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1. 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 
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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. 
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2. Abstrakt  
 

Background: Premature birth is a birth between 24th and 37th gestational 

weeks. Risk of preterm birth is in an increase of perinatal morbidity and mortality. 

Approximately in 3% of all pregnancies premature rupture of membranes (preterm 

premature rupture of membranes, PPROM) occurs. PPROM is responsible 

roughly for one-third of premature births. Among the important risk factors of 

PPROM infection is considered.  

 

The innate immunity has the decisive influence on the type and intensity of 

immune response to the microorganism present in the cavity, and is in particularly 

responsible for identifying the PAMP, pathogen-associated molecular patterns by 

specific receptors (PRR). The most important PRR are TLR receptors. They are 

primarily membrane expressed, although due to influence of many variable factors 

they can be shed from the membrane and can act in a soluble form. The aim of 

study our study is to measure the levels of soluble forms of PRR, especially sTLR2 

sTLR4 and in amniotic fluid of patients with PPROM and to evaluate their possible 

diagnostic significance. 

 

Methods: The study included 44 pregnant women with gestational age 

between 24th and 36th weeks gestation, of whom 23 patients had histologically 

documented chorioamnionitis. From this group, 9 patients had particularly severe 

inflammation, funisitis. The remaining 21 patients were free of inflammation. 

Furthermore, the amniotic fluid samples were taken from three other groups of 

patients.  

 

The first group were patients with normal physiological childbirth running (n = 

10). Another group were, patients with term pregnancy, the birth has not yet 

started (n = 10). The last group of patients were in the II.nd trimester of 

physiological pregnancy (n = 10). Sampling of amniotic fluid was performed by 

ultrasound-guided puncture in the course of the abdominal amniocentesis or within 
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premature rupture of membranes or during childbirth. The histological examination 

for the presence of chorioamnionitis and funisitis was performed at the Fingerland 

Institute of Pathological Anatomy University Hospital and Faculty of Medicine 

Hradec Kralove. The concentration of sTLR2 sTLR4 in amniotic fluid was 

established by a sandwich ELISA using commercial kits (Uscn Life Science & 

Technology Company, China). The statistical evaluation of the obtained data was 

made by software Microsoft Office Excel MedCalc (Belgium) and Internet 

applications and http://dittami.gmxhome.de/shapiro/ http://www.fon.hum.uva.nl/ 

Service / Statistics / Wilcoxon_ Test.html. 

 

Results: When comparing the values of both sTLR2 and sTLR4 in the 

samples of patients without inflammation in amniotic fluid to samples of patients 

with inflammation (p = 0.00003925 for sTLR2, and p = 0.0000171 for sTLR4) the 

statistically significantly lower measures were found. 

 

When comparing values of sTLR2 and sTLR4 in amniotic fluid taken from 

patients without funisitis compared to values found in patients with funisitis the  

statistically significant differences were also found being higher (p = 0.000109 for 

sTLR2, and p = 0.0006999 for sTLR4). With statistical methods of ROC (Receiver 

Operating Characteristic Curve) optimal cut-off values for both parameters were 

determined. For the soluble form of TLR2 was found the optimal value of 128.7 ng 

/ ml, which was achieved very good test, 95.2% specificity (sensitivity 69.6). 

Slightly better values reached the soluble form of TLR4 examinations when using 

the ROC analysis was determined the optimal positivity threshold 31.7 ng / ml 

(sensitivity 82.6 and specificity 95.2). 

 

Conclusions: Detectable levels of amniotic fluid sTLR are found even in 

physiological pregnancy without the presence of inflammation. The levels of sTLR 

in amniotic fluid collected during normal pregnancy are rising. Determination of 

soluble forms of TLR receptors appears to be beneficial biomarker for diagnosis of 

infectious origin of ongoing inflammatory reaction in intraamnial cavity. As a results 

of our work, the limits of sensitivity and specifity both parameters were determined 

by ROC analysis. 
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3. Zadání diplomové práce – cíl práce 
 

1. Vybrat ve spolupráci s Porodnicko-gynekologickou klinikou FN Hradec 

Králové vhodnou skupinu pacientek s PPROM, kde alespoň v polovině 

případů byla zároveň histologicky diagnostikována chorioamnionitida. 

Od těchto pacientek získat vzorky plodové vody. 

2. Ve vzorcích plodové vody stanovit hladiny solubilních forem receptorů 

TLR2 a TLR4. 

3. Naměřená data statisticky vyhodnotit a určit: 

a. Případné rozdíly v hodnotách solubilních forem TLR2 a TLR4 

mezi skupinami se zánětem a bez zánětu. 

b. Pokud se bude na základě průběžných výsledků jevit některý 

z těchto parametrů vhodný pro diagnostiku intraamniálního 

zánětu, určit možný cut-off (mez pozitivity) a vypočítat sensitivitu 

a specifitu tohoto potenciálního markeru zánětu. 

c. Monitorovat u vybraných skupin pacientek s fyziologickým 

průběhem gravidity „normální“ hodnoty solubilních forem TLR a 

jejich případný trend v průběhu gravidity. 
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4. Úvod 
 

Předčasný porod je porod mezi 24. a 37. gestačním týdnem [1]. Postihuje 

přibližně 5-7% ze všech živě narozených dětí v rozvinutých zemích, ale je výrazně 

vyšší v rozvojových zemích [1]. 

Nebezpečí předčasného porodu spočívá ve zvýšení perinatální morbidity a 

mortality. 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. Nejčastějšími původci kontaminace plodové vody jsou Mycoplasma 

hominis, Ureaplasma urealyticum, Peptostreptococcus sp., Lactobacillus sp., 

Fusobacterium sp. Přítomné bakterie mohou, ale nemusí způsobit intraamniální 

infekci či jiné gynekologické komplikace, v závislosti na imunitní odezvě 

organizmu, míře patogenity mikroba, výši mikrobiální invaze a případných dalších 

vlivech 

Mezi možné komplikace předčasného odtoku plodové vody patří například 

předčasné odloučení placenty, pasivní apozice dělohy, neonatální sepse nebo 

syndrom respirační tísně novorozence [1, 3]. 

Většina studií se přiklání k hypotéze, že infekcí indukovaná lokální exprese 

prozánětlivých cytokinů interleukinu (IL)-1β, IL-6, tumor nekrotizujícího faktoru 

(TNF)-α a IL-8 v intraamniální dutině vede ke zvýšené produkci prostaglandinů, 

jenž podněcují mateřské myometriální buňky ke kontraktilní aktivitě a indukují 

zralost čípku děložního [1, 3]. 

Chorioamnionitida (zánět choria a amnia ) má důležitý podíl na mateřské a 

neonatální morbiditě. Diagnóza se potvrzuje histopatologicky a je možná až po 

porodu [1, 3]. Nedostatek informací tak přispívá ke špatně koncipovaným 

zásahům a tím k neschopnosti snížit incidenci předčasných porodů [1]. Proto je 

snaha co nejlépe porozumět patologickým mechanizmům a nalézt vhodné 

markery intraamniálního zánětu a TLR receptory by mohly být tou správnou 

možností. 
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PAMP (Pathogen Associated Molecular Patterns), s patogenem asociované 

molekulové vzory, jsou molekuly nezbytné pro život mikroorganismů a nemohou 

být během života patogenních mikrobů změněny. Vzory PAMP identifikuje člověk 

systémem receptorů označovaných jako receptory pro nebezpečné vzory, PRR 

(Pattern Recognition Receptors) [4, 5, 6, 7].  

Receptory PRR jsou představovány membránovými molekulami nebo 

solubilními makromolekulami, které jsou kódovány omezeným počtem 

hostitelských genů a mají membránovou a solubilní formu. Nacházejí se na 

povrchu, ale také ve vnitrobuněčných kompartmentech buněk [4, 8]. 

 

Na základě strukturních charakteristik se člení na několik rodin receptorů 

pro nebezpečné vzory. Významnou skupinou těchto receptorů jsou tzv. TLR 

receptory (Toll-Like Receptors) Receptory TLR lze rozdělit do několika podrodin, z 

níž každá identifikuje příbuzné vzory molekul PAMP [9]. Imunitní reakce jimi 

vyvolané v rámci odpovědi na patogen je specifická pro daný mikroorganismus 

[10]. Existuje nejméně 10 různých lidských TLR receptorů [11]. 

 

Jejich primární funkcí je identifikace signálů nebezpečí a následně indukce 

prozánětových mechanizmů. Zprostředkovaně regulují i specifickou imunitu 

aktivací buněk prezentujících antigen a tvorbou humorálních působků. Velmi 

důležitou funkcí TLR a řady jiných PRR receptorů je kromě identifikace PAMP také 

rozpoznávání endogenních signálů nebezpečí. 

 

Zapojení TLR vede k produkci různých prozánětlivých a imunoregulačních 

molekul. Tento proces má za následek okamžitou reakci na mikrobiální výzvu [9]. 

Ligandy pro TLR receptory jsou součást základní neměnné mozaiky povrchových 

a nitrobuněčných molekul patogenních organizmů, PAMP. Patří k nim . 

lipopolysacharidy (LPS), lipoproteiny, peptidoglykany, zymosan, virová a 

bakteriální DNA a RNA a další. 

 

My jsme se zaměřili na TLR2 a TLR4 a jejich zapojení do problematiky 

předčasného porodu s PPROM a HCA. 
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5. Imunitní systém a s patogenem asociované molekulové vzory 
 

Imunitní systém je jeden z mechanizmů, sloužících organizmu k udržování 

homeostázy. V užším slova smyslu se pak o imunitě hovoří jako o schopnosti 

organizmu bránit se proti škodlivému vlivu infekčních činitelů. To je zajištěno 

souhrou tří systémů: imunitního, nervového a endokrinního. Tyto systémy úzce 

spolupracují. V případě imunitního systému je makromolekula zachycena, 

rozpoznána (vlastní – cizí) a výsledkem je imunitní odpověď. Imunitní mechanizmy 

jsou členěny na imunitu přirozenou (vrozenou, nespecifickou) a adaptivní 

(získanou, specifickou) imunitu, z nichž každá má pak ještě buněčnou a humorální 

složku [12, 13, 14].  

 

Vrozený imunitní systém je evolučně konzervovaný systém, který poskytuje 

první linii ochrany proti invazi mikrobiálních patogenů a jeho buněčná složka je 

mimo jiné tvořena fagocyty, např. makrofágy a dendritickými buňkami (DCs) [15]. 

Zároveň má rozhodující vliv na průběh utváření následné odpovědi adaptivní 

imunity [16]. V poslední době, se čím dál více hovoří o vlivu přirozené imunity. A to 

konkrétně o její schopnosti identifikovat pomocí membránových a solubilních 

receptorů základní neměnné mozaiky povrchových a nitrobuněčných molekul 

patogenních organizmů (např. lipopolysacharidy (LPS), lipoproteiny, 

peptidoglykany, zymosan a další) [5, 13, 16].  

 

O těchto molekulách se hovoří jako o tzv. s patogenem asociovaných 

molekulových vzorech (PAMP, Pathogen Associated Molecular Patterns). Tyto 

molekuly jsou nezbytné pro život mikroorganismů a nemohou být během života 

patogenních mikrobů změněny. Základním rysem PAMP molekulárních vzorů je 

skutečnost, že nejsou ve stejné podobě vyjádřeny v eukaryotní říši. DNA i RNA, 

což jsou struktury vyskytující se také u eukaryotů, se u bakterií liší svým složením 

nukleotidů a methylací. Bakteriální DNA není methylována a představuje výrazný 

signál pro aktivaci obranných mechanismů. Dalším typickým znakem PAMP je, že 

se váží na vymezenou skupinu receptorů. Vzory PAMP identifikuje člověk 

systémem receptorů označovaných jako receptory pro nebezpečné vzory, PRR 

(Pattern Recognition Receptors) [4, 5, 6, 7]  
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5.1 Receptory pro nebezpečné vzory (PRR) 
 

Receptory PRR jsou představovány membránovými molekulami nebo 

solubilními makromolekulami, které jsou kódovány omezeným počtem 

hostitelských genů [4]. 

 

Mezi solubilní receptory patří molekuly z rodiny pentraxinů. Klasickým 

příkladem je C-reaktivní protein. Dalším solubilním faktorem PRR je např. manózu 

vázající lektin (MBL). S troškou nadsázky je možné říci, že solubilní PRR 

představuje pro imunitní systém jakousi značku, kterou označí nebezpečné 

mikrobiální struktury a umožní rozvoj obranné reakce. Membránové receptory 

PRR se nacházejí především na buňkách přirozené imunity, avšak jejich 

přítomnost se neomezuje pouze na imunitní systém. Jsou exprimovány i na 

buňkách nehematopoetického původu, např. buňkách epitelových, endotelových, 

fibroblastových [8, 4]. 

 

Receptory PRR jsou vyjádřeny především, ale nejen, na povrchu buněk 

přirozené imunity. Nacházejí se také v nitrobuněčných kompartmentech buněk. 

Příkladem je přítomnost některých receptorů PRR v endosomálním kompartmentu 

buňky či v cytoplazmě. PRR identifikují patogenní mikroorganismy bez ohledu na 

jejich životní cyklus. Identifikace mikrobiálních PAMP vede k aktivaci 

nitrobuněčných signálních drah, které mají za následek vznik a rozvoj zánětové 

odpovědi a v důsledku také regulují funkce specifické imunity [8, 17, 4]. 

 

V současnosti, aby se ještě zdůraznila univerzální funkce PRR, jsou 

některými autory označovány také jako „dozorové receptory“ (Surveillance 

Receptors, SR). „Dozorové receptory“ zahrnují v současnosti již několik desítek 

plně charakterizovaných receptorů. Na základě strukturních charakteristik se člení 

na několik rodin receptorů pro nebezpečné vzory. Významnou skupinou těchto 

receptorů jsou tzv. TLR receptory (Toll-Like Receptors) [8, 17, 4]. 
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Existují i další, cytoplazmatické PRR pro detekci intracelulárních PAMP. 

Patří sem např. RLR receptory (retinoic acid-inducible gene-I (RIG-I)-like 

receptors), NLR receptory (nucleotide-binding oligomerization domain (NOD)-like 

receptors) a jiné. RLR patří do skupiny RNA helikáz, které specificky rozpoznávají 

virovou RNA v cytoplasmě a koordinují protivirové mechanismy přes indukci IFN 

typu I. NLR tvoří velkou rodinu intracelulárních PRR, některé z nich, jako je NOD1, 

NOD2 a NALP3, jsou dobře charakterizovány. NOD1 a NOD2 rozpoznávají 

intracelulární produkty bakteriálních buněk a NALP3 reaguje na více podnětů 

tvorbou multi-proteinového komplexu nazývaného inflamasom NALP3, který 

podporuje uvolňování cytokinů rodiny IL-1 [15]. 

 

 

Obrázek 1: Identifikace signálů nebezpečí [17] 
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5.2 TLR receptory (Toll-Like Receptors) 
 

Receptory TLR jsou unikátní biosenzory, z nichž většina je exprimována na 

membránách buněk a identifikuje extracelulárně lokalizované signály nebezpečí. 

TLR jsou strategicky lokalizovány na vnějších a vnitřních rozhraních, tj. na 

epitelových a endotelových buňkách, ale také například na adipocytech či 

kardiomyocytech. TLR jsou však exprimovány i v nitrobuněčných kompartmentech 

buněk. Lokalizace TLR receptorů souvisí s typy PAMP, jež mají identifikovat. 

(např. u virů dochází k vnitrobuněčné replikaci, receptory pro identifikaci virových 

PAMP jsou proto lokalizovány v endosomálním kompartmentu) [9].  

Membránové receptory TLR identifikují signály nebezpečí extracelulárně 

lokalizovaných patogenů. A jsou v nejvyšší míře vyjádřeny na klíčových buňkách 

přirozené imunity, tj. na dendritických buňkách a makrofázích, méně pak na 

granulocytárních elementech, jak neutrofilních, tak eozinofilních a na T a B 

lymfocytech. Nitrobuněčně lokalizované receptory TLR jsou zaměřeny 

k identifikování nebezpečných vzorů intracelulárních patogenů, nejčastěji virů [9]. 

5.2.1 Struktura TLR 
 

Receptory TLR lze rozdělit do několika podrodin, z níž každá identifikuje 

příbuzné vzory molekul PAMP. Jednotlivé receptory TLR se od sebe odlišují svými 

extracelulárními částmi bohatými na aminokyselinu leucin (LRR doména), která se 

skládá z 19-25 tandemových kopií LRR motivu, 20-30 aminokyselin v délce). Tato 

doména určuje specifitu konkrétního receptoru TLR (uplatňuje se při rozpoznání a 

vazbě ligandů). Nitrobuněčné části receptoru TLR jsou naopak navzájem 

homologické a podobají se signální části receptorů pro IL-1. Jejich prostřednictvím 

jsou aktivovány nitrobuněčné signální dráhy především dráha transkripčního 

faktoru NF-κB. NF-κB je ve své aktivní formě translokován do jádra, kde se váže 

na regulační sekvence řady genů kódujících cytokiny s převážně prozánětlivou 

aktivitou (např. TNFα, IL-1β), dále na sekvence genů kódujících adhezní molekuly 

a sekvence genů regulujících buněčný cyklus. Výsledkem této kaskády dějů je 

stimulace rozvoje zánětlivé reakce viz výše. [4, 8, 9, 15, 18].  
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Obrázek 2: Stuktura lidského TLR receptoru. 

Lidské TLR jsou typ I transmembránové proteiny typu I s extracelulární leucine-
rich repeat (LRR) doménou a  cytoplazmatickou doménou, označovanou jako Toll-
interleukin 1 receptor (TIR) doménou, jež je homologní k signální části interleukin 
IL-1 receptoru [11]. 

Podobně, jako signální cesta NF-κB vedoucí k aktivaci transkripčního 

faktoru NF-κB, může být prostřednictvím TLR aktivována i další nitrobuněčná 

signální cesta, která vede k aktivaci transkripčního faktoru AP-1. Signální dráha 

vedoucí k aktivaci transkripčního faktoru NF-κB je uvedena na Obrázek 3 [9]. 

Většina TLR u savců aktivuje dráhu vedoucí k NF-κB [16]. 

 

Aktivace cestou NF-κB však není jedinou možností buněčné aktivace. 

Zapojeny jsou i kinázové systémy, které kromě aktivace transkripčního faktoru 

AP−1, aktivují také signální dráhy, jež regulují geny, jejichž přepis je indukován 

přítomností interferonu. Je stimulován přepis genů kódujících prozánětové 

cytokiny (IL-6, IL-12). Prostřednictvím TLR3, 4, 7 a 9 je v buňkách stimulována 

tvorba interferonů I. třídy. Prostřednictvím těchto cytokinů dochází k maturaci 

dendritických buněk, tvorbě kostimulačních molekul a rozvoji specifické T 

lymfocytární odpovědi [4]. 
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Přestože všechny TLR receptory vykazují mnoho společných rysů s IL-1 

receptorem v intracelulární doméně a aktivaci signální cesty, která vede k jaderné 

translokaci NF-kB a AP-1, imunitní reakce jimi vyvolané v rámci odpovědi na 

patogen je specifická pro daný mikroorganismus. Tato specifičnost je dána 

lokalizací jednotlivých typů TLR, dále pak aktivací různých adaptorových proteinů 

(MyD88, TRAM, TIRAP aj.) a v neposlední řadě také podmínkami zpracování a 

prezentace antigenních štěpů pocházejících z konkrétního patogenního 

mikroorganismu buňkám specifické imunity, T-lymfocytům. T-lymfocyty jsou 

odpovědné za regulaci a vyvážení jednotlivých mechanismů použitých při 

eliminaci patogenního mikroorganismu [10].  

 

 

Obrázek 3: Aktivace makrofágu mikrobiálními nebezpečnými vzory 
prostřednictvím receptoru TLR [9]. Po vazbě ligandu na receptor TLR dochází 
k homodimerizaci membránových receptorů TLR, která vede v důsledku ke 
konformační změně jejich cytoplazmatických domén TIR. Následně je do signální 
kaskády připojen adaptorový protein MyD88, který ve své struktuře rovněž 
zahrnuje doménu TIR. Navázaný adaptorový protein MyD88 aktivuje 
cytoplazmatickou kinázu označovanou jako IRAK-4 (IL-1 receptor associated 
kinase-4) prostřednictvím své domény DD (death domain). Doména DD je 
strukturně významnou částí, která je společná pro již několik desítek popsaných 
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membránových i cytoplazmatických molekul zapojených do aktivačních procesů 
buňky i regulací buněčné apoptózy. Ze čtyř dosud popsaných kináz IRAK je pro 
signální systém TLR nejpodstatnější IRAK-4 a IRAK-1. Spolu s proteinem IRAK se 
na adaptorový protein MyD88 váže také cytoplazmatická molekula označovaná 
jako TRAF-6 (TNF receptor associated factor-6). Molekuly IRAK-1 a TRAF-6 poté 
disociují z komplexu a asociují s dalším nitrobuněčným komplexem, který se 
skládá z molekul TAK-1 (transforming factor β activated kinase-1) a proteinů 
vázajících TAK-1 komplex označených jako TAB-1, 2. Aktivovaný komplex TAK 
aktivuje kinázový komplex IKK (IκB kinase). Kinázová aktivita tohoto komplexu je 
modulována svojí podjednotkou označovanou jako NEMO (N-κB essential 
modulator). Inhibiční faktor IκB je po fosforylaci zprostředkované kinázovým 
komplexem IKK směrován k ubikvitinaci a degradaci. Tím se odkryje lokalizační 
doména signálního transkripčního faktoru NF-κB, která směruje transkripční faktor 
do jádra. Zde transkripční faktor NF-κB stimuluje přepis mnohých genů, které se 
podílejí na rozvoji zánětové reakce [9]. 

 

Existuje nejméně 10 různých lidských TLR receptorů, u myší se přepokládá 

11 [11]. V mezinárodní klasifikaci leukocytárních molekul je pro ně podle 

nejnovější CD klasifikace (Adelaide, 2005) vyhrazeno 11 CD znaků (CD281 – 

CD291) [9]. Na základě chromozomální lokalizace, struktury genomu a sekvence 

aminokyselin, můžeme lidský TLR rozdělit do pěti podrodin: TLR2, TLR3, TLR4, 

TLR5 a TLR9. Podrodina TLR2 se skládá z TLR1, TLR2, TLR6 a TLR10. TLR9  se 

skládá z TLR7, TLR8 a TLR9. TLR3, TLR4, a TLR5 jsou jedinými zástupci své 

skupiny [11].  

 

Receptor TLR1: Je to PRR receptor tvořící funkční spojení (heterodimer) s TLR2. 

Molekulová hmotnost je u TLR1 a TLR2 zhruba do 84 000. TLR1 se nachází na 

buněčných površích a to zejména imunitních buněk, jako jsou dendritické buňky, 

makrofágy, B a T lymfocyty, NK buňky, polymorfonukleární leukocyty. Nejvyšší 

hustotu výskytu pak zjistíme na monocytech. Identifikují bakteriální lipidy. TLR1 je 

vyjádřen ubikvitárně ve vyšší denzitě než ostatní typy receptorů TLR Exprese 

TLR1 je zesílena vlivem některých cytokinů, z nichž zdůrazníme IL-6, INFγ, IL-1β 

a TNFα. Na rozdíl od jiných receptorů TLR není exprese TLR1 změněna po 

expozici buněk Gram-pozitivním nebo Gram-negativním bakteriím [9, Chyba! 

Nenalezen zdroj odkaz ů., 20]. 
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Receptor TLR2: Interaguje se širokých spektrem ligand. Tvoří heterodimery 

s TLR1 a TLR6. Nachází se na všech buněčných površích těla, avšak přednostně 

ve větším množství na imunitních buňkách. Pro TLR2 byl u člověka prokázán 

genový polymorfismus. Byla prokázána existence předdefinovaných TLR2 a TLR1 

heterodimerických komplexů na buněčných površích i v cytosolu [11].  

 

Molekulová hmotnost je podobná TLR1. Ke zvýšení exprese dochází 

především vlivem TNFα a IL-6, ale také po působení IL-1β, INFγ a IL-10. 

Působením Gram-pozitivních a Gram-negativních bakterií je přítomnost mRNA pro 

TLR2 zvýšená. Změny v membránové expresi těchto receptorů jsou však poměrně 

malé. TLR2 slouží především k identifikaci bakteriálních ligand, dále pak hub a 

vybraných virových agens. Zvýšené riziko rozvoje lepromatózní lepry, ke kterému 

dochází, pokud se u genů pro TLR2 vyskytne mutace, naznačuje velký význam 

v obraně proti mykobakteriím. Receptor TLR2 je pravděpodobně translokován i do 

nitra buňky a nachází se ve fagozómech. Podílí se tak na internalizaci 

mikrobiálních látek [4, 9, Chyba! Nenalezen zdroj odkaz ů.]. 

Receptor TLR3: Nachází se v buněčných kompartmentech, a to především 

dendritických buněk a B lymfocytů, mimo buňky imunitního systému se však 

nevyskytuje. Jeho hlavní funkce je rozeznání virové ds DNA. Exprese TLR3 je 

mírně zesílena po působení INFγ, TNFα, IL-6 a IL-1β. Ke zvýšené přítomnosti 

mRNA pro TLR3 dochází v buňkách po expozici Gram-negativním a 

Gram−pozitivním bakteriím. Působením Gram-negativních bakterií dochází ke 

zvýšení exprese TLR3 na monocytech a granulocytech [9, Chyba! Nenalezen 

zdroj odkaz ů., 20]. 

Receptor TLR4: Je jeden z nejdůležitějších a pravděpodobně nejvíce 

prostudovaných TLR receptorů. Nachází se na buněčném povrchu a to monocytů, 

makrofágů, myeloidních dendritických buněk, žírných buněk, buněk střevního 

epitelu. Stejně jako TLR2 rozpoznává velké množství různých ligand od 

lipopolysacharidů, přes fibrinogen, fibronektin, hyaluronan po stresové proteiny a β 

defenziny (endogenní ligandy). Identifikuje nebezpečné vzory jak bakteriálního a 

virového původu (obaly virů, např. RSV), tak vlastní poškozené buňky [9, Chyba! 

Nenalezen zdroj odkaz ů.]. 
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TLR4 je nezbytný pro reakci na bakteriální LPS. LPS jsou hlavní složkou 

Gram-negativních baktérií a organizmus na ně tedy reaguje zesílením exprese 

TLR4 na granulocytech a monocytech a silnou imunitní odezvou. Exprese TLR4 je 

zesílena vlivem INFγ, IL-1β, TNFα a IL-6. TLR4 vytváří homodimery a je úzce 

spojen s extracelulární molekulou, označovanou jako MD-2, s níž tvoří komplex, 

nezbytný pro robustní indukci zánětlivých cytokinů. Kromě toho se reakce na LPS 

účastní ještě plazmatický protein protein LBP (lipopolysacharid binding protein), 

jež se naváže na LPS a vytvoří s ním komplex. Ten pak následně reaguje s 

membránovou molekulou CD14, která je zakotvena prostřednictvím 

glykosylfosfatidylinositolové kotvy. Podle nejnovějších poznatků se ukazuje, že do 

přenosu aktivačního signálu po působení LPS budou zapojeny i další 

membránové molekuly [9, 15]. 

TLR4 se účastní procesu aterogeneze, nachází se na endotelových 

buňkách a fibroblastech v adventicii. V procesu aterogeneze po aktivaci 

prostřednictvím TLR tvoří makrofágy chemokiny CC, které regulují cílenou migraci 

monocytů a T lymfocytů do léze. Je ovlivněna proliferace a migrace buněk hladké 

svaloviny. [9] 

Receptor TLR5: Najdeme ho na buněčném povrchu monocytů, makrofágů, 

dendritických buněk a najdeme ho i na buňkách střevního epitelu [Chyba! 

Nenalezen zdroj odkaz ů.]. Pomáhá rozpoznávat flagelin, jež je důležitou složkou 

bakteriálních bičíků. TLR5 je vyjádřen na bazolaterální straně buněk. Znamená to, 

že bakteriální flagelin je identifikován jako nebezpečný vzor pouze tehdy, jestliže 

patogenní mikroorganismus pronikne přes epitelovou vrstvu. To zabraňuje reakci 

TLR5 na běžnou bakteriální střevní flóru [4, Chyba! Nenalezen zdroj odkaz ů.]. K 

zesílení exprese dochází po působení IL-6, TNFα a IL-8. Po působení Gram-

pozitivních a Gram-negativních bakterií dochází ke zvýšení přítomnosti mRNA pro 

TLR5. Paradoxně však po působení mikroorganizmů dochází ke snížení exprese 

TLR5 na monocytech. TLR5 vytváří buď homodimery, nebo heterodimery ve 

spojení s TLR4 [9]. 
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Receptor TLR6: Je to receptor buněčných povrchů. Tvoří heterodimery s TLR2. 

Je vyjádřen na monocytech, makrofázích, B lymfocytech, žírných buňkách [18, 

Chyba! Nenalezen zdroj odkaz ů.]. U myší je TLR6 nejvíce vyjádřen především 

ve slezině, brzlíku, vaječnících a plicích. Aktivní TLR6 slouží k aktivaci NF-κB a c-

Jun N-terminální kinázy (JNK) [21]. In vitro je jeho exprese zesílena působením 

INFγ, IL-6, IL-1β, TNFα a IL-10. V ex vivo modelu je exprese TLR6 na monocytech 

a granulocytech snížena po jejich expozici Gram-negativním bakteriím [9].  

Receptor TLR7: Slouží k identifikaci bakteriálních a virových nukleových kyselin 

(ssRNA). Je součástí buněčných kompartmentů monocytů, makrofágů, 

dendritických buněk a B lymfocytů. Předpokládalo se, že TLR7 slouží k identifikaci 

imidazoquinolinových derivátů, jako imichimodu a resiquimodu (R-848) a 

guaninových analogů jako je loxoribin, z nichž všechny mají antivirové a 

protinádorové vlastnosti. K největšímu zesílení exprese TLR7 dochází po stimulaci 

IL-6. Stimulačně působí rovněž TNFα, INFγ, IL-1β a IL-10 [4, 9, 15, Chyba! 

Nenalezen zdroj odkaz ů.].  

Receptor TLR8: Nachází se v různých tkáních, v nitrobuněčných 

kompartmentech monocytů (zde s největší denzitou), makrofágů, žírných buněk a 

dendritických buněk. Fylogeneticky je nejpodobnější receptoru TLR7 a jejich 

funkce jsou velmi podobné. Slouží k rozpoznávání bakteriální RNA a ssRNA HIV, 

viru chřipky atd. [15, Chyba! Nenalezen zdroj odkaz ů.] Na TLR8 působí 

stimulačně IL-1β, TNFα, IL-6 a IL-10. Pravděpodobně nejvýraznějším podnětem 

pro expresi TLR8 je působení INFγ [9].  

Receptor TLR9: mRNA pro TLR9 je přítomna v sekundárních lymfatických 

orgánech, buňkách imunitního systému a kostní dřeni. TLR9 je součástí 

nitrobuněčných kompartmentů monocytů, makrofágů, dendritických buněk, B 

lymfocytů. Slouží k identifikaci úseků nemetylované bakteriální DNA bohaté na 

cytosin a guanosin (fragmenty CpG) a virové DNA. Díky rozdílům oproti eukaryotní 

DNA je identifikace bakteriální DNA pomocí TLR9 velmi silným signálem pro 

přirozenou imunitu. Nejvyšší denzity exprese mRNA pro TLR8 je dosaženo v 

dendritických buňkách a B lymfocytech. Na přítomnost TLR9 pozitivně působí 

cytokiny TNFα, INFγ, IL-6 a IL-1β [4, 9, 15, Chyba! Nenalezen zdroj odkaz ů.].  
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Receptor TLR10: V nejvyšší míře byl prokázán na povrchu buněk a tkáních 

imunitního systému., avšak byl nalezen také v plicích. Přítomnost mRNA pro 

TLR10 je modulována působením cytokinů, např. TNFα, INFγ, IL-1β a IL-6. 

Přítomnost bakterií vede k zesílení exprese TLR10 na monocytech. Specifické 

ligandy pro tento receptor dosud nebyly určeny [9, Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů., 20]. TLR10 může tvořit jak homodimery, tak heterodimery s TLR1 a 

TLR2 [22]. 

5.2.2 Funkce TLR 

 

Jejich primární funkcí je identifikace signálů nebezpečí a následně indukce 

prozánětových mechanizmů. Zprostředkovaně regulují i specifickou imunitu 

aktivací buněk prezentujících antigen a tvorbou humorálních působků. Velmi 

pravděpodobně se podílejí i na mechanizmech, které na konci zánětové reakce 

zajišťují procesy tkáňové reparace. Je doloženo, že vedle těchto fyziologických 

účinků se receptory TLR podílejí i na patofyziologických mechanizmech, jejichž 

důsledkem je vznik a rozvoj poškozující zánětové reakce. Patří mezi ně i procesy, 

které jsou spojeny s ischémií a reperfuzí [9]. 

 

Toll-like receptory jsou schopny identifikovat mimořádně rozmanité podněty 

především mikrobiálního původu (bakterie, houby, viry, parazité) Pestrost jejich 

rozlišovacích schopnosti je dána i jejich výjimečnou schopností vytvářet funkční 

heterodimery mezi sebou vzájemně, a také s jinými receptory PRR, např. efektivní 

rozpoznání mikrobiálních složek aktivací přes TLR2, TLR3 a TLR4 vyžaduje 

aktivitu koreceptoru, molekuly CD14, která podstatně zvyšuje buněčnou odpověď. 

CD14 je vyjádřen jako molekula na povrchu buněk, a také jako koreceptor 

rozpustný v plazmě a dalších biologických tekutinách [8, 23]. 

 

Velmi důležitou funkcí TLR a řady jiných PRR receptorů je kromě 

identifikace PAMP také rozpoznávání endogenních signálů nebezpečí. Tyto 

signály, nazývané také DAMP (danger molecular pattern) poskytují buňky a tkáně 

nacházející se ve výrazně nefyziologických podmínkách a ve stresu. K těmto 
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situacím patří nekróza, nádorové bujení, hypoxie, infekce a další poškození buněk 

a tkání. 

Buňky a tkáně na tyto okolnosti reagují tvorbou signálních molekul, které 

řadíme do skupiny alarminů. Patří k nim např. HMGB-1 (high mobility group box 

protein 1), interleukin 1, proteiny ze skupiny S100 (např. calgranuliny A a B) a 

další. Endogenním signálem nebezpečí je i přítomnost fyziologických molekul 

mimo jejich přirozené kompartmenty. Jako příklady můžeme uvést extracelulární 

ATP, proteiny tepelného šoku (HSP60 a 70) nebo nukleovou kyselinu. To všechno 

jsou pro organismus příznaky nebezpečné situace a je nutno na ně reagovat mimo 

jiné i aktivací mechanismů imunitního systému. Klíčové pro tyto mechanismy je 

včasné rozpoznání přítomnosti DAMP. To mají za úkol receptory PRR včetně TLR 

receptorů. 

 

Přeměna TLR v homodimer nebo heterodimer TLR (TLR3-TLR3, TLR4-

TLR4, TLR1-TLR2), z nichž všechny vykazují podobné komplexy "M“ tvaru je 

indukována TLR ligandami. Tato dimerizace je nezbytná pro spuštění následné 

signalizace náborem TIR domény obsahující adapter proteinový komplex [15]. V M 

tvarovaných dimerech C-konce extracelulárních domén interagují ve středu, a toto 

konformační uspořádání extracelulárních oblastí ukazuje na existenci aktivačního 

mechanizmu společného pro všechny TLR rodiny [24]. 

 

Zapojení TLR vede k produkci různých prozánětlivých a imunoregulačních 

molekul. Tento proces má za následek okamžitou reakci na mikrobiální výzvu. 

Zánětlivá odpověď na infekční choroby je nezbytná pro účinnou obranu hostitele, 

ale dysregulovaná či nadměrná reakce vrozené imunity může vést k poškození 

orgánů a vážným akutním či chronickým zánětlivým stavům, jako jsou infarkt, 

dysfunkce dýchacích cest, ledvinné či multiorgánové selhání, septický šok a 

imunopatologické choroby z autoimunity, zejména artritida, nespecifické střevní 

záněty a další. K dysregulaci imunitní odpovědi dochází pravděpodobně díky 

chybění určitého prvku v signalizační kaskádě nebo naopak díky nadměrné reakci 

receptoru nebo selhání inhibičních mechanizmů [23, 25, 26]. 
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Mezi inhibiční mechanizmy pro regulaci TLR patří mechanismy zaměřené 

na celkové snížení exprese TLR, např. zvýšená hladina solubilní formy TLR 

(sTLR) působí jako tlumící signál pro zpětnovazebné mechanizmy, dále pak 

faktory způsobující sekvestraci signálních molekul, degradaci cílových proteinů a 

inhibici transkripce genů. Negativní regulaci způsobují také membránově vázané 

TLR supresory (např. ST2L, SIGIRR, TRAILR, RP105). ST2L obsahuje 

cytoplasmatickou inhibiční doménu TIR a inhibuje vazbu adaptorových proteinů 

MyD88 a TIRAP. Povrchový protein RP105 vytváří komplex s extracelulární částí 

TLR, který potom není schopen interagovat s PAMP [23]. 

 

5.2.3 Ligandy TLR 

 

 Ligandy pro TLR receptory jsou součást základní neměnné mozaiky 

povrchových a nitrobuněčných molekul patogenních organizmů, PAMP. Patří 

k nim . lipopolysacharidy (LPS), lipoproteiny, peptidoglykany, zymosan, virová a 

bakteriální DNA a RNA a další.  Velmi významnou skupinou ligandů jsou 

endogenní signály nebezpečí, tzv. DAMP. Jsou produkovány buňkami ve stresu, 

buňkami umírajícími, napadenými infekcí nebo v těžké hypoxii. K těmto ligandům 

patří tzv. alarminy (HMGB-1, S100 proteiny, IL-1 aj.) a další endogenní molekuly 

jako extracelulární ATP, HSP proteiny, extracelulární nukleová kyselina, 

modifikovaný LDL, fibronektin a mnoho dalších molekul. 

  Ligandy zahajují reakci, díky níž dochází k dimerizaci (homo, hetero) 

membránových receptorů TLR, která vede v důsledku ke konformační změně 

jejich cytoplazmatických domén TIR [13, 9]. Jednotlivé receptory a jejich ligandy a 

schematické zapojení ligand do reakce imunitního systému viz. Obrázek 4 
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Obrázek 4: Savčí Toll-like receptory a jejich ligandy 

Schematický model známých TLR a jejich ligand. Po aktivaci TLR se signál šíří do 
jádra buňky, kde různé transkripční faktory modulují expresi genů zodpovědných 
za syntézu savčích antimikrobiálních peptidů (defensinů), antivirovou odpověď (typ 
I interferony), sekreci prozánětlivých cytokinů, kostimulaci a zrání dendritických 
buněk. TRL1, TLR2, TLR4, TLR5 a TLR11 se nacházejí na buněčných 
membránách, TLR3, TLR7, TLR8 a TLR9 intracelulárně. ES - extracelulární, IC – 
intracelulární [11]. 
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6. Předčasný porod 

 

Předčasný porod je porod mezi 24. a 37. gestačním týdnem [1]. Postihuje 

přibližně 5-7% ze všech živě narozených dětí v rozvinutých zemích, ale je výrazně 

vyšší v rozvojových zemích. Z příčin ne zcela známých se počet předčasných 

porodů v poslední době zvyšuje [1, 27]. 

Příčina předčasného porodu není vždy zcela jasná a etiologie, jakož i 

rizikové faktory, mohou být různé. Zhruba u 3% všech těhotenství se nachází 

předčasný odtok plodové vody (preterm premature rupture of membranes, 

PPROM) a je zodpovědný zhruba za jednu třetinu předčasných porodů, další 

třetina padá na vrub mateřsko fetální etiologii (děložní a fetální abnormality, 

gestační krvácení, opakované potraty ve druhém trimestru, in-vitro fertilizace, 

vícečetné těhotenství, urogenitální infekce atd.), třetina pak probíhá bez jasné 

příčiny při zachovalém vaku blan (idiopatický předčasný porod) [1, 1, 3]. 

Mezi rizikové faktory patří: rasový původ (např. Afričan-Američan), nízký 

socio-ekonomický status, sociální izolace, kouření a nízký index tělesné hmotnosti 

před početím. Další faktory, jako věk matky, parita, neplodnost, dědičnost, 

zneužívání drog, velká fyzická zátěž, sexuální aktivity, psychosociální stres nebo 

stresující životní události, nedostatečná nebo žádná prenatální péče a zvýšení 

tělesné hmotnosti matky, jsou také spojeny s rizikem předčasného porodu [1].  

Počty procent, kdy se s předčasným porodem váže infekce, se liší podle 

zdrojů, jež je uvádí (60-70% [3], 30-40% [1]), shoda však nastává v tom, že 

infekce je nejrizikovějším faktorem a ve většině případů je asociována s PPROM 

(viz. dále). Většina studií se přiklání k hypotéze, že infekcí indukovaná lokální 

exprese prozánětlivých cytokinů interleukinu (IL)-1β, IL-6, tumor nekrotizujícího 

faktoru (TNF)-α a IL-8 v intraamniální dutině vede ke zvýšené produkci 

prostaglandinů (jejich koncentrace v děloze, plodové vodě, krvi a moči je na 

začátku porodu vyšší), jenž podněcují mateřské myometriální buňky ke kontraktilní 

aktivitě a indukují zralost čípku děložního [1, 3].  
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Na dosud nedokonale poznaném mechanizmu začátku porodních děložních 

stahů se podílí 3 klinické znaky: zralost děložního hrdla, stav vaječných obalů a 

aktivita děložní svaloviny [3]. Přehled mechanizmu viz. Obrázek 5 

Nebezpečí předčasného porodu spočívá ve zvýšení perinatální morbidity a 

mortality. [1, 3] Přes zobecněné přístupy screeningu pro stavy s vysokým rizikem 

předčasného porodu a další zásahy se příliš nepodařilo snížit výskyt předčasných 

porodů. Studium předčasného porodu představuje klinické dilema díky etiologické, 

patofyziologické a genetické heterogenitě. Rasové rozdíly v četnosti výskytu 

předčasných porodů pozorované v USA dále komplikují pochopení tohoto 

fenoménu. Nedostatek informací tak přispívá ke špatně koncipovaným zásahům a 

tím k neschopnosti snížit incidenci předčasných porodů [1]. Proto je snaha co 

nejlépe porozumět patologickým mechanizmům a nalézt vhodné markery 

intraamniálního zánětu. TLR receptory by mohly být jednou z možností. 

 

 

Obrázek 5: Hlavní etiologické faktory předčasného porodu [1] 
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6.1 Předčasný odtok plodové vody  
 

Předčasný odtok plodové vody je charakterizovaný porušením integrity 

plodových obalů s následným odtokem plodové vody, který předchází minimálně 2 

hodiny před nástupem děložních kontrakcí [1]. 

Ač přesná etiologie předčasného odtoku plodové vody není zcela 

objasněna, došlo v posledním desetiletí ke značnému prohloubení poznatků o 

patofyziologických procesech v těhotenství, vedoucích k předčasnému odtoku 

plodové vody. Nejrizikovějším faktorem se ukázala být infekce, resp. zánětlivá 

odpověď na infekci, která je asociována s více než 50% případů předčasného 

odtoku plodové vody a která většinou probíhá bez známek systémové reakce 

organismu [1]. 

Nejčastějšími původci kontaminace plodové vody jsou Mycoplasma 

hominis, Ureaplasma urealyticum, Peptostreptococcus sp., Lactobacillus sp. a 

Fusobacterium sp. Infekci, která se často vyskytuje spolu s předčasným odtokem 

plodové vody, se říká Syndrom infikované plodové vody a vrcholí mezi 20. – 26. 

týdnem těhotenství a může být spolu s extraamniální infekcí příčinou narušení 

plodových obalů. Jednou z dalších příčin předčasného odtoku plodové vody pak 

může být kombinace dilatovaného děložního hrdla (k níž dochází těhotenskou 

aktivitou děložní svaloviny) a infikované plodové vody. Nejlepší způsob prokázání 

infekce plodové vody je přímá identifikace původců infekce, popř. jejich produktů a 

produktů imunitních reakcí v odebraném vzorku plodové vody amniocentézou. Ta 

ale sama může zvyšovat riziko zavlečení infekce [3]. 

Až 34% těhotných žen má kultivací prokázanou mikrobiální invazi plodové 

vody, aniž by tato infekce znatelně zvyšovala riziko vzniku chorioamnionitidy nebo 

neonatální infekce. Přesto je však případný předčasný odtok plodové vody, 

usnadňující ascezi mikrobů z pochvy, velkým rizikem a to vzhledem k nezralosti 

plodu a možným komplikacím [4]. 
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Mezi možné komplikace předčasného odtoku plodové vody patří například 

předčasné odloučení placenty, pasivní apozice dělohy, neonatální sepse nebo 

syndrom respirační tísně novorozence. Možné jsou i deformace plodu při 

sekundární redukci objemu plodové vody, byť nemusí dojít přímo k předčasnému 

porodu [1, 3, 27].  

Názory na optimální ošetření předčasného odtoku plodové vody se různí. I 

přes nové možnosti dané antimikrobiální léčbou, tokolýzou a systémem vyspělé 

péče o velmi nezralé děti zůstává toto téma i nadále kontroverzní a představuje 

jeden z nejzávažnějších problémů porodnické péče. Zvláště pak před 28. týdnem 

těhotenství. Základní typy ošetření hrozícího předčasného porodu se dají dělit na 

konzervativní, aktivní a agresivní, a musíme u nich brát ohled především na 

stupeň zralosti plodu, jeho bezprostřední zdravotní stav a zdravotní rizika před a 

po narození [4].  

 

6.2 Intraamniálni infekce 
 

Má často subklinický, asymptomatický průběh a v časném těhotenství může 

probíhat i při zachovalém vaku blan a její diagnóza je často životně důležitá pro 

matku i plod [4].  

Intraamniální infekce byla častěji pozorována u mladších žen, jež mají 

v anamnéze menší počet porodů a těhotenství. Také bylo vypozorováno, že u nich 

byl u porodu s větší četností používán oxytocin (pro stimulaci porodu). Regresní 

analýzou byly stanoveny čtyři nejčastěji se vyskytující faktory, a to: počet 

vaginálních vyšetření, doba, po kterou byly protrženy plodové obaly, používání 

vnitřního monitorování a celková doba trvání porodu [28]. 
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Infekce plodové vody může stimulovat motilitu dělohy a způsobovat větší 

dilataci děložního hrdla. Mikroorganizmy reprodukčního traktu ženy produkují 

proteázy, které mohou měnit vlastnosti bílkovin, důležitých také pro integritu tkání 

včetně kolagen obsahujících obalů plodového vejce. Usnadňují zánět, rupturu 

plodových obalů (inkubace s bakteriálními produkty nebo aktivovanými neutrofily 

snižuje napětí potřebné k jejich protržení) a předčasný porod [3].  

Bakteriální infekce putuje většinou ascendentní cestou z vaginy skrze 

cervikální kanál. Následným transplacentárním přenosem bakterie prostupují přes 

plodové obaly plodu do amniální tekutiny a v nejzávažnějších případech až do 

fetální krve. Alternativní možností je invaze bakterií z matčiny krve přes placentu 

do plodových membrán [1]. 

Některé bakterie jsou nacházeny u porodních komplikací více než jiné. 

Známý je vliv Gardenella vaginalis jako původce bakteriální vaginózy zvyšující 

riziko vzniku infekce plodové vody chorioamnionitidy, předčasného puknutí blan, 

předčasného porodu. Chlamydiová infekce se uplatňuje především při klinickém 

mukopurulentním endocervikálním zánětu, nemění však poporodní morbiditu 

plodu ani matky. Průkazný podíl na poporodních komplikacích mají dále N. 

gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Bacteroides sp., Ureaplasma urealyticum, 

betahemolytické streptokoky. Plodovou vodu mohou kontaminovat i jiné bakterie 

(viz. výše), musíme si však uvědomit, že přítomné bakterie mohou, ale nemusí 

způsobit intraamniální infekci či jiné gynekologické komplikace, v závislosti na 

imunitní odezvě organizmu, míře patogenity mikroba, výši mikrobiální invaze a 

případných dalších vlivech [3]. 
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Chorioamnionitida (zánět choria a amnia ) má důležitý podíl na mateřské a 

neonatální morbiditě. Probíhá ve většině případů bez systémových klinických 

příznaků, tj. bez horečky nebo leukocytózy. Jedná se o tzv. subklinickou 

histologickou chorioamnionitidu. Nebezpečí perinatální mortality je vysoké hlavně 

díky nezralosti imunitní obrany předčasně narozených dětí. Např.: nitroděložní 

sepse s hemokulturou pozitivní na streptokoky skupiny B a E (nejčastější příčina 

perinatální sepse) je u čerstvě narozeného zralého plodu vzácná, avšak u 

nezralých dětí je 22x častější [1, 3].  

Klinické známky (horečka přes 38°C, po čet periferních leukocytů přes 

15 000/mm³ atd.) jsou poměrně pozdní, málo specifické a citlivé a ne vždy korelují 

s typickými histopatologickými znaky. Typickým znakem chorioamnionitidy, jako 

projevu mateřské lokální zánětlivé odpovědi, je infiltrát zánětových buněk, 

nekrotické buňky, edém tkáně či stopy po jejím zhojení. Diagnóza se potvrzuje 

histopatologicky přítomností již zmíněného infiltrátu v amnionu, chorion-deciduální 

tkáni, choriové ploténce a pupečníku. Diagnóza je tedy možná až po porodu [1, 3] 
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7. Metodiky 
 

7.1 Soubor pacientek (demografická a klinická data)  
 

Byla provedena retrospektivní studie. Byly do ní zařazeny těhotné ženy 

s gestačním stářím mezi 24. a 36. týdnem gravidity, jež byly přijaty na Porodnicko 

- gynekologickou kliniku, Fakultní nemocnice Hradec Králové od července 2008 do 

října 2010 s diagnózou PPROM. Celkový počet pacientek byl 44. Z toho 23 

pacientek mělo histologicky prokázanou chorioamnionitidu. Jejich průměrný věk 

byl 28 let (rozsah 20 – 37 let). Z této skupiny mělo 9 pacientek (průměrný věk 28 

let, rozsah 20 – 33 let) zvláště závažný zánět, funisitidu. Zbylých 21 pacientek bylo 

bez zánětu a jejich průměrný věk byl 29 let (rozsah 19 – 36 let).   

 

Dále byly vzorky plodové vody odebrány dalším třem skupinám pacientek. 

První skupina byly pacientky s normálním fyziologickým běžícím porodem. Těch 

bylo 10 o průměrném věku 29 let (rozsah 22 – 37 let). Další skupinou byly 

pacientky s termínovou graviditou, kde porod ještě nezačal. Těch bylo rovněž 10 o 

průměrném věku 31 let (rozsah 27 – 34 let). Poslední skupinou byly pacientky ve 

II. trimestru gravidity, kdy byl odběr plodové vody proveden z jiných příčin než 

PPROM a zánět (např. genetický screening). Těchto pacientek bylo rovněž 10 

s průměrným věkem 31 let (rozsah 25 – 38 let). 

 

Gestační věk plodu byl u většiny pacientek stanoven na základě 

ultrazvukového hodnocení v prvním trimestru. Pouze u tří byla délka těhotenství 

stanovena podle poslední menstruace. 
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Do studie byly zařazeny ženy splňující následující kritéria: Jednočetné 

těhotenství s PPROM, věk matky vyšší než 18 let, bez známek SGA - Small for 

Gestational Age (podprůměrné tělesné parametry vzhledem ke svému gestačnímu 

věku, byla měřena tělesná hmotnost plodu pomocí ultrazvuku), bez výskytu 

fetálních malformací či chromozomálních abnormalit, bez komplikací u matky 

(hypertenze, preeklampsie, diabetes mellitus či onemocnění štítné žlázy) a bez 

dalších přídatných těhotenských komplikací. Kritéria pro vyloučení byly také 

významné vaginální krvácení nebo známky hypoxie plodu. 

 

PPROM byl definován jako únik plodové vody který alespoň o 2 hodiny 

předchází vzniku děložních kontrakcí a byl diagnostikován sterilní zrcadlovou 

zkouškou, potvrzující prosakování plodové tekutiny přes cervikální otvor, 

v kombinaci s pozitivním testem na přítomnost insulin-like growth factor–binding 

protein (ACTIM PROM test; Medix Biochemica, Kauniainen, Finland) ve vaginální 

tekutině.  

 

V České republice jsou ženy s PPROM a nižším než 34. gestačním týdnem 

léčeny kortikosteroidy (pro podporu plicní zralosti), tokolytiky (po dobu 48 hodin) a 

antibiotiky. Kdežto po 34. týdnu se neprovádí jiná než jen antibiotická léčba. 

V České republice není vypracován jednotný systém pro zvládání těhotenství 

s PPROM (s výjimkou těhotenství do 28. gestačního týdne). Obvykle je indukován 

porod, popřípadě proveden císařský řez v závislosti na gestačním věku (interval 

do 24 hodin u gestačního věku nad 34 týdnů, v rámci 48 hodin mezi 32. a 34. 

týdnem, a do 72 hodin po ruptuře membrán v gestačním věku mezi 28 a 31 

týdnem), na stavu plodu, koncentraci C-reaktivního proteinu v séru matky a 

cervikovaginální kolonizaci baktérií B Streptococcus, zjištěné do 72 hodin od 

ruptury membrán [29] 
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7.2 Odběr plodové vody 
 

Na příjmu byla před podáním kortikosteroidů, antibiotik či tokolytik provedena 

ultrazvukem řízená abdominální amniocentéza a sáním odebráno přesně 5 ml 

plodové vody. Vzorky z placenty, plodových obalů a pupeční šňůry byly získány 

v průběhu porodu.  

 

Vzorek plodové vody byl stočen po dobu 15 minut při 2000 otáčkách pro 

odstranění buněk a nečistot, rozdělen na alikvoty a skladován při -70 ° C až do 

analýzy. 

 

7.3 Histologické vyšet ření (diagnóza HCA - chorioamnionitis) 
 

Vyšetření bylo provedeno na Fingerlandově ústavu patologické anatomie FN 

a LF Hradec Králové. Po porodu byla placenta, plodové obaly a pupečník fixovány 

v 10% formaldehydu. Tkáňové vzorky byly získány z placenty (minimum 2 vzorky), 

pupečníku (většinou 1 vzorek) a plodových obalů (minimum 2 vzorky) a rutinně 

zpracovány a fixovány v parafínu. Vybrané tkáňové bloky byly obarveny metodou 

hematoxylin a eosin. Míra polymorfonukleární leukocytární infiltrace byla 

hodnocena jednotlivě ve volných membránách (amnion a chorion-decidua), 

v choriovém plátu a v pupeční šňůře na základě kritérií uvedených v práci Salafii 

[30].  

 

Diagnóza HCA byla stanovena na základě přítomnosti zánětlivých změn v 

chorion-decidua (stupeň 3-4), choriového plátu (stupeň 3-4), pupeční šňůře 

(stupeň 1-4), a / nebo amnionu (stupeň 1 - 4). Funisitida  byla diagnostikována 

pomocí přítomnosti polymorfonukleární lymfocytární infiltrace histologických 

vzorků pupečníku (stupeň 1-4). Histopatologické vyšetření provedl perinatální 

patolog (HH), a to bez znalosti klinického stavu žen. 
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7.4 Stanovení solubilních forem TLR (sTLR2 a sTLR4)  ELISA technikou  
 

Koncentraci sTLR2 a sTLR4 v plodové vodě jsme stanovili sendičovou 

metodou ELISA komerčními soupravami (Uscn Life Science & Technology 

Company, China) a to v souladu s pokyny výrobce.  

 

ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay) je metoda fungující na bázi 

imunoenzymatické reakce a slouží k detekci protilátek proti konkrétnímu patogenu, 

lze s ní však detekovat i antigen. Dále se používá k detekci některých toxinů, 

hormonů, celé řady proteinů, případně dalších bioaktivních látek 

 

Pro průkaz specifických protilátek i antigenů existuje široké spektrum 

různých modifikací ELISA testu:  

 

• Přímá ELISA  - pro detekci antigenu. 

• Nepřímá ELISA  - pro detekci specifických protilátek. 

• Přímá sendvi čová ELISA  - pro detekci antigenu. 

• Nepřímá sendvi čová ELISA  - pro detekci specifických protilátek. [31] 

 

My jsme v naší studii použili sendvičovou metodu ELISA, díky níž lze určit 

přítomnost antigenu ve vzorku. Je to rychlá, přesná metoda, a pokud máme 

k dispozici purifikovaný antigen jako standard, lze zjistit přesné množství antigenu 

ve vzorku. Citlivost metody závisí na několika faktorech, na množství protilátek 

navázaných na povrch mikrotitrační destičky, schopnosti vázat antigen, aviditě 

druhé protilátky vázat antigen a specifické aktivitě této protilátky. Použité 

monoklonální protilátky musí specificky rozeznávat antigen, nikoli tvořit páry 

navzájem [32]. 
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7.5 Stanovení koncentrace sTLR4 v plodové vod ě 
 

Ke stanovení s TLR4 byl použit Enzyme-linked Immunosorbent Assay Kit, 

E90753Mu 96 Tests, Uscn Life Science & Technology Company, China 

 

Souprava je sendvičová immunoassay pro in vitro kvantitativní měření TLR4 

v lidském séru, plazmě, tkáňovém homogenátu a dalších biologických tekutinách. 

 

Mikrotitrační destičky poskytnuté v této sadě jsou potaženy monoklonální 

protilátkou specifickou pro TLR4. Standardy a vzorky jsou pak přidány do 

příslušných jamek mikrotitrační destičky s biotin-konjugovanou polyklonální 

protilátkou specifickou pro TLR4. Dále je do každé z jamek přidán Avidin 

konjugovaný s křenovou peroxidázou (HRP). Poté je do každé z jamek přidán 

TMB substrát. Pouze ty jamky, které obsahují TLR4, biotin─konjugovanou 

protilátku a enzymem konjugovaný avidin se projeví změnou barvy. Enzymatickou 

reakci ukončujeme přidáním kyseliny sírové a změnu barvy měříme 

spektrofotometricky při vlnové délce 450 nm ± 10 nm. Koncentrace TLR4 ve 

vzorcích pak určujeme srovnáním absorbance vzorků vůči standardní křivce.  

 

Detekční limity tohoto kitu pro TLR4 jsou 0,156-10 ng/ml. Vzorky plodové 

vody jsme ředili 1:250. Pro měření absorbancí při 450 nm byl použit Multiskan RC 

ELISA reader (Thermo Fisher Scientific, USA). [33] 
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7.6 Stanovení koncentrace sTLR2 v plodové vod ě 
 

  Ke stanovení s TLR2 byl použit Enzyme-linked Immunosorbent Assay Kit, 

E90663Hu 96 Tests, Uscn Life Science & Technology Company, China 

 

Souprava je sendvičová immunoassay pro in vitro kvantitativní měření 

TLR2 v lidském séru, plazmě, tkáňovém homogenátu a dalších biologických 

tekutinách. 

 

Mikrotitrační destičky poskytnuté v této sadě jsou potaženy monoklonální 

protilátkou specifickou pro TLR2. Standardy a vzorky jsou pak přidány do 

příslušných jamek mikrotitrační destičky s biotin-konjugovanou polyklonální 

protilátkou specifickou pro TLR2. Dále je do každé z jamek přidán Avidin 

konjugovaný s křenovou peroxidázou (HRP). Poté je do každé z jamek přidán 

TMB substrát. Pouze ty jamky, které obsahují TLR2, biotin─konjugovanou 

protilátku a enzymem konjugovaný avidin se projeví změnou barvy. Enzymatickou 

reakci ukončujeme přidáním kyseliny sírové a změnu barvy měříme 

spektrofotometricky při vlnové délce 450 nm ± 10 nm. Koncentrace TLR2 ve 

vzorcích pak určujeme srovnáním absorbance vzorků vůči standardní křivce.  

 

Detekční limity tohoto kitu pro TLR2 jsou 0,321-20 ng/ml. Vzorky plodové 

vody jsme ředili 1:250. Pro měření absorbancí při 450 nm byl použit Multiskan RC 

ELISA reader (Thermo Fisher Scientific, USA) [Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů.]. 
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7.7 Statistické metody 
 

Pro statistické vyhodnocení získaných údajů byl použit tento software: 

� Základní deskriptivní statistika byla spočítána pomocí statistických nástrojů 

Microsoft Office Excel  

 

� Normalita dat byla prověřena pomocí Shapiro-Wilk Normality Test z 

webových stránek http://dittami.gmxhome.de/shapiro/.  

 

� Jednotlivé skupiny pacientek byly srovnány pomocí Mann-Whitneyova testu 

z webových stránek: http://www.fon.hum.uva.nl/ Service/Statistics/ 

Wilcoxon_Test.html. 

 

� Pro výpočet meze pozitivity pro diagnózu chorioamnionitidy pomocí hodnot 

solubilních forem TLR2 a TLR4 v plodové vodě byla použita statistická 

metoda ROC (Receiver Operating  Characteristic Curve). Výpočet byl 

proveden pomocí statistického software MedCalc (Belgie).  
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8. Výsledky 
 

Do studie byla vybrána sestava těhotných žen, u nichž byl diagnosticky 

potvrzen předčasný odtok plodové vody (PPROM). Za cíl jsme si pak určili 

porovnat hladiny solubilních forem TLR receptorů, sTLR2 a sTLR4, a to mezi 

podskupinami, jež jsme v tomto souboru vytvořili. 

 

Celkový počet pacientek s diagnostikovaným předčasným odtokem plodové 

vody byl 44, průměrný věk pacientek byl 28,15 let. Pacientky jsme si rozdělili do 

několika skupin podle předem daných kritérií a určili jsme u nich některé statistické 

charakteristiky.  

 

První skupina sestávala z pacientek,  jež neměly chorioamnionitidu, v tabulce 

1 je tato skupina označena „pacienti bez zánětu“. Druhá, v tabulce 1 označená 

jako „pacienti se zánětem“, byly pacientky s potvrzenou chorioamnionitidou (HCA). 

Třetí skupinou pak byly pacientky z této skupiny bez potvrzené funisitidy, v tabulce 

1 označena „pacienti bez funisitidy“. A poslední skupinou pak byly pacientky s  

potvrzenou přítomností polymorfonukleární lymfocytární infiltrace, s funisitidou. 

V tabulce 1 je tato skupina označena „pacienti s funisitidou“. Každá z těchto 

skupin má v tabulce 1 dva řádky na jednom jsou hodnoty pro sTLR2 a na druhém 

pro sTLR4. 
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skupina průměr SD medián počet normalita dat 

pacienti se zánětem TLR2 568,68 397,65 657,70 23 ne 

pacienti se zánětem TLR4 201,11 137,43 271,10 23 ne 

pacienti bez zánětu TLR2 84,57 87,84 61,60 21 ne 

pacienti bez zánětu TLR4 23,68 40,19 8,70 21 ne 

pacienti bez funisitidy TLR2 202,74 259,93 88,00 35 ne 

pacienti bez funisitidy TLR4 78,08 108,02 24,50 35 ne 

pacienti s funisitidou TLR2 862,18 315,30 1028,80 9 ne 

pacienti s funisitidou TLR4 265,56 134,66 330,30 9 ne 

 

Tabulka 1. Přehled základních statistických ukazatelů v jednotlivých skupinách 

pacientek. 

 

U těchto 4 skupin pacientek jsme pak z naměřeného množství sTLR2 a 

sTLR4 určili průměr, směrodatnou odchylku (v tabulce označenou SD), medián. 

Dále jsme uvedli počet pacientek v jednotlivých skupinách a zhodnotili normalitu 

dat, pro výběr dalšího testu. Na zjištění normality dat byl použit Shapiro-Wilk 

Normality Test. Z tohoto testu vyplynulo, že ve všech skupinách pacientek a pro 

oba parametry neplatí Gaussovo rozdělení. Z tohoto důvodu byl dále pro 

zjišťování rozdílů mezi skupinami použit neparametrický Mannův-Whitneyův test 

(jinak také zvaný Wilcoxonův dvouvýběrový test).  

 

Nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly ve věku mezi jednotlivými 

zkoumanými skupinami. Skupina pacientek s prokázaným zánětem a skupina bez 

zánětu se nelišily ani v gestačním stáří. Totéž platí i pro podskupinu pacientek 

s funisitidou. Skupiny byly také vybrány tak, aby odpovídaly i počty pacientek. 

 

Obecně můžeme říci, že vyšší naměřené hodnoty jsme u všech skupin 

získali pro sTLR2 spíše než sTLR4. Poměr těchto dvou solubilních forem TLR 

receptorů v plodové vodě je ve všech skupinách cca 1 : 3.  
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8.1 Srovnání hladin sTLR mezi skupinami se zán ětem a bez zán ětu 
 

V tabulce 2 jsou uvedeny porovnávané skupiny, statistické srovnání a test, 

jež byl k tomuto srovnání použit. Z hodnot p můžeme vyčíst statistickou 

významnost rozdílů jednotlivých skupin. A vyplývá z nich, že ve všech 

srovnávaných souborech, ať už se jednalo o srovnávání sTLR2 nebo sTLR4, byl 

nalezen statisticky významný rozdíl.  

 

Porovnávané skupiny Statistické 
srovnání 
(hodnota p) 

Použitý test 

Skupina se zánětem x skupina bez zánětu 
TLR2 

p = 0,00003925 The Wilcoxon Two 
Sample Test 

Skupina se zánětem x skupina bez zánětu 
TLR4 

p = 0,0000171 The Wilcoxon Two 
Sample Test 

Skupina u níž byla potvrzena funisitida x 
skupina bez funisitidy TLR2 

p = 0.000109 The Wilcoxon Two 
Sample Test 

Skupina u níž byla potvrzena funisitida x 
skupina bez funisitidy TLR4 

p = 0.000699 The Wilcoxon Two 
Sample Test 
 
 

 

Tabulka 2. Statistické srovnání jednotlivých skupin pacientek 

 

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). Hranici statistické 

významnosti jsme si stanovili na p=0,05. Nalezené rozdíly hodnot naznačují 

možnost využití stanovení solubilních forem TLR receptorů v plodové vodě pro 

zjištění intraamniálního zánětu. Grafické znázornění srovnání hodnot sTLR2 a 

sTLR4 mezi skupinami pacientek se zánětem a bez zánětu je v grafech 1 a 2. 
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Graf 1: Srovnání hodnot sTLR2 mezi skupinami pacientek s prokázaným zánětem 

(HCA) a bez prokázaného zánětu.  
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Graf 2: Srovnání hodnot sTLR4 mezi skupinami pacientek s prokázaným zánětem 

(HCA) a bez prokázaného zánětu.  

 

 

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. Skupina 

pacientek s potvrzenou funisitidou byla v našem souboru velmi málo početná 

(n=9), nicméně nalezené statistické rozdíly se dají s určitou dávkou nejistoty dobře 

interpretovat. Grafické znázornění hladin sTLR ve skupině s funisitidou a bez 

funistidy je v grafech 3 a 4. 
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Graf 3: Srovnání hodnot sTLR2 mezi skupinami pacientek s a bez  prokázané 

funisitidy.  

 

Graf 4: Srovnání hodnot sTLR4 mezi skupinami pacientek s a bez  prokázané 

funisitidy.  
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8.2 Stanovení mezí pozitivity pro diagnostiku intra amniálního zán ětu 
pomocí ROC analýzy 
 

Výsledky statistického srovnávání pacientek s a bez zánětu napovídají, že 

hodnoty solubilních forem TLR2 a TLR4 v plodové by mohly být dalším vhodným 

kritériem pro diagnózu intraamniálního zánětu. 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). Grafické 

vyjádření výpočtu je na obrázku 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). Viz obrázek 7. 

Z dosažených hodnot na první pohled vyplývá, že vyšetření sTLR4 dává mírně 

lepší výsledky z hlediska identifikace intraamniálního zánětu.  

ROC analýza umožňuje toto pozorování objektivizovat a porovnat oba 

parametry statistickým postupem. Na obrázku 8. je srovnání ROC křivek pro oba 

parametry. Veličina, která je porovnávána, je plocha pod křivkou. V našem případě 

je plocha pod křivkou pro TLR2 0,863 a pro TLR4 0,874. Mezi nimi není statisticky 

významný rozdíl (p = 0,854). Oba parametry tedy se stejnou validitou odpovídají 

na otázku přítomnosti intraamniálního zánětu.  
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Obrázek 6. ROC křivka pro sTLR2. Optimální hodnota meze pozitivity pro 

diagnostiku intramniálního zánětu byla 128,7 ng/ml (sensitivita 69,6, specifita 

95,2). 
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Obrázek 7. ROC křivka pro sTLR4. Optimální hodnota meze pozitivity pro 

diagnostiku intramniálního zánětu byla 31,7 ng/ml (sensitivita 82,6 a specifita 

95,2). 
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Obrázek 8. Srovnání ROC křivek pro diagnostiku intramniálního zánětu pro oba 

parametry. Nebyl nalezen statisticky významný rozdíl mezi sTLR2 a sTLR4. 

Plocha pod křivkou pro sTLR2 je 0,863, pro sTLR4 0,874 (p=0,854) 
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8.3 Změny hladin sTLR b ěhem těhotenství 
 

V předchozí části jsme si ověřili, že u pacientek s diagnostikovanou PPROM 

se hodnoty sTLR2 i sTLR4 statisticky významně zvyšují, pokud dojde k zánětlivé 

reakci. Avšak detekovatelné hladiny sTLR se plodové vodě vyskytují i 

v těhotenství bez přítomnosti zánětu. Otázkou pak je, zda se hladina sTLR u 

normálně probíhajícího těhotenství mění, čí zůstává po celou dobu stejná. A 

pokud dochází k fyziologickým změnám, zda jsou tyto změny statisticky významné 

a nějak využitelné.  

 

Problém při ověřování této myšlenky je zejména praktický. Abychom mohli 

stanovit a porovnat hladiny sTLR, museli bychom mít přístup k vzorkům plodové 

vody z námi zvoleného časového úseku. Amniocentéza je i v dnešní době zákrok, 

jež není bez rizika. A vystavovat budoucí matky tomuto riziku za účelem klinické 

studie by bylo neetické.  

 

Jednou z možností, jak toho dilema obejít, se tak jevily odběry plodové vody 

u zdravých žen, bez předčasného odtoku plodové vody, v rámci vyšetření, jež se u 

některých matek provádějí za jiným účelem (genetické vyšetření) během II. 

trimestru.  

 

Jako kontrolní skupiny pro srovnání jsme pak vybrali možnost odebrání 

plodové vody přímo během porodu, kdy již od odběru plodové vody žádné 

zvýšené riziko nepředpokládáme. Nakonec byly vybrány 3 skupiny pacientek. 

Jejich výběr se řídil stejnými pravidly jako u pacientek s a bez zánětu.  

 

První kontrolní skupina sestávala ze zdravých žen bez předčasného odtoku 

plodové vody s plodovou vodou odebranou v okamžiku porodu (označené 

v tabulce 3 „běžící porod“). Druhá skupina sestává ze zdravých žen bez 

předčasného odtoku plodové vody s plodovou vodou odebranou (z různých 

důvodů) v termínu porodu, ale porod ještě neběží (označené v tabulce 3 

„termínová gravidita“). Třetí skupina se skládá ze zdravých žen s plodovou vodou 

odebranou v II. trimestru (označené v tabulce 3 „II. trimestr“). 
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Z každé skupiny bylo testováno 10 pacientek. Byly zvlášť stanoveny 

hodnoty pro sTLR4 a sTLR2. Pro sTLR2 se hodnoty pohybovaly v 1. skupině od 

41,1 - 247,2 ng/mL, ve 2. skupině od 15,5 – 544,2 ng/ml, ve 3. skupině 44,7 – 

339,4 ng/ml. Pro sTLR4, se hodnoty pohybovaly, v 1. skupině od 3,4- 103,2 gn/ml, 

ve 2. skupině od 3,3 – 107,4 ng/ml a ve 3. skupině od 3,2 – 252,8 ng/ml. 

Statistické parametry zmiňovaných skupin (průměr, směrodatná odchylka (v 

tabulce označená SD), medián, počet a zjištěná „normalita“ dat) jsou uvedeny v 

tabulce 3. Na zjištění normality dat byl použit Shapiro-Wilk Normality Test. 

 

 

skupina průměr SD medián počet normalita 
dat 

Skupina „II. trimestr“ TLR2 95,47 67,14 63,35 10 ne 

Skupina „II. trimestr“ TLR4 19,21 31,84 6 10 ne 

Skupina „termínová gravidita“ TLR2 116,79 154,87 72,80 10 ne 

Skupina „termínová gravidita“ TLR4 39,35 34,58 29,90 10 ano 

Skupina „běžící porod“ TLR2 166,06 103,68 152,10 10 ano 

Skupina „běžící porod“ TLR4 105,18 85,70 97,05 10 ano 

 

Tabulka 3. Základní statistická data kontrolních skupin 

  

Výsledky průměrných hodnot solubilních forem TLR receptorů naznačují 

směrem ke konci těhotenství stoupající tendenci. A to jak pro sTLR2, tak pro 

hodnoty sTLR4. Avšak nárůst je postupný a nelze na první pohled určit, zda je 

statisticky významný. Chybějící „normalita“ dat neumožňuje použít na všechny 

skupiny některý z t-testů. Proto jsme vybrali Wilcoxonův dvouvýběrový test na 

neparametrická data. Porovnání jednotlivých skupin pomocí tohoto testu je 

znázorněno v tabulce 4. Hranici statistické významnosti jsme si určili na p=0,05. 
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Porovnávané skupiny Statistické srovnání 
(hodnota p) 

Použitý test 

Skupina běžící porod x termínová 
gravidita TLR2 

p = 0.08897 
The Wilcoxon Two 
Sample Test 

Skupina běžící porod x termínová 
gravidita TLR4 

p = 0.0963 
The Wilcoxon Two 
Sample Test 

Skupina běžící porod x II. 
Trimestr TLR2 

p = 0.06402 
The Wilcoxon Two 
Sample Test 

Skupina běžící porod x II. 
Trimestr TLR4 

p = 0.02113 
The Wilcoxon Two 
Sample Test 

Skupina termínovaná gravidita x 
II. Trimestr TLR2 

p = 0.6232 
The Wilcoxon Two 
Sample Test 

Skupina termínovaná gravidita x 
II. Trimestr TLR4 

p = 0.0963 
The Wilcoxon Two 
Sample Test 

 

Tabulka 4. Statistické srovnání hodnot solubilních receptorů TLR2 a TLR4 
v průběhu těhotenství 

 

Výsledky v tabulce 4 nám říkají, že hodnoty sTLR naměřené v odebrané 

plodové vodě mají stoupající tendenci. Ta však není, co se týká srovnání skupin 2. 

oproti 3., a 1. oproti 2., statisticky významná. Pokud porovnáme skupinu s již 

běžícím porodem oproti skupině vzorků odebraných u žen v II. trimestru 

těhotenství uvidíme, že pro sTLR4 je p < 0.02113 a pro sTLR2 p < 0.06402. Tedy 

u sTLR4 byl nalezen významný statistický rozdíl a u sTLR2 nikoliv, avšak hodnota 

p je námi dané hladině významnosti poměrně blízká. Díky nevelkému množství 

vzorků v souboru můžeme uvažovat, zda kdyby se podařilo získat širší spektrum 

výsledků, byl by i u sTLR2 nalezen statisticky významný rozdíl. 
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Přestože hodnoty sTLR v souboru v průběhu těhotenství mají stoupající 

tendenci, trend není natolik strmý, aby mohl ovlivňovat případnou diagnostiku 

intraamniálního zánětu pomocí stanovení solubilních forem TLR receptorů 

v plodové vodě, které by se provádělo především na konci těhotenství. Nicméně 

by bylo vhodné rozšířit počet pacientek v jednotlivých kontrolních skupinách pro 

potvrzení námi nalezeného stoupajícího trendu hodnot sTLR v průběhu 

fyziologického těhotenství. Trendy pro oba parametry jsou zřetelné v grafech 5 a 6  

 

 

Graf 5: Hodnoty sTLR2 v průběhu normálního těhotenství. Skupina 1: II.trimestr, 

skupina 2 : termínová gravidita a skupina 3: běžící porod.  
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Graf 6: Hodnoty sTLR4 v průběhu normálního těhotenství. Skupina 1: II.trimestr, 

skupina 2 : termínová gravidita a skupina 3: běžící porod.  
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9. Diskuse 
 

Předčasný odtok plodové vody (preterm premature rupture of membranes, 

PPROM) je definován jako odtok plodové vody před 37 týdnem těhotenství a 

předchází děložní kontrakce nejméně o 2 hodiny. Vyskytuje se asi u 2-4% všech 

těhotenství. Přibližně v 33% je pak přímou příčinou předčasného porodu [35, 36]. 

PPROM je často spojován s výskytem nitroděložní infekce s následným rozvojem 

histologické chorioamnionitis (HCA) [37]. Nitroděložní infekce je definována jako 

přítomnost mikrobiální invaze do plodové dutiny a je asociována zhruba s třetinou 

těhotenství s PPROM a výrazně ovlivňuje porod [38]. Navíc, průkaz 

mikroorganizmů v plodové vodě koreluje s přítomností HCA. [39, 40, 41, 42] 

  

Solubilní TLR receptory (sTLR) slouží jako jeden z  kontrolních mechanizmů 

imunitní odpovědi na patogenní mikroorganizmy identifikované pomocí TLR 

receptorů. Jsou tedy jedním z prvních negativně-kontrolních mechanizmů. [43, 44] 

 

Solubilní formy TLR4 (sTLR4) se přirozeně nachází v lidských slinách a 

nedávno byla potvrzena jejich přítomnost i v séru a pleurální tekutině pacientů 

s pleurálním výpotkem [45, 46]. Přesný mechanizmus pro zpětnovazebnou 

regulaci signalizace TLR pomocí sTLR s následným snížením produkce mediátorů 

zánětu není znám. Pravděpodobně se sTLR chová jako „decoy“ receptor (váže 

danou lidandu a tím brání jejímu navázaní na receptor) a dále blokuje interakci 

mezi TLR a dalšími koreceptorovými komplexy [47, 48].  

 

Role, jakou hrají sTLR u těhotenství s PPROM, nebyla jasná. Proto jsme 

zkoumali koncentraci sTLR2 a sTLR4 v plodové tekutině a to u těhotných 

s PPROM v souvislosti s přítomností nebo absencí jedné z nejčastějších 

komplikací PPROM (HCA) a jejich vlivem na porod. 
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Obecně platí, že solubilní receptory jsou receptory opouštějící mateřské 

buňky, a mající schopnost být aktivní v tělních tekutinách či tkáních (např. plazma, 

pleurální tekutiny, a plodové vody) [49] Mezi mechanizmy, díky nimž vznikají 

solubilní receptory, patří jak alternativní mRNA sestřih „splicing“, tak proteolytické 

odštěpení extracelulární domény receptoru z povrchu buňky. Proteolytické štěpení 

neboli „shedding“ z povrchu buněk je obvykle zprostředkováno proteázami [50, 51, 

52]. 

 

 Nicméně tvorba solubilních receptorů není náhodný proces a jejich produkci 

je možno regulovat diferenciálně od membránových receptorů [49]. Přesný 

mechanismus tvorby sTLR není znám. Ačkoli existuje jediná kopie genu TLR4, 

bylo detekováno několik různých mRNA [43, 47]. 

 

V naší studii jsme detekovali sTLR2 a sTLR4 ve všech vzorcích plodové vody, 

avšak co je zdrojem sTLR v plodové vodě zůstává nejisté. Za nejdůležitější zdroj 

sTLR v plodové vodě považujeme membránové TLR, exprimované na povrchu 

plodového epitelu. Plodový epitel představuje první linii obrany proti intra-

amniotickým patogenům. Proto mohou změny v intenzitě a lokalizaci exprese TLR 

(např. je dokázáno, že TLR4 je distribuován během druhé poloviny těhotenství 

podél boku plodové dutiny) určit schopnost rozpoznání patogenu v plodové vodě. 

[53, 54, 55].  

 

Předchozí studie ukázaly, že přítomnost nitroděložního zánětu byla 

doprovázena zvýšenou expresi TLR4 a TLR2 v epitelu plodové blány, bez ohledu 

na stav a gestační věk [54]. Na základě těchto výsledků jsme předpokládali, že 

zvýšené hladiny sTLR v plodové tekutině jsou způsobeny přítomností patogenních 

mikroorganizmů v plodové vodě a/nebo existencí zánětu plodových obalů. 
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Zajímavým výsledkem naší studie bylo zjištění vztahu mezi přítomností HCA a 

množstvím sTLR v plodové vodě. Ženy s HCA měly vyšší množství sTLR 

v plodové vodě oproti ženám bez HCA. A dalo by se tak říci že při existenci 

normalizovaných hodnot pro sTLR bychom pak ze získaných výsledků mohli určit 

závažnost stavu. Naše pozorování jsou částečně v souladu s výše popsanými 

zjištěními o vztahu mezi přítomností infekce v plodové vodě, zánětem plodových 

blan a zvýšenou expresí TLR na plodovém epitelu.  

 

Nepodařilo se nám zjistit, zda je přítomnost sTLR důsledkem proteolytického 

štěpení extracelulární domény nebo zda je přirozeně exprimován a vylučován 

buňkami. Zvažovali jsme, že sTLR by mohly ve větší míře přecházet do plodové 

vody z epitelu a to v závislosti na síle a rozsahu zánětlivé reakce. To by Mohl 

potvrzovat i fakt, že u sTLR4 jsme nalezli signifikantní rozdíly množství v plodové 

vodě u pacientek s funisitidou a pacientek s přítomností méně závažné HCA.  

 

Zajímavá je pak myšlenka využití sTLR jako možného markeru pro přítomnost 

bakteriální infekce v plodové vodě. Naše výsledky pro testování rozdílů mezi 

pacientkami s a bez zánětu tuto možnost naznačovaly. Každý klinicky použitelný 

test musí mít dobrou senzitivitu a specificitu. Senzitivita a specificita jsou však 

charakteristiky samotného testu, ale prediktivní hodnoty jsou velmi ovlivněny tím, 

jak často se nemoc vyskytuje v populaci.  

 

Například test s 95% senzitivitou a 95% specificitou, který použijeme pro 

nemoc s prevalencí 1 %, vykáže 16% prediktivní hodnotu pozitivního testu (tedy 

16 % lidí s pozitivním testem má skutečně uvažovanou nemoc), zatímco 

prediktivní hodnota negativního testu je 99,9 %. To znamená, že u osoby 

s negativním testem si můžeme být prakticky jisti, že uvažovanou nemoc nemá 

[56].  
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Když uvažujeme o senzitivitě a specificitě jako o charakteristikách 

diagnostického testu je naším cílem najít takový dělicí bod, abychom docílili 

vhodné rovnováhy mezi nesprávně pozitivními a nesprávně negativními závěry. 

Volba dělicího bodu je tedy závislá na tom, jaké důsledky přinášejí nesprávná 

rozhodnutí a jak často se objevují. Proto při rozhodování o volbě dělicího bodu 

hrají roli i váhy, které přisuzujeme nesprávným rozhodnutím. K tomuto můžeme 

použít ROC (Receiver Operating Characteristic) křivku, která pro zvolený dělicí 

bod dopočítává senzitivitu a specificitu testu [56]. 

 

Námi provedené testování ukázalo, že pokud bychom chtěli zvolit optimální 

dělící bod, získaná specificita by byla vysoká, a senzitivita použitelná. Srovnání 

využitelnosti TLR2 oproti TLR4 neobjevilo významné rozdíly. 

 

 Při hodnocení změn v množství sTLR v průběhu těhotenství jsme 

zaznamenali mírný nárůst směrem ke konci těhotenství. Avšak zajímavá 

skutečnost byla změna poměrů průměrných hodnot sTLR2 ku sTLR4. Z dat 

vyplynulo, že se tento poměr v průběhu fyziologického těhotenství zmenšoval. Ve 

skupině měřené během II. trimestru je poměr sTLR2 ku sTLR4 téměř 5/1 ve 

prospěch sTLR2. Ve skupině termínovaná gravidita se poměr snižuje na 3/1 a ve 

skupině běžící porod je hodnota sTLR2 již jen o něco málo větší než hodnota 

sTLR4. 

 

Měly by tyto změny vliv na případné testování a měli bychom si vybrat 

případný marker i podle této skutečnosti? Tato domněnka se vzhledem 

k provedenému testování nezdá opodstatněná. Avšak možná bylo by zajímavé 

znát příčinu a statistickou významnost tohoto jevu.  

 

Technika pro rutinní stanovení by dnes již nebyla žádným problémem. 

Největší otázkou případného testování se tak zdá problém etiky. Vyvážil by přínos 

ověření intraamniální infekce rizika odběru plodové vody? Je vhodné provést 

relativně invazívní odběr jen pro zjištění HCA a přidat toto stanovení do palety 

jiných již používaných testů? Odpověď na tyto otázky by mohly přinést další 

projekty zaměřené na diagnostický význam solubilních forem TLR receptorů. 
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10. Závěr 
 

Cílem naší práce bylo ve spolupráci s Porodnicko-gynekologickou klinikou FN 

Hradec Králové vybrat vhodnou skupinu pacientek s PPROM, kde alespoň 

v polovině případů byla zároveň histologicky diagnostikována chorioamnionitida. 

Od těchto pacientek získat vzorky plodové vody. Tento cíl jsme za pomoci MUDr. 

Mariana Kacerovského splnili. 

Dále jsme chtěli, pokud by to bylo technicky možné, získat k diagnostice 

plodovou vodu od pacientek bez dalších zjištěných závažných komplikací 

v různých stádiích těhotenství. To se projevilo jako problematické z hlediska etiky 

provádění nadbytečné amniocentézy a rizik, jež s sebou toho vyšetření nese vůči 

matce i plodu (zvýšené riziko potratu, zanesení infekce, mechanického poškození 

plodu atd.). Nakonec jsme tento problém vyřešili odebráním plodové vody 

pacientkám, kde většina těchto rizik již nehraje roli (pacientky s normálním 

fyziologickým běžícím porodem, a využitím plodové vody, která se rutinně odebírá 

za jiným účelem u pacientek ve II. trimestru fyziologické gravidity.  

Ve všech vzorcích plodové vody jsme stanovili hladiny solubilních forem 

adhezních molekul TLR2 a TLR4 a získaná data jsme statisticky vyhodnotili. 

Zjistili jsme rozdíly v hodnotách solubilních forem TLR2 a TLR4 mezi skupinami se 

zánětem a bez zánětu. Dále jsme změřili hodnoty sTLR u pacientek s a bez 

funisitidy, pro ověření, že hladina sTLR souvisí se závažností zánětu. Zjistili jsme, 

že hladina TLR souvisí s přítomností zánětu v plodové vodě a je závislá na síle 

zánětu.  

Dále jsme ověřili možnost určení cut-off (meze pozitivity) a vypočítali sensitivitu a 

specifitu sTLR jako potenciálního markeru zánětu. Z dosažených hodnot 

vyplynulo, že vyšetření sTLR4 dává mírně lepší výsledky z hlediska identifikace 

intraamniálního zánětu (naměřené hodnoty byly zhruba 2x vyšší). Avšak nebyl 

nalezen statisticky významný rozdíl mezi hodnocenými ROC křivkami pro TLR2 a 

TLR4, a pro zjišťování zánětu je možno použít oba parametry. Měření sTLR 

v plodové vodě by mohlo být využito pro diagnostiku intraamniálního zánětu u 

těhotných a k předcházení komplikací. 



- 60 - 

 

Posledním cílem bylo zjistit u vybraných skupin pacientek s fyziologickým 

průběhem gravidity „normální“ hodnoty solubilních forem TLR a jejich případný 

trend v průběhu gravidity. Potvrdili jsme, že trend hodnot sTLR4 a sTLR2 

receptorů je v průběhu těhotenství stoupající a také, že poměr hodnot sTLR2 a 

sTLR4 se směrem k blížícímu se porodu zmenšuje.  
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DNA      deoxyribonukleová kyselina 

ELISA     Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay 

HCA       chorioamnionitis 

HRP      Avidin konjugovaný s křenovou peroxidázou 

IL      interleukin 

LPS      lipopolysacharidy 

LRR      části bohaté na aminokyselinu leucin 

MBL      manózu vázající lektin 

NLR      nucleotide-binding like receptors 

NOD      nucleotide-binding oligomerization domain 

PAMP   Pathogen Associated Molecular Patterns, 
  s patogenem asociované vzory 

PPROM     preterm premature rupture of membranes 
     předčasný odtok plodové vody 

PRR      Pattern Recognition Receptors    
     receptory pro nebezpečné vzory 

RLR      retinoic like receptors 

RNA      ribonukleová kyselina 

ROC      Receiver Operating Characteristic Curve 

sp.     species 

SR      Surveillance Receptors dozorové receptory 

sTLR      solubilní Toll-Like Receptor 

TLR      Toll-Like Receptor 

TNFα      tumor nekrotizující faktor α 
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