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Abstrakt  

Úvod: Diabetes mellitus 1. typu (T1DM) je autoimunitné ochorenie charakterizované 

absolútnym deficitom inzulínu. Na patogenéze ochorenia sa okrem iného podieľajú 

mechanizmy vrodenej imunity a tieţ sú zapojené monocyty. Tie môţeme na základe 

expresie CD14 a CD16 povrchových markerov klasifikovať do troch podtypov s odlišnou 

funkciou. Monocyty na svojom povrchu okrem ďalších markerov exprimujú prolaktínový 

receptor (PRLR) a toll-like receptory (TLR), ktoré indukujú zápalové reakcie, a naviac 

produkujú mimohypofyzárny prolaktín (PRL), ktorý ovplyvňuje imunitnú odpoveď. 

Cieľom práce bolo sledovať vplyv exogénneho PRL na imunitné reakcie monocytov a 

pokúsiť sa odhaliť jeho moţnú úlohu v patogenéze T1DM. 

Materiál a metódy: In vitro kultivácia a stimulácia monocytov 10 zdravých kontrol a 10 

pacientov s T1DM. Ako stimulačný agens boli pouţité PRL v dvoch dávkach a / alebo 

lipopolysacharid (LPS). Pre sledovanie hladín mRNA cytokínov TNF-α, IL-6, IRF-1, FOS 

bola celková RNA izolovaná z monocytov získaných imunomagnetickou separáciou z 

periférnej krvi kvantifikovaná pomocou Real Time PCR. Expresia vybraných povrchových 

markerov CD14, CD16 a PRLR bola detegovaná pomocou prietokovej cytometrie. Na 

detekciu polymorfizmov Asp299Gly a Thr399Ile v géne TLR4 sme pouţili metódu PCR-

RFLP s enzýmami Nco1 a Hinf1. 

Záver: Získané údaje naznačujú, ţe PRL neovplyvňuje jednoznačným spôsobom expresiu 

mRNA sledovaných cytokínov v monocytoch ani v monocytoch stimulovaných LPS. 

Pozorovali sme variabilné reakcie a to v oboch vyšetrovaných skupinách a zdá sa, ţe 

intrapopulačná variabilita v imunitnej reakcii monocytov je väčšia ako interpopulačná. 

Pôsobenie PRL na monocytárne kultúry vedie k nárastu počtu celkových monocytov aj 

oboch sledovaných subtypov u všetkých zúčastnených oproti nestimulovaným bunkám. 

Efekt PRL u buniek stimulovaných LPS je oveľa výraznejší a koreluje s dávkou PRL.  

 

Kľúčové slová: T1DM, monocyty, CD14++CD16, CD14++CD16+, PRL, PRLR, 

imunitné reakcie 
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Abstract 

Introduction: Type 1 diabetes mellitus (T1DM) is characterized by an absolute deficiency 

of the insulin-producing beta cells of the islets of Langerhans in the pancreas. Among 

mechanisms that lead to pathogenesis of T1DM, innate immunity including key cells 

monocytes are involved. Based on expression of CD14 and CD16 surface markers, 

monocytes are classified into three subtypes with different functions. In addition to other 

markers, monocytes express on their surface prolactin receptor (PRLR) and toll-like 

receptors (TLR), which induce inflammatory responses, and produce extrapituitary 

hormone prolactin (PRL) that affects immune response. The aim of thesis was to study an 

effect of exogenous prolactin on the immune responses of monocytes and to try to detect 

its possible role in the pathogenesis of T1DM. 

Material and Methods: In vitro cultivation and stimulation of monocytes derived from 10 

patients with T1DM and 10 healthy controls. As stimulating agents were used PRL and/or 

lipopolysacharide (LPS). For determination of mRNA levels of the studied cytokines 

(TNF-α, IL-6, FOS, IRF-1), total RNA isolated from monocytes acquired by 

immunomagnetic separation has been quantified by using Real Time PCR. The expression 

of surface markers (CD14, CD16, PRLR) was detected by flow cytometry. For detection of 

Asp299Gly and Thr399Ile polymorphisms located in TLR4 gene we used the PCR-RFLP 

method with Nco1 and Hinf1 enzymes. 

Conclusions: The obtained data indicate that PRL does not affect mRNA expression of 

studied cytokines in monocytes or in monocytes stimulated with LPS. We observed 

variable response in both examined groups and it seems that intrapopulation variability in 

the immune response of monocytes is greater than interpopulation one. In comparison to 

unstimulated cells, effect of PRL on monocyte culture leads to an increase in number of 

total monocytes and both studied subtypes in all participating subjects. The effect of PRL 

on the stimulated cells with LPS is much more pronounced and dose-dependant.  

 

Keywords: T1DM, monocytes, CD14++CD16, CD14++CD16+, PRL, PRLR, immune 

response 
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Abstrakt  

Úvod: Diabetes mellitus 1. typu (T1DM) je autoimunitní onemocnění charakterizované 

absolutním deficitem inzulínu. Na patogenezi onemocnění se mimo jiné podílí 

mechanismy vrozené imunity a jsou zapojeny také monocyty. Ty lze na základě exprese 

CD14 a CD16 povrchových markerů klasifikovat do tří subtypů s odlišnou funkcí. 

Monocyty na svém povrchu kromě dalších markerů exprimují prolaktinový receptor 

(PRLR) a toll-like receptory (TLR), které indukují zánětlivé reakce, a navíc produkují 

mimohypofyzární prolaktin (PRL), jenţ ovlivňuje imunitní odpověď. Cílem práce bylo 

sledovat vliv exogenního PRL na imunitní reakce monocytů a pokusit se odhalit jeho 

moţnou úlohu v patogenezi T1DM.  

Materiál a metody: In vitro kultivace a stimulace monocytů 10 zdravých kontrol a 10 

pacientů s T1DM. Jako stimulační agens byly pouţity PRL ve dvou dávkách a/nebo 

lipopolysacharid (LPS). Pro sledování hladin mRNA cytokinů TNF-α, IL-6, IRF-1, FOS 

byla celková RNA izolovaná z monocytů získaných imunomagnetickou separací 

z periferní krve kvantifikována pomocí Real Time PCR. Exprese vybraných povrchových 

markrů CD14, CD16 a PRLR byla detekována pomocí průtokové cytometrie. Pro detekci 

polymorfismů Asp299Gly a Thr399Ile v genu TLR4 jsme pouţili metodu PCR-RFLP s 

enzymy Nco1 a Hinf1. 

Závěr: Získaná data naznačují, ţe PRL neovlivňuje jednoznačným způsobem expresi 

mRNA sledovaných cytokinů v monocytech ani v monocytech stimulovaných LPS. 

Pozorovali jsme variabilní reakce a to v obou vyšetřovaných skupinách a zdá se, ţe 

intrapopulační variabilita v imunitní reakci monocytů je větší neţ interpopulační. Působení 

PRL na monocytární kultury vede k nárůstu počtu celkových monocytů i obou 

sledovaných subtypů u všech zúčastněných oproti nestimulovaným buňkám. Efekt PRL 

u buněk stimulovaných LPS je mnohem výraznější a koreluje s dávkou PRL.  

 

Klíčová slova: T1DM, monocyty, CD14++CD16, CD14++CD16+, PRL, PRLR, 

imunitní reakce 
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1 Úvod 

1.1 Diabetes mellitus 

Diabetes je skupina metabolických ochorení charakteristických hyperglykémiou. 

Hyperglykémia je výsledkom porúch v sekrécii inzulínu, v jeho fungovaní alebo v spojení 

týchto porúch súčasne. Chronická hyperglykémia je spájaná s dlhodobým poškodením, 

dysfunkciou alebo zlyhaním rôznych orgánov, najmä očí, obličiek, srdca a krvných ciev 

(Amer Diabet As 2014). Na základe rôzneho stupňa poruchy sekrécie inzulínu 

rozoznávame 4 typy ochorenia: diabetes mellitus 1. typu (T1DM), diabetes mellitus 2. typu 

(T2DM), diabetes mellitus ako výsledok iného ochorenia a gestačný diabetes mellitus 

(Seino et al. 2010). T1DM je charakterizovaný autoimunitnou deštrukciou β-buniek 

pankreasu produkujúcich inzulín. Nedostatok inzulínu vyţaduje jeho exogénne dodávanie 

(Polychronakos and Li 2011). Patogenéza T2DM je skôr premenlivá a zahŕňa rôzne stupne 

zlyhania β-buniek vzhľadom na rôzne stupne inzulínovej rezistencie (Cnop et al. 2005).  

Klinický priebeh T1DM je charakterizovaný akútnym nástupom klasických 

príznakov diabetu: polyúria, polydipsia, chudnutie a častá únava. Včasné odhalenie 

príznakov vedie k skorej a účinnej diagnostike ochorenia (Maahs et al. 2010). Diabetes 

môţe byť diagnostikovaný na základe hladiny glukózy v plazme. Glukóza v plazme sa 

určuje nalačno alebo 2 hodiny po podaní 75 g glukózového tolerančného testu (Amer 

Diabet As 2015). 

T1DM sa môţe manifestovať v kaţdom veku, avšak diagnostikovaný býva častejšie 

mládeţi pod 20 rokov (Liese et al. 2006). Miera výskytu ochorenia sa zvyšuje od narodenia 

a vrcholí vo veku 10 aţ 14 rokov (Patterson et al. 2014). Incidencia T1DM klesá v post 

pubertálnom veku avšak pribliţne u jedného zo štyroch pacientov je toto ochorenie 

diagnostikované v dospelosti (Haller et al. 2005).  

Rizikovým faktorom vzniku autoimunitných ochorení je aj pohlavie. Častejšie trpia 

týmito ochoreniami ţeny, avšak najmä u mladých ľudí s T1DM sa neukazujú rozdiely 

medzi pohlaviami. Celosvetovo ani v dospelom veku nie sú rozdiely v incidencii medzi 

pohlaviami také vysoké. Skôr je to výnimka medzi autoimunitnými ochoreniami, pretoţe 

klesá incidencia ţien (Soltesz et al. 2007). V rôznom výskyte ochorenia medzi pohlaviami 

existujú rozdiely týkajúce sa regiónov. Krajiny s vyššou incidenciou T1DM ako európske 

krajiny majú vyšší počet pacientov muţského pohlavia. Zatiaľ čo krajiny s nízkym 
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výskytom ochorenia najmä neeurópske krajiny majú viac postihnutých ţien (Karvonen 

et al. 1997).  

Incidencia tohto ochorenia neustále narastá. Analýza počtu novo diagnostikovaných 

pacientov v 37 populáciách sveta od roku 1960 do roku 1996 ukazuje výrazný nárast 

výskytu ochorenia vo väčšine populácií (Onkamo et al. 2000). Celkový nárast počtu 

pacientov do roku 1999 bol pribliţne 3% za kaţdý kalendárny rok (DIAMOND Project 

Grp 2006). 

Hlavnou príčinou mortality diabetikov sú rôzne komplikácie, ktoré vyplývajú z ich 

ochorenia. Sú to najmä kardiovaskulárne ochorenia, ktorým sa dá predchádzať kontrolou 

glykémie a krvného tlaku (Nathan et al. 2005). 

Ako uţ bolo spomínané T1DM je charakteristický nedostatkom inzulínu, základnou 

liečbou je jeho exogénne dodávanie. Môţe byť dodávaný injekčne niekoľkokrát denne 

alebo kontinuálne pomocou inzulínovej pumpy. Okrem jeho dodávania však musí 

prebiehať aj kontrola glykémie, ktorá má predchádzať moţnej hypoglykémii (DCCT Res 

Grp 1994). 

Pri vzniku T1DM zohrávajú úlohu faktory exogénne, genetické (Park 2014), ale aj 

bunková imunita (Lehuen et al. 2010).  

1.1.1 Genetické faktory 

 Genetické faktory vedúce k T1DM sú predmetom intenzívneho štúdia uţ viac neţ 

štyri desaťročia. T1DM je multifaktoriálne ochorenie so silným vplyvom genetických 

faktorov. Najrizikovejšie alelické variácie sú súčasťou génov: komplex génov pre ľudský 

leukocytárny antigén (HLA), inzulínový gén (INS), cytotoxický T lymfocytárny antigén 4 

(CTLA-4) a proteín tyrozín-fosfatáza nereceptorového typu (PTPN22) (Concannon et al. 

2005). 

 Autoimunitný diabetes je zriedkavo spôsobený mutáciou len v jednom géne. 

Príkladom čoho je IPEX syndróm, kde mutácia vo Foxp3 transkripčnom faktore vedie 

k dysfunkčnej regulácii T-buniek (Bacchetta et al. 2006). Ďalším príkladom je 

autoimunitný polyendokrinný syndróm 1. typu. Mutácia v transkripčnom faktore AIRE 

vedie k autoimunitným poruchám a pribliţne 20% prípadov sa vyvinie v T1DM 

(Villasenor et al. 2005). 

Najdôleţitejším spomedzi rizikových génov je komplex génov HLA nachádzajúci sa 

na krátkom ramienku šiesteho chromozómu (6p21.31). Najrizikovejšími sú najmä gény 
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lokalizované v regióne II. triedy HLA. HLA obsahuje mnoţstvo génov, ktoré sú dedené 

z rodičov na potomkov spoločne v haplotypoch. Tento región nesie aţ 50% riziko vzniku 

T1DM. Rizikovými sú predovšetkým 2 haplotypy: HLA-DRB1*04-DQA1*0301-

DQB1*0302 a DRB1*03-DQA1-0501-DQB1*0201 (Mehers and Gillespie 2008). 

Ďalším rizikovým génom je gén INS (11p15.5). Mutácie v tejto oblasti génu pre 

inzulín prispievajú k vzniku T1DM a to najmä z dôvodu rôzneho počtu tandemových 

repetícií v promótorovej oblasti génu. Veľkosť rizika koreluje s počtom tandemových 

repetícií, ktoré regulujú expresiu inzulínu (Bennett et al. 1995). 

V roku 1996 bol gén CTLA-4 uznaný ako ďalší rizikový gén pre vznik T1DM 

(Nistico et al. 1996), je lokalizovaný na dlhom ramienku druhého chromozómu (2q33). 

Kóduje molekulu CTLA-4, ktorá sa nachádza na povrchu T-buniek a slúţi ako inhibičný 

receptor, hlavný negatívny regulátor odpovede T-buniek. Zmeny v génovej expresii môţu 

viesť k zvýšenej reaktivite T-buniek, a preto má tento gén dôleţitú úlohu pri vzniku 

viacerých autoimunitných ochorení (Ueda et al. 2003).  

Gén PTPN22 je umiestnený na krátkom ramienku chromozómu 1 (1p13.2) a kóduje 

lymfatickú tyrozín fosfatázu. Tá je dôleţitým negatívnym regulátorom signalizácie 

T-bunkových receptorov a môţe tak urýchľovať priebeh autoimunitných reakcií. Porucha 

tohto proteínu sa prejavuje zvýšenou aktiváciou T-lymfocytov (Bottini et al. 2004).  

1.1.2 Environmentálne faktory 

Nárast počtu pacientov s T1DM, ale zároveň klesajúci počet pacientov s vysoko 

rizikovým genotypom DR3/4, môţe naznačovať zvýšenú rolu environmentálnych faktorov 

a ţivotného štýlu (Fourlanos et al. 2008). 

Existuje mnoho teórií o tom, ktoré z environmentálnych faktorov sú tie 

najrizikovejšie pre toto ochorenie. Zaraďujú sem vírusy, infekcie, toxíny, lieky, stres, 

nutričné faktory, zdravie matky a vnútromaternicové faktory, nedostatok dojčenia 

a nedostatok slnka (Maahs et al. 2010). Napriek mnohým výskumom nie je jednoznačné, 

ktorý z faktorov je v príčinnej súvislosti so vznikom T1DM. 

Geografická variabilita v incidencii T1DM naznačuje úlohu vírusov pri vzniku 

ochorenia (Craig et al. 2013). Najrizikovejšími spomedzi vírusov sa javia enterovírusy, 

ktoré sú spájané aj s rýchlejšou progresiou T1DM (Yeung et al. 2011). Nárast počtu 

pacientov môţe byť vysvetlený hypotézou o hygiene. Tá tvrdí, ţe zníţený počet infekcií 

môţe znamenať vyšší počet pacientov (Strachan 1989). Dôkazom je aj nízky počet 
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pacientov s T1DM v chudobných krajinách sveta. Teória navrhuje, ţe včasné vystavenie 

infekčným ochoreniam môţe mať ochranný účinok proti T1DM (Bach and Chatenoud 

2012). 

Nutričné faktory majú dôleţitú úlohu pri rannom vývoji ostrovčekov pankreasu. 

Prvé známky β-bunkovej autoimunity sa môţu objaviť uţ počas prvého roka ţivota. 

Dojčenské ţiviny sú teda prvým environmentálnym faktorom, s ktorým sa dieťa stretne. 

Antimikrobiálne látky materského mlieka sú imunologickou ochranou v detstve proti 

rôznym infekciám. Na druhej strane skoré zavedenie kravského mlieka, obilnín, lepku, 

koreňovej zeleniny a ovocia do stravy, spolu s krátkou dobou dojčenia a nedostatkom 

vitamínu D vedie k riziku vzniku T1DM (Knip et al. 2011). Vplyv enterovírusov a včasné 

podávanie kravského mlieka sú povaţované za najrizikovejšie environmentálne faktory. 

Príznaky enterovírusovej infekcie spolu s rozvojom autoimunity sa objavujú uţ u detí 

do 12 mesiacov v prípade, ţe im bolo podávané kravské mlieko pred 3. mesiacom ţivota 

(Lempainen et al. 2012). 

Vitamín D je nielen dôleţitým nutričným faktorom u detí, pretoţe zniţuje riziko 

vzniku T1DM a ďalších ochorení, ale je aj dôleţitým nutričným faktorom pre matky počas 

tehotenstva. Pri určovaní hladiny sérovej koncentrácie 25-hydroxy-vitamínu D sa zistilo, 

ţe u detí matiek s najniţšou úrovňou vitamínu D počas tehotenstva je riziko vzniku T1DM 

dvojnásobné, oproti matkám s najvyššou úrovňou vitamínu D (Sorensen et al. 2012). 

Hladina cirkulujúceho vitamínu D je u detí a dospievajúcich s rozvinutým T1DM niţšia, 

oproti zdravej populácii. S nedostatkom vitamínu D počas T1DM sú spájané aj genetické 

faktory, ktoré súvisia s tromi kľúčovými génmi pre metabolizmus vitamínu D (Cooper et 

al. 2011). 

Prítomnosť autoprotilátok uţ v 1. roku ţivota dieťaťa môţe naznačovať dôleţitosť 

perinatálnych environmentálnych faktorov. Hmotnosť matiek a gestačné priberanie na 

váhe predpovedá riziko vzniku autoprotilátok u detí s vysokou genetickou predispozíciou 

HLA. Z 885 sledovaných detí s vysoko rizikovým genotypom HLA DR4-DQ8 / DR3-DQ2 

sa u 36 detí matiek s indexom telesnej hmotnosti (BMI) vyšším ako 30 a gestačným 

priberaním o viac ako 15 kg objavili autoprotilátky alebo samotný rozvoj T1DM (pomer 

rizika 2,5) (Rasmussen et al. 2009). K perinatálnym faktorom patrí aj fajčenie matky počas 

tehotenstva. U detí s genetickou predispozíciou HLA, ktoré boli počas fetálneho vývinu 

vystavené fajčeniu matky, bolo zistené zvýšené riziko vzniku T1DM v detstve. Toto riziko 

sa začína zvyšovať uţ pri jednej vyfajčenej cigarete za deň (Mattsson et al. 2015). 



 

14 

 

Jedným z moţných rizikových faktorov je aj pôrodná hmotnosť dieťaťa. Deti 

s váhou 3,5 aţ 4 kg majú o 6 % vyššie riziko vzniku T1DM, zatiaľ čo u detí s hmotnosťou 

viac ako 4 kg sa toto riziko zvyšuje aţ o 10 % v porovnaní s deťmi s normálnou 

hmotnosťou 3 aţ 3,5 kg. Vysvetlením môţe byť, ţe deti s vyššou hmotnosťou môţu mať 

zvýšenú aktivitu β-buniek pankreasu a tie tak môţu byť náchylnejšie na imunitne 

sprostredkovanú autodeštrukciu (Cardwell et al. 2010). Zvýšená pôrodná hmotnosť je 

spájaná aj s rizikovým HLA genotypom pre T1DM, ktorý ju môţe predikovať (Larsson et 

al. 2005). 

Vyššia hmotnosť detí, nadváha je tieţ jedným z rizikových faktorov pre rozvoj 

T1DM. Zvýšený výskyt T1DM vo vyspelých krajinách od 2. svetovej vojny je spájaný 

so zrýchleným lineárnym rastom a zvyšovaním telesnej hmotnosti (Knip et al. 2008).  

Preťaţovanie β-buniek rôznymi environmentálnymi mechanizmami, môţe viesť 

k ich zvýšenej citlivosti a inzulínovej rezistencii, čo môţe viesť k autodeštrukcii, apoptóze 

buniek. Rizikové faktory, ktoré boli spomínané, ale aj mnohé ďalšie, najmä však nadmerné 

hromadenie tukových buniek, akcelerácia rastu, fyzická záťaţ (infekcia, zápal) a psychický 

stres vyţadujú zvýšenú potrebu inzulínu, ktorá vedie k preťaţeniu β-buniek pankreasu 

a tým zvyšuje riziko vzniku T1DM (Dahlquist 2006). 

1.1.3 Imunologické faktory 

Vývoj T1DM zahŕňa komplexnú interakciu medzi pankreatickými β-bunkami, 

adaptívnym a vrodeným imunitným systémom. Pred samotnými klinickými prejavmi 

ochorenia sa objavujú niektoré imunitné interakcie. Na samotnom začiatku dôjde 

k aktivácii vrodeného imunitného systému, ktorého súčasťou sú aj monocyty. Monocyty 

ako kľúčové bunky nešpecifickej imunity reagujú na rôzne patogény alebo endogénne 

molekuly z poškodeného tkaniva. Zároveň iniciujú a ovplyvňujú odpoveď adaptívnej 

imunity, ktorej súčasťou sú B a T lymfocyty (Hallenbeck et al. 2006).  

Pre mechanizmy adaptívnej imunity je charakteristické spustenie, aţ po stretnutí 

s daným antigénom a pre ich iniciáciu je nutná aktivita vrodenej imunity. Medzi 

mechanizmy adaptívneho imunitného systému patrí produkcia protilátok B-lymfocytmi 

a aktivácia T-lymfocytov. Tie sa infiltrujú medzi bunky pankreasu, kde ničia inzulín 

produkujúce β-bunky v procese nazývaný inzulitída. Tento cielený proces ničenia môţe 

byť skrytý po mnoho rokov a prvé príznaky sa začínajú ukazovať, aţ keď je väčšina buniek 

zničených. Z tohto dôvodu je najväčší dôraz kladený na hľadanie rôznych imunologických 
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prejavov, ktoré by mohli odhaliť proces ničenia v počiatkoch (Lehuen et al. 2010). 

Deštrukcia β-buniek v priebehu inzulitídy môţe byť spôsobená buď priamym kontaktom 

s aktivovanými T-lymfocytmi alebo pomocou mediátorov vylučovaných týmito bunkami 

vrátane cytokínov, oxidu dusnatého a voľných kyslíkových radikálov (Eizirik 

and Mandrup-Poulsen 2001). 

B-lymfocyty produkujúce autoprotilátky v počiatočných imunologických 

interakciách (Pescovitz et al. 2009), majú schopnosť prezentovať antigén a efektívne tak 

podporujú expanziu CD4+ a CD8+ T-lymfocytov medzi bunky pankreasu (Obr. 1) 

(Silveira et al. 2007). 

Hlavným mechanizmom deštrukcie β-buniek sú cytotoxické T-lymfocyty CD8+, 

dôkazom sú ich nálezy v inzulitických léziách ľudí. Predpokladá sa, ţe T-lymfocyty sú 

aktivované molekulami MHC I. triedy, ktoré sú exprimované na β-bunkách (Hamilton-

Williams et al. 2003). Zvýšenú expresiu MHC I. triedy pravdepodobne indukuje IFN-α, 

ktorý bol nájdeny v 93% β-buniek obsahujúcich inzulín. IFN-α je pravdepodobne 

exprimovaný v bunkách napadnutých vírusovou infekciou, na ktorú môţu bunky reagovať 

mnohými spôsobmi. Expresia IFN-α však vedie k hyperexpresii MHC I. triedy a tým 

k strate imunitnej tolerancie, a infiltrácii CD8+ buniek medzi β-bunky (Foulis et al. 1988).  
 

 

Obr. 1 – Imunologické interakcie adaptívneho imunitného systému u T1DM 

(Upravené  podľa: Mathis et al.  2001)  
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V čase klinickej manifestácie je zničených alebo nefunkčných 60 aţ 90 % β-buniek 

(Coppieters and von Herrath 2008) (Obr. 2). Včasné zachytenie ochorenia a počet 

poškodených buniek sú faktory, ktoré môţu dopomôcť k oţiveniu β-buniek. Dôleţitá je 

fáza remisie, ktorá sa objavuje u 60 % pacientov po začiatku liečby inzulínom. V tomto 

období môţu byť dávky inzulínu zníţené, prípadne úplne pozastavené (Abdul-Rasoul et al. 

2006). Vysvetlením, by mohlo byť zníţenie stresu z hyperglykemického vyčerpania, 

ktorému boli β-bunky vystavované. Toto obdobie umoţňuje β-bunkám doplniť obsah 

inzulínu. Dôkazom je aj zistenie niţšej hladiny FoxP3, hlavného transkripčného faktora vo 

vývoji a funkcii regulačných T-lymfocytov a zároveň sú detegované vyššie hladiny IL-10, 

protizápalového cytokínu u pacientov liečených inzulínom oproti recentným pacientom. 

(Sanda et al. 2008).  

V našej práci sme sa zamerali najmä na jeden typ imunitných buniek a to na 

monocyty. 

 

Obr. 2 – Rozdiel v imunitných interakciách medzi pacientom s T1DM a zdravým 

imunitným systémom 

(Upravené  podľa: URL1  )  

1.2 Monocyty 

Bunkové línie monocytov/ makrofágov sú odvodené od myelomonocytickej 

kmeňovej bunky v kostnej dreni, ktorá sa vyvíja v monoblast a ten sa formuje na monocyt. 

Monocyty sa voľne v krvi pohybujú 1 aţ 3 dni, odtiaľ prechádzajú do rôznych tkanív, kde 

sa menia v makrofágy (Ziegler-Heitbrock 2000). 
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Monocyty majú typické morfologické vlastnosti (nepravidelný tvar bunky aj jadra, 

vysoký pomer jadra k cytoplazme), vďaka ktorým sú identifikovateľné. Presnejšia pri 

identifikácii bunkovej línie monocytov je metóda prietokovej cytometrie, ktorá identifikuje 

bunky na základe cytochemických vlastností (Ziegler-Heitbrock 2000). 

Podľa najnovšieho názvoslovia, ktoré vzniklo na základe cytochemických vlastností 

rozdeľujeme monocyty do 3 podskupín: klasické, prechodné a neklasické monocyty. 

Rozdelenie závisí na expresii lipopolysacharidového receptora (CD14) a Fcγ receptora III 

(CD16) (Ziegler-Heitbrock 2000). Na základe tejto nomenklatúry najväčšou skupinou 

monocytov s vysokou expresiou CD14 a bez expresie CD16 znaku (CD14++CD16–) sú 

klasické monocyty. Prechodná populácia sa vyznačuje vysokou expresiou CD14 a nízkou 

expresiou CD16 (CD14++CD16+) a neklasická populácia monocytov je charakteristická 

nízkou expresiou CD14 a relatívne vysokou expresiou CD16 (CD14+CD16++) (Ziegler-

Heitbrock et al. 2010). 

CD14 pozitívne monocyty sa špecializujú na fagocytózu, produkciu reaktívnych 

kyslíkových radikálov a prozápalových cytokínov ako odpoveď na mikrobiálne prostredie 

(Grace-Griebenow et al. 2000). CD14 receptory sú glykoproteíny, ktoré fungujú ako 

koreceptory toll-like receptorov (TLR). Stimuláciou CD14 pozitívnych buniek 

lipopolysacharidom (LPS) dochádza k spusteniu intracelulárnej dráhy a iniciácii expresie 

cytokínov z najširšieho spektra na najvyššej úrovni (napr. IL-10, CCL2 a IL-6) (Wong et 

al. 2011). 

CD16 pozitívne monocyty sa vyznačujú vyššou expresiou MHC II triedy a po 

stimulácii ligandmi TLR zvýšenou produkciou TNF-α (Belge et al. 2002). Neklasické 

monocyty sa in vivo správajú ako stráţcovia a veľmi prudko reagujú na nukleové kyseliny 

a vírusy (Cros et al. 2010). Prechodná populácia monocytov s nízkou expresiou CD16+ má 

ďalšie jedinečné vlastnosti v zápalovom prostredí. Oproti neklasickej populácii monocytov 

produkuje vyššie mnoţstvo IL-10. Znamená to teda, ţe CD16+ monocyty sú nielen 

rozdelené v 2 populáciách, ale aj funkčne sú heterogénne (Skrzeczynska-Moncznik et al. 

2008).  

1.2.1 Monocyty, zápal a T1DM 

Monocyty, makrofágy a dendritické bunky pracujú ako antigén prezentujúce bunky 

a iniciujú adaptívnu imunitnú odpoveď na endogénne aj exogénne patogény. Paradoxne 

zastávajú nielen ochrannú, ale aj patologickú úlohu ako spúšťač procesov vedúcich 
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k T1DM (Goldberg and Krause 2009). Významným dôkazom ich patológie je aj výskyt 

aktivovaných makrofágov a dendritických buniek v ostrovčekoch pankreasu pred vstupom 

T-lymfocytov. Sú tak povaţované za primárny zdroj zápalových cytokínov: TNF-α, IL-6, 

IL-1β, ktoré sa podieľajú na patogenéze ochorenia (Dahlen et al. 1998). Tieto zápalové 

procesy sú pozorované v ostrovčekoch pankresu u pacientov uţ v dobe diagnózy T1DM, 

čo znamená, ţe bunky ich produkujú uţ v dobe pred diagnózou (Uno et al. 2007). 

Existuje predpoklad, ţe monocyty sú ukazovateľmi prediabetického a zápalového 

prostredia. Tento predpoklad podporuje aj štúdia monocytárnej génovej expresie pacientov 

s T1DM počas prvého roka od diagnózy. Ukazuje sa, ţe pacienti sa dajú podľa expresných 

profilov rozdeliť do 2 odlišných skupín, na jedince so závaţnými alebo miernymi 

odchýlkami v expresiách v porovnaní so zdravými kontrolami. Pacienti so závaţnejšími 

odchýlkami (vyššia expresia génov odpovedajúcich na oxidačný stres, zvýšená expresia 

TNF-α) majú aj významne vyššie hladiny glykovaného homoglobínu a potrebujú vyššie 

dávky dodávaného inzulínu v porovnaní s pacientmi s miernejšou odchýlkou. Je u nich 

pravdepodobný progresívnejší postup ochorenia a zhoršenie komplikácií spájaných 

s T1DM (Irvine et al. 2012). Podobné výsledky vidíme v analýze ďalších zápalových 

génov u novo diagnostikovaných pacientov s T1DM a aj u pacientov s T2DM. U oboch 

skupín je zvýšená expresia IL-1β a prostaglandínov a u skupiny pacientov s T1DM je 

navyše aj zvýšená expresia MYC. Tákéto prostredie potom vedie k dysfunkcii β-buniek 

a spôsobuje hyperglykémiu (Kaizer et al. 2007). 

Podporovateľom hypotézy zápalového prostredia v pankrease roky pred samotným 

nástupom ochorenia je aj zvýšená expresia zápalových cytokínov a chemokínov 

u pacientov novo diagnostikovaných, oproti dlhoročným pacientom a zdravým kontrolám 

(Wang et al. 2008). 

Ďalším dôleţitým markerom zápalu nielen u diabetu je aj C-reaktívny proteín 

(CRP). Okrem toho, ţe jeho zvýšené hodnoty predikujú k rozvoj aterosklerózy, 

významného negatívneho následku diabetu (Jialal et al. 2004), spolu so zvýšenými 

hodnotami IL-6 a superoxidového aniónu v plazme svedčia o T1DM ako o zápalovom 

stave (Devaraj et al. 2006). 

Expresia zápalových cytokínov a chemokínov prostredníctvom kľúčovej signálne 

dráhy NF-κB a pomocou oxidatívneho stresu ukazuje negatívnosť zápalového prostredia aj 

pri rozvoji rôznych komplikácií spájaných s diabetom (Shanmugam et al. 2003) . 
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1.2.2 Efekt stravy a stresu na zápalové procesy 

Medzi najčastejšie príčiny úmrtia v USA patria kardiovaskulárne ochorenia, 

rakovina a diabetes. Spoločným znakom týchto ochorení je zápal. Stravovacie návyky 

môţu ovplyvňovať riziko zápalových procesov v organizme (Giugliano et al. 2006). 

Modulujú aktivitu sympatických nervov, oxidatívny stres, aktiváciu transkripčného faktora 

NF-kB, produkciu prozápalových cytokínov a tým modifikujú zdravotné riziká (Calder et 

al. 2009). Na kardiovaskulárne ochorenia negatívne vplýva aj stres a psychická záťaţ. Pri 

strese sa výrazne zvyšuje hladina cirkulujúcich cytokínov IL-6 a IL-1β a zvyšuje sa aj 

hladina hodnoty CRP (Steptoe et al. 2007). Výsledkom je, ţe nielen strava, ale aj 

prostredie a psychické rozpoloţenie, v akom sa človek nachádza môţe negatívne vplývať 

na jeho zdravotný stav. 

 

Obr. 3 – Schéma vzájomného vplyvu stravy a stresu na zápalové procesy organizmu 

(Upravené  podľa: Kiecolt-Glaser 2010)  

 

Strava, ktorá podporuje zápalové procesy v tele je bohatá na rafinované škroby, 

cukry, saturované a trans tuky, a zároveň je ochudobnená o omega-3 mastné kyseliny 

a prírodné antioxidanty pochádzajúce z ovocia, zeleniny a celých zŕn (Giugliano et al. 

2006). Dôkazom je aj prierezová štúdia na 732 zdravých ţenách, ktoré boli na základe 

stravy rozdelené na 2 skupiny. Skupina so „západným“ spôsobom stravovania (vyznačuje 

sa vyšším príjmom červeného mäsa, sladkostí, dezertov, vypráţaných jedál a rafinovaných 

obilnín), mala zvýšené hodnoty CRP, IL-6, E-selektínu a ďalších zápalových markerov 
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v porovnaní s „opatrným“ modelom, ktorého strava pozostáva zo zeleniny, ovocia, rýb 

a celých zŕn (Lopez-Garcia et al. 2004).  

Stravovací štýl, ktorý pozostáva zo stravy obohatenej o mononenasýtené, 

polynenasýtené tuky, vlákninu a omega-3 mastné kyseliny nazývaný tieţ „stredomorský“ 

typ stravovanie, zniţuje výskyt metabolického syndrómu a  s ním súvisiace 

kardiovaskulárne riziko. Pri tomto type stravovania sa výrazne zniţujú hladiny CRP, IL-6, 

IL-7 a IL-18 (Esposito et al. 2004). Tento typ stravovania je dôleţitý najmä počas 

dospievania a rannej dospelosti, pretoţe zniţuje riziká vzniku vysokého krvného tlaku, 

vysokej tuhosti tepien a dyslipidémie (van de Laar et al. 2013). 

Nielen stravovacie návyky, ale aj depresia môţe pôsobiť v organizme 

prozápalovo. Metaanalýza, ktorá sa venovala depresii a zápalovým markerom poukázala 

na ich pozitívny vzťah na základe nálezu zvýšených hladín CRP, IL-6 a IL-1 v klinických 

vzorkách pacientov (Howren et al. 2009). 

Metabolické poruchy sú spájané aj s nedostatkom spánku a tým aj celkovou dennou 

ospalosťou. Zníţenie nočného spánku z 8 hodín na 6 hodín kaţdú noc v priebehu týţdňa, 

viedlo nielen k výraznej ospalosti počas dňa, ale aj k zvýšenej sekrécii IL-6 u oboch 

pohlaví a k nárastu hladín TNF-α u muţov (Vgontzas et al. 2004). Dôsledkom nedostatku 

spánku je zníţenie psychomotorickej výkonnosti a zvýšenie produkcie zápalových 

cytokínov. 

Iniciáciu zápalu v organizme vyvoláva okrem stravy, depresie a nedostatku spánku 

aj stres. Pri štúdii sledujúcej u súboru 32 zdravých muţov cytokínové a kardiovaskulárne 

reakcie na psychický stres sa zisťovala expresia zápalových cytokínov. Meranie hodnôt 

cytokínov po 2 mentálne náročných úlohách ukázalo, ţe úroveň IL-6 v plazme zostáva 

zvýšená aj 2 hodiny po dokončení úlohy. Génová expresia IL-1β sa zvyšuje 30 minút 

po teste a zostáva zvýšená aj 2 hodiny po skončení úlohy. Tieto zistenia pozitívne korelujú 

aj so stresovými príznakmi: krvným tlakom, srdcovou frekvenciou a subjektívnymi 

pocitmi úzkosti (Brydon et al. 2005).  

Chronický stres môţe teda priamo spôsobiť dlhodobé zmeny v produkcii 

zápalových cytokínov. Pôsobí ale aj nepriamo a to pomocou oxidačného stresu, ktorý 

aktivuje NF-κB dráhu. Príkladom môţe byť dlhodobá štúdia, ktorá ukázala, ţe priemerná 

ročná hladina IL-6 v sére je zvýšená u osôb, ktoré sa dlhodobo starajú o partnera 

s demenciou. (Kiecolt-Glaser et al. 2003). Podobné výsledky môţeme vidieť u matiek, 
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ktoré sa starajú o chronicky choré dieťa. Prejavuje sa u nich vyššia aktivita oxidačného 

stresu a tým je podporená produkcia zápalových cytokínov (Epel et al. 2004).  

K zníţeniu expresie zápalových cytokínov môţu prispievať omega-3 mastné 

kyseliny. Tie pôsobia blokujúco na LPS indukovanú aktiváciu NF-κB, čím dôjde 

k zníţeniu expresie TNF-α (Zhao et al. 2004). Na druhej strane jedlá s vysokým obsahom 

tuku indukujú nárast bakteriálnych endotoxínov, ktoré sú vysoko zápalové (Erridge et al. 

2007). 

Omega 3-mastné kyseliny môţu ovplyvniť aj imunitnú odpoveď organizmu 

na psychické stresory. Napríklad medici pred dôleţitými ústnymi skúškami, ktorí mali 

niţšie koncetrácie omega 3-mastných kyselín v sére alebo pomer omega 6-mastných 

kyselín ku omega 3 bol vyšší, preukázali vyššiu produkciu TNF-α a IFN-γ u LPS 

stimulovaných krvných PBMC. Na rozdiel od nich medici, ktorí mali vyššiu hladinu 

omega 3-mastných kyselín túto zvýšenú produkciu zápalových cytokínov nevykazovali 

(Maes et al. 2000).  

Doteraz popisovaný efekt stravy a stresu na zápal však funguje oveľa 

komplexnejšie. Stres a depresia dokonca ovplyvňujú výber jedál a tým sa aj nepriamo 

podieľajú a aj ovplyvňujú zápalové prostredie v organizme. Čínska štúdia preukázala, ţe 

stres a depresia u študentov sú spojené s niţším príjmom čerstvého ovocia (Liu et al. 

2007). Aj v ţenskej európskej populácii vidno tento trend. Ţeny pod stresom a vyššou 

psychickou záťaţou jedli menej ovocia a naopak, viac sladkostí a jedál z rýchleho 

občerstvenia, neţ tie bez zvýšenej psychickej záťaţe (Mikolajczyk et al. 2009). Taktieţ 

muţi s príznakmi depresie sa oveľa viac stravujú nezdravo (sladkosti, sušienky, fastfood). 

Vyššia spotreba zdravých potravín (ovocie, zelenina) by mohla viesť k zniţovaniu 

príznakov depresie a psychickej záťaţe (El Ansari et al. 2014). 

Štúdium vzájomných interakcií stravy, stresu a depresie jednoznačne prispieva 

k pochopeniu patogenézy ochorení s účasťou monocytov, teda aj autoimunitných porúch. 

1.3 Prolaktín 

Prolaktín (PRL) je hormón adenohypofýzy, ktorý indukuje rast, diferenciáciu prsnej 

ţľazy a je stimulujúcim faktorom pre dojčenie v popôrodnom období (Freeman et al. 

2000). Proteín bol popísaný v 30. rokoch minulého storočia (Riddle et al. 1933). Gén pre 

PRL leţí na krátkom ramienku šiesteho chromozómu (6p22.2– 21.3) a je zloţený  
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z 5 exónov oddelených 4 intrónmi (Owerbach et al. 1981). Je to 23 kDa hormón zloţený zo 

199 aminokyselín (Freeman et al. 2000).  

Sekrécia PRL však nie je obmedzená len na hypofýzu. Syntéza 

mimohypofyzárneho PRL prebieha aj v bunkách placenty, maternice, epiteliálnych 

bunkách a bunkách imunitného systému (Freeman et al. 2000). Tento hormón teda 

ovplyvňuje aj ľudskú homeostázu vrátane osmoregulácie, reguluje nervový a imunitný 

systém (Ignacak et al. 2012). 

Prepis génu je regulovaný 2 nezávislými promotorovými oblasťami. Exón 1 je 

miestom začiatku transkripcie. V hypofýze prebieha transkripcia od exónu 1b a mimo 

hypofýzy od exónu 1a. Mimohypofyzárny PRL je teda dlhší o 150 nukleotidov (Bole-

Feysot et al. 1998). 

Sekrécia hypofyzárneho PRL je pulzatívna a podlieha cirkadiánnym rytmom. 

Najniţšia sekrécia je ráno 2 – 3 hodiny po zobudení a najvyššia počas spánku (Linkowski 

et al. 1998). Okrem toho koncentrácia PRL v sére býva vyššia u ţien neţ u muţov (Chahal 

and Schlechte 2008).  

Nie je jasné či mimohypofyzárne bunky produkujúce PRL majú uskladňovací 

priestor pre proteín, kaţdopádne jeho uvoľňovanie je regulované pomocou transkripcie 

génu. Jeho sekréciu z T-lymfocytov tlmia interleukíny 2 a 4 (Gerlo et al. 2005). Na druhej 

strane jeho expresia moţe byť stimulovaná cestou cyklického adenozínmonofosfátu 

pomocou prostaglandínov (Gerlo et al. 2004). PRL sekretovaný adenohypofýzou je 

uskladňovaný v sekrečných vačkoch a jeho uvoľňovanie je závislé na iónoch vápniku 

(Villalobos et al. 1998). 

Fyziologická hyperprolaktinémia je nevyhnutná pre preţitie organizmu. 

Hyperprolaktinémiu vyvoláva stimulácia krčka maternice, bradavky, tehotenstvo, spánok, 

stres a konzumácia jedla (Freeman et al. 2000). Zvýšené mnoţstvo PRL je potenciálnym 

rizikovým faktorom patogenézy autoimunitných ochorení (Walker and Jacobson 2000). 

Koncentrácia PRL koreluje s abnormálnou imunitnou odpoveďou (Brand et al. 2004). 

Hladinu PRL zvyšuje aj akútny stres (Reiche et al. 2004), chirurgické operácie, úrazy, 

psychické napätie, ale aj odber periférnej krvi (Dostal et al. 2002). 

PRL je peptidový hormón, a preto pre iniciáciu svojho účinku potrebuje 

membránový receptor. 
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1.3.1 Prolaktínový receptor (PRLR) 

Variabilita funkcií PRL je daná nielen jeho postranslačnými úpravami, ale aj 

diverzitou jeho receptorov. Klasický PRLR je členom rodiny cytokínových receptorov 

subrodiny I. Do tejto rodiny patrí spolu s receptormi pre erytropoetín, leptín, interleukíny 

(Watowich et al. 1996). Je exprimovaný v rôznych tkanivách vrátane mliečnej ţľazy, 

pohlavných ţliaz, pečene, obličiek, nadobličiek, mozgu, srdca, pľúc, hypofýzy, maternice, 

kostrového svalstva, koţe a v neposlednom rade aj imunitného systému. Gén pre ľudský 

PRLR je lokalizovaný na 5 chromozóme (5p13-14) a skladá sa z 11 exónov. Má však 

5 alternatívnych prvých exónov a kaţdý z nich má svoj vlastný orgánovo špecifický 

promótor (Ignacak et al. 2012). 

Skladá sa z 3 hlavných domén extracelulárnej, transmembránovej a intracelulárnej 

domény. Zostrih intracelulárnej domény vytvára tri typy PRLR (Goffin et al. 2010). Ide 

o dlhú formu (Boutin et al. 1989), strednú formu (Kline et al. 1999) a 2 krátke izoformy 

(Hu et al. 2001). Signálna dráha PRL je iniciovaná väzbou PRL na jeho PRLR. Pri štúdiu 

ľudských buniek je dôleţité pouţívať ľudský rekombinantný PRL. Štúdie totiţ ukazujú, ţe 

väzbová afinita ľudského PRLR k inému neţ ľudskému PRL je zníţená (Utama et al. 

2009). 

Prenos signálu sa začína nasadnutím PRL na svoj receptor, čo spôsobí jeho 

následnú dimerizáciu. To vedie k aktivácii tyrozínkináz spojených s receptorom, ale len 

u dlhej a strednej formy. Výsledkom je spustenie viacerých intracelulárnych dráh, ktoré 

vedú k rôznym efektom v bunke. Medzi tieto signálne dráhy patrí autofosforylácia kináz 

a následná fosforylácia STAT proteínov, fosforylácia Src kináz alebo signalizácia cez 

MAPK kaskádu (Ignacak et al. 2012).  

 

Signálna dráha - Janus tyrozín kinázy (JAK-STAT) 

Vo všeobecnosti má táto dráha 3 zloţky: receptor, JAK kinázu a STAT transkripčný 

faktor. PRL po väzbe na PRLR začína dimerizovať receptor a vedie tak k následnej rýchlej 

aktivácii JAK 2 kinázy a k spusteniu dráhy cez transkripčné faktory rodiny STAT (Watson 

and Burdon 1996). Bolo identifikovaných niekoľko STAT faktorov, avšak na prenose 

signálu sa podieľajú STAT 1, 3 a najmä STAT 5. STAT vytvárajú diméry, ktoré sa 

premiestňujú do jadra, kde pôsobia ako aktivátor/korepresor jadrových receptorov 

a ostatných transkripčných faktorov. Tieţ sa môţe naviazať k promótorom cieľových 
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génov napr. IRF-1 a iným. Regulujú okrem iného transkripčné faktory, proces krvotvorby, 

imunitní reakcie, ale aj metabolizmus tukov (Grimley et al. 1999).  

 

Signálna dráha – fosforylácia Src tyrozín kináz 

Src kinázy sa od Janus kináz odlišujú prítomnosťou SH2 a SH3 domény. JAK 2 

kináza je hlavnou kinázou aktivovanou PRL a rastovým hormónom. Súčasťou Src kináz je 

Fyn kináza, ktorá tieţ môţe byť aktivovaná PRL (Clevenger and Medaglia 1994).  

Src aktiváciu ako odpoveď na PRL vyţaduje aj expresia c-Myc. Cesta, ktorá vedie 

k proliferácii a k upregulácii c-Myc zahŕňa aktiváciu Erk1/2 a PI-3K, ktorá fosforyluje 

proteínkinázu B. Jej aktivácia je nutná na zvýšenie expresie c-Myc (Vara et al. 2001). 

 

Signálna dráha Ras-Raf-MAPK 

 Signálna kaskáda MAPK je aktivovaná rôznymi receptormi zapojenými do rastu 

a diferenciácie. Signalizácia prebieha pomocou MAP kináz a zahŕňa 

SHC/SOS/GRB2/Ras/Raf/MAPK kaskádu. Mitogénny signál za pomoci Ras a Raf 

onkoproteínov na základe svojho trvania a svojej intenzity vedie k bunkovej diferenciácii 

a bunkovému deleniu (Avruch et al. 1994). Táto dráha môţe byť tieţ zapojená do 

proliferatívnych účinkov hormónu PRL (Bole-Feysot et al. 1998). MAP kináza fosforyluje 

aj mnohé ďalšie proteíny, ktoré regulujú expresiu proteínov dôleţitých pre proliferáciu, 

diferenciáciu, apoptózu a reguláciu imunitnej odpovede (Seth et al. 1992). 

1.3.2 PRL a autoimunita 

Mnoţstvo štúdií dokumentuje schopnosť PRL regulovať imunitnú odpoveď 

organizmu, stimulovať proliferáciu a zápalovú aktivitu buniek (Obr. 4). Zvýšené riziko 

autoimunitných ochorení u ţien podporuje moţnosti zapojenia hormonálnych faktorov, 

medzi ktoré patrí aj PRL a estrogén (McMurray 2001). Zvýšená hladina  

PRL - hyperprolaktinémia je charakteristická pre viaceré autoimunitné poruchy, 

napr. autoimunitnú tyreoditídu, myastheniu gravis (Harris et al. 2014) či diabetes mellitus 

(Perimenis et al. 2014). Zdá sa teda, ţe PRL v autoimunitných procesoch funguje ako 

negatívny faktor (Costanza et al. 2015). Interpretáciu úlohy PRL v autoimunite však 

komplikuje ďalšia jeho vlastnosť a to moţnosť regenerácie niektorých tkanív, 

napr. centrálneho nervového systému, kostí a chrupaviek (Ogueta et al. 2002; Shingo et al. 

2003).  
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Nejasný význam PRL v imunitnom systéme človeka dokladá aj fakt, ţe stimulácia 

krvných buniek samotným PRL nevyvoláva zvýšenú expresiu zápalových cytokínov  

IL-12 a TNF-α (Brand et al. 2004). Na druhej strane PRL spôsobuje zvýšenú väzobnú 

aktivitu transkripčných faktorov NF-κB a IRF-1, ktoré spôsobujú sekréciu IL-12 a TNF-α. 

Za zmienku tieţ stojí, ţe vysoké dávky PRL v spolupôsobení s LPS stimulujú expresiu 

protizápalového IL-10 (Brand et al. 2004). Bola nájdená korelácia aj medzi hladinami PRL 

a hodnotami BMI, kedy u jedincov s vyššou hodnotou BMI bola diagnostikovaná 

aj hyperprolaktinémia (Greenman et al. 1998). Zvýšené hodnoty BMI vedú aj k nárastu 

hladiny zápalového parametru CRP, ale pozoruhodne nie k aktivácii NF-κB 

a k následnému zvýšeniu produkcie TNF-α (Serri et al. 2006). 

U makrofágov odvodených od monocytov zas PRL udrţuje fagocytárnu a zápalovú 

aktivitu a tieţ u nich zvyšuje uvoľňovanie reaktívnych kyslíkových medziproduktov 

(Malaguarnera et al. 2004). Zvýšené mnoţstvo PRL aktivuje v makrofágoch aj dráhy 

p38 MAPK a STAT3 a tie tým produkujú vyššie mnoţstvo zápalových cytokínov, ako je  

TNF-α, IL-1β, IFN-γ. Pri pôsobení vyššej dávky PRL 1000 ng/ml sa zvyšuje produkcia aj 

protizápalového cytokínu IL-10 a zároveň sa výrazne zniţuje produkcia zápalových 

cytokínov (Sodhi and Tripathi 2008; Tripathi and Sodhi 2007). PRL stimuluje uvoľňovanie 

IFN-γ aj v ľudských NK bunkách a udrţuje tak ich cytolytickú aktivitu (Matera et al. 

1999).  

PRL v kombinácii s GM-CSF polarizuje monocytárne prekurzory získané z PBMC 

na nezrelé dendritické bunky a tým sa podieľa na iniciácii primárnej odpovede a posilnení 

sekundárnej imunitnej odpovede. Samotný PRL vo fyziologických koncentráciách  

10 aţ 20 ng/ml má skôr inhibičný charakter na antigén prezentujúcu schopnosť 

dendritických buniek, ale vo vyšších koncentráciách 80ng/ml PRL zas pôsobí stimulačne 

(Matera et al. 2000). Okrem toho pôsobenie PRL na CD14 pozitívne monocyty pacientov 

s reumatoidnou artritídou zvyšuje expresiu TNF-α (Tang et al. 2014). PRL produkovaný 

B lymfocytmi má najmä autokrinné účinky. Závisí od neho expresia kostimulačných 

molekúl alebo cytokínov IL-2 a IFN-γ (Chavez-Rueda et al. 2005). 

Hyperprolaktinémia je spojená s poruchami metabolizmu sacharidov a lipidov, 

(Ben-Jonathan et al. 2006) vrátane rezistencie na inzulín a zníţenej tolerancie glukózy 

(Schernthaner et al. 1985). Vďaka tomu je spätá aj s poruchou endotelu, čím môţe viesť aj 

k rozvoje aterosklerózy (Yavuz et al. 2003), významnému negatívnemu dôsledku diabetu.  
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Obr. 4 – Vplyv PRL na imunitné bunky 

(Upravené podľa:  Costanza et al. 2015)  

1.4 Toll-like receptory  

TLR sú membránovo viazané proteíny rozpoznávajúce rôzne vzory na 

mikroorganizmoch tzv. „pathogen-associate molecular patterns“ (PAMP) a „damage-

associated molecular patterns“ (DAMP) (Sabroe et al. 2003). PAMP sú konzervatívne 

molekuly odvodené od LPS, peptidoglykánov a mikrobiálnych nukleových kyselín, zatiaľ 

čo DAMP sú endogénne molekuly uvoľnené z umierajúcej hostiteľskej bunky (O´Neill 

2008). Tieto molekulárne vzory PAMP a DAMP môţu aktivovať TLR a tým vyvolať 

upreguláciu zápalových cytokínov a chemokínov. Svojou činnosťou nielen iniciujú, ale aj 

ovplyvňujú dĺţku a silu zápalovej odpovede (Brown et al. 2011). V súčasnosti je 

identifikovaných 10 TLR u človeka (Kawai and Akira 2010). Kaţdý TLR má svoju 
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špecifickú funkciu, a preto sme sa v našej práci zamerali najmä na TLR4 a jeho 

2 významné polymorfizmy. 

1.4.1 TLR4  

TLR4 je dôleţitý receptor slúţiaci najmä na rozpoznávanie LPS gram-negatívnych 

baktérií. Spomedzi TLR bol identifikovaný ako prvý v roku 1997. Podobne ako ostatné 

TLR sa TLR4 skladá z 3 domén: extracelulárnej domény bohatej na leucín (leucin-rich-

repeats), transmembránovej domény a intracelulárnej domény – (toll-interleukin 1 

receptor). Extracelulárna doména slúţi na naviazanie LPS (Ferwerda et al. 2008; 

Medzhitov et al. 1997). V roku 1998 bol TLR4 identifikovaný ako gén LPS a tým bolo 

dokázané, ţe TLR4 je senzorom pre LPS ako u myší tak aj u ľudí (Poltorak et al. 1998).  

K stimulácii buniek prostredníctvom LPS dochádza prostredníctvom série interakcií 

s niekoľkými proteínmi: CD14, MD-2 a TLR4. CD14 je proteín ukotvený v membráne 

a uľahčuje prenos LPS do receptorového komplexu TLR4/MD-2, ktorý rozpoznáva 

štrukturálne rôznorodosti LPS molekúl (Lee 2013; Wright et al. 1990).  

Signalizácia TLR4 prebieha cez 2 dráhy. Prvá dráha je sprostredkovaná cez 

myeloidný diferenciačný faktor (MyD88) – MyD88-závislá dráha. Táto dráha vedie 

k aktivácii NF-κB a tým k transkripcii prozápalových génov. Druhá dráha, nezávislá 

na MyD88, je sprostredkovaná faktorom TRIF a vedie k aktivácii IRF-3 a k expresii  

IFN-1(Obr. 5) (Lu et al. 2008). 
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Obr. 5 – Signalizačné dráhy TLR4 

(Upravené podľa:  Lu et al.  2008) 

 

TLR4 je jedným z najlepšie preštudovaných TLR, aj preto poskytuje ideálny model 

pre štúdium genetickej variability a náchylnosti k rôznym ochoreniam. U tohto receptoru 

boli popísané dva nesynonymné polymorfizmy, ktoré boli pozorované vo frekvecii  

6 aţ 10 % v euroázijskej populácií. Prvým je tranzícia A/G, ktorá spôsobuje substitúciu 

kyselina asparágová/glycín (Asp/Gly) v polohe 299 (Asp299Gly, rs4986790). Druhým 

polymorfizmom je tranzícia C/T, ktorej výsledkom je substitúcia aminokyselín 

treonín/izoleucín v polohe 399 (Thr399Ile, rs4986791) (Lorenz et al. 2001). 

Genetické, asociačné a funkčné štúdie vysvetľujú vzťah týchto polymorfizmov 

k rôznym ochoreniam: sepsa (Namath and Patterson 2009), ateroskleróza (Pasterkamp 

et al. 2004), Crohnova choroba (Ouburg et al. 2005), diabetes (Rudofsky et al. 2004) a 

ďalším. 

Uvedené polymorfizmy génu TLR4 majú vplyv aj na jeho funkčnosť. Po stimulácii 

PBMC buniek LPS sa ukázalo, ţe bunky jedincov heterozygotných pre Asp299Gly 

exprimujú signifikantne vyššie mnoţstvo zápalových cytokínov, neţ bunky jedincov 

homozygotných s wild type alelou. V expresii protizápalových cytokínov ako je IL-10 sa 
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neukazujú ţiadne významné rozdiely. V tejto štúdii sa tieţ ukazuje, ţe jedinci 

s heterozygotným haplotypom Asp299Gly/Thr399Ile sa viac podobajú v expresii 

zápalových cytokínov wild type fenotypu. Tieto dáta teda naznačujú, ţe alela Asp299Gly 

je spájaná s prozápalovým fenotypom (Ferwerda et al. 2007). 

1.4.2 TLR4 a diabetes 

TLR4 sú exprimované širokou škálou buniek. Medzi imunitné bunky, ktoré ich 

exprimujú patria monocyty, dendritické bunky, ţírne bunky, T a B lymfocyty (Huang 

and Pope 2009). Pri porovnávaní expresie TLR2 a TLR4 na monocytoch medzi pacientmi 

s T1DM a zdravými kontrolami, bola signifikantne vyššia expresia týchto receptorov 

u pacientov. Okrem toho bola u pacientov zvýšená aj expresia IL-1β, NF-κB a TNF-α 

korelovaná s expresiou TLR2 a TLR4. Taktieţ expresia receptorov koreluje aj s hodnotami 

glykovaného hemoglobínu. Výsledkom je, ţe expresia a signalizácia TLR2 a TLR4 je 

zvýšená a tieto receptory prispievajú k prozápalovému štádiu T1DM (Devaraj et al. 2008). 

Expresia a signalizácia je ešte výraznejšie vyššia u pacientov s cievnymi komplikáciami 

a T1DM (Devaraj et al. 2011). 

Jednonukleotidové polymorfizmy môţu mať súvis aj s komplikáciami spojenými 

s diabetom. Tieto polymorfizmy pravdepodobne menia funkčnosť TLR4 aj u tohto 

ochorenia a teda menia aj patogenézu ochorenia. Výsledkom genotypovania 246 pacientov 

s T1DM a 530 pacientov s T2DM je 27 pacientov s T1DM, ktorí sú heterozygoti pre 

Asp299Gly, ďalších 27 pacientov je heterozygotom pre jednonukleotidový polymorfizmus 

(SNP) Thr399Ile a 26 pacientov nesie v heterozygotnom stave oba SNP. U pacientov 

s T2DM sa neukazujú odlišnosti v prevalencii týchto SNP oproti pacientom s T1DM. 

Okrem toho výsledky tieţ ukazujú, ţe u pacientov s T2DM, ktorý sú heterozygotmi pre 

tieto SNP je niţší výskyt diabetickej nefropatie, ako jednej z komplikácii diabetu. Tieto 

výsledky sa nepotvrdili u pacientov s T1DM (Rudofsky et al. 2004).  
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2 Hypotézy a ciele 

Pri snahe rozšíriť vedomosti o vplyve PRL na vrodenú imunitu sme sa zamerali na 

 in vitro kultivácie a stimulácie monocytov. Jedným z cytokínov produkovaných 

monocytmi je aj mimohypofyzárny PRL, zároveň monocyty exprimujú na svojom povrchu 

aj jeho receptor. PRL má parakrinný aj autokrinný účinok a v imunitných reakciách pôsobí 

prevaţne stimulačne. Zaujímala nás úloha mimohypofyzárneho PRL v patogenéze T1DM, 

ktorú sme hodnotili pomocou zmien génovej expresie mRNA vybraných cytokínov (IL-6, 

TNF-α, IRF1, FOS) produkovaných monocytmi. Zároveň sme na základe povrchových 

markerov CD14 a CD16 sledovali veľkosti populácie monocytov a ich subtypov. Tieţ sme 

stanovili mnoţstvo monocytov exprimujúcich na svojom povrchu PRLR a popritom aj jeho 

expresiu. Na základe doterajších poznatkov našich aj z iných imunitných štúdií 

predpokladáme nasledovné: 

 

 Za fyziologických podmienok PRL aktivuje monocyty, čo sa prejaví na zmene 

expresie mRNA IL-6, TNF-α, IRF-1, FOS v monocytoch získaných z krvi 

zdravých jedincov. Efekt je závislý na dávke. Vplyv PRL na monocyty pacientov 

s T1DM sa prejaví inými zmenami v expresii monocytárnych cytokínov 

v porovnaní so zdravými kontrolami. 

 Zvyšujúca sa dávka samotného PRL a PRL v spolupôsobení s LPS zvýšia počet 

monocytov a zároveň zmenia zastúpenie jednotlivých subtypov monocytov 

(CD14++CD16– a CD14++CD16+) u všetkých jedincov naprieč skupinami, teda 

dlhodobý autoimunitný diabetes u pacientov počet monocytov neovplyvní.  

 Študované polymorfizmy v géne TLR4 ovplyvňujú mieru expresie cytokínov 

u monocytov stimulovaných LPS. 

 

Na základe hypotéz sme definovali ciele diplomovej práce: 

 Stimulovať monocyty zdravých kontrol aj pacientov samotným PRL, LPS a PRL 

a LPS zároveň. 

 U monocytov zdravých kontrol stimulovaných PRL a/alebo LPS stanoviť 

relatívne hladiny expresie IL-6, TNF-α, IRF-1, FOS porovnať ich s hladinami 

expresie u pacientov. Posúdiť tak vplyv PRL na imunitnú odpoveď. 
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 Zistiť percentuálne zastúpenie jednotlivých subtypov monocytov pred kultiváciou 

a stimuláciou, ale aj po kultivácii a stimulácii rôznymi agens. 

 Overiť účinok exogénneho PRL na kultivované monocyty zmeraním expresie jeho 

povrchového markeru PRLR; stanoviť či sa jeho expresia zmení v závislosti na 

dávke PRL pri stimulácii. 

 Zistiť či potenciálne rozdiely v relatívnej expresii cytokínov stimulovaných LPS 

súvisia s funkčnými SNP Asp299Gly a Thr399Ile. 
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3 Materiál a metódy 

Východiskovým materiálom pre naše metódy boli monocyty získané z periférnej 

krvi pacientov s T1DM a zdravých darcov. Metódy spracovania krvi sú zaloţené na 

izolácii, kultivácii a stimulácii monocytov za účelom sledovania vplyvu exogénneho PRL 

(3.3), meraní zmien expresie na úrovni mRNA (3.4), štúdiu vybraných povrchových 

markerov (3.5) a na detekciu vybraných polymorfizmov TLR4 (3.6).  

3.1 Pacienti 

Vzorky krvi pacientov s T1DM boli získané na základe spolupráce s Fakultnou 

nemocnicou Královské Vinohrady v Prahe. Do diplomovej práce je zahrnutý súbor 10 

pacientov. Z toho 8 ţien a 2 muţi vo veku od 25 do 55 rokov. Všetkým pacientom bol 

T1DM diagnostikovaný pred minimálne siedmymi rokmi (Tab. 1). Vzorky všetkých 

pacientov boli ďalej spracovávané pod evidenčným číslom a to od D1 aţ po D10. 

Pred samotným odobratím krvi bol kaţdý pacient informovaný o štúdii, podpísal 

informovaný súhlas a vyplnil dotazník, ktorý sa týkal jeho aktuálneho zdravotného stavu, 

ţivotného štýlu a stravovania (viď Príloha č.1). 

 

Tab. 1 – Sledovaný súbor pacientov 

PACIENTI MUŢI ŢENY 

Počet 2 8 

Vek – priemer  

rozptyl 

48 

45 aţ 51 

36,125 

25 aţ 55 

Dĺţka trvania diabetu - 

priemer 
23,5 17,625 

3.2 Kontrolný súbor 

Kontrolný súbor by mal prezentovať stav sledovaných parametrov u zdravej 

populácie. Vzorky boli získané od dobrovoľných darcov z radov študentov a pracovníkov 

Přírodovědecké fakulty UK. Zdravých jedincov bolo 10, z toho 5 ţien a 5 muţov vo veku 
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od 25 do 36 rokov (Tab. 2). Zaradenie do štúdie, do skupiny zdravých darcov bolo 

podmienené absenciou neliečeného zápalu či infekčného ochorenia 2 týţdne pred odberom 

a diagnózou akéhokoľvek autoimunitného či iného imunitného ochorenia okrem miernej 

alergie. Pred odobratím krvi podobne ako u pacientov aj zdravé kontroly boli informované 

o štúdii, podpísali informovaný súhlas a vyplnili dotazník. 

 

Tab. 2 – Kontrolný súbor 

KONTROLY MUŢI ŢENY 

Počet 5 5 

Vek – priemer 

rozptyl 

30,4 

27 aţ 36 

25,6 

25 aţ 27 

3.3 Kultivácia a stimulácia monocytov pomocou PRL a LPS 

Monocyty sme pre potreby kultivácie separovali z plnej krvi pomocou Ficoll 

gradientovej centrifugácie a adhézie za štandardných podmienok. Monocyty boli 

stimulované PRL a/alebo LPS a ako kontroly slúţili kultivácie monocytov bez LPS a PRL. 

Na stanovenie hladín mRNA študovaných génov bola pouţitá metóda Real Time PCR.  

3.3.1 Izolácia mononukleárnych buniek (PBMC) z plnej krvi 

Izoláciu PBMC sme robili pomocou gradientovej centrifugácie cez Ficoll-Paque. Je 

to tekutina tvorená zmesou rôznych polysacharidov, ktorá umoţňuje rozvrstvenie krvných 

elementov na základe ich hmotnosti. Plná krv nariedená PBS je navrstvená na Ficoll-Paque 

a po centrifugácii sa vytvorí rozvrstvenie jednotlivých zloţiek krvi (Obr. 6). 
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Obr. 6 – Rozvrstvenie krvných elementov pred a po gradientovej centrifugácii 

 (Upravené podľa:URL2)  

Pouţité chemikálie 

Ficoll-Paque PLUS – GE Healthcare Bio-Science AB, Švédsko  

PBS pH=7,4 (Phosphate Buffered Saline 10×) – Sigma Aldrich, Česká republika 

Pracovný postup 

1. 32 ml krvi odobranej do citrátu sodného sme nariedili v 50 ml skúmavke v pomere 1:1 

krvi a PBS. 

2. Z tejto zmesi sme 4 ml navrstvili na 3 ml Ficollu v 15 ml skúmavke a centrifugovali 

na 1800 g pri 4°C po dobu 30 minút. 

3. V priebehu centrifugácie došlo k vytvoreniu vrstiev, pipetou sme odobrali prstenec 

PBMC bez kontaminácie Ficollom. 

4. Odobraté bunky sme premyli v 20 ml PBS a centrifugovali na 1500 g pri 16°C 

po dobu 10 minút. 

5. Supernatant sme odliali, peletu buniek jemne zvortexovali, pridali sme 700 µl PBS 

a opakovaným nasávaním a vypúšťaním pipetou premiešali; z toho sme 10 µl 

bunkovej suspenzie odloţili stranou do 200 µl skúmavky na neskoršie spočítanie 

buniek v Bürkerovej komôrke. 

6. K bunkám na počítanie sme pridali 10 µl trypánovej modrej, spočítali sme ich 

v Bürkerovej komôrke v 8 veľkých štvorcoch a prepočítali sme ich počet v 1 ml. 
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7. Pôvodnú suspenziu buniek sme doplnili do pôvodného objemu PBS - 20 ml a znova 

centrifugovali pri teplote 16°C na 1250 g na 10 minút. 

8. Znovu sme odstránili supernatant, peletu zvortexovali, pridali sme 20 ml PBS 

a centrifugovali na 800 g pri rovnakej teplote a dobe. 

9. Na záver sme sa zbavili supernatantu, bunky sme zvortexovali a pridali sme 700 µl 

PBS. 

10. 2,0x10
6 

buniek sme odloţili a pouţili ďalej na meranie expresie povrchových 

markerov pomocou LSRII (3.5). 

3.3.2 Kultivácia a stimulácia monocytov 

Vyizolované monocyty sme kultivovali v kultivačnom médiu a stimulovali 

pomocou PRL a LPS podľa niţšie uvedeného protokolu.  

Pouţité chemikálie 

Kompletné médium: RPMI 1640 + 10% FBS + 1% Penicilin/Streptomycin – sterilizácia 

cez filter 0,22µm  

- RPMI 1640 ( L-glutamín a hydrogén uhličitan sodný) – Sigma Aldrich, Česká 

republika 

- FBS (Fetal Bovine Serum; hladina endotoxínu <0,1EU/ml) – Biowest, Francúzsko 

- Penicilin/Streptomycin – Sigma Aldrich, Česká republika 

PBS (pH=7,4; Phosphate Buffered Saline 10×) – Sigma Aldrich, Česká republika 

LPS from E.coli (0127:B8) – Sigma Aldrich Česká republika 

PRL (Prolactin Human Recombinant) - R&D, USA 

Lyzačný roztok z kitu GenElute Mammalian Total RNA Miniprep Kit - Sigma Aldrich, 

Česká republika 

Pracovný postup 

1. Do jednej jamky 24 jamkovej doštičky (Orange Scientific, Belgicko) sme nasadili 

aspoň 1,5x10
6
 buniek, maximálne však 2,0x10

6
 buniek. 

2. Do kaţdej jamky sme doplnili do 1 ml RPMI 1640 a bunky sme nechali 20 hodín 

inkubovať v CO2 inkubátore pri teplote 37°C. 

3. Po 7 hodinách sme médium spolu s neadherovanými bunkami odsali a znova pridali 

1 ml RPMI 1640. 

4. Po 20 hodinách sme odsali médium, bunky opláchli v 1 ml RPMI 1640 a do jamiek 

postupne pridali: 1 ml RPMI 1640 (pre vzorky 0R a 1L), 1 ml RPMI 1640 so 100 ng 
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PRL (pre vzorky 100P a 100PL), 1 ml RPMI 1640 s 300 ng PRL (pre vzorky 300P a 

300PL) (Tab. 3). Stimulované monocyty a monocyty bez stimulantov sme drţali 

v rozdielnych doštičkách, aby sme zabránili kontaminácii. 

5. Nechali sme 1 hodinu v CO2 inkubátore a potom sme ku vzorkám 1L, 100PL, 300PL 

pridali 100 µl RPMI 1640 s 1 ng LPS. LPS sme 15 minút vortexovali, pretoţe LPS 

vytvára agregáty. 

6. Bunky sme nechali ďalšie 2 hodiny v inkubátore, potom sme bunky opláchli v 1 ml 

PBS. 

7. K bunkám sme pridali 500 µl PBS, zoškrabali sme ich pomocou špičky a odsali 

do kryoskúmavky.  

8. 100 – 150 µl sme odloţili do FACS skúmavky a pouţili ďalej na meranie expresie 

povrchových markerov pomocou LSRII. 

9. Zvyšných 350 – 400 µl sme centrifugovali na 14 000 g po dobu 2 minút. Roztok sme 

vyliali a k bunkám sme pridali 500 µl lyzačného roztoku a pokračovali v izolácii 

RNA. 

 

Tab. 3 – Jednotlivé vzorky pre kultiváciu a stimuláciu 

VZORKA PRL LPS TYP 

0R x x Kultivované bunky bez stimulácie 

1L x 1 ng Vplyv samotného LPS 

100P 100 ng x Účinok 100 ng PRL 

100PL 100 ng 1 ng Účinok 100 ng PRL a 1ng LPS 

300P 300 ng x Účinok 300 ng PRL 

300PL 300 ng 1 ng Účinok 300 ng PRL a 1 ng LPS 

3.4 Štúdium expresie vybraných génov na úrovni mRNA 

Na štúdium expresie boli pouţité monocyty, ktoré sme vyseparovali z plnej krvi 

pomocou Ficoll-Paque gradientovej centrifugácie. Z buniek bola následne vyizolovaná 

RNA, ktorá bola reverznou transkripciou prepísaná do cDNA. Tá bola ďalej pouţitá 

na kvantitatívne vyhodnotenie expresie génov pomocou kvantitatívnej polymerázovej 

reťazovej reakcie v reálnom čase. Získané dáta boli prepočítané na hodnotu 2^-dCq 

a štatisticky vyhodnotené pomocou programu R. 
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3.4.1 Izolácia RNA 

RNA bola izolovaná z buniek v lyzačnom roztoku. Izolácia prebiehala cez kolonky 

so silikagélovou membránou, ktoré sú súčasťou izolačného kitu. Na tejto membráne sa 

RNA zachytila a bola následne prečisťovaná a zbavovaná kontaminujúcich látok. V závere 

bola RNA uvoľnená do roztoku pomocou vody. Celý postup prebiehal v laminárnom boxe. 

Pouţité chemikálie 

GenElute Mammalian Total RNA Miniprep Kit, Sigma-Aldrich, Česká republika 

- 2-merkaptoetanol 

- promývací roztok 1 

- promývací roztok 2 

70% etanol pripravený nariedením z 96% etanolu, P-LAB a.s., Praha 

Voda z MILLIPORE Gradient systému, Milli-Q 

Pracovný postup 

1. K monocytom v lyzačnom roztoku získaných podľa postupu uvedeného v 3.3.2 sme 

pridali 5 µl 2-merkaptoetanolu a dôkladne sme zmes zvortexovali. 

2. Vzniknutú suspenziu sme napipetovali do GenElute filtračnej kolónky (modrá) 

a centrifugovali na 14 000 g po dobu 2 minút. 

3. Kolónku sme vyhodili a do zfiltrovaného roztoku sme pridali 500 µl 70% etanolu, 

následne sme suspenziu zvortexovali. 

4. 500 µl suspenzie sme prepipetovali do GenElute Binding kolónky (červená), roztoku 

bolo viac ako 500 µl, a preto musel byť napipetovaný v 2 krokoch.  

5. Centrifugovali sme na 14 000 g po dobu 15 sekúnd, filtrát sme vyliali, zbernú 

skúmavku vrátili späť pod kolónku a zostávajúcu suspenziu sme napipetovali 

na kolónku. 

6. Znova sme centrifugovali na 14 000 g po dobu 15 sekúnd, filtrát sme vyliali a zbernú 

skúmavku sme vrátili späť pod kolónku. 

7. Do kolónky sme napipetovali 500 µl premývacieho roztoku 1 a centrifugovali sme 

na 14 000 g po dobu 15 sekúnd. 

8. Kolónku sme preniesli do čistej zbernej skúmavky a napipetovali 500 µl 

premývacieho roztoku 2 a centrifugovali na 14 000 g po dobu 15 sekúnd. 

9. Zbernú skúmavku sme vyliali a znova napipetovali 500 µl premývacieho roztoku 2 

a centrifugovali na 14 000 g po dobu 2 minút. 
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10. Zbernú skúmavku sme vyliali, vrátili ju pod kolónku a znova sme centrifugovali na 

14 000 g po dobu 1 minúty, aby sme membránu úplne zbavili premývacieho roztoku. 

11. Preniesli sme kolónku do čistej zbernej skúmavky, napipetovali sme 40 µl vody 

z MILLIPORE Gradient systému a roztok sme nechali inkubovať 1 minútu 

pri pokojovej teplote. 

12. Na záver sme centrifugovali na 14 000 g po dobu 1 minúty. Vyizolovaná RNA sa 

nachádzala vo filtráte. Jej koncentráciu a čistotu sme zmerali na nanofotometri 

(NanoPhotometer
TM 

Pearl, Implen). RNA uchovávame pri -80°C. 

3.4.2 Reverzne transkriptázová polymerázová reťazová reakcia (RT PCR) 

Pomocou RT PCR sme prepísali RNA do cDNA, ktorá bola ďalej pouţitá pre PCR 

v reálnom čase. Celý postup prebiehal v laminárnom boxe. 

Pouţité chemikálie 

High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kit - Life Technologies, USA 

- 10x RT pufer  

- 25x dNTP Mix (100mM) 

- 10x RT náhodné hexaméry 

- MultiScribe Reverse Transcriptase (MultiScribe reverzná transkriptáza) 

Voda zo systému MILLIPORE Gradient, Milli-Q 

Pracovný postup 

1. Všetky komponenty kitu okrem reverznej transkriptázy necháme roztopiť na ľade. 

Reverznú transkriptázu nechávame pri -80°C aţ do jej pouţitia. 

2. Na základe počtu reakcií sme si pripravili zmes podľa (Tab. 4), kde je uvedené 

mnoţstvo na 1 reakciu. Reakcia bez reverznej transkriptázy slúţi ako negatívna 

kontrola. 

3. Reakčnú zmes sme vortexovali a udrţiavali na ľade. 

4. Do kaţdej mikro-skúmavky sme napipetovali 10 µl reakčnej zmesi. 

5. Pridali sme maximálne mnoţstvo RNA minimálne však 20 ng a  doplnili sme objem 

reakcie vodou do 20 µl. 

6. Skúmavky sme krátko centrifugovali a do doby, neţ sme ich vloţili do termocykleru 

sme ich udrţiavali na ľade. 

7. V termocykleru (C1000TM Thermal Cycler, Biorad) sme nastavili program: 



 

39 

 

1. krok (hybridizácia s primery): 10 minú pri 25°C 

2. krok (extenzia): 120 minút pri 37°C 

3. krok (denaturácia enzýmu): 5 sekúnd pri 85°C 

8. Vloţili sme vzorky do termocykleru a proces spustili. Po skončení reakcie vzorky 

uchovávame pri -20°C. 

 

Tab. 4 – Reakčná zmes pre RT PCR na 1 reakciu 

Komponenty Objem (µl) 

 Zmes s reverznou 

transkriptázou 

Zmes bez reverznej 

transkriptázy 

10x RT pufer 2,0 2,0 

25x dNTP Mix (100nM) 0,8 0,8 

10x RT náhodné primery 2,0 2,0 

MultiScribe reverzná 

transkriptáza (50units/µl) 
1,0 - 

Voda 4,2 5,2 

Celkom 10 10 

3.4.3 Polymerázová reťazová reakcia v reálnom čase (Real Time PCR) 

Real Time PCR je zameraná na sledovanie priebehu PCR v priebehu reakcie, teda 

v „reálnom čase“. Tým umoţňuje kvantifikovať určité sekvencie vo vzorke (napr. meranie 

expresie nejakého génu). K meraniu génovej expresie špecifického produktu dochádza 

pomocou špecifických sond. Tieto sondy zvyšovaním svojej fluorescenčnej aktivity 

v priebehu reakcie ukazujú mnoţstvo PCR produktu, ktoré je úmerné vstupnému mnoţstvu 

analyzovanej nukleovej kyseliny. Fluorescenčná aktivita je zaznamenávaná halogénovou 

lampou a je prepisovaná do amplifikačných kriviek pomocou softwaru. Meranie prebieha 

v technických tripletoch a je nutné vyuţívať aj endogénnu kontrolu. V našom prípade sme 

pouţívali ako endogénnu kontrolu gén PGK1 (phosphoglycerate kinase 1), ktorý bol 

vybraný na základe predchádzajúceho testu z niekoľkých endogénnych kontrol. Ako 

kandidátne gény pre endogénnu kontrolu boli zvolené: PPIA (peptidylprolyl isomerase A), 

PGK1, ACTB (beta aktin), B2M (beta-2-microglobín), HPRT1 (hypoxanthine 

phosphoribosyltransferase 1), 18S rRNA (18S ribosomal RNA) a TBP (TATA box binding 

protein). Tieto gény boli otestované na viac ako 20 vzorkách a sledovala sa pozitivita 

signálu, efektivita reakcie a predovšetkým celková smerodajná odchýlka. 
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Výsledné hodnoty z jedného vzorku - Cq hodnoty (PCR cyklus, v ktorom 

fluorescenčný signál amplifikovaného templátu prekročí prahovú fluorescenciu) sa 

priemerujú a tým získavame hodnotu mean Cq. Pomocou tejto priemernej hodnoty sme 

vypočítali dCq, čo je relatívny rozdiel expresie nami sledovaného génu a endogénnej 

kontroly. Z tejto hodnoty sme ďalej vypočítali 2^-dCq, ktorá udáva relatívne mnoţstvo 

templátu normalizované ku génu pre endogénnu kontrolu v rámci vzorky. Tieto údaje, 

ktoré ukazujú relatívnu mieru expresie jednotlivých génov boli ďalej štatisticky spracované 

pomocou programu R. 

Pouţité chemikálie 

LightCycler® 480 Probes Master 5 x 1 ml (master mix) - Roche Applied Science, USA 

Assays-on-Demand TaqMan® Gene Expression Assay Mix - Life Technologies-Applied 

Biosystems,USA: 

- PGK1:  Hs99999906_m1 

- TNF-α:   Hs01113624_g1 

- IL-6:   Hs00985639_m1 

- FOS:   Hs00170630_m1 

- IRF-1:   Hs00971960_m1 

RNase free voda; Qiagen, Nemecko 

Pracovný postup 

1. Po reverznej transkripcii sme do 20 μl cDNA pridali 60 μl H2O. 

2. Assays-on-Demand zakryté pred svetlom a cDNA sme nechali rozmraziť pri pokojovej 

teplote. 

3. Pre kaţdý gén sme si pripravili reakčnú zmes:  

- 7 μl master mixu 

- 0,7 μl príslušnej sondy a primerov 

- 2,3 μl H2O 

U niektorých vzoriek s nízkou koncentráciou RNA sme nahradili mnoţstvo 2,3 µl H2O 

za cDNA (teda miesto 4 µl cDNA sme pridávali 6,3 µl cDNA). 

4. Do 384-jamkovej doštičky (LightCycler® 480 Multiwell Plate 384), sme napipetovali 

10 µl respektíve 7,7 µl (ak bola reakcia bez vody) zmesi pre daný gén, príklad 

rozmiestnenia vzoriek na doštičke (Tab. 5). Reakcia prebiehala v technických 

tripletoch. 
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5. Do príslušných jamiek ku reakčnej zmesi sme napipetovali 4 µl respektíve 6,3 µl 

nariedenej cDNA. 

6. Doštičku sme vloţili do prístroja LightCycler®480 System, Roche Applied a pomocou 

softwaru nastavili protokol podľa parametrov: 

1. krok: 2 minúty pri 50°C 

2. krok (hot start): 10 minút pri 95°C 

3. krok (denaturácia): 15 sekúnd pri 95°C 

4. krok (extenzia, hybridizácia): 1 minúta pri 60°C 

kroky 3. a 4. sa opakujú 50x 

7. Po dokončení sme získané hrubé dáta upravili pomocou metódy druhej derivácie 

a získané hodnoty Cq pouţili do vzťahu 2^-dCq relatívnej kvantifikácie. Výsledné dáta 

boli ďalej štatisticky analyzované. 

Tab. 5 – Príklad 384-jamkovej doštičky  

 PGK1 IL-6 TNF-α 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

A 0R 0R 0R 0R 0R 0R 0R 0R 0R 

B 1L 1L 1L 1L 1L 1L 1L 1L 1L 

C 100P 100P 100P 100P 100P 100P 100P 100P 100P 

D 100PL 100PL 100PL 100PL 100PL 100PL 100PL 100PL 100PL 

E 300P 300P 300P 300P 300P 300P 300P 300P 300P 

F 300PL 300PL 300PL 300PL 300PL 300PL 300PL 300PL 300PL 

H NK NK NK NK NK NK NK NK NK 

3.5 Štúdium expresie vybraných povrchových a intracelulárnych 

markerov 

Na štúdium expresie vybraných povrchových a intracelulárnych markerov slúţi 

prietoková cytometria. Analýza prebieha na úrovni buniek v našom prípade PBMC buniek 

a monocytov. Výhodou tejto metódy je analýza na veľkom počte buniek za krátky časový 

úsek. PBMC bunky vyizolujeme pomocou Ficoll-Paque gradientovej centrifugácie. 

Meranie expresie povrchových markerov prebieha z PBMC buniek pred stimuláciou a aj 

z monocytov po kultivácii, stimulácii. Región obsahujúci monocyty (monocytárny gate) 

bol vymedzený na podklade ich cytochemických vlastností pomocou parametrov priameho 

a bočného rozptylu. Následne sme monocyty rozdelili na základe pozitivity pre CD14 a 

CD16 znakov na jednotlivé subtypy. Absolútne počty monocytov ex vivo boli získané 
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z populácie PBMC, monocyty po kultivácií z adherovaných buniek. Expresia markeru 

PRLR bola vyhodnotená na základe počtu pozitívnych buniek (tie, ktoré exprimujú PRLR) 

a intenzity fluorescencie. 

Pouţité chemikálie 

PBS – (pH=7,4 Phosphate Buffered Saline 10×) – Sigma Aldrich, Česká republika 

PBS pufer: 

- PBS – Sigma Aldrich, Česká republika 

- FBS (Fetal Bovine Serum; hladina endotoxínu <0,1EU/ml) – Biowest, Francúzsko 

- EDTA pH=8 - Roth, Nemecko 

Protilátky na prietokový cytometer  

- CD14 (Fluoresceín izotiokyanát) – EXBIO Praha a.s., Česká republika 

- CD16 (Fykoerytrín) – EXBIO Praha a.s., Česká republika 

- PRLR (Alexa Fluor (R) 700) – Novus Biologicals, UK 

Pracovný postup 

1. Izolácia PBMC buniek z plnej krvi (3.3.1). 

2. Z vyseparovaných a spočítaných PBMC buniek pred kultiváciou sme 2,0x10
6 

buniek 

napipetovali do 1 FACSovej skúmavky.  

3. Podobne sme napipetovali do 1 FACSovej skúmavky aj bunky po kultivácii 

a stimulácii. 

4. K bunkám sme pridali 500 µl PBS puferu a centrifugovali na 1800 g po dobu 2 minút. 

5. Supernatant sme prudko vyliali a bunky zvortexovali. 

6. K bunkám sme pridali 100 µl PBS puferu a bunky sme značili protilátkami. 

7. Do kaţdej skúmavky sme pridali určité mnoţstvo protilátky CD14 (7µl), CD16 (5µl) 

a PRLR (6µl 10 x nariedenej). 

8. FACSové skúmavky sme zabalili do alobalu a nechali sme ich 30 minút v chladničke. 

9. Po naviazaní protilátok sme skúmavky centrifugovali na 1800 g po dobu 2 minút, 

supernatant sme prudko vyliali a bunky zvortexovali. 

10. Pridali sme 500 µl PBS puferu, znova sme bunky centrifugovali na 1800 g na 2 

minúty, supernatant sme prudko vyliali a bunky na záver zvortexovali. 

11. K bunkám sme pridali 500 µl PBS puferu a nechali sme ich v chladničke aţ do 

samotného merania. 

12. Bunky sme merali na prístroji LSR II flow cytometry analyzers, BD. 
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3.6 Štúdium vybraných polymorfizmov génu TLR4  

Medzi polymorfizmy analyzované v tejto práci patria nesynonymné SNP rs4986790 

a rs4986791. Prvý z nich je popisovaný ako tranzícia A/G, ktorá spôsobí výmenu 

aminokyseliny na pozícii 299 - Asp/Gly. Druhý z nich je tranzíciou C/T, spôsobuje zmenu 

aminokyseliny na pozícii 399 - Thr/Ile. Tieto polymorfizmy môţeme študovať pomocou 

reštrikčného štiepenia, kde pouţívame pre SNP Asp299Gly reštrikčný enzým Nco1 a pre 

SNP Thr399Ile enzým Hinf1. Pred samotným reštrikčným štiepením je potrebné DNA 

vyizolovať a následne ju amplifikovať. Prítomnosť jednotlivých polymorfizmov sme 

detegovali elektroforetickým rozdelením fragmentov na základe ich rôznej dĺţky. 

3.6.1 Izolácia DNA 

K izolácii bola pouţitá plná krv pacientov a zdravých darcov odobratá do skúmavky 

s citrátom sodným. 

Pouţité chemikálie 

QIAamp DNA Blood Mini Kit - Quiagen, Nemecko  

- roztok proteinázy K 

- pufer AL 

- pufer AW1 

- pufer AW2 

Voda zo systému MILLIPORE Gradient; Milli-Q 

96% etanol - P-LAB a.s., Praha 

Postup  

1. 20 µl roztoku proteinázy K sme napipetovali na dno mikrocentrifugačnej skúmavky. 

2. Pridali sme 200 µl puferu AL a 15 sekúnd sme zmes vortexovali. 

3. Inkubovali sme 10 minút pri teplote 56°C. 

4. Potom sme zmes krátko centrifugovali a odstránili tak z viečka kvapky. 

5. Pridali sme 200 µl 96% etanolu a vortexovali sme 15 sekúnd, následne sme znova 

skúmavku centrifugovali.  

6. Zmes sme opatrne preniesli na kolónku a centrifugovali po dobu 1 minúty na  

6000 g. 

7. Filtrát sme vyliali a kolónku sme umiestnili do čistej zbernej skúmavky. Pridali sme 

500 µl puferu AW1 a znovu sme centrifugovali pri 6 000 g 1 minútu.  
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8. Filtrát sme znova vyhodili a kolónku umiestnili do novej zbernej skúmavky, pridali 

sme 500 µl puferu AW2 a centrifugovali sme po dobu 3 minúty na 18 000 g. 

9. Filtrát sme vyhodili, kolónku preniesli do novej zbernej skúmavky a pridali sme 

200 µl vody. 

10. Inkubovali sme pri pokojovej teplote 1 minútu a potom sme centrifugovali pri 6 000 g 

1 minútu – DNA sa nám uvoľnila z membrány do vody. 

11. Vyizolovanú DNA (filtrát) sme prepipetovali do kryoskúmavky a uchovávali 

pri teplote 4°C. 

3.6.2 Polymerázová reťazová reakcia (PCR) 

Pomocou PCR môţeme amplifikovať fragmenty DNA o rôznej dĺţke. V našom 

prípade ide o fragmenty dĺţky 188 bp pri polymorfizme Asp299Gly a o úsek dlhý 124 bp 

pri druhom polymorfizme Thr399Ile (Upravené podľa: Senhaji et al. 2014). 

 

Pouţité chemikálie 

PCR reakčný kit - Life Technologies, USA 

- Taq DNA polymeráza (rekombinantná) 500u, 5u/ul 

- 10x Taq pufer s (NH4)2SO4 

- 25 mM MgCl2 

dNTP (10mM) - Life Technologies, USA  

Primery - Integrated DNA Technologies, Belgicko 

Asp299Gly 

- primer F 5´- AGC ATA CTT AGA CTA CTA CCT CCA TG – 3´ 

- primer R 5´- GAG AGA TTT GAG TTT CAA TGT GGG – 3´ 

Thr399Ile 

- primer F 5´- GGT TGC TGT TCT CAA AGT GAT TTT GGG AGA A – 3´ 

- primer R 5´- GGA AAT CCA GAT GTT CTA GTT GTT CTA AGC C – 3´ 

- oligonukleotidy boli rekonštituované na zásobný roztok o koncentrácii 100 µM, 

riedením 2x sme získali alikvoty pracovného roztoku 

Voda z MILLIPORE Gradient systému; Milli-Q 
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Postup 

1. Príprava reakčnej zmesi prebiehala v laminárnom boxe. Všetky reagencie okrem Taq 

polymerázy sme nechali rozmrznúť na ľade. 

2. Podľa (Tab. 6) sme si pripravili reakčnú zmes. Zmes sme si pripravili tieţ pre 

negatívnu kontrolu. 

 

Tab. 6 – Reakčná zmes pre PCR na jednu reakciu 

Komponenty Objem (μl) 

Voda 14,76 

25mM MgCl2 2 

dNTP Mixture 0,4 

priamy primer (Forward Primer) 0,32 

spätný primer (Reverse Primer) 0,32 

10x PCR pufer s (NH4)2SO4 2 

Tag DNA polymeráza (5U/μl) 0,2 

Celkom 20 

 

3. Pripravenú zmes sme vortexovali a do kaţdej skúmavky sme napipetovali 20 µl zmesi. 

4. Mimo laminárneho boxu sme pridali 0,5 µl DNA a do negatívnej kontroly sme pridali 

také isté mnoţstvo vody. 

5. V termocycleru (C1000TM Thermal Cycler; Biorad) sme si nastavili podmienky 

reakcie pre kaţdý polymorfizmus zvlášť: 

 Asp299Gly 

1. krok (počiatočná denaturácia):   5 minút pri 95°C 

2. krok (denaturácia):    90 sekúnd pri 95°C 

3. krok (hybridizácia):    1 minútu pri 55°C 

4. krok (extenzia):     30 sekúnd pri 72°C 

(kroky 2, 3 a 4 sa 35x opakujú) 

5. krok (konečná extenzia)    10 minút pri 72 °C 

 Thr399Ile 

1. krok (počiatočná denaturácia):   5 minút pri 95°C 

2. krok (denaturácia):    90 sekúnd pri 95°C 

3. krok (hybridizácia):    1 minútu pri 53°C 

4. krok (extenzia):     30 sekúnd pri 72°C 

(kroky 2, 3 a 4 sa 35x opakujú) 
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5. krok (konečná extenzia)   10 minút pri 72 °C 

 

6. Viečko sme si nechali predhriať na 100 °C. Následne sme si vzorky vloţili do 

termocycleru. Výsledné produkty sme uschovávali pri teplote 4°C, pre dlhodobejšie 

uskladnenie sme pouţili teplotu -20°C. 

7. Elektroforeticky sme si ďalej overili výsledok amplifikácia ţiadaného úseku DNA.  

3.6.3 Polymorfizmus dĺţky reštrikčných fragmentov 

Vyhovujúce produkty PCR sme pouţili na štiepenie a to pomocou reštrikčných 

enzýmov Nco1 a Hinf1. Nco1 štiepi v prípade alely G pri polymorfizme Asp299Gly 

a rozdeľuje produkt na fragmenty dĺţky 168 bp a 20 bp, Hinf1 štiepi v prípade alely T pri 

polymorfizme Thr399Ile a produkt rozdelí na 2 fragmenty o dĺţke 98 bp a 26 bp. 

Pouţité chemikálie 

Nco1 – New England BioLabs, Veľká Británia 

Hinf1- New England BioLabs, Veľká Británia 

25mM MgCl2 -Life Technologies, USA 

Voda z MILLIPORE Gradient systému; Milli-Q 

Postup 

1. Všetky reagencie sme si nechali rozmrznúť na ľade okrem reštrikčných enzýmov. 

2. Na základe (Tab. 7) sme si vytvorili reakčné zmesi pre kaţdý náš polymorfizmus. 

 

Tab. 7 – Reakčná zmes pre reštrikčné štiepenie na jednu reakciu  

Komponenty 

Objem 

(μl) 

Voda  2,5 

Buffer  2 

Nco1/Hinf1 0,5 

Celkom 5 

 

3. Zmes sme následne zvortexovali a do kaţdej skúmavky sme napipetovali 5 µl. 

4. Pridali sme 5 µl PCR produktu a premiešali. 

5. V termocycleru (C1000TM Thermal Cycler; Biorad) sme nastavili podmienky reakcie: 

1. krok (reštrikcia):    15 minút na 37°C 

2. krok (denaturácia enzýmu):  20 minút na 80°C 
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6. Produkt RFLP sme uschovávali pri teplote 4°C. Pre dlhodobejšie uskladnenie sme 

pouţili teplotu -20°C. Pomocou elektroforetickej separácie sme zistili genotypy 

jednotlivých vzoriek. 

3.6.4 Elektroforetická separácia 

Pomocou elektroforetickej separácie sme zhodnotili kvalitu produktu PCR a tieţ 

sme zisťovali genotyp jednotlivých vzoriek. Pokiaľ nedôjde k reštrikčnému štiepeniu 

fragmenty majú dĺţku 188 bp u Asp299Gly a 124bp u Thr399Ile. V tomto prípade 

hovoríme o „wild type“ polymorfnej alele. Pokiaľ dôjde k štiepeniu pomocou enzýmu 

Nco1 môţeme vidieť fragmenty o dĺţke 168 bp a 20 bp vtedy sa jedná o polymorfizmus 

Asp299Gly. Ak dôjde k štiepeniu pomocou enzýmu Hinf1 vidíme fragmenty o dĺţke 98 bp 

a 26 bp, ide teda o polymorfizmus Thr399Ile. 

Pouţité chemikálie 

Agarose - Sigma Aldrich, Česká republika 

10 × TBE pufer (Tris-borátový pufer) pripravili sme zmiešaním 500ml vody, 108g Tris, 

55g kyseliny boritej a 40 ml EDTA. Doplnili na 1000 ml vodou. 

- 890 mM Tris base - Amresco, USA 

- 890 mM kyselina boritá - Serva Electrophoresis GmbH, Nemecko 

- 20 mM EDTA pH = 8 - Roth, Nemecko 

Voda z MILLIPORE Gradient systému; Milli-Q 

GelRed, 10 000x concentrated in water - C-Consulting, Slovensko 

6x Loading Dye Solution - Life Technologies, USA 

Marker pUC19 DNA/MspI – Life Technologies, USA 

Postup 

1. V 100 ml 0,5xTBE puferu sme rozpustili 3 g agarózy. 

2. Roztok sme prevarili v mikrovlnnej rúre, pridali sme 2,5 µl interkalačné farbivo 

GelRed, premiešali sme ho a naliali do vaničky s vloţenými hrebeňmi, aby sa vytvorili 

jamky. Zmes sme nechali 30 minút tuhnúť. 

3. Elektroforetickú vaňu sme naplnili 0,5xTBE puferom tak, aby bol gél plne ponorený. 

4. Do jamiek sme napipetovali 5 µl produktu PCR alebo také isté mnoţstvo produktu 

štiepenia spolu s 2 µl loudovacej farbičky. 

5. Do jednej z jamiek bol napipetovaný hmotnostný marker v objeme 0,75 µl spolu 

s loudovacou farbičkou v objeme 2 µl. 
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6. Elektroforézu sme nechali beţať cca 40 minút pri jednosmernom napätí o veľkosti 

140V. 

7. Po skončení sme gél fotili pod UV lampou pomocou systému GelDoc XR (Biorad), 

ktorá nám umoţnila výsledok zviditeľniť. 

3.7 Štatistické spracovanie 

Získané dáta boli spracované pomocou štatistického programu R a GraphPad Prism 

5. Na štúdim expresie vybraných cytokínov sme pouţili test MANCOVA. Na zastúpenie 

jednotlivých subtypov monocytov a na expresiu PRLR sme pouţívali lineárnu regresiu, 

kde sme pracovali s koeficientom lineárnej závislosti y = a + bx. Ten nám, hovorí o koľko 

sa zmení modelovaná premenná, ak premennú, ku ktorej ju vzťahujeme (prediktor), 

zvýšime o 1:  

y - modelovaná premenná  

a - koeficient závislosti  

b - konštantný koeficient  

x - prediktor 

Na zmeny zastúpenia jednotlivých subtypov monocytov pred kultiváciou a po 

kultivácii sme pouţili test ANOVA, podobne aj na zistenie vplyvu samotného PRL na 

počet a zastúpenie monocytov. Hranica štatistickej významnosti bola u všetkých testov 

P<0,05. 
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4 Výsledky 

4.1 Štúdium expresie vybraných génov na úrovni mRNA 

Získané Cq hodnoty z kvantitatívnej polymerázovej reťazovej reakcie boli 

prepočítané na hodnoty 2^dCq a spracované pomocou štatistického programu R. Získané 

výsledné dáta ukazujú imunitné reakcie monocytov na stimulačné agens PRL a/alebo LPS. 

Zmeny génovej expresie sme študovali a vyhodnocovali na základe pouţitých 

stimulantov monocytov. Monocyty sme stimulovali dvomi rôznymi koncentráciami PRL, 

fyziologickou dávkou 100 ng a suprafyziologickou hladinou 300 ng, aby sme videli účinky 

pôsobenia rôznych, zvyšujúcich sa koncentrácií PRL. Tieto koncentrácie boli vybrané 

spomedzi ďalších koncentrácií (25 ng, 100 ng, 200 ng a 300 ng) ako tie, ktoré pôsobili na 

imunitné reakcie monocytov. Zároveň bol dôleţitým faktorom pri výbere len 

2 koncentrácií aj obmedzené mnoţstvo biologického materiálu, ktoré sme na štúdium 

vplyvu PRL na monocyty mali. Monocyty stimulované 100 ng PRL sme označovali ako 

100P a monocyty stimulované 300 ng PRL ako 300P. 

Okrem PRL sme na monocyty pôsobili aj LPS a to v koncetrácií 1 ng, rovnakej 

vo všetkých vzorkách. Monocyty stimulované len 1 ng LPS sme označovali ako 1L. 1 ng 

LPS bol vybratý po predchádzajúcich testoch ako najniţšia moţná koncentrácia 

pouţívaného LPS, ktorá stimuluje monocyty k zápalovej reakcii. 

Monocyty, na ktoré sme pôsobili ako PRL, tak LPS sme označovali na základe 

pouţitého mnoţstva PRL a to 100PL a 300PL. 

Ako kontrolu, ktorú sme kultivovali bez akýchkoľvek stimulantov, sme pouţili 

nami označovanú vzorku 0R. 

4.1.1 Vplyv PRL na zmeny expresie vybraných cytokínov na úrovni mRNA 

u monocytov 

Na pozorovanie zmien mRNA expresie vybraných cytokínov: TNF-α, IL-6, FOS 

a IRF-1 bol pouţitý test MANCOVA, kde sme pozorovali zmeny expresie aj 

u jednotlivých cytokínov pacientov voči zdravým kontrolám v jednotlivým kultivovaných 

a stimulovaných vzorkám, ale aj u všetkých 4 cytokínov spoločne. V tomto teste sa 
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neukazujú štatisticky významné rozdiely v expresii cytokínov medzi pacientmi s T1DM 

a zdravými kontrolami (Tab. 8).  

 

Tab. 8 – Expresia mRNA cytokínov s P hodnotami pomocou testu MANCOVA 

Expresia 

mRNA 

P - hodnoty 

0R 1L 100P 100PL 300P 300PL 

všetky 4 

cytokíny 
0,3802 0,9821 0,5343 0,9475 0,2192 0,8964 

IL-6 0,0565 0,6693 0,425 0,3853 0,3702 0,9113 

TNF-α 0,9227 0,69 0,1949 0,6294 0,4298 0,8697 

FOS 0,1398 0,9746 0,1105 0,78 0,3885 0,3124 

IRF-1 0,9946 0,9936 0,5586 0,6593 0,744 0,7695 
 0R – kultivované, nestimulované monocyty; 1L – monocyty stimulované pomocou 1 ng LPS; 100P – monocyty 

stimulované 100 ng PRL; 100PL – monocyty stimulované 100 ng PRL a 1 ng LPS; 300P – monocyty stimulované 300 ng 

PRL; 300PL – monocyty stimulované 300 ng PRL a 1 ng LPS 

4.1.2 Vzťah PRL so zmenami expresie mRNA vybraných cytokínov v súvislosti 

s klinickými dátami 

Na určenie vzťahu medzi klinickými dátami pacientov a expresiou mRNA 

cytokínov bola pouţitá lineárna regresia. Rozdiely v expresii sme vyhodnocovali 

v závislosti na hladine glukózy, cholesterolu, HDL (lipoproteíny s vysokou hustotou), LDL 

(lipoproteíny s nízkou hustotou), triacylglycerolu, glykovaného hemoglobínu a  hodnôt 

CRP v krvi. Ďalej sme dáta porovnávali s dĺţkou diabetu v rokoch a s BMI. Všetky 

klinické dáta sme dávali do vzťahu s expresiou jednotlivých cytokínov, u jednotlivých 

stimulovaných vzoriek. Na základe tohto testu sme nezistili signifikantne významné 

rozdiely v expresii mRNA cytokínov v závislosti na klinických dátach.  

4.2 Zastúpenie subtypov monocytov na základe extracelulárnych 

markerov 

Na základe extracelulárnych markerov sme zisťovali počet všetkých monocytov, 

ale aj zastúpenie 2 subtypov monocytov a to klasických a prechodných po izolácii 

z periférnej krvi (ex vivo) a in vitro pod vplyvom stimulujúcich agens. Monocyty sme 

klasifikovali na základe expresie CD14 a CD16 povrchových markerov. Tie sme hodnotili 

pomocou prietokovej cytometrie u všetkých 10 pacientov aj 10 zdravých kontrol.  



 

51 

 

Zároveň bolo potrebné overiť reakciu jednotlivých subtypov monocytov na PRL 

a na PRL s LPS a to prostredníctvom detekcie PRLR. Preto sme u 4 pacientov 

a 4 zdravých kontrol pomocou prietokovej cytometrie zisťovali nielen počet monocytov 

exprimujúcich na svojom povrchu PRLR, ale aj mieru jeho expresie.  

4.2.1 Vplyv kultivácie na percentuálne zastúpenie subtypov CD14++CD16– 

a CD14++CD16+ monocytov 

Po kultivácii sa ukazuje zmena v počte monocytov jednotlivých subtypov oproti 

stavu ex vivo. Na spracovanie týchto dát sme pouţili test ANOVA. Pred kultiváciou 

(ex vivo) sa vo väčšom zastúpení objavujú klasické CD14++CD16– monocyty (priemerná 

hodnota 78%) a v menšom počte prechodné CD14++CD16+ monocyty (priemerná 

hodnota 22%). Po kultivácii sa vo všetkých kultivovaných vzorkách, teda bez ohľadu na 

prítomnosť/absenciu autoimunitného prostredia, z ktorého sledované monocyty pochádzajú 

pomer obrátil a vo väčšom počte sa vyskytujú prechodné monocyty a v menšom klasické 

monocyty (P < 0,0001) (Obr. 7 – Zastúpenie CD14++CD16– monocytov vo vzorkách ex 

vivo a vo vzorkách po kultivácii u všetkých vyšetrovaných osôb Obr. 8). 

 

 

Obr. 7 – Zastúpenie CD14++CD16– monocytov vo vzorkách ex vivo a vo vzorkách 

po kultivácii u všetkých vyšetrovaných osôb 

V grafe je zobrazené percentuálne zastúpenie CD14++CD16– monocytov jednotlivých vzoriek vypočítané 

z monocytárneho gatu; ruţovou sú zobrazené priemery u jednotlivých vzoriek a tieţ je k nim horizontálne zobrazená 

smerodajná odchýlka; 0R – kultivované, nestimulované monocyty; 1L – monocyty stimulované pomocou 1 ng LPS; 

100P – monocyty stimulované 100 ng PRL; 100PL – monocyty stimulované 100 ng PRL a 1 ng LPS; 300P – monocyty 

stimulované 300 ng PRL; 300PL – monocyty stimulované 300 ng PRL a 1 ng LPS 
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Obr. 8 – Zastúpenie CD14++CD16+ monocytov vo vzorkách ex vivo a vo vzorkách 

po kultivácii u všetkých vyšetrovaných osôb 

V grafe je zobrazené percentuálne zastúpenie CD14++CD16– monocytov jednotlivých vzoriek vypočítané 

z monocytárneho gatu; ruţovou sú zobrazené priemery u jednotlivých vzoriek a tieţ je k nim horizontálne zobrazená 

smerodajná odchýlka; 0R – kultivované, nestimulované monocyty; 1L – monocyty stimulované pomocou 1 ng LPS; 

100P – monocyty stimulované 100 ng PRL; 100PL – monocyty stimulované 100 ng PRL a 1 ng LPS; 300P – monocyty 

stimulované 300 ng PRL; 300PL – monocyty stimulované 300 ng PRL a 1 ng LPS 

 

4.2.2 Počet všetkých monocytov a zastúpenie ich subtypov u pacientov s T1DM 

a zdravých kontrol  

Na porovnanie počtu monocytov stimulovaných rôznymi agens voči monocytom 

kultivovaným, ale nestimulovaným (0R) sme pouţili lineárnu regresiu. Počet všetkých 

PBMC ex vivo sme zisťovali spomedzi 30 000 udalostí a mnoţstvo monocytov 

po kultivácii a stimulácii spomedzi 10 000 udalostí nameraných na prietokovom cytometri.  

 

Počet všetkých monocytov 

Počet monocytov sme zisťovali nielen samostatne u skupín pacientov a zdravých 

kontrol, ale aj u všetkých zúčastnených dokopy. Veľkosť populácie monocytov sa 

štatisticky významne zvyšuje u vzoriek stimulovaných samostatne 1 ng LPS a 100 ng PRL. 

Tieţ v spolupôsobení 100 ng PRL s LPS a 300 ng PRL s LPS. Štatisticky významne 

zvýšené zastúpenie monocytov pozorujeme aj u pacientov a to vo vzorkách pod vplyvom 

samotných 100 ng PRL a pod vplyvom 300 ng PRL s 1 ng LPS oproti vzorke 0R. 
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U zdravých kontrol sa neukazuje štatisticky významný rozdiel v počte monocytov 

u ţiadnej zo stimulovaných vzoriek (Tab. 9). 

 

Tab. 9 – Vplyv stimulačných agens PRL a LPS na počet monocytov u všetkých 

vyšetrovaných spolu a samostatne u kontrol a pacientov 

Monocyty 
P hodnota/koeficient lineárnej závislosti 

1L 100P 100PL 300P 300PL 

Všetci 

vyšetrovaní 

0,009/ 

0,629 

0,004/ 

0,928 

0,006/ 

0,887 
0,067 

<0,001/ 

1,5 

Kontroly 0,775 0,617 0,619 0,872 0,760 

Pacienti 0,051 
0,005/ 

0,829 
0,132 0,139 

0,021/ 

1,406 

1L – monocyty stimulované pomocou 1 ng LPS; 100P – monocyty stimulované 100 ng PRL; 100PL – monocyty 

stimulované 100 ng PRL a 1 ng LPS; 300P – monocyty stimulované 300 ng PRL; 300PL – monocyty stimulované 300 ng 

PRL a 1 ng LPS; červenou sú zobrazené štatisticky významné P hodnoty spolu s koeficientom lineárnej závislosti 

 

Percentuálne zastúpenie subtypu klasických monocytov CD14++CD16– 

Všetky v práci pouţívané kombinácie stimulačných agens viedli k zvýšeniu 

percentuálneho zastúpenia subtypu CD14++CD16– a to ako u všetkých vyšetrovaných 

spoločne, tak aj u skupiny pacientov. U zdravých kontrol nevidíme štatisticky významné 

rozdiely v zastúpení klasických monocytov (Tab. 10). 

 

Tab. 10 – Vplyv stimulačných agens PRL a LPS na percentuálne zastúpenie subtypu 

klasických CD14++CD16– monocytov u všetkých vyšetrovaných spolu a samostatne 

u zdravých kontrol a pacientov 

CD14++CD16– 
P hodnota/koeficient lineárnej závislosti 

1L 100P 100PL 300P 300PL 

Všetci 

vyšetrovaní 

<0,001/ 

1,429 

<0,001/ 

0,729 

<0,001/ 

1,746 

<0,001/ 

0,672 

<0,001/ 

2,146 

Kontroly 0,165 0,287 0,052 0,842 0,595 

Pacienti 
<0,001/ 

0,725 

<0,001/ 

0,725 

<0,001/ 

1,817 

<0,001/ 

0,651 

<0,001/ 

2,184 
1L – monocyty stimulované pomocou 1 ng LPS; 100P – monocyty stimulované 100 ng PRL; 100PL – monocyty 

stimulované 100 ng PRL a 1 ng LPS; 300P – monocyty stimulované 300 ng PRL; 300PL – monocyty stimulované 300 ng 

PRL a 1 ng LPS; červenou sú zobrazené štatisticky významné P hodnoty spolu s koeficientom lineárnej závislosti 
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Percentuálne zastúpenie subtypu prechodných monocytov CD14++CD16+ 

Štatisticky významné zvýšenie subtypu prechodných monocytov je vidieť u vzoriek 

stimulovaných 1 ng LPS, 100 ng PRL a u oboch vzoriek stimulovaných ako PRL, tak aj 

LPS. Toto zvýšenie pozorujeme u všetkých vyšetrovaných subjektov oproti populácii 

kultivovaných, nestimulovaných monocytov 0R. Štatisticky významné zvýšenie populácie 

voči vzorke 0R môţeme pozorovať aj u vzorky stimulovanej 100 ng PRL u pacientov. Ani 

u tohto subtypu monocytov nevidíme štatisticky významné rozdiely v zastúpení 

monocytov u zdravých kontrol (Tab. 11). 

 

Tab. 11 – Vplyv stimulačných agens PRL a LPS na percentuálne zastúpenie subtypu 

prechodných monocytov CD14++CD16+ u všetkých zúčastnených spolu a samostane 

u zdravých kontrol a pacientov 

CD14++CD16+ 
P hodnota/koeficient lineárnej závislosti 

1L 100P 100PL 300P 300PL 

Všetci 

vyšetrovaní 

0,035/ 

0,594 

0,008/ 

0,938 

0,015/ 

0,885 
0,139 

0,001/ 

1,297 

Kontroly 0,529 0,512 0,875 0,942 0,625 

Pacienti 0,284 
0,019/ 

0,851 
0,204 0,595 0,058 

1L – monocyty stimulované pomocou 1 ng LPS; 100P – monocyty stimulované 100 ng PRL; 100PL – monocyty 

stimulované 100 ng PRL a 1 ng LPS; 300P – monocyty stimulované 300 ng PRL; 300PL – monocyty stimulované 300 ng 

PRL a 1 ng LPS; červenou sú zobrazené štatisticky významné P hodnoty spolu s koeficientom lineárnej závislosti 

 

4.2.3 Vplyv samotného PRL na percentuálne zastúpenie monocytov u všetkých 

vyšetrovaných 

Na zisťovanie vplyvu samotného PRL na veľkosť populácie monocytov 

a zastúpenie jednotlivých subtypov monocytov sme pouţili test repeated measures 

ANOVA. Pomocou tohto testu sme odstránili vplyv kultivácie a vplyv LPS na monocyty 

a určili vplyv samotného PRL. 

Ukazuje sa, ţe 100 ng PRL má signifikantný vplyv na veľkosť populácie všetkých 

monocytov (P < 0,05), zatiaľ čo 300 ng PRL má na ich počet vplyv na hranici štatistickej 

významnosti (P = 0,055). 

PRL v oboch koncentráciách pôsobí aj na percentuálne zastúpenie subtypu 

klasických monocytov (P = <0,05). 



 

55 

 

Percentuáne zastúpenie subtypu prechodných monocytov sa štatisticky významne 

mení pri stimulácii 300 ng PRL, zatiaľ čo 100 ng PRL na ich zastúpenie pôsobí na hranici 

štatistickej významnosti (P = 0,052). 

4.2.4 Počet monocytov a zastúpenie ich subtypov vzhľadom na vek pacientov 

s T1DM a zdravých kontrol 

Na určenie vzťahu medzi percentuálnym zastúpením všetkých monocytov, 

subtypov klasických a prechodných monocytov a vekom zúčastnených sme pouţili 

lineárnu regresiu. Hodnotili sme vplyv veku na veľkosť populácie PBMC ex vivo a na 

veľkosť populácie v rôznych vzorkách po kultivácii a stimulácii. 

 

Veľkosť populácie všetkých monocytov vzhľadom na vek 

Vplyv veku na veľkosť populácie monocytov sa ukazuje ako signifikantne 

významný len u vzorky pred kultiváciou a stimuláciou (PK) u všetkých vyšetrovaných 

jedincov. V tomto prípade vidíme zvýšenie veľkosti populácie s narastajúcim vekom 

zúčastnených. U skupiny pacientov a skupiny zdravých kontrol nevidíme štatisticky 

významný vplyv veku na veľkosť populácie monocytov (Tab. 12). 

 

Tab. 12 – Vzťah medzi vekom a počtom monocytov u všetkých vyšetrovaných spolu 

a samostatne u zdravých kontrol a pacientov 

Monocyty  
P hodnota/koeficient lineárnej závislosti 

PK 0R 1L 100P 100PL 300P 300PL 

Všetci 

vyšetrovaní 

0,038/ 

0,159 
0,515 0,361 0,947 0,168 0,522 0,485 

Kontroly 0,105 0,632 0,878 0,343 0,330 0,471 0,816 

Pacienti 0,104 0,742 0,649 0,632 0,465 0,717 0,291 
PK – ex vivo PBMC; 0R – kultivované, nestimulované monocyty; 1L – monocyty stimulované pomocou 1 ng LPS; 100P 

– monocyty stimulované 100 ng PRL; 100PL – monocyty stimulované 100 ng PRL a 1 ng LPS; 300P – monocyty 

stimulované 300 ng PRL; 300PL – monocyty stimulované 300 ng PRL a 1 ng LPS; červenou sú zobrazené štatisticky 

významné P hodnoty spolu s koeficientom lineárnej závislosti 

 

Percentuálne zastúpenie subtypu klasicých monocytov CD14++CD16– vzhľadom na 

vek zúčastnených 

Signifikantne významný vplyv veku na percentuálne zastúpenie subtypu klasických 

monocytov sa ukazuje u vzoriek ex vivo meraných buniek, u monocytov stimulovaných  

1 ng LPS a u oboch vzoriek stimulovaných PRL v spolupôsobení s LPS u všetkých 
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zúčastnených. Čím vyšší vek vyšetrovaných, tým vyššie zastúpenie klasických monocytov 

nielen pred kultiváciou, ale aj po stimulácii PRL a/alebo LPS. U samostatných skupín 

pacientov a zdravých kontrol signifikantne výrazná zmena vo veľkosti populácií nebola 

pozorovaná u ţiadneho vzorku vzhľadom na ich vek (Tab. 13). 

 

Tab. 13 - Vzťah medzi vekom a percentuálnym zastúpením subtypu klasických 

monocytov CD14++CD16– u všetkých vyšetrovaných spolu a samostatne u zdravých 

kontrol a u pacientov 

CD14++CD16– 
P hodnota/koeficient lineárnej závislosti 

PK 0R 1L 100P 100PL 300P 300PL 

Všetci 

vyšetrovaní 

0,017/ 

0,146 
0,079 

0,040/ 

0,150 
0,062 

0,017/ 

0,205 
0,083 

0,043/ 

0,215 

Kontroly 0,238 0,327 0,457 0,931 0,057 0,467 0,238 

Pacienti 0,126 0,271 0,170 0,279 0,158 0,336 0,126 
PK – ex vivo PBMC; 0R – kultivované, nestimulované monocyty; 1L – monocyty stimulované pomocou 1 ng LPS;  

100P – monocyty stimulované 100 ng PRL; 100PL – monocyty stimulované 100 ng PRL a 1 ng LPS; 300P – monocyty 

stimulované 300 ng PRL; 300PL – monocyty stimulované 300 ng PRL a 1 ng LPS; červenou sú zobrazené štatisticky 

významné P hodnoty spolu s koeficientom lineárnej závislosti 

 

Percentuálne zastúpenie subtypu prechodných CD14++CD16+ monocytov vzhľadom 

na vek zúčastnených 

Vek signifikantne ovplyvňuje zastúpenie subtypu prechodných monocytov len 

u vzorky ex vivo meraných buniek u všetkých zúčastnených spoločne. S rastúcim vekom 

narastá aj počet buniek v subtype prechodných monocytov. U jednotlivých skupín kontrol 

a pacientov nemá vek štatisticky významný vplyv na veľkosť populácie subtypu 

prechodných monocytov (Tab. 14). 
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Tab. 14 - Vzťah medzi vekom a percentuálnym zastúpením subtypu prechodných 

monocytov CD14++CD16+ u všetkých vyšetrovaných spolu a samostatne u zdravých 

kontrol a u pacientov 

CD14++CD16+ 
P hodnota/koeficient lineárnej závislosti 

PK 0R 1L 100P 100PL 300P 300PL 

Všetci 

vyšetrovaní 

0,010/ 

0,046 
0,641 0,408 0,944 0,220 0,811 0,190 

Kontroly 0,295 0,527 0,817 0,278 0,334 0,320 0,637 

Pacienti 0,081 0,725 0,815 0,596 0,579 0,931 0,474 
PK – ex vivo PBMC; 0R – kultivované, nestimulované monocyty; 1L – monocyty stimulované pomocou 1 ng LPS;  

100P – monocyty stimulované 100 ng PRL; 100PL – monocyty stimulované 100 ng PRL a 1 ng LPS; 300P – monocyty 

stimulované 300 ng PRL; 300PL – monocyty stimulované 300 ng PRL a 1 ng LPS; červenou sú zobrazené štatisticky 

významné P hodnoty spolu s koeficientom leniárnej závislosti 

4.3 Vplyv PRL na počet monocytov exprimujúcich na svojom 

povrchu PRLR a na mieru jeho expresie  

Pri zisťovaní vplyvu PRL na monocyty sme si všímali reakcie PRLR na zvyšujúce 

sa mnoţstvo PRL. Reakcie PRLR sme skúmali na základe mnoţstva monocytov, ktoré ho 

exprimujú na svojom povrchu a na základe jeho expresie. Expresiu PRLR sme skúmali ako 

na celej populácii monocytov, tak aj na 2 subtypoch a to na klasických a prechodných 

monocytoch. Keďţe pri manipulácii s bunkovou kultúrou dochádza počas kultivácie 

a stimulácie ku stratám buniek, zníţil sa tak počet buniek CD14+CD16+ a nebolo teda 

moţné tento typ tzv. neklasických monocytov ďalej detegovať a analyzovať.  

Expresiu a mnoţstvo monocytov s PRLR sme skúmali pomocou prietokovej 

cytometrie a dáta sme porovnávali pomocou lineárnej regresie. Reakcie PRLR sme si 

overovali na 8 vyšetrovaných, z toho 4 boli pacienti s T1DM a 4 zdravé kontroly. 

4.3.1 Vplyv PRL na veľkosť populácie monocytov exprimujúcich na svojom 

povrchu PRLR  

Vzorky stimulované PRL a/alebo LPS u všetkých zúčastnených, u zdravých kontrol 

a pacientov sme porovnali so vzorkami kultivovanými, nestimulovanými (0R). 

Signifikantne významné rozdiely vo veľkosti populácie sa ukazujú u kontrol vo vzorkách 

stimulovaných 1 ng LPS a 300 ng PRL s LPS, kde sa tieto populácie zväčšujú. Štatisticky 

významné rozdiely však nevidno na veľkosti populácie u samostatnej skupiny pacientov 

a u všetkých jedincov (Tab. 15).  
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Tab. 15 - Vplyv stimulačných agens PRL a LPS na percentuálne zastúpenie populácie 

monocytov s PRLR u všetkých zúčastnených spolu a samostatne u zdravých kontrol, 

pacientov 

PRLR 
P hodnoty/koeficient lineárnej závislosti 

1L 100P 100PL 300P 300PL 

Všetci 

vyšetrovaní 
0,446 0,065 0,481 0,291 0,170 

Kontroly 
0,036/ 

1,477 
0,160 0,087 0,095 

0,023/ 

2,362 

Pacienti 0,868 0,203 0,974 0,708 0,910 
1L – monocyty stimulované pomocou 1 ng LPS; 100P – monocyty stimulované 100 ng PRL; 100PL – monocyty 

stimulované 100 ng PRL a 1 ng LPS; 300P – monocyty stimulované 300 ng PRL; 300PL – monocyty stimulované 300 ng 

PRL a 1 ng LPS; červenou sú zobrazené štatisticky významné P hodnoty spolu s koeficientom lineárnej závislosti. 

4.3.2 Štúdium expresie PRLR vzhľadom na rôzne stimulačné agens  

Miera expresie PRLR u populácie monocytov voči populácii monocytov 

kultivovaných avšak nestimulovaných 

Pomocou lineárnej regresie sme hodnotili aj mieru expresie PRLR u všetkých 

monocytov vo vzorkách stimulovaných PRL a LPS voči vzorkám kultivovaným, 

ale nestimulovaným (0R). Štatisticky významný rozdiel v miere expresie PRLR voči 0R 

nestimulovaným vzorkám sa ukazuje pod vplyvom všetkých pouţívaných kombinácií 

stimulantov u všetkých vyšetrovaných osôb. Zvšovaním mnoţstva PRL pridávaného 

do vzorky detegujeme mierne zvýšenie expresie PRLR na povrchu monocytov. 

Signifikantne významné rozdiely v miere expresie PRLR sa neukázali v skupinách 

samotných kontrol a pacientov ani u jednej zo vzoriek (Tab. 16). 

 

Tab. 16 – Vplyv stimulačných agens na mieru expresie PRLR u monocytov všetkých 

vyšetrovaných spolu a samostane u zdravých kontrol a pacientov 

PRLR miera 

expresie 

P hodnota/koeficient lineárnej závislosti 

1L 100P 100PL 300P 300PL 

Všetci 

vyšetrovaní 

0,006/ 

1,001 

0,001/ 

1,074 

0,002/ 

1,041 

0,001/ 

1,158 

0,001/ 

1,392 

Kontroly 0,465 0,529 0,584 0,584 0,572 

Pacienti 0,236 0,422 0,250 0,336 0,269 
1L – monocyty stimulované pomocou 1 ng LPS; 100P – monocyty stimulované 100 ng PRL; 100PL – monocyty 

stimulované 100 ng PRL a 1 ng LPS; 300P – monocyty stimulované 300 ng PRL; 300PL – monocyty stimulované 300 ng 

PRL a 1 ng LPS; červenou sú zobrazené štatisticky významné P hodnoty spolu s koeficientom lineárnej závislosti. 
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Miera expresie PRLR u subtypu klasických monocytov – vzájomné porovnanie 

stimulovaných vzoriek 

Vplyv stimulačných agens sme zisťoval porovnaním jednotlivých stimulovaných 

vzoriek monocytov s ostatnými stimulovanými vzorkami. Signifikantne významný sa 

ukazuje rozdiel vo vzorkách s LPS a PRL v oboch koncentráciách voči vzorke 

stimulovanej len 1 ng LPS. Miera expresie PRLR narastá spolu so zvyšujúcou sa 

koncentráciou pridávaného PRL. Pôsobenie PRL spolu s LPS teda zvyšuje expresiu PRLR 

u monocytov CD14++CD16–. U vzoriek stimulovaných len PRL sa neukazujú ţiadne 

signifikantné rozdiely v miere expresie PRLR v porovnaní s ostatnými stimulovanými 

vzorkami (Tab. 17). 

 

Tab. 17 – Vplyv stimulačných agens na mieru expresie PRLR u monocytov 

CD14++CD16– 

CD14++CD16– 

P hodnota/koeficient lineárnej 

závislosti 

1L 100PL 300PL 

1L  
0,002/ 

0,825 

0,001/ 

0,576 

100PL 
0,002/ 

1,004 
 

<0,001/ 

0,661 

300PL 
0,001/ 

1,455 

<0,001/ 

1,372 
 

1L – monocyty stimulované pomocou 1 ng LPS; 100PL – monocyty stimulované 100 ng PRL a 1 ng LPS; 300PL – 

monocyty stimulované 300 ng PRL a 1 ng LPS. 

 

Miera expresie PRLR u subtypu prechodných monocytov – vzájomné porovnanie 

vzoriek 

Aj u CD14++CD16+ monocytov sme zisťovali vplyv stimulačných agens 

porovnávaním jednotlivých stimulovaných vzoriek vzájomne. U tohto subtypu sa 

štatisticky významne mení miera expresie PRLR pod vplyvom všetkých pouţívaných 

kombinácií stimulantov. Pri porovnaní vzoriek stimulovaných PRL a/alebo LPS voči 0R 

vidíme postupný nárast miery expresie. Podobný nárast miery expresie vidíme aj u vzoriek 

stimulovaných len PRL v oboch koncentráciách. Klesajúca expresia PRLR sa ukazuje len 

u vzorky stimulovanej 100 ng PRL a zároveň 1 ng LPS voči vzorke stimulovanej 100 ng 

PRL. (Tab. 18).  
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Tab. 18 - Vplyv stimulačných agens na mieru expresie PRLR u monocytov 

CD14++CD16+ 

CD14++CD16+ 
P hodnoty/koeficient lineárnej závislosti 

0R 1L 100P 100PL 300P 300PL 

0R  
<0,001/ 

0,884 

<0,001/ 

0,834 

<0,001/ 

0,872 

<0,001/ 

0,771 

<0,001/ 

0,711 

1L 
<0,001/ 

1,007 
 

<0,001/ 

0,906 

<0,001/ 

0,952 

<0,001/ 

0,818 

<0,001/ 

0,768 

100P 
<0,001/ 

1,104 

<0,001/ 

1,051 
 

<0,001/ 

1,033 

<0,001/ 

0,882 

<0,001/ 

0,829 

100PL 
<0,001/ 

1,054 

<0,001/ 

1,009 

<0,001/ 

0,943 
 

<0,001/ 

0,840 

<0,001/ 

0,794 

300P 
<0,001/ 

1,180 

<0,001/ 

1,097 

<0,001/ 

1,019 

<0,001/ 

1,063 
 

<0,001/ 

0,877 

300PL 
<0,001/ 

1,328 

<0,001/ 

1,259 

<0,001/ 

1,170 

<0,001/ 

1,228 

<0,001/ 

1,072 
 

0R – kultivované a nestimulované monocyty; 1L – monocyty stimulované pomocou 1 ng LPS; 100P – monocyty 

stimulované 100 ng PRL; 100PL – monocyty stimulované 100 ng PRL a 1 ng LPS; 300P – monocyty stimulované 300 ng 

PRL; 300PL – monocyty stimulované 300 ng PRL a 1 ng LPS; červenou sú zobrazené štatisticky významné P hodnoty 

spolu s koeficientom lineárnej závislosti. 

 

Porovnanie miery expresie PRLR u monocytov subtypu CD14++CD16+ voči subtypu 

CD14++CD16– 

Pri porovnávaní miery expresie u 2 rôznych subtypov monocytov sa štatisticky 

významne ukazuje zmena miery expresie subtypu CD14++CD16+ u vzoriek 

stimulovaných PRL a/alebo LPS teda u 1L, 100PL a 300PL, voči týmto vzorkám u subtypu 

CD14++CD16–. U všetkých troch vzoriek CD14++CD16+ je miera expresie PRLR vyššia 

neţ u tých istých vzoriek u CD14++CD16– (Tab. 19). 

Miera expresie sa však s postupným pridávaním vyššej koncentrácie PRL zvyšuje 

čoraz menej u subtypu CD14++CD16+ voči monocytom CD14++CD16–. Miera expresie 

vzoriek stimulovaných samotným PRL subtypu CD14++CD16+ voči tým istým vzorkám 

subtypu CD14++CD16– sa významne nemení.  
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Tab. 19 – Porovnanie miery expresie PRLR medzi subtypmi CD14++CD16+ 

a CD14++CD16– monocytov 

CD14++CD16– 

P hodnoty/koeficient lineárnej 

závislosti 

1L 100PL 300PL 
CD14++CD16+ 

1L 
<0,001 

2,053 
  

100PL  
<0,001/ 

1,986 
 

300PL   
<0,001/ 

1,744 
1L – stimulované monocyty 1 ng LPS; 100PL – stimulované monocyty 100 ng PRL a 1 ng LPS; 300PL – stimulované 

monocyty 300 ng PRL a 1 ng LPS; v tabuľke sú zobrazené štatisticky významné P hodnoty spolu s koeficientom 

lineárnej závislosti 

4.4 Štúdium vplyvu vybraných polymorfizmov génu TLR4 na 

imunologickú reakciu stimuláciou LPS 

Na základe literatúry sme si vytypovali dva SNP génu TLR4 a to Asp299Gly 

a Thr399Ile, na hodnotenie vplyvu LPS na imunologické reakcie monocytov. Zdá sa totiţ, 

ţe tieto dva SNP ovplyvňujú mieru expresie zápalových a protizápalových cytokínov 

u monocytov stimulovaných LPS. V našej vzorke 10 pacientov s T1DM a 10 zdravých 

kontrol sme však u všetkých detegovali wild type alelu u oboch vyšetrovaných SNP.  
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5 Diskusia 

Naša práca sa zamerala na štúdium vplyvu PRL na monocyty. Imunitné reakcie 

monocytov na PRL boli sledované u zdravých kontrol a porovnávané s reakciami 

monocytov u pacientov s T1DM. Jedným z našich cieľov bolo zistiť zmeny expresie 

mRNA vybraných cytokínov (Il-6, TNF-α, FOS a IRF-1) pod vplyvom stimulujúceho 

PRL. Keďţe PRL pôsobí na monocyty cez PRLR bolo potrebné overiť reakcie PRLR 

na zvyšujúce sa mnoţstvo PRL. Všímali sme si nielen mnoţstvo monocytov exprimujúcich 

na svojom povrch PRLR, ale aj samotnú mieru jeho expresie. Účinky exogénneho PRL 

na monocyty a všetky vyššie popisované zmeny boli sledované nielen u všetkých 

monocytov, ale tieţ s ohľadom na expresiu monocytárnych markerov CD14/CD16, ktoré 

umoţňujú rozlíšenie subtypov klasických, prechodných a neklasických monocytov.  

5.1 Zmeny expresie vybraných cytokínov u pacientov voči zdravým 

kontrolám pod vplyvom stimulujúcich agens 

Aby sme zistili vplyv PRL na monocyty a expresiu cytokínov, na stimuláciu 

monocytov sme pouţili dve rôzne koncentrácie ľudského rekombinantného PRL doplnené 

v niektorých vzorkách LPS, ktorý aktivuje imunitný systém. U zdravých osôb sa nám javili 

imunitné reakcie monocytov na stimulačné agens ako veľmi individuálne. Monocyty 

stimulované PRL pod vplyvom LPS reagovali zvýšenou expresiou cytokínov. V prípade 

pôsobenia samotného PRL sa miera expresie u niektorých zdravých kontrol zvyšovala, 

u iných zniţovala, nezávisle na dávke pridaného PRL. Pri porovnávaní reakcií monocytov 

pacientov na exogénny PRL so zdravými kontrolami sme nezistili štatisticky významné 

rozdiely v expresii mRNA vybraných cytokínov v ţiadnej zo stimulovaných vzoriek. 

Nepotvrdil sa teda vplyv PRL na zmeny expresie zápalových cytokínov, tak ako sme 

očakávali na základe jeho významu v autoimunitných ochoreniach (1.3.2). Z našich 

výsledkov sa skôr zdá, ţe kaţdý jedinec, či uţ zdravý alebo pacient s T1DM, reaguje 

na rôzne hladiny PRL individuálne a intrapopulačná variabilita v reakciách periférnych 

monocytov tak prevyšuje variabilitu interpopulačnú. 

Vplyv PRL ako stresového cytokínu na imunitné reakcie a jeho podiel 

na patogenéze autoimunitných ochorení je nejasný. Niektoré autoimunitné ochorenia sú 
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sprevádzané hyperprolaktinémiou a PRL tak zrejme funguje ako negatívny faktor 

(Costanza et al. 2015), u iných má skôr protektívny charakter (Shingo et al. 2003). Je 

preukázané, ţe PRL ovplyvňuje génovú expresiu IRF-1 a signalizáciu NF-κB 

prostredníctvom JAK/STAT signálnej dráhy (Yu-Lee 2002). Tým pôsobí na expresiu 

mnohých zápalových cytokínov. Avšak ako sa ukazuje nielen v našom prípade, je zrejmé, 

ţe aktivácia IRF-1 a NF-κB (Brand et al. 2004) nie je jediná signálna dráha 

a pravdepodobne sú zapojené aj iné signály v expresii zápalových cytokínov ako odpoveď 

na PRL. Vo vyššie uvedenej práci sa Brand s kolegami venovali štúdiu vplyvu rôznych 

koncentrácií PRL (100ng/ml, 200ng/ml a 300 ng/ml) na bunky PBMC stimulované LPS. 

Ani v ich štúdii sa nepotvrdil vplyv samotného PRL na zmeny syntézy TNF-α, IL-12 a  

IL-10. Zvýšenú syntézu IL-12 a TNF-α pozorovali len prípade stimulácie PBMC buniek 

zdravých jedincov PRL v spolupôsobení s LPS (Brand et al. 2004). Dáta získané na našich 

početne obmedzených súboroch nedokladujú, ţe by PRL ovplyvňoval monocyty 

stimulované pomocou LPS u pacientov s T1DM inak neţ ovplyvňuje monocyty zdravých 

kontrol. Z výsledkov skôr vyplýva rovnaká, silne individuálna reakcia monocytov 

pacientov akú sme pozorovali u monocytov zdravých kontrol. Tieţ to môţe značiť 

zapojenie aj alternatívnej signálnej dráhy PRL na patogenéze T1DM, neţ pomocou akej 

bola v našej práci odozva monocytov na PRL sledovaná. 

Sérová hyperprolaktinémia bola dokázaná aj u pacientov s T1DM, avšak 

cirkulujúce PBMC u týchto ľudí neprodukujú vyššie hladiny IL-6 a TNF-α oproti bunkám 

zdravých jedincov s normálnymi hladinami PRL v sére (Serri et al. 2006). Tieto výsledky 

by teda naznačovali, ţe PRL nemá ţiadny významný stimulačný účinok na funkciu PBMC 

buniek u T1DM pacientov s hyperprolaktinémiou. To len potvrdzujú naše nálezy, kedy 

sme ani my nepozorovali stimulačný účinok zvýšených koncentrácií exogénneho PRL 

na monocyty a to ani u zdravých ľudí, ani u jedincov s autoimunitným ochorením. 

Je otázny vplyv PRL na patogenézu T1DM, pretoţe sme nepozorovali jeho efekt 

ani vo vzťahu k niektorým klinickým charakteristikám pacientov. Zamerali sme najmä 

na hladiny glukózy, glykovaného hemoglobínu, CRP, HDL, LDL, cholesterolu 

a triacylglycerolu v krvi, hodnotu BMI a dĺţku diabetu, teda faktory rizikové pre vznik 

a progresiu diabetu. Avšak ani v korelácii s ich hladinami sme nepreukázali vplyv PRL 

na monocyty, čo sme hodnotili meraním zmien expresie zápalových cytokínov. 

Aktivovaná expresia zápalových cytokínov pod vplyvom PRL by sa dala očakávať najmä 

u zvýšených hodnôt CRP a BMI. Hodnoty CRP, ktoré signalizujú zápalové prostredie 
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(Serri et al. 2006) a bývajú totiţ zvýšené u pacientov s hyperprolaktinémiou. Nadváha 

a obezita, charakterizované vyšším mnoţstvo tukového tkaniva spôsobujú v tele 

subklinický zápal. Zároveň nárast hodnôt BMI silne koreluje aj s vyššou hladinou CRP 

(Festa et al. 2001). V našej vzorke desiatich diabetikov však ani jeden pacient nemal 

hodnotu CRP nad 5, a teda ani u jedného sa neukazuje zápalové prostredie. Taktieţ ani 

jeden z pacientov alebo vyšetrovaných zdravých kontrol netrpí obezitou a teda nemá 

hodnoty BMI nad 30 kg/m
2
. Problémom nepozorovanej korelácie medzi rôznymi 

expresiami zápalových cytokínov a klinickými údajmi môţe byť aj malý počet pacientov, 

u ktorých pozorujeme pribliţne rovnaké klinické výsledky.  

5.2 Vplyv PRL na percentuálne zastúpenie jednotlivých subtypov 

monocytov 

Okrem účinku PRL na jednotlivé populácie monocytov bolo potrebné overiť tieţ to, 

či ich neovplyvní samotný proces 20 hodinovej kultivácie. Z našich výsledkov sa ukazuje, 

ţe procesom kultivácie sa výrazne mení zastúpenie jednotlivých subtypov monocytov. 

Kým pred kultiváciou pozorujeme prevahu klasických monocytov nad prechodnými, 

po kultivácii sa nám tento stav úplne zmení. Zdá sa, ţe počas kultivácie sa klasické 

monocyty diferencujú v prechodné monocyty, ako vyzretejšie štádium (Ziegler-Heitbrock 

2007; Zieglerheitbrock et al. 1993) a po 20 hod. in vitro tvoria prechodné monocyty väčšiu 

časť monocytárnej populácie (Obr. 7,Obr. 8).  

 

Venovali sme sa percentuálnemu zastúpeniu subtypov klasických CD14++CD16– 

a prechodných CD14++CD16+ monocytov vzhľadom na stimulujúce agens LPS a PRL. 

Okrem zastúpenia jednotlivých subtypov sme zisťovali aj počet všetkých monocytov, a to 

nielen u skupín pacientov a zdravých kontrol, ale aj u všetkých vyšetrovaných dokopy. 

Monocyty ako bunky vrodenej imunity, ktoré reagujú na rôzne endogénne aj exogénne 

patogény (Hallenbeck et al. 2006), zareagovali aj pod zápalovými, stresovými stimulmi 

aplikovanými v tejto štúdii a došlo k zvýšeniu ich počtu nielen naprieč obidvomi 

skupinami, ale aj v samostatnej skupine pacientov. U všetkých vyšetrovaných 

analyzovaných dokopy sa najvýraznejšie populácia monocytov zväčšila pod vplyvom 

suprafyziologickej hladiny PRL 300 ng u monocytov stimulovaných LPS, čo odráţa 

veľkosť koeficientu 1,5. Menej zreteľný vplyv vidno u vzorky stimulovanej LPS 
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s pridaným efektom fyziologickej hladiny PRL, kedy sa počet monocytov síce zvyšuje, ale 

menej výrazne ako u vzorky, na ktorú pôsobí samotných 100 ng PRL bez stimulujúceho 

účinku LPS. Podobný trend málo výrazného účinku 100 ng PRL vidíme aj pri jeho vplyve 

na mieru expresie PRLR na povrchu monocytov (4.2.2).  

Taktieţ zaujímavo ovplyvňuje PRL počet monocytov aj u samostatne analyzovanej 

skupiny pacientov: v suprafyziologickej hladine akcentuje efekt LPS (koeficientom 1,4) 

a menej výrazne sám PRL v dávke 100 ng. Prečo monocyty pacientov reagujú 

na fyziologickú koncentráciu PRL, ale na suprafyziologickú len ak je v spojení s LPS, je 

ťaţko objasniteľné. Ako však bolo spomínané uţ pri zmenách expresie cytokínov, pacienti 

s hyperprolaktinémiou neregujú na ďalšie zvyšujúce sa dávky PRL (Serri et al. 2006). 

V tomto prípade je moţné, ţe reagujú na fyziologické hodnoty PRL, ale na reakciu 

na suprafyziologické hodnoty je nutné spolupôsobenie LPS, ktorý vyvolá zápalový stimul. 

Skutočnosť, ţe rôzne koncentrácie PRL môţu pôsobiť na imunitné bunky odlišným 

spôsobom by mohla vysvetlovať existencia receptorov s rôznorodov väzbovou afinitou. 

Boli identifikované 2 rôzne afinity a to špecifická a totálna, ktorá viaţe natívny PRL, ale aj 

ďalšie polypeptidy. Experimentálnym zisťovaním dávky PRL, ktorá dokáţe vytesniť 

najväčšie mnoţstvo naviazaného značeného 
125

iPRL na receptory s totálnou afinitou bola 

dávka v koncentráciách 50 – 250 ng/ml (Frantz et al. 1974). Ďalej existujú rozdiely 

aj medzi odlišnými formami PRL, kedy glykozylovaný PRL má zníţenú väzbovú kapacitu 

oproti neglykozylovanej forme (Price et al. 1995). Je pravdepodobné, ţe niektoré izoformy 

PRL sa viaţu aj na receptory odlišné od PRLR, ako bolo dokázané napr. u 16 kDa PRL 

(Dangelo et al. 1995). 

Trend zvyšujúceho sa počtu monocytov stimulovaných nielen samotným LPS, ale 

zároveň aj pod vplyvom účinku PRL, ktorý pozorujeme u celkového počtu monocytov je 

videteľný aj u oboch subtypov monocytov, pričom najvýraznejší je u klasických 

monocytov. Na druhej strane u všetkých sledovaných populácií monocytov je zreteľné, ţe 

samotný PRL pôsobí len v dávke fyziologickej. Suprafyziologická hladina PRL zvyšuje 

len počet klasických monocytov a to relatívne omnoho menej, neţ ktorákoľvek iná 

pouţívaná kombinácia stimulujúcich agens, dokonca menej ako fyziologická dávka 

samotného PRL. Obdobné výsledky vidíme aj v iných prácach, kedy bolo napríklad 

zistené, ţe počet jednotlivých subtypov monocytov sa nijako nemení počas menštruačného 

cyklu, ktorý je tieţ pod vplyvom meniacich sa koncentrácií PRL a ďalších hormónov 

(Angstwurm et al. 1997). Počet monocytov sa výrazne nemení ani počas tehotenstva, ktoré 
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je charakteristické zmenami v hladinách PRL. Nielen, ţe nedochádza k zmenám počas 

tehotenstva, ale zastúpenie monocytov je podobné aj zastúpeniu u netehotných ţien (Luppi 

et al. 2002). Z našich výsledkov teda vyplýva, ţe efekt PRL u buniek stimulovaných LPS 

je závislý na dávke, zatiaľ čo samotný PRL síce zvyšuje počet klasických monocytov 

oproti nestimulovanej vzorke, ale nijako výrazne. 

Pokiaľ však pomocou repeated measures ANOVA odstránime nielen vplyv 

kultivácie, ale hlavne tieţ vplyv LPS a to aj zo vzoriek 100PL a 300PL, zitíme, ţe na počet 

celkových monocytov majú vplyv fyziologické hladiny PRL, zatiaľ čo suprafyziologická 

dávka ich mnoţstvo ovplyvňuje len na hranici štatistickej významnosti. Na počet 

klasických monocytov pôsobia pozitívne obe testované mnoţstvá PRL, zatiaľ čo 

prechodné monocyty ovplyvňuje len 300 ng PRL a vplyv 100 ng PRL na veľkosť tejto 

populácie je na hranici štatistickej významnosti. 

 

5.3 Vzťah PRL k počtu monocytov exprimujúcich PRLR a k miere jeho 

expresie 

Na základe údajov z literatúry PRL pôsobí na deje v bunkách a spúšťa expresiu 

rôznych cytokínov cez viaceré signálne dráhy. Na začiatku vstupu PRL do bunky však stojí 

jeho receptor, na ktorý PRL nasadá a tým spúšťa kaskádu dejov. Preto bolo dôleţité sa 

pozrieť aj na funkčnosť a overiť si reakcie PRLR na monocytoch. Sústredili sme sa na 

počet monocytov, ktoré ho exprimujú, ale aj na mieru expresie na jednotlivých subtypoch 

monocytov. 

V tejto časti práce sme zistili, ţe PRL klasických monocytov zvyšuje mieru 

expresie PRLR len na monocytoch stimulovaných LPS. To je v miernom rozpore 

s výsledkami vplyvu 100 ng aj 300 ng PRL na počet klasických monocytov, takţe sa 

ponúka otázka aký mechanizmus sa tu uplatňuje. Je známe, ţe vrodený imunitný systém 

identifikuje infekčné agens prostredníctvom PAMP, tým dôjde k uvoľneniu 

imunoregulačných a zápalových cytokínov z imunitných buniek, ktoré zas podnecujú 

uvoľňovanie hormónov z hypofýzy (Hadid et al. 1999). Viaceré štúdie však potvrdzujú aj 

priame zapojenie hypofýzy a moţnosť, ţe bunky hypofýzy exprimujú na svojom povrchu 

receptory, ktoré rozpoznávajú PAMP (Breuel et al. 2004; Shaerzadeh et al. 2015) 

Po stimulácii týchto buniek glukánmi dochádza nielen k zvýšenej expresii CD14 a TLR4 
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(receptorov, ktoré sa nachádzajú aj na povrchu monocytov), ale aj k zvýšenej sekrécii PRL 

(Breuel et al. 2004), ktorý je podobne ako mimohypofyzárny PRL pod vplyvom 

imunitných faktorov. Podobný výsledok sa ukazuje aj v ďalšej práci, kde je navyše 

navrhovaný špecifický receptor dectin1 na rozpoznávanie týchto infekčných stimulov, 

ktorý sa nachádza nielen na bunkách hypofýzy, ale aj na imunitných bunkách vrátane 

monocytov (Shaerzadeh et al. 2015). Pravdepodobne prostredníctvom tohto receptora 

imunitné bunky rozpoznajú infekčný stimul, zvýšia sekréciu PRL ako odpoveď na 

infekciu. Tým sa ukazuje dôleţitá úloha PRL v reakcii na zápal. Naše dáta naznačujú aj 

moţnosť, ţe monocyty pod vplyvom zápalového stimulu LPS v spolupôsobení zvýšeného 

mnoţstva PRL reagujú aj zosilnenou expresiou PRLR ako receptora, ktorý rozpoznáva 

PRL. Nedávna štúdia preukázala, ţe LPS dokáţe u monocytov aktivovať autokrinnú slučku 

PRL, a pretoţe bol zároveň detegovaný nárast produkcie prolaktínom stimulovanými 

bunkami, je teda snáď moţné pozorované zvýšenie expresie PRLR po pôsobení LPS 

(Lopez-Rincon et al. 2013) pripísať tieţ potenciujúcemu účinku autokrinne pôsobiaceho 

PRL ako by naznačovali naše dáta. 

U prechodných monocytov pôsobí na mieru expresie PRLR obdobne ako 

klasických monocytov účinok PRL v kombinácií s LPS, avšak, sa prejavuje aj účinok 

samotného PRL a to v oboch dávkach. Vţdy je tento efekt závislý na pridanej dávke PRL, 

či uţ pri posudzovaní účinku samotného PRL (koeficient 1,104 pri 100 ng PRL 

a koeficient 1,18 pri 300 ng PRL) alebo pri posudzovaní účinku PRL v kombinácií s LPS 

(koeficient 1,054 pri pouţitej dávke 100 ng PRL a koeficient 1,328 pri dávke 300 ng PRL). 

Tieto nálezy sa javia byť v rozpore s výsledkami vplyvu 300 ng PRL na počet prechodných 

monocytov, takţe sa zdá, ţe u vývojovo zrelšieho štádia monocytov navýšenie dávky PRL 

uţ nevedie k odpovedi vystavenímďalších receptorov na povrchu, ale naopak k ich 

downregulácii. To zrejme v bunke spustí odlišné signály, ktoré nevedú k nárastu ich počtu 

v kultúre. Zaujímavé je, ţe na myších modeloch bol pozitívny vplyvne expresiu PRLR 

detegovaný aj u suprafyziologickýchhladín PRL (Asfari et al. 1995; Galsgaard et al. 1999). 

Podobný vplyv všetkých kombinácií stimulačných agens na mieru expresie PRLR 

na celej populácii monocytov, ktorý vidíme aj na prechodnom subtype môţeme vysvetliť 

tým, ţe klasické monocyty sa po kultivácií diferencovali v monocyty prechodné, ktoré 

potom vo veľke miere prevládali v populácií všetkých monocytov. A teda môţu ovplyvniť 

výsledky celej populácie monocytov.  



 

68 

 

Pri porovnaní subtypov klasických a prechodných monocytov (Tab. 19) sa teda zdá, 

ţe prechodný subtyp monocytov exprimuje na svojom povrchu vo všetkých vzorkách 

s LPS zvýšené mnoţstvo PRLR oproti monocytom klasickým. Vo vzorke s 1 ng LPS je to 

pribliţne koeficientom 2,1, pri vzorke so 100 ng PRL a LPS takmer 2,0 a pri vzorke s 300 

ng PRL a LPS koeficientom 1,8. Okrem toho, ţe exprimujú na svojom povrchu vo vyššej 

miere PRLR z výsledkov vyplýva, ţe zvyšujúce sa dávky PRL zniţujú prírastok miery 

expresie PRLR. Tento jav môţe byť spôsobený tým, ako je všeobecne známe, ţe 

prechodné monocyty reagujú silne protizápalovo, a teda majú zvýšenú expresiu PRLR 

oproti monocytov klasickým pod vplyvom stimulačných, zápalových agens PRL a  LPS. 

Zároveň však vidíme niţšie prírastky expresie, ktoré môţu byť zapríčinené vplyvom príliš 

veľkého mnoţstva ligandu, čo môţe viezť aţ k downregulácií receptorov, ktorú 

pozorujeme práve na niţších mierach expresie so zvyšujúcou sa dávkou PRL 

pri vzájomnom porovnaní subtypov. 

5.4 Počet monocytov a zastúpenie ich subtypov vzhľadom na vek 

pacientov s T1DM a zdravých kontrol 

Dáta prezentovanej štúdie naznačujú súvislosť veku s aktuálnym počtom 

monocytov v krvi bez ohľadu na zdravie jedinca, pretoţe túto súvislosť sme odhalili 

v zmiešanej vzorke všetkých vyšetrovaných. Ukazuje sa, ţe s vekom dochádza k nárastu 

celkových monocytov a tento nárast je pozorovaný ako u klasických, tak u prechodných 

monocytov, takţe percentuálne zastúpenie oboch sledovaných subtypov zostáva zrejme 

pribliţne zachované. Ak sa zameriame však na to, či samotný proces kultivácie 

či stimulácie jednotlivými testovanými agens ovplyvní veľkosť skúmaných populácií, 

zistíme, ţe pôsobenie samotného PRL vo fyziologických aj suprafyziologických dávkach 

evidentne nemení s vekom počet celkových monocytov ani podiel jednotlivých subtypov 

monocytov. Zdá sa však, ţe LPS dokáţe s narastajúcim vekom ovplyvniť veľkosť 

populácie monocytov, ale jedine klasických monocytov. Keďţe sú tieto zmeny viditeľné 

nielen na bunkách pod vplyvom samotného LPS, ale aj na bunkách s pridaným efektom 

PRL, javí sa, ţe PRL úmerne dávke tento účinok len mierne umocňuje, sám nemá ţiadny 

vplyv. 

Dynamické zmeny v počte monocytov počas starnutia boli preukázané aj v iných 

štúdiách. S vekom sa napríklad zvyšuje počet neklasických CD14+CD16+ monocytov 
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(Sadeghi et al. 1999; Seidler et al. 2010), teda subtypu, ktorý v našej práci nebolo moţné 

pozorovať Tento zvyšujúci sa počet je viditeľný najmä do veku 50 rokov. Na rozdieľ 

od našich pozorvaní počet celkových ani klasických monocytov v spomínaných prácach 

s vekom nenarastá. V týchto prácach však vôbec nedegovali prechodné monocyty. Nie sú 

popísané ani zmeny celkovej funkčnosti monocytov a autori poukazujú na to, ţe 

CD14++CD16– tvoria prevaţnú väčšinu monocytov u mladých ľudí (Sadeghi et al. 1999; 

Seidler et al. 2010). Je moţné, ţe za nezrovnalosti pozorované v prípade klasických 

monocytov je zodpovedný odlišný vekový profil vyšetrovaných jedincov v našej práci 

(priemer pribliţne 35 rokov).  

Zvyšujúci sa počet monocytov s vekom ešte nemusí nutne znamenať rýchlejšie 

imunitné reakcie u starších osôb. S vekom sa síce zvyšuje počet monocytov, ale ako sa 

ukazuje v ďalších štúdiách, monocyty starších osôb produkujú nevyváţené mnoţstvo 

cytokínov, čo tieţ môţe prispieť k zníţeniu imunitných reakcií (Sadeghi et al. 1999).  

 

5.5 Vzťah medzi vybranými polymorfizmami génu TLR4 a stimuláciou 

LPS na imunologickú interakciu monocytov 

Na základe predchádzajúceho štúdia sme očakávali zmeny v reakcii monocytov 

na stimuláciu LPS v dôsledku rôzneho genotypu zúčastnených. Zamerali sme sa na 2 SNP, 

Asp299Gly a Thr399Ile, ktoré ako sa ukazuje, môţu za zmeny v expresii zápalových 

a protizápalových cytokínov (1.4.2). Na základe určenia genotypu všetkých vyšetrených, 

ktorý sa v oboch SNP ukazuje ako wild type, sa naše predpoklady nepotvrdili. Rôzne 

reakcie osôb na LPS teda nesúvisia s nami vybranými SNP. V Európe sa síce vyskytuje 

s vyššou prevalenciou heterozygotný genotyp pre obe alely (Ferwerda et al. 2007), avšak 

v našom malom súbore sme nezachytili ani jedného hetorozygota.  

Tieto 2 SNP sú v heterozygotnom stave dedené v haplotype a tento haplotyp sa 

vyskytuje u pacientov s T1DM v prevalencii pribliţne 10% (Rudofsky et al. 2004). Keďţe 

v našom súbore sa nachádza len 10 pacientov, sme niekde na hranici záchytu. Nízky počet 

zúčastnených teda môţe byť hlavným dôvodom nezachytenia ani jedného heterozygota. 
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6 Záver 

V rámci diplomovej práce sme pomocou kvantitatívnej polymerázovej reťazovej 

reakcie stanovili mieru expresie mRNA cytokínov IL-6, TNF-α, FOS a IRF-1 

v monocytoch pacientov s T1DM a zdravých kontrol. Zároveň sme klasifikovali monocyty 

na základe povrchových receptorov CD14 a CD16 pomocou prietokovej cytometrie na 

jednotlivé subtypy a stanovili ich percentuálne zastúpenie. Tieţ sme zisťovali zastúpenie 

monocytov s PRLR a mieru jeho expresie ako reakciu na ovplyvnenie prolaktínom. 

V neposlednom rade sme pomocou metódy PCR-RFLP analyzovali frekvenciu SNP 

Asp299Gly a Thr399Ile v géne TLR4. Na základe zozbieraných výsledkov sme dospeli 

k nasledujúcim záverom: 

 

 Na základe hodnotenia expresie zápalových cytokínov TNF-α a IL-6 sa zdá, ţe 

krátkodobé pôsobenie prolaktínu monocyty k zápalovej reakcii neaktivuje a to ani 

v prípade, ţe sú stimulované LPS. Ako odpoveď monocytov zdravých jedincov, 

tak diabetických pacientov vykazuje vysokú mieru variability vo vnútri skupín, 

nie však medzi skupinami. 

 Procesom kultivácie sa zmenilo zastúpenie populácií monocytov, klasické 

monocyty sa diferencovali v monocyty prechodné. 

 PRL pôsobí na zmeny v počte monocytov a zastúpenie 2 detegovaných subtypov 

monocytov stimulovaných LPS a je závislý na dávke PRL. Samotný vplyv PRL 

na monocyty vidíme len v dávke fyziologickej, v suprafyziologickej hladine 

pôsobí len na klasické monocyty, avšak v menšej miere akou pôsobí fyziologické 

mnoţstvo PRL.  

 Samotný PRL očistený od vplyvov kultivácie a LPS pôsobí vo všetkých vzorkách 

štatisticky významne, prípadne na hranici štatistickej významnosti na počet a 

zastúpenie monocytov. 

 Miera expresie PRLR na povrchu monocytov ako odpoveď na PRL, sa u 

klasických monocytov zvyšuje len u monocytov stimulovaných LPS, zatiaľ čo na 

monocyty prechodné a na celú populáciu monocytov pôsobí zvýšením expresie 

povrchového PRLR aj samotný PRL. 
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 U všetkých vyšetrovaných sme detegovali genotyp wild type v oboch 

vyšetrovaných SNP, čo značí, ţe vybrané SNP neovplyvnili mieru expresie 

mRNA LPS stimulovaných monocytov. 
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7 Zoznam skratiek 

0R   vzorka kultivovaná bez stimulantov 

1L   vzorka s 1 ng lipopolysacharidu 

18S rRNA  18S ribosomal RNA 

100P   vzorka so 100 ng prolaktínu 

100PL   vzorka s 1 ng lipopolysacharidu a 100 ng prolaktínu 

300P   vzorka s 300 ng prolaktínu  

300PL   vzorka s 1 ng lipopolysacharidu a 300 ng prolaktínu 

A   adenín 

ACTB   beta aktin 

AIRE   autoimunitný regulátor 

Asp   kyselina asparágová 

B2M   beta-2-microglobín 

BMI   index telesnej hmotnosti 

bp   bázové páry 

C   cytozín 

CCL-2   chemokine (C-C motif) ligand 2 

CD (napr. CD14) diferenciačný antigén (napr. diferenciačný antigén 14) 

cDNA   komplementárna molekula k DNA 

Cq   prahový cyklus 

CRP   C-reaktívny proteín  

CTLA-4  cytotoxický T lymfocytárny antigén 4 

D1-D10  diabetik č.1 aţ č.10 

DAMP   damage-associated molecular patterns 

DNA   deoxyribonukleová kyselina 

dNTP   deoxyribonukleotidtrifosfát 

EDTA   kyselina ethylendiamintetraoctová 

Erk 1, 2   Extracellular signal-regulated kinase 1, 2 

FACS   Fluorescence –activated cell sorting 

FBS   Fetal Bovine Serum 

FOS   FBJ murine osteosarcoma viral oncogene homolog 
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FoxP3   forkhead box P3 

FYN   Proto-oncogene tyrosine-protein kinase 

G   guanin 

Gly   glycín 

GM-CSF  kolónie stimulujúci faktor granulocytov- makrofágov 

GRB2   Growth factor receptor-bound protein 2 

HDL   lipoproteíny s vysokou hustotou 

Hinf1   reštrikčná endonukleáza odvodená z Haemophilus influenzae  

HLA    ľudský leukocytárny antigén 

HPRT1   hypoxanthine phosphoribosyltransferase 1 

IFN (napr. IFN-α) interferón (napr. interferón alfa) 

IgA   imunoglobulín A, G,… 

IL (napr. IL-6 ) interleukín (napr. interleukín 6) 

Ile   izoleucin 

iNOS   induktívna syntáza oxidu dusnatého 

INS    inzulínový gén 

IRF-1,3  interferón regulujúci faktor 1, 3 

Jak 2   Janus kináza 2 

kDa   kilodaltony 

LDL   lipoproteíny s nízkou hustotou 

LPS   lipopolysacharid 

MAPK   mitogénmi aktivovaná proteínkináza 

MD-2   lymfocytárny antigén 96 

MHC   hlavný histokompatibilný komplex 

mRNA   mediátorová ribonukleová kyselina 

MYC   myelocytomatosis viral oncogene homolog 

MyD88  myeloidný diferenciačný gén primárnej odpovede 88 

Nco1   reštrikčná endonukleáza odvodená z Rhodococcusspecies 

NK   natural-killer 

NF-κB   jadrový faktor kappa B 

Obr.   obrázok 

PAMP   pathogen-associate molecular patterns 

PBMC   mononukleárne bunky periférnej krvi 
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PBS   phosphat-buffered saline (fosfátový pufer) 

PCR   polymerázová reťazová reakcia 

PGK1   phosphoglycerate kinase 1 

PI-3K   Phosphoinositide 3-kinase 

PK   vzorka pred kultiváciou a stimuláciou 

PRL   prolaktín 

PRLR   prolaktínový receptor 

PTPN22  proteín tyrozín-fosfatáza non-receptorového typu  

Raf   proto-oncogene, serine/threonine kinase 

Ras   rat sarcoma viral oncogene homolog 

Real Time PCR polymerázová reťazová reakcia v reálnom čase 

RFLP   polymorfizmus dĺţky reštrikčných fragmentov 

RNA   ribonukleová kyselina 

ROS   reaktívne formy kyslíku 

RT-PCR  reverzne transkriptázová polymerázová reťazová reakcia  

SH 2, 3   Src homológ 2, 3 

SHC   (Src homology 2 domain containing) transforming protein 1 

SNP   jednonukleotidový polymorfizmus  

SOS   son of sevenless homolog 

Src   sarcoma viral onkogen homolog 

STAT 1, 3 a 5  signálny transduktor a aktivátor transkripcie 1,3 a 5  

T   thymín 

T1DM    diabetes mellitus 1. typu 

T2DM    diabetes mellitus 2. typu 

Tab.   tabuľka 

TBE   Tris-borátový pufer 

TBP   TATA box binding protein 

THP1   Human monocytic leukaemia   

Thr   treonín 

TLR (napr. TLR4) toll-like receptor (toll-like receptor 4) 

TNF-α   tumor nekrózny faktor alfa 

TRIF   TIR-doménu obsahujúci adaptér vyvolávajúci interferón beta 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Phosphoinositide_3-kinase
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9 Prílohy 

Príloha č. 1: Dotazník zdravotného stavu a ţivotného štýlu pre pacientov alebo zdravých 

dobrovoľných darcov 
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Príloha č.1 

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

Katedra antropologie a genetiky člověka 

Viničná 7, 128 43 Praha 2 

Koordinátor studie: RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D.: +420-221-951-622, 

pavlina.dankova@natur.cuni.cz 

 

Dotazníkové šetření – Prolaktin a cirkulující monocyty – význam a funkce 

v patogenezi T1DM. Studie in vitro 

 

Kód: ……………………………………………………. 

Jméno a příjmení: ……………………………………… 

Rok narození: …………………………………………..    

Výška (cm): ……………………………………………. 

Váha (kg): ……………………………………………… 

 

Cítíte se zdráv(a)? 

ANO 

NE 

Uţíváte pravidelně kromě léků na cukrovku nějaké další léky? (včetně acylpyrinu a hormonální 

antikoncepce) 

ANO Jaké?................................................................................................................ 

NE 

Uţil(a) jste v posledních 4 týdnech nějaké léky (pravidelně uţívané léky jiţ neuvádějte)?  

ANO Jaké?................................................................................................................. 

NE 
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Léčíte se, nebo jste sledován(a) pro nějaké další onemocnění kromě diabetu (včetně infekčního)?  

ANO Jaké?................................................................................................................. 

NE 

Prodělal(a) jste v posledních 4 týdnech nějaké onemocnění (nachlazení, průjmové onemocnění 

apod.)? 

ANO Jaké?................................................................................................................. 

NE 

Podstoupila jste v posledních 7 dnech trhání zubů nebo malý chirurgický výkon? 

ANO Jaký?.................................................................................................................. 

NE 

Byl(a) jste v posledních 6 měsících očkován(a)? 

ANO Proti čemu?......................................................................................................... 

NE 

Pro ţeny: Byla jste v posledním roce těhotná, nebo jste těhotná? 

ANO 

NE 

Máte či měl(a) jste poruchy imunity, alergie, koţní onemocnění? 

ANO Jaké?.................................................................................................................... 

NE 

Máte zaměstnání nebo koníčka se zvýšenou tělesnou zátěţí (např. práce ve výškách, horolezectví, 

potápění)? 

ANO Jaké/ý?................................................................................................................. 

NE 

Dodrţujete nějaký speciální způsob stravování (např. vegetariánství, veganství, futariánství,…)?  

ANO Jaký a jak dlouho?................................................................................................ 

NE 
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3 dny před odběrem jste kouřil(a) (cigarety, marihuanu, vodní dýmku, tabák)? 

ANO 

NE 

3 dny před odběrem jste měl(a) větší fyzickou zátěţ? (náročnou práci, či sportovní vytíţení) 

ANO 

NE 

3 dny před odběrem jste spal(a) 6 a více hodin kaţdou noc? 

ANO 

NE 

3 dny před odběrem jsem konzumoval(a) alkohol (či jiné návykové látky)? 

ANO Jaký a kolik?........................................................................................................... 

NE 

V posledních 14 dnech jsem se staral(a) o nemocnou či nesamostatnou osobu (malé dítě, starý 

člověk)? 

ANO 

NE 

Den před odběrem jsem jedl(a) (zaměřte se především na tučná a sladká jídla): 

Snídaně:…………………………………………………………………………………… 

Oběd:……………………………………………………………………………………… 

Večeře:……………………………………………………………………………………. 

Svačiny:…………………………………………………………………………………… 
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Čerstvé ovoce a zeleninu: 

Nejím 

Konzumuji výjimečně 

Konzumuji sezóně (spíše v létě, při nemoci,…) 

Konzumuji minimálně 1× měsíčně 

Konzumuji minimálně 1× týdně 

Konzumuji minimálně 1× denně  

Ryby: 

Nejím 

Konzumuji výjimečně 

Konzumuji minimálně 1× měsíčně 

Konzumuji minimálně 1× týdně  

 

Souhlasím se zařazením do studie. Svým podpisem stvrzuji, ţe jsem byl(a) dostatečně 

informován(a) o průběhu studie a mohl(a) se zeptat na cokoliv, co jsem potřeboval(a) znát ke 

svému souhlasu. Uvedené údaje jsem poskytl(a) dobrovolně a souhlasím s jejich vyuţíváním po 

dobu 10 let od skončení studie. Jsem si vědom(a) toho, ţe osobní údaje budou chráněny pomocí 

kódu, a ţe svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a biologického materiálu mohu kdykoliv 

odvolat bez jakýchkoliv nepříznivých důsledků pro mou další léčbu. Jsem si vědom(a) toho, ţe 

výsledky provedeného vyšetření budou pouţity pro vědecké účely.  

 

 

Datum odběru: ………………………………………………. 

 

 

Podpis dárce: ………………………………………………… 

 

 


