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Abstrakt 

Jakékoli patologické změny během normálního vaskulárního vývoje placenty mohou mít 

kritický dopad na růst a vývoj plodu. Důležitou roli ve formování vaskulárního systému 

placenty hraje proliferace a diferenciace několika typů buněk. Mezi hlavní faktory účastnící se 

cévního vývoje placenty patří buněčné elementy (např. trofoblast, buňky stromatu, 

haemangiogenní progenitory), extracelulární matrix), růstové faktory a cytokiny (např. VEGF, 

PIGF, Ang-1,2 a bFGF). Parciální tlak kyslíku v placentě, dostupnost živin a průtok krve 

placentou mohou dále ovlivnit i vnější faktory. Placentární ischemie vedoucí ke zhoršení 

průtoku krve placentou je nejčastější příčinou intrauterinní růstové retardace (IUGR). Vznik a 

vývoj IUGR je pak důsledkem nedostatečného prodlužování, větvení a rozšiřování kapilárních 

smyček během formování terminálních klků placenty. Publikované studie porovnávající roli 

růstových faktorů ve fyziologických těhotenstvích a těhotenstvích komplikovaných IUGR 

nedávají jednoznačné výsledky. Tato práce se formou přehledného článku zaměřuje na 

literární data týkající se placentární angiogeneze a jejích změn při vzniku intrauterinní růstové 

retardace. 

Klíčová slova: placenta, angiogeneze, IUGR, těhotenství 

 

Abstract 

Any pathological interference with normal vascular development of placenta may have a 

critical impact on fetal growth and development. The proliferation and differentiation of 

several cell types play a very important role in the vascular system of placenta. The main 

factors taking part in the vascular development of placenta include cell elements (e.g. 

trofoblast, stromal chorion cells, haemangiogenic progenitors), the extracellular matrix, 

growth factors and cytokines (e.g. VEGF, PlGF, Ang-1,2 and bFGF). The extrinsic factors 

may also influence the partial oxygen pressure, nutritients availability, and/or the blood 

perfusion in placenta. Placental ischaemia leading to the worsening of uteroplacentar 

perfusion is the most common cause of the intrauterine growth retardation (IUGR). The IUGR 

development is then the result of insufficient prolongation, branching, and dilatation of 

capillary loops during the formation of terminal villi. Published studies focusing on growth 

factors in placentas from physiological pregnancies and pregnancies with IUGR do not give 

clear results. This BSc. Thesis is a review focused on up-to-date-known data concerning 

changes in placental angiogenesis and their impact on IUGR. 

Key words: placenta, angiogenesis, IUGR, pregnancy 
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1. Seznam zkratek 

AC abdominal cicumferenc obvod břicha 

Ang-1, Ang-2 angiopoietin proteiny angiopoetiny 

ANGPTL2-7 angiopoietin-like protein řada proteinů blízká angiopoetinům 

ARED absent or reversed end 

diastolic flow 

chybějící nebo zpětný koncový 

diastolický průtok 

bFGF basic fibroblast growth 

factor 

bazický fibroblastový růstový faktor 

BMI body mass index index tělesné hmotnosti 

BPD biparietal diameter biparietální rozměr hlavičky 

Da dalton dalton (jednotka relativní molární 

hmotnosti proteinu) 

DNA deoxyribonucleic acid deoxyribonukleová kyselina 

E-kadherin vascular endothelial-

cadherin 

endotelový kadherin 

EFW estimate-fetus weight odhad hmotnosti plodu 

FIH-1 factor inhibiting HIF-1 faktor inhibující HIF-1 

FL length femur délka femuru 

Flt-1=VEGFR-1   

HC headcircuit obvod hlavičky 

HIF hypoxia-inducible factor hypoxií indukovaný faktor 

HRE hypoxia-reponsive element na hypoxií reponzivní element 

IUGR intrauterine growth 

restriction 

intrauterinní růstová retardace 

KDR/Flt-1 

=VEGFR-2 

 receptory pro cévní endotelový 

růstový faktor 

LD lenght density rozložení hustot kapilární délky 

mRNA messenger ribonucleic acid mitochondriální ribonukleová kyselina 

NO nitric oxide oxid dusnatý 

eNOS (NOS III) endotelial NO-synthase endoteliální NO-syntáza 

nNOS (NOS I) neuronal NO-synthase neuronální NO-syntáza 

NPT-1 a -2 neuropilin neuropilin 

p.c. post conception po oplodnění 

PED persisting end diastolic 

flow 

zachovaný koncový diastolický průtok 

PHDs prolylhydroxylases prolylhydroxylázy 

PIGF placental growth factor placentární růstový faktor 

pO2 oxygen parcial pressure parciální tlak kyslíku 

SD surface density velikost kapilárního povrchu 

SGA small for gestation age fyziologicky malé plody 

Tie-1, Tie-2 tyrosine kinase with 

immunoglobulin-like and 

EGF-like domains 1, 2 

receptory pro angiotensin 

TL total length celková délka 

TS total surface celková povrchová plocha 

TV total volume celkový objem kapilár 
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VD volume density hustota kapilárního objemu 

VEGF vascular endothelial growth 

factor 

cévní endotelový růstový faktor 

VEGFRs VEGFR-receptors receptory pro VEGF 
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2. Úvod 

Placenta je unikátní orgán, který vzniká a funguje v období těhotenství. Slouží k přenosu živin 

do plodu, výměně dýchacích plynů mezi matkou a vyvíjejícím se plodem, odvádí produkty 

fetálního metabolismu a plní mj. i endokrinní a imunologickou funkci. 

Vývoj cévního zásobení placenty může být v zásadě rozdělen do tří molekulárních a 

morfologických kroků. Jednotlivé kroky ve vývoji placentárního cévního zásobení souvisí 

s diferenciací placentárních klků. V případě lidské placenty vznikají primární klky kolem 13. 

dne po oplodnění (p.c.). Sekundární klky vznikají kolem 15.dne p.c. Klky terciární vznikají 

mezi 21. a 23. dne od oplodnění. Transformace a dozrávání cévního zásobení klků ale probíhá 

po celou graviditu až do porodu. Mezi hlavní faktory účastnící se vývoje cévního zásobení 

placenty patří buněčné elementy (např. trofoblast, buňky choria aj.), růstové faktory, cytokiny 

a složky extracelulární matrix. Jakýkoliv zásah do normálního cévního vývoje placenty může 

mít kritický dopad na růst a rozvoj plodu. Vývoj cévního zásobení placenty přitom ovlivňuje 

celá řada vnějších faktorů, které mění parciální tlak kyslíku v placentě, dostupnost nutritientů 

a/nebo průtok krve placentou. Tyto faktory navozují primárně změny v hloubce a struktuře 

placentárních klků a ve vaskularizaci. Jejich dopad souvisí také s tím, kdy se v těhotenství 

poprvé objeví. 

Asi 4% novorozenců tvoří skupina dětí s opožděným intrauterinním růstem, tzv. IUGR 

(intrauterine growth retardation). Častější typ této poruchy, tzv. disproporcionální hypotrofie, 

má značný vliv na vývoj plodu a změny fetoplacentární jednotky a cévního řečiště matky. 

Projevuje se ve druhé polovině těhotenství. Nejčastější příčinou IUGR je ischemie normálně 

bohatě zásobené placenty, která vede ke zhoršení uteroplacentární perfuze. Vznik IUGR je 

důsledek nedostatečného prodloužení, větvení, a dilatace kapilárních smyček během 

formování terminálních klků. Dosud publikované studie sledující cévní růstové faktory 

u placent fyziologických gravidit a gravidit s IUGR nejsou příliš četné a nemají jednoznačné 

výsledky. 

Cílem mé bakalářské práce je shrnout základní poznatky o mechanismech vývoje cévního 

zásobení placenty za fyziologických podmínek, tak i v podmínkách, které ústí v IUGR. 

V prvních kapitolách této práce je stručně popsán vývoj placenty a faktory účastnící se vývoje 

jejího cévního zásobení placenty. V dalších částech jsou pak popsány vztah hypoxie a 

placentární vaskulogeneze a vlastní IUGR, jeho příčiny a možné role vybraných růstových 

faktorů a cytokinů v jeho vzniku. 
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3. Vývoj placenty 

3.1. Struktura placenty 

Placenta je orgán zajišťující metabolické propojení vyvíjejícího se plodu (fetu) s matkou. 

Slouží k přenosu živin do plodu, výměně dýchacích plynů mezi matkou a vyvíjejícím se 

plodem, odvádí produkty fetálního metabolismu a plní mj. i endokrinní a imunologickou 

funkci. Placentou prostupuje i většina léčiv a chemických látek z prostředí. Vzniká a je 

udržována po dobu těhotenství, tj. u člověka asi 280 dní. Souhrnná popisná data lidské 

placenty obsahuje Tabulka 1. 

 

Tab. 1. Charakteristika lidské placenty 

Průměr (cm) Váha (g) Výška (cm) Kotyledonů (n) Typ 

15–25 500–600 3 15–20 hemochoriální 

 

3.1.1. Vývoj placenty 

Krátce po oplodnění se zygota začíná za pomoci řasinek vejcovodu pohybovat od místa 

splynutí vajíčka a spermie směrem k děloze (uteru). Během putování vejcovodem se rychle 

dělí. Třetí den od oplodnění je tvořena asi 16 buňkami a nazývá se blastocysta. Tehdy 

vstupuje do dělohy. Vstupuje do ní maternální tekutina a se zvětšujícím se objemem tekutiny 

uvnitř se blastocysta diferencuje na dvě části. První část buněk je určena pro formování 

vlastního embrya. Druhá vrstva buněk vytváří zbytek stěny blastocysty a nazývá se 

primitivní trofoblast. Právě buňky trofoblastu zajistí přisednuti vajíčka na stěnu dělohy, jeho 

zanoření a vytvoření placenty. 

Kolem 6. dne od oplodnění proroste trofoblast k endometriu, děložní sliznici. Jeho buňky 

tvoří mezi oplodněným vajíčkem a tkání matky hmotu s nerozlišitelnými buněčnými 

hranicemi, tzv. syncytiotrofoblast. Sycytiotrofoblast vzniká mitotickým dělením specifické 

části trofoblastu, označovaných jako cytotrofoblast. Jeho buňky se dělí, splývají se 

syncytiem a zvětšují hmotu syncytiotrofoblastu. Syncytiotrofoblast je velmi erozivní, 

rozrušuje povrch endometria a umožňuje zanoření blastocysty do endometria. Tento proces 

implantace blastocysty je obvykle ukončen kolem 11. dne, kdy je blastocysta zcela obklopena 

endometriem. K procesu implantace blastocysty většinou dochází na dorzální stěně dělohy. 

Touto dobou se v hmotě syncytiotrofoblastu objevují labyrintovité prostory, lakuny, které 

obsahují maternální krev uvolněnou z děložních cév matky. Tím je dosaženo prvního kroku, 
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za kterým následuje vytvoření oběhu mezi dělohou a placentou – tzv. uteroplacentární 

cirkulace, na níž bude záviset růst embrya. 

Embryo je v této době tvořeno dvouvrstvým diskem buněk – silnou vrstvou ektodermu a 

slabší vrstvou endodermu. Okraj endodermu se spojuje s tenkou vrstvou buněk jedné části 

trofoblastu, která uzavírá miniaturní amniotickou dutinu. Ektoderm se podobně spojuje s částí 

buněk formujících žloutkový váček. Zbylá široká oblast trofoblastu se nazývá chorion. 

3.1.2. Formování placenty 

Od 11. dne po oplodnění se trofoblast velmi intenzivně dělí. Implantační dutina se zvětšuje a 

děložní tkáň matky je rozsáhle rozrušována. Vzniklé lakuny se začínají spojovat s venózními 

siny endometria. Okolo 15. dne dochází ke vzniku tzv. primárních (chorionických) klků 

(Obr. 1A). Ty jsou tvořeny sloupci trofoblastu vyrůstajícími z chorionu. Od svých základů 

jsou vyplňovány tkání nazývanou chorionický mesenchym, který je postupně přesouván až 

k rostoucím koncům primárních klků. Tím se primární klky mění na klky sekundární (Obr. 

1B). Tyto klky jsou vystaveny maternální krvi, volně protékající systémem lakun. 

Ze zakončení sekundárních klků vyrůstají další sloupce, tvořené buňkami cytotrofoblastu. 

Poté, co dorostou k části sliznice ležící pod implantovaným vajíčkem (bazální ploténky), 

začnou se rozpínat prostorem mezi klky (intervilózním prostorem). Spojují se s ostatními 

rozpínajícími se sloupci a začínají tvořit téměř souvislou trofoblastickou slupku. Díky této 

slupce se rychle zvětšuje obvod místa implantace a rozšiřuje se intervilózní prostor. 

Intervilózní prostor je tedy od svého vzniku až do porodu lemován trofoblastem. Probíhají jím 

také tzv. úponové klky, připojené k děložní tkáni matky. Tyto úponové klky absorbují živiny 

z krve v prostoru mezi klky, předávají je embryu a slouží i k exkrecí odpadních produktů 

embrya. 

Do 21. až 23. dne od oplodnění začíná sekundárními klky protékat také krev plodu. 

S postupující vaskularizací sekundárních klků se z nich stávají definitivní klky terciární 

(Obr. 1C). Vybíhají z celého povrchu chorionu. 
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Obr. 1A. Lakunární stadium (vlevo) a primární klky (vpravo). 1, cytotrofoblast; 2, 

syncytiotrofoblast; 3, lakuny; 4, mateřské cévy; 5, mateřské cévy erodované 

syncytiotrofoblastem. Obrázky 1A, 1B i 1C převzaty z Online course in embryology for 

medicine students Universities of Fribourg, Lausanne and Bern (Switzerland), 

http://www.embryology.ch/anglais/fplacenta/villosite01.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1B. Sekundární klky, vyplněné chorionickým mesenchymem (1) a obklopené 

cytotrofoblastem (2) a syncytiotrofoblastem (3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1C. Terciární klky, vyplněné chorionickým mesenchymem (1) a obklopené 

cytotrofoblastem (2) a syncytiotrofoblastem (3). Uprostřed kapilára plodu (4). 
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Vzniku placenty se tedy účastní tkáně mateřské i embryonální. Vyvíjející se embryo a 

následně plod přímo funkčně a prostorově zabírají jen část celkového endometria těhotné 

ženy. Tato část se nazývá decidua. Maternální část placenty neboli pars materna tvoří 

decidua basalis. Decidua basalis (někdy také bazální ploténka) je tedy část děložní sliznice 

ležící přímo pod implantačním místem. Pars fetalis, neboli plodovou část placenty, 

představuje chorion frondosum – chorion s mnohočetnými vystupujícími klky. Na 

maternální straně placentu ohraničuje decidua basalis, na straně fetální choriová ploténka. 

Takto je placenta uspořádána od 4. měsíce dále (Obr. 2). 

 

Během 4. a 5. měsíce se také vytvářejí placentární septa. Ta jsou tvořená tkání matky, ale na 

povrchu je kryje syncytiotrofoblast. Zasahují od choriové ploténky do intervilózních prostorů. 

Placentární septa dělí placentu na jednotlivé oddíly, označované kotyledony. Placentární 

septa nedosahují až k choriové ploténce, takže intervilózní prostory jednotlivých kotyledonů 

od sebe nejsou izolovány. Kotyledon vlastně přestavuje útvar složený z jednoho úponového 

klku a jeho volných klků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2. Průřez placentou ve 4. měsíci těhotenství. 1, pupečník; 2, amnion; 3, choriová 

ploténka; 4, intervilózní prostor s mateřskou krví; 5, decidua basalis; 6, kotyledon; 7, klk. 

Online course in embryology for medicine students Universities of Fribourg, Lausanne and 

Bern (Switzerland), http://www.embryology.ch/anglais/fplacenta/villosite01.html 

 

3.1.3. Placenta na konci gravidity 

Placenta se během postupujícího těhotenství a růstu plodu neustále zvětšuje. Na konci 

gravidity obvykle pokrývá jako diskovitý útvar asi 30% vnitřního povrchu dělohy. Její váha 

 



 13 

se pohybuje mezi 500–600 g, průměr může kolísat mezi 15 a 25 cm a obvyklá výška je okolo 

3 cm. Tvoří ji 15–20 kotyledonů. Celkový povrch choriových klků činí 4–14 m
2
.Každou 

minutu se do placenty (do prostoru mezi klky) vlévá asi 500 ml mateřské krve, vstřikované ze 

zhruba 100 artérií. Zralou placentu můžeme dělit na dvě části podle toho, z jakých tkáň 

vznikla (Obr. 3). První částí je: 

 část maternální (pars materna), tvořená bazální ploténkou (decidua basalis), 

obsahující mateřské cévy a děložní žlázky, druhou pak 

 část plodová (pars fetalis), tvořené choriovou ploténkou a krytá amniem, pod nímž se 

sbíhají choriové cévy k úponu pupečníku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3. Placenta z maternální (vlevo) a fetální (vpravo) strany. 1, kotyledon; 2, odstřižený 

amnion; 3, pupečník. 

Online course in embryology for medicine students Universities of Fribourg, Lausanne and 

Bern (Switzerland), http://www.embryology.ch/anglais/fplacenta/villosite01.html 

 

3.1.4. Průtok krve placentou 

Placenty savců se dělí do čtyř skupin podle toho, kolik tkáňových vrstev odděluje maternální 

a fetální oběh. Člověk má tzv. hemochoriální placentu. V tomto typu placenty mateřská krev 

omývá přímo trofoblast a žádná další mateřská tkáň už není přítomna. 

Na mateřské straně se vylévá krev z spirálovitých artérií do intervilózního prostoru. Krev 

mezi klky v podstatě tryská, neboť je přiváděna pod vyšším tlakem, než který panuje 

intervilózně. Když po výtrysku tlak poklesne, krev volně stéká po klcích i s metabolity plodu, 

které přestoupily z klků jen přes tenkou vrstvu syncytiotrofoblastu. V decidua basalis se pak 

tato krev vlévá do rozšířených žil a je odváděna z dělohy. 
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Z plodu odtéká odkysličená krev s produkty metabolismu pupečníkovou šňůrou. Ta 

obsahuje dvě pupečníkové artérie vedoucí odkysličenou krev, které se v placentě větví na 

množství radiálně uspořádaných placentárních artérií pronikajících do klků. Okysličená krev 

je naopak sbírána do tenkostěnných žilek sbíhajících se do pupečníkové žíly. Pupečník tedy 

obsahuje dvě cévy vedoucí odkysličenou krev a jednu žílu, vedoucí krev okysličenou. 

Pupečník obvykle měří kolem 50 cm a jeho průměr činí asi 2 cm. 

 

3.2. Vznik cévní cirkulace placenty 

Pozoruhodnou vlastností lidského cévního systému je jeho strukturní stabilita. Za 

fyziologických podmínek nedochází ke vzniku nových cév, ani k větvení z expanzi těch 

stávajících. Za určitých okolností se cévní systém ovšem může adaptovat, rozšiřovat a 

remodelovat v odpovědi na různé stimuly. Tyto změny probíhají nejvýrazněji v ženském 

pohlavním systému, tj. ve vaječnících, endometriu a placentě (Reynolds a kol., 1992; Gordon 

a kol., 1995). Ke změnám v uspořádání cévního sytému dochází také během hojení ran, při 

retinopatiích či při růstu nádorů (Carmeliet, 2003). Proangiogenní i antiangiogenní faktory, 

jejich vzájemné vybalancování v dospělém savčím organismu udržuje stabilitu cévního 

systému, rovněž regulují embryonální (Breier, 2002) a placentární vývoj (Regnault a kol., 

2002). 

V případě embrya vznikají buňky cévního endotelu z primárních progenitorových buněk, 

které se rychle dělí a organizují do primitivní kapilární sítě. Tento proces je nezbytný pro 

organogenezi a správný vývoj embrya. U druhů, kde je vývoj embrya úzce spojen s funkcí 

placenty, je vznik, zrání a přetrvávání placentární cirkulace také pro vývoj embrya zásadní. 

V této kapitole si přiblížíme procesy vaskulogeneze a angiogeneze, s tím, že pro- a 

antiangiogenním faktorům (VEGF, FGF, Ang-1 a jiné) se budeme podrobněji věnovat 

v kapitole následující. 

3.2.1. Vakulogeneze 

Vaskulogeneze je proces, při kterém migrací a diferenciací progenitorových endotelových 

buněk vznikají nové cévy. Endotelové a hemangiopoetické (zdroj krevnícch buněk) buňky 

mají společného předka, progenitor. Tímto progenitorem je hemangioblast. Hemangioblasty 

se shlukují do skupina a tvoří ve stěně žloutkového váčku embrya tzv. krevní ostrůvky 

(Obr. 4). Ostrůvky se protahují do provazců a následně se uzavírají do primitivních trubiček. 

Toto se děje zhruba ve 3. týdnu od oplodnění. Další krevní ostrůvky vznikají následně 
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v choriové ploténce, kardiogenní oblasti (podkovovitá oblast vystlaná endotelem a obklopená 

budoucími buňkami srdečního svalu) a v zárodečném stvolu (součást budoucího pupečníku) 

(Sadler, Thomas, W., Langmanova lékařská embryologie). Proces vakulogeneze končí 

vznikem primárního cévního řečiště, které zahrnuje tzv. dorzální aorty a kardinální vény. 

Z těchto základních cévních útvarů vznikají dále pučením, vchlipování, prodlužováním 

apod.ostatní části vyvíjejícího se cévního systému. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4. Růstové faktory a jejich receptory, zapojené do různých fází vniku cévního systému 

nahoře), a schéma procesů vaskulogeneze a angiogeneze. Růstovým faktorům se budeme 

podrobněji věnovat v následující kapitole. Podle Charnock-Jones a kol., 2004. 

 

3.2.2. Angiogeneze 

Na vaskulogenezi navazuje angiogeneze. Angiogeneze je proces novotvorby krevních cév. 

Nové cévy vznikají z pre-existujících kapilár různými způsoby, ať už pučením, vchlipovaním 

či prodlužováním. Může se tak dít dělením endotelových progenitorů v kapilárách, nebo 

vzmezeřováním progenitorů z okolí (Charnock-Jones a kol., 2004). Aniogeneze je tedy 

komplex velmi dynamických procesů, které se odehrávají ve 3D prostředí. Jejich výsledkem 

je zvyšování počtu a/nebo délky úseků kapilár, které mohou být zapojeny do krevního řečiště. 

Podle toho, zda se vznikající céva prodlužuje či větví, rozlišujeme větvící a nevětvící 

angiogenezi (Obr. 5). Nevětvící angiogeneze obvykle představuje prodlužování existujících 

kapilár, případně jejich další organizaci do smyček. Termín větvící angiogeneze obvykle 

popisuje sled událostí vedoucích ke vzniku propojených kapilárních smyček, které mohou 

zahrnovat i vznik a odstup nových kapilár (Tab. 2) (Charnock-Jones, 2004). Existuje sled 
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kroků, které musí být splněny, aby došlo ke větvení exitující kapiláry a odstupu kapiláry nové 

(Carmeliet, 2003; Jain RK, 2003; Augustin, HG, 2001): 

1. musí dojít k vasodilataci (rozšíření) a zvýšení propustnosti stěny stávající kapiláry, 

2. musí být aktivovány proteázy, nutné k narušení bazální membrány stávající kapiláry, 

3. musí vzrůst proliferační aktivita endotelových progenitorů, 

4. endotelové buňky musí migrovat (chemotaxí) k místu odstupu nové kapiláry, 

5. endotelové buňky musí v místě odstupu zformovat trubici se zřetelnou dutinou 

uprostřed, 

6. okolo odstupující kapiláry se musí semknout pomocné buňky (pericyty), aby novou 

kapiláru stabilizovaly. 

 

Je zřejmé, že angiogeneze je proces zahrnující řadu kroků, do kterých je zapojeno množství 

faktorů regulujících jednotlivé kroky angiogeneze různým způsobem. 
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Obr. 5. Přehled typů procesů a kapilarizace klků během jejich vývoje. Podle Charnock-Jones 

a kol., 2004. 

 

Tab. 2. Definice termínů spojených s angiogenezí. Podle Charnock-Jones a kol., 2004. 

Termín Definice Kdy a kde se objevuje 

Vaskulogeneze Vznik nových cév 

z hemangioblastových 

prekurzorů 

V klcích placenty mezi 21. až 

32. dnem po oplodnění. 

Angiogeneze Vznik nových kapilár z již 

pre-existujících. Zahrnuje 

vzrůst v počtu či délce 

V klcích placenty od 32. dne 

po oplodnění. 
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kapilár, event. kombinaci 

obojího. 

Větvící angiogeneze Typ angiogeneze, při němž se 

na mikrokapilárách tvoří 

četné kapilární kličky. 

Zvyšuje se tak počet 

kapilárních jednotek. 

V klcích placenty od 32. dne 

do cca 24. týdne od 

oplodnění. 

Nevětvící angiogeneze Typ angiogeneze, při němž se 

prodlužují kličky již existující 

na vzniklých mikrokapilárách. 

V klcích placenty od 24. 

týdne od oplodnění až do 

porodu. Tato perioda je 

typická současným výskytem 

větvící i nevětvící 

angiogeneze. 

Angiogeneze s odstupem 

nových kapilár 

Vznik nových cév jejich 

laterálním odstupem z cév již 

existujících.  

Viz. větvící angiogeneze 

Nevětvící angiogeneze 

(prodlužováním) 

Jde o navyšování délky 

existující cévy. Může jít o 

prostou proliferaci 

endotelových buněk, ale může 

zahrnovat i remodelaci 

stávající cévy (změnu v počtu 

buněk, tvaru či průsvitu 

kapiláry). V případě současné 

remodelace cévy je tato 

angiogeneze označována i 

jako apikální proliferace. 

Existuje optimální délka 

(zhruba 200 mikrometrů), od 

které se cévy prodlužují 

cestou větvící angiogeneze. 

Viz. nevětvící angiogeneze 

Nevětvící angiogeneze 

(vmezeřením progenitorů) 

Forma angiogeneze, při které 

cévy rostou inkorporací 

nových endoteliálních buněk 

mezi existují endotel.Může se 

objevit na několika místech 

cévy současně. 

Viz. nevětvící angiogeneze. 

Nevětvící angiogeneze 

(vchlípením) 

Nová céva vzniká po 

rozdělení stávající podélným 

či kolmým sloupcem 

endotelových buněk. Proces 

vede ke vzniku místa větvení. 

Viz. větvící angiogeneze. 

Hyperkapilarizace a 

hypervaskularizace klků 

Jde o synonyma popisující 

vzrůst hustoty cév 

v placentárním klku. Tento 

vzrůst hustoty může být 

vyjádřen např. jako poměr 

objem kapilár:délka klku. 

Termín nepopisuje některý 

z typů angiogeneze. 

V klcích placenty. Objemové 

hustoty kapilár vzrůstají celé 

těhotenství, výrazněji v druhé 

půlce gestace. Poměr délky 

kapilár a délky klku roste do 

půlky těhotenství, v druhé 

půli klesá, v době termínu 

porodu opět roste. 
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4. Faktory účastnící se vývoje cévního zásobení placenty 

V termínu porodu představuje povrch terminálních klků placenty, využitelný pro výměnu 

plynů, plochu asi 13 m
2
. Kapiláry placenty samotné pak obsahují asi 25% celkového 

fetoplacentárního objemu krve (Luckhardt a kol., 1996). Vznik, neustálá přestavba a 

udržování takto rozsáhlého systému vyžaduje úzkou koordinaci mnoha faktorů. Důležitou 

regulační roli hrají zejména různé růstové faktory (VEGF a jeho receptory, PlGF a jeho 

receptory, angiopoietin a jeho receptory), ale například i oxid dusnatý či cévní endotelový 

kadherin (Charnock-Jones a kol., 2004; Kingdom a kol., 2000). V této kapitole si je blíže 

představíme. Na vývoji cévního zásobení placenty se samozřejmě také silně podepisují změny 

v parciálním tlaku kyslíku ve fetoplacentární cirkulaci. Těm však bude věnována následující 

kapitola. 

 

4.1. Vaskulární endotelový růstový faktor (vasular endothelial growth factor, VEGF) 

Cévní (vaskulární) endotelový růstový faktor, VEGF, je signální protein stimulující 

vaskulogeneyi a angiogenezi. Je členem velké rodiny růstových faktorů. Označení VEGF 

zahrnuje dvě podrodiny proteinů, vzniklých alternativním sestřihem na bližším či distálnějším 

konci exonu 8 jediného VEGF genu. Alternativním sestřihem exonů 6 a 7 dále vznikají různé 

formy VEGF s různou vazebnou afinitou k heparinu Cébe Suarez a kol., 2006). 

Nejprostudovanějším zástupcem je VEGF-A, dalšími členy rodiny jsou VEGF-B, VEGF-C a 

VEGF-D. Odvozenými členy jsou i VEGF-E produkovaný viry (Meyer a kol., 1999) a VEGF-

F z jedu hadů (Suto a kol., 2005). Bližší přehled jednotlivých lidských VEGF faktorů 

poskytuje tabulka 3. 

 

Tab. 3. Přehled lidských VEGF signálních proteinů. 

Růstový faktor Jeho receptor Funkce 

VEGF-A VEGFR-2 

VEGFR-1 
 Angiogeneze 

  migrace endotelových buněk 

  mitotické aktivity endotelu 

  methanmonooxygenázové aktivity 

 vznik lumen kapilár 

 vznik fenestrací stěn kapilár 

 chemotaxe makrofágů a granulocytů 

 vasodilatace (nepřímo přes oxid dusnatý) 

 

VEGF-B VEGFR-1 Angiogeneze myokardu plodu 

VEGF-C VEGFR-3 Lymfangiogeneze 
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VEGFR-2 

VEGF-D VEGFR-3 

VEGFR-2 

Vývoj lymfatických cév obklopujících plicní 

bronchioly 

 

Všechny VEGF růstové faktory navozují buněčné odpovědi cestou svých tyrosinkinázových 

VEGF receptorů (VEGFRs). VEGF-A se váže na receptory VEGFR-1 (Flt-1) a VEGFR-2 

(KDR/Flk-1). VEGFR-1 pravděpodobně moduluje funkci VEGFR-2 receptoru, například 

vyvazováním VEGF. VEGFR-2 zřejmě zprostředkuje téměř všechny účinky navozené VEGF 

(Holmes a kol., 2003). VEGF-B využívá k signalizaci receptor VEGFR-1, zbylé lidské VEGF 

pak zejména receptory VEGFR-3. 

 

V placentě byl v rámci trofoblastu, v Hofabuerových buňkách a vaskulatuře hladké svaloviny 

detekovány VEGF-A (Clark a kol., 1996; Clark a kol., 1998; Sharkey a kol., 1993; Shore a 

kol., 1997; Wulff akol., 2002), v NK buňkách deciduy pak VEGF-C (Li a kol., 2001). VEGF-

B se účastní zejména angiogeneze myokardu plodu (Claesson-Welsh a kol., 2008). 

Sekrece a exprese VEGF-A se během těhotenství mění. Hladina VEGF-A s postupem 

těhotenství klesá (Cooper a kol., 1996). Cirkulující VEGF-A lze detekovat v krevní plasmě 

matky od 6. týdne od početí, jeho hladina se zvyšuje až ke konci prvního trimestru (Evans a 

kol., 1998). Exprese VEGF-A je v podmínkách placenty s nižším parciálním tlakem kyslíku 

vůči tkáním matky navozena transkripčním faktorem HIF-1 (hypoxia-inducible factor 1) 

(Semenza a kol., 1999). Účinky VEGF-A jsou variabilní a zahrnují angiogenezi, zvýšenou 

migraci endotelových buněk, vzrůst mitotické aktivity endotelu, nárůst 

methanmonooxygenázové aktivity, iniciaci vzniku lumen kapilár, vznik fenestrací stěn 

kapilár, navozují chemotaxi makrofágů a granulocytů a podílí se na vasodilataci (nepřímo 

přes oxid dusnatý). Je známo, že vazba VEGF-A na VEGFR-1 stimuluje vznik endotelových 

trubic, zatímco vazba na receptor VEGFR-2 vede spíše k nárůstu endoteliální proliferace 

(Breier, 2000). 

Během třetího trimestru sekrece VEGF-A klesá a naopak začíná vzrůstat hladina dalšího 

z členů VEGF rodiny, placentárního růstového faktoru (PlGF) (Khaliq a kol., 1996; 

Crescimanno a kol., 2000). 
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4.2. Placentární růstový faktor (placental growth factor, PlGF) 

Placentární růstový faktor (PlGF) je signální protein kódovaný jediným PGF genem ležícím 

na 14. chrmomozómu. Náleží do VEGF rodiny proteinů. V placentě je lokalizován 

v trofoblastu klků i placenty, vyskytuje se však i v endotelu cév pupečníku (Clark a kol., 

1998; Yang a kol., 2004). S VEGF sdílí 53% sekvenční homologii (Maglione a kol., 1991). 

Oproti VEGF je však jeho exprese indukována vyšší hladinou kyslíku v tkáni (Khaliq a kol. 

1999). Biologicky aktivní formou proteinu je většinou dimer spojeny disulfidickým můstkem. 

Váže se jen na Flt-1/sFlt-1 receptor (VEGFR-1). 

Byly popsány 4 isoformy PlGF. Po prvních dvou izoformách PlGF-1 a PlGF-2, lišících se 

úsekem 21 aminokyselin a vazebnou afinitou k heparinu (Hauser a Weich, 1993), byla 

popsána isoforma PlGF-3, vyskytující se jen v trofoblastu placenty a existující i jako 

monomer (Cao a kol., 1997). Poslední dosud popsanou isoformou je PlGF-4, která sdílí 

stejnou sekvenční skladbu aminokyselin jako PlGF-3, ale je obohacena o heparin vážící 

doménu (Yang a kol., 2003). PlGF-1, -3 a -4 se váží jen na Flt-1/sFlt-1 receptor (VEGFR-1). 

PlGF-2 má schopnost vázat se též na neuopilin (NRP)-1 a -2 (Migdal a kol., 1998) 

Přehled lidských PlGF poskytuje tabulka 4. 

 

Tab. 4. Přehled lidských PlGF signálních proteinů 

Růstový 

faktor 

Jeho 

receptor 
Lokalizace Vazba heparinu 

PlGF-1 VEGFR-1 

Trofoblast placenty, endotel 

pupečníku 

 

– 

PlGF-2 VEGFR-1 
Trofoblast placenty, endotel 

pupečníku 
+ 

PlGF-3 VEGFR-1 Jen v placentě – 

PlGF-4 VEGFR-1 
Trofoblast placenty, endotel 

pupečníku 
+ 

 

PlGF ovlivňuje mnoho buněčných typů a vyvolává variabilní odpovědi. Jedněmi z prvním 

popsaných účinků byly účinky proangiogenní. PlGF stimuluje proliferaci, migraci a přežití 

endotelových buněk (Ziche a kol., 1997; Carmeliet a kol. 2001; Adini a kol., 2002; Fischer a 

kol., 2007; Schmidt a kol., 2011.) Stimuluje také proliferaci mezenchymálních fibroblastů a 

reguluje kontraktilitu buněk stěn cévních, které obklopují endotel během růstu cévních 

kolaterál (Yonekura a kol., 1999; Bellik a kol., 2005). PlGF je také schopen atrahovat 
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myeloidní prekurzory do místa nových odstupů kapilár (Hattori a kol., 2002) a aktivovat 

makrofágy vylučující další proangiogenní a lymfangiogenní faktory (Selvaraj a kol., 2003). 

Jak jsme již zmínili, během třetího trimestru začíná vzrůstat hladina PlGF, pozitivně 

regulovaná vyšším parciálním tlakem kyslíku v trofoblastu placenty (Khaliq a kol., 1996; 

Crescimanno a kol., 2000). Je rovněž známo, že aktivace VEGFR-1 stimuluje vznik 

endotelových trubic, zatímco vazba na receptor VEGFR-2 vede spíše k nárůstu endoteliální 

proliferace (Breier, 2000). Zdá se, že PlGF by mohl své proangiogenní účinky alespoň 

částečně zprostředkovávat tvorbou heterodimerů s VEGF (Cao a kol., 1996). Jak se 

s pokračujícím těhotenstvím mění vzájemný poměr VEGF a PlGF (od dominance VEGF 

k dominanci PlGF), mění se i poměr jejich účinků. Tím lze vysvětlit i změny v typu 

angiogeneze probíhající v klcích placenty: prvotní větvící angiogeneze se postupně mění 

v převažující angiogenezi nevětvící, vedoucí ke vzniku terminálních klků (Cao a kol., 1996). 

Z molekulárního hlediska jde o přesun angiogenních aktivit stimulovaných také vazbou na 

VEGFR-2 k aktivitám iniciovaných v podstatě výhradně cestou VEGFR-1 receptoru pomocí 

PlGF. 

 

4.3. Angiopoietin 

Dalším z proangiogenních růstových faktorů je angiopoietin. Tato podrodina proteinů 

zahrnuje čtyři členy, Ang-1, Ang-2, Ang3 a Ang-4. Byla popsána také řada proteinů blízce 

angiopoietinu příbuzných (ANGPTL2-7), ANGPTL3, ANGPTL4, ANGPTL5, ANGPTL6, 

ANGPTL7) (Kim a kol., 1999; Thurston, 2003; Li, 2007). Angiopoietiny působí přes své 

receptory Tie-1 (tyrosine kinase with immunoglobulin and epidermal growth factor homology 

domains) a Tie-2. 1 and Tie-2 (Tunica internal endothelial cell kinase). Ačkoliv přirozený 

ligand Tie-1 receptoru zatím nebyl popsán, Ang-1 může aktivovat Tie-1 receptor pomocí 

fosforylace Tie-2 receptoru (Yuan a kol., 2007). 

Z podrodiny angiopoietinů jsou v rámci lidského organismu nejlépe prostudovány Ang-1 a 

Ang-2 (Davis a kol., 1996; Maisonpierre a kol., 1997) (Tab. 5). Sdílejí asi 60% sekvenční 

homologii a zhruba stejnou afinitu k Tie-2 receptoru, na který se oba váží. Oba podporují 

VEGF-ovlivněnou angiogenezi a růst i migraci buněk trofoblastu in vitro. V prvním trimestru 

těhotenství bývají v trofoblastu kolokalizovány a pravděpodobně působí autokrinně. Ang-2 

zvyšuje syntézu DNA v trofoblastu a uvolňování oxidu dusnatého, Ang-1 je silným 

chemotaktickým signálem pro buňky trofoblastu (Seval a kol., 2008). Hladiny Ang-1 a Ang-2 
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se v průběhu gravidity mění, pravděpodobně i v závislosti s antagonistickými efekty Ang-2 

vůči působení Ang-1 (Hurliman a kol., 2010) 

 

Tab. 5. Charakteristika angiopoietinů Ang-1 a Ang-2. Volně podle Seval a kol., 2008, a 

Hurliman a kol., 2010. 

 Ang-1 Ang-2 

Receptor 
Tie-2 i Tie-1 (po navázání na 

Tie-1 fosforyluje Tie-2)  
Tie-2 

Účinek 

- potencuje přežití buněk 

- navozuje reorganizace 

buněk endotelu 

- zapojuje pericyty a buňky 

hladké svaloviny do 

dozrávání a stabilizace 

nově vznikajících kapilár 

- antagonizuje efekt Ang-1  

- destabilizuje kapilární síť 

- navozuje ztenčení cévních stěn 

- potlačuje kontakt buněk endotelu 

s peri-endotelovými buňkami cévních 

stěn 

- uvolňováním buněk endotelu je 

zpřístupňuje pro VEGF a potencuje tak 

VEGF vaskulogenezi a angiogenezi 

Lokalizace 

v placentě 

Syncytiotrofoblast, slabě 

cytotrofoblast 
Syncytiotrofoblast 

Změny v 

těhotenství 

Od půlky těhotenství hladina 

klesá, s ní i poměr Ang-1/Ang-2 
Od půlky těhotenství hladina vzrůstá 

 

Angiogenní faktory Ang-3 a Ang-4 jsou ortology, popsané u hlodavců (Ang-3) a člověka 

(Ang-4) (Lee a kol., 2004). Jejich biologické role zatím nejsou příliš objasněny, ale je známo, 

že se oba váží na Tie-2 receptor. Ve vaskulogenezi a angiogenezi lidské placenty nebyly 

zatím podrobně studovány. Jejich stručnou charakteristiku poskytuje tabulka 6. 

 

Tab. 6. Charakteristika angiopoietinů Ang-3 a Ang-4. Volně podle Lee a kol., 2004. 

 Ang-3 Ang-4 

Ortolog Hlodavců (myš, krysa) Lidský 

Receptor Tie-2 Tie-2 

Role na receptoru 
Antagonista, inhibuje Tie-1 

navozenou fosforylaci Tie-2 
Vede k fosforylaci Tie-2 

Hypoxie vyvolává 

zvýšenou expresi v  

v plicích, játrech, mozečku a srdci 

krys 

buňkách endotelu 

buňkách glioblastomu 



 24 

4.4. Oxid dusnatý 

Oxid dusnatý (NO) je důležitá multifunkční molekula, která moduluje aktivitu celé řady 

tkání,včetně lidského reprodukčního systému. Vzniká z aminokoyseliny L-argininu 

působením enzymu NO-syntázy (syntázy oxidu dusnatého). Byly popsány tři izoforny NO-

syntáz. Dvě (neuronální NO-syntáza neboli NOS I či nNOS, a endoteliální NO-syntáza, NOS 

III či eNOS) jsou exprimovány konstitutivně v různých tkáních organizmu. Třetí izoforma je 

inducibilní (iNOS či NOS II) a její exprese může být indukována např. cytokiny či jinými 

faktory (Moncada a kol., 1991; Iganrro, 1991; Sessa, 1994). 

NO působí cestou cGMP silně vazodilatačně a snižuje tedy odpor cév. Lokální produkce NO 

přispívá ke snížení cévního odporu i v rámci fetoplacentární cirkulace, a to zejména 

v artériich klků, neboť cévy pupečníku a velké cévy choriové ploténky se na regulaci 

fetoplacentárního odporu příliš díky svému vyššímu průsvitu neprojeví (Gude a kol., 1990; 

Wieczorek a kol, 1995). Díky nižšímu odporu cévního řečiště je placenta udržována 

v klidovém stavu, nedochází ke kontrakcím či jejímu odlučování, a těhotenství může být 

udrženo. 

V placentě, jejíž cévní zásobení není inervováno, je lokálním zdrojem oxidu dusnatého eNOS. 

Aktivita eNOS byla prokázána v placentách člověka i jiných savců, s výskytem ve všech 

trimestech. Distribuce a aktivita eNOS se liší časově i prostorově, s časovým maximem 

v prvním trimestru (Ramsay a kol., 1996). Nejsilnější exprese byla popsána v trofoblastu 

terminálních klků, s 6–9× nižší intenzitou pak v myometriu (Buttery a kol., 1994; Al-Hijji a 

kol., 2003). Snížení aktivity eNOS během postupujícího těhotenství je přičítáno vzrůstajícím 

hladinám estrogenu a progesteronu (Baxtra a kol., 2003). 

 

4.5. Endotelový kadherin (vascular endothelial-cadherin) 

Poslední z regulačních proteinů, které si přiblížíme, je endotelový kadherin (E-kadherin), 

nebo též kadherin-5. Je to transmembránový protein ze superrodiny kadherinů, kódovaných u 

člověka na dlouhém raménku chromosomu 16. 

Endotel cévního zásobení představuje zásadní ochrannou bariéru materno-fetálního 

transportu. Paracelulární štěrbiny mezi buňkami endotelu umožňují prostup zejména malých 

(pod 70 Da) hydrofilních látek. Molekuly jako E-kadherin, které adherují (přiléhají) k těmto 

štěrbinám, vytvářejí kontinuální monovrstvy regulující prostup látek endotelem. Regulují tedy 

propustnost cévních stěn, přežití endotelu, tubulogenezi a zahájení angiogeneze (Leach a kol., 

2004). V lidské placentě je E-kadherin exprimován již v hemagioblastech v prvním trimestru. 
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Blízkost těchto transmembránových molekul a povrchových proangiogenních receptorů, jako 

jsou VEGFRs, jimž umožňuje společně reagovat na extracelulární signály. Po nástupu 

VEGH-indukované angiogeneze se např. exprese E-kadherinu výrazně sníží a propustnost cév 

vůči makromolekulám vzrůstá. Děje se tak díky forsforylaci E-kadherinu navozené VEGFR 

(Westweber, 2008). A naopak, vzrůst hladin E-kadherinu a jeho shlukování okolo 

paracelulárních štěrbin blokuje proliferační odpověď endotelových buněk na VEGF, zároveň 

s inhibicí VEGFR-2 (Lampugnani a kol., 2003). 

 

5. Parciální tlak kyslíku a změny v hladinách angiogenních a inhibičních faktorů 

vaskulogenese 

Během počátku těhotenství a během prvního trimestru je vtok maternální krve i krve plodu 

omezen. Výsledkem je vznik kyslíkového gradientu. Embryogeneze tedy zprvu probíhá 

v prostředí, které je vůči tkání matky relativně hypoxické (Rodesch a kol., 1992). Kyslíková 

homeostáza je přitom zásadní jak pro dospělý organismus, tak pro plod. Odchylky od 

fyziologických hladin kyslíku v tkáni mohou vést k hyperoxickému poškození tkáně jeho 

nadměrnou koncentrací, stejně jako k metabolickým problémům navozených hypoxií. Změny 

v hladinách kyslíku, vyvolané alterací cévního zásobení nebo aktuálních nároků tkáně, vedou 

k akutní i chronické odpovědi organismu. 

 

5.1. Nízký parciální tlak kyslíku jako angiogenní faktor 

Chronická odpověď organismu na kyslíkový stres se obvykle projeví změnami v hladinách 

příslušných mRNA transkriptů. Toho může být dosaženo buď aktivací transkripce, nebo 

změnou stability dané mRNA (Charnock-Jones a kol., 2004). Tyto mechanismy pomohou 

udržet fyziologické procesy v homeostáze. Často přehlíženou otázkou ale je, jaká je vlastně 

přesná fyziologická tkáňová koncentrace kyslíku, na jejíž udržování je systém „nastaven“. 

Důležitost této otázky vyvstává hlavně s souvislosti s vývojem placenty, kdy se parciální tlak 

kyslíku fyziologicky mění během postupu gestace. „Hypoxii“ bychom tedy v souvislosti 

s vývojem placenty měli definovat jako stav patologické či neobvykle nízké hladiny kyslíku 

v určitém místě v určitém časovém okamžiku. Důraz bychom přitom měli klást na 

patologickou hodnotu parciálního tlaku kyslíku (pO2), nejen na hodnotu nízkou ve srovnání 

s ostatními tkáněmi. 

Změny v pO2 v intervilózním prostoru během těhotenství jsou relativně dobře popsány 

(Jauniaux a kol., 2001; Soothill a kol., 1986; Rodesch a kol., 1992). Hladiny pO2, kterým je 
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vystaven endotel artérií, se liší od hladin pO2, dosažených ve venózním prostředí. Během 

prvních 8 týdnů gestace je pO2 v intervilózním prostoru asi 20 mmHg, po 12 týdnech už 

stoupá nad 50 mmHg. Parciální tlak kyslíku pak roste kontinuálně asi do 16 týdne, kdy pO2 

dosahuje hodnoty zhruba 60 mmHg. Posléze začne opět klesat na zhruba 45 mmHg v době 

porodu. Jakkoliv se hodnota 20 mmHg na počátku gravidity může zdát nízká, nejde v tomto 

případě o hypoxii (Charnock-Jones a kol., 2004). 

Nízký parciální tlak kyslíku je v prvním trimestru pro vývoj správné fetoplacentární cirkulace 

nezbytný. Do 11.–12. týdne není vtok maternální krve do fetoplacenární jednotky ustaven. 

Rozvíjí se od 12. týdne, a to nejprve z periferie placenty směrem ke středu. Pokud by došlo 

k průtoku maternální krve fetoplacentární jednotkou dříve, vedlo by takto vyvolaní zvýšení 

pO2 paradoxně k předčasnému nárůstu oxidativního stresu v placentě. Pokud by nedošlo 

rovnou k zániku těhotenství, další vývoj cévního zásobení by byl výrazně zredukován a plod 

by byl v pozdějším těhotenství vystaven výrazně omezenému přísunu mateřské krve – tedy 

podmínkám patologické hypoxie a výživové insuficience (Jauniaux a kol., 2003a, b). 

 

Hlavními regulátory placentární vaskularizace v prostředí s nízkým pO2 jsou hypoxií 

indukované faktory (HIF). HIF patří do rodiny transkripčních faktorů zprostředkujících 

odpověď na změny v hladinách kyslíku v buňce. Nejrozšířenějším je HIF-1, exprese jeho 

paralogů HIF-2 a HIF-3 je omezenější. HIF-1 tedy nejspíše hraje roli v obecné homeostáze, 

zatímco úlohy HIF-2 a HIF-3 jsou specializovanější (Semenza, 2000). HIF-1 má dimerickou 

strukturu. Skládá se z podjednotky HIF-1, spojenou s podjednotkou HIF-1, sloužící jako 

jaderný translokátor. Po dimerizaci a translokaci do jádra se HIF-1 váže na (na) hypoxii 

responzivní element (HRE) cílových genů, kterých může regulovat více než 200 – mimo jiné 

upreguluje VEGF, PlGF či angiopoietin-2 (Ortiz-Barahona a kol., 2010). Za normoxie 

(standardní hladiny kyslíku) je HIF-1a podjednotka hydoroxylována na konzervovaném 

prolinovém zbytku. Tuto hydroxylaci zajišťují prolylhydroxylázy (PHDs). PHDs slouží jako 

vlastní „kyslíkový senzor“. Jejich kofaktorem je Fe
2+

 a molekulární kyslík jako kosubstrát. Při 

dostatečné hladině kyslíku jsou PHDs aktivní, HIF-1 podjednotka je hydroxylací označena a 

následně může být degradována v proteasomu (Jaakkola a kol., 2001; Tanimoto a kol., 2000). 

V dobře okysličených buňkách je poločas degradace HIF-1 poměrně krátký, obvykle se 

pohybuje pod 5 minut (Wang a kol, 1995). Jiným způsobem regulace aktivity HIF-1a je jeho 

hydroxylace na aspraginovém zbytku proteinem nazvaným faktor inhibující HIF-1 (FIH-1). 

Tato hydroxylace zabrání spojení podjednotek HIF-1 k ve funkční dimer. V případě 
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dostatečné hladiny kyslíku v buňce je FIH-1 aktivní a hydroxyluje HIF-1, neboť při této 

reakci utilizuje molekulární kyslík. V případě hypoxie pak k hydroxylaci HIF-1 nedochází a 

ten se může po dimerizaci vázat na HRE svých cílových genů v jádře (Lando a kol., 2002a, 

b). FIH-1 je tedy dalším „kyslíkovým senzorem“ regulujícím aktivitu a dostupnost HIF-1 za 

různých hladin kyslíku v buňce. 

 

5.2. Parciální tlak kyslíku v 1. trimestru 

Už v roce 1987 ukázali Hustin a Shaaps, že vtok maternální krve do prostou mezi vyvíjející se 

klky není ustaven až do 11.–12. týdne těhotenství (Hustin a Shaaps, 1987). Buňky 

cytotrofoblastu při invaginaci „ucpávají“ spirálové arterioly dělohy, takže výlev krve mimo ně 

je minimální. Hladina kyslíku v placentární tkáni je asi 2,5% (necelých 20 mmHg). Až v 11.–

12. týdnu gravidity se s masivním a progresivním vtokem okysličené mateřské krve do 

intervilózního prostoru zvedá pO2 na cca 50 mmHg (20%) a je fyziologicky stimulována 

diferenciace trofoblastu (Jauniaux a kol., 2003a,b). Do té doby bývá vývoj cévního zásobení 

placenty označován také jako „první vlna invaze trofoblastu do deciduálních segmentů 

spirálových artérií“. Zdá se, že nízká hladina O2 v intervilózním prostoru stimuluje proliferaci 

cytotrofoblastu, zatímco pozdější hladina vysoká navozuje jeho diferenciaci a změnu jeho 

endotelového fenotypu (Gebancev a kol., 1997). Je již všeobecně akceptováno, že hypoxie 

cestou HIF-1 zvyšuje hladiny VEGF, sVEGFR-1 a Ang-1 mRNA, stejně jako sekreci 

vlastních proteinů, a naopak inhibuje produkci PlGF v buňkách trofoblastu. Vliv hypoxie na 

produkci PlGF je ovšem tkáňově specifický, v buňkách myokardu, gliomů či fibroblastech 

hypoxise sekreci PlGF zvyšuje (Li a kol., 2005; Khaliq a kol., 1999; Yamakawa a kol., 2003). 

 

Během prvního trimestru dochází k přesmyku primárně vaskulogenních procesů na 

angiogenní. Vaskulogenní a angiogenní faktory se tohoto procesu účastní parakrinním či 

autokrinním mechanismem a jeho vývoj odpovídá vzorci exprese těchto faktorů (Geva a kol., 

2002) (Obr. 6). Hladiny VEGF-A a Ang-1 v relativně hypoxickém prostředí trofoblastu v 1. 

trimestru rostou. VEGF-A navozuje vaskulogenezi a posléze angiogenezi, Ang-1 stabilizuje 

takto vzniklé cévní zásobení. Hladiny Ang-2 jsou v této fázi gravidity 100–400 vyšší než 

hladiny VEGF-A a Ang-1, což pravděpodobně umožňuje vznikajícímu cévnímu zásobení se 

remodelovat. Velikost placenty může růst a může lépe pokrývat rostoucí metabolické nároky 

plodu. Hladina HIF-1 mRNA i proteinu je v 1. trimestru maximální z celého těhotenství, 

s absolutním vrcholem mezi 7.–10. týdnem (Ietta a kol., 2006). 



 28 

 

 

 

 

Obr. 6. Změny hladin VEGF-A, Ang-1, Ang-2 a PlGF s postupujícím těhotenstvím. Podle 

Geva a kol., 2002, a Levin a kol., 2004. 

 

5.3. Parciální tlak kyslíku ve 2. trimestru 

Zhruba ve 12. týdnu těhotenství přestává invaginující trofoblast „ucpávat“ spirálové arterioly 

a mateřská krev se může začít vylévat do intervilózního prostoru. V důsledku vtoku 

okysličené mateřské krve se zvedá pO2 na cca 50 mmHg (20%), který dále progresivně stoupá 

o cca 10 mmHg (Jauniaux a kol., 2003a,b). Od 17. týdne začíná pO2 opět velmi zvolna, 

nicméně graduálně klesat (Charnock-Jones a kol., 2004). Tyto změny spustí změnu fenotypu 

trofoblastu z proliferačního na invazivní – je spuštěna „druhá vlna invaze trofoblastu“, 

startující mezi 16. a 18. týdnem těhotenství. Součástí této „druhé vlny“ je kritická fáze invaze 

trofoblastu, která ústí v modifikaci spirálních arteriol deciduy na nízkoodporové cévy 

s velkým průtokem maternální krve. Tato fyziologická transformace je charakterizována 

postupnou ztrátou muskuloelastické struktury cévní stěny jejím „nahrazením“ ammorfním 

fibrionoidním materiálem, ve kterém zahnízdí trofoblasty (Lyall a kol., 2001). Hladiny 

VEGF-A a Ang-1 ve 2. trimestru rostou velmi zvolna (Ang-1) či spíše stagnují (VEGF-A), 

pokles hladiny Ang-2 pokračuje. Hladina PlGF roste a ke konci 2. trimestru je zhruba 

dvojnásobná oproti jeho začátku (Geva a kol., 2002; Levine a kol., 2004) (Obr. 6). 
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5.4. Parciální tlak kyslíku ve 3. trimestru 

Zatímco ve druhém trimestru jsou kyslíkové nároky rostoucího plodu uspokojovány a pO2 

v intervilózním prostoru klků je nejvyšší (okolo 60 mmHg), s dalším růstem plodu se zvyšuje 

i jeho metabolická poptávka. Vaskulatura klků musí být remodelována, aby dovolila více 

čerpat plodu z maternální krve, a intervilózní pO2 postupně klesá až ke konečným cca 45 

mmHg v době porodu. Změna v parciálním tlaku kyslíku přenastaví i rovnováhu v sekreci 

VEGF-A a PlGF. Sekrece VEGF-A stagnuje, zatímco produkce PlGF strmě roste, s maximem 

produkce mezi 29.–32. týdnem (Levine a kol., 2004) (Obr. 6). Tato konkordantní změna 

v hladinách VEGF-A a PlGF se promítne do regrese kapilár v nezralých středních klcích a do 

facilitace nevětvící angiogeneze na úkor větvící. Prostup kyslíku z maternální krve do krve 

plodu přes stěny zrajících cév obohacené o další vrstvu (tunica media) zajišťuje jeho gradient 

mezi maternální a fetální krví. pO2 v této fázi těhotenství činí asi 40 mmHg v intervilózním 

prostoru a 10 (v artériích) resp. 20 mmHg (v žílách) v lumen cév (Kaufmann a kol., 2004). 

Zatímco dynamika hladiny Ang-1 je podobná jako dynamika VEGF-A, hladina Ang-2 

výrazně kles a na konci 3. trimestru je zhruba 10 nižší než na počátku těhotenství (Geba a 

kol., 2002) (Obr. 6). Klesá tak i destabilizační vliv Ang-2, který by jinak neumožnil preferenci 

nevětvící angiogeneze. 

Přehled vývoje placentárních klků v jednotlivých trimestrech těhotenství, spolu se zapojením 

hlavních angiogenních faktorů, poskytuje (Obr. 7). 
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Obr. 7. Vývoj placentárních klků je iniciován během prvních 28 dní od oplodnění. Nejprve 

vznikají primární klky, obsahující buňky trofoblastu. Mezi 15. a 22. dnem vstupují do 

primárních klků buňky extraembryonálního mesodermu (EEM) a vznikají sekundární klky. 

Během následujících 7 dnů diferencují mesenchymální buňky odvozené od 

extraembryonálního mesodermu na hemangioblasty (HBLs), které dále diferencují 

v angioblastické a endotelové (ECs) buňky a hematopoetické (HSs) buňky (28. den po 

oplodnění). Tyto buňky delaminují ze stěny primitivní cévy do jejího lumen. Fetoplacentární 

vaskulární prostor vzniká dilatací štěrbin mezi buňkami a formuje se primitivní kapilární síť 

(PCN). Tím je dovršen vývoj terciárních klků. Ještě před vznikem primitivních cév se 

v mesenchymu sekundárních klků objevují Hofbauerovy buňky (makrofágy 

mesenchymálního původu), exprimující angiogenní faktory zapojené do parakrinní iniciace 

vaskulogeneze. V buňkách deciduy (DCs) dochází rovněž k expresi angiogenních faktorů, 

zprostředkujících invazi trofoblastů do maternální cirkulace. Od tohoto stadia až do konce I. 

trimestru vznikají nové cévy větvící angiogenezí. Vzniká kapilární síť v rámci kmenových a 

nezralých prostředních klků (IMV). Další kapiláry vznikají odstupem nových kapilárních 

větví, vmezeřením či vchlípením endoteliálních buněk. Do vznikající vaskulatury se zapojují 

pericyty a buňky hladké svaloviny. Kapilární strom nyní obsahuje cévy různých velikostí. Od 

počátku III. trimestru až do porodu začíná dominovat nevětvící angiogeneze, při níž se 

sávající cévy zvětšují vmezeřením. Vznikají zralé střední (MMV) a terminální klky (TV). 

Pokles proliferační aktivity trofoblastů a vzrůst proliferace endotelu vede ke zvyšování délky 

cévy, jejímu stočení a vyboulení povrchu trofoblastu, takže se prostorově zformuje terminální 

klk. S dalším postupem gestace koncové kapiláry místně dilatují a vznikají na nich široké 

lakuny, které vyrovnávají odpor dlouhých, nepříliš bohatě větvených kapilárních smyček, a 

vzrůstající krevní tlak plodu. 
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6. Opožděný intrauterinní růst (IUGR) 

Prostorové uspořádání placentárních klků a jejich probíhající strukturní změny v průběhu 

těhotenství mohou odrážet různé formy hypoxie, kterým byly fetální kapiláry během vývoje 

vystaveny. Buňky trofoblastu reagují na snížený parciální tlak kyslíku změnou exprese pro- i 

antiangiogenních faktorů. Na úrovni morfologické dochází k alteracím v kapilárním větvení, 

ke změnám objemových, povrchových i délkových parametrů kapilár a k deformacím 

v celkovém vývoji cévního zásobení placentárních klků. V této kapitole se zaměříme na 

molekulární regulaci, morfologii a morfometrii ve dvou případech komplikovaných gravidit: 

na uteropalcentární hypoxii a hypoxii postplacentární. Obě jsou spojeny s patologickým 

vývojem plodu. 

 

Asi 4 % novorozenců tvoří skupina dětí s opožděným intrauterinním růstem, tzv. IUGR 

(intrauterine growth retardation). Termínem IUGR se označuje stav, kdy plod nedosáhne své 

geneticky podmíněné velikosti. Přesně definovat IUGR je ovšem obtížné, neboť nelze 

jednoznačně stanovit geneticky danou hmotnost a délku daného jedince. Pod termínem IUGR 

lze tedy popsat plody, které své geneticky dané velikosti nedosáhly vlivem nějakého 

patologického procesu. Funkčně však již termín IUGR nezahrnuje plody malé fyziologicky 

v rámci své, genotypem dané, konstituce. V literatuře se pro patologicky i fyziologicky malé 

plody často používá souhrnný termín SGA (small for gestation age). Jako SGA plody se 

označují plody s odhadovanou hmotností pod 10. percentil růstové křivky pro dané gestační 

stáří. Alternativně lze za SGA plody označit takové, jejichž odhadovaná hodnot je menší než 

2 směrodatné odchylky od průměrné hmotnosti v daném gestačním věku. Tato definice však 

také neodliší SGA plody od plodů postižených IUGR. Přitom až 70% plodů s váhou pod 10. 

percentilem růstové křivky je malých z důvodů konstitučních faktorů (např. ženské pohlaví 

plodu, etnikum matky, parita matky a její BMI) a není přitom vystaveno riziku vyšší 

perinatální morbidity nebo mortality (Lubchenko a Battaglia, 1967; Bakketeig a Magnus, 

1992). Mírný (pod 10. percentil růstové křivky) a těžký (pod 3. percentil) IUGR je pak 

definován váhou plodu pod 2500 g v termínu porodu, od 37. gestačního týdne dále 

(Alexander a kol., 1996). 
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6.1. Typy opožděného intrauterinního růstu 

Velikost plodu lze odhadnout pomocí ultrazvukové biometrie. Diagnosticky nejdůležitější pro 

stanovení diagnózy IUGR je biometrie mezi 28. a 32. týdnem gravidity. Hodnotí se zejména 

biparietální rozměr hlavičky (BPD), obvod hlavičky (HC), abdominální cirkumference (AC) a 

délka femuru (FL). K výpočtu odhadu hmotnosti plodu (EFW, Estimated Fetal Weight) se 

následně používají rovnice kombinující výše uvedené parametry. Příklady rovnic jsou 

uvedeny na obr. 8. V Praxi jsou nejčastěji používány rovnice dle Sheparda a Hadlocka 

(Shepard a kol., 1982; Hadlock a kol., 1985). 

 

 

Obr. 8. Rovnice pro výpočet odhadu hmotnosti plodu (EFW, Estimated Fetal Weight). BPD, 

biparietální rozměr hlavičky; HC, obvod hlavičky; AC, abdominální cirkumference a FL, 

délka femuru. 

 

Z hlediska výstupů biometrických měření lze IUGR dělit na proporcionální a 

disproporcionální (Maulik D, 2006). 

 

Proporcionální IUGR je charakterizována sníženými růstovými parametry, stanovenými 

pomocí ultrasonografické biometrie, a to zejména biparietálním průměrem (BPD) a obvodem 

břicha (AC). Nejčastěji je tato porucha genetického původu, s následkem intrauterinní 

hyperplazie všech orgánů plodu. Tato růstová restrikce se projeví obvykle už v první polovině 

těhotenství. 

Naopak disproporcionální hypotrofie se projeví i na růstu hlavy, ale je daleko výraznější v 

oblasti břicha. Nacházíme potom zvýšený poměr mezi BPD a AC. Tento typ IUGR je 

závažnější, má větší vliv na vývoj plodu a změny fetoplacentární jednotky a cévního řečiště 
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matky. Dysproporcionální hypotrofie je častější (70–80%), porucha v růstu plodu se u ní 

projevuje ve druhé polovině těhotenství. (Bamberg a Kalache, 2004). 

Někdy se uvádí ještě třetí typ IUGR, smíšený. Objevuje se poslední 2–3 týdny před 

narozením. Příčinou bývá snížení fetoplacentální průtok krve, snížené zásobení kyslíkem, 

glukózou či esenciálními aminokyselin (Čech a kol., 2006). 

 

V diagnostice a klasifikaci IUGR hraje významnou roli také flowmetrie, tedy měření krevního 

průtoku placentou či cévami a žílami plodu. Z hlediska diagnózy IUGR je důležitá flowmetrie 

pupečníkové artérie, pomocí které můžeme odlišit IUGR např. od konstitučního SGA stavu. 

Vyvíjející se plod má celé spektrum obranných mechanismů proti nedostatečné nutriční a 

kyslíkové dodávce; jedním z nich je i redistribuce krevního oběhu ve smyslu přednostní 

dodávky krve do životně důležitých orgánů (srdce, mozek – tzv. „brain sparing effect“, 

nadledviny). V těchto cévách, zejména mozkových, pak vaskulární rezistence klesá, a s ní i 

poměr toku v systole a diastole (arteria cerebri media). V dalších cévách včetně pupečníkové 

artérie dochází ke zvýšení vaskulární rezistence, což se promítne do zvýšeného poměru vlny 

systoly a diastoly a do zvýšeného tzv. indexu pulzatility (PI). Průtok krve umbilikální artérií 

klesá až k nulovým nebo reverzním hodnotám. Tento omezený koncový diastolický tok 

obvykle svědčí o závažném IUGR a následné pravděpodobnosti vyšší perinatální morbidity a 

mortality (Sterne a kol., 2001). 

V průběhu těhotenství stoupá endiastolická průtoková rychlost. Konstantní průtok na konci 

diastoly se v arteria umbilicalis ustaví obvykle od 16. týdne. Flowmetrii lze provádět kdekoliv 

na pupečníku, od úponu fetálního až k úponu placentárním. Nejvyšší průtoková endiastolická 

rychlost je patrná směrem k placentě, což je dáno tím, že placenta jez vaskulárního hlediska 

sytém nízkoodporový. Měření se proto provádějí obvykle u placentárního úponu,nebo ve 

střední části volného pupečníku. 

Průtokovou křivku lze hodnotit dle různých parametrů. Jedním z nich je i přítomnost či 

nepřítomnost průtoku arterií umbilicalis na konci diastoly (end-diastolického průtoku). Podle 

toho dělíme IUGR také na: 

 IUGR se zachovaným end-diastolickým průtokem v umbilikálí artérii (IUGR + PED, 

IUGR + persisting end dissastolic flow), a 

 IUGR s nulovým (zero, absent endiastolic flow) nebo dokonce zpětnmý (reversed end 

diastolic flow) end-diastolickým průtokem (IUGR + ARED, IUGR + absent or 

reversed end diastolic flow). 
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V rámci této práce budeme dále dělit IUGR na tyto dvě skupiny, tedy IUGR+PED, a 

IUGR+ARED. 

 

6.2. IUGR a patologie placentárního transportu 

Patologie placentárního transportu jsou situovány do tří oblastí: uteroplacentární cirkulace 

(matka), výměna látek v intervilozních prostorech (placenta) a pupečníková a fetální cirkulace 

(plod). Vyvíjející se plod má vícero obranných mechanismů, namířených proti 

nedostatečnému suplementu živinami a kyslíkem. V první řadě dochází ke zpomalení až k 

zastavení růstu plodu a omezení jeho pohyblivosti. Následuje centralizace oběhu, to znamená 

redistribuce krve k životně důležitým orgánům (mozek, srdce, nadledvinky). Dochází ke 

zvýšené cirkulaci červených krvinek (hemokoncentrace), je nastartována jaterní 

glukoneogeneze a spuštěn anaerobní metabolizmus glukózy, jehož výsledkem je zvýšená 

produkce laktátu. Chronická hypoxie plodu je vyvolána jakýmkoliv faktorem, který snižuje 

nebo omezuje fetoplacentární cirkulaci. (Pardi a kol., 2002) 

Nejčastější příčinou IUGR je ischemie normálně bohatě zásobené placenty, která vede ke 

zhoršení uteroplacentární perfuze (Arroyo a Winn, 2008). Vznik IUGR je důsledek 

nedostatečného prodloužení, větvení, a dilatace kapilárních smyček během formování 

terminálních klků (Ahmed a Perkins, 2000). Strukturální změny se dokonce mohou lišit dle 

typu hypoxie (Mayhew a kol., 2004). 

 

V následujících subkapitolách se zaměříme na molekulární regulaci, morfologii a morfometrii 

dvou IUGR stavů, a to IUGR+PED a IUGR+ARED. 

Molekulární regulace se týká změn hladin angiogenních faktorů. 

Z hlediska morfologie a morfometrie se většina angiogenenzních procesů se posoudit 

stereologicky na řezech placentární tkání. Čistý nárůst fetální kapilární sítě se dá popsat 

celkovým objemem kapilár (total volume, TV), jejich povrchovou plochou (total surface, TS) 

a délkou (total lenght, TL). Stupeň kapilarizace (vaskularizace) klků může být vyjádřen 

relativními parametry, např. stanovením objemu kapilár, jejich povrchu a délky v rámci 

jednoho klku. Tak získáme poměry povrchů klků a jejich délek. Hustota kapilárního objemu 

(volume density, VD) popisuje poměrnou část klků vyplněnou kapilárami. Povrchové a 

délkové hustoty udávají velikost kapilárního povrchu (surface density, SD) a délky (lenght 

density, LD) ve fixním objemu klku. Povrchový poměr specifikuje povrchovou plochu 

kapilár dělenou povrchovou plochou klku. Délkový poměr vyjadřuje celkovou délku kapilár 
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vůči celkové délce klku. Tvar celkového povrchu je určen tvarovými koeficienty (perimetr
2
 / 

plocha). Stupeň větvení může být vysledován 3D rekonstrukcí sérií řezů. Ke kvantifikaci je 

pak použita stanovená délka kapiláry, která je zkombinována s počtem bodů odstupu nových 

kapilárních větví na úsek kapiláry. Změny uvedených morfometrických parametrů v obou 

typech IUGR patologií uvádí tabulka 7. 

6.2.1. IUGR + PED (uteroplacentární hypoxie) 

Opožděný intrauterinní růst se zachovaným end-diastolickým průtokem v pupečníkové artérii 

(IUGR+PED) spadá pod uteroplacentární typ hypoxie. V případě uteroplacentární hypoxie je 

maternální krev, vylévající se do prostoru mezi klky, normoxická, ale její výlev do 

intervilózního prostoru je heterogenní a místy značně omezený. Jde tedy o ischemickou 

hypoxii. Je důsledkem nedostatečné invaze trofoblastu do endometriálních cév v ranné fázi 

těhotenství. 

 

6.2.1.1. Molekulární regulace IUGR+PED 

Na základě změn hladin angiogenních faktorů popsaných ve fyziologických graviditách by 

v případě IUGR+PED bylo možno očekávat normální čí zvýšenou expresi HIF a VEGF, a 

zejména od půlky gestace dále sníženou hladinu PlGF. Vzhledem k tomu, že nízký parciální 

tlak kyslíku a hladiny VEGF-1 upregulují též hladiny Ang-2, lze očekávat i změněný poměr 

exprese Ang-1 a Ang-2 proteinů. V literatuře existuje značná nesourodost pramenů 

popisujících chování jednotlivých angiogenních faktorů za podmínek IUGR. Může to byt 

dáno i tím, že mnoho autorů popisuje IUGR+PED zároveň s preeklampsií, která je sice 

častou, avšak nikoliv bezpodmínečnou komorbiditou matek s IUGR plody. Mnozí autoři také 

neberoi v potaz např. skladování a uvolňování VEGF-A v krevních destičkách, což může 

zásadně ovlivňovat dynamiku jeho sérových hladin, ani interakci rozpustného VEGFR-1 

s volně cirkulujícícm VEGF-A a PlGF. Níže se proto pokusíme o shrnutí mnohdy 

kontroverzních literárních dat. Chování vybraných angiogenních faktorů může být 

v IUGR+PED graviditách následující: 

 Hladiny VEGF-A bývají v případě IUGR+PED na konci gravidity nezměněny nebo 

redukovány, hladiny VEGFR-1 jsou popisovány zvýšené. 

 Může být přítomen pokles hladin PlGF v séru kolem poloviny gestace. Exprese 

v tkáních placenty může být zvýšená. 
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 Hladina Ang-2 mRNA je redukována, hladina Ang-1 mRNA nezměněna. 

 Hladina růstového faktorů fibroblastů (FGF-2) je v séru matky nezměněna. 

 Hladina angiogeninu v séru i placentě je nezměněna. 

 

6.2.1.2. Morfoglogie a morfometrie 

Pro IUGR+PED je typický nárůst větvící angiogeneze. Dochází k poklesu objemu a povrchu 

kapilár klků a k poklesu kapilární délky. Navzdory těmto parametrům ale může být rozsah 

kapilarizace klků zachován, ba i zvýšen (Mayhew a kol., 2007; Rainey a Mayhew, 2010). 

Samotná vaskularizace tedy ovlivněna není. Plocha průřezu kapilárou může zůstat 

nezměněna, bylo však popsáno i jej zvětšení či naopak zmenšení (morfometrie viz tab. 7). 

Změny v počtu endotelových buněk nejsou známy. 

Nárůst větvící angiogeneze je zodpovědný za typické malformace terminálních klků. Povrch 

klků je mnohočetně zprohýbaný s prominujícími uzlíkovitými útvary. Na histologických 

řezech jsou patrné shluky terminálních klků, navzájem propojených (Obr. 9). 

 

6.2.2. IUGR + ARED (postplacentární hypoxie) 

Intrauterinní růstová retardace s nulovým nebo zpětným end-diastolickým průtokem 

(IUGR+ARED) nezřídka nastupuje už v časných fázích těhotenství a často bývá spojena 

s časnou preeklampsií. Stav asociovaný s IUGR+ARED bývá také označován jako placentární 

hyperoxie, neboť změny v krevním řečišti fetoplacentární jednotky výrazně omezují 

vychytávání kyslíku z intervilózního prostoru. Prokysličení plodu je pak výrazně sníženo, 

neboť v krvi intervilózního prostoru zůstává kyslík nevyvázán. Hyperoxií rozumíme fakt, že 

parciální tlak kyslíku v intervilózním prostoru je pak vyšší, než je pro danou fázi gravidity 

obvyklé, nicméně arteriálního pO2 krve matky nedosahuje (Mayhew a kol., 2004).  

 

6.2.2.1. Molekulární regulace 

Podobně jako v případě IUGR+PED, je i v diagnóze IUGR+ARED na základě změn hladin 

angiogenních faktorů popsaných ve fyziologických graviditách možno očekávat určité 

chování hladin angiogenních faktorů za této patologie: 

 Exprese VEFG-A je v syncytiotrofoblastu snížena, stejně jako hladina VEGFR1. 

Hladina VEGFR-2 se oproti normě nemnění. 
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 Hladiny PlGF jsou vyšší, zejména ve druhé půlce těhotenství. 

 Hladiny Ang-2 mRNA se ve tkáni placenty neliší od hladit detekovaných ve zdravých 

kontrolách, nicméně hladi a proteinu Ang-2 je nižší. Tyto změny nejspíš odrážejí 

odlišnou regulaci na úrovni postranslační. 

 Plasmatické hladiny angiogeninu u IUGR+ARED gravidit jsou při srovnání 

s kontrolami redukovány, tkáni placenty je však hladina angiogeninu srovnatelná nebo 

zvýšená. 

 

6.2.2.2. Morfologie a mofrometrie 

Pupečník vstupuje u IUGR+ARED placent často na okraji placenty, nikoliv středem. Počet 

kotyledonů je často redukován. Terminální klky jsou extrémně dlouhé a hypovaskularizované 

(Obr. 8). Je silně ovlivněn proces vaskularizace. Tyto změny ústí ve stav nazývaný 

„deficience terminálních klků“. Postranní větve klků chybí. Dlouhé a nevětvené kapilární 

smyčky zvyšují difúzní vzdálenost matka–dítě (in Benirschke a kol., 2012). Stěny artérií klků 

jsou silnější a cévy mají menší průměr.V případě malých klků se průměr cév oproti 

kontrolním jedincům nemění, ale délka klku je snížena (Tab. 7). 

 

Tab. 7. Souhrn morfometrických změn placentárních klků v těhotenstvích komplikovaných 

IUGR. Podle Mayhew a kol., 2004, 2007. 

 

 

 

 

 IUGR+PED IUGR+ARED 

Celkový objem (TV)  

 

Celkový povrch (TS)  

Celková délka (TL)  

Objemová hustota (VD)  nebo  

Povrchová hustota (SD)  

Délková hustota (LD)  

Poměr délky  nebo   

Poměr povrchu  nebo   

Tvar celkového povrchu   

Stupeň větvení   
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Obr. 9. Vývoj klků placenty ve druhé polovině gestace v normě i patofyziologii. A, 

abnormální vývoj s excesívní nevětvící angiogenenzí (IUGR+ARED); B, normální vývoj 

s převahou nevětvící angiogeneze; C, abnormální vývoj s excesívní větvící angiogenezí 

(IUGR+PED). Podle Kaufmann a kol., 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10. Vliv typu angiogeneze na histologii klku. A, excesívní nevětvící angiogeneze 

(IUGR+ARED); B, převaha nevětvící angiogeneze ve fyziologické placnetě v termínu 

porodu; C, excesívní větvící angiogeneze (IUGR+PED). Vzrůstající podíl větvící angiogeneze 

vede ke komplexnějšímu histologickému profilu klku, menším intervilózním prostorům a 

vyšším hustotám syncytiálního „zauzlení“ (syncytial knotting). Zvětšeno 60. Z Mayhew a 

kol., 2004. 
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7. Vybranné fyzikálně-chemické parametry plynů ve vodném prostředí 

Během počátku těhotenství a během prvního trimestru je vtok maternální krve i krve plodu 

omezen. Prostředí, v němž se vyvíjí embryo, je zprvu vůči tkání matky relativně hypoxické 

(Rodesch a kol., 1992). Hodnota parciálního tlaku kyslíku se ale fyziologicky mění během 

postupu gestace (Jauniaux a kol., 2001; Soothill a kol., 1986; Rodesch a kol., 1992). V této 

kapitole si letmo přiblížíme některé fyzikálně-chemické zákonitosti související s hladinou 

kyslíku ve vodném prostředí organismu. 

 

V termodynamicky nerovnovážných systémech probíhají při neměnných vnějších 

podmínkách samovolné procesy, vedoucí nakonec k ustavení rovnováhy. Mezi tyto procesy 

patří také transportní děje. Transportní děj je proces, při němž se mění hodnota určité 

veličiny (látkového množství, energie, hybnosti) v daném místě systému s časem. V rámci 

procesů vedoucích k ustanovení rovnováhy systémů v termodynamické nerovnováze se nyní 

zmíníme o jevech na (kapalinovém) rozhraní fází a o difúzi. 

 

7.1. Povrchové napětí 

Roku 1805 postuloval Thomas Young, že povrch kapaliny se z hlediska mechanických 

vlastností chová jako hypotetická pružná blána natažená přes povrch kapaliny. Povrch 

kapalné látky tedy se chová tak, jako by jej vytvářela tenká pružná vrstva, stahující povrch 

kapaliny. Tato vrstva mívá tloušťku 10
-9

 až 10
-8

 m. 

Na hladině kapaliny (na rozhraní fází) se tedy kapalina snaží při daném objemu nabýt co 

nejmenšího povrchu. Povrchová vrstva kapaliny se skládá ze vzájemně interagujících molekul 

nebo atomů. Zjednodušeně, interakční síly mezi molekulami či atomu mohou být odpudivé či 

přitažlivé. Přitažlivé síly se také nazývají kohezní síly nebo soudržnostní síly. Vznikají jako 

důsledek vztahu elektronů ve struktuře jedné molekuly k elektronům ve struktuře v molekule 

druhé. Výsledkem je pak zvájemná elektrická přitažlivost molekul. Mezi tyto kohezní síly 

patří síly Londonovy, van der Waalsovy, polární, síly tvořící vodíkové můstky aj. Kohezní 

síly mohou převládat nad silami adhezivními. Adhezivní síly popisují schopnost dvou 

materiálů spolu přilnout. Jsou to mezimolekulární přitažlivé chemické a fyzikální síly na 

styčných plochách v nerovnostech a pórech materiálů. 

 

Důsledkem kohezních sil působících v povrchu kapaliny je povrchové napětí kapaliny. Je 

definováno jako síla vztažená na jednotku délky myšleného řezu povrchem kapaliny. Působí- 
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-li na úsečku délky dl v rovině povrchu kolmá síla dF, pak povrchové napětí  vyjádříme 

jako: 

 

  
  

  
 

 

Jednotkou povrchového napěti je N/m. 

 

Povrchové napětí může být charakterizováno i pomocí práce vnějších sil potřebné ke zvětšení 

plochy vydělená hodnotou změny plochy. Je to vlastně hustota povrchové energie. 

Z fyzikálního hlediska jsou oba termíny zaměnitelné, nicméně termín povrchové napětí se 

častěji používá pro kapalinová mezifází, zatímco termín povrchová energie pro popis mezifází 

tvořící povrch pevné látce. Povrchové napětí je tedy přímo úměrné energii nutné ke zvětšení 

plochy kapaliny a nepřímo úměrné zvětšení této plochy: 

 

  
  

  
 

 

Povrchová energie  má stejný fyzikální rozměr jako povrchové napětí (N/m = J/m
2
 = kg/s

2
). 

Lze ji vyjádřit takto: k posunutí příčky (řezu rozhraním) délky l o vzdálenost s je třeba 

vynaložit prácí W = F.s. Při tomto posunu se zvětší povrch (dS) kapalinového filmu o 2 l s. 

Povrchová energie  je pak definována jako: 

 

  
 

  
  

  

   
 

 

  
   

 

Hodnota povrchového napětí nezávisí na velikosti povrchu, ale závisí na teplotě. Se stoupající 

teplotou klesá až na nulu při tzv. kritické hodnotě. 

 

7.2. Adsorpce 

Oproti objemu kapalné fáze může na rozhraní dojít ke změně koncentrace látek. Na fázových 

rozhraní se koncentrují zejména látky snižující Helmoltzovu energii soustavy. Mění se 

(většinou snižuje) povrchové napětí. Tento děj se nazývá adsorpce. 

Adsorbované množství i-té složky soustavy na rozhraní oproti objemu fáze se vyjadřuje 

pomocí tzv. specifické adsorpce Γi: 
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i popisuje přebytek hmoty sledované složky na jednotku plochy fázového rozhraní. ni 

označuje celkové množství dané složky v soustavě a ni´ a ni´´ látková množství této látky v 

jednotlivých fázích. 

 

Práce spojená se změnou adsorpce souvisí se změnou chemického potenciálu d Závislost 

povrchové energie na adsorpci v povrchové vrstvě pak vyjadřuje Gibbsova rovnice: 

 

         
 

Zjednodušeně, Gibbsova rovnice říká, že adsorpce nějaké látky vyjádřená povrchovým 

přebytkem  je směrnicí poklesu povrchové energie  při vzrůstu chemického potenciálu  

adsorbující se látky. 

V případě adsorpce na rozhraní roztok/plyn vyjadřuje závislost mezi množstvím složky 

adsorbované ve fázovém rozhraní, složením objemových fází a mezifázovou energií tzv. 

Gibbsova adsorpční izoterma. 

 

7.3. Difúze 

Jiným transportním jevem v kapalinách je proti adsorpci působící difúze. Termínem difúze je 

popisováno samovolné vyrovnávání koncentrací v soustavách s koncentračním gradientem v 

důsledku pohybu částic. Působením difúze proti adsorpci může dojít k ustanovení adsropční 

rovnováhy. 

Příčinou difúze, tedy pohybu částic vyvolaného gradientem, je rozdíl v hustotě molekul 

v různých částech prostoru. Hnací silou difúze je změna koncentrace složky s polohou, tedy 

derivace koncentrace podle polohy: 
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Rychlost difúze je pak vyjadřována difúzním tokem Ji představujícím látkové množství 

difundující složky i, které za jednotku času projde jednotkovou plochou kolmou ke směru 

difúze ve stacionárním prostředí: 

 

  
   

    
    

  
 

 

kde D je difúzní koeficient závislý na vlastnostech difundujících částic i prostředí. 

Koncentrační gradient dci/dx (změna koncentrace se vzdáleností) se v libovolném bodě při 

stacionární difúzi nemění s časem. Toto je znění 1. Fickova zákona. 

 

Difuzní koeficient pak udává počet molů dané složky směsi, jež projde jednotkovou plochou 

za jednotku času při jednotkovém spádu koncentrace složky. Hlavní jednotkou je m
2
/s. 

U plynů roste difúzní koeficient D s teplotou a klesá s tlakem. U zředěných roztoků složky i 

v rozpouštědle j lze difúzní koeficient odhadnout z Einsteinovy rovnice: 

 

  
    

 
 

 

kde kB je Boltzmannova konstanta, T absolutní teplota a f koeficient tření. 

 

Koeficient tření f pohybu kulovitých částic větších než molekuly prostředí a o poloměru r , 

pohybujících se disperzním prostředím o viskozitě η lze určit ze Stokesovy rovnice: 

 

       

 

Vztah mezi difúzním koeficientem a středním posuvem    určuje Einsteinova- 

-Smoluchowského rovnice: 

 

           

 

kde D je difúzní koeficient a kde τ je doba, za kterou částice prodifunduje do vzdálenosti    . 

Pokud difúzní koeficient vyjádříme z Ensteinovy rovnice a koeficient tření (v případě velkých 

kulovitých částic) z rovnice Stokesovy, pak lze střední posuv definovat jako: 
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Tento vztah je označován jako Einsteinova-Smoluchowského rovnice. Byla použita i 

k výpočtu Avogadrovy konstanty. 

 

Hodnotu difúzního koeficientu lze v závislosti na pohyblivosti iontů určit i z Einsteinova 

vztahu: 

 

         
 

kde R je molární plynová konstanta (8,314 J.K
-1

.mol
-1

), T termodynamická teplota (K), z 

počet iontů, F Faradayova konstanta (96 485 C.mol
-1

) a u je pohyblivost iontu (m
2
.s

-1
.V

-1
). 

Pokud je u = 5.10
-8

 m
2
.s

-1
.V

-1
, dostáváme D  1.10

-9
 m

2
.s

-1
 pro 25°C jako charakteristickou 

hodnotu difúzního koeficientu iontu ve vodném prostředí. 

 

Nestacionární difúzi pak popisuje 2. Fickův zákon. Při nestacionární difúzi se koncentrační 

gradient složky i s časem t mění a difúzní tok se mění s polohou x: 

 

   

  
   

    

   
 

 

Integrací této rovnice pak získáme závislost koncentrace složky i na poloze a čase (ci = 

ci(x,)). 

Ve vodném prostředí, jakým tkáně lidského organismu (a zejména cirkulující tkáň, krev) jsou, 

je důležité znát údaje o plynech v tomto prostředí rozpuštěných.  

 

7.4. Rozpustnost plynu v kapalině 

O rozpustnosti množství plynu (ml) v 1 ml tekutiny pojednávají Raoultův a Henryho zákon. 

Je-li složka (rozpouštědlo) téměř čistá, její tlak je úměrný jejímu molárnímu zlomku se 

směrnicí pB. Tento vztah, nazývaný Raoultův zákon, lze definovat takto: 

Parciální tlak syté páry i-té složky nad roztokem je vzhledem k tlaku syté páry nad kapalinou 

tvořenou pouze touto složkou nižší v poměru rovném molárnímu zlomku i-té složky 
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v roztoku. Udává jej vztah: 

 

  

   
    

  

 
 

 

kde pi je parciální tlak syté páry i-té složky, p0i tlak syté páry nad čistou i-tou složkou a xi 

molární zlomek i-té složky v roztoku, tedy podíl látkového množství i-té složky ni v roztoku k 

celkovému látkovému množství roztoku n. 

 

Analogický k Raoultově zákonu je Henryho zákon. Liší se ovšem konstantou úměrnosti, 

neboť v případě Raoultova zákona vystupuje tenze par za standardních podmínek, v případě 

Henryho zákona je v nadbytku rozpouštědlo: 

 

         

 

Konstanta KI (Henryho konstanta) není tlak par čisté látky, ale empirická konstanta (s 

rozměrem tlaku) volená tak, aby v závislosti tlaku plynu I na jeho molárním zlomku byla 

směrnicí experimentální křivky při xI=0. Byla zavedena proto, že tenze par výrazně 

menšinové složky se značně liší od tenze par čisté látky. Nezávisí pak na molárním zlomku a 

nemůžeme ji určit s jistotou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.11. Raoultův a Henryho zákon jako limitní chování reálných roztoků Převzato z 

http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/js11/fyz_chem/web/idealni/Raoult-Henry.htm 
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Henryho zákon je možné jednoduše definovat. Říká že, při konstantní teplotě je množství 

plynu VB rozpuštěného v kapalině V úměrné parciálnímu tlaku pB plynu B a jeho koeficientu 

rozpustnosti. 

 

   
     

 
 

 

7.5. Parciální tlak kyslíku ve vodném prostředí 

Parciální tlak plynu ve vodném prostředí je definován jako parciální tlak plynné fáze, která je 

v rovnováze s tekutinou. Normální parciální tlak kyslíku nebo plynné složky ve směsi 

vzduchu, lze vypočítat podle Daltonova zákona parciálních tlaků, 

 

             

 

   
  

 
   

 

Platí, že součet parciálních tlaků jednotlivých plynů je roven celkovému tlaku, tedy zákon 

aditivity parciálních tlaků (pro plyny, které spolu nereagují). pi charakterizuje parciální tlak i-

té složky směsi a Vi jeho objem v celkovém objemu plynné směsi V. 

 

Parciální tlaky kyslíku ve vzduchu (vnější prostředí) a různých tkáních lidského organismu 

uvádí tabulka č.8. 

 

Tab. 8. Parciální tlaky kyslíku ve vzduchu (vnější prostředí) a různých tkáních lidského 

organismu. 

Sestaveno podle: 

http://patf-biokyb.lf1.cuni.cz/wiki/_media/vyuka/patofyziologie_respiracniho_systemu.doc 

Prostředí pO2[kPa] pCO2[kPa] 

Vnější prostředí 21,0 0,03 

Alveolární vzduch 13,3 5,30 

Arteriální krev 13,0 5,30 

Smíšená venózní krev 5,3 6,10 

Tkáně 2,7 6,60 
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Hodnota parciálního tlaku pJ plynu J ve směsi plynů je definována jako: 

 

        

 

kde xJ je molární zlomek složky J. Tento vztah mezi tlakem dané složky v systému a jejím 

molárním zlomkem ve směsi se nazývá Raoultův zákon. 

 

7.6. Kyslík v lidském organismu 

Organismus dospělého člověka potřebuje kyslík v množství asi 250 ml za minutu v tělesnému 

klidu (asi 350 litru za den). Při intenzívní svalové činnosti tato hodnota může vzrůst až 

desetkrát. Organismus přitom využívá toliko kyslík aktuálně rozpuštěný v krvi a dalších 

tkáních, neboť v těle se podstatné zásoby kyslíku netvoří. Tkáňové zásoby kyslíku pokryjí 

potřeby organizmu na dobu maximálně 5 minut. Při zástavě cirkulace mozkem dojde do 7 

sekund ke ztrátě zraku, o 1–2 sekundy poté ke ztrátě sluchu a k úplné ztrátě vědomí během 10 

sekund (cirkulační čas). Dodávka kyslíku tkáním organismu je proto kontinuální děj, 

probíhající od počátku ontogeneze až po smrt jedince. 

 

Majoritu kyslíku spotřebovaného tkáněmi (85–90%) využívá aerobní energetický 

metabolismus pro výrobu ATP. ATP je produkován zejména mitochondriemi, a dostatečné 

množství kyslíku v těchto organelách je pro energetickou homeostázu buněk rozhodující. 

V bezprostředním okolí a uvnitř mitochondrií ovlivňuje dostupnost kyslíku enzymům 

dýchacího řetězce jen jeho parciální tlak. Na izolovaných mitochondriích bylo zjištěno, že 

jsou schopny produkovat potřebné množství ATP, když je jejich parciální tlak kyslíku vyšší 

než 0,13 kPa (1mm Hg). Tato hodnota byla označena za kritickou tenzi kyslíku. Při jejím 

dosažení a poklesu pod ní trpí mitochondrie hypoxií a klesá až ustává produkce ATP. 
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Obr. 12. Schématický diagram transportu kyslíku v myokardu a energetického metabolismu 

kardiomyocytu. Kyslík je transportován v kapilárách advekcí, přes intersticium difunduje do 

buňky srdeční svaloviny, a ve vodném prostředí je cestou komplexu IV v mitochondriích 

redukován. Energetický metabolismus buňky zde reprezentují cyklus trikarboxylových 

kyselin, oxidativní fosforylace a elektrofyziologické vlastnosti buněčné membrány. Převzato z 

WU a Beard, 2009. 

 

7.7. Tkáňová tenze kyslíku 

Nejvyššímu parciálnímu tlaku kyslíku je vystaven epitel dýchacích cest, výstelka alveolů a 

endotel arterií (Tab. 8.). V dalších tkáních organismu je tenze kyslíku velmi různorodá, 

ovlivněná difúzí kyslíku na různou vzdálenost díky existenci tlakového gradientu mezi 

lokálně zásobující kapilárou a mitochondriemi buňky/tkáně. 

 

Jak už jsme se zmínili, spotřeba kyslíku (    ) je u dospělého zdravého jedince cca 250 ml za 

minutu. Toto množství kyslíku je přenášeno na patřičná místa krví, stejně jako je odpovídající 

množství oxidu uhličitého naopak transportováno do plic k vyloučení při výdechu. Na základě 

měření minutového objemu srdečního lze spočítat: 
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kde MV je minutový objem srdeční, (CO2)A je koncentrace O2 v arteriální krvi a (CO2)V je 

koncentrace kyslíku v krvi venózní. 

Minutový objem srdeční v klidu je přibližně 5 litrů za minutu. Při spotřeba 250 ml kyslíku za 

minutu pak musí 1 litr krve přenést asi 50 ml kyslíku. Arteriální krev je na kyslík výrazně 

bohatší, než tento limitní obsah. Kyslík může být krví transportován ve dvou formách: 

 Fyzikálně rozpuštěný v plazmě. Při atmosférickém tlaku činí toto množství kyslíku 

0,023 ml kyslíku na ml krve. Podle výše uvedeného vzorce by se do periferních tkání 

nedostalo dostatečné množství kyslíku, pokud by měly být zásobeny jen kyslíkem 

fyzikálně rozpuštěným: 

 

      
           

   
        

 

Fyzikálně rozpuštěného kyslíku by se tedy přeneslo jen asi 8.5 ml O2 za minutu. V periferních 

tkáních by chybělo minimálně 41.5 ml kyslíku za minutu. 

 Kyslík se dominantně transportuje krví nikoliv fyzikálně rozpuštěný, ale vázaný na 

hemoglobin. 

 

Hemoglobin u zdravého dospělého člověka tvoří asi 34% váhy erytrocytů. Pokud má zdravý 

dospělý jedinec asi 45 ml erytrocytů / ml krve (tedy má hematokrit 45%), pak litr jeho krve 

obsahuje asi 156 g hemoglobinu: 

 

                                                     

 

Jedna molekula hemoglobinu váže 4 molekuly kyslíku. 1 gram hemoglobinu tedy může vázat 

1,39 ml kyslíku. V reálu nicméně část hemoglobinu váže jiné látky a vyskytuje se ve formách, 

které nejsou schopny vázat kyslík (methemoglobin, sulfhemoglobin a karboxyhemoglobin). 

Reálnou hodnotou je cca 1,3 ml kyslíku navázaného na 1 g hemoglobinu.  

Jeden litr krve obsahující 156 g hemoglobinu pak může vázat asi 204 ml kyslíku (97%). 

K této hodnotě je nutno připočíst ještě oněch asi 8,5 ml kyslíku (3%) fyzikálně rozpuštěného. 

Množství kyslíku dodaného pro normálním minutovém výdeji srdečním tedy s rezervou 

přesahuje požadavky periferních tkání. 

Nasycení hemoglobinu kyslíkem v závislosti na parciálním tlaku kyslíku znázorňuje saturační 

křivka (Obr. 13.). Toto množství navázaného kyslíku není lineárně závislé na koncentraci 
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kyslíku v roztoku a tvar křivky je charakteristicky sigmoideální. Tento tvar souvisí se 

strukturou hemoglobinu. Hemoglobin se skládá ze 4 podjednotek obsahujících hemovou 

skupinu, která váže 1 molekulu kyslíku. Alosterické interakce mezi těmito čtyřmi 

podjednotkami pak určují závislost vazby kyslíku na hemoglobin v závislosti na pO2. Pří 

nízkém pO2 je afinita (deoxy)hemoglobinu (ke kyslíku je malá (levá část křivky), zatímco 

afinita hemoglobinu se 3 navázanými molekulami kyslíku je vysoká (pravá část). 

 

Obr. 13. Saturační křivka hemoglobinu. Podle Trojan a kol., 2003. 

 

Tyto posuvy v afinitě hemoglobinu ke kyslíku jsou životně důležité. V plicních kapilárách 

usnadňují vazbu kyslíku na hemoglobin (zrychluje se vazba poslední čtvrté molekuly) a 

naopak na periferii usnadňují uvolnění kyslíku. Tento efekt se uvolňováním kyslíku dále 

potencuje. Na vodících čárách A a B je vidět (Obr. 14.), kolik ml kyslíku se uvolní ze 100 ml 

krve při snížení pO2 ze 100 na 90 torr (A) a ze 50 na 40 torr (B) (arteriální vs. žilní krev). 
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Obr. 14. Rozdíl v množství uvolněného kyslíku při snížení pO2 o 10 torr při vysokých (A) a 

nízkých (B) saturacích. 

 

Neinvazivně se saturace hemoglobinu měří pomocí pulzních oxymetrů (Obr. 15.). Ty snímají 

saturaci hemoglobinu kyslíkem v arteriální části krevního řečiště (pulzatilní tok). Místem 

umístění detektoru jsou prsty končetin nebo ušní lalůčky, u novorozenců nohy. Zařízení vysílá 

světelné pulsy dvou vlnových délek (650 nm a 905/910/940 nm) a pomocí fotodetektoru 

snímá změny v jejich absorbanci. První saturační čidlo bylo vyvinuto roku 1935 německým 

fyzikem Karlem Matthesem. Do formy, v jaké jej známe dnes, je upravil ve 40. letech 

minulého století Glenn Allan Millikan. 
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Obr. 15. Pulzní oxymetr. Z http://www.oxymetr.cz/produkty/mereni-dospelych/prince-

100c1.htm. 
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8. Závěr 

U děti narozených s IUGR byla jednoznačně prokázána vyšší neonatální mortalita i morbidita. 

Jsou vystaveny také vyššímu riziku rozvoje chronických onemocnění v dospělém věku jako 

jsou hypertenze, onemocnění koronárních cév, obezita, diabetes II. typu. Identifikace 

možných příčin IUGR hraje klíčovou roli v managementu těhotenství. Současné možnosti 

terapie spočívají vesměs jen ve změně režimu matky, t.j. ukončení kouření, nutriční 

suplementace u podvyživených matek. Z různých doplňkových léčiv se podle některých studií 

osvědčilo podávání aspirinu. Ovšem jeho profylaktické podávání zůstává stále kontroverzní. 

Ani nadějná studie zabývající se perorálním podáváním L-argininu (prekuzoru NO) matkám s 

IUGR nepotvrdila očekávaný efekt (Winer a kol., 2009). Hyperoxygenace matky, klidový 

režim za hospitalizace, ani podávání suplementů matkám nevedou k zástavě hypotrofizace 

plodu. Důležitá je především včasná diagnostika vedoucí k výběru nejvhodnější doby 

ukončení těhotenství s ohledem na zralost plodu. K tomu nám slouží UZ vyšetření a v 

poslední době i hladiny určitých angiogenních faktorů, které mohou např. „vizualizovat“ 

preeklampsii ještě před plným klinickým propuknutím (Levine a kol., 2004). Určitě by stálo 

za to zaměřit úsilí na studium hladin angiogenních faktorů v rámci IUGR a rozšířit i uspíšit 

diagnostické možnosti, které pak výrazně vylepší perinatální prognózy plodu stran morbidity 

a mortality. 
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