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SOUHRN 

Cílem dizertační práce „Úloha mutace genu LIF a relativní 

zastoupení NK buněk, NKT a T lymfocytů ve folikulární tekutině a 

krvi žen 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 elektroforézou. 

Relativní zastoupení subpopulací NK buněk, NKT a T lymfocytů 

ve FF a PB bylo stanoveno průtokovou cytometrií. V endometriu 

neplodných žen podstupujících opakovaně IVF byly stanoveny 

změny v zastoupení imunokompetentních buněk s markery CD3, 

CD16 a CD56. 

Patnáct neplodných žen s mutací LIF zahrnutých do této 

studie, je doposud nejpočetnější skupinou, která byla sledována. 

Potvrdili jsme, že samotná mutace LIF na pozici 3400 není 

příčinou jejich neplodnosti. Z našich výsledků vyplývá, že u žen 

s mutací LIF je nejnižší úspěšnost IVF u diagnóz IN a EM. Z toho 

lze usuzovat, že u těchto žen ovlivňují úspěšnost IVF i jiné 

faktory, např. změny v zastoupení některých populací 

imunokompetentních buněk, anebo změny jejich funkčního 

projevu po interakci s produkty alel LIF, případně jiné, ještě 

neznámé mechanizmy (v úvahu připadá i průměrný vyšší věk u 

těchto skupin). 

Výsledky této práce naznačují, že stanovení změn 

v zastoupení NK buněk, NKT a T lymfocytů ve FF jsou pro 

diagnostiku neplodnosti a predikci úspěšnosti IVF důležitější než 

vyšetření PB. Zjistili jsme rovněž, že v proliferačním endometriu 

u všech neplodných žen se vyskytují nižší počty 
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imunokompetentních buněk nesoucích markery CD3+, CD16+ a 

CD56+. Rovněž tento poznatek bylo možné využít pro 

diagnostické účely.  
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1. ÚVOD 

Názory na funkci imunitního systému procházejí neustálým 

vývojem. Postupně se zjišťuje jeho regulační vliv i na jiné funkce 

organismu, než je obrana před patogeny a imunitní dohled. 

Ukázalo se, že 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 složením 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 buněčnou složkou se odrazí 

v poruchách plodnosti. 
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2. HYPOTÉZY A CÍLE PRÁCE 

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 subpopulací NK buněk, NKT a T 

lymfocytů. V endometriu neplodných žen podstupujících 

opakovaně IVF byly stanoveny změny v zastoupení 

imunokompetentních buněk s markery CD3, CD16 a CD56. 
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3. MATERIÁL A METODIKA 

Materiál: 

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 nesrážlivou krev (K3EDTA) (Vacuette ®); DNeasy 

Tissue Kit (QIAgen, Hilden, Germany); Big Dye Terminator 

Sequencing Kit (PE/Applied Biosystems, Foster City, CA) 

Chemikálie pro přípravu roztoků: 

Acryl-Glide (Amresco), chemikálie (Lachema s.r.o., ČR) HCl, KCL, 

Na2HPO4 . 12 H2O, NaCl, NaH2PO4 . 2 H2O, NaHCO3, NaOH, NaN3, 

želatina, NH4Cl, KHCO3, Na2EDTA, MOPS, bromphenol blue, 

glycerol, akrylamid, TEMED, APS, etanol, formaldehyd, AgNO3, 

HNO3, kyselina octová 

Roztoky: 

Fosfát-fyziologický (10xPBS), pro průtokovou cytometrii, lyzační 

pro průtokovou cytometrii (10xACK), pro TGGE (50x MOPS 

buffer), pro TGGE (10x loading buffer), pro TGGE (40 % 

akrylamid (37,5 AA: 1 bisAA), pro akrylamidový gel pro TGGE (8 

% AA, 6 M urea), pro polymerázovou řetězovou reakci (PCR) 

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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Metodika: 

Kontrolovaná ovariální hyperstimulace byla prováděna 

podáním gonadotropních hormonů v kombinaci s agonisty nebo 

antagonisty hormonu uvolňující gonadotropin (GnRH) (Lukassen 

et al. 2003). Tento postup byl upraven podle odpovědi každé 

ženy na hyperstimulaci. 

K izolaci DNA z lymfocytů pro analýzu LIF byl použit DNeasy 

Tissue Kit (QIAgen, Hilden, Germany) podle standardního 

protokolu. 

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). PCR produkty byly analyzovány 

pomocí teplotní gradientové gelové elektroforézy (TGGE). 

Pozitivní vzorky z TGGE byly sekvenovány na sekvenátoru ABI 

Prism 310 (PE/Applied Biosysteme, Foster City, USA). 

K stanovení relativního zastoupení populací NK buněk, NKT a 

T lymfocytů byl používán FC LSR II BD™. Fenotypická analýza 

buněk FF a PB byla provedena v jednom kroku šesti barevným 

značením (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 a mrtvé buňky byly značeny PI, Sigma-Aldrich, 

St. Louis, Missouri, USA) v den odběru vzorků od žen 

podstupující IVF. Data byly počítačově analyzovány příslušným 

komerčním programem a statisticky vyhodnoceny programem 

FlowJo. 

U žen s poruchou plodnosti, u nichž byla provedena 

hysteroskopie a biopsie endometria, byly sledovány markery 

mAB CD3, CD16 a CD56 pro stanovení hlavních 

imunokompetentních buněčných populací. Kontrolní skupinu 

tvořily plodné ženy, u nichž byla prováděna konizace z důvodu 
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displastických změn na děložním čípku. Vzorky endometria pro 

stanovení imunokompetentních buněk byly poskytnuty Šiklovým 

patologicko-anatomický ústavem Fakultní nemocnice Plzeň. 

  



10 | S t r á n k a  
 

4. VÝSLEDKY 

Přítomnost mutace LIF je ve skupině neplodných žen 

signifikantně vyšší při srovnání s plodnými ženami (p < 0,01). Ve 

skupině žen 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 %). 

Z porovnání vyplývá, že ve srovnání se zdravými kontrolními 

ženami se u neplodných žen statisticky průkazně častěji vyskytují 

mutace v genu LIF (p < 0,05), které navíc nejsou výhradně vázány 

na ženy s primární neplodností a ženy s diagnózou IN. 

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 žen s diagnostikovanou poruchou plodnosti (skupina C) 

došlo ke statisticky průkaznému snížení imunoregulačních NK 

buněk (p < 0,05) a současně také ke statisticky průkaznému 

snížení NKT lymfocytů (p < 0,05) ve srovnání s kontrolní skupinou 

(AF) ve FF. V relativním zastoupení CD122 a CD161 nedošlo k 

významným rozdílům mezi skupinami C a D a rovněž i A a B. 

Zastoupení buněčných populací nesoucích tyto markery bylo 

srovnatelné v FF i PB, 

Největší úspěšnost IVF byla dosažena u žen s AF, kde 

otěhotnělo 19 % žen, u ostatních skupin bylo IVF méně úspěšné 

(TF 9 %, OF 6 %, EM 6 % a IM 0 %). 

U žen, které neotěhotněly po IVF (skupina A), bylo prokázáno 

statisticky průkazné zvýšení zastoupení imunoregulačních NK 

buněk a NKT lymfocytů a statisticky neprůkazné zvýšení 

zastoupení T lymfocytů ve FF ve srovnání s ženami, které po IVF 
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otěhotněly (skupina B). Zastoupení ostatních populací se 

neměnilo. U žen skupiny A došlo ke statisticky průkaznému 

zvýšení T lymfocytů v PB ve srovnání se ženami skupiny B. 

Zastoupení ostatních populací se neměnilo. 

U žen s diagnózou neplodnosti bylo procentuální zastoupení 

buněk CD3+, CD16+ a CD56+ celkově vyšší, než u žen kontrolních. 

Nesignifikatní nárůst byl zaznamenán u CD3+ buněk (neplodné 

6,6 %, kontrolní 10,1 %). U CD16+ a CD56+ buněk nebyly nalezeny 

rozdíly mezi kontrolními a neplodnými. 

U žen s proliferačním endometriem bylo procentuální 

zastoupení buněk CD3+, CD16+ a CD56+ nesignifikantně vyšší, než 

u žen s neproliferačním endometriem. Výrazný nárůst byl 

zaznamenán u CD3+ buněk (proliferační e. 8,1 %, neproliferační 

e. 4,0 %). 
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5. DISKUSE 

Většina neúspěšných ET byla u žen s IN. Všechny ženy 

s diagnózou neplodnosti (PCOS, AF, hyperprolaktinémie), kromě 

jedné, otěhotněly již po prvním ET. Lze usuzovat, že u žen s EM a 

hlavně u žen 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 nižší úspěšnost IVF u diagnózy EM 17 %). 

Úspěšnost IVF u žen s diagnózou PCOS (17 %) je po přepočtení 

na cyklus IVF srovnatelná s úspěšností u EM. U žen s 

diagnózou hyperprolaktinémie a AF byla úspěšnost IVF 100 %. U 

žen s diagnózami hyperprolaktinémie a AF lze usuzovat, že LIF 

mutace na úspěšnost IVF je minimální. Neúspěšnost IVF u 

diagnóz IN a EM ve srovnání s ostatními skupinami diagnóz lze 

přisoudit také vyššímu věku žen (maximální věkový rozdíl 8 let). 

Tyto výsledky prokazují, že mutace LIF mají vliv na průběh nidace 

a časné embryogeneze a tím úspěšnost IVF. Proto někteří autoři 

považují suplementace medií nemutovaným LIF a dalšími 

růstovými faktory za perspektivní směr při IVF (Cheung et al. 

2003; Sirisathien et al. 2003). 

Některé práce přinesly důkaz, že nemutovaný LIF vývoj a 

morfologii blastocysty ovlivňuje (Cheung et al. 2003; Sirisathien 

et al. 2003). Proto se substituce LIF u neplodných žen při IVF 

používala (Borini et al. 1997; Giess et al. 1999). Naše výsledky 

však dokazují, že mutace LIF nejsou pro úspěšnost IVF 

rozhodující. Zjistili jsme je také u žen, které měly 

diagnostikovány časné aborty (Králíčková et al. 2006). Lze 

předpokládat, že mutovaný LIF ovlivňuje průběh embryo-

maternální komunikace při nidaci a v pozdějších fázích 

embryogeneze. Možným zdůvodněním úspěšnosti IVF u žen 
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s mutací LIF je regulace nidace jinými faktory, především 

cytokiny, které jsou produkovány lymfocyty v endometriu. Jak se 

domnívá Moffet-King (2002), procházejí endometriální lymfocyty 

během menstruačního cyklu morfologickými, biochemickými 

změnami, které úspěšnou nidaci a udržování těhotenství 

podporují. 

Z našich výsledků vyplývá, že úspěšnost IVF u žen s mutací LIF 

závisí na diagnóze typu neplodnosti. Nejnižší úspěšnost IVF je u 

žen s diagnózou IN a EM (Novotný et al. 2009). Vysvětlením 

může být rozdílné zastoupení NK buněk a jejich funkční změny 

po interakci s produkty alel LIF, anebo ji u těchto žen zapříčiňují 

dosud neznámé mechanizmy. 

Signifikantní pokles zastoupení imunoregulačních NK buněk 

ve FF byl prokázán u žen s neúspěšnou IVF. Tento nález je 

v souladu s výsledky studií, které přisuzují této subpopulaci NK 

buněk významnou úlohu při decidualizaci endometria (King 

2000). Jejich diagnostické stanovení by mohlo být důležité pro 

predikci úspěšnosti IVF (Coulam a Roussev 2003). Zvýšené 

relativní zastoupení NKT lymfocytů ve FF jsme zaznamenali u žen 

s neúspěšnou IVF (Křížan et al. 2009). Na rozdíl od publikovaných 

údajů, že zvýšené relativní množství 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 tudíž nelze naše výsledky 

porovnávat s jinými nálezy. Snížení počtu T lymfocytů jsme 

zaznamenali u žen s neúspěšnou IVF v PB i ve FF. I když ve FF 

toto snížení signifikantní nebylo, lze usuzovat, že T lymfocyty 

jsou dalším indikujícím faktorem úspěšnosti IVF. Statisticky 

průkazné snížení relativního zastoupení imunoregulačních NK 

buněk a NKT lymfocytů ve FF jsme zjistili u žen s diagnózami typů 
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neplodnosti v porovnání s ženami, u nichž příčina neplodnosti 

diagnostikována nebyla. 

V dostupné literatuře nejsou změny v relativním zastoupení 

NK buněk, NKT a T lymfocytů ve FF asociovány s žádnou 

poruchou neplodnosti. Do souvislosti se samovolnými potraty je 

dáváno pouze snížení početnosti imunoregulačních NK buněk 

v PB (Michou et al. 2003). Zvýšené relativní množství 

cytotoxických NK buněk je spojováno s IN a selháním nidace 

(King 2000; Koopman et al. 2003; Lukassen et al. 2003). Lze tedy 

opět usuzovat, že stanovení imunoregulačních NK i 

cytotoxických NK buněk může predikovat úspěšnost IVF. 
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6. ZÁVĚRY 

Doposud bylo popsáno šest odlišných mutací LIF, z nichž 

jedna (v nekódující oblasti) u žen bez poruchy reprodukce.  

Mutace LIF samotná nezpůsobuje neplodnost, jen je jedním 

z faktorů snižující reprodukční kompetenci nejen v době nidace, 

ale i v průběhu těhotenství. Dále jsme zjistili, že mutace LIF není 

zcela výhradně vázána na nuligravidní ženy (primárně neplodné) 

jak bylo dříve předpokládáno, ale mohou se vyskytovat také u 

jiných diagnóz neplodnosti. Ukázalo se, že nejvíce mutací je u 

žen s diagnózami EM a IN, u nichž je nejnižší úspěšnost IVF. 

Protože mutace LIF v populaci neplodných žen nejsou tak časté, 

je jejich zjišťování pro predikci úspěchu IVF méně důležité, ale 

přesto může být velmi užitečné 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 žen s AF a žen, u nichž se IVF zdařila, což je 

v souladu s nálezy jiných autorů (Michou et al. 2003). Nižší 

relativní zastoupení NKT lymfocytů ve FF a T lymfocytů v PB jsme 

zjistili u žen s úspěšnou IVF. 

Závěrem lze říci, že výsledky této dizertační práce potvrzují, 

že poruchy reprodukce 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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