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1. ABSTRAKT
Bc. Markéta Pasdiorová
Studium bakteriální mikroflóry u pacientek se spontánním předčasným porodem
Diplomová práce
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Zdravotnická bioanalytika – Odborný pracovník v laboratorních metodách
Cíl práce: Předčasný porod a předčasný odtok plodové vody jsou spojovány
s infekcemi genitálního traktu matky nebo s pozměněnou vaginální mikroflórou během
těhotenství. V práci jsou rešeršně zpracovány poznatky o vaginálním mikrobiomu,
předčasném porodu a možnostech analyzování vaginálního mikrobiomu sekvenováním
nové generace. Cílem práce bylo vyhodnotit složení bakteriální mikroflóry u pacientek
se spontánním předčasným porodem a navzájem porovnat vaginální a cervikální vzorky.
Metody: Studovaná skupina se skládala ze 7 pacientek s diagnostikovaným spontánním
předčasným porodem. Vzorky byly získány na základě spolupráce s Porodnickou a
gynekologickou klinikou Fakultní nemocnice Hradec Králové. Hodnocení vaginálního
mikrobiomu bylo provedeno metodou pyrosekvenování s použitím přístroje Genome
Sequencer FLX+.
Výsledky: Ve studii byly zachyceny všechny základní typické bakteriální vzorce.
Nejvíce zastoupeny byly bakteriální druhy Lactobacillus crispatus/casei a L. iners,
které se řadí mezi nejčastěji dominující laktobacily vyskytující se v pochvě těhotných
žen. Zastoupeny byly ovšem i druhy Gardnerella vaginalis, Ureaplasma urealyticum,
vzácně Ureaplasma parvum, řády Bifidobacteriales, Clostridiales atd.
Závěr: Nejvíce zastoupen byl druh Lactobacillus crispatus/casei, který se běžně
vyskytuje v genitální mikroflóře, poté L. iners, který představuje spíše přechodné, ale
stále zdravé prostředí. Často se jako dominantní druh objevovala Gardnerella vaginalis,
která je spojována s bakteriální vaginózou, a Ureaplasma urealyticum, způsobující
ureaplazmatické infekce a pravděpodobně i předčasný porod. Kromě jednoho případu
nebyly nalezeny žádné větší rozdíly mezi vaginální a cervikální tekutinou.
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2. ABSTRACT
Bc. Markéta Pasdiorová
The study of bacterial microflora at patients with spontaneous early delivery
Diploma thesis
Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Healthcare Bioanalytics – Specialist in Laboratory Methods

Backround: Premature delivery and premature rupture of membranes have been
associated with maternal genital tract infections or with altered vaginal microflora
during pregnancy. This work discuses knowledge about vaginal microbiome, premature
delivery and analysis options of vaginal microbiome using next-generation sequencing.
The aim of the work was to evaluate the composition of the bacterial microflora at
patients with spontaneous preterm delivery and compared with each other of vaginal
and cervical samples.
Methods: The study group consisted of 7 patients with diagnosed spontaneous preterm
delivery. Samples were obtained on the basis of cooperation with the Department of
Obstetrics and Gynecology of University Hospital Hradec Králové. The evaluation of
the vaginal microbiome was performed by pyrosequencing method using Genome
Sequencer FLX+.
Results: We have observed all typical patterns of the vaginal microflora in the samples
tested. The most frequent species were Lactobacillus crispatus/casei and L. iners, which
belong to the four most dominant lactobacilli in vagina. Several samples were
characterized by dominance of Gardnerella vaginalis, typical for vaginal bacteriosis.
Ureaplasma urealyticum, rarely Ureaplasma parvum and orders Bifidobacteriales and
Clostridiales were present mainly in samples not dominated by lactobacilli.
Conclusion: Lactobacillus crispatus/casei, which is commonly found in healthy female
genital microflora was the most occured species, followed by L. iners, which represents
rather transient but still healthy environment. The species Gardnerella vaginalis,
associated with bacterial vaginosis, and Ureaplasma urealyticum, causing ureaplasmatic
infections and also probably preterm delivery, were often found as dominant species.
There were no major differences between vaginal and cervical fluid samples except for
one cause.
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3. ÚVOD
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Za normálních podmínek je nižší ženský genitální trakt osídlen mikroflórou,
která je primárně složená z jednoho nebo více odlišných druhů bakterií rodu
Lactobacillus (zejména L. crispatus, L. jensenii, L. gasseri, L. iners), jež poskytují
pochvě antimikrobiální ochranu. Vaginální laktobacily zabraňují kolonizaci vaginálního
epitelu jinými mikroorganismy prostřednictvím různých mechanismů (Verstraelen et
al., 2009a). I přes svůj antimikrobiální potenciál však laktobacily u značného počtu žen
nedokáží udržet dominanci, což má za následek přemnožení jiných bakterií (Sobel,
2000). Nejčastěji dochází k anaerobnímu polymikrobiálnímu přerůstání v bakteriální
vaginózu bakteriemi Prevotella, Megasphaera, Gardnerella vaginalis, Sneathia,
Atopobium vaginae, nebo méně častěji k přemnožení streptokoků skupiny A a B,
bifidobakterií nebo koliformních bakterií Escherichia coli (Romero et al., 2014;
Verstraelen et al., 2009a).
Přítomnost rodu Lactobacillus je spojována se zdravým stavem a chrání ženy
v reprodukčním věku tím, že udržuje nízké vaginální pH (˂ 4,5) produkcí kyseliny
mléčné (Linhares et al., 2011). Vaginální mikroflóra je jedinečná v tom, jak prochází
hlavními kompozičními změnami během celého života ženy (Romero et al., 2014). Je
známo jen velmi málo o složení poševní mikroflóry, ale zdá se, že pohlavní steroidní
hormony hrají hlavní roli v řízení složení a stability vaginálního mikrobiomu (Gupta et
al., 2006). Negativní vliv na stabilitu vaginální mikrobioty mohou mít menstruace a
sexuální aktivita (Fethers et al., 2008; Hay, 2005). Sekreční fáze menstruačního cyklu,
charakterizována vysokými koncetracemi estrogenu a progesteronu, se zdá být více
stabilní ve smyslu složení mikrobiálního společenstva (Gajer et al., 2012).
Ztráta původních laktobacilů má za následek náchylnost k vzestupným infekcím
genitálního traktu, které jsou v těhotenství hlavní příčinou chorioamnionitidy, infekce
plodové vody a předčasného porodu (Schwebke, 2003; Sobel, 2000). Deplece
vaginálních bakterií Lactobacillus predisponuje k sexuálně přenosným infekcím, jako je
kapavka, chlamydióza a HIV infekce (Verstraelen et al., 2009a).
Předčasný porod je hlavní příčinou perinatální morbidity a mortality ve
vyspělých zemích. Děti se rodí předčasně v těhotenství kratším než 37 týdnů gestačního
stáří poté, co dojde ke spontánnímu porodu s intaktními membránami, předčasnému
odtoku plodové vody, indukovanému porodu nebo císařskému řezu. Frekvence
předčasných porodů je 5-9 % ve vyspělých zemích, např. v USA je to 12-13 %. Porody,
které následují po předčasném porodu s předčasným odtokem plodové vody
9

nazývanými spontánní předčasné porody, vyplývají z různých příčin, včetně infekce a
zánětu, onemocnění cév atd. Mezi rizikové faktory spontánního předčasného porodu
patří předchozí předčasný porod, černá rasa, nízký index tělesné hmotnosti (BMI)
matky. Nejsilnějším ukazatelem je krátké děložní hrdlo a zvýšená koncentrace
cervikovaginálního fetálního fibronektinu (Goldenberg et al., 2008).
Charakteristika bakteriálních komunit může být generována amplifikací a
sekvenováním genu pro 16S rRNA nebo metagenomickým přístupem, v obou případech
jsou analyzovány sekvence genů či genomů jedinců v bakteriálních komunitách.
Metoda se využívá též pro detekci klinicky významných a nekultivovatelných
organismů. Použití molekulárních technik rozšířilo poznatky o komplexnosti
mikrobiálního ekosystému rozmanitých vnějších i vnitřních povrchů těla, včetně lidské
vagíny (Romero et al., 2014).
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4. ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE - CÍL PRÁCE
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Práce se zabývá analýzou cervikální a vaginální mikroflóry u pacientek se
spontánním předčasným porodem. Cílem bylo určit složení bakteriální mikroflóry
použitím metody pyrosekvenování a porovnat navzájem cervikální a vaginální vzorky.
Dílčí úkoly byly následující:


Zpracovat rešeršně poznatky o vaginálním mikrobiomu, předčasném porodu a
sekvenování nové generace.



Určit zastoupení jednotlivých bakteriálních rodů, druhů či řádů z vaginálních a
cervikálních vzorků všech pacientek pomocí metod molekulární biologie.



Porovnat navzájem vaginální a cervikální mikroflóru.



Provést statistickou analýzu získaných dat.



Porovnat získaná data s výsledky jiných studií.
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5. TEORETICKÁ ČÁST
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5.1. MIKROBIOM
Mikroorganismy jsou malé, jednobuněčné organismy, které kolonizují a tvoří
komplexní komunitu nazývanou mikroflóra (mikrobiota) (Gregory, 2011). Tyto
mikroorganismy, zahrnující archaea, bakterie, houby, prvoky a viry, žijí na povrchu i
uvnitř lidského těla (Harmon, 2009; Jaroslav, 2011). Mikroorganismy byly poprvé
objeveny v roce 1675. Od jejich objevu se vědci snaží kvantifikovat jejich počet a
diverzitu, ve středu zájmu jsou především bakterie. Důkazy naznačují, že lidské zdraví
může být nejvíce ovlivněno rozmanitostí bakterií lidské mikroflóry; bakterie, které
chybí, mohou být stejně významné jako bakterie, které jsou přítomny (Turnbaugh et al.,
2007). Bakterie, skupina jednobuněčných prokaryontních mikroorganismů, jsou z
pohledu humánní medicíny obvykle považovány za škodlivé vzhledem k schopnosti
některých druhů vyvolat infekční onemocnění. Je však třeba zdůraznit, že mnohé druhy
jsou pro lidského hostitele velmi užitečné (Gregory, 2011). Mikroskopické studie
zdravého lidského těla prokázaly, že mikrobiální buňky převyšují celkový počet
lidských buněk asi desetkrát (Human Microbiome Project - Overview, 2014).
V současné době se vědečtí pracovníci snaží popsat lidský mikrobiom ve vztahu ke
zdraví a nemoci (Fettweis et al., 2012).
Lidský

mikrobiom

se

skládá

ze

stovek bilionů

až

řádově

trilionu

mikroorganismů, které kolonizují lidské tělo. Různá mikrobiální společenstva osidlují
vaginální, ústní, kožní, gastrointestinální, nosní, uretrální oblasti a jiná místa lidského
těla (obr. 1) (Fettweis et al., 2012). Prostředí s největším a nejkomplexnějším
uspořádáním mikroorganismů je gastrointestinální trakt, který obsahuje např. přibližně
jeden bilion bakteriálních buněk na 1 gram stolice (Hattori and Taylor, 2009). Toto
přirozené prostředí je velmi důležité pro lidské zdraví, neboť gastrointestinální trakt je
orgánem trávení, vstřebávání a imunity, jež do velké míry závisejí právě na obrovském
počtu a rozmanitosti přítomných mikroorganismů (Gregory, 2011). Taxonomie je
klasifikace živých organismů do fylogenetických skupin. Fylogenetická klasifikace
zařazuje organismy do skupin, které odrážejí genetickou podobnost a evoluční
příbuznost. Taxon, skupina hierarchicky uspořádána, má hlavní taxonomickou kategorii
rozdělenou do menších: nadříše, říše, kmen, třída, řád, čeleď, rod a druh, který je
základní jednotkou taxonomie. Mnoho molekulárně založených studií používá namísto
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pojmu druh různé pojmy jako „operační taxonomické jednotky (OTUs)“, „taxon“ nebo
„fylotyp“ (Lamont et al., 2011).

Obr. 1. Topografická rozmanitost lidského mikrobiomu. Převzato z (Grice and
Segre, 2011)
Poznání, které mikroorganismy existují v rámci specifických prostředí, jejich
variace v rámci mikrobiomu, jak interagují s lidským hostitelem a jak moc znamenají
pro zdraví a nemoc, je hlavním cílem projektu Human microbiome project (HMP,
Projekt lidského mikrobiomu). HMP byl zahájen v roce 2007, trval 5 let a stál 115
milionů dolarů (Gregory, 2011). Cílem HMP je široce charakterizovat lidský
15

mikrobiom a vytvořit bohatý zdroj dat, který umožní důkladné studie jeho variací ve
vztahu k počtu relevantních proměnných (tzn. genotyp, nemoci, věk, výživa, léčba a
další environmentální faktory) (Turnbaugh et al., 2007). Projekt má za úkol zjistit, zda
se jedná o sdílené jádro mikrobiomu mezi jednotlivci (obr. 2), jak změny zdravotního
stavu souvisí s mikrobiomem, vyvíjet nástroje pro podporu výzkumu a potýkat se
s etickými, právními a sociálními otázkami (Peterson et al., 2009).

Obr. 2. Teorie jádra lidského mikrobiomu a faktorů ovlivňujících jeho inter- a
intraindividuální variabilitu. Převzato z (Turnbaugh et al., 2007)
5.1.1. Vaginální mikrobiom
Pochva začíná být kolonizována brzy po narození bakteriemi Corynebacteria
sp., Lactobacillus acidophilus, Escherichia coli, Staphylococcus sp. a Streptococcus sp.
(Kenneth, 2013). Komplexní průzkum vaginální mikrobiální komunity ukázal, že
Lactobacillus je dominantní bakteriální rod pochvy většiny žen. Nejčastěji se vyskytují
Lactobacillus crispatus, Lactobacillus iners, Lactobacillus jensenii a Lactobacillus
gasseri, kdy dominuje zpravidla jeden z těchto čtyř laktobacilů (Romero et al., 2014).
16

Tyto čtyři laktobacily jsou ve větší míře zastoupeny u těhotných než netěhotných žen
(Romero et al., 2014).
Nicméně u značného podílu asymptomatických, jinak zdravých žen vaginální
mikroflóra postrádá významné množství bakterií Lactobacillus a je tvořena
fakultativními a striktně anaerobními mikroorganismy (Ma et al., 2012). Laktobacily
mohou být nahrazeny jinými bakteriemi produkujícími kyselinu mléčnou: Atopobium
sp., Megasphaera sp. a/nebo Leptotrichia sp. (Witkin et al., 2007). Mohou být také
nahrazeny anaerobními bakteriemi spojovanými s bakteriální vaginózou, jako jsou
bakterie Prevotella sp., Gardnerella vaginalis, Sneathia sp. (Romero et al., 2014).
Přestože četné studie prokázaly, že ženy s početnými druhy Lactobacillus
nemají bakteriální vaginózu, neznamená to, že ženy, které mají ve vaginální mikroflóře
málo nebo žádné laktobacily, mají bakteriální vaginózu (BV) (Ma et al., 2012).
Bohužel, běžně používaná diagnostická kritéria (Amsel, Nugent), kde je míra
„zdravosti“ částečně hodnocená skórováním nadbytku morfotypů laktobacilů, mají
tendenci k přediagnostikování BV. To by mohlo alespoň částečně vysvětlit vysokou
incidenci tzv. asymptomatické BV v reprodukčním věku žen při pozitivním skóre dle
Nugenta a žádných hlášených vaginálních symptomech. Také by to mohlo vysvětlit část
selhané léčby bakteriální vaginózy a její zjevné recidivy (Forney et al., 2006).
Ravel et al. (2010) definoval ve své studii pět hlavních skupin mikrobiálních
společenstev v lidské pochvě (obr. 3). Pět skupin, značených I, II, III, IV a V,
obsahovalo 104, 25, 135, 108 a 21 taxonů. Nejrůznorodější komunitou byla skupina IV,
a to se projevilo v Shannonově indexu diverzity komunit. Na rozdíl od jiných
anatomických míst lidského těla většině vaginálních komunit (73 %) dominoval jeden
nebo více druhů bakterií Lactobacillus, které tvořily více než 50 % všech získaných
sekvencí. Komunitě skupiny I dominoval L. crispatus (26 %), zatímco ve skupině II
převládal L. gasseri (6,3 %), skupině III L. iners (34,1 %) a skupině V L. jensenii
(5,3 %), jak je naznačeno na obrázku 4. Komunita patřící do skupiny I měla nejnižší
medián pH (4,0 ± 0,3), kdežto skupina IV měla medián pH nejvyšší (5,3 ± 0,6).
Zajímavostí bylo, že u společenstev, kde dominovaly laktobacily jiné než L. crispatus,
bylo o něco vyšší pH, což naznačuje, že možná neprodukují tolik kyseliny mléčné jako
skupina I (Ravel et al., 2010).
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Obr. 3. Heatmap procentuální hojnosti mikrobiálních taxonů nalezených ve
vaginální mikrobiální komunitě 394 žen reprodukčního věku (barevný klíč je
naznačen v pravém dolním rohu). (A) Kompletní spojení klastrování vzorků
založených na druhovém složení a četnosti vaginálních bakteriálních komunit, které
definují skupiny společenstev I až V. (B) Nugentovo skóre a naměřené pH každého
vzorku (klíč se nachází nad částí C). (C) Kompletní spojení klastrování taxonů je
založeno na Spearmanově korelačním koeficientu, který je definován jako soubor
Spearmanových korelačních koeficientů počítaných mezi jedním taxonem a všemi
dalšími taxony. (D) Spearmanův korelační koeficient při přítomnosti taxonu a
Nugentova skóre nebo pH vzorku. (E) Shannonův index diverzity vypočítaný pro 394
vaginálních společenstev (dva singletony byly vyřazeny). Převzato z (Ravel et al., 2010)
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5.1.1.1. Faktory ovlivňující vaginální mikroflóru
Vaginální epitel a mikroflóra podstupují přeměny, které se shodují
s hormonálními změnami, jež nastanou v průběhu života ženy.

Zatímco hladina

estrogenů se zvyšuje v pubertě, glykogen je uložen ve vrstevnatém, skvamózním,
nerohovějícím

vaginálním

epitelu.

U

mnoha

žen

tyto

fyziologické

změny

pravděpodobně způsobují přirozené zvýšení výskytu laktobacilů, které pak převládají
během reprodukčního věku. Mikrobiální profily žen, které jsou klinicky zdravé, mají
většinou nízkou rozmanitost mikroflóry, přičemž dominují laktobacily (Macklaim et al.,
2013).
Význam rodu Lactobacillus (obr. 5) je oceňován více než sto let. Laktobacily
byly objeveny Albertem Döderleinem na konci 19. století jako dlouhé, silné,
grampozitivní tyčky v normálním vaginálním sekretu premenopauzálních žen (Fettweis
et al., 2012). Jsou schopny fermentovat glykogen, čímž produkují kyselinu mléčnou,
která vytváří kyselé prostředí pochvy (pH˂4,5). Toto kyselé prostředí je považováno za
znak zdravé pochvy (Redondo-Lopez et al., 1990). Stejně jako klesá hladina estrogenu
během menopauzy, obsah glykogenu ve vaginálních epiteliálních buňkách také klesá,
což vede k různé míře úbytku laktobacilů (Fettweis et al., 2012). Rovněž se během
menopauzy vaginální epitel ztenčuje a ztrácí svou elasticitu, průtok krve pochvou se
zmenšuje a dochází k výraznému poklesu vaginální sekrece (Nyirjesy, 2007). Kyselina
mléčná a další produkty metabolismu inhibují kolonie, vyjma laktobacilů a vybraného
množství dalších bakterií produkujících kyselinu mléčnou. Výsledné nízké pH
vaginálního epitelu zabraňuje růstu většiny jiných bakterií, stejně jako potenciálně
patogenních kvasinek Candida albicans (Kenneth, 2013). Recentní studie vaginálního
mikrobiomu svědčí o tom, že tradiční paradigma vaginálního zdraví neplatí pro všechny
ženy. Uvádí se, že průměrné pH pochvy afrických, amerických a hispánských žen je
vyšší než u bělošských žen a že ve skutečnosti většina žen v těchto rasových a etnických
skupinách má vyšší hodnoty pH pochvy (pH˃4,5), které je tradičně považováno za
rozsah mimo zdraví. Navíc nedávné studie zjistily, že laktobacily v podstatné části
případů nepřevažují ve vaginálním mikrobiomu zdravých žen v reprodukčním věku
(Fettweis et al., 2012).
Vaginální Lactobacillus sp. je také znám tím, že kromě kyseliny mléčné
produkuje i jiné antimikrobiální sloučeniny, cílově specifické bakteriociny a
širokospektrý peroxid vodíku. Bakteriociny jsou proteinové baktericidní látky
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syntetizované bakteriemi, které mají úzké spektrum aktivity. Jejich antimikrobiální
aktivita je obvykle založena na permeabilizaci cílové buněčné membrány. Bakteriociny
v pochvě mohou hrát významnou roli v tom, že brání růstu nepřirozených nebo
patogenních organismů. Mnoho druhů bakterií Lactobacillus je také známo tím, že in
vitro produkuje za aerobních podmínek peroxid vodíku. Peroxid vodíku je další
antimikrobiální látka, která by mohla inhibovat kolonizaci potenciálně patogenních
bakterií in vivo. Pochva má prakticky anaerobní prostředí, kde hladiny disolvovaného
kyslíku jsou nízké. Proto se zdálo pravděpodobné, že produkovaný peroxid vodíku
může dosahovat toxické úrovně. Poslední studie ukázaly, že fyziologická koncentrace
peroxidu vodíku neměla žádný zjistitelný účinek na 17 bakterií spojených s bakteriální
vaginózou za anaerobních podmínek. Kromě toho se zdá, že vysoké koncentrace
peroxidu vodíku jsou více toxické pro vaginální laktobacily než pro bakterie asociované
s bakteriální vaginózou. Některé druhy laktobacilů, například L. iners, selhávají
v produkci peroxidu vodíku. Ma et al. (2012) naznačují, že pravděpodobně kyselina
mléčná, ne peroxid vodíku, příspívá k ochraně vaginální mikroflóry (Ma et al., 2012).
Menstruace a sexuální aktivita mají negativní vliv na stabilitu vaginální mikroflóry
(Romero et al., 2014). Sekreční fáze menstruačního cyklu, která se vyznačuje vysokými
koncentracemi estrogenu a progesteronu, se však zdá být ustálená ve smyslu složení
mikrobů (Gajer et al., 2012).
Není známo, jak genetické odchylky ovlivňují složení a stav vaginálního
mikrobiomu, ale předpokládá se, že genetické polymorfismy, které narušují normální
signalizaci vrozeného imunitního systému, mohou být asociovány se změněným
složením mikroflóry (Genc and Onderdonk, 2011). Výskyt grampozitivních
anaerobních bakterií Atopobium vaginae a Gardnerella vaginalis během první poloviny
těhotenství je spojován s polymorfismy v genech podílejících se na signalizaci
zprostředkované Toll-like receptorem (Verstraelen et al., 2009b). Prokázalo se, že
alelický polymorfismus v intronu genu cytokinu interleukin-1 (IL-1), zejména
IL1RN2*, je spojován se zvýšeným vaginálním pH a poklesem hladiny laktobacilů u
černošek (Fettweis et al., 2012; Genc and Onderdonk, 2011). Navíc se mateřské
jednonukleotidové polymorfismy (single nucleotide polymorphisms, SNPs) spojují se
zvýšeným rizikem předčasného porodu, některé z nich ovlivňují geny související
s imunitní modulací (Fettweis et al., 2012). Jednonukleotidové polymorfismy jsou
variace v jednom nukleotidu a jsou hlavním zdrojem lidské genetické variability.
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Odhaduje se, že SNPs se vyskytují v poměru 1 SNP na 300 nukleotidů. Každý jedinec
má tedy obrovské množství polymorfních lokusů (lidský genom tvoří 2x 3.2 miliardy
(109) párů bazí (Genc and Onderdonk, 2011).
Změny ve vaginální mikroflóře jsou asociovány se zvýšeným rizikem sexuálně
přenosných infekcí, předčasným porodem, se sepsí po interupci, časným nebo pozdním
potratem, opakujícím se potratem, histologickou chorioamnionitidou, poporodní
endometritidou atd. (Romero et al., 2014).

Obr. 4. Vztahy mezi vaginální bakteriální komunitou vizualizovány pomocí
analýzy hlavních složek, ve které je relativní zastoupení (relative abundance)
vyjádřeno jako podíl z celkové komunity a zobrazeno v 3D prostoru. Společenství
dominována rodem Lactobacillus a reprezentována komunitními skupinami I, II, III a
V jsou znázorněna v každém ze čtyř vnějších vrcholů čtyřstěnu, skupina IV ve vnitřním
vrcholu. A) Každý bod odpovídá jednomu subjektu a je obarveno podle poměru
fylotypů v každé komunitě. B) pH každé komunity uvedené v bodu A. C) Nugentovo
skóre každé komunity uvedené v bodu A. Převzato z (Ravel et al., 2010)
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5.1.1.2. Abnormální vaginální mikroflóra
K abnormální vaginální mikroflóře může dojít z důvodu sexuálně přenosných
infekcí, kolonizace mikroorganismy, které nejsou součástí normálního vaginálního
prostředí (např. Streptococcus pneumoniae,

Haemophilus influenzae, Listeria

monocytogenes) nebo přemnožení či zvýšení virulence organismu, jenž je nedílnou
součástí normální vaginální mikroflóry (např. Escherichia coli) (Lamont et al., 2011).
Sexuálně přenosné infekce mohou být způsobeny bakteriemi (např. Chlamydia
trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Treponema pallidum), parazity (Trichomonas
vaginalis) a viry (HIV, lidský papilomavirus, herpes simplex virus) (Biggs and
Williams, 2009). Vaginální dysbióza zahrnuje bakteriální vaginózu, kvasinkové infekce,
aerobní vaginitidu, přemnožení laktobacilů a atrofickou vaginitidu (Fettweis et al.,
2012).
Změny ve vaginální mikroflóře nemusí nutně znamenat nemoc nebo vyvolat
symptomy. Nemoc vyplývá ze vzájemné souhry mezi mikrobiální virulencí,
numerickou dominancí, vrozenou a získanou imunitní odpovědí hostitele (Lamont et al.,
2011).
Bakteriální vaginóza

Nejběžnějším onemocněním vaginální mikroflóry je bakteriální vaginóza (BV)
(Lamont et al., 2011). BV postihuje 10-15 % žen reprodukčního věku a je asociována
s infekcemi genitálního traktu a komplikacemi v těhotenství, včetně pánevního
zánětlivého onemocnění, předčasného odtoku plodové vody, intrauterinního úmrtí
plodu, chorioamnionitidy, endometritidy, předčasného porodu atd. (White et al., 2011).
Vyznačuje se sníženou kvalitou nebo kvantitou laktobacilů a tisíckrát zvýšeným počtem
dalších organismů, zejména anaerobních bakterií Mycoplasma hominis, Gardnerella
vaginalis a Mobiluncus sp. (Workowski and Berman, 2006; Lamont et al., 2011). Je
stále více důkazů, že BV je charakterizována, a možná i způsobená, narušením
vaginálního ekosystému, které se odráží ve změnách složení a struktury vaginálního
mikrobiálního společenství tak, že se sníží počty bakterií produkujících kyselinu
mléčnou a diverzita a počty striktně anaerobních bakterií se zvýší, včetně rodů
Gardnerella sp., Atopobium sp., Mobiluncus sp., Prevotella sp. a dalších taxonů řádu
Clostridiales (Fredricks et al., 2005). Páchnoucí poševní výtok může být jediným
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asymptomatických (Klebanoff et al., 2004).
Bakteriální vaginóza se obvykle léčí metronidazolem či klindamycinem
(Homayouni et al., 2014). Terapie doporučovanými perorálními nebo lokálními
antibiotiky je často spojována s neúspěchem a s vysokou mírou recidivy. Převaha
laktobacilů ve zdravé vaginální mikroflóře a jejich vyčerpání při BV dala vzniknout
konceptu ústního nebo vaginálního podávání probiotických kmenů laktobacilů pro léčbu
a prevenci BV (Mastromarino et al., 2013).
Pro diagnostiku BV se používá Nugentovo skóre, stavěné na barvení dle Grama.
Nugentovo skóre je založeno na buněčné morfologii bakterií přítomných ve vzorku
(Lactobacillus acidophilus, Gardnerella vaginalis, Bacteroides species, Mobiluncus
species) (Egan and Lipsky, 2000; Gajer et al., 2012). Je hodnoceno od 0-10, kdy skóre
0-3 je označeno jako nízké (převaha laktobacilů), 4-6 střední (smíšené morfotypy),
skóre 7-10 je považováno za vysoké (absence laktobacilů a převaha jiných dvou
morfotypů) a svědčí o bakteriální vaginóze (Gajer et al., 2012).

Obr. 5. Lactobacillus sp. v asociaci s vaginální skvamózní epiteliální buňkou.
Převzato z (Kenneth, 2013)
5.1.1.3. Vaginální mikroflóra během těhotenství a předčasného porodu
Molekulární metody identifikovaly bakterie Lactobacillus osídlující pochvu
zdravých netěhotných žen spolu s dalším spektrem bakterií, zahrnujícím rody
Gardnerella,

Enterococcus,

Corynebacterium,

Bacteroides,

Bifidobacterium,
Mycoplasma,
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Staphylococcus,
Escherichia,

Streptococcus,

Peptostreptococcus,

Ureaplasma, Veillonela a Candida. Avšak spektrum bakteriálních druhů osídlujících
vaginální trakt zdravých těhotných žen v současné době není tak dobře definováno
(Hernandez-Rodriguez et al., 2011).
Přesto je mikrobiom významný pro perinatální a neonatální zdraví tím, že hraje
klíčovou roli v těhotenství a předčasném porodu (DiGiulio et al., 2008). Během
těhotenství stoupají hladiny estrogenu a progesteronu, vaginální epitel se zesiluje,
glykogen je uložen ve vaginálním epitelu. Vzhledem k tomu, že hormonální změny
související s menstruací a menopauzou jsou spojovány s významnými změnami ve
vaginální mikroflóře, dá se očekávat, že změny ve vaginálním mikrobiomu taktéž
doprovází těhotenství, ale tyto účinky nebyly podrobně charakterizovány (Fettweis et
al., 2012). Nicméně bylo zjištěno, že bakteriální vaginóza je asociována s celou řadou
těhotenských komplikací, včetně předčasného odtoku plodové vody a předčasného
porodu (Lamont et al., 2011). Nedávné studie zjistily totožnost bakteriálních druhů,
které se běžně nalézají v plodové vodě (Hitti et al., 1997). Také objevily, že druhy rodů
Mycoplasma, Ureaplasma a Sneathia jsou často identifikovány v plodové vodě žen
s potížemi během těhotenství. Je stále nejasné, jak bakterie kolonizující pochvu
souvisejí s infekcemi (Fettweis et al., 2012).
Patogeny, které se obvykle nacházejí v gastrointestinálním traktu a mohou se
dostat k pochvě, také mohou způsobit hematogenní invazi dělohy. Například Listeria
monocytogenes prochází hematogenně střevní slizniční bariérou a má tendenci infikovat
fetoplacentární jednotku (Mendz et al., 2013).
Existuje několik potenciálních míst bakteriální infekce, mezi něž patří
choriodeciduální prostor (mezi mateřskou tkání a membránami plodu), fetální
membrány (amnion, chorion), placenta, plodová voda nebo pupeční šňůra plodu.
Přestože k infekci nejčastěji dochází po prasknutí plodových obalů, mikrobiologické
studie ukázaly, že se intrauterinní infekce též rozvíjejí i při intaktních membránách
(Goldenberg et al., 2000; Gregory, 2011). Tyto nitroděložní infekce jsou mnohdy
subklinické, s několika příznaky nebo symptomy. Proto nemusí být změny
v mikrobiomu před nástupem předčasného porodu odhaleny. Navíc jsou tyto infekce
obvykle způsobeny kultivačně rezistentními mikroby (tj. mykoplazmata), ty vyžadují
pro identifikaci použití speciální techniky. To je problematické, protože kultivačně
nezávislé metody (tzn. molekulární metody) jsou sice schopny určit mikroby, ale
normálně se při klinickém stanovení nepoužívají (Gregory, 2011).
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5.2. PŘEDČASNÝ POROD
Mezi hlavní příčiny neonatální úmrtnosti v globálním měřítku patří předčasný
porod, asfyxie a závažné infekce. K předčasnému porodu dochází u 6-8 % těhotenství,
z toho 30-40 % představují porody s intaktními plodovými obaly. V rozvinutých zemích
je předčasný porod zodpovědný dokonce za polovinu všech úmrtí novorozenců
(Vavřinková, 2009).
Předčasný porod je definován jako porod před dokončeným 37. týdnem
gravidity, tedy méně než 259 dní od prvního dne posledních menses. Jako plody
předčasně narozené se označují plody vážící méně než 2500 gramů ve vztahu k délce
gestace, jako velmi nezralé plody vážící méně než 1500 gramů a extrémně nezralé
vážící méně než 1000 gramů. Celosvětová definice dolní hranice viability je
problematická vzhledem k nestejné neonatální péči v jednotlivých zemích. V České
republice je hranice viability plodu stanovena na 24. ukončený týden gravidity (Čech et
al., 2006; Roztočil et al., 2008).
Při předčasném porodu se zkracují fyziologická stádia, která normálně probíhají
od početí až do porodu: stádium relaxace, aktivace a manifestace (obr. 6) (Hájek et al.,
2004).

Obr. 6. Faktory ovlivňující dělohu v průběhu gravidity. Převzato z (Hájek et al.,
2004)
5.2.1. Příčiny předčasného porodu
Příčiny předčasných porodů nejsou vždy dostatečně jasné (Koleta, 1995).
Předčasný porod je považován za syndrom iniciovaný více mechanismy, zahrnující
infekci nebo zánět (bakteriální vaginóza, urologická infekce, chorioamnionitida,
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sexuálně přenosné nemoci), krvácení, uteroplacentární ischémii, stres a jiné
imunologicky zprostředkované procesy (Goldenberg et al., 2008). Mezi další faktory
řadíme distenzi dělohy (vícečetné těhotenství, polyhydramnion), deformity dělohy
(vrozené vývojové vady, myom), uzávěrové funkce hrdla děložního (inkompetence
hrdla děložního, konizace), abrupci placenty a uteroplacentární insuficienci (hypertenze,
abúzus drog, alkoholismus, kouření, diabetes mellitus) (Vavřinková, 2009). Předčasný
porod je také výsledkem předčasné ruptury plodových obalů (Behrman and Butler,
2007).
Nejčastěji se však uvádějí čtyři příčiny předčasného porodu: předčasný odtok
plodové vody, předčasný nástup děložní činnosti, iatrogenní příčiny (předčasně
vyvolaný porod z důvodu onemocnění matky nebo plodu) a fetální stres (Hájek et al.,
2004).
5.2.1.1. Opakované krvácení a chronické předčasné odlučování lůžka
Opakované krvácení po 12. týdnu těhotenství a chronické předčasné odlučování
normálně nasedajícího lůžka, které se častěji vyskytuje při hypertenzi, diabetu a u
kouřících žen, je známkou hrozícího předčasného porodu. Příčinou může být zánět
(vyvolaný např. Bacteroides fragilis) (Koleta, 1995).
5.2.1.2. Sociální faktory, kouření a péče v těhotenství
Mezi nejdůležitější ukazatele spontánního předčasného porodu patří i špatné
socioekonomické zázemí matky. Interakce mnoha faktorů, které se podílejí na vztahu
předčasného porodu se socioekonomickým postavením, je složitá. Matky, které kouří
cigarety, dvakrát tak pravděpodobněji porodí před 32. týdnem těhotenství než matky
nekuřačky, ačkoli tento účinek nevysvětluje veškeré riziko spojené se sociálním
nedostatkem (Tucker and McGuire, 2004). Cigaretový kouř obsahuje látky s tlumivým
efektem na sekreci acetylhydrolázy monocyty a makrofágy, regulující hladinu PAF
(faktor aktivující destičky), jenž se účastní ovulace, motility spermií, implantace, zrání
plic plodu a počátku a udržování porodu. Stimuluje produkci PgE2 (prostaglandin E2) ve
vaječných obalech a tím nepřímo děložní stahy. Produkty kouření hlavně prostupují
plodovým lůžkem (Koleta, 1995).
Při pití tří a více šálků kávy v první třetině gravidity a při stoupajících dávkách
kávy riziko předčasného odtoku plodové vody stoupá dvojnásobně (Koleta, 1995).
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5.2.1.3. Sexuální aktivita během těhotenství
Názory na souvislost sexuální aktivity těhotné ženy s předčasným porodem
nejsou jednotné. Pohlavní aktivita s délkou těhotenství klesá, či úplně mizí. Často
opakovaný pohlavní styk může být rizikový v kombinaci s některou infekcí pochvy.
Například léčba trichomonádové infekce riziko sníží (Koleta, 1995).
5.2.1.4. Věk matky
Větší frekvence předčasných porodů je dávána do souvislosti také s věkem
matky pod 20 let, jenž se vysvětluje nedokončeným tělesným vývojem i v souvislosti
s hypoplazií dělohy, zhoršenými sociálně-ekonomickými podmínkami, většími stresy
spojenými s často neplánovanou graviditou. Ovšem i starší ženy nad 35 let rodí častěji
předčasně, především při čtvrtém porodu, protože již zpravidla trpí nějakou celkovou
chorobou (Hájek et al., 2004).
5.2.1.5. Podváha a nadváha, nutriční stav
Nutriční stav během těhotenství může být popsán pomocí ukazatelů rozměrů
těla, jako je index tělesné hmotnosti (BMI, body mass index), nutriční příjem a
vyhodnocení různých analytů v séru. Například nízké BMI před těhotenstvím je
asociováno s vysokým rizikem spontánního předčasného porodu, zatímco vysoké BMI
odpovídající obezitě může působit protektivně (obr. 7) (Goldenberg et al., 2008). Nízká
mateřská předporodní hmotnost a BMI jsou také spojovány s předčasným porodem
(Behrman and Butler, 2007). Bylo zjištěno, že ženy s BMI nižším než 20 měly téměř
čtyřikrát vyšší pravděpodobnost spontánního předčasného porodu než ženy s BMI ˃20
(Moutquin, 2003). Riziko spontánního předčasného porodu před 37. týdnem gravidity je
šestkrát vyšší u žen s podváhou (BMI ˂19,8) s nízkým hmotnostním přírůstkem během
těhotenství (˂0,5 kg/týden) než u žen s normální hmotností (BMI 19,8–26,0)
s odpovídajícím hmotnostním přírůstkem během těhotenství (0,5–1,5 kg/týden). Třikrát
vyšší riziko je pak pro ženy s normální hmotností a s nízkým hmotnostním přírůstkem
během těhotenství (Behrman and Butler, 2007).
Ženy s nízkou sérovou koncentrací železa, kyseliny listové nebo zinku mají více
předčasných porodů než ženy, které mají koncentrace v normálním rozmezí
(Goldenberg et al., 2008). Existuje mnoho mechanismů, kterými nutriční stav matky
může vyvolat předčasný porod. Může být například způsoben štíhlostí matky společně
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se sníženým krevním objemem a redukovaným průtokem krve dělohou (Neggers and
Goldenberg, 2003). Štíhlé ženy mohou také konzumovat méně vitamínů a minerálů,
díky tomu mohou mít nízké koncentrace těch látek, které jsou spojeny se sníženým
průtokem krve a zvýšeným počtem mateřských infekcí (Goldenberg et al., 2008).
Obézní ženy mají větší pravděpodobnost mít děti s vrozenými anomáliemi, jako jsou
defekty neurální trubice, a tyto děti jsou s větší pravděpodobností narozeny předčasně
(Goldenberg and Tamura, 1996). Obézní ženy mají také větší pravděpodobnost, že
dojde k rozvoji preeklampsie a diabetu, a mají indikovány předčasné porody související
s těmito chorobami (Goldenberg et al., 2008).

Obr. 7. Porovnání spontánního a indikovaného předčasného porodu podle
mateřského BMI. Převzato z (Goldenberg et al., 2008)
5.2.1.6. Krátký interval mezi těhotenstvími
Interval mezi těhotenstvími je definován jako interval mezi ukončením jednoho
těhotenství a dalším početím. Mnoho výzkumných pracovníků nalezlo souvislost mezi
krátkým obdobím mezi těhotenstvími a množstvím nepříznivých perinatálních výstupů,
zahrnujících předčasný porod, nízkou porodní váhu a narození mrtvého dítěte. Nicméně
tyto studie nerozlišovaly spontánní předčasný porod od indikovaného. Definice
krátkého období mezi těhotenstvími se výrazně liší v rámci studií (Behrman and Butler,
2007). Období kratší než 6 měsíců mezi narozením jednoho dítěte a počátkem dalšího
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těhotenství zvyšuje riziko předčasného porodu (Risk Factors & Causes Of Premature
Birth, 2014).
5.2.1.7. Vícečetná gravidita
Na předčasném porodu se také podílí těhotenství s dvojčaty, trojčaty a vícerčaty
a otěhotnění prostřednictvím in vitro fertilizace (Mayo Clinic Staff, 2011). V posledních
letech díky asistované reprodukci přibývá vícečetných gravidit a předčasných porodů.
Největší riziko je u trojčat a monochoriálních dvojčat, u kterých je nejvyšší perinatální
mortalita a morbidita (National Institutes of Health, 1995).
5.2.1.8. Riziko opakování předčasného porodu
Riziko předčasných porodů se zvyšuje s počtem předčasných porodů. Při
výskytu jednoho je riziko 2,2krát vyšší, při výskytu dvou 3,7krát vyšší a čtyř 4,9krát
vyšší riziko, že znovu dojde k předčasnému porodu. Většinou nalezneme i vzájemný
vztah s gestačním věkem, ve kterém již žena jednou porodila. Příčinu lze hledat
v opakující se a přetrvávající infekci dolního genitálního traktu, insuficienci děložního
hrdla nebo v oslabení imunitního systému těhotné. Gravidní žena nemůže vytvořit
dostatečné množství antitrofoblastových protilátek a imunoglobulinů G (IgG), převažují
otcovské antigeny a cestou malých rozpustných imunokomplexů dochází k poškození
endotelu (Hájek et al., 2004).
5.2.1.9. Infekce a předčasný porod
Infekce genitálního traktu je dnes považována za hlavní příčinu předčasných
porodů. V některých studiích se až u 70 % předčasných porodů prokázala infekce.
Studie byly založeny na průkazu infekce histopatologickým vyšetřením placenty a při
amniocentéze. Ve většině případů se prokazuje přítomnost bakterií vyvolávajících
bakteriální vaginózu, streptokoků skupiny B (GBS) a mykoplazmat (Mašata and
Jedličková, 2004).
Mykoplazmata (M. hominis, M. urealyticum) jsou atypické, nepyrogenní
bakterie. Tyto bakterie unikají rutinní mikrobiologické detekci. Bakteriální vaginóza
představuje nerovnovážný stav bakteriální flóry, způsobený především sníženým
podílem laktobacilů a zvýšenou přítomností anaerobní flóry (Gardnerella vaginalis,
Mycoplasma hominis, Mobiluncus species). Tato infekce je přítomna u cca 20 %
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těhotných žen, přitom 50 % žen s bakteriální vaginózou je asymptomatických. Riziko
předčasného porodu je zdvojnásobené. Léčba antibiotiky může vyléčit BV, nesnižuje
však riziko předčasného porodu. Udává se, že až 25 % úspěšně léčených žen má
reinfekci do 12 týdnů po léčbě (Hájek et al., 2004; Mašata and Jedličková, 2004;
Vavřinková, 2009).
Důležitý je stav vaginální flóry během gravidity. Vaginální flóra je ovlivňována
řadou faktorů, jako je hladina estrogenů a glykogenu, pH a prokrvení poševních stěn.
Protože pochva nemá žlázky, je zvlhčována pomocí sekrece Bartholinských žláz,
skenových žlázek a transudací přes stěny poševní (Hájek et al., 2004).
Vaginální pH je normálně 4 - 4,5, což je nižší hodnota než pH v cervikálním
kanálu. Vaginální flóra je ovlivněna během pohlavního styku ejakulátem (ten má
vysoké pH), přenosem infekce sexuálním kontaktem a léčbou antibiotiky. Bakterie
vyvolávající infekci (např. GBS, Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis)
adherují ke stěně poševní zdaleka více než Lactobacillus. V běžné populaci je
bakteriální vaginální flóra u žen normální v 50 % případů, změněná ve 27 % a
patologická ve 23 % (Hájek et al., 2004).
Mikroorganismy pronikají ascendentní cestou z pochvy a cervixu do děložní
dutiny a vyvolávají chorioamnionitidu a zánět deciduy (obr. 8). Chorioamnionitida
může progredovat, infikuje se plod a plodová voda až do obrazu fetální sepse (obr. 9).
Další možné cesty přenosu infekce jsou transplacentární, hematogenní, iatrogenní při
provádění kordocentézy, amniocentézy nebo odběru choriových klků, a retrográdní
přenos z peritoneální dutiny vejcovody. Lze očekávat, že ženy s dilatací děložního hrdla
více než 2 cm a při intaktních membránách mohou mít pozitivní kultivaci z plodové
vody. Většinou jsou bez jakýchkoliv symptomů a prvním projevem infekce je
předčasný odtok plodové vody, klinické známky chorioamnionitidy a předčasný porod
(Hájek et al., 2004; Mašata and Jedličková, 2004).
Předčasný porod může vyvolat i neléčená celková infekce matky, jako je
pneumonie, pyelonefritida, tyfus, malárie a další těžší infekce. Tato onemocnění jsou
však v současnosti v rozvinutých zemích velmi vzácná. Hlavním rizikovým faktorem
pro předčasný porod jsou subklinické intrauterinní infekce (Mašata and Jedličková,
2004).
Amniální prostor je za normálních podmínek sterilní. Průkaz mikroorganismů
v plodové vodě je důkazem infekce a mikrobiální invaze. Intraamniální infekce byla
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v některých studiích prokazována kultivací plodové vody získané amniocentézou.
Nevýhodou je, že se neprokáže infekce, která je lokalizovaná pouze na deciduu.
Výsledkem je, že procento infekcí, které vyvolaly předčasný porod nebo děložní
činnost, je podhodnoceno (Mašata and Jedličková, 2004).

Obr. 8. Schéma průchodu mikroorganismů do plodového vejce ascendentní cestou.
Převzato z (Hájek et al., 2004)
Biochemické a buněčné mechanismy

Produkcí zánětlivých cytokinů IL-1 (interleukin-1), IL-2 (interleukin-2) a TNF
(tumor nekrotizující faktor) odpovídají makrofágy na aktivaci bakteriemi nebo
lipopolysacharidy. Tyto endogenní produkty se spolupodílejí na vzniku předčasné
děložní činnosti a porodu. Také hrají hlavní roli při vzniku zánětlivé reakce. IL-1 vzniká
v decidue a stimuluje v amniu a myometriu produkci prostaglandinů. Vyšší koncentrace
IL-1 byla prokázána v placentě žen s chorioamnionitidou a v plodové vodě a v séru
předčasně narozeného plodu z důvodu chorioamnionitidy (Mašata and Jedličková,
2004).
Při odezvě na bakteriální produkty je v decidue produkován také TNF. Ten má
velmi podobné vlastnosti s IL-1 a působí s ním synergicky. TNF také zvyšuje produkci
prostaglandinů. Zvýšená hladina TNF-α byla prokázána v plodové vodě u předčasného
porodu vyvolaného infekcí (Mašata and Jedličková, 2004).
Interleukin-6 (IL-6) vzniká při současném výskytu IL-1, TNF a bakteriálních
produktů. IL-6 vyvolává tvorbu proteinů akutní fáze, např. CRP (C-reaktivní protein),
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aktivuje NK (natural killer) buňky, T lymfocyty a B lymfocyty, které poté tvoří
protilátky. Dále indukuje tvorbu prostaglandinů v amniálních a deciduálních buňkách,
podobně jako IL-1. Jeho zvýšená koncentrace i biologická aktivita je prokazována u žen
s intraamniální infekcí a předčasným porodem. Pro stanovení intraovulární mikrobiální
infekce je nejspecifičtějším a nejcitlivějším testem průkaz IL-6 v plodové vodě. Jeho
přítomnost je rizikovým faktorem pro zvýšenou morbiditu předčasně narozených
novorozenců (Mašata and Jedličková, 2004).
Bakteriální fosfolipázy A2 a C mohou přímo stimulovat produkci prostaglandinů
v choriových, deciduálních a amniálních buňkách. Prostaglandiny přímo vyvolávají
změny cervixu, jeho zkracování i dilataci a děložní činnost. Bylo prokázáno, že amnion
žen se zánětem produkuje mnohem větší množství prostaglandinů než amnion žen bez
zánětu (Mašata and Jedličková, 2004).

Obr. 9. Lokalizace infekce u předčasného porodu. Převzato z (Mašata et al., 2008)
V tkáni těhotných žen jsou přítomny cyklooxygenáza 1 (COX-1) a
cyklooxygenáza 2 (COX-2). COX-1 je v tkáni běžně přítomná, zatímco COX-2 je
produkována makrofágy při zánětlivé odpovědi. Zvýšení hladiny COX-2 přímo zvyšuje
děložní aktivitu, otevírání děložního hrdla a tvorbu prostaglandinů (Mašata and
Jedličková, 2004).
Existují však i mechanismy, jež brání účinkům prostaglandinů na myometrium.
V buňkách trofoblastu je přítomen enzym 15-hydroxyprostaglandin dehydrogenáza
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(PGDH),

který

je

schopen

rychle

degradovat

prostaglandiny

vytvářené

v chorioamniálním prostoru. Při zánětlivé reakci, kdy je výrazně zvýšená tvorba
prostaglandinů, může být vyčerpána metabolická kapacita PGDH. V několika studiích
byla u žen s předčasným porodem prokázána nižší koncentrace PGDH tam, kde byla
přítomna chorioamnionitida (Mašata and Jedličková, 2004).
Dalším

mechanismem,

který

zvyšuje

množství

biologicky

aktivních

prostaglandinů v myometriu, je přítomnost kortizolu. Kortizol zvyšuje hladiny COX-2 a
snižuje PGDH. Hladina kortizolu v plodové vodě se při porodu zvyšuje (Mašata and
Jedličková, 2004).
5.2.2. Diagnostika
Diagnostika hrozícího předčasného porodu není dostačující. Nejsou nám známy
jeho subtilní znaky, některé však vycházejí z epidemiologických zkušeností (Koleta,
1995). Identifikace symptomů předčasného porodu pomůže zajistit, že pacientka bude
diagnostikována a léčena vhodným způsobem (Von Der Pool, 1998).
Klinická praxe je založena na náročných laboratorních metodách, detekci změn
na děložním čípku a nastupující děložní činnosti. V podstatě se jedná o monitorování
vývoje patologického procesu. Usiluje se tedy o časnější diagnózu předčasného porodu
ještě před rozvojem klinických symptomů (Větr, 2003).
Diagnostika by měla probíhat v tomto pořadí:
 významná anamnestická data,
 průkaz děložní činnosti,
 porodnické vyšetření zahrnující vyšetření v zrcadlech,
 abdominální ultrazvuk,
 průkaz zkrácení děložního hrdla (vaginální ultrazvuk),
 průkaz předčasného odtoku plodové vody (PROM),
 laboratorní testy (Hájek et al., 2004).
Příznaky a symptomy, které předpovídají předčasný porod a mohou být
nespecifické, zahrnují časté kontrakce (více než 4 za hodinu), křeče podobné
menstruačním křečím, pánevní tlak, nadměrný vaginální výtok a bolesti zad (Von Der
Pool, 1998). Tyto symptomy jsou běžné s postupujícím těhotenstvím a pro předčasný
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porod svědčí spíše jejich trvání než jejich závažnost (Behrman and Butler, 2007; Von
Der Pool, 1998). Při stanovení diagnózy je velmi důležité zhodnotit možnosti vzhledem
ke gestačnímu stáří (Hájek et al., 2004). Diagnóza předčasného porodu by měla být
provedena u pacientek v období mezi 20. až 36. týdnem, jestliže se objeví děložní
kontrakce ve frekvenci 4 kontrakce během 20 minut nebo 8 kontrakcí za 60 minut a
jestliže jsou doprovázeny jedním z následujících způsobů: PROM, cervikální dilatace
větší než 2 cm, zkrácení cervixu (effacement) přesahující 50 %, změny v cervikální
dilataci (Von Der Pool, 1998). Průkaz děložní činnosti je proveden při
kardiotokografickém záznamu (CTG) (Hájek et al., 2004).
Porodnické vyšetření je vždy zahájeno vyšetřením v zrcadlech, poněvadž hrozí
menší riziko odtoku plodové vody než při palpačním vyšetření, pokud by se jednalo o
prolaps vaku blan. Vyšetření v zrcadlech je důležité pro odběr kultivace z děložního
hrdla a pochvy a pro vyšetření PROM (Hájek et al., 2004; Iams et al., 1996).
Pro posouzení polohy plodu, biometrie a odhad porodní hmotnosti slouží
abdominální ultrazvuk. Ultrazvuk také lokalizuje placentu, tvar a abnormality dělohy,
množství plodové vody (Hájek et al., 2004).
Jestliže je během vaginální ultrazvukové cervikometrie zkrácení děložního hrdla
menší než 25 mm a zároveň je naznačen „funnelling“ (dilatace vnitřní děložní branky ve
tvaru písmene Y, V nebo U), a navíc zvětšuje-li se při břišním lisu, tento nález
prokazuje hrozící předčasný porod (Hájek et al., 2004; Iams et al., 1996).
Vyšetření vaginálního sekretu pomocí Temesvaryho testu je často falešně
pozitivní kvůli příměsi krve. Test je založen na změně kyselého pH pochvy na zásadité
při odtoku plodové vody, kdy dochází k barevné reakci bromthymolu v zásaditém
prostředí (Měchurová, 2004). Jediným dnes uznávaným testem je na podkladě
imunochromatografické metody Actim PROM test (Hájek et al., 2004).
5.2.2.1. Laboratorní testy
Jako marker infekce v rutinní praxi je využíván počet leukocytů s diferenciálním
rozpočtem (nad 12.109/l), vzestup neutrofilů a C-reaktivního proteinu (CRP). Vzestup
neutrofilů (posun doleva) a CRP (nad 10 mg/l při pravidelných prohlídkách) může
signalizovat rozvíjející se infekci. Při hodnocení počtu leukocytů je nutné posoudit
relativní leukocytózu při léčbě kortikosteroidy a změny CRP při léčbě antibiotiky.
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Cytokiny jsou další skupinou laboratorních testů, jež prokazují infekci. Vysoká
hladina sérového IL-6 prokazuje rozvoj chorioamnionitidy a možnou infekci v amniální
tekutině. Je dobrým prediktorem chorioamniální infekce při korelaci s kultivací plodové
vody. Ukázalo se však, že IL-6 je zvýšen i tehdy, když je kultivace plodové vody
negativní a zároveň histologie placenty prokazuje proběhlou chorioamnionitidu. Infekce
může být přítomna intraamniálně i při negativní kultivaci děložního hrdla. Méně
koreluje s intraamniální infekcí hodnota IL-1, IL-8 (interleukin-8) a TNF. Avšak vysoká
hladina IL-8 z cervikálního hlenu u pacientky s abnormální bakteriální vaginální flórou
a anaeroby koreluje s intraamniální infekcí. Dnes se v diagnostice uplatňují také
vaginální indikátory intraamniální infekce testované u lůžka (tzv. bedside testy).
Markerem poporodní a neonatální infekce a morbidity novorozence je cervikální
fosforylovaný insulin-like growth factor binding protein 1 (IGF-vázající protein 1).
V předvídání hrozícího předčasného porodu a infekce genitálního traktu je využíván
pozitivní fibronektin z cervikálního sekretu. Jeho predikce je nejvyšší při negativitě,
v tuto chvíli je výskyt předčasného porodu minimální (Hájek et al., 2004).
Jako laboratorní ukazatelé se dále používají kortikotropin uvolňující faktor,
estriol ve slinách, sérová kolagenáza, relaxin, granulocytová elastáza, ferritin, matrix
metaloproteinázy-8, angiogenin v plodové vodě společně se zvýšeným α-fetoproteinem
a zvýšené plazmatické koncentrace homocysteinu (Větr, 2003).
5.2.3. Terapie
Mezi terapii předčasného porodu řadíme tokolytika (β-sympatomimetika,
magnézium sulfát, inhibitory cyklooxygenázy a prostaglandinové syntézy, blokátory
kalciového kanálu, donory oxidu dusnatého, antagonisty oxytocinového receptoru),
kortikosteroidy a antibiotika (Koleta, 1995; Von Der Pool, 1998).
V současné době je tokolýza základním postupem v léčbě hrozícího předčasného
porodu po diagnostice započaté kontraktility dělohy a dilatace děložního hrdla.
Tokolýza je úspěšná, jestliže zabrání předčasnému porodu alespoň po dobu 48 hodin, tj.
doba nutná k indukci plicní zralosti plodu, k podání glukokortikoidů před porodem a
k transportu těhotné do perinatologického centra. To snižuje neonatální morbiditu a
mortalitu (Hájek, 2008; Jørgensen et al., 2014).
β-sympatomimetika (fenoterol, hexoprenalin, ritodrin, terbutalin, salbutamol,
isoxsuprin atd.) stimulují β-receptory, a tím dochází k relaxaci hladkého svalstva dělohy
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a poklesu až vymizení děložní aktivity. Aktivuje se enzym adenylát-cykláza, která zvýší
intracelulární hladinu cAMP (cyklický adenosinmonofosfát), redukuje se hladina kalcia
a sníží se senzitivita myozin-aktin kontraktilní jednotky (Čech et al., 2006; Hájek, 2008;
Vavřinková, 2009).
Ve srovnání s β-adrenergními agonisty je magnézium sulfát často používán jako
tokolytikum první volby, protože je velmi efektivní a má méně vedlejších účinků (Von
Der Pool, 1998). Magnézium pravděpodobně soutěží s kalciem na úrovni napěťově
řízených kanálů plazmatické membrány. Hyperpolarizuje plazmatickou membránu a
inhibuje aktivitu kinázy lehkého řetězce myozinu kompeticí s intracelulárním kalciem
na tomto místě. Interference s aktivitou kinázy myozinového lehkého řetězce redukuje
myometriální kontraktilitu (Behrman and Butler, 2007). Rovněž blokuje ATPázu
(adenosintrifosfatáza), což vede k nedostatku energie pro svalovou kontrakční činnost
(Grether et al., 2000).
Cyklooxygenáza je enzym zodpovědný za přeměnu prekurzorů (kyselina
arachidonová) na prostaglandiny, které jsou rozhodující při porodu (Challis, 2000).
Inhibitory prostaglandinové syntézy procházejí placentou, snižují diurézu plodu a
mohou způsobit oligohydramnion, předčasný uzávěr ductus arteriosus, nekrotickou
enterokolitidu. Nejúčinnějším inhibitorem cyklooxygenázy je indometacin (Hájek,
2008).
Blokátory kalciového kanálu blokují kalciové kanály v myocytech a snižují
vstup kalciových iontů do svalových buněk. Nejčastěji užívaným blokátorem je
nifedipin, který prostupuje placentou (Hájek et al., 2004).
Donory oxidu dusnatého (nitroglycerin) působí relaxaci hladkého svalstva a cév.
Snižují napětí svalové buňky a vytěsňují intracelulární kalcium ze svalové buňky.
Samotný nitroglycerin ovšem nezabrání předčasnému porodu. Rutinně se donory oxidu
dusnatého jako tokolytika nepoužívají (Hájek, 2008).
Antagonistou oxytocinu je atosiban, jenž váže receptory pro oxytocin na
membránách myocytů, inhibuje uvolnění kalcia ze sarkoplazmatického retikula, snižuje
kontraktilitu svalové buňky. Má minimální vedlejší účinky na matku a plod, přesto jeho
největším negativem je vysoká cena, která brání jej zařadit do rutinní praxe (Hájek et
al., 2004).
Podání glukokortikoidů ženám s rizikem předčasného porodu snižuje perinatální
morbiditu a mortalitu a je to pevně podloženo výzkumem. Doporučuje se podávání
36

kortikosteroidů u žen s rizikem předčasného porodu před 34. týdnem gravidity a u žen
s předčasným odtokem plodové vody před 32. týdnem (Behrman and Butler, 2007).
Některé infekce u matky hrají potenciální roli v předčasném porodu. Proto by
pacientky s pohlavně přenosnými chorobami, infekcemi močových cest, závažnými
infekcemi dýchacích cest a se záněty pochvy měly být léčeny odpovídajícím způsobem
(Von Der Pool, 1998). Nejčastěji se antibiotika podávají při prokázané kolonizaci
genitálního traktu ureaplazmaty, chlamydiemi a streptokoky skupiny B. Cochrane
metaanalýza dokázala, že u kolonizovaných žen se známkami zánětu léčba antibiotiky
prodloužila těhotenství a snížila výskyt nekrotizující enterokolitidy novorozence (Hájek
et al., 2004). Pacientky s neporušenými plodovými obaly a s pozitivním nálezem GBS
v anamnéze jsou obvykle léčeny intravenózním penicilinem. Těhotenství a porod
mohou být prodlouženy pomocí erytromycinu, ampicilinu a klindamycinu (Von Der
Pool, 1998). Pokud je kultivace z porodních cest pozitivní a nejsou přítomny známky
infekce, jde pravděpodobně pouze o kolonizaci dolních partií genitálního traktu. Je
indikována lokální léčba krémem Dalacin, globulemi Framykoin atd. (Hájek et al.,
2004).
5.2.4. Prevence
Prevence je zaměřena na časné rozpoznání a intervenci ještě před objevením
prvních symptomů. Přestože existují rizikové faktory, které nemůžeme ovlivnit (např.
věk, sociální podmínky, mnohočetné těhotenství apod.), vyskytuje se i několik
alternativ, kterými můžeme redukovat pravděpodobnost předčasného porodu (Caccia
and Andrew, 2009; Hájek et al., 2004). Ty představují chování, kterým můžeme
podporovat zdravé těhotenství (Caccia and Andrew, 2009).
Zásadou prevence jsou tyto tři postupy:


převedení porodu do vyšších hmotnostních kategorií (prodloužení těhotenství),



geneticky stigmatizované plody převést do kategorie potratů,



vedení předčasného porodu bez hypoxie, infekce a traumatu (Hájek et al., 2004).
Předpokladem správné prevence je včasné zjištění co nejvíce rizikových faktorů

a věnování pacientce větší pozornosti. Je důležité zahájit časté kontroly rizikových
pacientek s důrazem na stav porodních cest, monitorování děložní činnosti a zavedení
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včasné léčby hrozícího předčasného porodu. V praxi musí lékař posoudit porodnický
nález, ale i zhodnotit životní styl a zátěž v zaměstnání těhotné. Často se setkáváme
s nedostatečnou informovaností porodníků i s neochotou pacientek podstupovat
pravidelné prohlídky (Hájek et al., 2004).
Mezi další zásady prevence patří:


přestat s kouřením před graviditou nebo co nejdříve během těhotenství,



vyhnout se pití alkoholu a užívání rekreačních drog,



informovat svého lékaře o všech lécích, které pacientka užívá,



udržovat adekvátní tělesnou hmotnost v průběhu těhotenství,



jíst výživnou a dobře vyváženou stravu (tato prenatální péče je obzvláště důležitá,
pokud je pacientka mladší než 17 let nebo starší než 35 let, nosička dvojčat či
vícerčat; je potřeba více kyseliny listové, vápníku, železa a dalších esenciálních
živin),



minimalizovat stres a vypořádat se se stresem pomocí relaxačních technik, cvičení,
odpočinku,



navštěvovat prenatální kurzy,



předcházet infekcím,



korigovat strukturální abnormality dělohy operací před otěhotněním při anamnéze
předčasného porodu v minulosti,



redukovat riziko předčasného porodu kvůli nekompetentnímu děložnímu hrdlu
chirurgickým zákrokem, jenž uzavírá děložní hrdlo od 14. týdne těhotenství až do
devátého měsíce,



patřičně léčit chronická onemocnění matky (diabetes mellitus, hypertenze)
v průběhu těhotenství,



užívat preventivní léky (při předčasném porodu v minulosti může lékař navrhnout
injekční dávku hydroxyprogesteron kaproátu, např. od firmy Makena, aplikovanou
během

druhého trimestru;

nový výzkum

ukazuje, že léčba

vaginálním

progesteronovým gelem během druhého a třetího trimestru může snížit riziko
předčasného porodu u žen s krátkým děložním hrdlem),


být opatrný při využívání asistované reprodukce (vícečetné těhotenství přináší vyšší
riziko předčasného porodu) (Caccia and Andrew, 2009; Mayo Clinic Staff, 2011).
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5.3. SEKVENOVÁNÍ NOVÉ GENERACE
Sekvenování DNA je metoda, která nám umožňuje zjistit primární strukturu
nukleotidového řetězce. Určuje tedy sekvenci nukleotidů, resp. čtyř nukleových bazí
(adenin, guanin, cytosin, thymin) v jednom řetězci DNA (Žák, 2009).
Na konci sedmdesátých let 20. století byly vyvinuty dvě metody sekvenování
pro delší molekuly DNA, Sangerova metoda („dideoxy“) a metoda Maxam-Gilberta.
Maxam-Gilbertova metoda je založena na chemickém štěpení specifickém pro daný
nukleotid, kdy je nejlepší používat sekvence oligonukleotidů obvykle ˂50 bp (Phillips,
2014).

Sangerovo

sekvenování

využívá

fluorescenčně

značené

analogy

deoxyribonukleotidtrifosfátů, dideoxyribonukleotidtrifosfáty (ddNTP), a buď gelovou,
nebo kapilární elektroforézu (Margulies et al., 2005).
U Sangerovy metody se DNA, která má být analyzována, používá jako
templátový řetězec. Dále potřebujeme pro PCR reakci (polymerázová řetězová reakce)
DNA polymerázu k vytvoření komplementárních vláken a primery. Připraví se čtyři
různé PCR reakční směsi, každá z nich obsahuje určité procento barevně značených
ddNTP analogů k jednomu ze čtyř nukleotidtrifosfátů (ATP, CTP, GTP, TTP). Syntéza
nového DNA vlákna pokračuje, dokud není jeden z těchto analogů inkorporován.
Výsledkem je směs různě dlouhých řetězců DNA. Všechny tyto řetězce jsou zakončeny
barevným dideoxynukleotidem. Gelovou elektroforézou se separují vlákna ze všech čtyř
reakcí podle délky a určují se sekvence původního templátového řetězce (obr. 10)
(Phillips, 2014).
Až donedávna byla metoda Sangerova sekvenování primárně používána pro
generování dat většiny mikrobiálních genomů a metagenomických sekvenačních
projektů (Petrosino et al., 2009). Příchod nových technologií na trh změnil způsob,
jakým přemýšlíme o vědeckých přístupech v základním, aplikovaném a klinickém
výzkumu (Metzker, 2010). Automatizovaná Sangerova metoda je nyní považována za
technologii „první generace“, novější metody jsou označovány jako sekvenování nové
generace - „druhé a třetí“ (next-generation sequencing, NGS) (Petrosino et al., 2009).
Díky rozmanitosti vlastností NGS existuje na trhu více platforem, některé mají
zřetelné přednosti pro konkrétní aplikace oproti ostatním (Metzker, 2010). Od června
2008 se na trhu vyskytují tři přední prodejci komerčně distribuovaných přístrojů pro
vysoce

výkonné

sekvenování

druhé

generace:

Roche/454

Life

Sciences,

Illumina/Solexa, SOLiD (Applied Biosystems) (Bentley, 2006). Dalšími technologiemi,
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které tvoří třetí generaci sekvenování, jsou: sekvenátor firmy Pacific BioSciences
pracující na principu tzv. Single Molecule Real-Time (sekvenování jedné molekuly
v reálném čase, SMRT), True Single Molecule Sequencing (tSMS) firmy Helicos a
Oxford Nanopore Technologies (Metzker, 2010).

Obr. 10. Sekvenování Sangerovou metodou pomocí gelové elektroforézy. Převzato z
(Doležal)
Rozsáhlé projekty sekvenování, zahrnující sekvenování celého genomu, obvykle
vyžadují klonování DNA fragmentů do bakteriálních vektorů, amplifikaci a purifikaci
jednotlivých templátových řetězců, které jsou následovány sekvenováním dle Sangera
(Margulies et al., 2005). Bakteriální DNA je extrahována ze vzorků a je amplifikována
pomocí PCR s použitím buď univerzálních, nebo specifických primerů. Je potřeba
monitorovat přítomnost PCR inhibitorů, protože inhibitory PCR mohou být přítomny
v různých koncentracích v jednotlivých klinických vzorcích a primery mohou
preferenčně amplifikovat určité nukleové kyseliny (Burton and Reid, 2002).
Studie založené na kultivaci mají oproti molekulárním metodám tu nevýhodu, že
se nemusí podařit izolace a detekce velkého množství náročných mikroorganismů nebo
že nemusí být k dispozici identifikační testy. Neznámý počet druhů, který je určený
výhradně pomocí molekulárních metod, je kultivovatelný, ale nebyl identifikován
kultivačními metodami kvůli nedostatku fenotypových nástrojů pro druhy, jejich nižších
relativních titrů nebo kvůli nevhodnému médiu (Lamont et al., 2011).
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Molekulární techniky mohou vykazovat větší druhovou rozmanitost a mohou
identifikovat i kultivačně náročné organismy, ale tyto metody jsou omezeny tendencí
prokázat pouze nejrozšířenější bakterie ve společenství. Bakterie s nízkou hojností nebo
v menšinovém zastoupení pravděpodobně nebudou těmito metodami zaznamenány
(Hillier, 2005). Od té doby, co je amplifikace DNA pomocí polymerázové řetězové
reakce konkurenceschopnou enzymatickou reakcí, templátové řetězce genu pro 16S
rRNA (přítomného ve všech bakteriích) ve vzorku jsou amplifikovány v souladu se
svým množstvím. V důsledku toho budou mít geny pro 16S rRNA početně dominantní
populace na konci PCR nejvíce zastoupených analyzovaných amplikonů. Populace,
které představují méně než 1% z celkového společenství, nemusí být v takových
profilech zastoupeny, a tím představují práh detekce. Toto je příkladem, kdy kultivační
metody, navzdory jejich omezením, zůstávají i nadále důležitou součástí vaginální
mikrobiologie a budou muset být používány v kombinaci s molekulárními metodami
(Donachie et al., 2007). Vývojem vysoce účinných technologií sekvenování nové
generace (pyrosekvenování) se může odstranit významná kvantitativní překážka tím, že
se zvýší počet čtení genu nebo genomu o mnoho řádů v rámci jednoho
experimentálního běhu (Margulies et al., 2005).
Významným pokrokem sekvenování nové generace je schopnost levně
produkovat enormní množství dat, v některých případech více než jednu miliardu
krátkých sekvencí („readů“) během jednoho chodu přístroje. Možnost sekvenace celého
genomu mnoha příbuzných organismů umožnila provádět velké komparativní a
evoluční studie, což se ještě před pár lety zdálo nemožné. Nejvíce se NGS uplatňuje při
sekvenování lidského genomu, kdy nám umožňuje pochopit, jaký mají genetické
rozdíly vliv na zdraví a nemoci (Metzker, 2010). Mnoho studií je také zaměřeno na
detekci nových, dosud nekultivovaných druhů, anebo se tyto studie více zaměřují na
nové molekulární techniky jako takové. Navíc teoretické a matematické modely se
zabývají novými pojmy, jako jsou strukturální rozmanitost, mezidruhové interakce,
mutualismus atd. (Lamont et al., 2011).
Sekvenování nové generace ovšem není bez omezení. Až donedávna byla míra
chybovosti při použití pyrosekvenování dost vysoká na to, aby se vytvořily chyby při
čtení, které vyvolaly falešnou mikrodiverzitu na úrovni druhů nebo poddruhů. Nicméně
zdokonalování technologií v systémech třetí generace nyní vykazuje míru chybovosti
podobnou Sangerovu sekvenování. Tyto technologie by v budoucnosti měly chybovost
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minimalizovat. Variabilní oblasti genu pro 16S rRNA jsou rozmístěny v délce ˃1 kb,
takže i u přístrojů s relativně dlouhým čtením mohou být zachyceny v délce jednoho
chodu přístroje jen některé oblasti, což omezuje schopnost rozlišování na úrovni rodu
některých fylogenetických větví s minimální rozmanitostí na tomto lokusu (Petrosino et
al., 2009) a je překážkou pro většinu metod sekvenování nové generace (Lamont et al.,
2011).
5.3.1. Sekvenování 16S rDNA amplikonů
Počáteční studie, založené na strategii Sangerova sekvenování, zahrnovaly
cílené sekvenování genů pro 16S rRNA (cca 1,5 kb cílové sekvence) (Petrosino et al.,
2009). Gen pro 16S rRNA (neboli 16S rDNA) je výhodný, protože je přítomen ve všech
bakteriích. Má oblasti konzervovaných sekvencí, které mohou být cílem univerzálních
primerů, a také má heterogenní oblasti (bakteriální domény), které mohou být využity
k identifikaci bakterií nebo k odvození fylogenetických vztahů (Lamont et al., 2011).
Pokud není jisté, které organismy by mohly být přítomny ve vzorku, nebo pokud se
předpokládá široká rozmanitost organismů, pak se zvolí univerzální primery (Fredricks
et al., 2005). Jestliže se ví, co za organismy očekávat, nebo jestliže je zájem o testování
specifických organismů, použijí se specifické primery (Fredricks et al., 2007). Jakmile
je gen pro 16S rRNA osekvenován, mohou být variabilní oblasti použity k druhově
specifické PCR kvalitativním nebo kvantitativním způsobem. Získané sekvence jsou
seřazeny a porovnány s velkými databázemi 16S rRNA sekvencí, ačkoliv škála
vaginální mikroflóry není v těchto databázích tak široká ve srovnání s jinými lokalitami,
např. s gastrointestinálním traktem (Oakley et al., 2008; Schellenberg et al., 2009).
Metagenomika je zaměřena na průzkum mikrobiálního složení nebo na řešení
fylogenetické rozmanitosti vysoce komplexních mikrobiálních populací. Univerzální a
konzervativní cíle, rRNA geny, slouží k identifikaci mikroorganismů v komplexním
společenství. Amplifikací vybraných cílových regionů v rámci genu pro 16S rRNA lze
identifikovat mikroorganismy efektivní kombinací míst vázajících konzervovaný primer
a mezilehlých variabilních sekvencí, umožňujících identifikaci rodu a druhu. Bakteriální
gen pro 16S rRNA se tedy skládá z konzervovaných sekvencí střídajících se
s variabilními sekvencemi, které obsahují devět hypervariabilních regionů V1-V9
(obr. 11). Délky těchto hypervariabilních regionů se pohybují v rozmezí od 50-100 bazí.
Čtení sekvenátorem 454 druhé generace (např. FLX) zahrnuje více hypervariabilních
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regionů. Třetí generace sekvenátoru 454 (např. LXR) přečte až 1000 bp a usnadní
sekvenování více hypervariabilních regionů (Petrosino et al., 2009).

Obr. 11. Konzervované a hypervariabilní regiony v genu pro 16S rRNA.
Konzervované regiony (C1-C9) jsou zobrazeny šedě, hypervariabilní oblasti jsou
znázorněny různými barvami. Také je ilustrována volba primerů pro DNA amplifikaci a
mikrobiální identifikaci založená na sekvenování (V4 subregion s fialovými kruhy a
šipkami představující místa navázání primerů). Převzato z (Petrosino et al., 2009)
Různé hypervariabilní oblasti projevují různé stupně účinnosti u odlišných rodů.
Pro univerzální identifikaci rodu jsou nejúčinnější V2 a V3 regiony. Bylo zjištěno, že
region V1 nejlépe rozlišuje bakterie Staphylococcus aureus od koaguláza negativních
stafylokoků. Regiony V2 a V3 jsou nejvhodnější pro odlišení všech bakteriálních rodů a
druhů, s výjimkou čeledi Enterobacteriaceae. V2 nejlépe rozeznávají bakterie rodu
Mycobacterium, V3 zase bakteriální rod Haemophilus. 58 nukleotidů dlouhý region V6
může rozlišovat většinu bakteriálních druhů, vyjma enterobakterií. V4, V5, V7 a V8
jsou méně užitečné cíle pro druhově a rodově specifické sondy (Chakravorty et al.,
2007).
Pro získání lékařsky významných mikrobiálních identifikací je klasifikace na
úrovni rodu a druhu důležitá. Druhy a rody jsou obvykle odlišeny na 95 % a 97 %
párové sekvenční identity, kmeny na 99 % párové sekvenční identity (Peterson et al.,
2008; Petrosino et al., 2009).
5.3.2. Sekvenování druhé generace
5.3.2.1. 454 sekvenování
Přístroj 454 Life Sciences, první platforma na trhu, byl vydán v roce 2005 (Chi,
2008). V roce 2007 firmu 454 Life Sciences po dohodě koupil Roche Diagnostics (Žák,
2009). Nyní jsou k dispozici dva systémy, tj. GS Junior (Genome Sequencer Junior) a
GS-FLX+ (454 Products).
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Sangerova metoda vyžaduje in vivo amplifikaci DNA fragmentů a klonování do
bakteriálních hostitelů. Klonování je ovšem zdlouhavé a pracné (Hall, 2007).
Technologie sekvenování 454 nahrazuje požadavek na toto klonování vysoce účinnou
metodou in vitro DNA amplifikací známou jako emulzní PCR (Morozova and Marra,
2008). Nejprve je potřeba si připravit DNA knihovnu (obr. 12) (454 Products).
V emulzní PCR (obr. 13) je genomová DNA fragmentována na kratší úseky a k nim
jsou připojeny adaptorové molekuly, které slouží jako templát pro primery.
Streptavidinem obalené magnetické kuličky nesoucí jednotlivé DNA fragmenty jsou
zachyceny do samostatných kapek emulze. Kapky působí jako jednotlivé amplifikační
reaktory produkující 10 milionů identických kopií templátové DNA (Margulies et al.,
2005). Každá kulička je vnesena do jamky pikotitrační destičky a klonálně příbuzné
templáty jsou analyzovány pyrosekvenováním. Použitím pikotitrační destičky je
umožněno provádění statisíce paralelních pyrosekvenačních reakcí (obr. 13) (Margulies
et al., 2005; Morozova and Marra, 2008).

Obr. 12. Příprava DNA knihovny. Převzato z (454 Products)
Templátová DNA je imobilizována a deoxyribonukleotid trifosfáty (dNTP) jsou
přidávány jeden po druhém. Uvolnění pyrofosfátu (PPi), kdykoliv je inkorporován
komplementární

nukleotid,

je

detekovatelné

světlem

produkovaným

chemiluminiscenčním enzymem přítomným v reakční směsi. Sekvence templátu DNA
se určí z tzv. pyrogramu (flowgram) (obr. 13), který odpovídá pořadí nukleotidů.
Jelikož je chemiluminiscenční intenzita signálu úměrná množství uvolněného
pyrofosfátu, a tím pádem i počtu inkorporovaných bazí, je pyrosekvenování náchylné
k chybám. Ty vyplývají z nesprávného odhadu délky homopolymerních sekvencí
(Morozova and Marra, 2008).
V současné době je přístroj GS FLX+ schopen generovat 700 MB sekvencí za
23 hodin jednoho sekvenačního běhu. Délka jednotlivých sekvenovaných úseků je až
1000 bp a je nejdelší v rámci druhé generace. (Žák, 2009).
44

Obr. 13. 454 Life Sciences sekvenační technologie: emulzní PCR, pyrosekvenování,
flowgram. Převzato z (Gega and Kozal, 2011)

Pyrosekvenování

Přestože velký soubor fylogenetických dat pro mikrobiální identifikaci byl
shromážděn prostřednictvím Sangerova sekvenování, ukázalo se, že nové sekvenační
technologie mají také význam pro výzkum a diagnostické laboratoře. Specifické
genetické cíle, jako jsou hypervariabilní oblasti v bakteriálních genech pro 16S rRNA,
mohou být amplifikovány pomocí PCR a vystaveny pyrosekvenování DNA. DNA
pyrosekvenování, neboli sekvenování syntézou, bylo vyvinuto v polovině roku 1990
jako v podstatě odlišný přístup k sekvenování DNA (Petrosino et al., 2009).
Pyrosekvenováním dochází pomocí DNA polymerázy k uvolnění anorganického
PPi, následně k tvorbě ATP a k ATP-dependentní konverzi luciferinu na oxyluciferin
(obr. 14) (Ahmadian et al., 2006). Konverze na oxyluciferin způsobuje emisi světelných
impulzů a amplituda každého signálu je přímo úměrná přítomnosti jednoho nebo více
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nukleotidů. Jedním z významných omezení pyrosekvenování je jeho relativní
neschopnost sekvenovat delší úseky DNA (Petrosino et al., 2009).

Obr. 14. Princip pyrosekvenování. Převzato z (Ronaghi, 2001)

5.3.2.2. Illumina/Solexa
Solexa, později získaná firmou Illumina, vydala svou platformu, kombinující
technologii klastrů a sekvenování chemickou syntézou (obr. 15), v červnu 2006 (Chi,
2008). Jednotlivé molekuly jsou kovalentně vázány na rovný povrch a amplifikovány in
situ. Sekvenování syntézou se provádí přidáním směsi čtyř fluorescenčně značených
nukleotidů s reverzibilními terminátory a DNA polymerázy k templátu. Výsledkem je
reverzibilní ukončení syntetizovaného vlákna v každém sekvenačním kroku.
Fluorescenční signál je detekován pro každý nukleotid zvlášť (čtyřbarevné značení).
Fluorofor a blokující skupina jsou následně odstraněny, a vlákno je připraveno pro
navázání dalšího nukleotidu. Proces se opakuje až do konce chodu přístroje
(naprogramovaného pro zachování dostatečné kvality čtení v průběhu sekvenace).
Vzhledem k tomu, že jsou v reakční směsi přítomny všechny čtyři fluorescenčně
značené terminátory, je riziko nezačlenění minimalizováno, což zvyšuje správnost
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sekvenování. Délka „readů“ je několik set bazí, což znamená dostatečnou délku pro
resekvenování (Bentley, 2006).

Obr. 15. Přístroj Illumina: technologie klastrů a sekvenování syntézou. Převzato z
(Brown, 2012)
5.3.2.3. Technologie SOLiD
V říjnu 2007 firma Applied Biosystems oznámila dostupnost přístroje Applied
Biosystems SOLiD (Supported Oligonucleotide Ligation and Detection), jediného
komerčního přístroje (Chi, 2008). Je to technologie založená na ligaci (obr. 16)
(Voelkerding et al., 2009). Ligace vychází z „polony“ sekvenační techniky, která byla
publikovaná ve stejném roce jako metoda 454 (Shendure et al., 2005).
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Obr. 16. Applied Biosystems SOLiD - sekvenování ligací. Převzato z (Voelkerding et
al., 2009)
Příprava sekvenačních knihoven pro analýzu na přístroji SOLiD začíná emulzní
PCR amplifikací jedné molekuly, podobným krokem jako u 454 technologie.
Amplifikační produkty jsou naneseny na sklíčko. Dochází k několika po sobě jdoucím
cyklům hybridizace a ligace s 16 dinukleotidovými kombinacemi označenými čtyřmi
různými fluorescenčními značkami (každá barva slouží k označení čtyř dinukleotidů).
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Použitím barevného kódování je každá poloha sondována dvakrát a identita nukleotidu
je stanovena barevnou analýzou ze dvou po sobě následujících ligačních reakcí
(Morozova and Marra, 2008).
Dvoubázové kódovací schéma umožňuje rozlišování mezi sekvenační chybou
nebo sekvenačním polymorfismem: chyba by byla zjištěna pouze u jedné konkrétní
ligační reakce, kdežto polymorfismus by byl detekován v obou reakcích. Nově
zveřejněný přístroj SOLiD je schopen produkovat až 320 GB sekvenačních dat při 50
bp „readů“ za desetidenního chodu přístroje.
5.3.3. Sekvenování třetí generace
5.3.3.1. True Single Molecule Sequencing (tSMS)
První jednomolekulová sekvenační platforma, HeliScope, je prodávaná firmou
Helicos BioSciences s firemně uváděným sekvenačním výkonem 1 GB za den
(Braslavsky et al., 2003). Tato patentovaná metoda byla použita k resekvenování celého
genomu viru M13 (Gupta, 2008).
Vzorky DNA jsou zastřiženy na kratší fragmenty (obr. 17-A1), denaturovány na
jednovláknovou DNA a označeny 3ʹpoly(A) koncem (obr. 17-A2) a fluorescenčně
zakončeným adenosinem (obr. 17-A3). DNA vlákna jsou pak hybridizována na povrch
průtokové cely přes poly(T) řetězec (obr. 17-A4). Templátová vlákna jsou pro
zmapování jejich polohy nasnímána (obr. 17-B1), fluorescenční značky jsou následně
odstraněny (obr. 17-B2). Poté probíhá sekvenování syntézou, kdy jsou fluorescenční
nukleotidy (C, G, T, A) přidávány po jedné bázi za cyklus (obr. 17-C1). Tyto nukleotidy
jsou inkorporovány ke komplementárnímu vláknu. Nenavázané nukleotidy jsou odmyty
(obr. 17-C2). Fluorescenční signál inkorporovaných bazí je snímán (obr. 17-C3), pak
jsou fluorescenční značky odštěpeny (obr. 17-C4). Do reakce jsou přidány další
fluorescenčně značené nukleotidy a cyklus se opakuje (Kahvejian and Kellett, 2008).
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Obr. 17. True Single Molecule Sequencing. Převzato z (Kahvejian and Kellett, 2008)

5.3.3.2. Single Molecule Real-Time (SMRT)
Technologie SMRT (Single Molecule Real-Time, obr. 18) firmy Pacific
BioSciences byla vydána v roce 2010. Využívá proces replikace DNA, který je vysoce
efektivní a přesný. Každá aktivní DNA polymeráza, enzym zodpovědný za replikaci
DNA, je imobilizována v dolní části ZMW (zero mode waveguide, optické vlnovody).
Nukleotidy difundují do této ZMW komory. DNA polymeráza se váže na řetězec DNA,
jenž má být replikován, zkouší jednotlivé báze v místě svého připojení, a pak určuje,
který ze čtyř nukleotidů (A, C, G, T) je vyžadován pro replikaci jednotlivých bazí. Aby
bylo možné detekovat včlenění a identifikovat báze, je každý ze čtyř nukleotidů
označen různými fluorescenčními barvami, jež mají odlišné emisní spektra. Poté
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polymeráza včlení nukleotid do rostoucího řetězce DNA. Po začlenění se enzym posune
k další bázi, která se bude replikovat, a proces se opakuje. Vzhledem k tomu, že
světelná excitace je směřována do dolní části ZMW, nukleotidy držené polymerázou
ještě před začleněním vysílají delší signál, který identifikuje začleňující se báze. Tato
technologie umožňuje pozorování nukleotidu identifikovaného v reálném čase syntézy
DNA polymerázou (SMRT Technology).

Obr. 18. Single Molecule Real-Time. Převzato z (Eid et al., 2009)

5.3.3.3. Oxford Nanopore Technologies
Technologie firmy Oxford Nanopore Technologies vyvíjí novou generaci
elektronických systémů na nanoporové bázi (obr. 19) pro analýzu jednotlivých molekul
(single-molecules), zahrnující malé biomolekuly, DNA, RNA a proteiny (Oxford
Nanopore Technologies; Wanunu, 2012). Tato technologie nanopórů umožňuje
extrémně dlouhé čtení s nízkými nebo žádnými náklady za reagencie a poskytuje
krátkou dobu určení výsledků (Thompson and Oliver, 2012). Systém GridION a
miniaturizované zařízení MinION jsou navrženy tak, aby zajistily nové vlastnosti
v molekulárním snímání, jako je „streamování“ dat v reálném čase, vylepšující
jednoduchost, efektivitu a rozšiřitelnost pracovních postupů a přímou analýzu molekul,
které jsou předmětem zájmu. Oxford Nanopore, podporován širokým patentovým
portfoliem, zahrnuje několik generací na nanopórech založených snímacích technologií,
včetně těch, které vychází z biologických a polovodičových nanopórů (Oxford
Nanopore Technologies).
DNA je vložena do nanopóru, s kontrolou rychlostí prováděnou phi29 DNA
polymerázou. Nanopór α-hemolysin je začleněn do lipidové dvojvrstvy, která odděluje
dvě komory obsahující pufrovaný roztok chloridu draselného. DNA substrát je vložen
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do pórů prostřednictvím aplikovaného elektrického pole. Jeho pohyb dovnitř a ven
z pórů může být řízen elektrickým polem a polymerázovou aktivitou. Informace o DNA
je získaná změnami v iontovém proudu proudícího podél DNA skrz nanopór (Schneider
and Dekker, 2012).

Obr. 19. Oxford Nanopore Technologies. Sekvenování na bázi nanopórů identifikuje
jednotlivé báze, když řetězec DNA prochází přes póry. Převzato z (Check Hayden,
2012)
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6. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST
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6.1. PARAMETRY STUDIE
6.1.1. Výběr pacientek
Studovaná skupina byla složena z pacientek Porodnické a gynekologické kliniky
Fakultní nemocnice Hradec Králové, vedoucího porodních sálů MUDr. Mariana
Kacerovského, Ph.D. Vzorky byly nasbírány od pacientek se spontánním předčasným
porodem v časovém rozmezí od prosince 2012 do února 2013. Ženám byly odebrány
vzorky cervikální a vaginální tekutiny před podáním antibiotik, kortikosteroidů a před
poševním vyšetřením. Skupina se skládala ze 7 žen s věkem od 18 do 34 let. Všechny
pacientky byly bělošské populace. Studie byla povolena nemocniční etickou komisí a
všechny pacientky podepsaly informovaný souhlas.

6.2. PYROSEKVENOVÁNÍ
6.2.1. Pracovní postup
Eubakteriální 16S

rDNA v oblasti V4-V6 byla amplifikována mírně

pozměněným protokolem dle (Baldrian et al., 2012). DNA byla izolována ve dvou
paralelkách použitím DNA Mini Kit (Qiagen). PCR reakce (30 μl) obsahovala 12 pmol
každého primeru (eub530F/eub1100R), 6 nmol směsi dNTP, 0,9 μl směsi enzymů (4%
Pfu DNA polymerázy (Fermantas) v DyNAzyme II DNA polymeráze (Finnzymes)) a
100 ng DNA v 1X DyNAzyme DNA polymerázovém pufru. Teplotní profil PCR byl
následující: první denaturace při 94°C po dobu 5 minut, 35 cyklů při 94°C po 1 minutu,
55°C po 1 minutu a 72°C po 1 minutu, konečná extenze trvala 10 minut při 72°C. Oba
DNA izoláty byly nejprve preamplifikovány ve dvou paralelních PCR reakcích ke
snížení

amplifikačního

bias. Všechny čtyři

PCR

produkty byly smíchány,

elektroforeticky zkontrolovány v agarózovém gelu, následně byly purifikovány pomocí
kolonek Wizard SV Gel and PCR Clean-up System (Promega) dle protokolu výrobce
s elucí ve 20 μl.
Druhá PCR amplifikace byla provedena se značenými fúzními primery (HPLC
purifikovanými). Primery obsahovaly unikátní MIDy (kódované části vložené
sekvence) pro každý vzorek oddělené od vlastních 16S primerů pomocí spaceru a
adaptéru Titanium A nebo B (Roche, Švýcarsko). Sekvence spaceru byla navržena tak,
aby obsahovala trinukleotid, který se nevyskytuje v žádné DNA sekvenci v GenBank,
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aby se předešlo preferenční amplifikaci některých sekvencí (Parameswaran et al., 2007).
PCR protokol byl shodný s protokolem při preamplifikaci, akorát byly použity již
zmíněné

fúzní

primery.

Cyklů

PCR

bylo

deset.

Produkt

byl

přečištěn

z elektroforetického gelu pomocí Wizard SV Gel and PCR Clean-Up System
(Promega), a potom ještě jednou pomocí MinElute PCR Purification Kit (Qiagen)
s elucí v 10 μl. DNA byla kvantifikována pomocí Quant-iT PicoGreen dsDNA Assay
(Life Technologies) a ekvimolární množství produktů PCR byla smíchána dohromady.
Směs byla sekvenována na GS FLX+ sekvenátoru (Roche) pomocí GS Titanium
Sequencing kitu XLR 70.
Zpracování dat a analýza sekvencí zahrnovaly denoising dat pyrosekvenování
(Denoiser 0.851, (Reeder and Knight, 2010)), identifikaci chimérických sekvencí
(UCHIME, (Edgar et al., 2011)) a jejich odstranění, zarovnání sekvencí na délku 380
bazí a klastrování (CD-HIT, (Li and Godzik, 2006)) na úrovni podobnosti 97 % pro
získání tzv. Operational Taxonomic Unit (OTU). Poté byly sestaveny konsensuální
(referenční) sekvence (Gouy et al., 2010) pro sto nejčastějších OTU, pro ostatní byly
k druhové identifikaci použity seed sekvence původních klastrů. Identifikace byla
provedena pomocí SeqMatch funkce databáze Ribosomal Database Project (Cole et al.,
2009) a BLASTn algoritmu databáze GenBank.
Tab. 1. Forward a reverse primery pro bakterie bez adaptéru.
Forward primer pro bakterie bez adaptéru

Sekvence 5´-3´

eub530f

GTG CCA GCM GCN GCG G

Reverse primer pro bakterie bez adaptéru

Sekvence 5´-3´

eub1100br

GGG TTN CGN TCG TTG CG

Tab. 2. Adaptéry A a B.
Adaptér A

CCA TCT CAT CCC TGC GTG TCT
CCG ACT CAG

Adaptér B

CCT ATC CCC TGT GTG CCT TGG
CAG TCT CAG
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Tab. 3. Forward primery pro bakterie s adaptérem.
Forward primer pro bakterie s adaptérem
Sekvence
T7eub530 CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGACTCAGCGTGTCTCTAAGGGTGCCAGCMGCNGCGG
T10eub530 CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGACTCAGTCTCTATGCGAGGGTGCCAGCMGCNGCGG
T13eub530 CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGACTCAGCATAGTAGTGAGGGTGCCAGCMGCNGCGG
T20eub530 CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGACTCAGACGACTACAGAGGGTGCCAGCMGCNGCGG
T23eub530 CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGACTCAGTACTCTCGTGAGGGTGCCAGCMGCNGCGG
T33eub530 CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGACTCAGATAGAGTACTAGGGTGCCAGCMGCNGCGG
T39eub530 CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGACTCAGTACAGATCGTAGGGTGCCAGCMGCNGCGG
T45eub530 CCATCTCATCCCTGCGTGTCTCCGACTCAGTCTATACTATAGGGTGCCAGCMGCNGCGG

Tab. 4. Reverse primer pro bakterie s adaptérem.
Reverse primer pro bakterie s adaptérem

Sekve nce

Teub1100r CCT ATC CCC TGT GTG CCT TGG CAG TCT CAG GTT GGG TTN CGN TCG TTG
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7. VÝSLEDKY
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DNA izolovaná ze vzorků cervikální a vaginální tekutiny byla analyzována
metodou pyrosekvenování genu pro 16S rRNA a počítačovou analýzou bylo určeno
bakteriální složení vaginální a cervikální mikroflóry pacientek se spontánním
předčasným porodem. Klasifikovali jsme pouze bakterie bez hub a kvasinek, které patří
již do říše eukaryot.
Tabulka 5 popisuje početní a procentuální zastoupení bakterií u jednotlivých
vzorků (cervikálních a vaginálních) všech pacientek. Grafickým znázorněním této
tabulky je graf 1, kde jsou data seřazena od největšího po nejmenší počet zastoupených
bakterií a podle podobnosti bakteriální mikrofóry pacientek. Nejpočetnější byl druh
Lactobacillus crispatus/casei, dále pak Lactobacillus iners, Gardnerella vaginalis a řád
Lactobacillales. Nejméně zastoupen byl druh Lactobacillus gasseri. U pacientky 1 a 2
byly dominantní bakterie Lactobacillus crispatus/casei, u pacientky 3 Gardnerella
vaginalis, u pacientky 4 v prvním vzorku převládal řád Lactobacillales a ve druhém
bakteriální druh Gardnerella vaginalis. U pacientky 5, stejně jako u pacientky 4,
dominoval řád Lactobacillales v cervikální tekutině a bakterie Gardnerella vaginalis ve
vaginální tekutině. U pacientek 6 a 7 převládal druh Lactobacillus iners.
V grafu 2 je znázorněno procentuální zastoupení čtyř nejčastěji přítomných
bakteriálních druhů rodu Lactobacillus v cervikální a vaginální mikroflóře, jimiž jsou:
L. crispatus/casei, L. iners, L. jensenii a L. gasseri. Lactobacillus crispatus/casei je
přítomen ve více než 50 %.
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Tab. 5. Cervikální a vaginální mikrobiom pacientek se spontánním předčasným porodem.
C: cervix; V: vagina
Suma
5256
3921
3133
1644
542
357
127
17
16
13
10

Bakterie
Lactobacillus crispatus/casei
Lactobacillus iners
Gardnerella vaginalis
Lactobacillales
Lactobacillus jensenii
Ureaplasma urealyticum
Ostatní
Ureaplasma parvum
Bifidobacteriales
Clostridiales
Lactobacillus gasseri
Suma

Suma
29,53%
27,94%
23,22%
11,54%
4,20%
2,31%
0,92%
0,10%
0,08%
0,08%
0,06%

Bakterie
Lactobacillus crispatus/casei
Lactobacillus iners
Gardnerella vaginalis
Lactobacillales
Lactobacillus jensenii
Ureaplasma urealyticum
Ostatní
Ureaplasma parvum
Bifidobacteriales
Clostridiales
Lactobacillus gasseri
suma

Pacientka 1 - C Pacientka 1 - V
1369
1177
0
0
7
2
9
6
0
0
0
3
8
7
3
2
12
4
4
3
0
0
1412

1204

Pacientka 1 - C Pacientka 1 - V
96,95%
97,76%
0,00%
0,00%
0,50%
0,17%
0,64%
0,50%
0,00%
0,00%
0,00%
0,25%
0,57%
0,58%
0,21%
0,17%
0,85%
0,33%
0,28%
0,25%
0,00%
0,00%
100,00%

100,00%

Pacientka 2 - C Pacientka 2 - V
675
1398
0
0
0
0
8
13
130
132
37
77
2
9
1
4
0
0
0
0
0
0
853

1633

Pacientka 2 - C Pacientka 2 - V
79,13%
85,61%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,94%
0,80%
15,24%
8,08%
4,34%
4,72%
0,23%
0,55%
0,12%
0,24%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

100,00%

Pacientka 3 - C Pacientka 3 - V
283
339
1
1
762
755
27
37
72
65
0
1
11
7
1
1
0
0
0
0
0
1
1157

1207

Pacientka 3 - C Pacientka 3 - V
24,46%
28,09%
0,09%
0,08%
65,86%
62,55%
2,33%
3,07%
6,22%
5,39%
0,00%
0,08%
0,95%
0,58%
0,09%
0,08%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,08%
100,00%

100,00%

Bakterie
Lactobacillus crispatus/casei
Lactobacillus iners
Gardnerella vaginalis
Lactobacillales
Lactobacillus jensenii
Ureaplasma urealyticum
Ostatní
Ureaplasma parvum
Bifidobacteriales
Clostridiales
Lactobacillus gasseri
Suma

Bakterie
Lactobacillus crispatus/casei
Lactobacillus iners
Gardnerella vaginalis
Lactobacillales
Lactobacillus jensenii
Ureaplasma urealyticum
Ostatní
Ureaplasma parvum
Bifidobacteriales
Clostridiales
Lactobacillus gasseri
suma

Pacientka 4 - V1 Pacientka 4 - V2
0
0
0
0
320
397
427
32
37
104
0
0
23
10
0
0
0
0
1
1
0
0
808

544

Pacientka 4 - V1 Pacientka 4 - V2
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
39,60%
72,98%
52,85%
5,88%
4,58%
19,12%
0,00%
0,00%
2,85%
1,84%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,12%
0,18%
0,00%
0,00%
100,00%

100,00%

Pacientka 5 - C Pacientka 5 - V
3
1
3
0
368
484
769
293
1
1
82
157
16
17
0
4
0
0
0
0
1
1
1243

958

Pacientka 5 - C Pacientka 5 - V
0,24%
0,10%
0,24%
0,00%
29,61%
50,52%
61,87%
30,58%
0,08%
0,10%
6,60%
16,39%
1,29%
1,77%
0,00%
0,42%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,08%
0,10%
100,00%

100,00%

Pacientka 6 - C Pacientka 6 - V
1
9
1150
1006
31
7
9
7
0
0
0
0
4
5
0
1
0
0
4
0
4
3
1203

1038

Pacientka 6 - C Pacientka 6 - V
0,08%
0,87%
95,59%
96,92%
2,58%
0,67%
0,75%
0,67%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,33%
0,48%
0,00%
0,10%
0,00%
0,00%
0,33%
0,00%
0,33%
0,29%
100,00%

100,00%

Pacientka 7 - C Pacientka 7 - V
0
1
983
777
0
0
5
2
0
0
0
0
7
1
0
0
0
0
0
0
0
0
995

781

Pacientka 7 - C Pacientka 7 - V
0,00%
0,13%
98,79%
99,49%
0,00%
0,00%
0,50%
0,26%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,70%
0,13%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

100,00%
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Graf. 1. Grafické znázornění složení cervikální a vaginální mikroflóry pacientek se spontánním předčasným porodem.
C: cervix; V: vagina
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crispatus/casei
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Graf. 2. Procentuální zastoupení čtyř nejčastěji zastoupených bakteriálních druhů
rodu Lactobacillus: L. crispatus/casei, L. iners, L. jensenii a L. gasseri všech
pacientek se spontánním předčasným porodem.
K určení diverzity mikrobiomu cervikální (u pacientky 4 - vaginální) tekutiny
(tab. 6) jsme použili Shannon-Wiener Diversity Index (graf 3) a Simpson Diversity
Index (graf 4). Největší diverzita (2,97) byla zaznamenána u pacientky 3, nejmenší
diverzita (0,80) u pacientky 7 (graf 3). Simpson index diverzity (graf 4) vychází
z dominance, kdy největší dominance byla prokázána u pacientky 7 (0,69), nejmenší u
pacientky 3 (0,09). Chao-1 index (graf 5) odhaduje druhovou bohatost (richness).
Pacientka 5 měla nejvyšší počet druhů v komunitě (121), zatímco pacientka 7 měla
nejmenší počet (26,67).
Také jsme znázornili rarefakční křivky (graf 6). Ty nám určují, zda počet
sekvencí (počet „readů“) byl dostatečný, aby přesně charakterizoval studovanou
bakteriální komunitu. Křivka nám ukazuje, že nejvíce bakteriálních rodů, druhů či řádů
bylo nalezeno u pacientky 3 při největším studovaném počtu sekvencí. Nejmenší počet
sekvencí představoval vzorek pacientky 4 – V2.
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Tab. 6. Indexy diverzity cervikální (u pacientky 4 – vaginální) tekutiny.
C: cervix; V: vagina
Indexy diverzity
Shannon-Wiener Diversity Index
Shannon Entropy
Species Richness (S)
Total Abundance
Simpson Diversity Index
Evenness
Species Richness - 80% diversity

Pacientka 1 - C
1,99
2,87
47
1437
0,26
0,52
4

Pacientka 2 - C
2,66
3,84
52
866
0,13
0,67
11

Pacientka 3 - C
2,97
4,28
70
1262
0,09
0,69
12

Pacientka 4 - V1
2,05
2,96
60
936
0,26
0,5
5

Pacientka 4 - V2
2,39
3,45
51
692
0,17
0,61
7

Pacientka 5 - C
2,87
4,14
67
1355
0,1
0,68
11

Pacientka 6 - C
1,1
1,58
47
1345
0,6
0,28
2

Pacientka 7 - C
0,8
1,16
22
1082
0,69
0,26
1

Chao-1

60,13

82

109

96,91

78,6

121

66,09

26,67

Shannon-Wiener Diversity Index
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5

Graf. 3. Shannon-Wiener Diversity Index.
C: cervix; V: vagina
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Graf. 5. Chao-1.
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Graf. 4. Simpson Diversity Index.
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Graf. 6. Rarefakční křivky cervikálních (u pacientky 4 – vaginálních) vzorků pacientek se spontánním předčasným porodem.
C: cervix; V: vagina
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Předčasný porod zůstává jedním z nejkomplikovanějších problémů, které
přispívají k perinatální mortalitě a morbiditě v porodnické praxi ve vyspělých zemích.
Například v USA je druhou nejčastější příčinou neonatální úmrtnosti (American
College of Obstetricians and Gynecologists, 2001) a v Evropě a dalších vyspělých
zemích se vyskytuje ve frekvenci 5-9 % (Goldenberg et al., 2008). Asi 75 %
perinatálních úmrtí tvoří kojenci předčasně narození, z toho jsou dvě třetiny předčasně
narozených dětí, které byly porozeny před 32. týdnem těhotenství (Slattery and
Morrison, 2002).
Předčasný porod může být výsledkem mnoha mechanismů. Mezi rizikové
faktory

například

patří

infekce,

zánět,

krvácení,

děložní

distenze,

stres,

socioekonomický status, etnický původ, vícečetné těhotenství, věk, zneužívání
návykových látek, nutriční stav atd. (Goldenberg et al., 2008; Slattery and Morrison,
2002).
Souvislost mezi infekcí genitálního traktu, zejména nitroděložní infekcí, a
spontánním předčasným porodem byla široce zkoumána. Každá systémová infekce
matky může vyvolat nástup porodu. Intrauterinní infekce může být přítomna bez
klinických

známek

infekce

matky,

což

vedlo

k hypotézám

o

fetálním

a

choriodeciduálním zánětlivém syndromu způsobující předčasný porod bez objektivního
důkazu infekce. Při použití amniocentézy u žen s předčasným porodem a intaktními
plodovými obaly byla průměrná frekvence pozitivní kultivace plodové vody 12,8 %.
Dvěma nejčastějšími organismy byly Mycoplasma hominis a Ureaplasma urealyticum,
následovaly Gardnerella vaginalis, Peptostreptococci a Bacteroides sp. (Slattery and
Morrison, 2002). Nejběžnějším onemocněním vaginální mikroflóry je však bakteriální
vaginóza (Lamont et al., 2011). Ta se vyznačuje sníženou kvalitou nebo kvantitou
laktobacilů, ochranné bariéry vaginální mikroflóry, a zvýšeným počtem jiných bakterií,
zejména Mycoplasma hominis, Gardnerella vaginalis, Mobiluncus sp. a Sneathia sp.
(Fettweis et al., 2012; Lamont et al., 2011).
Dle našich výsledků jsme zjistili, že se nejvíce vyskytoval druh Lactobacillus
crispatus/casei, dále Lactobacillus iners, Gardnerella vaginalis, řád Lactobacillales
(ten může zahrnovat rody Lactobacillus, Streptococcus či Enterococcus), Lactobacillus
jensenii, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, řád Bifidobacteriales a řád
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Clostridiales (zahrnující např. rody Clostridium a Peptostreptococcus). Ostatní
bakteriální taxony byly víceméně minoritní.
Vaginální mikroflóru lze dobře charakterizovat pomocí dominantního druhu
bakterie. Jsou popisovány mikrobiální vzorce příznivé, zdravé, jehož dominantním
druhem je Lactobacillus, optimálně L. crispatus, méně příznivým nepatogenním
druhem je L. iners, který pravděpodobně nemá takovou ochrannou kapacitu. V naší
studii dominovaly u pacientky 1 bakterie Lactobacillus crispatus/casei (tyto druhy mají
stejnou sekvenci v analyzovaném úseku 16S rDNA a nelze je tedy rozlišit,
předpokládáme však, že se spíše jedná o druh L. crispatus) v cervikálním (C) i
vaginálním (V) vzorku (96,95 %; 97,76 %). Pro pacientku 2 platí to stejné, jako pro
pacientku 1, tzn. že dominantními byly L. crispatus/casei jak u C vzorku (79,13 %), tak
ve V vzorku (85,61 %). Dalším charakteristickým mikrobiálním vzorcem je mikroflóra
s dominancí nebo významným zastoupením Gardnerelly vaginalis, která je spojována
s bakteriální vaginózou. V obou vzorcích pacientky 3 převládal druh Gardnerella
vaginalis (65,86 %; 62,55 %), U pacientky 4 jsme měli dva vaginální vzorky, kde u
prvního převažoval řád Lactobacillales (52,85%) a u druhého vzorku dominoval druh
Gardnerella vaginalis v 72,98 %. U pacientky 5 jsme v cervikální tekutině objevili
bakterie řádu Lactobacillales (61,87 %), ve vaginální tekutině pak byly v 50,52 %
nalezeny bakterie Gardnerella vaginalis. U pacientek 6 a 7 převládal Lactobacillus
iners u obou vzorků: u pacientky 6 v cervikálním vzorku 95,59 % a ve
vaginálním 96,92 %, u pacientky 7 představoval vzorek C 98,79 % a vzorek V 99,49 %.
Vzorky však obsahovaly i další bakterie zmíněné výše, které představovaly menší podíl
v mikroflóře.
Vaginální laktobacily byly původně popsány koncem devatenáctého století
německým gynekologem Albertem Döderleinem, který se domníval, že laktobacily
působí jako ochranná bariéra bránící dalším bakteriím vstoupit do genitálního traktu. Od
té doby bylo zjišťeno, že laktobacily jsou skutečně schopné poskytovat kolonizační
rezistenci prostřednictvím různých mechanismů. Nicméně často se vyskytuje selhání
obrany pomocí laktobacilů, což ústí v přerůstání vaginálního epitelu jinými bakteriemi,
nejčastěji přerůstání v bakteriální vaginózu a méně v nadměrný růst bifidobakterií a
jiných bakterií (Verstraelen et al., 2009a).
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Z tohoto pohledu se v posledních letech objevil velký zájem o studium
vaginálních laktobacilů. Předpokládá se, že důkladná charakterizace normální vaginální
mikroflóry nám pomůže porozumět mechanismům souvisejícím se stabilitou
mikroflóry, kde dominují laktobacily, nebo naopak, s jejich neschopností zachovat
vaginální ekosystém. Podle studie Verhelsta et al. (2005) dominují vaginální mikroflóře
čtyři fylotypy: L. crispatus, L. gasseri, L. iners a L. jensenii (Verhelst et al., 2005). Tyto
čtyři laktobacily měly podle studie (Romero et al., 2014) vyšší relativní abundanci u
těhotných žen než u netěhotných.
U našich studovaných pacientek se nejčastěji vyskytoval L. crispatus/casei v
54 %, druhým nejčastějším byl L. iners ve 40 %, třetím L. jensenii v 6 % a nejméně
bylo L. gasseri v počtu 10 záchytů, což v poměru k ostatním dávalo 0 %.
Pro výzkum bakterií sekvenováním nové generace se běžně používají tři typy
měření alfa diverzity (tzn. uvnitř komunity): rarefakční křivky (rarefaction curves),
odhad druhové bohatosti (často v souvislosti s rarefakční křivkou) a indexy diverzity
komunit (Alpha Diversity, 2013).
Odhad druhové bohatosti (richness) odhaduje celkový počet druhů přítomných
v komunitě. Běžně používán je Chao-1 index a je založen na počtu tříd (např.
Operational taxonomic units, OTUs) nalezených ve vzorku. Jestliže vzorek obsahuje
několik singletonů (unikátních readů/čtení), je pravděpodobné, že existuje více
nedetekovaných OTUs, a Chao-1 index bude odhadovat větší druhovou bohatost než
pro vzorek bez vzácných OTUs (Alpha Diversity, 2013).
Indexy diverzity komunit spojují druhovou bohatost (richness) a abundanci
(hojnost; relativní abundance – relativní zastoupení druhů) do jedné hodnoty
vyváženosti (evenness). Komunity, kde početně dominuje jeden nebo několik druhů,
vykazují nízkou vyváženost, zatímco komunity, kde je abundance rovnoměrně
zastoupena mezi druhy, vykazují vysokou vyváženost. Nejvíce používanými indexy
jsou Shannonův (nebo také Shannon-Wiener) index a Simpsonův index (Alpha
Diversity, 2013).
Shannonův index diverzity uvádí, že hodnota blízko nuly by znamenala, že
každý druh ve vzorku je stejný (při dominanci), zatímco hodnota blízko 5 by ukazovala,
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že několik jedinců je rovnoměrně rozložených mezi druhy (vysoká diverzita)
(Nagendra, 2002).
Simpsonův index diverzity měří pravděpodobnost, kdy dva jedinci náhodně
vybraní ze vzorku budou patřit ke stejnému druhu (nebo k jiné kategorii než ke druhu).
Jestliže v komunitě s vysokou diverzitou byli náhodně odebráni dva jedinci ze vzorku,
je vysoká šance, že oba jedinci budou různých druhů, hodnota se blíží k 0. Avšak
komunita s nízkou diverzitou, které také byli odebráni dva jedinci, bude pravděpodobně
stejného druhu (při dominanci), hodnota se blíží k 1 (Nagendra, 2002).
Rarefakční křivky jsou používány k určení, zda vzorkovací hloubka byla
dostačující, aby přesně charakterizovala studovanou bakteriální komunitu. Průměrný
počet OTUs v každém intervalu se vynese proti velikosti dílčího vzorku (Gotelli and
Colwell, 2001). Bod, ve kterém počet OTUs nepřibývá, je bod, ve kterém bylo vzato
dost vzorků na přesnou charakterizaci bakteriální komunity. Mothur a QIIME počítají
rarefakci druhové bohatosti. QIIME navíc vytváří grafy rarefakčních křivek, zatímco
Mothur výstupy výsledků, které mohou být importované do grafického softwaru (Alpha
Diversity, 2013).
V naší studii byla největší diverzita (2,97) podle Shannonova indexu diverzity
zaznamenána u pacientky 3, nejmenší diverzita (0,80) u pacientky 7. Největší
dominance podle Simpsonova indexu diverzity byla prokázána u pacientky 7 (0,69),
nejmenší u pacientky 3 (0,08). Při odhadu druhové bohatosti (richness) z Chao-1 indexu
měla pacientka 5 nejvyšší počet druhů v komunitě (121), zatímco pacientka 7 měla
nejmenší počet (26,67). Rarefakční křivka nám ukazuje, že nejvíce bakteriálních rodů,
druhů či řádů (66) bylo nalezeno u pacientky 3 při největším studovaném počtu
sekvencí (1150). Nejmenší vzorek představoval vzorek pacientky 7, který zahrnoval
pouze 20 rodů, druhů či řádů bakterií. Nejmenší počet studovaných sekvencí vykazoval
vzorek pacientky 4 - V2 při počtu přečtených sekvencí 650.
V souladu s údaji uváděnými v literatuře byly u sledovaných pacientek
pozorovány základní bakteriální vzorce, dominované prospěšnými i pro zdraví poševní
mikroflóry nepříznivými druhy.

U dvou pacientek byl dominantním druhem

L. crispatus/casei, přechodový typ mikroflóry u dvou pacientek byl charakteristický
dominancí L. iners, a u několika pacientek byla ve významném množství zjištěna
Gardnerella vaginalis. Mikroflóry s dominancí laktobacilů dávaly malý prostor dalším
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bakteriálním druhům, jak dokazují stanovené indexy diverzity. Počty zjištěných druhů v
jednotlivých vzorcích vynesené do rarefakčních křivek ukazují na dostatečné
sekvenační pokrytí vzorků, další zvyšování počtu čtení by nepřineslo významné zvýšení
počtu zjištěných druhů.
Analýza paralelních vzorků cervikální a vaginální mikroflóry potvrdila blízkost
obou kompartmentů a podobnost jejich mikrobiálního složení. U pacientky č. 4 byly
provedeny dva odběry z pochvy, u druhého byl patrný nárůst Gardnerelly vaginalis s
možným rozvojem bakteriální vaginózy. Sledování pacientek a vývoje jejich mikroflóry
by byly jistě zajímavé, vzhledem k nízké frekvenci výskytu pacientek, u nichž dojde
později k předčasnému porodu, by však primární kohorta musela být dosti velká, aby
byl získán relevantní soubor.
Přestože je sekvenování nové generace velmi pracnou metodikou s vysokými
náklady a velmi složitou analýzou dat, jedná se o nesmírně přínosnou analýzu s širokým
potenciálem využití v klinické praxi.
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9. ZÁVĚR
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Cílem této práce bylo určit složení bakteriální mikroflóry v cervikální a
vaginální tekutině a porovnat tyto dva vzorky každé pacientky. Poprvé v České
republice byl sekvenován bakteriální genom pacientek se spontánním předčasným
porodem.
V naší studii se ve 14 vzorcích nejčastěji vyskytoval druh Lactobacillus
crispatus/casei, nejméně zastoupený byl bakteriální druh Lactobacillus gasseri. U
třetiny pacientek byly v obou vzorcích nalezeny bakterie Lactobacillus crispatus/casei,
které jsou součástí běžné mikroflóry gravidních žen. Ve třech případech byl zjištěn druh
Gardnerella vaginalis, který je spojován s bakteriální vaginózou, což mohlo mít u
pacientky 3 vliv na spontánní předčasný porod vzhledem k dominujícímu druhu v obou
odebraných vzorcích. U pacientky 4 jsme měli oba vzorky z vaginální tekutiny, ale
s rozdílným zastoupením bakteriální mikroflóry. Ve vzorcích pacientky 5 jsme našli dva
rozdílné dominující řády, Lactobacillales a Bifidobacteriales (druh Gardnerella
vaginalis), a to mohlo být zapříčiněno vzdálenějším místem odběru vaginálního vzorku
od cervixu. Ve vaginálních i cervikálních vzorcích pacientek 6 a 7 byly zjištěny bakterie
Lactobacillus iners nejméně v 95 % u každého vzorku, což spíše svědčí o zdraví
(přechodová mikroflóra), ovšem záleží i na dalších zastoupených bakteriích. Přítomný
byl ve zvýšeném množství i druh Ureaplasma urealyticum (pacientky 2 a 5), který je
sice součástí běžné genitální mikroflóry, nicméně je spojován s předčasným porodem.
Získané výsledky ovšem musí být interpretovány s opatrností, protože studovaná
skupina se neskládala z tak velkého počtu pacientek, aby nám výsledky ukázaly, zda
složení bakteriální mikroflóry má vliv na spontánní předčasný porod, jedná se však o
velice zajímavé výsledky, které jsou v souladu s pozorováním zahraničních studií.
Zavedená metoda bude dále využita pro analýzu mikrobiomu u rozšířeného souboru
vzorků a pacientek.
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ATP

adenosintrifosfát

ATPáza

adenosin trifosfatáza

BMI

index tělesné hmotnosti

BV

bakteriální vaginóza

cAMP

cyklický adenosinmonofosfát

COX

cyklooxygenáza

COX-1

cyklooxygenáza-1

COX-2

cyklooxygenáza-2

CRP

C-reaktivní protein

CTG

kardiotokografický záznam

CTP

cytidintrifosfát

ddNTP

dideoxyribonukleotidtrifosfát

DNA

deoxyribonukleová kyselina

dNTP

deoxyribonukleotid trifosfát

GBS

streptokoky skupiny B

GTP

guanosintrifosfát

HIV

virus lidské imunitní nedostatečnosti

HMP

Human microbiome project

IGF

insulin-like growth factor

IgG

imunoglobulin G

IL

interleukin

IL-1

interleukin-1

IL-2

interleukin-2

IL-6

interleukin-6

IL-8

interleukin-8

NGS

next-generation sequencing

NK

natural killer

OTU

operational taxonomic unit

PAF

faktor aktivující destičky

PCR

polymerázová řetězová reakce

PGDH

15-hydroxyprostaglandin dehydrogenáza

PgE2

prostaglandin E2

PPi

pyrofosfát
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PROM

předčasný odtok plodové vody

rRNA

ribozomální ribonukleová kyselina

SMRT

Single Molecule Real-Time

SNPs

jednonukleotidové polymorfismy

SOLiD

Supported Oligonucleotide Ligation and Detection

TNF

tumor nekrotizující faktor

tSMS

True Single Molecule Sequencing

TTP

thymidintrifosfát

ZMW

zero mode waveguide
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