují cytotoxicitu. V případě aktivace 

cytotoxicity interagují receptory s transmembránovými imunoreceptory nesoucími 

aktivačními tyrozinové motivy. Při inhibici se k regulačním receptorům na vnitřní straně 

buněčné membrány váţou molekuly s inhibičními tyrozinovými motivy (Lanier 1998b; 

Long 1999; Paul 1999).  

V cytoplazmě cytotoxické subpopulace NK buněk (PB i uterinních) jsou cyto-

plazmatická granula obsahující perforiny, granzymy a jiné cytotoxické substance, které 

jsou po aktivaci receptoru CD16 Fc částí IgG uvolněny do prostředí (buněčná cytotoxi-

cita závislá na protilátkách) (Nagler et al. 1989; Cooper et al. 2001a; Jacobs et al. 

2001). NK buňky a podobně NKT lymfocyty (viz kapitola 2.2.2 a  

Tabulka 1) mají obecný protektivní význam: regulují odpověď imunitního sys-

tému všude, kde se organismus setkává s cizorodými a potenciálně patogenními 

strukturami. Ve srovnání s jinými tkáněmi a orgány se jejich relativně vysoké počty se 

nacházejí v gastrointestinálním traktu, kde dochází ve zvýšené míře ke kontaktům s 

antigeny nutrice a patogenů (Fink et al. 2007) a v játrech, kde participují při detoxifi-

kačních procesech (50 % NK buněk a 10 - 15 % NKT lymfocytů z celé lymfoidní 

buněčné populace) (Halder et al. 1998; Norris et al. 1998; Crispe 2001; Tu et al. 2007). 

Další takto exponovanou lokalitou je endometrium, kde dochází ke kontaktu se semia-

logenní embryofetální tkání (Gao et al. 2008).  

 

Tabulka 1. Relativní zastoupení NKT lymfocytů a NK buněk u člověka myši a 

potkana (Gao et al. 2009) 

% / fenotyp NK NKT  

člověk 20 – 30 CD56
+
CD3

-
 10 - 25 CD3

+
CD56

+
 

< 1 CD1d 

myš 5 – 10 NK1.1.
+
CD3

-
 (DX5

+
) 30 - 40 NK1.1

+
CD3

+
 

20 - 30 CD1d 

potkan 25 - 35 NKRP1A
+
CD3

-
 < 10 NKRP1A

+
CD3

+
 

< 1 CD1d 
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2.2.2 NKT lymfocyty 

NKT lymfocyty jsou důleţitou populací imunokompetentních buněk. Jejich 

funkce je detailně popsána na myším experimentálním modelu, který nemusí plně 

odpovídat funkci lidských NKT lymfocytů (Smyth et al. 2000; Terabe et al. 2000). 

Hrají významnou úlohu v antiinfekční a protinádorové imunitě a účastní se při autoimu-

nitních procesech (Sumida et al. 1995; Mieza et al. 1996; Cui et al. 1997; Wilson et al. 

1998; Godfrey et al. 2000) a rovněţ ovlivňují rovnováhu TH1/TH2 (Kitamura et al. 

1999; Tomura et al. 1999).  

NKT lymfocyty jsou charakterizovány přítomností znaků CD3 a CD56 

(CD3
+
CD56

+
) (Robertson a Ritz 1990) a dalšími nespecifickými znaky (CD4, CD8 a 

CD1d), podle nichţ se rozdělují do řady subpopulací (Perussia et al. 1983b; Sumida et 

al. 1995; Wilson et al. 1998; Van Der Vliet et al. 2001; Kronenberg a Gapin 2002; 

Taniguchi et al. 2003; Godfrey a Kronenberg 2004). Jejich relativní zastoupení v PB je 

velmi variabilní (0,01 % - 1 %). Ve větším mnoţství se nacházejí v játrech a v kostní 

dřeni (viz kapitola 2.2.1.2) (Ohteki a Macdonald 1994; Emoto et al. 1995; Nuti et al. 

1998).  

Po stimulaci přes TCR produkují cytokiny IL-4, IFN-γ, TNF-α, IL-10, IL-13 a 

GM-CSF (Exley et al. 1997; Exley et al. 1998; Spada et al. 1998; Yang et al. 2000). 

NKT lymfocyty stejně jako NK buňky rozpoznávají MHC antigeny, pro přehled viz 

(Deng a Mariuzza 2006). Jejich participace a funkce v průběhu těhotenství není de-

tailněji známa tak, jak je tomu u NK buněk, ani se dosud neví, jakým způsobem se 

projevují změny v expresi povrchových markerů NKT lymfocytů nebo změny v jejich 

početním zastoupení při maturaci a nidaci vajíčka a při v průběhu embryogeneze. 

Předpokládá se, ţe NKT lymfocyty se funkčně aktivují po setkání se svým přirozeným 

ligandem na extravilovém trofoblastu. Tento ligand není mikrobiálního původu, protoţe 

plod se vyvíjí ve sterilním prostředí (Van Der Vliet et al. 2001). 

2.2.3 T lymfocyty 

T lymfocyty se fenotypicky dělí na základě exprese povrchových glykoproteino-

vých molekul CD4 nebo CD8. Subpulace CD4
+
 T lymfocytů, která kooperuje 

s B lymfocyty při tvorbě specifických protilátek, nebo s makrofágy a dalšími subpopu-

lacemi T lymfocytů v průběhu zánětu a cytotoxické reakci, se označují jako pomocné 
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T lymfocyty (TH). CD8
+
 T lymfocyty představují cytotoxickou subpopulaci T lymfocytů 

(TC). Produkují cytotoxické granzymy a řadu regulačních cytokinů. 

 T lymfocyty, které se dosud nesetkaly s komplementárním epitopem, se nazýva-

jí naivní T lymfocyty. Teprve po vazbě jejich TCR na tento epitop se diferencují do 

řady subpopulací např. TH1, TH2, Treg a TH17. Aktivace TCR indukuje a spouští tran-

skripční faktory T-bet a STAT4 (pro diferenciaci TH1) nebo GATA-3 a STAT6 (pro 

diferenciaci TH2).  

Diferenciace TH1 subpopulace vyţaduje vazbu transkripčního faktoru T-bet na 

promotor IFN-γ, jehoţ produkce následně spustí signalizaci přes receptor pro IFN-γ a 

vede k aktivaci STAT1 a T-bet. T-bet zvýší produkci IFN-γ a indukuje expresi IL-12β2 

řetězce IL-12R, jehoţ ligand (IL-12) je nezbytný pro diferenciaci TH1 lymfocytů. 

Diferenciované TH1 lymfocyty jsou významnými producenty prozánětových cytokinů 

IFN-γ, IL-2 a TNF-α (Lee et al. 2006) a jsou zodpovědné za eliminaci intracelulárním 

parazitů. 

Diferenciace TH2 subpopulace vyţaduje vazbu IL-4 na komplementární receptor 

naivních lymfocytů. Vazba aktivuje STAT6, který společně s GATA-3 zvyšuje produk-

ci IL-4 a produkci TH2 lymfocytů (Ho et al. 1996; Shimoda et al. 1996; Zheng a Flavell 

1997; Zhu et al. 2002). Diferenciované TH2 lymfocyty jsou významnými producenty 

protizánětových cytokinů IL-4, IL-5, IL-10 a IL-13 (Lee et al. 2006) a jsou zodpovědné 

za humorální odpověď proti extracelulárním parazitům. 

2.2.4 Treg lymfocyty a TH17 lymfocyty 

Dřívější hierarchické členění T lymfocytů bylo rozšířeno o další imunoregulační 

subpopulace, Treg a TH17. Jsou definovány podle exprese transkripčního faktoru Foxp3, 

CD25 (α-řetězce receptoru IL-2), receptoru TNF indukovaného glukokortikoidy (GITR) 

a antigenem cytoxických T lymfocytů (CTLA-4). Obě populace produkují TGF-β a 

IL-10 (Zheng a Rudensky 2007). 

Podle místa vývoje se Treg lymfocyty dělí na nTreg lymfocyty diferencující se 

v thymu, a iTreg lymfocyty odvozené z extrathymických naivních T lymfocytů. iTreg 

lymfocyty se rozdělují ještě na Tr1 a TH3 lymfocyty.  

nTreg produkují TGF-β, zatímco iTreg TGF-β nebo IL-10 (Wan a Flavell 2007). 

S aktivací jejich TCR dochází navíc k produkci IL-2, coţ vyústí v aktivaci Foxp3 přes 

STAT5 nebo produkt morfogenu SMAD3 (Massague 1998; Huse et al. 2001; Wan a 

Flavell 2008).  
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Treg lymfocyty potlačují efektorový vliv jiných lymfocytů, čímţ regulují imunit-

ní odpověď např. při autotoleranci, odhojení alograftu a autoimunitních onemocnění 

(Sakaguchi 2004; Zheng a Rudensky 2007; Wan a Flavell 2008). 

TH17 lymfocyty sdílejí s Treg stejnou diferenciační cestu, která se odlišuje akti-

vaci transkripčního faktoru retinoid-related orphan receptor (RORc) u TH17 lymfocytů, 

zatímco Foxp3 spouští diferenciaci Treg lymfocytů.  

Diferenciace TH17 a Treg lymfocytů je recipročně propojena. Po aktivaci naiv-

ních T lymfocytů jejich TCR mohou směřovat expresí Foxp3 k populaci Treg lymfocytů. 

Při současném ovlivnění transformující růstový faktor β (TGF-β) s IL-6 nebo IL-21 je 

vývoj směrem k Treg lymfocytů pozastaven ve prospěch TH17 lymfocytům (Kohler et al. 

2003).  

Charakteristickými produkty TH17 lymfocytů jsou IL-17 (IL-17A) a IL-25 

(IL-17F). Tyto cytokiny produkují také γδ T lymfocyty, NKT lymfocyty, NK buňky a 

z granulocytů neutrofily a eozinofily (Molet et al. 2001; Starnes et al. 2001; Ferretti et 

al. 2003; Zhou et al. 2005; Lockhart et al. 2006; Liu et al. 2007). TH17 lymfocyty se 

tedy účastní reakcí jak přirozené tak i specifické imunity a to, tehdy, je-li pro- i protizá-

nětová imunitní odpověď nedostatečná. Participace TH17 lymfocytů byla zjištěna u 

těţkých zánětů při autoimunitních orgánových onemocnění (Infante-Duarte et al. 2000; 

Ye et al. 2001; Chung et al. 2003; Huang et al. 2004; Mangan et al. 2006; Khader et al. 

2007; Rudner et al. 2007). 

2.3 LOKÁLNÍ IMUNITNÍ SYSTÉM ŢENSKÉHO REPRODUKČNÍHO 

SYSTÉMU  

Úloha imunitního systému v reprodukčním systému ţeny není ještě zcela objas-

něna. Imunokompetentní buňky zde analogicky jako v jiných tkáních a orgánech 

vykonávají imunologický dozor, ale také zajišťují toleranci vyvíjejícího se semialogen-

ního embrya a fétu. Jejich produkty (cytokiny i protilátky) nastavují homeostatické 

prostředí a váţnější narušení této regulace vede buďto k neplodnosti, nebo k zástavě 

vývoje a odmítnutí plodu, viz kapitola 2.3.3. 

Buněčná i humorální sloţka imunity se účastní nejen regulace menstruačního 

cyklu, nidace blastocysty, regulace embryo-endometriální komunikace, růstu placenty a 

směrování embryogeneze, ale také realizuje antiinfekční ochranu po celý průběh 

těhotenství a v neposlední řadě i imunoendokrinní rovnováhu mikroprostředí, v němţ se 



                                                                                                                  Literární přehled 

21 

embryo vyvíjí (Bulmer a Sunderland 1984; Bulmer a Johnson 1985; Brannstrom et al. 

1994; Pate a Keyes 2001).  

Pro úspěšnou nidaci blastocysty do endometria je rozhodující přítomnost imuno-

kompetentních buněk, hlavně NK buněk a makrofágů, které krátkodobě produkují 

prozánětové cytokiny a to v časové závislosti na menstruačním cyklu. Přechod 

NK buněk do endometria je regulovaný proces. Jejich počet stoupá od začátku menstru-

ačního cyklu do doby předpokládané nidace (King et al. 1989; Givan et al. 1997; 

Bulmer a Lash 2005b). 

2.3.1 Imunokompetentní buňky FF 

Ve FF byly nalezeny NK buňky, NKT, T a B lymfocyty, monocyty, makrofágy a 

PMN (Hill et al. 1987; Droesch et al. 1988; Castilla et al. 1990; Loukides et al. 1990; 

Castilla et al. 1992; Yamada et al. 1994; Lachapelle et al. 1996b; Thum et al. 2005). 

Předpokládá se, ţe NK buňky a NKT lymfocyty se účastní maturace vajíčka (King et al. 

1998; Ito et al. 2000; King 2000; Wang et al. 2002).  

Procentuální zastoupení buněk ve FF a PB se liší. Relativní zastoupení 

CD4
+ 

T lymfocytů je ve FF niţší. Poměr mezi nezralými a efektorovými 

CD4
+
 T lymfocyty je ve FF 1:2 a v PB 1:1 (Castilla et al. 1990). Zastoupení CD4

+
 a 

CD8
+
 lymfocytů se maturaci oocytu celkově sniţuje (Droesch et al. 1988; Lachapelle et 

al. 1996b). Naopak, počty CD56
bright

CD16
-
 NK buněk a NKT lymfocytů a 

CD8
+
 T lymfocytů a aktivovaných T lymfocytů CD3

+
HLA-DR

+
 jsou ve FF vyšší 

(Lukassen et al. 2003b).  

U EM se ve FF se zvyšují počty NK buněk, B lymfocytů a monocytů (Ho et al. 

1995). Ve FF u ţen s IN byly prokázány téměř dvakrát vyšší počty NK buněk 

CD56
dim

CD16
+
 oproti zdravým ţenám, přičemţ současně došlo k poklesu počtu 

T lymfocytů (Lukassen et al. 2003a). 

2.3.2 Uterinní imunokompetentní buňky 

V průběhu nidace semialogenní blastocysty probíhají v endometriu změny ana-

logické akutní aseptické zánětové odpovědi (Makrigiannakis et al. 1995). Po dokončení 

nidace zánět mizí v důsledku ustavení imunologické rovnováhy (tolerance) mezi 

mateřskou a embryonální tkání. Tím se sniţuje riziko odmítnutí embrya jako cizorodé 

tkáně. Po celou dobu trvání těhotenství nepřetrţitě dochází ke vzájemné komunikaci 
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embrya, imunokompetentních buněk a buněk deciduy, která imunitní reakci proti 

vyvíjejícímu se fétu potlačuje (Gill 1986; Barnea a Coulam 1997).  

Hlavními buněčnými typy jsou uNK buňky, NKT, T a B lymfocyty, makrofágy, 

neutrofilní granulocyty a mastocyty. Jejich relativní počty podléhají pravidelným 

změnám během menstruačního cyklu, a mění se i v průběhu těhotenství. V pozdně 

sekreční fázi a časném těhotenství (nidace, decidualizace, placentace) jsou dominantním 

buněčným typem uNK buňky exprimující charakteristický fenotyp, který je odlišný od 

majoritních NK buněk v PB, viz kapitola 2.3.2.1 (King 2000; Henderson et al. 2003). 

2.3.2.1 uNK buňky 

V proliferační fázi se ve stromatu endometria nachází jen velmi málo uNK. Je-

jich počet stoupá 3. den po kulminaci produkce LH (viz Obrázek 1) a pak výrazně od 

střední do pozdní sekreční fáze, tj. 11. aţ 13. den od vrcholu produkce LH, kdy se uNK 

dostávají do těsného kontaktu s endometriálními ţlázami a spirálními artériemi (King et 

al. 1998; King 2000). Metabolická aktivita uNK buněk je autokrinně regulována IL-15 

a také hormonálně prolaktinem (Verma et al. 2000; Gubbay et al. 2002).  

uNK buňky na svém povrchu exprimují molekuly NKG2C, NKG2E, KIR2DL4 

regulující cytotoxickou reakci a produkující granzymy A a B, chemokiny a další bioak-

tivní molekuly jako MIP, GM-CSF, CSF-1. Mimo to produkují několik proteinů 

netypických pro periferní NK buňky, které jsou důleţité pro nastavení embryo-

maternálních relací. Jsou to LIF, angiopoetin 2 (Ang-2), vaskulární endotelový růstový 

faktor C (VEGF-C) a placentární růstový faktor (PIGF) (King et al. 1993; Li et al. 

2001b; Moffet-King 2002; Koopman et al. 2003; Higuma-Myojo et al. 2005). Subpopu-

lace uterinních uNK vyskytující se v decidue označovaných dNK buňky navíc 

exprimuje receptory pro neklasické MHC I. třídy (HLA-E a HLA-G), které nesou buňky 

trofoblastu. Tak dochází k potlačení T buněčné cytotoxické odpovědi proti trofoblastu. 

Přestoţe dNK exprimují geny pro syntézu perforinu a granzymů A a B nejsou cytoto-

xické (Bogovic Crncic et al. 2005; Bulmer a Lash 2005a). 

V průběhu gravidity bylo na experimentálním modelu prokázáno, ţe uNK buňky 

hrají důleţitou úlohu při tvorbě spirálních arterií. Jsou hlavním producentem IFN-γ 

iniciujícího produkci angiogenních růstových faktorů (VGF, FGF aj.) v deciduálních 

buňkách (Jokhi et al. 1997; Guimond et al. 1998; Ashkar et al. 2000). Jiní autoři naopak 

prokázali, ţe lidské uNK s fenotypem CD56
superbright

 tvoří IFN-γ jen velmi málo 

(Marzusch et al. 1997; Ashkar et al. 2000). 
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2.3.2.2 NKT lymfocyty 

Změny relativního zastoupení uterinních NKT lymfocytů v průběhu menstruač-

ního cyklu nejsou známy, ale v době těhotenství však byly prokázány. Subpopulace 

iNKT je v porovnání s ostatními CD3
+
 T lymfocyty deciduy nepočetná (0,48 %), přesto 

je jejich mnoţství desetinásobně větší neţ v PB (Tsuda et al. 2001). 

Deciduální CD4
+
 subpopulace lymfocytů iNKT vykazuje významnou 

TH1 aktivitu (produkce IFN-γ), zatímco CD4
+
 iNKT lymfocyty PB mají TH2 aktivitu 

(produkce IL-4) (Robertson et al. 1999; Lee et al. 2002). V době těhotenství rozpozná-

vají svůj ligand CD1d na buňkách extravilového i vilového trofoblastu, čímţ se spouští 

jejich efektorové funkce (viz kapitola 2.2.2) (Robertson et al. 1999; Tsuda et al. 2001; 

Lee et al. 2002).  

Odlišné imunologické nastavení deciduálních iNKT lymfocytů podporuje 

v souladu s ostatními imunokompetentními a podpůrnými buňkami uteru vytvoření 

podmínek nutných pro úspěšnou nidaci (tvorba spirálních artérií prostřednictvím IFN-γ) 

(Ashkar et al. 2000).  

2.3.2.3 T, Treg a B lymfocyty 

V časném těhotenství se v blízkosti bazální membrány deciduy vyskytují 

T lymfocyty (αβ a γδ TCR) (Mincheva-Nilsson et al. 1994). γδ T lymfocyty tu předsta-

vují významnou subpopulaci regulující fetomaternální imunitní interakce. Jejich počty 

významně rostou v době přípravy těhotenství (Meeusen et al. 1993).  

Během těhotenství je v PB dvojnásobné mnoţství Treg lymfocytů (Somerset et 

al. 2004) a v decidue trojnásobné (vzhledem k PB) (Saito et al. 1992; Wood a 

Sakaguchi 2003; Heikkinen et al. 2004; Sakaguchi 2004; Sasaki et al. 2004). K jejich 

akumulaci dochází patrně jiţ před nidací (Aluvihare et al. 2004). 

B lymfocyty se zde vyskytují vzácně nebo vůbec (Mincheva-Nilsson et al. 

1994).  

2.3.2.4 Makrofágy 

V endometriu se vyskytují po celou dobu menstruačního cyklu. Jejich počty na-

růstají aţ ve střední a pozdní sekreční fázi, kdy dosahují aţ 20 % zastoupení ze všech 

typů imunokompetentních buněk (Kamat a Isaacson 1987; Mincheva-Nilsson et al. 

1994; Loke a King 1995; Salamonsen a Woolley 1999). Makrofágy infiltrují deciuu ve 
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vyšších počtech zvláště v místě invaze trofoblastu. Zpočátku jsou maternálního původu, 

ale od 18. dne těhotenství jsou nahrazovány embryonálními (Hofbauerovy buňky) 

(Bulmer a Sunderland 1984; Castellucci et al. 2000). Produkují cytokiny a růstové 

faktory, které podporují tkáňovou přestavbu endometria (Hunt 1989; Hunt et al. 1996; 

Mor et al. 1998; Garcia-Velasco et al. 1999). 

Na myším modelu bylo prokázáno, ţe uterinní makrofágy mají sníţený potenciál 

prezentovat antigeny (Chang et al. 1993). Usuzuje se, ţe v průběhu menstruace degra-

dují uterinní ECM, mikrobiální patogeny a během těhotenství sekretují monokiny 

(TNF-α a IL-1) a imunosupresivní faktory, které podporují vyvíjející se embryo (Hunt 

1989; Chen et al. 1991; Hunt a Pollard 1992; King et al. 1996; Stewart et al. 1998). 

2.3.2.5 Dendritické buňky 

DC byly decidue zjištěny jiţ v časném těhotenství (Mincheva-Nilsson et al. 

1994). Narozdíl od PB zde produkují více TH2 cytokinů a daleko niţší mnoţství faktoru 

IL-12p70, aktivujícího cytotoxický projev T lymfocytů (Miyazaki et al. 2003; Askelund 

et al. 2004). Deciduální DC kooperují s uNK buňkami, takţe se předpokládá, ţe budou 

mít daleko důleţitější funkci neţ jim je dosud přisuzována (Ferlazzo et al. 2002; Piccioli 

et al. 2002). 

2.3.2.6 Polymorfonukleární leukocyty 

PMN se v endometriu nacházejí po celou dobu menstruačního cyklu rovněţ 

v omezeném mnoţství. V pozdně sekreční fázi cyklu, tj. v době poklesu produkce 

progesteronu, migrují PMN do uteru (Staples et al. 1983). K jejich značnému zvýšení 

dojde aţ v době těsně před a během menstruace (Poropatich et al. 1987). 

2.3.3 Humorální imunoregulační faktory ve FF 

FF obsahuje řadu imunoregulačních cytokinů. Jsou to nízkomolekulární glyko-

proteiny účastnící imunoneuroendokrinních regulací. Jsou produkovány hlavně různými 

typy imunokompetentních buněk a působí pleiotropně (mají odlišný účinek na různé 

druhy buněk), ale také redundantně (mohou vyvolat u různých druhů buněk stejnou 

odpověď). Na rozdíl od hormonů jsou produkovány apokrinně, krátkodobě, a ve velmi 

nízkých kvantech, pro přehled viz (Vujisic a Zidovec 2005). 

 Mezi nejvýznamnější cytokiny s regulačními schopnostmi ovlivňující repro-

dukční procesy patří LIF, IL-1, IL-2, IL-6, IL-12, IFN-γ, TNF, TGF a IGF (Lunenfeld et 
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al. 1991; Chegini a Williams 1992; Mulheron et al. 1992; Wang a Norman 1992; 

Machelon et al. 1994; Ashkar et al. 2000). Předpokládá se, ţe LIF v ţenském repro-

dukčním systému iniciuje růst primordiálních folikulů (Abir et al. 2004). Jeho exprese 

je stimulována hCG (Arici et al. 1997).  

mRNA pro IL-1 byla prokázána v théce, kumulu, buňkách granulózy a oocytech 

(Gerard et al. 2004). IL-1 a IL-6 jsou ve FF regulovány gonadotropiny. Předpokládá se, 

ţe IL-1 reguluje lokální zánětové reakce (produkce NO, produkce a aktivace proteoly-

tických enzymů a prostaglandinů), produkci hormonů (steroidogenezu) a také ovulaci a 

maturaci oocytu (Karagouni et al. 1998; Loret De Mola et al. 1998).  

IL-12 se ve FF účastní folikulogeneze (Coskun et al. 1998; Gazvani et al. 2000; 

Gallinelli et al. 2003).  

Co se týče interleukinů IL-8, IL-10, IL-11, ve FF byla prokázána pouze jejich 

přítomnost (Vujisic a Zidovec 2005).  

Koncentrace TNF-α ve FF podléhá produkci gonadotropinů a mění se 

v závislosti na menstruačním cyklu (Loret De Mola et al. 1998). TGF-α a TGF-β jsou 

tvořeny buňkami théky a granulózy. Ovlivňují steroidogenezu, proliferaci buněk 

granulózy, tvorbu mukusu buňkami kumulu a účastní se maturace oocytu (Chegini a 

Williams 1992). Ve FF se rovněţ nalézá rozpustný Fas (sFas) a jeho ligand (FasL), 

které regulují apoptózu (Zidovec Lepej et al. 2004; Onalan et al. 2006).  

Ve FF byl nalezen také faktor podobný IFN-α a to i v nepřítomnosti infekce. 

Z nadrodiny imunoglobulinů zde byly ještě identifikovány sIgA, IgM a IgG (Vaughan a 

Vale 1993; Papale et al. 1994).  

U mnoha dalších humorálních faktorů se hledala souvislost s neplodností viz ka-

pitola 2.7.2. 

2.4 ÚČAST JINÝCH MORFOGENETICKÝCH FAKTORŮ 

Vývoj a výstavba reprodukčního traktu jsou určovány homeotickými (HOX) ge-

ny. Přeměna děloţní sliznice na receptivní endometrium, vývoj endometriálních ţlaz, 

stromatu a cévního zásobení a ustavení jeho receptivity jsou regulovány HOX geny 

analogicky jako organogeneze při vývoji embrya (Mcginnis a Krumlauf 1992; 

Krumlauf 1994).  

Např. HOX 9 kóduje vývoj tkání, ze kterých se vyvinou vejcovody, HOX 10 re-

guluje tvorbu dělohy, HOX 11 je exprimován v oblasti primordia spodní časti dělohy a 

cervixu a HOX 13 v horní časti vaginy (Taylor et al. 1997). HOX geny jsou 
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v reprodukčním traktu trvale aktivní i v dospělosti (Benson et al. 1996; Taylor et al. 

1997). Jejich expresi v reprodukčním traktu regulují steroidní hormony (Taylor et al. 

1998). 

2.5 MOLEKULÁRNÍ INTERAKCE MEZI IMUNITNÍM A 

REPRODUKČNÍM SYSTÉMEM 

Embryo-fetální tkáně se od mateřského endometria antigenně odlišují. 

Z imunologického hlediska je embryo povaţováno za alotransplantát (Medawar 1953). 

Při nidaci a v době invaze buněk trofoblastu do endometria udrţuje maternální imunitní 

systém rovnováhu (imunologickou toleranci) ve vztahu k semialogennímu embryu (Hill 

et al. 1992; Patterson 1994). Tato tolerance je realizována buněčnou sloţku viz kapito-

la 2.2, rovněţ imunitními humorálními faktory (cytokiny, růstové a transformační 

faktory, adhezivní molekuly), viz kapitola 2.3.3. Z prací posledních let vyplývá, ţe 

významnou roli sehrávají LIF a HLA-G, které rozhodují o implantačním osudu blasto-

cysty (nidace), i o úspěšném průběhu celého těhotenství (Giudice 1999; Salamonsen a 

Woolley 1999; Dominguez et al. 2003; Herrler et al. 2003). 

2.5.1 Leukemický inhibiční faktor 

 LIF je vysoce glykozylovaný protein (38-67 kDa), který je řazen mezi cytokiny 

rodiny IL-6. LIF se váţe na proteinový komplex sloţený z nízkoafinního LIF-R a 

vysokoafinního glykoproteinového řetězce 130 (CD130) (viz Obrázek 3). Exprese 

mRNA LIF-R a CD130 je nejvyšší v době předpokládané implantace (Charnock-Jones 

et al. 1994; Kojima et al. 1994; Cullinan et al. 1996; Vogiagis et al. 1996). LIF po 

vazbě na LIF-R exprimovaný na oocytu i blastocystě určuje úspěšnost implantace 

embrya (Cullinan et al. 1996; Robb et al. 2002).  

Gen LIF kódující primární strukturu glykoproteinu LIF se nachází v oblasti q12 

na 22. chromozómu (Sutherland et al. 1989). Jeho nukleotidová sekvence je vysoce 

konzervativní a to v kódujících oblastech (3 exony, 159 aminokyselin) i v některých 

nekódujících. V promotorové oblasti genu jsou čtyři konzervativní TATA boxy a dvě 

oblasti startující transkripci (Purvis a Mabbutt 1997; Hinds et al. 1998) 

Doposud bylo identifikováno šest mutací vyskytující se pouze v heterozygotní 

formě, dvě v oblasti exonu 3 (3400 a 3424) a jedna v nekódujícím intronu (715) (Giess 

et al. 1999). Obě exonové mutace mají za následek záměnu aminokyseliny v AB 

smyčce, která je zodpovědná za interakci s LIF-R. Intronová mutace (tranzice C za A) 
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v pozici 715 se nachází v 5´ regulační oblasti šest párů bází před start-kodonem exo-

nu 1. Usuzuje se, ţe tato záměna vede k poruchám transkripce, coţ sniţuje produkci LIF 

glykoproteidu (Giess et al. 1999). Další dvě mutace v exonu 3 (3453 a 3441), při nichţ 

došlo k tranzici (G za T a G za A), nemají vliv na strukturu LIF (Steck et al. 2004). 

Pouze jediná mutace 3235 (tranzice C za A v intronové oblasti mezi exony 2 a 3) byla 

nalezena u v populaci plodných ţen (Sherwin et al. 2004). 

 

 

Obrázek 3. Terciální struktura proteinu LIF (zeleně) s jeho receptorem (Huyton 

et al. 2007) 

 

LIF je produkován v endometriálních buňkách a LIF mRNA je zde exprimována 

po celou dobu menstruačního cyklu s výrazným nárůstem v polovině sekreční fáze 

(Charnock-Jones et al. 1994; Kojima et al. 1994; Cullinan et al. 1996; Vogiagis et al. 

1996). LIF je rovněţ produkován CD4
+
 T lymfocyty přítomnými v kumulu, coţ někteří 

autoři přisuzují vlivu specifického folikulárního prostředí, neboť v PB jej tyto buňky 

neprodukují (Piccinni et al. 2001). Ve studiích sledujících LIF ve výplachu uteru ţen 

s IN jsou jeho koncentrace signifikantně sníţené ve srovnání s plodnými ţenami (Laird 

et al. 1997). Bylo prokázáno, ţe dysregulace produkce LIF můţe v některých případech 
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výrazně poškodit receptivitu endometria ve střední části sekreční fáze a zapříčinit 

ţenskou neplodnost (Aghajanova 2004; Aghajanova et al. 2009). 

LIF je povaţován za důleţitou komunikační molekulu mezi uNK buňkami, blas-

tocystou a receptivním endometriem (Saito et al. 1993; Cooper et al. 2001b; Hanna et 

al. 2003; Wu et al. 2005). Na myším modelu se prokázalo, ţe LIF zvyšuje expresi 

progesteronem regulovaných genů v luminárním jednovrstevném cylindrickém epitelu 

uteru (Sherwin et al. 2004), podporuje invazi trofoblastu do endometria (Harvey et al. 

1995; Morrish et al. 1998; Poehlmann et al. 2005) a současně sniţuje migraci 

NK buněk a makrofágů z PB do uteru (Schofield a Kimber 2005). 

2.5.2 HLA-G 

Imunologická tolerance mateřského imunitního systému vůči odlišným antige-

nům vyvíjejícího embrya je řízena multifaktoriálně. Za jeden z hlavních faktorů je 

povaţován protein HLA-G, který je kódován geny HLA Ib třídy uloţených na 

6. chromozómu (Rouas-Freiss et al. 1997) společně s HLA-E a HLA-F. Je charakteris-

tický malým počtem alel (Hunt et al. 1987), zahrnuje 7 odlišných variant, z nichţ 4 jsou 

membránově vázané (Ishitani a Geraghty 1992; Fujii et al. 1994; Morales et al. 2003). 

Výskyt některých z jeho alel a také delece cytozinu v kodonu 130 (vyvolá tvorbu 

nefunkčních izoforem HLA-G1 nebo HLA-G5) jsou spojovány s autoimunitními 

poruchami a některými imunitními onemocněními, např. s pemphigus vulgaris 

(Carosella et al. 2003; Gazit et al. 2004), střevními záněty (Glas et al. 2007) a sarkoidó-

zou (Hviid 2006), a také se opakovanými spontánními potraty (Castro et al. 1998; Hviid 

et al. 2001; Ober et al. 2003; Xue et al. 2007).  

HLA-G je exprimován na embryo-fetálních buňkách, které jsou v přímém kon-

taktu s maternálními tkáněmi. Jeho produkt inhibuje aktivitu makrofágů, cytotoxických 

lymfocytů a NK buněk (Carosella et al. 2003; Hunt et al. 2005; Le Rond et al. 2006). 

Některé viry a nádorové buňky exprimují mimikry HLA-G, aby se vyhnuly imu-

nitnímu rozpoznávání (Rouas-Freiss et al. 2005; Tripathi a Agrawal 2006; Carosella et 

al. 2008a).  

Identifikaci produktu HLA-G lze vyuţít jako predikce reprodukční úspěšnosti 

(Hunt 2006; Le Bouteiller et al. 2007; Pistoia et al. 2007; Baricordi et al. 2008; 

Carosella et al. 2008b; Carosella et al. 2008a). Je tomu podobně jako při HLA-G 

typizaci, která umoţňuje předpovědět osud transplantátu (Carosella et al. 2008a). 
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2.6 PŘÍČINY NEPLODNOSTI 

Neplodnost můţe být vyvolána různými příčinami, které nemusejí mezi sebou 

vzájemně souviset. U ţeny, která nemá v anamnéze otěhotnění, je tato neplodnost 

označována jako primární, v případě otěhotnění, které nemuselo být zakončeno poro-

dem (potrat, mimoděloţní těhotenství) je neplodnost označována jako sekundární. 

Ustálila se určitá konvence kategorizace typů neplodnosti, která vychází více 

z medicinské praxe, neţ z definovaných molekulárně-patofyziologických příčin viz 

Tabulka 2, a které jen obecně charakterizují stav poruchy, či onemocnění.  

 

označení příčiny 

endometrióza (EM) výskyt endometria mimo děloţní dutinu 

ovariální faktor (OF) poruchy ovariálních funkcí 

tubální faktor (TF) neprůchodnost vejcovodů z nejrůznějších příčin 

imunologická patologie (IP) poruchy humorální a buněčné imunity 

idiopatická neplodnost (IN) nejsou známy 

andrologický faktor (AF) poruchy spermatogeneze a funkce spermií 

 

Tabulka 2. Kategorizace typů neplodnosti 

2.6.1 Endometrióza 

Endometrium je rozšířeno extrauterinně (např. kolem ovárií a uvnitř vejcovodů, 

nebo aţ na pánevní stěnu a do jiných míst břišní dutiny). EM vejcovodů ovlivňuje 

transport spermií i oocytu. EM je diagnostikována u 30 - 40 % subfertilních nebo 

neplodných ţen (Halme 1991; Ho et al. 1995; Lyons et al. 2002). 

U EM se předpokládá účast řady zcela nesourodých příčin, jako jsou: metaplá-

zie, retrográdní menstruace, genetická predispozice, lymfatická nebo cévní distribuce, 

poruchy imunitního systému a vlivy prostředí, pro přehled (Signorile a Baldi 2010). 

EM je velmi často provázena záněty ovarií, dokonce můţe být zachváceno peri-

toneum. Mění se relativní zastoupení některých subpopulací imunokompetentních 

buněk, např. ve FF se zvyšují počty NK buněk, B lymfocytů a monocytů. Naopak v 

peritoneu se sniţují počty CD25
+
 T lymfocytů (Ho et al. 1995) a aktivita peritoneálních 

makrofágů a NK buněk. V PB je zjišťována sníţená cytotoxická aktivita NK buněk 

(Halme et al. 1983; Zeller et al. 1987; Ma et al. 1990; Halvorsen 2000; Maeda et al. 
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2002; Rebmann et al. 2003; Yang et al. 2004). Podobná funkční narušení imunokompe-

tentních buněk byla pozorována u ţen s děloţními a ovariálními nádory (Ma et al. 1990; 

Maeda et al. 2002; Rebmann et al. 2003; Yang et al. 2004). 

2.6.2 Tubální faktor 

Příčiny TF jsou velmi heterogenní např. infekce, pozánětové srůsty, jizvy po chi-

rurgických zákrocích, narušení funkce tubálních řasinek. Nejčastěji jde o neprůchodnost 

tuby způsobenou pánevními záněty (Corfman a Badran 1994; Grainger 1994). 

Incidence TF jako příčiny infertility je po prvním tubálním poškození udávána u 

12 %, po druhém u 23 % a po třetím u 54 % ţen. Chirurgické odstranění tubální neprů-

chodnosti zvyšuje úspěšnost otěhotnění o 70 %, a úspěšnost IVF o 14 % (Muzii et al. 

2010). 

2.6.3 Ovariální factor (selhání ovulace) 

Hlavní příčinou je folikulární atrézie (pokles počtu folikulů a jejich zmenšení, 

časná ztráta primárních folikulů). Dále PCOS, u něhoţ nedochází k růstu a maturaci 

folikulů, coţ je způsobeno hypersekrecí LH (způsobuje hyperandrogenismus, hirsutis-

mus a obezitu) a hyposekrecí FSH (zpomaluje růst a zrání folikulů), přičemţ jsou 

prokazovány abnormálně vysoké koncentrace růstových faktorů a hormonů ve FF 

(Insler a Lunenfeld 1991; Hillier 1994). Méně častými příčinami OF jsou syndrom 

prázdného folikulu (v primárních folikulech nejsou přítomny oocyty), neprasklého 

luteinizovaného folikulu (do 2 dnů po nárůstu LH v PB nedojde k uvolnění oocytu 

z primárního folikulu), chronické anovulace, a také ovariální EM (kdy je diagnostiko-

vána endometriální cysta, nízká vaskularizace a hemoragie ve ţlutém tělísku) 

(Summaria et al. 1998).  

2.6.4 Imunologická patologie 

Za imunopatologické příčiny neplodnosti jsou nejčastěji povaţovány protilátky 

proti spermiím, méně často pak ovariální autoprotilátky. Predilekčním místem slizniční 

uterinní imunity je cervix (Anderson 1996). Subepiteliální oblast endocervixu je infil-

trována IgA
+
 plazmocyty produkujícími sIgA namířené proti potencionálním 

patogenům. Za určitých okolností můţe dojít k tvorbě sIgA proti spermiím, coţ sniţuje 

pravděpodobnost přirozeného početí (Ingerslev et al. 1982; Kremer a Jager 1992). Bylo 
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zjištěno, ţe protilátky proti spermiím má kolem 10 % ţen s diagnostikovanou neznámou 

příčinou neplodnosti (Cantuaria 1977; Menge et al. 1982; Clarke et al. 1984) . 

Jako další imunopatologická příčina neplodnosti připadají v úvahu sérové anti-

ovariální autoprotilátky. Avšak jejich příčinný vztah k ovariální dysfunkci a tím i 

k neplodnosti nebyl dosud s definitivní platností prokázán. U některých případů ovariál-

ního selhání jsou prokazovány. Avšak podíl participace orgánově specifických nebo 

systémově specifických autoprotilátek na IN a opakovaných abortech není znám. 

Moţným důvodem je, ţe antiovariální protilátky jsou namířeny proti celé škále ovariál-

ních epitopů, které jsou časově rozdílně exprimovány, takţe detekce těchto 

autoprotilátek ještě nemusí znamenat příčinu neplodnosti (Monnier-Barbarino et al. 

2005). 

Vysokému riziku funkčního selhání placenty a tím i opakovaných potratů jsou 

vystaveny ţeny s diagnostikovaným antifosfolipidovým syndromem, který je spojen 

s vysokým obsahem aPLs vyvolávajících trombózy na fetomaternálním rozhraní a 

následné poruchy placentace asociované se zvýšeným NK buněk a jejich cytotoxickou 

aktivitou ve srovnání s ţenami bez aPLs, dále byla prokázána asociace aPLs s mutací 

LIF (Kwak et al. 1995; Rai et al. 1995; Beer et al. 1996; Regan a Rai 2000; Cervera et 

al. 2002; Valesini a Alessandri 2005; D'cruz et al. 2007; Králíčková et al. 2007a). 

Rovněţ je omezena migrace buněk trofoblastu a ovlivněna jejich apoptóza (Roussev et 

al. 1996; Kaider et al. 1999; Sher et al. 2000; Mulla et al. 2009). 

2.6.5 Idiopatická neplodnost 

Označuje se tak stav, kdy ţádné z dostupných klinických vyšetření nenašlo pří-

činu neplodnosti. Idiopatická neplodnost není provázena tak markantními 

změnami imunitních parametrů jako EM (viz kapitola 2.6.1). Ve FF a PB ţen s IN byly 

prokázány téměř dvakrát vyšší počty NK buněk CD56
dim

CD16
+
 oproti zdravým ţenám 

(13,6 % a 20,3 %), přičemţ současně došlo k poklesu počtu T lymfocytů. Změny 

v relativním zastoupení NKT a B lymfocytů a monocytů nebyly zaznamenány 

(Lukassen et al. 2003a), coţ nepotvrzuje jiná práce (Lachapelle et al. 1996b). 

2.6.6 Andrologický faktor 

Jedná se o stav, kdy u ţeny nebyla nalezena příčina neplodnosti, naopak příčina 

neplodnosti je vázána na partnera. Neplodných párů v reprodukčním věku je kolem 

15 % (De Kretser 1997), z toho je 30 – 50 % způsobeno AF (Lipshultz a Howards 
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1997). AF můţe být způsobena různými okolnostmi, jako jsou abnormality somatických 

a pohlavních chromozomů (translokace a inverze, mikrodelece chromozomu Y apod.) 

(Martin 2008), a oligozoospermie, astenozoospermie a teratozoospermie, které dohro-

mady činí 20 – 25 % muţské neplodnosti (Poongothai et al. 2009). 

 

 

 

Obrázek 4. Procentuální rozdělní muţské neplodnosti (Peterson 1997) 

2.6.7 Selhání lečby  

Implantační poruchy a mnohočetná selhání IVF jsou doprovázeny zvýšením re-

lativního zastoupení NK buněk v PB a zvýšením cytotoxické aktivity subpopulace 

CD56
dim

CD16
+
 buněk (Beer et al. 1996; Fleming a Hull 1996; Katz et al. 1996; Meyer 

et al. 1997; Emmer et al. 2000; Ntrivalas et al. 2001). Neúspěch opakovaných IVF a 

rovněţ následné samovolné potraty jsou přisuzovány embryosupresivním faktorům 

produkovaným buňkami deciduy a trofoblastu, a rovněţ cytotoxickému projevu lymfo-

cytů a monocytů PB (Clark 1994; Yamada et al. 1994). V PB bylo zjištěno rovněţ 

zvýšení počtů cytotoxických NK buněk exprimujících aktivační marker CD69 (Thum et 

al. 2004; Dosiou a Giudice 2005) a naopak pokles relativního zastoupení Treg lymfocytů 

(Baecher-Allan et al. 2001; Sasaki et al. 2004). Na myším experimentálním modelu 
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bylo rovněţ potvrzeno, ţe Treg deficience vyvolává časné spontánní potraty (Darrasse-

Jeze et al. 2006; Kallikourdis et al. 2007; Kim et al. 2007; Lahl et al. 2007). 

2.6.8 Jiné příčiny neplodnosti 

Poruchy implantace a průběhu těhotenství končící neplodností mohou vyvolat i 

jiné příčiny. Především jsou to environmentální zátěţ a nutriční faktory (intoxikace, 

malnutrice a obezita), a rovněţ infekční procesy. V současné době je obezita povaţová-

na SZO za epidemicky se šířící nesdělné onemocnění, které ohroţuje stále vyšší počty 

obyvatel i v rozvojových zemích (WHO 2010). Je provázena hormonální dysbalancí, 

která vede k neplodnosti v důsledku nepravidelností menstruačního cyklu, narušení 

implantace, onkogenních procesů ţenského reprodukčního traktu, a zvyšení rizika 

spontánních potratů (Kirschner et al. 1982; Pasquali a Casimirri 1993).  

Přemnoţení vaginálních anaerobních a fakultativně anaerobních baktérií, 

chlamydií a kvasinek můţe vyústit v TF a EM, včetně chronických pánevních zánětů 

(Soper et al. 1994; Hillier et al. 1996; Wiesenfeld et al. 2002). Jiné bakterie jako 

Mycoplasma hominis, Mobiluncus curtisii a M. mulieris, a Bacteroides ureolyticus 

běţně přítomné na poševní sliznici, jsou vyvolavately zánětových poškození vejcovodů 

(vymizení epiteliálních řasinek) (Mardh et al. 1976; Baldetorp et al. 1983; Fontaine et 

al. 1988; Taylor-Robinson et al. 1993). Je to např. infekce vejcovodů Chlamydia 

trachomatis nebo napadení sekrečních buněk Neisseria gonorrhoeae, v jejichţ průběhu 

jsou produkovány toxické metabolity. Následkem je ztráta mezibuněčných spojů ECM, 

postupné vymizení mikroklků a degradace řasinek buněk sliznice (Mardh et al. 1976; 

Mcgee et al. 1981; Cooper et al. 1990). Na experimentálním králičím modelu se proká-

zalo, ţe také infekce Escherichia coli způsobuje dočasné poškození řasinkové výstelky. 

Postinfekční regenerace začíná aţ po 2 týdnech a končí po 8 týdnech (Laufer et al. 

1984). 

2.7 STIMULAČNÍ PROTOKOL IN VITRO FERTILIZACE 

Není-li partnerský pár minimálně po roce pravidelného praktikování nechráně-

ného pohlavního styku schopen počít dítě (definice neplodnosti), přistupuje se po 

vyšetření příčin neplodnosti k její léčbě a v případě neúspěchu k IVF. IVF je postup, při 

kterém dochází k oplodnění oocytu in vitro. Zpravidla tomu předchází hormonální 

stimulace vaječníků, kdy současně dozrává větší počet oocytů. Samotný oocyt si 
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zachovává schopnost maturace a vývojového potenciálu, a to i v případě ţen s PCOS 

(Trounson et al. 1994; Cha et al. 2000). 

Existuje několik stimulačních protokolů: stimulace GnRH agonisty nebo stimu-

lace GnRH antagonisty. Při IVF proceduře s GnRH agonisty se za nejvhodnější 

povaţuje tzv. dlouhý stimulační protokol. 

 

2.7.1 Dlouhý stimulační protokol  

Pro stimulaci GnRH agonisty jsou nejvíce vyuţívány preparáty Lupron, Zoladex 

a Buserelin. GnRH agonisté potlačují produkci ţenských hormonů FSH a LH produko-

vaných hypofýzou, tím ţe interagují s receptorem GnHR, čímţ umoţnují kontrolovat 

menstruační cyklus během IVF, viz Obrázek 5. 

 

 

Obrázek 5. Rozpis dlouhého stimulačního protokolu 

 

Začátek podávání lupronu (10 jednotek) je načasován na 7. den před menstruací. 

Po podání agonistů se mohou projevit krátkodobé symptomy (nevolnost apod.). 2. aţ 6. 

den po začátku menses se začíná zvyšovat tvorba FSH. V této době se sniţuje dávka 

lupronu. Přesné dávkování GnRH agonistů (proteiny s dvěma substitucemi na pozicích 

6 a 10 GnRH dekapeptidu, např. preparáty Lupron a Synarel) a rekombinantních 

gonadotropních FSH produktů bez LH aktivity ovariálních stimulací ovárií 10 aţ 12 dnů 

(např. preparáty Follistim, Gonal-F a Repronex) je závislé na specifických dispozicích 

ţeny a její vnímavosti na podávané preparáty. V době, kdy dosáhnou folikuly průměrné 
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velikosti Ø 17 - 22 mm se injekčně aplikuje hCG, který indukuje maturaci oocytu a po 

34 - 35 h se odebírá oocyt, dříve neţ dojde k uměle navozené ovulaci (prasknutí foliku-

lu) a čtvrtý den po odebrání oocytu se přistupuje k transferu embrya na receptivní 

endometrium. 

2.7.2 Prediktivní faktory IVF 

Reprodukční cyklické změny (menstruační cyklus) jsou řízeny endokrinně i pa-

rakrinně (hormony, cytokiny, růstové faktory apod.). Metodika IVF dovoluje některé 

tyto regulace eliminovat, protoţe se oocyty odebírají ještě před prasknutím folikulu, 

jsou oplozeny in vitro a IVM je indukována standardními kultivačními postupy mimo 

lokální uterinní vlivy aţ do doby, neţ jsou blastocysty přeneseny na receptivní endome-

trium, kde pak uţ přirozeně nidují do uterinního endometria (Finn a Martin 1974; Navot 

et al. 1986; Lessey et al. 1995). Eliminace vlivu přirozeného prostředí na druhé straně 

sniţuje vývojový potenciál embrya a sniţuje tak úspěšnost IVF a to nejen u člověka, ale 

i u jiných ţivočišných druhů (skot, prase) (Bousquet et al. 1999; Farin et al. 2001; Yang 

et al. 2001; Combelles et al. 2002; Dieleman et al. 2002; Holm et al. 2002).  

2.7.2.1 Morfologie COC 

Úspěšnost IVF (včetně IVM) lze orientačně odhadnout na základě velikosti foli-

kulu a jeho morfologie COC (oocyt je odebírán komplexně s kumulem, pomocnými 

buňkami granulózy a FF) (Shioya et al. 1988; Lonergan et al. 1994; Goud et al. 1998) 

nebo podle počtu buněk v COC (Hashimoto et al. 1998).  

2.7.2.2 Humorální faktory 

Charakterizovat fyziologický stav folikulu před IVF, kvalitu a maturaci oocytu, a 

tím nepřímo i úspěšnost IVF lze rovněţ stanovením řady humorálních faktorů, které 

jsou do FF produkovány buňkami granulózy a théky, a které přímo ovlivňují průběh 

ovulace a zrání folikulu (Nayudu et al. 1983; Lobb a Dorrington 1987; Nayudu et al. 

1989; Nandedkar et al. 1992; Anderson et al. 1994; Miska et al. 1994).  

2.7.2.2.1 Hormony 

Stanovení hladiny prolaktinu (Lee et al. 1987) a poměru estradiolu a progestero-

nu k androgenům (Andersen 1991; Andersen 1993) můţe být vzato jako jedno z kritérií 

maturace oocytu (Fukuda et al. 1995). 
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2.7.2.2.2 Cytokiny 

Řada studií popisuje vyuţití cytokinů jako markerů při predikci úspěšnosti IVF, 

např. s úspěšností jsou asociovány vysoké hladiny IL-6 a nízké IL-12 (Bedaiwy et al. 

2007). Vyšší koncentrace IL-6 byly nalezeny ve FF se zralými oocyty a u neplodností 

způsobené imunologickou příčinou. Byla prokázána vyšší koncentrace IL-6 u EM, 

ovariálního hyperstimulačního syndromu a PCO (Ben-Rafael a Orvieto 1992; Giudice 

et al. 1993; Garrido et al. 2000; Artini et al. 2002; Amato et al. 2003). Také koncentra-

ce IL-12 byla u nezralého folikulu a ve folikulech ţen s PCOS zjištěna vyšší neţ u 

folikulu preovulačního, coţ svědčí o účasti IL-12 při folikulogenezi, a jeho vyšší 

koncentrace jsou pokládány za negativní marker úspěšnosti IVF (Gazvani et al. 2000; 

Gallinelli et al. 2003). Pro jiné interleukiny ještě tato spojitost nebyla zcela věrohodně 

prokázána, pro přehled (Ben-Rafael a Orvieto 1992; Giudice et al. 1993; Gutman et al. 

2004; Vujisic a Zidovec 2005; Vujisic et al. 2006). Někteří autoři vyuţívají pro predikci 

úspěšnosti IVF stanovení TNF-α a LIF v preovulačních folikulech. Zvýšené koncentra-

ce TNF-α signalizují stav imunologické patologie (viz kapitola 2.6.4) a nízkou 

úspěšnost, zatímco vzrůst koncentrace LIF úspěšnost vyšší (Calogero et al. 1998; 

Coskun et al. 1998; Lee et al. 2000; Amato et al. 2003). Jiní však jejich spojitost 

s etiologií neplodnosti nebo úspěšnosti otěhotnění popírají (Bili et al. 1998; Mendoza et 

al. 2002).  

2.7.2.2.3 Růstové faktory 

Vyšší koncentrace IGF-1 a TGF-α koreluje s velikostí folikulu (Mulheron et al. 

1992; Sarvas et al. 1994). Mezi IVM faktory folikulu patří také růstové diferenciační 

faktory GDF-9 a GDF-9B (Dong et al. 1996; Galloway et al. 2000). 

2.7.2.2.4 Jiné faktory 

Během maturace klesá hladina aktivinu (nachází se hlavně v malých nezralých 

folikulech). Naopak stoupá koncentrace inhibinu. Oba proteiny jsou produkovány 

buňkami granulózy (Hillier a Miro 1993). Ve FF oocytů, u kterých došlo k rýhování, se 

nacházejí vyšší koncentrace C3 sloţky komplementu, ceruloplasminu, α1-antitrypsinu, 

transferinu, α2-makroglobulinu a β2-microglobulinu (Gonzales et al. 1992). O maturaci 

oocytu vypovídají rovněţ vyšší koncentrace dalších faktorů zjišťovaných ve FF. Jsou to 

antithrombin III, fibrinogen, plazminogen a ceruloplazmin (Gulamali-Majid et al. 1987) 

a také některé nízkomolekulární látky jako lipidy (Yao et al. 1980; Homa et al. 1986; 
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Homa a Brown 1992; Matorras et al. 1998; Ferguson a Leese 1999; Kim et al. 2001; 

Byskov et al. 2002), aminokyseliny (Velazquez et al. 1977) i jako zdroj energie 

(Colonna a Mangia 1983) a ochrana před reaktivními kyslíkovými radikály (Sutovsky a 

Schatten 1997), elektrolyty (Schuetz a Anisowicz 1974; Gosden et al. 1988), energetic-

ké substráty (Biggers et al. 1967; Zeilmaker a Verhamme 1974; Pinyopummintr a 

Bavister 1995; Chui et al. 1997; Van Blerkom et al. 1997; Krisher a Bavister 1998; 

Coulam et al. 1999; Downs a Utecht 1999; Gull et al. 1999; Krisher a Bavister 1999; 

Downs a Hudson 2000; Eppig et al. 2000; Khurana a Niemann 2000b; Khurana a 

Niemann 2000a; Spindler et al. 2000; Cetica et al. 2002) a nukleotidy (Lonergan et al. 

1997; Guixue et al. 2001). 

2.7.3 IVM média 

Maturace oocytů in vitro je zpravidla prováděna v komplexních komerčně do-

stupných médiích určených pro neovariální somatické buňky. Pro IVM se běţně 

pouţívají média: TCM199, Waymouth MB 752/1, Ham's F-12, Minimum Essential 

Medium (MEM) a Dulbekva modifikace Eagleova média (DMEM) (Van De Sandt et al. 

1990; Yoshida et al. 1993; Hasler 2000). Pro IVM lidských oocytů se nejčastěji pouţívá 

TCM199 (Trounson et al. 1994; Cha a Chian 1998; Mikkelsen et al. 1999) nebo Ham's 

F10 (Cha et al. 1991).  

Malé změny v koncentracích substrátu v kultivačním médiu mohou ovlivňovat 

metabolismus a maturaci oocytu (např. zastavení anebo podpoření meiózy viz kapito-

la 2.3.3) (Downs a Mastropolo 1994; Downs a Hudson 2000), přesto se lidský oocyt se 

úspěšně vyvíjí v PBS i v tekutině tuby vejcovodu (Jaroudi et al. 1991; Hwu et al. 1998) 

tak jako v lidském oocytárním maturačním médiu (HOM) (Trounson et al. 1998; 

Trounson et al. 2001).  

Kultivační média se obvykle ještě suplementují sérovými proteiny, nejčastěji se 

pouţívají fetální sérum, bovinní sérový albumin, nebo autologní séra a lidský sérový 

albumin (Fukui a Ono 1989; Wiemer et al. 1991; Hasler 2000). Pouţívají se rovněţ 

syntetické alternativy proteinové suplementace (polyvinyl alkohol, polyvinyl pyroli-

don), které rovněţ sniţují moţnost polyspermického oplození (Eckert a Niemann 1995; 

Fukui et al. 2000), anebo se kombinuje proteinová a alternativní suplementace 

(Abeydeera et al. 2000; Mizushima a Fukui 2001). 
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3. MATERIÁL A METODY 

3.1 MATERIÁL 

Příslušenství 

 96 jamkové mikrotitrační destičky s kulatým dnem (Dynex Inc., USA) 

 mikrozkumavky (Alpha Inc., Británie) 

 sterilní centrifugační zkumavky 15 ml (Roth Inc., USA) 

 Polybond Film (Whatman) 

 zkumavky na nesráţlivou krev (K3EDTA) (Vacuette ®) 

 DNeasy Tissue Kit (QIAgen, Hilden, Germany) 

 Big Dye Terminator Sequencing Kit (PE/Applied Biosystems, Foster  

  City, CA) 

3.1.1 Chemikálie 

 azid sodný (Sigma Chemical Co., USA) 

 ţelatina (Sigma-Aldrich Chemical Co., USA) 

 roztok Acryl-Glide (Amresco) 

 Acryl-Glide (Amresco) 

 chemikálie pro přípravu roztoků (Lachema s.r.o., ČR) HCl, KCL,  

 Na2HPO4 . 12 H2O, NaCl, NaH2PO4 . 2 H2O, NaHCO3, NaOH,  

 NaN3, ţelatina, NH4Cl, KHCO3, Na2EDTA, MOPS,  

 bromphenol blue, glycerol, akrylamid, TEMED, APS, etanol,  

 formaldehyd, AgNO3, HNO3, kyselina octová 

 

3.1.2 Roztoky 

Fosfát-fyziologický roztok (10xPBS) 

na 500 ml: 45,00 g NaCl  

 6,00 g Na2HPO4 . 12H2O  

 1,13 g NaH2PO4 .   2H2O  

 doplnit do 500 ml deionizovanou vodou (dH2O) 

 pH upravit přidáním HCl nebo NaOH na 7,2 - 7,4 

 pozn. před pouţitím roztok přefiltrovat 



                                                                                                               Materiál a metody 

39 

Roztok pro průtokovou cytometrii 

na 1 l 1xPBS:  0,2 g azid sodný (NaN3)  0,02 % NaN3 

  1,0 g ţelatina 0,1 % ţelatina 

Lyzační roztok pro průtokovou cytometrii (10xACK) 

na 200 ml:  16,58 g NH4Cl   

  2,0 g KHCO3  

  0,074 g Na2EDTA 

  pH upravit na 7,2 

Roztok pro TGGE (50x MOPS buffer) 

na 1 l:  209,6 g MOPS (3-(N-morpholino)propansulfonová kys.) 

  18,6 g EDTA (ethylendiamintetraoctová kys.) 

  pH upravit přidáním cca 34g NaOH (pH dosáhne hodnoty 

cca 7,8), dotitrovat nasyceným roztokem NaOH na hodnotu pH 

8,0 a doplnit dH2O do objemu 1l 

Roztok pro TGGE (10x loading buffer) 

  10 ml  50x MOPS buffer 200 mM MOPS 

  20 ml  100 mM EDTA (pH 8,0) 50 mM EDTA 

  50 mg  bromphenol blue (BPB)          0,1 % BPB 

  10 ml  glycerol 20 % glycerol 

  pH upravit přidáním NaOH na 8,0 

Roztok pro TGGE (40 % akrylamid (37,5 AA: 1 bisAA) 

na 200 ml:  77,92 g  AA 

  2,08 g  bisAA 

  pozn. navaţuje se v ochranné roušce (AA je nervový jed),  

  před pouţitím roztok přefiltrovat 
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Akrylamidový gel pro TGGE (8 % AA, 6 M urea) 

na 80 ml:  16,0 ml 40 % AA 8 % AA 

  28,8 g urea 6M urea 

  1,6 ml  MOPS 1x MOPS 

  3,2 ml 50 % glycerol 2 % glycerol 

  176,0 l TEMED (tetramethylethylendiamin) 

  240,0 l APS (10 %) (ammonium persulfát) 0,4 % APS 

 doplnit do 80 ml dH2O 

Polymerázová řetězová reakce (PCR) 

na 25 l reakce:  12,5 l  Hot Start Taq PCR Master Mix (QIAgen) 

  10,0 pmol příslušné primery 

 100,0 ng DNA 

 doplnit do 25 l dH2O 

3.2 PŘÍSTROJE 

 analytické váhy (Precisa Instrument AG, Švýcarsko) 

 FACS LSR II (Becton Dikinson, SJ, USA) 

 laminární a UV box (Jouan Inc., Francie) 

 světelný mikroskop (Carl-Zeiss, Německo) 

 univerzální chlazená centrifuga (Hermle AG, Francie) 

 PCR cycler 

 TGGE (Biometra, Goettingen, Germany) 

 sekvenátor ABI Prism 310 Avant (PE/Applied Biosystems) 
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3.3 METODY 

3.3.1 Protokol in vitro fertilizace 

Kontrolovaná ovariální hyperstimulace byla prováděna podáním gonadotropních 

hormonů v kombinaci s agonisty nebo antagonisty hormonu uvolňující gonadotropin 

(GnRH) (Lukassen et al. 2003a). Tento postup byl upraven podle odpovědi kaţdé ţeny 

na hyperstimulaci. 

3.3.2 Vyšetření mutací LIF 

3.3.2.1 Příprava vzorků pro TGGE 

3.3.2.1.1 Izolace DNA z lymfocytů PB 

K izolaci DNA z lymfocytů byl pouţit DNeasy Tissue Kit (QIAgen, Hilden, 

Germany) podle standardního protokolu. 

3.3.2.1.2 Polymerázová řetězová reakce 

Celkem bylo analyzováno pět úseků genu LIF (dvě exon intronové oblasti exonů 

1 a 2, a exon 3 rozdělaný na tři úseky včetně intronových junkcí). Modifikací primerů 

GC svorkami byly vytvořeny termostabilní domény Poland Java Skript viz Tabulka 3 

(http://www.biophys.uni-duesseldorf.de/local/POLAND/poland.html). 

Program DNA amplifikace:  

denaturace DNA při 95 °C po 15 minut,  

následně 35 cyklů (denaturační teplota 95 °C po 30 sekund, annealing při 60 °C 

po 30 sek. a extenze při 72 °C po 60 sek.),  

PCR byla dokončena annealingem při 72 °C po 7 min. 

Podmínky amplifikačního programu se shodovaly pro čtyři produkty, s výjimkou 

produktu exonu 1, kdy teplota annealingu byla 50 °C. Délka a kvalita PCR produktů 

byla ověřena na standardním agarózovém gelu. Mutace byly následně vyhledávány 

analýzou heteroduplexu na TGGE. 
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Tabulka 3. Sekvence primerů pro amplifikaci analýzu vybraných úseku ge-

nu LIF: GC svorka je zapsána kurzívou, *originální primery, ** primery viz (Giess et 

al. 1999) 

3.3.2.2 Příprava TGGE pro LIF 

Na sklo bez jamek bylo naneseno 1 - 2 ml dH2O a následně byla přilepena fólie 

Polybond Film (Whatman) (vypouklou stranou nahoru). Na sklo s jamkami byl rozetřen 

roztok Acryl-Glide (Amresco). Následně se mezi skla, umístěna na vodorovné ploše, 

nalije gel a ponechá 2 hodiny ztuhnout. Gel na fólii se umístní na elektroforézu, na které 

E

Exon 

Názvy 

primerů 

Sekvence 5 '→ 3' Teplotní 

gradient 

E

1 

E1F-GC CGCCCGCCGCGCCCCGCGCCCGGCCCGCCGCCC

CCGCCCG CTATGATGCACCTCAAACAA* 

55C - 63C 

E1R GGGGCGGGTGTATTTA*  

E

2 

E2F GCCACCCTTTCCTGCCTTTCTAC** 53C - 65C 

E2R-GC CGGGCGGGGGCGGCGGGCCGGGCGCGGGGCGC

GGCGGGCGTCCCTGCCATCTCCTGTCAGTATC** 

 

E

3.1 

E3.1F-GC CGCCCGCCGCGCCCCGCGCCCGGCCCGCCGCCC

CCGCCCG ACAATTCCAGATGCTTACAGGG ** 

58C - 66C 

E3.1R-GC GCGGG GCCAAGGTACACGACTATGC**  

E

3.2 

E3.2F CCCAACAACCTGGACAAGCTATG** 60C - 65C 

E3.2R-GC CGCCCGCCGCGCCCCGCGCCCGCCCCGCCGCCC

CCGCCCC CCGTAGGTCACGTCCACATG** 

 

E

3.3 

E3.3F-GC CCCGC CCTCCTTAGCAACGTGCTGT* 58C - 62C 

E3.3R-GC CGGGCGGGGGCGGCGGGCCGGGCGCGGGGCGC

GGCGGGCG ACATCTGGACCCAACTCCTG* 
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byl rozetřen 0,1 % Triton (cca 2 ml). Do vaniček bylo nalito 500 ml 1x MOPS. Vzorky 

byly smíchány se vzorkovým pufrem (0,8 l pufru + 8,0 l vzorku), denaturovány a 

renaturovány (program d/r) a naneseny do jamek včetně markerů. Gel byl spojen s 

1x MOPS pufrem houbičkami. Teplotní gradient pro jednotlivé exony viz Tabulka 4. Po 

provedení elektroforézy byl gel barven stříbrem, viz Tabulka 5. 

 

exon teplotní gradient 

E1 55 °C – 63 °C 

E2 53 °C – 65 °C 

E3.1 58 °C – 66 °C 

E3.2 60 °C – 65 °C 

E3.3 58 °C – 62 °C 

 

Tabulka 4. Teplotní gradienty pro jednotlivé exony 

 

Podmínky elektroforézy: 

Prerun: 300 V, 15 min, 20 – 20 C 

(gel přiklopen fólií, houbičky poloţeny na 1,5 a 9,5) 

Temp: 0 V, 10 min, 60 – 65 C 

Run: 300 V, 1 h 30 min, 60 – 65 C 
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10 % etanol (500 ml) 5 min. 52,5 ml EtOH do 500 ml 

H2O 

1 % HNO3 (500 ml) 3 min. 7,7 ml HNO3 do 500 ml 

H2O 

opláchnout H2O   

0,012 M AgNO3 (500 ml) 20-30 min. 1 g AgNO3 do 500 ml 

H2O 

opláchnout H2O 5 sek., max 

20 sek. 

 

0,28 M Na2CO3 + 0,019 % 

formalín (500 ml) - chlazený 

 15 g Na2CO3 do 500 ml 

H2O + 258 l formaldehydu 

0,28 M Na2CO3 + 0,019 % 

formalín (1000 ml) - chlazený 

 30 g Na2CO3 do 1000 ml 

H2O + 515 l formaldehydu 

10 % k. octová (1000 ml) - 

chlazená 

 100 ml k. octové do 

1000 ml H2O 

opláchnout H2O   

 

Tabulka 5. Schéma při barvení stříbrem 

3.3.2.3 Sekvenování pozitivních vzorků 

Pozitivní vzorky z TGGE byly sekvenovány na sekvenátoru ABI Prism 310 

(PE/Applied Biosysteme, Foster City, USA) při 11,3 kV po dobu 20 min. 
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3.3.3 Průtoková cytometrie 

Průtoková cytometrie umoţňuje stanovení jednotlivých buněčných subpopulací 

v závislosti na velikosti, struktuře buněk a mnoţství vázaného fluorescenčního barviva 

na jednotlivé specifické buněčné znaky. K měření byl pouţíván FC LSR II BD™. 

Středem proudu zásobního roztoku je vedena suspenze buněk, která je usměrněna 

tryskou o průměru 76 m tak, aby procházela laserovým paprskem. Vysoká rychlost 

průtoku výrazně sniţuje pravděpodobnost setkání dvou buněk v laserovém paprsku. 

3.3.3.1 Průtokový cytometr BD LSR II BD™ 

Modifikovaný 14 barevný cytometr s průtokovým FACS zásobním systémem 

(FFSS) a vysokokapacitním podavačem (HTS). 

3.3.3.1.1 Lasery 

Modifikovaný přístroj je vybaven čtyřmi lasery, které exitují příslušné flu-

orochromy. Ke kaţdému laseru je přiřazen jeden oktagon (sestava s osmi detektory) 

nebo trigon (sestava se třemi detektory). Lasery jsou pojmenovány podle barvy přiřaze-

né k jeho vyzařované vlnové délce fialový (406 nm), modrý (488 nm), ţlutý (561 nm) a 

červený (633 nm), viz Tabulka 6. 

 

číslo las. λ výkon typ laseru aktivního prostředí spektrální oblast 

1. 488nm 20mW Coherent Sapphire 488-20 DPSS modrý 

2. 633nm 17mW JDS Uniphase 1144P He-Ne červený 

3. 406nm 25mW Coherent Vioflame diode fialový 

4. 561nm 15mW Melles Griot 85-YCA-015 DPSS ţlutý 

Tabulka 6. Parametry laserů 

Modifikace přístroje byla provedena tímto způsobem: modrý laser byl přesunut 

na pozici pro UV laser a následně byl ţlutý laser přesunut na pozici modrého laseru. 

Částice unášené fluidikou prochází lasery v následujícím pořadí, ţlutý, fialový, 

modrý a červeny laser. Modrý laser je pouţíván jako spouštěcí laser a negativní laser 

zpoţdění pro ţlutý a fialový laser, které není větší neţ 40µs. 

Ţlutý laser je osazen oktagonním detektorem s 6 fotonásobiči (PMT). Ostatní tři 

lasery jsou osazeny trigony. 
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3.3.3.1.2 Konfigurace emisních filtrů 

Přístroj byl vyuţíván v základní konfiguračním uspořádáním, kde fluorochrom 

následuje označení laseru a jeho konkrétního detektoru, viz Tabulka 7. 

 

Tabulka 7. Konfigurace průtokového cytometru LSR II
TM

 

 

Ovládání přístroje umoţnuje Diva software, který přiřazuje jména jednotlivým 

laserům, trigonům nebo oktagonu a jejich příslušným detektorům s PMT. 

Detektor FSC (přímý rozptyl) zaznamenává rozptýlené a SSC (boční rozptyl) 

zaznamenává odraţené světlo. Výsledkem jsou informace o velikosti a struktuře buněk. 

Laserem excitované molekuly fluorescenčního barviva vyzařují světlo odpovídajících 

vlnových délek, které je přijímáno fluorescenčními detektory umoţňující rozlišení.  

Signály ze všech detektorů byly počítačově analyzovány příslušným komerčním 

programem a statisticky vyhodnoceny programem FlowJo. 

parameter laser detektor filtr diachronické zrcadlo 

Pacific Blue (406C) 406 C 450/50   

Pacific Orange (406B) 406 B 525/50 505LP 

FITC (488C) 488 C 525/50   

PE (488B) 488 B 575/29 550LP 

PI (488B) 488 B 610/20 550LP 

PerCP (488A) 488 A 675/20 635LP 

SSC 561 F 560/10   

Cy3 (561E) 561 E 575/15 565LP 

PE (561E) 561 E 575/15 565LP 

PI (561D) 561 D 610/20 590LP 

PE - Cy7 (561A) 561 A 780/60 735LP 

APC (633C) 633 C 660/20   

Alexa 700 (633B) 633 B 712/21 735LP 
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3.3.3.2 Příprava vzorků pro průtokovou cytometrii 

Vzorky FF a PB byly odebrány celkem 32 ţenám podstupující IVF po podepsání 

informovaného souhlasu Zdravotnické etické komise. 

Vzorky FF byly odebírány pouze ze zralých Graafových folikulů s průměrem 

15 – 20 mm přes vaginální stěnu za pomoci ultrazvuku. Pouze vzorky nekontaminované 

krví byly následně pouţity pro FC analýzu.  

Vzorky PB byly odebírány z paţní cévy do epruvet o objemu 3 ml (Vacuette 

K3E K3EDTA) v den odběru FF. 

Vzorky FF a PB byly po celou dobu před izolací drţeny na ledu. Vzorky z jed-

notlivých folikulů od jedné ţeny byly spojeny. Erytrocyty byly odstraněny 10 min. 

inkubací v 3 ml roztoku lyzačního pufru 1x ACK promytím v PBS na průtokovou 

cytometrii (FC), který obsahuje 0,1 % ţelatinu a 0,02 % azid sodný (Sigma-Aldrich 

s.r.o., Praha, CZ). 

Fenotypická analýza buněk FF a PB byla provedena v jednom kroku šesti barev-

ným značením v den odběru vzorků od ţen podstupující IVF.  

Vzorky byly rozpipetovány na 96-jamkové mikrodestičky v počtu 2,5 - 5*10
5
 na 

jednu jamku. Mikrodestičky byly centrifugovány (1800 ot./min., tj. 3600 RCF, 5 min. 

při 4 °C), dvakrát promyty ve 200 l FC PBS. Pelety byly roztřepány na vortexu, 

15 min. blokovány na ledu 10 l 10 % myším inaktivovaným sérem. Po blokování byla 

k vzorkům přidána směs značených specifických monoklonálních protilátek v 10 l FC 

PBS: CD3 PE-A750 (EXBIO, Vestec, Praha, CZ), CD16 PB™ (BD PharMingen, San 

Diego, California, USA), CD45 PO (Caltag Laboratories, Burlingame, California, USA) 

a CD56 APC (EXBIO, Vestec, Praha, CZ). Mrtvé buňky byly značeny PI (Sig-

ma-Aldrich, St. Louis, Missouri, USA), přidaným před měřením na průtokovém 

cytometru Becton, Dickinson LSR II ™ (Franklin Lakes, New Jersey, USA) (Thum et 

al. 2004). 

Vzorky se směsí protilátek byly roztřepány a inkubovány 30 min. ve tmě při 

0 °C, třikrát promyty v FC PBS a resuspendovány v 70 l stejného roztoku. Bezpro-

středně před měřením bylo přidáno 10 l PI. 

3.3.3.2.1 Příprava inaktivovaného séra 

Před samotným značením buněk protilátkami musí být buněčný povrch bloko-

ván inaktivovaným myším sérem proti nespecifické vazbě protilátek, protoţe by došlo 
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k falešné pozitivitě. Blokace se provádí třikrát centrifugovaným inaktivovaným myším 

sérem (10000 RCF, 10 min.). Inaktivace probíhala 30 min. při 56 °C. 

3.3.3.2.2 Monoklonální protilátky a jejich ředění 

Pouţité mAB proti buněčným markerům byly ředěny ve FC PBS viz Tabulka 8. 

 

mAb anti fluorochrom ředění laser 

CD3 PE-A750 40 modrý 

CD16 PB™ 40 fialový 

CD45 PO 40 fialový 

CD56 APC 10 červený 

CD122 PE 20 modrý 

CD161 FITC 20 modrý 

vitální barvení PI 7 modrý 

 

Tabulka 8. Ředění mAB 

 

3.3.3.2.3 Výběr mnoţin (gating) 

Buňky získané z FF a PB byly značeny mAB (viz výše) a následně hierarchicky 

rozčleněny v softwaru FloJo. Dot ploty zobrazují hierarchické členění buněk z PB, viz 

Obrázek 6. Pouze ţivé buňky (PI
-
) byly vybrány ze všech získaných hodnot na dot plotu 

FSC/PI. Lymfocyty byly vybrány z dot plotu FSC/SSC. Stejně tak byly získány CD45
+
 

buňky CD45/SSC. CD45
+
 buňky byly pouţity na dot plot CD3/CD56, kde došlo 

k rozdělení na CD3
+
CD56

-
 (T lymphocyty), CD3

-
CD56

+
 (NK buňky) a CD3

+
CD56

+
 

NKT lymfocyty. Dále byly CD3
-
CD56

+
 buňky rozděleny na subpopulace CD56

+
CD16

-
, 

CD56
+
CD16

+
, dot plot CD56/CD16. Nakonec byly u všech sledovaných populací 

stanoveny markery CD122 a CD161 formou histogramu. 

Bylo stanovováno relativní zastoupení a intenzita fluorescence u populací 

NK buněk, NKT a T lymfocytů. 
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Obrázek 6. Výběr mnoţin 

 

3.3.3.3 Sledované buněčné receptory u NK buněk a NKT lymfocytů 

Populace NK buněk a NKT lymfocytů jsou i přes některé odlišnosti fenotypově i 

funkčně propojené, a sdílejí některé společné markery. V této studii byl sledován jejich 

společný diferenciační marker CD122 a aktivační marker CD161. 

3.3.4 Histologie endometria 

U ţen s poruchou plodnosti, u nichţ byla provedena hysteroskopie a biopsie en-

dometria, byly sledovány markery mAB CD3, CD16 a CD56 pro stanovení hlavních 

imunokompetentních buněčných populací. Kontrolní skupinu tvořily plodné ţeny, u 

nichţ byla prováděna konizace z důvodu displastických změn na děloţním čípku. 

Vzorky endometria pro stanovení imunokompetentních buněk byly poskytnuty Šiklo-

vým patologicko-anatomický ústavem Fakultní nemocnice Plzeň. 

Vzorky endometria byly fixovány ve 4 % formaldehydu, dehydratovány a zality 

do parafinu. Imunohistochemické značení bylo provedena na 4 μm tenkých řezech po 

zpřístupnění epitopů v zahřátém PBS (pH = 6). Řezy byly inkubovány s primárními 

protilátkami při 4 °C přes noc. Po inkubaci byla přidána sekundární biotinylovaná 
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protilátka proti příslušným primárním protilátkám. Pro vizualizaci na světelném mikro-

skopu Carl-Zeiss byl přidán streptavidin-biotin-peroxidázový komplex s H2O2 a 3,3´-

diaminobenzidinem (Sigma Aldrich). 
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4. VÝSLEDKY 

Ţeny, které byly zahrnuty do této studie, byly rozděleny na základě genetického 

stanovení mutací LIF, histologického vyšetření endometria a stanovení relativního 

zastoupení buněčných populací (NK, NKT, T) ve FF a PB průtokovou cytometrií. 

Ţeny diagnostikované jako idiopaticky neplodné měly ovulační cykly, normální 

laparoskopicky prokázanou průchodnost vejcovodů, a normální nález hysteroskopický 

či hysterosalpingografický s vyloučením pelvické adheze, EM a protilátek proti spermi-

ím nebo ZP. Jejich partneři měli standardní spermiogram. 

4.1 GENETICKÉ VYŠETŘENÍ LIF 

Mutace LIF, které byly v této studii identifikovány, se nalézaly v exonu 3.2. 

Sekvenace vzorků potvrdila totoţnou mutaci ve všech vzorcích na pozici 3400 (výměna 

G za A), která vede k záměně aminokyseliny valinu za methionin v kodonu 64 (V64M) 

v oblasti AB kličky LIF, která je zodpovědná za interakci LIF s jeho receptorem.  

4.1.1 Mutace LIF ve vztahu k úspěšnosti léčby neplodnosti 

Ţeny byly rozděleny na skupinu neplodných ţen (n = 399; z toho 293 primární 

neplodnost a 106 sekundární) a kontrolní skupinu zdravých plodných ţen (n = 202) 

s minimálně jedním spontánním otěhotněním a s následným porodem zdravého novoro-

zence.  

Neplodné ţeny byly dále rozděleny podle příčiny neplodnosti: OF (n = 55), TF 

(n = 46), EM (n = 34), AF (n = 115), IN (n = 105) a kombinace několika příčin (n = 44). 

Ţeny s EM jiţ nebyly dále rozděleny podle stádia onemocnění.  

Skupina neplodných ţen (n = 399) byla rozdělena podle příčin neplodnosti, viz 

Tabulka 9. V rámci těchto skupin jsou rovněţ zahrnuty ţeny s mutací LIF (n = 12). 

Výskyt mutace v jednotlivých skupinách ţen viz Tabulka 10. Ze skupiny ţen s mutací 

LIF bylo 8 nuligravidních a 4 ţeny měly diagnostikovanou sekundární infertilitu 

(anamnéza: 2 ţeny spontánní potrat do 12. týdne; 2 ţeny ektopické těhotenství), viz 

Tabulka 10. Z tohoto porovnání vyplývá, ţe přítomnost mutace LIF je ve skupině 

neplodných ţen signifikantně vyšší při srovnání s plodnými ţenami (p < 0,01). 

V kontrolní skupině zdravých plodných ţen (n = 202), které měly v anamnéze 

minimálně jedno spontánní otěhotnění s následným porodem, nebyla mutace LIF 

nalezena, viz Tabulka 9. 
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5 ţen s mutaci LIF otěhotnělo po prvním cyklu IVF a po druhém 2 ţeny, u zbý-

vajících ţen nedošlo ani po mnohočetné IVF k otěhotnění, viz Tabulka 11. Ve skupině 

ţen s mutací LIF a s diagnózou IN byla úspěšnost IVF 3% ve srovnání s ostatními 

skupinami neplodnosti (úspěšnost IVF u EM 17 %, PCOS 17 %, a úspěšnost IVF u 

hyperprolaktinémie a AF 100 %) viz Tabulka 11. 

 

 

skupina/diagnóza  počet / mutace LIF mutace LIF [%] 

neplodné ţeny   399 / 12 3,00 

IN  105 / 4 1,00 

EM  34 / 3 0,75 

TF  46 / 0 0,00 

OF  55 / 0 0,00 

AF  115 / 1 0,25 

kombinace faktorů  44 / 4 1,00 

kontrolní plodné ţeny  202 / 0 0,00 
 

Tabulka 9. Rozdělení neplodných ţen podle diagnózy neplodnosti 

 

diagnóza mutace 

LIF 

[počet] 

neplodné 

s mutací LIF 

[%]  

úspěšnost 

IVF 

[%]  

úspěšnost 

IVF/cyklus 

[%] 

Ø 

věk 

[rok] 

celkem 12 100   32,9 

IN 4 33 25 3 35,8 

EM 3 25 33 17 35,0 

PCOS 3 25 66 17 27,8 

hyperprolaktinémie 1 8 100 100 31,0 

AF 1 8 100 100 33,0 
 

Tabulka 10. Neplodné ţeny s mutací LIF rozdělené podle diagnózy neplodnosti 
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věk příčina neplodnosti typ neplodnosti počet ET výsledek IVF 

30 IN primární 3 neotěhotněla 

39 IN primární 2 neotěhotněla 

40 IN sekundární 2 neotěhotněla 

34 IN primární 3 otěhotněla 

39 EM primární 1 neotěhotněla 

33 EM primární 2 otěhotněla 

33 EM sekundární 1 otěhotněla 

27 PCOS primární 2 neotěhotněla 

28 PCOS primární 1 otěhotněla 

28 PCOS + AF sekundární 1 otěhotněla 

31 AF primární 1 otěhotněla 

33 hyperprolaktinémie sekundární 1 otěhotněla 
 

Tabulka 11. Charakteristika neplodných ţen s mutací LIF 

4.1.2 Mutace LIF u ţen s diagnózou primární neplodnosti 

Ţeny byly rozděleny na neplodné (n = 176, 31 ± 4) a kontrolní skupinu zdravých 

plodných ţen (n = 75, 34 ± 6) s minimálně jedním spontánním otěhotněním a 

s následným porodem zdravého novorozence.  

Neplodné ţeny byly dále rozděleny na ţeny s primární a sekundární neplodností 

podle diagnostikovaných příčin neplodnosti viz Tabulka 12. 
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příčina neplodnosti počet ţen IVF 

úspěšné/neúspěšné 

mutace LIF 

počet 

Neplodné ţeny 176 70/106  6 

A. primární neplodnost 147 56/91  4 

A.1 nuligravidní ţeny 56 8/48  2 

A.2 známá etiologie 91 48/43  2 

 anovulace 8 3/5  1 

 TF 11 9/2  0 

 EM 15 4/11  1 

 AF 42 22/20  0 

 kombinace faktorů 15 10/5  0 

B. sekundární neplodnost 29 14/15  2 

abortivní těhotenství 17 9/8  2 

ektopické těhotenství 12 5/7  0 

kontrolní populace 75 -/-  - 

 

Tabulka 12. Rozdělení ţen do skupin podle diagnózy neplodnosti 

 

Skupina 176 neplodných ţen byla rozdělena podle příčin neplodnosti: 147 ţen s 

diagnózou nuligravidity a 29 ţen se sekundární neplodností (anamnéza opakovaných 

potratů nebo ektopického těhotenství). V rámci těchto skupin jsou rovněţ zahrnuty ţeny 

s mutací LIF (n = 6). Kontrolní skupina se skládala ze 75 plodných ţen bez dalších 

zdravotních problémů, viz Tabulka 13.  

Skupina 6 ţen s mutací LIF zahrnovala 4 nuligravidní ţeny a 2 ţeny se sekun-

dární neplodností s diagnózou abortivního těhotenství, viz Tabulka 14. 

Z porovnání vyplývá, ţe ve srovnání se zdravými kontrolními ţenami se u ne-

plodných ţen statisticky průkazně častěji vyskytují mutace v genu LIF (p < 0,05), které 

navíc nejsou výhradně vázány na ţeny s primární neplodností a ţeny s diagnózou IN. 
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skupina/diagnóza počet Ø věk 

neplodné ţeny 176 31±4 

nuligravidní  147  

anamnéza prim. IN 57  

anamnéza prim. neplodnosti 90  

sekundární neplodnost 29  

kontrolní plodné ţeny 75 34±6 
 

Tabulka 13. Rozdělení ţen podle příčin neplodnosti 

 

skupina/diagnóza mutace LIF 

[počet] 

úspěšnost/cyklů IVF 

[počet] 

úspěšnost na cyklus 

[%] 

neplodné ţeny 6  3 / 11 4,5 % 

nuligravidní  4  2 / 8 6,3 % 

EM 1  0 / 2 0,0 % 

OF 1  1 / 2 50,0 % 

IN 2  1 / 4 13,0 % 

sekundární neplodnost 2  1 / 3 17,0 % 

abortivní těhotenství 2  1 / 3 17,0 % 
 

Tabulka 14. Úspěšnost IVF u jednotlivých skupin neplodných ţen 

4.1.3 Mutace LIF ve vztahu k endometrióze a idiopatické 

neplodnosti 

Neplodné ţeny byly rozděleny na skupinu s výskytem mutace LIF (n = 15, roz-

mezí 24 - 40 let s mediánem 32 let) a na skupinu bez diagnostikované mutace LIF 

(n = 136, rozmezí 22 - 41 let s mediánem 31 let).  

Skupina neplodných ţen s mutací LIF (skupina A, n = 7) byla dále dělena, na ty 

jejichţ diagnózy jsou spojovány s poruchou humorální nebo buněčné imunity (IN a EM) 

a ţeny s mutací LIF (skupina B, n = 8), u kterých není spojitost s imunologickým 

narušením (PCOS, n = 3; TF, n = 1, hyperprolaktémie, n = 1 a AF, n = 3). 

Kontrolní skupina neplodných ţen, u nichţ nebyla diagnostikována mutace LIF, 

byla dále rozdělena, podobně jako skupina ţen s mutací LIF, na skupinu ţeny s EM 
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(n = 10) a IN (n = 27) a skupinu ţen s PCOS (n = 30), TF (n = 28) a AF (n = 41), viz 

Tabulka 15.  

 

příčina neplodnosti počet ţen 

mutace LIF 15 

skupina A (imunopatologie) 7 

EM 3 

IN 4 

skupina B (bez imunopatologie) 8 

PCOS 3 

TF 1 

hyperprolaktémie 1 

AF 3 

kontrolní skupina neplodných ţen 136 

skupina C (imunopatologie) 37 

EM 10 

IN 27 

skupina D (bez imunopatologie) 99 

PCOS 30 

TF 28 

AF 41 

 

Tabulka 15. Rozdělení neplodných ţen do skupin 

 

Ve skupině neplodných ţen (n = 151) bylo nalezeno celkem 15 ţen s mutací 

LIF. Z nich 7 otěhotnělo po prvním cyklu IVF (úspěšnost 47 %). Srovnáním skupin A a 

B (mutace LIF), a C a D (bez mutace LIF) se neukázal statisticky signifikantní rozdíl. 

Avšak při porovnání úspěšnosti otěhotněni u skupin A a B se statisticky signifikantní 

rozdíl objevil (p = 0,01). U skupiny A (ţeny s mutací LIF a s diagnózou EM a IN) byla 

úspěšnost IVF 14 %. U skupiny C (neplodné ţeny bez mutace LIF s narušením imunity, 

viz kapitola 2.6.1) byla úspěšností 76 %, ale rozdíl nebyl statisticky signifikantní 

(p = 0,11). Při srovnáním úspěšnosti IVF mezi skupinami A a B nebyl nalezen statistic-

ky signifikantní rozdíl, viz Tabulka 16 a Tabulka 17. 
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skupina  

Ø věk ± SD 

diagnóza počet ţen úspěšnost IVF 

počet u diagnóz u skupin 

A (mutace LIF) 

35 ± 4 

EM 

IN 

3 

4 

1 

0 

33 % 

0 % 
14 % 

B (mutace LIF) 

29 ± 3 

PCOS 

TF 

hyperprolaktinémie 

AF 

3 

1 

1 

3 

2 

0 

1 

3 

66 % 

0 % 

100 % 

100 % 

65 % 

C + D (bez mutace LIF) 

31 ± 6 

EM, IN, PCOS 136 70 -  
51 % 

 

Tabulka 16. Charakteristika ţen s LIF mutací 

 

skupina 

Ø věk ± SD 

diagnóza počet ţen úspěšnost IVF 

počet  u diagnóz u skupin 

C 

31 ± 4 

EM 

IN 

10 

27 

4 

14 

40 % 

51 % 
76 % 

D 

30 ± 6 

PCOS 

TF 

AF 

30 

41 

28 

15 

23 

14 

50 % 

56 % 

50 % 

52 % 

 

Tabulka 17. Charakteristika kontrolní skupiny neplodných ţen 
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4.2 RELATIVNÍ ZASTOUPENÍ IMUNOKOMPETENTNÍCH BUNĚK 

VE FF A PB STANOVENÉ PRŮTOKOVOU CYTOMETRIÍ 

Skupina neplodných ţen (n = 32; 31 ± 3,6 roku) s diagnózou OF (n = 5), 

TF (n = 6), EM (n = 7), IP (n = 3) a AF (n = 11). Všechny ţeny v této studii podstoupily 

podrobné klinické testy, které vyloučily jiné příčiny neplodnosti.  

Neplodné ţeny byly rozděleny podle dvou různých kritérií, příčiny neplodnosti a 

úspěšnosti při IVF. Z celkového počtu neplodných ţen (n = 32) neotěhotnělo po IVF 

19 ţen (skupina A, 31,7 ± 4,04) a 13 otěhotnělo (skupina B, 32,0 ± 3,11), viz Tabulka 

18.  

Skupina C (n = 21, 32,0 ± 3,80) zahrnovala ţeny s diagnostikovanými porucha-

mi plodnosti (OF, 30,4 ± 2,79; TF, 33,3 ± 3,93; EM, 33,3 ± 3,86; IP, 29,3 ± 4,16). 

Skupinu D (n = 11, 28,9 ± 9,73) tvořily ţeny, jejichţ neplodnost byla vázána na partnera 

(AF) viz Tabulka 19. 

 

 

skupina A 

(neotěhotněla) 

skupina B 

(otěhotněla) 

počet ţen 19 13 

 

Tabulka 18. Rozdělení neplodných ţen do skupin podle úspěšnosti IVF 

 

 

skupina C (n = 21, gravidita 7) skupina D (AF, n = 11, gravidita 6) 

OF TF EM IP 

počet ţen 5 6 7 3 11 

gravidita 2 3 2 0 6 

 

Tabulka 19. Rozdělení ţen do skupin podle příčiny neplodnosti 
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4.2.1 Rozdělení podle diagnóz 

4.2.1.1 Relativní zastoupení NK buněk, NKT a T lymfocytů 

U ţen s diagnostikovanou poruchou plodnosti (skupina C) došlo ke statisticky 

průkaznému sníţení imunoregulačních NK buněk (p < 0,05) a současně také ke statis-

ticky průkaznému sníţení NKT lymfocytů (p < 0,05) ve srovnání s kontrolní skupinou 

(AF) ve FF. Zastoupení ostatních populací se neměnilo, viz Obrázek 7 a Obrázek 8. 

 

 

Obrázek 7. Relativní zastoupení imunocytů ve FF 

 

 

Obrázek 8. Relativní zastoupení imunocytů v PB 



                                                                                                                               Výsledky 

60 

4.2.1.2 Relativní zastoupení markerů CD122 a CD161 

V relativním zastoupení těchto markerů nedošlo k významným rozdílům me-

zi skupinami C a D. Zastoupení buněčných populací nesoucích tyto markery bylo 

srovnatelné v FF i PB, viz Obrázek 9 a Obrázek 10. 

 

Obrázek 9. Relativní zastoupení imunocytů s markery CD122 a CD161 ve FF 

 

Obrázek 10. Relativní zastoupení imunocytů s markery CD122 a CD161 v PB 
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4.2.2 Rozdělení podle úspěšnosti IVF 

Ţeny po IVF byly rozděleny do skupin podle úspěšnosti IVF, viz Obrázek 11 a 

Obrázek 12. 

Největší úspěšnost IVF byla dosaţena u ţen s AF, kde otěhotnělo 19 % ţen, u 

ostatních skupin bylo IVF méně úspěšné (TF 9 %, OF 6 %, EM 6 % a IM 0 %). 

 

 

Obrázek 11. Celková úspěšnost IVF (hodnoty jsou vztaţeny k celkovému počtu 

ţen v dané skupině) 
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Obrázek 12. Úspěšnost IVF ve srovnání s AF (hodnoty jsou vztaţeny 

k celkovému počtu ţen ve skupině AF, které otěhotněly) 

 

4.2.2.1 Relativní zastoupení NK buněk, NKT a T lymfocytů 

U ţen, které neotěhotněly po IVF (skupina A), bylo prokázáno statisticky prů-

kazné zvýšení zastoupení imunoregulačních NK buněk a NKT lymfocytů a statisticky 

neprůkazné zvýšení zastoupení T lymfocytů ve FF ve srovnání s ţenami, které po IVF 

otěhotněly (skupina B). Zastoupení ostatních populací se neměnilo, viz Obrázek 13. 

U ţen skupiny A došlo ke statisticky průkaznému zvýšení T lymfocytů v PB ve 

srovnání se ţenami skupiny B. Zastoupení ostatních populací se neměnilo, viz Obrázek 

14. 
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Obrázek 13. Relativní zastoupení lymfocytů v FF 

 

Obrázek 14. Relativní zastoupení lymfocytů v PB 

 

4.2.2.2 Relativní zastoupení markerů CD122 a CD161 

V relativním zastoupení těchto markerů nedošlo k významným rozdílům me-

zi skupinami A a B. Zastoupení buněčných populací nesoucích tyto markery bylo 

srovnatelné v FF i PB, viz Obrázek 15 a Obrázek 16. 

 



                                                                                                                               Výsledky 

64 

 

Obrázek 15. Relativní zastoupení lymfocytů s markery CD122 a CD161 v FF 

 

Obrázek 16. Relativní zastoupení lymfocytů s markery CD122 a CD161 v PB 
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4.3 ROZDĚLENÍ ŢEN NA ZÁKLADĚ HISTOLOGICKÉHO 

VYŠETŘENÍ ENDOMETRIA 

Ţeny byly rozděleny podle několika kritérií:  

1. podle diagnózy plodnosti na neplodné ţeny (n = 32) a plodné ţeny (kontrolní) 

(n = 34);  

2. podle endometriálního histologického nálezu na ţeny s neproliferačním (n = 52) 

a proliferačním endometriem (n = 24);  

Bylo stanovováno relativní zastoupení populací endometrialních imunokompe-

tentních buněk exprimující markery CD3, CD16 a CD56. 

4.3.1 Podle diagnózy neplodnosti 

U ţen s diagnózou neplodnosti bylo procentuální zastoupení buněk CD3
+
, 

CD16
+
 a CD56

+
 celkově vyšší, neţ u ţen kontrolních. Nesignifikatní nárůst byl zazna-

menán u CD3
+
 buněk (neplodné 6,6 %, kontrolní 10,1 %). U CD16

+
 a CD56

+
 buněk 

nebyly nalezeny rozdíly mezi kontrolními a neplodnými, viz Obrázek 17. 

 

Obrázek 17. Relativní zastoupení imunokompetentních buněk exprimující mar-

kery CD3, CD16 a CD56 v proliferačním endometriu 

 

4.3.2 Podle endometriálního histologického nálezu 

U ţen s proliferačním endometriem bylo procentuální zastoupení buněk CD3
+
, 

CD16
+
 a CD56

+
 nesignifikantně vyšší, neţ u ţen s neproliferačním endometriem. 
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Výrazný nárůst byl zaznamenán u CD3
+
 buněk (proliferační e. 8,1 %, neproliferační e. 

4,0 %). Méně výrazný byl u CD16
+
 buněk (proliferační e. 10,6 %, neproliferační e. 

7,0 %) i u CD56
+
 (proliferační e. 10,3 %, neproliferační e. 8,2 %), viz Obrázek 18. 

 

 

Obrázek 18. Relativní zastoupení imunokompetentních buněk s markery CD3, 

CD16 a CD56 v endometriu 

4.4 STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ 

Všechny vzorky byly analyzovány náhodně, slepě a nezávisle na jejich původu. 

U výsledků paralelních stanovení byly určeny průměrné hodnoty. Významnost rozdílu 

mezi jednotlivými soubory kvantitativních dat byla ověřena t-testem a soubory kvalita-

tivních dat byly ověřeny Ficherovým testem pro čtyřpolní tabulky. K rozhodování o 

platnosti nulové hypotézy byl pouţit 95 % interval spolehlivosti rozdílů mezi porovná-

vanými průměry (p < 0,05). 
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5. DISKUSE 

Mutace genu LIF byly identifikovány pomocí TGGE. Změny v relativním za-

stoupení subpopulací NK buněk, NKT a T lymfocytů ve FF a PB byly studovány 

průtokovou cytometrií. Histologicky výskyt imunokompetentních buněk s markery 

CD3, CD16 a CD56 byl identifikován příslušnými mAB v bioptických vzorcích endo-

metriální tkáně. 

Ţeny byly rozděleny do skupin podle diagnostikované neplodnosti, anebo podle 

úspěšnosti IVF. Rozdělení podle těchto kritérií dovoluje přesnější interpretaci získaných 

výsledků i širší pohled na problematiku neplodnosti (Lukassen et al. 2003a). 

5.1 MUTACE LIF VE VZTAHU K ÚSPĚŠNOSTI LÉČBY 

NEPLODNOSTI 

Mutace LIF u neplodných ţen významně narušuje cytokinové prostředí endome-

tria, které je obecně povaţováno za důleţitý faktor preimplantačních dějů (Carp 2004). 

Zjistili jsme, ţe bodová záměna G za A však úspěšné IVF nezabrání (Králíčková et al. 

2007b). Přesto modifikovaný LIF můţe mít sníţenou funkčnost (Giess et al. 1999). 

Předpokládá se, ţe u heterozygotní mutace LIF během hyperstimulace při IVF druhá 

alela tuto mutaci kompenzuje (Giess et al. 1999; Steck et al. 2004). Tento předpoklad 

potvrzují i jiné studie zabývající se vlivem LIF na luminální epitel, kde LIF podporuje 

expresi podskupiny progesteronem regulovaných dějů (Sherwin et al. 2004). 

Tři ţeny s diagnostikovanou IN a jedna ţena s EM ze sedmi neplodných ţen s 

mutací LIF po opakovaných IVF neotěhotněly (Králíčková et al. 2007b). Tyto poruchy 

jsou spojovány s celou řadou imunopatologických projevů (Kučera et al. 1994; Novotný 

et al. 1996; Ulčová-Gallová et al. 1996a; Ulčová-Gallová et al. 1996b; Kučera et al. 

2004). Většina neúspěšných ET byla u ţen s IN. Všechny ţeny s diagnózou neplodnosti 

(PCOS, AF, hyperprolaktinémie), kromě jedné, otěhotněly jiţ po prvním ET. Lze 

usuzovat, ţe u ţen s EM a hlavně u ţen s IN hrají vliv kromě mutace LIF i jiné faktory, 

které úspěšné nidaci zabraňují. To potvrzují hodnoty získané po přepočtení úspěšnosti 

IVF na jeden cyklus (velmi nízká úspěšnost IVF u diagnózy IN 3 % a niţší úspěšnost 

IVF u diagnózy EM 17 %). Úspěšnost IVF u ţen s diagnózou PCOS (17 %) je po 

přepočtení na cyklus IVF srovnatelná s úspěšností u EM. U ţen s diagnó-

zou hyperprolaktinémie a AF byla úspěšnost IVF 100 %, viz Tabulka 10. U ţen 

s diagnózami hyperprolaktinémie a AF lze usuzovat, ţe LIF mutace na úspěšnost IVF je 
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minimální. Neúspěšnost IVF u diagnóz IN a EM ve srovnání s ostatními skupinami 

diagnóz lze přisoudit také vyššímu věku ţen (maximální věkový rozdíl 8 let). 

Tyto výsledky prokazují, ţe mutace LIF mají vliv na průběh nidace a časné em-

bryogeneze a tím úspěšnost IVF. Proto někteří autoři povaţují suplementace medií 

nemutovaným LIF a dalšími růstovými faktory za perspektivní směr při IVF (Cheung et 

al. 2003; Sirisathien et al. 2003).  

5.2 MUTACE LIF VE VZTAHU K PRIMÁRNÍ NEPLODNOSTI 

Mutace genu LIF u nuligravidních ţen jiţ byly popsány ve dvou publikacích. 

(Giess et al. 1999; Steck et al. 2004).  

V roce 1999 byly nalezeny tři bodové mutace, dvě z nich na pozicích 3400 a 

3424 zaměňující aminokyseliny v oblasti AB smyčky LIF, a třetí mutace v regulační 

oblasti LIF na pozici 715 nacházející se 6 bp od start-kodonu. Předpokládá se, ţe tato 

mutace vede k transkripčním poruchám a následně ke sníţené expresi LIF (Giess et al. 

1999).  

U ţen s IN, u kterých opakovaně, nejméně po dobu dvou let, selhávala IVF (i in-

tracytoplazmatická injekce spermie) s přenosem tří a více embry byly nalezeny čtyři 

mutace. Jedna jiţ popsaná mutace na pozici 3400 a druhá na pozici 3441, u nichţ došlo 

k tranzici G za A. Třetí mutace v pozici 3453 vyvolává tranzici G za T. Mutace na 

pozicích 3453 a 3441 neměly za následek strukturální změny v LIF. Po IVF otěhotněla 

pouze jedna ţena s mutací na pozici 3400. Čtvrtá mutace LIF v pozici 3235 (tranzice C 

za A v intronové oblasti mezi exony 2 a 3) byla nalezena u plodných ţen. Předpokládá 

se, ţe během IVF pomocí hormonální hyperstimulace dokáţe funkční alela pod vlivem 

vysoké koncentrace hormonů kompenzovat nefunkční alelu (Steck et al. 2004). Tuto 

hypotézu podporuje důkaz působení LIF proteinu na luminální epitel, které zvyšuje 

expresi progesteronem regulovaných genů (Sherwin et al. 2004). 

Některé práce přinesly důkaz, ţe nemutovaný LIF vývoj a morfologii blasto-

cysty ovlivňuje (Cheung et al. 2003; Sirisathien et al. 2003). Proto se substituce LIF u 

neplodných ţen při IVF pouţívala (Borini et al. 1997; Giess et al. 1999). Naše výsledky 

však dokazují, ţe mutace LIF nejsou pro úspěšnost IVF rozhodující. Zjistili jsme je také 

u ţen, které měly diagnostikovány časné aborty (Králíčková et al. 2006). Lze předpo-

kládat, ţe mutovaný LIF neovlivňuje průběh embryo-maternální komunikace při nidaci 

a v pozdějších fázích embryogeneze. Moţným zdůvodněním úspěšnosti IVF u ţen 

s mutací LIF je regulace nidace jinými faktory, především cytokiny, které jsou produ-
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kovány lymfocyty v endometriu. Jak se domnívá Moffet-King (2002), procházejí 

endometriální lymfocyty během menstruačního cyklu morfologickými, biochemickými 

změnami, které úspěšnou nidaci a udrţování těhotenství podporují. Vliv LIF na změny 

endometriálních lymfocytů byl prokázán také na knockout myších, u nichţ se počet 

uNK buněk zdvojnásobil ve srovnání s myšmi s funkčním genem (Schofield a Kimber 

2005). Protoţe všechny tyto změny jsou pod neuroendokrinní regulací, řada autorů se 

domnívá, ţe úspěšnost IVF lze ovlivnit i psychicky (Brandt a Zech 1991; Ledee-Bataille 

et al. 2003). Snad i proto mohou ţeny s mutacemi LIF otěhotnět i spontánně. 

5.3 MUTACE LIF VE VZTAHU K ENDOMETRIÓZE A IDIOPATICKÉ 

NEPLODNOSTI 

Z našich výsledků vyplývá, ţe úspěšnost IVF u ţen s mutací LIF závisí na dia-

gnóze typu neplodnosti. Nejniţší úspěšnost IVF je u ţen s diagnózou IN a EM (Novotný 

et al. 2009). Vysvětlením můţe být rozdílné zastoupení NK buněk a jejich funkční 

změny po interakci s produkty alel LIF, anebo ji u těchto ţen zapříčiňují dosud neznámé 

mechanizmy.  

Vysoká úspěšnost IVF u ţen s ostatními diagnózami neplodnosti (PCOS, TF, 

hyperprolaktinémií, AF) ve srovnání se skupinou ţen s EM a IN, můţe být dána jejich 

niţším průměrným věkem, coţ odpovídá i nálezům jiných autorů (Arici et al. 1996; 

Omland et al. 2005; Ahinko-Hakamaa et al. 2007). Jiní autoři však rozdíly v úspěšnosti 

IVF u ţen s těmito diagnózami nepopisují (Burke et al. 2000; Calhaz-Jorge et al. 2004). 

5.4 RELATIVNÍ ZASTOUPENÍ IMUNOKOMPETENTNÍCH BUNĚK 

VE FF A PB U ŢEN S DIAGNÓZAMI NEPLODNOSTI 

Studie zabývající se problematikou buněčných populací u neplodných ţen pou-

ţívají dva odlišné metodické přístupy pro diagnostiku buněčných populací u ţen 

podstupujících IVF. První zjišťuje jaké je zastoupení buněčných populací u určitého 

typu neplodnosti (Lukassen et al. 2003a; Vujisic et al. 2004). Druhý stanovuje do jaké 

míry určuje skladba buněčných populací úspěšnost IVF (Thum et al. 2005). 

Většina prací zabývajících charakterizací buněčných populací ve FF a PB u ţen s 

poruchami plodnosti se soustředila na NK buňky (Fukui et al. 1999; Emmer et al. 2000; 

Coulam a Roussev 2003). Někteří autoři prokázali, ţe poruchy reprodukce jsou často 

spojeny se změnami zastoupení NK buněčné populace (Lachapelle et al. 1996b; 

Lachapelle et al. 1996a; Lukassen et al. 2003a). Zvýšení počtu NK buněk v PB i jejich 
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cytotoxického projevu bylo popsáno u ţen s více potraty a u ţen s opakovaným selhá-

ním IVF (Beer et al. 1996; Fukui et al. 1999; Emmer et al. 2000; Coulam a Roussev 

2003; Dosiou a Giudice 2005). Sníţená aktivita NK buněk byla naopak pozorována u 

ţen s EM (Maeda et al. 2002; Yang et al. 2004). 

V našich studiích jsme porovnávali rozdíly v relativním zastoupení populací 

NK buněk, NKT a T lymfocytů ve FF a PB u ţen rozdělených podle úspěšnosti IVF, tj. 

které otěhotněly a neotěhotněly, a dále podle typu neplodnosti, a ţen, u nichţ nebyla 

nalezena příčina neplodnosti.  

Signifikantní pokles zastoupení imunoregulačních NK buněk ve FF byl prokázán 

u ţen s neúspěšnou IVF, viz Obrázek 13. Tento nález je v souladu s výsledky studií, 

které přisuzují těmto typům NK buněk významnou úlohu při decidualizaci endometria 

(King 2000). Jejich diagnostické stanovení by mohlo být důleţité pro predikci úspěš-

nosti IVF (Coulam a Roussev 2003). 

Zvýšené relativní zastoupení NKT lymfocytů ve FF jsme zaznamenali u ţen 

s neúspěšnou IVF, viz Obrázek 13 (Kříţan et al. 2009). Na rozdíl od publikovaných 

údajů, ţe zvýšené relativní mnoţství NKT lymfocytů v PB je indikací opakovaných 

potratů nebo selhání implantace (Van Den Heuvel et al. 2007), nebyly prozatím práce 

zabývající se NKT lymfocyty ve FF referovány, a tudíţ nelze naše výsledky porovnávat 

s jinými nálezy. 

Sníţení počtu T lymfocytů jsme zaznamenali u ţen s neúspěšnou IVF v PB i ve 

FF. I kdyţ ve FF toto sníţení signifikantní nebylo, lze usuzovat, ţe T lymfocyty jsou 

dalším indikujícím faktorem úspěšnosti IVF. 

Statisticky průkazné sníţení relativního zastoupení imunoregulačních NK buněk 

a NKT lymfocytů ve FF jsme zjistili u ţen s diagnózami typů neplodnosti v porovnání s 

ţenami, u nichţ příčina neplodnosti diagnostikována nebyla, viz Obrázek 7. 

V dostupné literatuře nejsou změny v relativním zastoupení NK buněk, NKT a 

T lymfocytů ve FF asociovány s ţádnou poruchou neplodnosti. Do souvislosti se 

samovolnými potraty je dáváno pouze sníţení početnosti imunoregulačních NK buněk 

v PB (Michou et al. 2003). Zvýšené relativní mnoţství cytotoxických NK buněk je 

spojováno s IN a selháním nidace (King 2000; Koopman et al. 2003; Lukassen et al. 

2003a). Lze tedy opět usuzovat, ţe stanovení imunoregulačních NK i cytotoxických NK 

buněk můţe predikovat úspěšnost IVF. 

S poruchami plodnosti je asociována vysoká exprese markeru CD161 u NK bu-

něk (Coulam a Roussev 2003; Konjevic et al. 2007), který má jak inhibiční tak 
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aktivační funkci (Bennett et al. 1996; Lanier 1998b; Rosen et al. 2005). Tento marker je 

současně exprimován s markerem CD122. Molekula CD122 je preferenčně exprimová-

na na buňkách přirozené imunity (NK buňky, γδ T lymfocyty a NKT lymfocyty) 

(Flamand et al. 1996). Je povaţována za důleţitý diferenciační marker (Matsuda et al. 

2006) a hlavní receptor IL-15 indukované NK buněčné diferenciace (Alleva et al. 1997) 

(Ebata et al. 2006). Podílí se na rozvinutí prozánětové odpovědí (Yokoyama et al. 

2009). Je reálný předpoklad, ţe by změny exprese těchto markerů mohly indikovat 

reprodukční poruchy spojené s NK buňkami a NKT lymfocyty. 

Sledovali jsme expresi těchto markerů u všech ţen s diagnózami neplodnosti, ale 

nezjistili jsme ţádné významné rozdíly. 

Získané výsledky podporují předpoklad, ţe změny počtů buněk ve FF jsou pro 

diagnostiku neplodnosti důleţitější neţ vyšetření PB. Stanovení změn relativního 

zastoupení NK buněk a NKT lymfocytů ve FF by bylo moţné vyuţít jako upřesňující 

diagnostiku pro predikci úspěšnosti IVF. Detailnější analýza těchto změn a jejich 

komparace u jednotlivých diagnóz neplodnosti by napomohla většímu porozumění 

příčin reprodukčních poruch. 

5.5 VÝSKYT IMUNOKOMPETENTNÍCH BUNĚK NESOUCÍCH 

MARKERY CD3, CD16 A CD56 

U ţen s diagnostikovanou neplodností jsme zjistili sníţená zastoupení buněk s 

markery CD3
+
, CD16

+
 a CD56

+
 v porovnání se zdravými ţenami, viz Obrázek 17. 

Exprese těchto markerů byla v neproliferačním endometriu stejná, viz Obrázek 18. Tyto 

výsledky dokazují, ţe imunokompetentní buňky jsou důleţitou součástí receptivního 

endometria. Dojde-li k selhání migrace lymfocytů do proliferačního endometria 

z jakýchkoliv důvodů, lze předpokládat, ţe se pravděpodobnost otěhotnění výrazně 

sníţí.  
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6. ZÁVĚR  

Doposud bylo popsáno šest odlišných mutací LIF, z nichţ jedna (v nekódující 

oblasti) u ţen bez poruchy reprodukce.  

Mutace LIF samotná nezpůsobuje neplodnost, jen je jedním z faktorů sniţující 

reprodukční kompetenci nejen v době nidace, ale i v průběhu těhotenství. Dále jsme 

zjistili, ţe mutace LIF není zcela výhradně vázána na nuligravidní ţeny (primárně 

neplodné) jak bylo dříve předpokládáno, ale mohou se vyskytovat také u jiných diagnóz 

neplodnosti. Ukázalo se, ţe nejvíce mutací je u ţen s diagnózami EM a IN, u nichţ je 

nejniţší úspěšnost IVF. Protoţe mutace LIF v populaci neplodných ţen nejsou tak časté 

je jejich zjišťování pro predikci úspěchu IVF méně důleţité, ale přesto můţe být velmi 

uţitečné pro studium příčin neplodnosti. Mutace LIF mohou indukovat imunologické 

změny, které by mohly doposud neznámým způsobem narušit rovnováhu procesů 

regulujících otěhotnění. 

Vyšší relativní zastoupení imunoregulačních NK buněk ve FF, které jsme zjistili 

u ţen s AF a ţen, u nichţ se IVF zdařila, coţ je v souhlase s nálezy jiných autorů 

(Michou et al. 2003). Niţší relativní zastoupení NKT lymfocytů ve FF a T lymfocytů 

v PB jsme zjistili u ţen s úspěšnou IVF. 

Závěrem lze říci, ţe výsledky této dizertační práce potvrzují, ţe poruchy repro-

dukce při IVF jsou spojeny se změnami buněčnosti ve FF, PB i endometriu, a lze jejich 

diagnostiku doporučit pro predikci úspěšnosti IVF. 
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SOUHRN 

Cílem dizertační práce „Úloha mutace genu LIF a relativní zastoupení NK bu-

něk, NKT a T lymfocytů ve folikulární tekutině a krvi ţen s různou anamnézou 

neplodnosti“ bylo stanovit, zda diagnostikované příčiny neplodnosti jsou v přímé 

souvislosti s některými mutacemi genu LIF, které by se mohly odrazit ve změnách 

zastoupení subpopulací imunokompetentních buněk a expresi některých povrchových 

markerů. Detekce mutací LIF byla provedena teplotní gradientovou gelovou elektrofo-

rézou. Relativní zastoupení subpopulací NK buněk, NKT a T lymfocytů ve FF a PB 

bylo stanoveno průtokovou cytometrií. V endometriu neplodných ţen podstupujících 

opakovaně IVF byly stanoveny změny v zastoupení imunokompetentních buněk 

s markery CD3, CD16 a CD56. 

Patnáct neplodných ţen s mutací LIF zahrnutých do této studie, je doposud 

nejpočetnější skupinou, která byla sledována. Potvrdili jsme, ţe samotná mutace LIF na 

pozici 3400 není příčinou jejich neplodnosti. Z našich výsledků vyplývá, ţe u ţen 

s mutací LIF je nejniţší úspěšnost IVF u diagnóz IN a EM. Z toho lze usuzovat, ţe u 

těchto ţen ovlivňují úspěšnost IVF i jiné faktory, např. změny v zastoupení některých 

populací imunokompetentních buněk, anebo změny jejich funkčního projevu po inter-

akci s produkty alel LIF, případně jiné, ještě neznámé mechanizmy (v úvahu připadá i 

průměrný vyšší věk u těchto skupin). 

Výsledky této práce naznačují, ţe stanovení změn v zastoupení NK buněk, NKT 

a T lymfocytů ve FF jsou pro diagnostiku neplodnosti a predikci úspěšnosti IVF důleţi-

tější neţ vyšetření PB. Zjistili jsme rovněţ, ţe v proliferačním endometriu u všech 

neplodných ţen se vyskytují niţší počty imunokompetentních buněk nesoucích markery 

CD3
+
, CD16

+
 a CD56

+
. Rovněţ tento poznatek bylo moţné vyuţít pro diagnostické 

účely. 
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SUMMARY 

The aim of the dissertation thesis "The role of LIF gene mutations and the rela-

tive distribution of NK cells, NKT, and T lymphocytes in follicular fluid and blood of 

women with different history of infertility" was to determine whether a diagnosed cause 

of infertility is directly related to some of LIF gene mutations, which could be reflected 

in changes in representation of subpopulations of immunocompetent cells and the 

expression of certain surface markers. LIF detection of mutations was performed by 

temperature gradient gel electrophoresis. The relative representation of subsets of 

NK cells, NKT and T lymphocytes in follicular fluid and peripheral blood were deter-

mined by flow cytometry. In group of infertile women undergoing repeatedly IVF been 

determined changes in the representation of immunocompetent cell markers CD3, 

CD16, and CD56 in the endometrium. 

Fifteen infertile women with mutations of LIF in this study represent still the 

largest group that was monitored. We confirmed that LIF mutation at position 3400 is 

not the cause of their infertility. Results suggest that women with mutation in the LIF 

had the lowest success rate of IVF in diagnosis endometriosis and idiopathic infertility. 

This suggests that in these women affect the success of IVF also other factors, such as 

changes in the distribution of certain populations of immunocompetent cells or changes 

of their functional expression induced after interaction with the products of alleles of the 

LIF or another, yet unknown mechanisms (higher age for these groups could be also 

taken under consideration). 

The results of this study suggest that determined changes in the distribution of 

NK cells, NKT and T lymphocytes in follicular fluid for infertility diagnosis and 

prediction of IVF success could be more important than the peripheral blood testing. We 

also determined that in proliferative endometrium of all infertile women were lower 

numbers of immunocompetent cells bearing the markers CD3, CD16, and CD56. This 

finding could be used for diagnostic purposes, too. 
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