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Abstrakt:

Dizertační práce je zaměřena na úlohu  zánětu v patogenezi  předčasného porodu. V první části 

práce jsme se popsali současný náhled na patofyziologii předčasného porodu. V druhé části jsme se 

zabývali hodnocením   vztahu vybraných markerů zánětu a endotelové dysfunkce k předčasnému 

porodu a fetální zánětlivé odpovědi.  Nejvýznamnějšími zjištěními naší práce bylo snížení hladin 

matrixmetaloproteinázy-2 ( MMP-2 )  a snížení hladin sRAGE ve skupině žen s předčasným 

porodem proti kontrolní skupině těhotných. Podobně jsme prokázali snížení hladin MMP-2 u žen  s 

následně diagnostikovanou fetální zánětlivou odpovědí. sRAGE je současnosti řazen mezi patttern 

recognition receptors. V případě sRAGE jsme navázali na výsledky našeho pilotního projektu, kdy 

lze předpokládat, že za jeho nízkými hladiny stojí konzumpce produkty poškození tkání. Potvrdili 

jsme tak, že hraje důležitou  roli v patogenezi předčasného porodu.   U MMP-2 předpokládáme 

abnormální regulační mechanismy tvorby tohoto enzymu. V obou případech bude však potřeba 

dalších prací k osvětlení funkčního významu našich výsledků. 

Abstract:

The doctoral dissertacion  is focused on the role of inflammation in the pathogenesis of preterm 

labor. In the first part, we describe the current view on pathophysiology of  preterm labor. In the 

second part,  we evaluated the relationship of  specific  markers of  inflammation and endothelial 

dysfunction to preterm birth and fetal inflammatory response. The most important findings of our 

study was that we found decreased levels  of MMP-2 and decreased levels of sRAGE in women 

with preterm labor  in comparison with the control group of pregnant women. Similarly, we found 

decreased levels of MMP-2 in women with  subsequent diagnosed  fetal inflammatory response. 

sRAGE  is  currently  ranked  among  patttern  recognition  receptors.  In  the  case  of  sRAGE  we 

followed the results of our pilot project, it can be assumed that the its low level are connected with 

tissue damage. We confirmed that it can  play an  important  role in the pathogenesis of preterm 

labor. We assume abnormal  regulatory mechanisms of the production of MMP-2. In both cases,  

however, further studies are required to elucidate  the functional significance of our results. 

Klíčová slova:

Předčasný  porod  –  Fetální  zánětlivá  odpověď  –  Zánět  –  Endoteliální  dysfunkce  – 

Matrixmetalloproteinázy – sRAGE 

Premature labor – Fetal inflammatory response -  Inflammation – Endothelial dysfunction – sRAGE 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

AGE    produkty pokročilé glykace proteinů  (  Advanced Glycation End Products )

ANCOVA analýza kovariance

CRH kortikotropin releasing hormon

DAMPs s poškozením buněk/tkání spojené molekuly ( Damage Associated Molecular Pattern 

molecules 

ELISA  enzyme-linked immunosorbent assay ( není český ekvivalent ) 

FIRS fetální zánětlivá odpověď ( Fetal Inflammatory Response Syndrome )

HMGB – 1 high mobility group box-1

ICAM-1 inter-cellular adhesion molecule 1 ( není český ekvivalent )

IL-6 interleukin – 6 

IL-8 interleukin – 8 

IL-10 interleukin – 10

IUGR růstové zpomalení vývoje plodu ( Intrauterine Growth Restriction )

MMP-2 matrixmetaloproteináza-2

MMP-8 matrixmetaloproteináza-8

MMP-9 matrixmetaloproteináza-9

NEC nekrotizující enterocolitis ( Necrotising Enterocolitis )

NF- kB nukleární faktor kappa B

PRR pattern recognition receptor ( není český ekvivalent )

RAGE receptor pro  produkty pokročilé glykace proteinů ( Receptor For  Advanced 

Glycation End Products )

ROC receiver operating characteristic ( není český ekvivalent )

SD standardní odchylka

sRAGE solubilní receptor pro  produkty pokročilé glykace proteinů ( Receptor For  

Advanced Glycation End Products )

VCAM-1 vascular cell adhesion molecule  1 ( není český ekvivalent )
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1. ÚVOD

Předčasný  porod  je  definován  jako  porod  před  dokončeným  37.týdnem  těhotenství. 

Stanovení dolní hranice prematurity je  poněkud komplikované,  jednotlivé státy mají  nastavenu 

hranici „životaschopnosti“ plodu různě.  Její určení   je předmětem debat, pro  většinu světových 

odborných   společností  (  včetně  České  gynekologicko-porodnické  i  České  neonatologické 

společnosti  )  je  touto   hranicí     24.gestační  týden.  Předčasný  porod  přestavuje  závažný 

socioekonomický problém, jak  vzhledem k významným nákladům na péči, tak  i stran začlenění 

některých  předčasně narozených handicapovaných dětí do společnosti  ( Smith et al., 2007 ).  Z 

formálních důvodů je vhodné rozdělit skupinu pacientek s předčasným porodem na dvě podskupiny. 

První podskupinu představují předčasné  porody „indikované“ .  V těchto  případech je těhotenství 

předčasně ukončováno pro závažné komplikace  na straně  matky, plodu či obou, v naprosté většině 

případů císařským řezem. Nejčastější důvod  k ukončení těhotenství  na straně matky představuje 

preeklampsie,  na  straně  plodu  pak  intrauterinní  růstová  restrikce  plodu  (  IUGR  )  .   Druhá 

podskupina      zahrnuje  ženy se  spontánním předčasným porodem.  Problematice  spontánního 

předčasného porodu  je věnován obsah dizertační práce .

Základním  patogenetickým procesem spontánního  předčasného porodu je zánět.  Předčasný porod 

představuje  multifaktoriální proces, který se  týká matky i plodu. Je-li přítomna zánětlivá odpověď 

plodu,  zvyšuje se   riziko následné postnatální morbidity dětí  i  jejich dlouhodobého handicapu. 

Incidence předčasných porodů  zůstává během posledních 10 let v České republice na přibližně 

stejné  úrovni  (  7-8  % )  .    Současný  výzkum  v  této  oblasti  je  zaměřen  na  včasné  odhalení  

předčasného  porodu  a  fetální  zánětlivé  odpovědi.   Ještě  do  do  90.let  minulého  století  nebyla 

k dispozici  ucelená  představa  o  příčinách  spontánního  předčasného  porodu.  Jeho  riziko  bylo 

hodnoceno především na podkladě relativně nespecifických epidemiologických  faktorů na  straně 

matky.  Tyto rizikové faktory hrají nadále důležitou roli, nicméně s výzkumem v této oblasti došlo 

k obrovskému pokroku v chápání patofyziologie předčasného porodu. 

Problematika patofyziologie předčasného porodu představuje velmi komplikovanou oblast a náhled 

na  ní  se  neustále  vyvíjí.   V odborném písemnictví  jsou   předčasný  porod  i  porod  v  termínu 

považovány za stejný proces, ačkoliv se oba vyskytují v rozdílných gestačních obdobích. U obou 

typů  porodů  probíhají  stejné  pochody   na  úrovni  dělohy,  především   zvýšená  kontraktilita 

myometria, zrání děložního hrdla a aktivace deciduy a plodových obalů. Nejvýznamnější  rozdíl 

mezi předčasným porodem a porodem v termínu představuje jejich odlišná aktivace . Zatímco u 

termínového  porodu  dochází  k   fyziologické   aktivaci  procesu,  předčasný  porod  je  výsledkem 
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aktivace  patologické.   V současné  době  máme  jen   omezenou   představu  o  způsobu  zahájení 

fyziologického  porodu  u lidí. Předpokládáme, že se jedná o komplexní proces, ve kterém plod  a 

matka vzájemně „kooperují“. Neméně významnou roli hrají   placenta a plodové obaly. Dostupné 

údaje z pokusů na zvířatech ukazují, že  primárním impulsem k počátku fyziologického porodu je 

spuštění fetální hypotalamo-hypofyzární osy , na jejímž konci stojí stimulace syntézy steroidů ,  tyto 

dále zvyšují produkci prostaglandinů ( Liggins et al., 1994, Flint et al.,  1975 ).   V  etiopatogenezi 

( aktivaci ) předčasného porodu se uplatňuje  více  příčin,  předpokládáme,  že se  mohou vzájemně 

kombinovat.  V literatuře se  o předčasném porodu diskutuje jako o syndromu (  Romero et  al., 

2004 ). Byly publikovány četné práce, ve kterých byly předloženy důkazy o vztahu níže uvedených 

mechanismů k spuštění předčasnému porodu:     

− infekce

− uteroplacentární ischémie a deciduální hemorrhagie

− porucha imunologické tolerance plodu matkou ( „fetus as an allograft“ )

− alergie

− nadměrné rozpětí dělohy

− inkompetence děložního hrdla

− abnormální působení progesteronu 

− mateřský a fetální stres

Po aktivaci  předčasného i termínového porodu tedy  následuje společná dráha,  která   s sebou nese 

anatomické,  biochemické,  imunologické,  endokrinologické  a  klinické  jevy,  tyto  se  vykytují  na 

straně matky a plodu . Větší důraz je přitom dáván na biochemické a klinické změny, které probíhají 

děloze ,  neméně důležitý je význam i systémových endokrinních změn, především změn hladin 

kortikotropin-releasing hormonu (CRH).  Pochody  na   úrovni  dělohy  v  rámci  společné  dráhy 

předčasného a  termínového porodu zahrnují     především výše  zmiňované změny kontraktility 

myometria, zrání/remodelaci děložního hrdla a aktivaci  deciduy a plodových obalů.   .Všechny 

uvedené změny zprostředkovávají prostaglandiny. Aktivace jednotlivých komponent společné dráhy 

může  probíhat  synchronně  či  asynchronně.   Pro  spontánní  předčasný  porod  je  spíše  typická 

asynchronní aktivace jednotlivých komponent, což může vést k   odlišnému  klinickému obrazu, 

např. izolovaná aktivace deciduy a plodových obalů vede k   předčasnému  odtoku plodové vody - 

PPROM . Pro  termínový spontánní  porod   je naopak  obvyklé souběžné spuštění  jednotlivých 

pochodů.   U  všech  uvedených  součástí  společné  dráhy  existují  důkazy  o   zapojení  systémů 

realizujících zánětovou odpověď organismu, a to  nezávisle na tom, jestli se jedná o termínový či 

předčasný porod  ( Haddad et al., 2006, Romero et al. , 2002 ).   Zánětlivý pochod se týká jak matky 
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(  tj.   všech  komponent  společné  dráhy  předčasného  a  termínového  porodu  ),  tak  plodu. 

V současnosti  je  známo,  že  spouštěcí  roli  zánětlivého procesu na straně matky mají  především 

pattern recognition receptors – PRR ( není přesný český ekvivalent ).  Mají především dvě skupiny 

ligandů  .První  představují    MAMPs  (  microbe-associated  molecular  pattern  )  -  molekulární 

struktury společné většině mikroorganismů .  Stejně tak ale  PRR váží  i  „nebezpečné signály“  z 

poškozených  tkání   – tvz.  DAMPs (  damage  associated  molecular  pattern  molecules   ).  Mezi 

nejvýznamnější DAMPs patří heat-shock protein, high mobility group box – 1 protein ( HMGB-1), 

S100 proteiny a dále proteiny, uvolňované z extracelulární matrix jako důsledek jejího poškození, 

např.  fragmenty kyseliny hyaluronové.  Mezi  neproteinové DAMPs patří  např.  adenosintrifosfát 

( ATP), kyselina močová, heparinsulfát a DNA (Miller et al., 2011 ). 

V  odborném  písemnictví  je  fetální  zánětlivá  odpověď  uváděna  jako   FIRS  -  Fetal 

Inflammatory  Response  Syndrome  .   Tato  je  v  současnosti  definována  buď  v  experimentu 

stanovenou zvýšenou hladinou interleukinu-6 v pupečníkové krvi získané kordocentézou (  tedy 

invazivním vyšetřením s vlastním rizikem komplikací ) nebo po porodu odběrem fetální krve z 

placentární  části  pupečníku či  histologickým průkazem zánětu pupečníku – funisitis.  V případě 

zánětlivé  odpovědi  plodu  lze  očekávat  vyšší  pravděpodobnost  dlouhodobých  ,  zejména 

neurologických  a  plicních,   komplikací   u  předčasně  rozených  dětí  (  Kwaja  et  al.,  2008  ). 

Výzkumné projekty v této oblasti nyní probíhají ve dvou liních, které se vzájemně prolínají. Jsou 

zaměřeny jak na predikci předčasného porodu, tak na predikci fetální zánětlivé odpovědi.  V rámci 

rutinní  diagnostiky  jsou  u  hrozícího  či  probíhajícího  předčasného  porodu  odebírány standardní 

biochemické markery zánětu, především CRP.  Elevace těchto markerů však již v naprosté většině 

případů provází nevratnou fázi dosud skrytého procesu.   Zánětlivá odpověď plodu se také zatím 

neinvazním způsobem nedaří spolehlivě odhalit, ani negativní mateřské sérové  markery zánětu  ji 

nevylučují.  Do našeho projektu jsme vybrali především parametry, o nichž lze předpokládat, že se 

jejich  hladiny  v  rámci  zánětlivého  procesu  mohou  měnit  relativně  dlouhodobě. 

Matrixmetalloproteinázy  představují  skupinu  zinek-dependentních  enzymů,  které  se  různým 

způsobem  podílejí  na  degradaci  extracelulární  matrix.  Podílejí  se  na  řadě  fyziologických  a 

patologických procesů.  Z hlediska těhotenství jsou zapojeny do všech komponent společné dráhy 

termínového  a  předčasného  porodu,  zatím  však  představují  poměrně  málo  studovanou  oblast. 

Dalším studovaným parametrem, který se dostává  nejen ve výzkumu předčasného porodu do centru 

zájmu, byl v našem projektu solubilní receptor pro produkty pokročilé glykace proteinů – sRAGE. 

Tato  solubilní  forma  transmembránového RAGE,  který  je  v  současné  době řazen mezi  pattern 

recognition receptors ( PRR ) , je  studována především v souvislosti  s inhibicí zánětu.  Dysfunkce 

endotelu  může  provázet  zánětlivý  proces  a  sRAGE  je  nyní  považován  za  jeden  z  důležitých 
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biochemických markerů endotelové dysfunkce.  

Cílem naší   práce bylo nejen hodnocení  vztahu vybraných parametrů k předčasnému porodu a 

fetálnímu zánětu z hlediska  možného využití v jejich predikci, ale pokusit se vyhodnotit  možnou 

úlohu   dosud  málo   studovaných  matrixmetallopoteináz  a  sRAGE  v  patogenezi  předčasného 

porodu.    Úkolem  soudobých  výzkumných  projektů  v  této  oblasti  je  cílem  hledání  nových 

parametrů,  které  by  pomohly  všas  odhalit  hrozící  předčasný  porod  ještě  před  dosažením jeho 

nevratné fáze . Jsou k dispozici určité terapeutické modality, pomocí kterých se daří tento proces 

oddálit či zcela zastavit.  Dále je cílem najít takový ukazatel, pomocí kterého by bylo možné časně 

diagnostikovat fetální zánětlivou odpověď a snížit tak riziko dlouhodobých komplikací u předčasně 

rozených dětí. 
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2. CÍLE  A HYPOTÉZY DIZERTAČNÍ  PRÁCE

Základním patogenetickým procesem předčasného porodu je zánět.  Tento proces se týká 

matky i plodu. Zánětlivá odpověď plodu – FIRS – výrazně komplikuje dlouhodobou prognózu dětí. 

Cílem studie bylo popsat, jak souvisí změny koncentrací vybraných markerů zánětu a endotelové 

dysfunkce s předčasným porodem a fetální zánětlivou odpovědí. 

Cíle:
-  popsat patofyziologické změny, ke kterým dochází u předčasného porodu a objasnit  

 úlohu   zánětu v jeho patogenezi

-  popsat úlohu jednotlivých spouštěcích mechanismů předčasného porodu

-  popsat vztah koncentrace vybraných markerů zánětu a endotelové dysfunkce  v   

 mateřské a  pupečníkové krvi  k předčasnému porodu a fetálnímu zánětu

Hypotézy :  

První  hypotéza  práce  byla  následující:  elevace  vybraných   matrixmetalloproteináz  a 

interleukinu-10 a snížení hladiny sRAGE v mateřském séru jsou spojeny  s předčasným porodem. 

Abychom mohli otestovat tuto hypotézu, porovnávali jsme  koncentrace   matrixmetallproteináz - 

MMP-2,8,9,  sRAGE  a  IL-10   v  séru   rodiček  s  předčasným  porodem  s  hodnotami   v  séru 

těhotných kontrolní skupiny . 

Druhá  hypotéza  byla  následující:   elevace  vybraných   matrixmetalloproteináz  v  mateřském  a 

pupečníkovém séru, elevace  interleukinu-10 v mateřskému séru  a snížení hladiny mateřského a 

fetálního ( pupečníkového )  sRAGE jsou spojeny  s fetální zánětlivou odpovědí.   K ověření této 

hypotézy bylo potřeba stanovit, jaký je ve skupině žen s předčasným porodem  vztah  koncentrace 

uvedených parametrů k zánětlivé odpovědi plodu.
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3. MATERIÁL A METODIKA

3.1. Soubor vyšetřovaných osob

Studie byla prováděna na Gynekologicko-porodnické klinice VFN a 1.LF UK ve spolupráci 

s Ústavem klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a také Ústavem patologie VFN a 1.LF 

UK. Studijní soubor zahrnoval 105 žen, které byly rozděleny do dvou skupin. Studovaná skupina 1 

zahrnovala 67 rodiček, u nichž byly krevní odběry prováděny v době předčasného porodu. Tyto 

pacientky  představovaly   jak  ženy  s  kontrakcemi  a  zachovalou  plodovou  vodou,  tak  ženy  s 

kontrakcemi a předchozím odtokem plodové vody ( méně jak 12 hodin před začátkem porodu ) . 

Skupina zahrnovala pacientky s předčasným porodem od 25. do 36.týdne těhotenství.  Kontrolní 

skupina 2 obsahovala 38 těhotných v odpovídajících týdnech těhotenství a krevní odběr byl u nich 

jednorázově  proveden  v  rámci  prenatální  péče.   Jednalo  se  o   těhotné  mezi  24.  a  36.týdnem 

těhotenství,  všechny nakonec porodily v termínu. 

3.2. Protokol studie

Krevní odběry byly prováděny z kubitální žíly u skupiny 1 v době předčasného porodu, u 

skupiny 2  jednorázově  v  různých,  výše  uvedených  týdnech,  těhotenství,  jako  součást  běžných 

krevních  odběrů  v  těhotenství.  V obou  skupinách  byly  vyšetřovány  ze  séra  matky  následující 

parametry:  MMP-2,8,9,  IL-10, CRP a  sRAGE. U skupiny 1 – tj.u žen s předčasným porodem - 

jsme po porodu plodu dále stanovovali   hladiny IL-6,  MMP-2,8,9 a sRAGE  z umbilikální vény 

vycházející  z  placenty.  Placenta,  pupečník  a  plodové  obaly  byly  odeslány   k  histologickému 

vyšetření k ověření případné zánětlivé odpovědi v pupečníku - funisitis.   Všechny krevní vzorky 

byly centrifugovány při 1450g  po dobu 10 minut. Séra byly skladovány při  -80 ˚C a analyzovány v 

průběhu  šesti měsíců po odběru. 

Zánětlivá odpověď plodu byla hodnocena dle  dvou kritérií:   na základě elevací  pupečníkových 

hladin  IL-6   –   biochemického  korelátu  fetální  zánětlivé  odpovědi  nebo  dle  přítomnosti 

histologického průkazu  zánětu v  pupečníku – funisitis.   Skupina 1 byla z těchto důvodů dále 

rozdělena  na  podskupiny A a  B  dle   hladin  IL-6  a    také  na  další  dvě  podskupiny s  a  bez  

přítomnosti   funisitis.   Obě  kritéria  fetální  zánětlivé  odpovědi  jsme  posuzovali  nezávisle, 

nehodnotili jsme rozdíly mezi podskupinami s a bez funisitis a podkskupinami A a B. Hladiny IL-6 

byly analyzovány pomocí  ROC  křivky a koncentrace vyšší než  23 pg/ml  byly považovány za 

patognomické pro fetální zánětlivou odpověď -  FIRS.  Podskupina  A ( umbilikální  IL-6  ≤ 23 

pg/ml) tak zahrnovala  34 pacientek a podksupina B ( umbilikální IL-6 > 23 pg/ml)   24 pacientek. 

9  vzorků  neobsahovalo  dostatečné  množství  krve,  a  proto  byly  ze  studie  vyloučeny.   Dalším 
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kritériem rozdělení skupiny 1 byl výskyt  funisitis,  která představuje histologický korelát FIRS. 

Funisitis byla diagnostikována  dle  přítomnosti infiltrace pupečníkových cév či Whartonova rosolu 

pupečníku  neutrofilními  granulocyty.   Stáří  těhotenství  bylo  vypočítáno  podle  data  poslední 

menstruace  a  potvrzeno  či  korigováno  dle  ultrazvukového  vyšetření  plodu  v  I.trimestru. 

Vylučovacími  kritérii  pro  studii  byla  infekce  močových  cest,  systémové  zánětlivé  onemocnění, 

předchozí antibiotická léčba ( v posledních třech týdnech ), vícečetné těhotenství, imunokompromis 

a diabetes.  Pacientky s klinickými a/nebo laboratorními známkami intraamniálního zánětu/infekce 

(  tj.  teplota  matky více  jak  38  ˚C,  kombinující  se  nejméně  s  dvěma  následujícími  příznaky  : 

tachykardie plodu či matky, zvýšený děložní tonus, zapáchající výtok z rodidel, elevace leukocytů 

nad   18  x  109      ,  zvýšené  hodnoty   CRP   )  ,  byly  také  do  studie  zařazeny. 

Studie byla provedena v souladu s principy  Helsinské  deklarace a schválena Etickou  komisí  

Všeobecné  fakultní  nemocnice. Všechny   pacientky  byly  o účelu a 

postupu vyšetřování  dobře informovány ústně  i písemně a dali  vědomý souhlas před  vstupem 

do studie . 

3.3.Hodnocení biochemických ukazatelů

Odběry  krevních  vzorků  byly  prováděny  z  kubitální  vény  těhotných  a  rodiček  za 

standardních podmínek. Ve skupině  žen s předčasným porodem byly navíc po porodu plodu - a 

jeho oddělení od matky -   odebírány  vzorky krve  z umbilikální vény vycházející z placenty . 

Základní   hematologické  parametry  (  stanovení  krevního  obrazu  a  differenciálního  rozpočtu 

neutrofilních granulocytů )  byly stanoveny standardními  metodami.  Sérové koncentrace  MMP , 

interleukinu-6 ,  -10  a   sRAGE byly měřeny komerčními kity   ELISA.  (Quantikine, RD Systems, 

Minneapolis, MN, USA). Koncentrace   MMP  byly vyjádřeny v  ng/ml , interleukinu-6 ,  -10  a 

sRAGE   v  pg/ml. Hladiny CRP byly hodnoceny metodou turbidimetrie a vyjádřeny v mg/ml. 

3.4 Hodnocení histologie placenty a pupečníku 

Po  porodu  byla  placenta  s  pupečníkem a  plodovými  obaly  odeslána   v  roztoku  10  % 

formaldehydu do Ústavu patologie VFN a 1.LF UK k histologickému vyšetření.  Vyšetření se týkalo 

pouze skupiny žen s předčasným porodem. Byla hodnocena přítomnost zánětu plodových obalů, 

placenty a pupečníku – chorionamnioitis a funisitis, dle standardních kritérií, tj.především jejich 

infitrace neutrofilními granulocyty. 
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3.5.Statistická analýza dat

Vzhledem k non-Gaussovské distribuci dat  u většiny měřených proměnných byly rozdíly 

hladin  jednotlivých  parametrů  u  žen  s  předčasným porodem a  u   kontrolní  skupiny těhotných 

hodnoceny pomocí Mann-Whitneyho testu .  Tento test byl použit jen pro  porovnání hladin MMP-

2,8,9, sRAGE and IL-10 v mateřském séru u žen s předčasným porodem a u kontrol,  kdy  byl 

medián   gestačních týdnů  stejný .  V dalších hodnoceních se již medián gestačních týdnů mezi 

sledovanými skupinami lišil, proto byla místo Mann-Whitneyho testu použita analýza kovariance – 

ANCOVA  - s   gestačním týdnem (GA) jako kovariátou.  Statistické zpracování dat bylo provedeno 

pomocí programů NCSS 2007 ( Number Cruncher Statistical Systems, Kaysville, Utah, USA ) pro 

Mann-Whitneyho test  a pomocí  programu Statgraphics Centurion (  version XV, Statpoint Inc., 

Herndon, Virginia, USA ) Jednotlivé parametry byly vyjádřeny jako medián  ± standardní odchylka 

( SD ). Za statisticky významné byly považovány rozdíly a korelace, kde p bylo menší než 0,05.
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4.VÝSLEDKY

Vztah  koncentrace  MMP-2,8,9,  sRAGE  a  IL-10 k  předčasnému  porodu  a 

fetálnímu zánětu.

Porovnání  mateřských   sérových   koncentrací   MMP-2,8,9,  IL-10  a   sRAGE   u  žen  s 

předčasným porodem ( Skupina 1 )  a u  těhotných kontrolní skupiny ( Skupina 2 ) 

Cílem bylo porovnat sérové koncentrace výše uvedených parametrů u žen  s předčasným 

porodem a kontrolní skupinou  těhotných . Pacientky s předčasným porodem měly významně nižší 

sérové koncentrace   MMP-2 v porovnání s pacientkami kontrolní skupiny (141± 57 ng/ml vs. 

203±52 ng/ml, p< 0.0001  ).  Podobně jsme zjistili významně nižší sérové hladiny   sRAGE  a 

významně vyšší sérové hladiny   MMP-9 a  IL-10   u žen s předčasným porodem v porovnání s 

koncentracemi těchto paramterů u těhotných kontrolní skupiny.   U koncentrací MMP-8  nebyly 

mezi oběma skupinami zaznamenány statisticky významné rozdíly.  Medián gestačních týdnů byl u 

obou skupin stejný -  29.týden těhotenství. 

Analýza mateřských sérových koncentrací    MMP-2 (MMP2-M, ng/ml) u žen s předčasným porodem ( skupina 

1) a kontrolní skupinou těhotných  ( skupina  2).
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Vztah mateřských  sérových  koncentrací CRP,  MMP-2,-8,-9, IL-10 a  sRAGE a  fetálních 

(  pupečníkových   )  koncentrací    MMP-2,-8,-9,  interleukinu-6  a     sRAGE  k   výskytu 

funisistis.

U   žen  s  předčasným  porodem   jsme  porovnávali  hladiny  studovaných  parametrů  v 

podskupinách s a bez funisitis. Abychom vyloučili vliv gestačního stáří na koncentrace sledovaných 

parametrů, byly hodnoty upraveny dle gestačního stáří  (  ANCOVA ) .     V podskupině  žen s 

funisitis  byly významně  nižší  hladiny mateřského MMP-2 (  124±50  ng/ml,   p<0,002 ) proti 

podskupině  žen  bez  funisitis  (  159±57  ng/ml  )  .   Dále  jsme  zjistili  významně   vyšší  hladiny 

mateřského  interleukinu – 6  ve skupině žen s funisitis.    Ve skupině žen s funisitis byly dále  

zjištěny signifikantně vyšší hladiny  mateřského sérového CRP . Porovnáním ostatních parametrů 

nebyly zjištěny žádné statisticky významné rozdíly. 

Vztah mateřských  sérových  koncentrací CRP,  MMP-2,-8,-9, IL-10 a  sRAGE a  fetálních 

(  pupečníkových  )  koncentrací    MMP-2,-8,-9  a   sRAGE k přítomnost  fetální  zánětlivé 

odpovědi. 

Pomocí ROC křivky byla stanovena koncentrace interleukinu – 6 v pupečníkové krvi 23 

pg/ml  a  vyšší  jako patognomická  pro  fetální  zánětlivou  odpověď –  FIRS.   Byly porovnávány 

koncentrace jednotlivých studovaných parametrů v obou podskupinách žen s předčasným porodem, 

tj. v podskupině s koncentrací interleukinu-6  z pupečníkové krve ≤ 23 pg/ml ( podskupina A  )  a 

podskupině  s  koncentrací  interleukinu-6    >  23  pg/ml   a  tedy  s  přítomností  fetální  zánětlivé 

odpovědi ( podkskupina B ) .  Mediány gestačního stáří v  obou skupinách byly rozdílné.  Abychom 

vyloučili vliv gestačního stáří na koncentrace sledovaných parametrů, byly hodnoty upraveny dle 

gestačního stáří. (  ANCOVA )   Naměřili jsme významně nižší  mateřské sérové koncentrace MMP-

2 v podskupině  B   ( 117±37 ng/ml, p<0,05 )  v porovnání s koncentracemi v podskupině  A 

( 164±61 ng/ml ). ( Graf 2 )  Dále jsem zjistili, že mateřské koncentrace   MMP-8 a  CRP s jsou v  

podskupině   B  významně  vyšší  ve  srovnání  s  koncentracemi   v   podskupině  A.  U  ostatních 

biochemických paramterů nebyly nalazeny žádné statisticky významné rozdíly.  
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Analýza  mateřských  sérových  koncentrací     MMP-2  (MMP2-M,  ng/ml)  ve  vztahu  k  pupečníkovým 

koncentracím  IL-6  (cut-off value 23 pg/ml)  ve skupině žen s předčasným porodem  ( skupina 1 ). Hodnoty byly 

upraveny dle gestačního stáří. ( GA ) .

Koncentrace    IL6-U > 23 =   fetální zánětlivá odpověď ( podskupina  B )

Koncentrace    IL6-U ≤ 23 =  bez fetální zánětlivé odpovědi. ( podskupina A )
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Závěr

Cílem řady soudobých výzkumných projektů je pokusit se najít vhodné biochemické parametry, 

které by upozornily na možné riziko předčasného porodu a fetální zánětlivé odpovědi.   Nedávné 

objevy  naznačují,  že  matrixmetalloproteinázy  hrají  důležitou  roli  v  patofyziologii  předčasného 

porodu   i  během  porodu  v  termínu.  sRAGE  je  podle  posledních  poznatků  také  zapojen  do 

zánětlivého procesu předčasného porodu. V našem výzkumném projektu jsme ve skupině žen s 

předčasným porodem  zjistili  významně  nižší  mateřské sérové koncentrace  MMP-2 a sRAGE 

proti  koncentracím   v  kontrolní  skupině   někomplikovaně   těhotných  žen   v  odpovídajících 

gestačních  týdnech.  Ve skupině  žen  s  předčasným porodem jsme  dále  zjistili  významně  nižší 

mateřské sérové koncentrace MMP-2 u žen, u nichž byla následně po porodu prokázána fetální 

zánětlivá odpověď ,  ve srovnání se skupinou  žen bez  fetální  zánětlivé odpovědi.   Bude však 

potřeba dalších prací k osvětlení funkčního významu těchto nálezů. 

Výsledky této práce byly publikovány v časopisu Journal of Perinatal Medicine, článek v původní 

otištěné verzi je přiložen v příloze této dizertační práce.
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5. DISKUSE

Narůstající  objem  informací  o  patofyziologických  mechanismech  předčasného  porodu 

umožňuje začlenit do jeho managementu nové diagnostické a terapeutické postupy. V patogenezi 

předčasného  porodu  hrají  roli  infekce,  uteroplacentární  ischémie,  nadměrné  rozpětí  dělohy, 

abnormální  působení  progesteronu,  alergie,  porucha  imunologické  tolerance  plodu  matkou  a 

mateřský a fetální stres, a  to   buď individuálně nebo se mohou vzájemně kombinovat.  Všechny 

tyto mechanismy mohou vést k  předčasné aktivaci  společné dráhy předčasného a termínového 

porodu, tj.   aktivaci deciduy  a plodových obalů, změnám kontraktility myometria a remodelaci 

děložního hrdla.   Celá  řada  prací   přináší   důkazy o tom,  že  jsou do těchto  procesů zapojeny 

systémy realizující zánětovou odpověď organismu ( Gomez et al., 1998,  , Buhimschi et al., 2006, 

Romero, Espinoza,   Goncalves  et al., 2006, Romero et al., 2007,  Romero et al., 2008,  Christiaens 

et al., 2008,  Buhimschi, Baumbusch, et al., 2009 ).  Tato odpověď se může týkat nejen matky  - 

výše uvedených procesů - ale i  plodu, pak  se může rozvinout  fetální zánětlivá odpověď. Lze 

předpokládat, že  vlastní klinický obraz předčasného porodu, se kterým se máme možnost setkat v 

klinické  praxi,   je  jen  vyvrcholením  dlouhodobě  skrytě  probíhajícího  procesu.  Zatím  není  k 

dispozici  žádná  metoda,  která  by  umožnila  primární  prevenci  předčasného  porodu.  Všechna 

opatření jsou tedy zaměřena na tzv.sekundární prevenci. Jejím cílem je časná diagnostika hrozícího 

předčasného porodu. V současné porodnické praxi jsou již  k dispozici různé terapeutické modality, 

které umožňují tento proces oddálit či zcela zastavit. Pokud  již předčasný porod probíhá ( např. 

spontánní předčasný porod s kontrakcemi ),  je  dalším cílem pokusit  se co nejdříve vyhodnotit 

možnou zánětlivou odpověď plodu – FIRS. Pokud je tato již přítomna, stoupá riziko dlouhodobých 

komplikací u dítěte.    V současnosti tedy probíhají dvě linie výzkumu předčasného porodu , jeho 

vlastní predikce a dále pak predikce fetální zánětlivé odpovědi. 

V řadě prací  byly studovány změny hladin různých biochemických markerů,  které  by pomohly 

upozornit na  riziko předčasného porodu a fetální zánětlivé odpovědi, a to jak z mateřského séra, z 

cervikálního sekretu,  z plodové vody i moči.  Do naší studie jsme  vybrali takové  parametry, u 

nichž lze předpokládat, že se jejich koncentrace v průběhu zánětlivého procesu  mohou měnit , ale 

přitom se nejedná  o standardně využívané  markery zánětu ( s výjimkou  CRP ).    Cílem této práce 

bylo nejen hodnocení vztahu těchto parametrů k předčasnému porodu a fetálnímu zánětu z hlediska 

možného využití  v jejich predikci,  ale  pokusit  se vyhodnotit   možnou  úlohu  některých méně 

studovaných matrixmetallopoteináz a sRAGE v patogenezi předčasného porodu. 

V první  části  studie jsme  nejprve porovnávali  koncentrace vybraných MMP, interleukinu-10 a 

sRAGE v mateřském séru u žen předčasným porodem a kontrolní skupinou žen rodících v termínu 
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( skupina  1 a skupina 2 ).   V části dizertačí práce, kde se věnuji pozadí problému, je uvedeno, že 

jsou  matrixmetalloproteinázy  zapojeny  do  všech  tří  komponent  společné  dráhy  předčasného  i 

termínového  porodu,   především  do  procesu   aktivace  deciduy  a  plodových  obalů,  ale  také 

remodelace děložního hrdla a změn kontraktility dělohy.  Lze přitom předpokládat, že všechny tyto 

pochody  – tj. „příprava porodu“ ( předčasného či termínového )   a současně tedy   změny hladiny 

matrixmetalloproteináz -   probíhají minimálně v řádu dnů až týdnů.  Do studie bylo z formálních 

důvodů   zařazeno také hodnocení hladin markeru akutní fáze zánětu - CRP – toto vyšetření je 

součástí  standardních  biochemických odběrů u předčasného porodu.  Jeho hladiny byly u žen s 

předčasným porodem v porovnání s koncentracemi u těhotných kontrol signifikatně vyšší. Elevace 

markerů akutní fáze zánětu v mateřském séru   však provází  již  nevratnou fázi   předčasného 

porodu,  která  představuje   vyvrcholení   dosud  skrytého  chronického  zánětového  procesu.   V 

takových případech již těhotné nereagují na terapeutické snahy o oddálení porodu pomocí tokolýzy 

(Torricelli et al.,  2011)  .  Stejně tak ani negativní hladiny markerů akutní fáze zánětu však zcela 

nevylučují hrozící předčasný porod. Z těchto  důvodů nelze využít standardní zánětlivé markery   k 

predikci předčasného porodu ( Kramer et al., 2009, Wei et al., 2010 ).  Ve  druhé části studie jsme 

však mateřské CRP studovali  - společně s ostatními vybranými  parametry -  stran   vztahu jeho 

hladin  k   fetální  zánětlivé  odpovědi,  jak  bude uvedeno dále.   V   současné  době zkoumá řada 

výzkumných projektů  takové biochemické parametry, u nichž  se předpokládá, že se jejich  hladiny 

se mohou měnit postupně a dlouhodobě .  MMP-2 a -9 patří mezi gelatinázy, které se podílí svou 

gelatinolytickou  aktivitou  na  degradaci  extracellulární  matrix  amnia  a  choria  a  hrají  jednu  z 

klíčových úloh v procesu předčasného i termínového  porodu.  Během procesu aktivace deciduy a 

plodových obalů i během porodu  produkují chorion a decidua MMP-2 a MMP-9,  mesenchymové 

buňky amnia  však produkují  výhradně jen MMP-2 .  Důležitou informaci pro hodnocení hladin,  

případně aktivity a exprese,  MMP v tělesných tekutinách a plodových obalech představuje fakt, že 

amnion nemá přímý  kontakt s mateřskou cirkulací, jedná se o bezcévnou strukturu ( Weiss et al., 

2007 ) .  Proti původním předpokladům ( nulová hypotéza práce )  jsme v naší studii nepotvrdili 

elevaci hladin všech matrixmetalloproteináz ve skupině žen s předčasným porodem proti kontrolní 

skupině těhotných. Naopak, ve skupině žen s předčasným porodem jsme nalezli signifikatně nižší 

hladiny MMP-2 proti kontrolní skupině žen. Dosavadní studie, které hodnotily vztah  MMP-2 k 

těhotenství či předčasnému porodu, přinesly poměrně rozporuplné výsledky. Různé výsledky studií 

mohou být  dány  i rozdílnou metodikou, tj. tím, jaký typ vzorků byl studován.   Výzkum byl dosud 

prováděn jak ze séra matky, z moči, plodové vody i z plodových obalů a placenty.   V jedné z prací  

byla  prokázána zvýšená aktivita MMP-2 v buňkách amnia od pacientek s PPROM proti kontrolní 

skupině vzorků amnia získaných z plánovaných císařských řezů se zachovalou plodovou vodou 
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( Ota  et al., 2006 ) .  Jedním z možných vysvětlení rozdílných výsledků uvedené a naší studie může 

být i to, že  se  v mateřském séru nemusí odrazit celková produkce MMP-2 během předčasného 

porodu. Jak již bylo uvedeno, buňky amnia , které  na rozdíl od deciduy a choria produkují pouze 

MMP-2, nejsou v přímém kontaktu s mateřskou cirkulací.   Lze tedy očekávat odlišné výsledky 

aktivity  MMP-2  z mateřského séra a z  amnia či plodové vody ( Xu et al., 2002 ) .   V  naší práci 

jsme tedy  vycházeli z předpokladu, že se v mateřském séru zobrazily jen hladiny MMP-2 i MMP-9 

pocházející z deciudy a choria.  Snížení hladin MMP-2 v mateřskému séru proti kontrolní skupině 

těhotných ( rodících v termínu )  dosud neuváděla žádná práce, ale podobné výsledky již  byly 

publikovány.  V jedné  studii   byly  vyšetřovány koncentrace  MMP-2  v  plodové  vodě   a   byly 

shledány signifikatně nižší hladiny MMP-2 v plodové vodě  ve skupině žen s  předčasným porodem 

proti kontrolní skupině žen v odpovídajících týdnech těhotenství,  u kterých byla plodová voda 

odebírána z genetické indikace  a které nakonec porodily v termínu ( Maymon et al., 2000 ) . Naše 

výsledky  dále  ukázaly   signifikantně  vyšší  hladiny  mateřského  MMP –  9   ve  skupině  žen  s 

předčasným porodem proti kontrolnímu souboru .  Stejný  závěr  již prezentovala práce Makrakise, 

podobný pak práce  Maymona, který studoval hladiny MMP-9 v plodové vodě (  Maymon et al., 

2000 , Makrakis et al., 2003 ) . Ačkoliv patří MMP-2 a  MMP-9  mezi gelatinázy ,  je jejich regulace 

pravděpodobně rozdílná.    MMP-2 byla donedávna  považována za  „konstitutivní“ (  neměnné 

hladiny ) ,  hladiny MMP-9  více podléhají regulačním vlivům .   Snížení hladin MMP-2 u žen s 

předčasným porodem proti  kontrolní skupině těhotných  v našem výzkumném projektu je proto 

poměrně  překvapivé.   Produkce  matrixmetalloproteináz  je  ovlivňována  na   různých  úrovních. 

Přesné pochopení mechanismu řízení jejich  tvorby komplikuje fakt, že jsou MMP zapojeny jak do 

fyziologických, tak i patologických procesů . Naprostá většina autorů , které hodnotí hladiny MMP-

9  během předčasného a termínového porodu , se shoduje na tom, že je její elevace důsledkem 

zánětlivé „kaskády“ (  Fortunato et al., 1997,  Watari et al., 1999 , Choi et al., 2009 ) .  O regulaci 

MMP-2 během porodu  zatím není k dispozici mnoho informací. Dosavadní údaje však naznačují, 

že  může  být  MMP-2  regulována  jinak   na  úrovni  deciduy  a  choria  a  jinak  na  úrovni  amnia 

( Maymon et al., 2001, Goldman et al., 2007 ) . Abychom se mohli pokusit vysvětlit možné důvody 

významného  snížení  hladin  MMP-2  u  předčasného  porodu  v  naší  studii  ,   uvedu  výsledky 

výzkumných projektů,  které hodnotily vztah MMP-2  ke dvěma klíčovým faktorům provázející 

předčasný a termínový porod,  tj.působení progesteronu a přítomnost zánětlivého procesu.      Studie 

na na krysách  s experimentálně navozeným  diabetem a zdravých kontrolách   měla za cíl porovnat 

gelatinolytickou  aktivitu  MMP-2   v  cílových  tkání  (  periodontium  )  ,  v  obou  skupinách  po 

zánětlivém stimulu .  Ve skupině zvířat  s diabetem bylo  pozorováno snížení aktivity MMP-2 a 

zvýšení aktivity MMP-9  proti zdravým kontrolám . Dále byla zjištěna  snížená  exprese MMP-2  po 
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zánětlivém stimulu v obou skupinách – tj. jak u diabetických , tak u  zdravých krys ( Silva et al., 

2008 ) .  Další  dvě práce na tkáňových kulturách ukázaly snížení exprese MMP-2 po navození 

oxidativního stresu ( Alge-Priglinger et al., 2009, Li et al., 2011 ).   Oxidativní stres může provázet 

zánětlivý proces   ( Gill et al., 2010 ).    Jednalo se sice o studie na zvířatech a tkáňových kulturách, 

v jednom případě pak při diabetických podmínkách , nicméně výsledky naznačují ,  že zánětlivý 

proces a/nebo oxidativní stres  může stát   - za  určitých podmínek -  za snížením exprese a/nebo 

aktivity MMP-2 .  Některé  práce  se věnují vztahu působení progesteronu a MMP.  Progesteron je 

důležitým hormonem,  zodpovědným  za  udržení  klidového  napětí  děložní  svaloviny  .  Snížení 

působení  progresteronu je všeobecně považováno za jeden ze spouštěcích   mechanismů počátku 

předčasného i termínového porodu  (  Mendelson, 2009  ) . Jedna studie zkoumala vliv  podávaného 

progesteronu  na  expresi  MMP-2  v  tkáňových  kulturách  získaných  od  termínových  těhotných 

rodících spontánně a císařským řezem.  Autoři zjistili,  že je po podání progesteronu inhibována 

exprese  MMP-2  jen  v  decidue  a  jen  před  začátkem děložních  kontrakcí,  tj.  ve  vzorcích  tkání 

získaných  od  žen   rodících  plánovaným císařským řezem.   V amniu   zůstala  před  počátkem 

kontrakcí po podání progesteronu exprese MMP-2 stejná jako před jeho podáním.  Stejně tak se 

exprese MMP-2 v amniu  nezměnila po podání progesteronu ze vzorků tkání získaných  po začátku 

kontrakcí. Výsledky práce  podporují předpoklad, že je exprese   MMP-2  regulována jinak  na 

úrovni deciduy a  jinak na úrovni amnia, což již dříve prokázal Goldman (   Goldman et al., 2007 ) . 

Náš  výzkum  zjistil   snížení  MMP  –  2   u   předčasném  porodu  v  mateřském  séru  (  tedy 

pravděpodobně choriodeciduálního původu, viz výše ) proti kontrolní skupině žen, přitom z dosud 

publikovaných  údajů   vyplývá,  že   lze  předpokládat  v  počátku  porodu  snížení  působení 

progesteronu  ,  pravděpodobně  cestou   ovlinění  progesteronových  receptorů.   Přesný  vztah 

iniciačních  mechanismů předčasného či  termínového  porodu a  působení   progesteronu a  jeho 

receptorů  však  zatím  není  znám.   Naše  poznatky   naznačují  možné  abnormální    regulační 

mechanismy exprese jednoho z důležitých enzymů -  MMP-2 - v  procesu předčasného porodu. 

Klíčem k pochopení   funkce  MMP  v těhotenství -  a zvláště u předčasného porodu -  bude  přesný 

popis regulace jejich exprese i ovlivnění enzymatické aktivity.  Bude potřeba dalšího výzkumu k 

zjištění přesných souvislostí.

Na rozdíl od jiných studií jsme neprokázali signifikatní rozdíly v hladinách mateřské  sérové  MMP 

– 8 mezi  skupinou žen s předčasým porodem a kontrolním souborem.  Většina prací ale zkoumala 

hladiny MMP – 8 v plodové vodě . MMP-8 je zapojena do mechanismu intraamniálního zánětu a 

následného předčasného porodu ( Biggio et al., 2005, Kim et al., 2007, Park et al., 2008 ).   Dále 

jsme zjistitli elevaci hladin interleukinu – 10 u žen s předčasným porodem proti kontrolní skupině 

těhotných . Podobné výsledky ukazuje studie, ve které byly vyšetřovány hladiny interleukinu – 10 v 
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plodové  vodě  .  V práci,  která  porovnávala  hladiny   interleukinu  –  10  v  plodové  vodě  žen  s 

předčasným  a  termínovým  porodem  s  kontrolní  skupinou  těhotných  v  odpovídajících  týdnech 

těhotenství,  bylo  zjištěno,  že  jsou  hladiny tohoto  cytokinu v plodové vodě  významně vyšší  v 

průběhu porodu ve srovnání s hladinami u kontrolní skupiny těhotných.  Dá se tedy předpokládat, 

že hladiny  interleukinu – 10 stoupají jako protiváha zánětlivého procesu, který oba typy porodů 

provází. Na základě této práce badatelé navrhli , že  interleukin – 10 může hrát roli v regulaci  

imunitní  odpovědi  „in  vivo“  zahájením  pochodů,   které  tlumí  zánět  (  Gotsch  et  al.,  2008  ). 

.Interleukin  –  10  je  nejvýznamnějším  protizánětlivým  cytokinem.  Je  exprimován  především 

monocyty,  Th2  lymfocyty,  dále   také  uvolňován  cytotoxickými  T-lymfocyty  s  cílem  blokovat 

pochody  navozené  NK  buňkami  (  natural  killer  cells  )  .   Downreguluje  expresi   cytokinů 

produkovaných Th1 lymfocyty, HLA antigenů II.třídy, může blokovat aktivitu NF-κB.   

Další  práce  prokázaly  inhibici  syntézy prostaglandinů interleukinem – 10 na  úrovni  placenty u 

předčasného porodu  i inhibici syntézy MMP – 9  v plodových obalech po podání interleukinu – 10 

u předčasného porodu , v obou případech „in vitro“ ( Fortunato et al., 2001,  Hanna et al., 2006 ) .

Do  budoucna  tak  stále  zůstává  otevřená  otázka  možného  terapeutického  využití  v  oblasti 

předčasného porodu. Dalším parametrem, který jsme studovali , byl solubilní receptor pro produkty 

pokročilé glykace proteinů – sRAGE.   RAGE je multiligandový transmembránový receptor, člen 

superrodiny imunoglobulinů (  Schmidt et al., 1995,Schmidt et al., 2000 ) . RAGE je exprimován na 

površích  četných typů buněk,  předevších  na  makrofázích,  monocytech,  endoteliálních  buňkách, 

neuronech, buňkách hladké svaloviny. RAGE je schopen vázat různé ligandy, především produkty 

pokročilé glykace proteinů,  amyloid-β peptid, S100 proteiny, HMGB1 (High Mobility Group Box 

1)  - tj.mj. produkty poškozených tkání -  tzv.Damage Associated Molecular Mattern Molecules - 

DAMPs  ( Scaffidi et al., 2002 )   .   Nově je tento typ receptoru řazen mezi pattern recognition 

receptors  -  PRR  .  Interakce  RAGE  s  ligandem  záleží  na  buněčném  typu  a  vede  k  aktivaci 

intracelulární signální kaskády cestou nukleárního faktoru kappa B (NF – κB ) a následně k expresi 

genů pro cytokiny a růstové faktory ( TNF-a, IL-1, PDGF, IGF-1, interferon γ) , adhezivní molekuly 

(ICAM-1,  VCAM-1),  indukci  migraci  makrofágů,  stimulaci  buněčné  proliferace,  up  regulaci 

protrombotické  dráhy,  zvýšení  syntézy  kolagenu  IV,  fibronektinu,  proteoglykanů,  generaci 

oxidativního stresu (  Schmidt et al., 1995 , Schmidt et al ., 2000 ) . Solubilní receptor pro produkty 

pokročilé  glykace proteinů (  sRAGE ) je zkrácená forma RAGE – jeho extracelulární  doména. 

RAGE and sRAGE hrají roli v patogenezi řady chronických chorob jako jsou např.diabetes mellitus 

a  jeho  komplikace,  cévní  choroby,  nádorová  onemocnění  a  zánětlivá  onemocnění.  sRAGE  je 

považován za nový biomarker  řady uvedených chorob (  Hudson et al., 2005, Pullerits et al., 2005, 

Kalousová  et  al.,  2006 ).  sRAGE má proti  RAGE rozdílnou úlohu – může vyvazovat  ligandy 
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RAGE  z  oběhu  a  snižuje  tak  patologické  dopady  zprostředkované  RAGE.  Podání  sRAGE  v 

experimentu na myších kompletně potlačilo diabetickou aterosklerosu (  Park et al., 1998 ) . Místní 

aplikace sRAGE do standardizovaných diabetických vředů u myší zlepšila jejich hojení (  Wear-

Maggitti  et  al.,  2004  ).   Podobně  byl  na  myším  modelu   testován  jako  léčebná  modalita 

endotoxinem indukovaného  poškození  plic,  kdy  po  podání  sRAGE došlo  ke  snížení  zánětlivé 

odezvy v tkáních ( Zhang  et al., 2008 ) .  V posledních letech je problematika sRAGE a RAGE v 

centru  zájmu  i  v  oblasti  porodnictví.   Několik  předchozích  prací  bylo  zaměřeno  na  studium 

koncentrace sRAGE v plodové vodě. Buhimschi hodnotila koncentrace sRAGE v plodové vodě u 

žen s předčasným porodem ( a především  intraamniálním zánětem )  a kontrolní skupinou žen v 

odpovídajících týdnech těhotenství.  Mezi hladinami  sRAGE u  žen s intraamniálním zánětem a 

kontrolami nebyly zjištěny žádné statisticky významné rozdíly ( Buhimschi et al., 2007 ) .  Romero 

ve své práci   zkoumal hladiny sRAGE  v plodové vodě  v podobně postaveném souboru jako 

předchozi  práce -  tj.  u  předčasných  porodů s prokázaným intraamniálním zánětem/infekcí  a  u 

kontrol v odpovídajících  týdnech těhotenství . Zjistil však zvýšené koncentrace sRAGE v plodové 

vodě u  žen s intraamniálním zánětem či infekcí ( Romero, Espinoza ,  Hassan, et al., 2008 ) . Dosud 

jen   naše  výzkumná  skupina  zkoumala  hladiny  sRAGE  v  mateřském  séru  těhotných  a  žen  s 

předčasným porodem  . V naší předchozí – pilotní -  práci jsme prokázali snížení hladin sRAGE u 

žen s předčasným porodem proti kontrolní skupině těhotných (  Hájek et al., 2008 ).  V  další  studii 

jsme prokázali, že se hladiny sRAGE v mateřském séru během fyziologického těhotenství mění. 

Jsou nízké na počátku těhotenství, vrcholu dosahují v 24.-26.týdnu těhotenství a opět klesají ve 

III.trimestru ( Germanová et al., 2009 ).  V jedné ze svých  prácí se Buhimschi věnovala  hodnocení 

koncentrací  sRAGE  v  krvi  předčasně  rozených  novorozenců  s  fetální  zánětlivou  odpovědí 

( definované elevací pupečníkového interleukinu – 6 ). Zjistila významné snížení hladin sRAGE v 

pupečníkové krvi dětí s fetální zánětlivou odpovědí v porovnání s hladinami bez zánětlivé odpovědi 

( Buhimschi , Baumbusch , Dulay, 2009 ) .  V   současném projektu jsme v souladu se závěrem naší  

první  práce  (  Hájek et al., 2008 )   prokázali snížení koncentrací sRAGE u předčasného porodu 

proti kontrolní skupině těhotných v odpovídajících týdnech těhotenství   .   Příčinou nízkých hladin 

sRAGE během předčasného porodu na straně  matky či  u  předčasně rozeného novorozence  s  s 

fetální  zánětlivou  odpovědí    mohou  být  infekce,  zánět  a  oxidativní  stres.   Předpokládáme 

konsumpci  produkty  poškození  tkání  (   DAMPs  )   (  Romero  ,  Espinoza  ,  Goncalves  et  al., 

2006,Christiaens  et al., 2008, Germanová et al., 2009 ) . 

Druhá část studie se věnovala jen skupině žen s předčasným porodem ( Skupina 1 ).  Naším 

záměrem bylo vyšetřit, jak souvisí studované parametry v mateřské i fetální (  pupečníkové) krvi  s  

fetální zánětlivou odpovědí  - definovanou jednak elevací interleukinu-6 v pupečníkové krvi získané 
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po porodu plodu a jednak přítomností funisitis. Předčasný porod , zejména předčasný odtok plodové 

vody -  PPROM, je spojen s výskytem intraamniálního zánětu. Na rozdíl od akutní chorioamnioitis 

( zánětu plodových obalů ), funisitis ( infiltrace pupečníku neutrofily ) je dodatečným poporodním 

histologickým  markerem čistě fetální zánětlivé odpovědi  – FIRS. Fetální zánětlivá odpověď se 

přitom  může vyskytnout i bez přítomné mateřské zánětlivé odpovědi.  Biochemickým kritériem 

hodnocení fetální zánětlivé odpovědi je elevace interleukinu – 6 v pupečníkové krvi získané před 

porodem (  v  experimentu   kordocentézou )  nebo  elevace    elevace  interleukinu  –  6  a  CRP v 

pupečníkové krvi získané po porodu. V prvním případě se jedná o invazivní vyšetření, ve druhém 

případě   o  dodatečné hodnocení  situace po porodu (  Shim et  al.,  2004 )  .   Cílem soudobého 

výzkumu v této oblasti je najít takovou metodu, která by mohla  před porodem plodu  včas odhalit  

intraamniální zánět/infekci  a především fetální zánětlivou odpověď, pokud možno neinvazivním 

způsobem.  Dosavadní  diagnostické  postupy  to  zatím spolehlivě  neumožňují.   Při   případném 

potvrzení   fetální  zánětlivé odpovědi   bychom  mohli  lépe    vyhodnotit   riziko krátkodobé a 

dlouhodobé dětské morbidity a přizpůsobit tomu management těhotenství a případného předčasného 

porodu (  Romero , Espinoza , Goncalves et al., 2006 , Romero et al. 2007 ) . Většina prací dosud 

studovala studovala vztah různých biochemických parametrů k funisitis z plodové vody získané 

amniocentézou, tedy pomocí invazivního vyšetření.  Elevace  řady cytokinů ( interleukin-6, -8, -1 

beta) , MMP-8 v plodové vodě je spojena s funisitis a tedy intraamniálním zánětem (    Buhimschi 

et al. 2006, Romero et al. 2007, Park et al., 2008,  Buhimschi , Baumbusch , Dulay, 2009 ).  Další 

práce  také   potvrdily,  že  je  funisitis  významně  částo  spojena  se  současnou  elevací  hladiny 

interleukinu – 6 v pupečníkové krvi (  Tasci et al., 2006,  Buhimschi ,Baumbusch,   Dulay  et al., 

2009  )  .  Ve  skupině  s  funitisis  jsme  kontextu  s   výše  uvedenými  publikovanými  daty  zjistili 

významně vyšší hladiny pupečníkového interleukinu-6.   Hladiny interleukinu-6 v pupečníkové krvi 

se mění při fetální zánětlivé odpovědi,  nejsou závislé na gestačním stáří (  Gomez et al., 1998 ) .  V 

našem souboru jsme hodnotili vztah studovaných biochemických parametrů ke kritériím  fetální 

zánětlivé odpovědi ( tj. histologii a biochemii )  nezávisle . Jak ve  skupině  s  funisitis , tak  ve  

skupině s elevací pupečníkového interleukinu-6 ( podskupina  B ) jsme  zjisitili  signifikatně nižší 

hladiny  mateřského  MMP-2  proti  skupinám  bez  funisitis  a   bez  fetální  zánětlivé  odpovědi 

( podskupina A ) .  Tyto závěry    naznačují možnost  využití především mateřského MMP-2  v  

prenatální predikci fetálního zánětu  pomocí odběru mateřské krve. Poznatky  navazují i na zjištění 

z  první části našeho projektu,  kde jsme shledali snížení mateřského MMP-2 u žen předčasným 

porodem proti  kontrolnímu  souboru  těhotných.  Podobně  jako  při  hodnocení  vztahu  MMP-2  a 

předčasného porodu v první části studie nejsou zatím  souvislosti snížení mateřského MMP-2 u 

fetální zánětlivé odpovědi   přesně známy.  Porovnávali jsme také hladiny sRAGE v mateřské a 
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pupečníkové krvi ve skupinách s a bez  funisitis a  ve skupinách s a bez elevace inteleukinu-6.  Na 

rozdíl od jedné z prací, která uvádí snížení hladin sRAGE v pupečníkové krvi u plodů s fetální 

zánětlivou odpovědi   ,  jsme v naší  studii  mezi  porovnávanými skupinami  nezjistili  signifikatní 

rozdíly v koncentracích tohoto parametru   (  Buhimschi , Baumbusch , Dulay, 2009 ) . Nicméně 

rozdíly se jak v mateřské tak fetální krvi pohybovaly těsně na hranici významnosti (  p<0.06 ) . 

Rozdílné výsledky mohou být dány relativně malým vzorkem studované populace v naší práci . 

Jako první jsme též porovnávali hladiny MMP-2,-8,-9 v pupečníkové krvi mezi skupinami s a bez 

funisitis a mezi skupinami s  a bez fetální zánětlivé odpovědi. Nebyly však zjištěny žádné statisticky 

významné  rozdíly  mezi  studovanými  skupinami.  V  tomto  případě  byl  však  výsledek  spíše 

očekávaný, uvedené parametry jsme zkoumali především s ohledem na možné změny na straně 

matky a zařadili jsme je do této části studie z formálních důvodů. Zatímco je možné považovat 

„přípravu“  předčasného porodu za dlouhodobý proces probíhající skrytě, bez zjevných klinických 

projevů a elevace markerů zánětu zpravidla nastává až    při jeho nevratné fázi ,  je fetální zánětlivá  

odpověď  akutní povahy ( Kim et al., 2001 ). Proto jsme do této části studie – predikce fetální 

zánětlivé  odpovědi  –  zařadili  i  mateřské CRP, které je  součástí  standardního panelu odběrů  u 

předčasného porodu.  Zjistili jsme , že jak v  podskupině s elevací interleukinu – 6 ( podskupina 

B ) , tak v podskupině s  funisitis, jsou významně vyšší hladiny CRP.  Výsledky jsou v souladu  se 

závěry nedávno provedené multicentrické studie.  Sorokin uvádí, že   zvýšené koncentrace CRP v 

mateřském séru  u žen s předčasným porodem jsou  spojeny s významně vyšším rizikem fetální 

zánětlivé  odpovědi  a  následným  rozvojem  odpovídající  neonatální  morbidity  –  především 

krvácením do mozkových komor ( IVH ) (  Sorokin et al., 2010 ) .  Závěrem lze shrnout, že naše 

práce byla první, která prokázala snížené mateřské  sérové koncentrace MMP-2 a sRAGE  u žen s  

předčasným porodem v porovnání s hladinami ve   fyziologických  těhotenstvích  v odpovídajících 

gestačních týdnech. Podobně jsme prokázali významně  snížené hladiny MMP-2 v mateřském séru 

u žen s předčasným porodem a postpartálně  zjištěnou fetální zánětlivou odpovědí.  Bude však 

potřeba dalších studií k objasnění funkčního významu těchto nálezů. 
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6. ZÁVĚR
Spontánní předčasný porod představuje závažný problém, jak z hlediska medicínského, tak z 

hlediska  socioekonomického.   Základním  patogenetickým  projevem  spontánního  předčasného 

porodu  je  zánět.  K   dispozici  jsou  nesporné  důkazy o  zapojení  systémů  realizující  zánětovou 

odpověď  organismu.  Stejné  či  podobné  procesy  jsou  podkladem  termínového  porodu.  Proto 

hovoříme o tzv. společné dráze předčasného i termínového porodu. Tato společná dráha zahrnuje 

proces  aktivace  deciduy  a  plodových  obalů,  remodelaci  děložního  hrdla  a  změny kontraktility 

dělohy.  Základní rozdíl mezi oběma typy porodů představuje jejich odlišná aktivace. Zatímco u 

termínového porodu zatím není přesně známo, co tento proces spouští, u předčasného porodu je 

diskutováno  několik  příčin,  zejména  infekce,  uteroplacentární  ischémie  a  abnormální  působení 

progesteronu.  Pro více možných spouštěcích příčin hovoříme o syndromu předčasného porodu. 

Zánětlivý  pochod  se  týká  jak  matky  (  tj.   všech  komponent  společné  dráhy  předčasného  a 

termínového  porodu  ),  tak  plodu.  V  případě  zánětlivé  odpovědi  plodu  lze  očekávat  vyšší 

pravděpodobnost dlouhodobých ,  zejména neurologických a plicních,   komplikací   u předčasně 

rozených dětí.  Výzkumné projekty v této oblasti jsou proto zaměřeny jak na predikci předčasného 

porodu, tak na predikci fetální zánětlivé odpovědi.  V rámci rutinní diagnostiky jsou u hrozícího či 

probíhajícího předčasného porodu odebírány standardní biochemické markery zánětu, především 

CRP.  V době jejich významné  elevace jsme však spíše svědky vrcholu dosud skrytého procesu 

předčasného  porodu  a  tento  se  již  většinou  nedaří  nijak  oddálit  či  zcela  zastavit.  Většina 

dosavadních prací uvádí, že se neinvazním způsobem  zánětlivou odpověď plodu  nedaří spolehlivě 

odhalit,  na druhou stranu,  ani negativní mateřské sérové  markery zánětu  ji  zcela nevylučují.  

Proto je nadále cílem soudobého výzkumu najít takové parametry, které by mohly odhalit skrytý 

proces předčasného porodu a zánětlivé odpovědi plodu včas. Do našeho projektu jsme proto vybrali 

parametry, o nichž lze předpokládat, že se jejich hladiny v rámci zánětlivého procesu mohou měnit 

relativně dlouhodobě.  Cílem naší práce bylo zjistit, jaký je vztah hladin vybraných MMP , sRAGE 

a il-10 k předčasnému porodu a fetálnímu zánětu. V první části studie jsme porovnávali hladiny 

uvedených  parametrů ve  skupině žen s předčasným porodem a v kontrolní skupině těhotných v 

odpovídajících týdnech  těhotenství rodících nakonec v termínu.  Do studie vybrané MMP-2,-8,-9 

se podílejí na degradaci extracelulární matrix, především kolagenu, elastinu a fibronektinu. Jsou 

zapojeny do všech komponent společné dráhy termínového a předčasného porodu, především do 

procesu  aktivace  deciduy  a  plodových  obalů.  Problematika  MMP  a  předčasného  porodu 

předčastavuje poměrně málo studovanou oblast, výsledky jsou zatím  rozporuplné. Příčinou může 

být mj.odlišná metodika, kdy jsou vzorky získávány z různých tělesných tekutin – plodové vody, 

séra, moči.  V naší práci jsme hodnotili  mateřské a pupečníkové sérové MMP. V rámci nulové 
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hypotézy práce jsme předpokládali,  že je elevace všech vybraných MMP spojena s předčasným 

porodem a  fetální  zánětlivou  odpovědí.  Zatímco  jsme  v  případě  MMP-9 hypotézu  potvrdili,  u 

MMP-8 jsme nezjistili žádné statisticky významné rozdíly.  V případě MMP-2 jsme však shledali 

významně  snížené  hladiny  tohoto  parametru  ve  skupině  žen  s  předčasným  porodem   proti 

koncentracím u těhotných kontrol. Tento výsledek dosud neuváděla žádná práce. Vzhledem k velmi 

malému množství prací v této oblasti  je tedy zatím velmi obtížné  osvětlit příčiny takového nálezu. 

Nicméně výsledky  některých prací z experimentální oblasti naznačují abnormální regulaci MMP-2 

( snížení hladin ) během zánětlivého procesu. U interleukinu-10 jsme hypotézu potvrdili. Většina 

autorů se shoduje, že elevace tohoto protizánětlivého cytokinu  hladin provází předčasný porod jako 

protiváha  zánětlivého procesu.  V případě  sRAGE jsme navázali  na  výsledky našeho pilotního 

projektu, kdy jsme prokázali snížení jeho hladin u žen s předčasný porodem proti kontrolní skupině 

těhotných. Solubilní receptor pro produkty pokročilé glykace proteinů -  sRAGE -  je v současnosti 

považován  za  marker  endotelové  dysfunkce,  která  může provázet  zánětlivý  proces.  Jedná se  o 

solubilní  formu transmembránového  receptroru  –  RAGE,  který  je  nově je  řazen  mezi  skupinu 

pattern recognition receptors – PRR.  Příčinou nízkých hladin sRAGE během předčasného porodu 

na straně matky   mohou být infekce, zánět a oxidativní stres.  Předpokládáme konsumpci produkty 

poškození tkání . V druhé části studie jsme porovnávali vztah hladin   mateřských a pupečníkových 

MMP -2,-8,-9  ,  mateřského  a  pupečníkového  sRAGE a  mateřského  interleukinu  -10  k  fetální 

zánětlivé  odpovědi.  Tato  byla  definována přítomností  postpartálně  diagnostikované  histologické 

funisitis a elevací interleukinu-6  v pupečníkové krvi získané po porodu plodu z placentární části  

pupečníku. Také zde nulová hypotéza předpokládala elevaci  všech vybraných MMP u pacientek, 

kde byla po porodu prokázána  fetální zánětlivá odpověď.  Podobně jako v první části studie jsme 

však prokázali významné snížení hladin MMP-2 u fetální zánětlivé odpovědi.  Bude však potřeba 

dalších  studií  k  objasnění  funkčního  významu  snížení  hladin  MMP-2  u  předčasného  porodu  i 

fetální  zánětlivé  odpovědi.  S  výjimkou mateřského MMP-8 a  CRP jsme u ostatních  parametrů 

nezjistili žádné statisticky významné rozdíly. Hladiny mateřského a pupečníkového sRAGE se ve 

vztahu k fetální zánětlivé odpovědi pohybovaly na hranici statistické významnosti. Jednou z příčin 

mohl být relativně malý vzorek studované populace, od doby uzavření našeho projektu přibývají 

práce, které  tento vztah již prokazují.  Mezi  důležitá zjištění práce patřil nález  elevace koncentrací 

mateřského  CRP  jak  v  podskupině  s  funisitis  ,  tak  v  podskupině  s  elevaci  pupečníkového 

interleukinu-6.  Uvedené je v souladu se závěry  zatím jediné - nedávno  uzavřené - multicentrické 

studie,  kde autoři navrhují, že je možné u předčasného porodu využít  mateřské CRP k predikci 

zánětlivé odpovědi plodu.

Nedávné  objevy  naznačují,  že  jsou  matrixmetalloproteinázy  zapojeny  do  patofyziologie 
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předčasného porodu i porodu v termínu. Stejně tak se ukazuje, že i sRAGE/RAGE  hrají důležitou 

roli v zánětlivém procesu předčasného porodu.  Ačkoliv experimentální i klinický výzkum v této 

oblasti přináší stále nové informace, přesná úloha především MMP a sRAGE zůstává  z velké části 

neobjasněna.  Pochopení  jejich  přesné  funkce  by  nám  mělo  výrazně  napomoci  v  predikci 

předčasného porodu i fetální zánětlivé odpovědi. Zkoumání zánětlivého pozadí předčasného porodu 

bude i do budoucna jedním z hlavních cílů naší práce.
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7.SUMMARY

Spontaneous  preterm  labor  is  a  serious  problem  both  in  terms  of  medical  and  socio-

economic  aspects.  Inflammation  is  the  fundamental  pathogenetic  manifestation  of  spontaneous 

preterm  labor.  Undisputable  evidence  is  available  indicating  that  systems  responsible  for 

inflammatory  response  of  the  organism  are  engaged.  The  same  or  similar  processes  are  the 

foundation of term birth. This common pathway incorporates processes of activation of the decidua 

and  fetal  membranes,  cervical  remodelling  ,  and  changes  in  uterine  contractility.  An  essential 

difference between both types of births consists in their different activation. While the triggering 

process of term birth is not known exactly, several causes have been discussed for preterm labor, in 

particular  infection,  uteroplacentary  ischemia  and  abnormal  progesterone  activity.  The  preterm 

labor  syndrome  has  been  used  to  reflect  the  multitude  of  potential  triggering  events.  The 

inflammatory process  affects  both  the  mother  (i.e.  all  components  of  the  common pathway of 

preterm  and  term  labor)  and  the  fetus.  A fetal  inflammatory  response   means  that  a  higher 

probability of long-term, particularly neurological and pulmonary complications can be expected in 

the  prematurely  born  infants.  Research  projects  in  this  field  have  therefore  focused  both  on 

prediction of preterm labor and on prediction of fetal inflammatory response. Standard biochemical 

inflammatory markers, especially CRP, are collected as part of routine diagnostics in a threatening 

or already occurring preterm birth. However, their significantly elevated values rather tell that what 

is being witnessed is the peak of the preterm birth process hidden until then, and an effort of its 

postponement or stoppage usually remains unsuccessful. A fetal inflammatory response cannot be 

revealed in a non-invasive manner either, neither is it excluded by negative serum inflammatory 

markers in  the mother.  Therefore the present  research focuses on finding those parameters that 

might reveal a hidden process of preterm labor and fetal inflammatory response in time. We have 

therefore chosen those parameters for our project whose levels in the inflammatory process can be 

assumed to be changing in a relatively long-term manner. The aim of our work was to determine the 

relationship between the levels of selected MMPs, sRAGE and il-10 on one side, and preterm birth 

and fetal inflammation on the other. The first part of the study compares levels of the parameters 

above in  a  group of  women with  preterm birth  and in  a  control  group of  pregnant  women at  

corresponding weeks of pregnancy who eventually delivered their children at full term. MMP-2, -8, 

-9 selected for the study take part in degradation of extracellular matrix, particularly of collagen, 

elastin and fibronectin. They are engaged in all components of the common pathway of term and 

preterm labor, especially in the process of activating the decidua and fetal membranes. The field of 

MMPs and preterm labor has been studied relatively little and the results remain inconsistent until 
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now.  This  may be  caused  by different  methods  where  the  samples  are  obtained  from various 

physical liquids – amniotic fluid, serum, urine. In our work, we evaluated mother and umbilical 

serum MMPs. Our null hypothesis assumed that the elevation of all selected MMPs was associated 

with preterm labor and fetal inflammatory response. While confirmed for MMP-9, no statistically 

significant  differences  were  found  for  MMP-8.  However,  significantly  reduced  levels  of  this 

parameter were found for MMP-2 in the group of women with preterm labor  compared to the 

respective concentrations in pregnant controls. This difference has not been mentioned in any paper. 

Due to the very small amount of papers dealing with this subject, it thus still remains very difficult 

to shed any light on the causes of such a finding. However, the results of some experimental papers 

indicate  abnormal  regulation  of  MMP-2 (reduced  levels)  during  an  inflammatory process.  The 

hypothesis was confirmed for interleukin-10. Most authors agree that elevated levels of this anti-

inflammatory cytokine accompanies preterm labor as a counterbalance of the inflammatory process. 

As regards sRAGE, we continued from the results of our pilot project where its reduced levels had 

been shown for women with preterm labor compared to the control group of pregnant women. The 

soluble receptor for advanced glycation end-products – sRAGE – of proteins is currently viewed as 

a marker of endothelial dysfunction, which may accompany an inflammatory process. It is a soluble 

form of  the  transmembrane  receptor  –  RAGE,  newly  classified  as  one  of  pattern  recognition 

receptors – PRR. The causes of low sRAGE levels during preterm birth on part of the mother may 

include  an  infection,  inflammation  and  oxidation  process.  Its  consumption  by  tissue  damage 

products has been assumed. The second part  of our study compares how mother and umbilical 

MMP -2, -8, -9 levels, mother and umbilical sRAGE, and mother interleukin-10 are related to fetal  

inflammatory response. The response was defined by presence of postpartal diagnosed histological 

funisitis and elevation of interleukin-6 in umbilical blood obtained from the placentary part of the 

umbilical cord after the delivery. In this respect, the null hypothesis also assumed elevation of all 

selected  MMP in  those  patients  where  fetal  inflammatory response  was  shown after  the  birth. 

However,  similarly as in the first part of our study, significant reduction of MMP-2 levels was 

shown in the fetal inflammatory response. Nevertheless, further studies are needed to clarify the 

functional meaning of reduced MMP-2 levels in preterm birth and fetal inflammatory response. 

With the exception of mother MMP-8 and CRP, no statistically significant differences were found 

for  the  other  parameters.  Mother  and  umbilical  sRAGE  levels  ranged  near  the  borderline  of 

statistical significance in respect of fetal inflammatory response. The relatively small sample of the 

study population may have been one of the causes; the number of papers where evidence of this 

relationship is  provided, published since our project,  has been rising. Important findings of our 

work  included  the  finding  of  elevated  mother  CRP concentrations  both  in  the  subgroup  with 
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funisitis as well as in the subgroup with elevated umbilical interleukin-6. This is in line with the 

conclusions of a single for now – recently closed – multicentric study where its authors suggest that 

mother CRP may be used in preterm birth to predict inflammatory response of the fetus.

Recent  discoveries  sugges  that  matrix  metalloproteinases  are  engaged  in  the 

pathophysiology of preterm labor as well as in the process of  term parturition. Similarly, sRAGE / 

RAGE have been shown to play an important role in the inflammatory process of preterm birth. 

Although new information keeps emerging based on experimental and clinical research in the field, 

the exact role particularly of MMP and sRAGE still remains largely unexplained. Understanding 

their  exact function should be considerably helpful  in  predicting preterm labor  as well  as fetal 

inflammatory response. Investigating the inflammatory background of preterm labor shall remain 

one of the major aims of our work also in the future.
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