
Abstrakt 

 

Úvod a cíl práce: Předčasný porod je porod mezi 24. a 37. gestačním týdnem. 

Zhruba u 3% všech těhotenství dojde k předčasnému odtoku plodové vody (preterm 

premature rupture of membranes, PPROM), který je zodpovědný zhruba za jednu 

třetinu předčasných porodů. Mezi významné rizikové faktory patří infekce.  

 

Rozhodující vliv na typ a intenzitu imunitní odpovědi na mikroorganismus 

přítomný v intraamniální dutině má vrozená imunita a zvláště její část odpovědná za 

identifikaci tzv. PAMP, s patogenem asociovaných molekulových vzorů. Vrozená 

imunita má k jejich rozpoznání celou paletu specifických receptorů označovaných 

jako receptory pro nebezpečné vzory, PRR (Pattern Recognition Receptors). 

Nejvýznamnější z nich jsou TLR receptory. Jsou to membránové struktury, které se 

ale vlivem různých faktorů mohou odštěpit od membrány a fungovat jako solubilní 

formy. Naše studie si dala za cíl změřit hladiny solubilních forem těchto molekul, a to 

sTLR2 a sTLR4 v plodové vodě pacientek s PPROM a zhodnotit jejich možný 

diagnostický význam. 

 

Metody: Do studie bylo zařazeno 44 těhotných žen s gestačním stářím mezi 24. 

a 36. týdnem gravidity, Z nich 23 pacientek mělo histologicky prokázanou 

chorioamnionitidu. Z této skupiny mělo 9 pacientek zvláště závažný zánět, funisitidu. 

Zbylých 21 pacientek bylo bez zánětu. Dále byly vzorky plodové vody odebrány 

dalším třem skupinám pacientek.  

 

První skupina byly pacientky s normálním fyziologickým běžícím porodem 

(n=10). Další skupinou byly pacientky s termínovou graviditou, kde porod ještě 

nezačal (n=10). Poslední skupinou byly pacientky ve II. trimestru fyziologické 

gravidity (n=10). Odběr plodové vody byl proveden pomocí ultrazvukem řízené 

abdominální amniocentézy nebo při předčasném odtoku plodové vody nebo při 

porodu. Vzorky plodových obalů byly získány v průběhu porodu. Na Fingerlandově 

ústavu patologické anatomie FN a LF Hradec Králové bylo provedeno histologické 

vyšetření na přítomnost chorioamnionitidy a funisitidy. Koncentraci sTLR2 a sTLR4 

v plodové vodě jsme stanovili sendvičovou metodou ELISA komerčními soupravami 



(Uscn Life Science & Technology Company, China). Pro statistické vyhodnocení 

získaných údajů byl použit software Microsoft Office Excel, MedCalc (Belgie) a 

internetové aplikace http://dittami.gmxhome.de/shapiro/ a http://www.fon.hum.uva.nl/ 

Service/Statistics/ Wilcoxon_ Test.html.  

 

Výsledky: Při srovnání hodnot jak sTLR2, tak sTLR4 u pacientek bez zánětu 

v plodové vodě byly nalezeny statisticky významně nižší hodnoty než u pacientek se 

zánětem (sTLR2 p = 0,00003925, sTLR4 p = 0,0000171). Při srovnání hodnot sTLR2 

a sTLR4 v odebrané plodové vodě od pacientek bez funisitidy oproti hodnotám 

nalezeným u pacientek s funisitidou byly rovněž nalezeny statisticky významné 

rozdíly (sTLR2 p = 0.000109, sTLR4 p = 0.0006999), u pacientek s funisitidou byl 

nalezen významný nárůst. Pomocí statistické metody ROC (Receiver Operating  

Characteristic Curve) byly určeny optimální meze pozitivity pro oba parametry. Pro 

solubilní formu TLR2 byla zjištěna optimální hodnota 128,7 ng/ml, kdy byla dosažena 

velmi dobrá specifita testu 95,2% (sensitivita 69,6). O něco lepších hodnot dosáhlo 

vyšetření solubilní formy TLR4, kdy pomocí ROC analýzy byla určena optimální mez 

pozitivity 31,7 ng/ml (sensitivita 82,6 a specifita 95,2). 

 

Závěry: Detekovatelné hladiny sTLR se plodové vodě vyskytují i 

při fyziologickém těhotenství bez přítomnosti zánětu. Hodnoty sTLR naměřené 

v odebrané plodové vodě v průběhu normální gravidity mají stoupající tendenci.  

 

Stanovení solubilních forem TLR receptorů se zdá být přínosným parametrem 

pro diagnostiku infekčního zánětu v intraamniální dutině. Ve své práci navrhuji na 

základě výpočtu možné meze pozitivity pro oba měřené parametry s odpovídající 

sensitivitu a specifitou. 


