
Abstrakt:

Úvod: Komunikace mezi neuroendokrinním a imunitním systémem je mimo jiné 

zprostředkována hormony a cytokiny a to jak endokrinní, tak i parakrinní a autokrinní cestou. 

Jedním z těchto činitelů je i prolaktin, adenohypofyzární hormon, ale i imunitní cytokin.

Sepse je systémová reakce na zánět, zprostředkovaná Th1 imunitní odpovědí, která je 

podporovaná i prolaktinem. Prvotní ochranu při sepsi zprostředkovává vrozená imunita. Toll-

like receptory rozpoznávají molekuly, které jsou spojeny s patogeny a po tomto rozpoznání 

příslušného patogenu zahajují imunitní reakce s cílem ho zneškodnit a obnovit rovnováhu 

organismu. Předpokládá se, že v organismu těžce napadeném patogenem se zvyšuje genová 

exprese PRL, TLR2 a TLR4. Tyto hodnoty jsme sledovali u septických pacientů. Hodnotili 

jsme také vliv jednonukleotidového polymorfismu PRL -1149 G/T jednak na fyziologickou 

expresi PRL mRNA, a jednak na míru exprese v průběhu sepse.

Materiál a metody: Pro tuto studii byly jako materiál použity vzorky krve 43 

septických pacientů a 40 zdravých kontrol. Krev septických pacientů byla odebrána celkem 

třikrát s určitým časovým rozestupem, krev kontrol pouze jednou. Pro určení exprese mRNA 

PRL, TLR2 a TLR4 byla použita polymerázová řetězová reakce v reálném čase s 

fosfoglycerát-kinázou 1 jako endogenní kontrolou. Metodou PCR-RFLP jsme provedli 

genotypizaci SNP -1149 G/T v genu pro prolaktin.

Výsledky: Hladiny exprese mRNA PRL, TLR2 a TLR4 se u septických pacientů mezi 

jednotlivými odběry statisticky významně nelišily, ale oproti kontrolám jsme detekovali slabý 

nárůst exprese mRNA PRLv odběru A a zejména v odběru B s následným poklesem v odběru 

C. Překvapivě nejnižší produkce mRNA PRL byla zaznamenána u pacientů, kteří následně na 

sepsi zemřeli (5,4x nižší než v odběru B přeživších pacientů, P = NS). Hladiny exprese 

mRNA TLR2 a TLR4 tří odběrů přeživších pacientů i pacientů zemřelých jsou statisticky 

významně zvýšeny oproti kontrolám. U septických pacientů jsou rovněž statisticky významně 

zvýšeny hladiny leukocytů u transplantovaných pacientů. SNP PRL -1149 G/T nemá vliv na 

hladiny mRNA PRL v průběhu sepse, statisticky významný rozdíl nebyl prokázán ani u 

fyziologických hodnot, ale jedinci s genotypem GG vykazovali trend zvýšených hladin 

exprese mRNA PRL oproti kontrolám s genotypem GT a TT.

Závěr: Nedostatečná produkce prolaktinu monocyty při sepsi zřejmě neumožní 

aktivovat imunitní systém a postižení jedinci z důvodu septické příhody umírají. Sepse 

u pacientů, kteří ji překonali, vyvolá aktivaci produkce PRL a ta s odezněním klinických 

příznaků sepse klesá. V odpovědi na stresové podmínky jsou aktivovány i TLR2 a TLR4. 



SNP PRL -1149 G/T možná ovlivňuje fyziologickou produkci prolaktinu, ale nejspíš nemá 

vliv na jeho produkci během sepse.
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