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ABSTRAKT 

 

 Předčasný porod je největším problémem současného porodnictví. I přes významné pokroky 

v péči o novorozence je předčasný porod stále nejčastějším důvodem novorozeneckého úmrtí. 

Přestože se ukazuje, že předčasný porod má multifaktoriální etiologii, jedním ze zásadních faktorů 

pro jeho vznik je sterilně či nesterilně vyvolaný zánět s následnou předčasnou rupturou plodových 

obalů (PPROM).  

Cílem této studie je zhodnotit možný význam vybraných markerů zánětu pro včasnou predikci 

PPROM a předčasného porodu. Mezi hodnocené biomarkery byly zařazeny kalretikulin, granzym A, 

GDF-15, klasterin a katepsin G stanovené v plodové vodě.  

Skupina pacientek v počtu 168 byla charakterizována jednočetným těhotenstvím a PPROM. U 

pacientek byla v plodové vodě imunochromatograficky stanovena koncentrace interelukinu 6 a byla 

analyzována mikrobiální kolonizace amniální dutiny pomocí průkazu bakteriální nukleové kyseliny. 

Koncentrace vybraných molekul byla stanovena pomocí imunoenzymatické reakce (ELISA). 

Byl prokázán statistický rozdíl v hladinách kalretikulinu, klasterinu a katepsinu G mezi 

pacientkami s a bez zánětlivých změn; v koncentraci GDF-15 a granzymu A nebyl nalezen rozdíl 

v závislosti na přítomnosti či absenci zánětu. 

Kalretikulin se jeví jako vhodný biomarker pro detekci probíhajícího intraamniálního zánětu. 
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ABSTRACT 

  

Preterm labour is the most significant problem facing contemporary obstetrics. Despite 

advances in obstetric and neonatal management, preterm birth is the major cause of perinatal 

morbidity and mortality in the developed world. Evidences suggest that preterm labour has 

multifactorial etiology; nevertheless, the main risk factor is considered to be sterile and non-sterile 

inflammation process and preterm premature rupture of the fetal membranes (PPROM).  

The aim of this study is to evaluate the potential diagnostic value of selected inflammatory 

markers for early prediction of preterm labour and PPROM. Among the evaluated biomarkers were 

calreticulin, granzyme A, GDF-15, clusterin and cathepsin G detected in the amniotic fluid. 

Study included 168 women with singleton pregnancies and PPROM.  

There was determined level of interleukin 6 in amniotic fluid of patients by immunochromatographic 

assay and analyzed microbial colonization of amniotic cavity by presence of bacterial nucleic acid. 

Concentrations of selected molecules were determined by enzyme immunoassay test (ELISA). 

Was have found a difference in the levels of calreticulin, clusterin and cathepsin G between 

patients according to the presence of inflammatory changes; the concentration of GDF-15 and 

granzyme A was no different depending on the presence or absence of inflammation. 

Calreticulin is promising biomarker for the detection of ongoing intraamnial inflammation. 

 

 

Key words: preterm labour, intraamnial inflammation, PPROM, calreticulin, granzyme A, GDF-15, 

clusterin, cathepsin G 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

ANCA Anti-neutrophil cytoplasmic antibody 

APE Apurinic endonuclease 1 

BMP Bone morphogenetic protein 

CAD Caspase-activated DNase 

CCL C-C motif ligand 

CD Cluster of differentiation 

CLU Clusterin 

DA Dalton 

DAMP Damage-associated molecular pattern 

DNA Deoxyribonucleic acid 

ELISA Enzyme-linked immuno sorbent assay 

ER Endoplasmatické retikulum 

FAS Factor activating ExoS 

FIRS Fetal inflammatory response syndrome 

FoxP3 Forkhead box protein 3 

GADD Granzyme A activated DNAase 

G-CSF Granulocyte-colony stimulating factor 

GDF-15 Growth differentiation factor 15 

GR Granzym 

HLA Human leukocyte antigen 

HMG2 High mobility group protein 2 

HtrA The high-temperature requirement A 

IAI Intraamnial inflammation 

IBD Inflammatory bowel disease 

IFN Interferon 

IGFBP Insulin-like growth factor-binding protein 

IL Interleukin 

InsP3/RyR Inositol-1,4,5-trisphosphate receptor / ryanodine receptor 

KAR Killer activation receptor 

KIR Killer cell immunoglobulin-like receptor 

LPS Lipopolysacharid 

MAPK Mitogen-activated protein kinase 
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MCL1 Myeloid Cell Leukemia 1 

MHC Major histocompatibility complex 

MIAC Microbial invasion of amniotic cavity 

MIC Macrophage inhibitory protein 

NAG-1 NSAID-regulated gene 1 protein 

NFkB Nuclear factor kappa B 

NK Natural killer 

NM23-H1 Nonmetastatic protein 23 homolog 1 

NSAID Nonsteroidal anti-inflammatory drug 

PAMP Pathogen-associated molecular pattern 

PCR Polymerase chain reaction 

PDI Protein disulfide isomerase 

PDHG Prostaglandin dehydrogenase 

PLC Protein loading complex 

PP Předčasný porod 

PPROM Preterm premature rupture of membranes 

PR3 Proteináza 3 

POCT Point of care testing 

RNA Ribonucleic acid 

ROS Reactive oxygen species 

SERCA Sarco/endoplasmic reticulum Ca2+-ATPase 

SMAD S-mothers against decapentaplegic 

TCR T cell receptor 

TGF Transforming growth factor 

UGGT UDP-glucose: glycoprotein glucosyltransferase 

TAP Transporter associated with antigen processing 

TLR Toll-like receptor 

TNF Tumor necrosis factor 

TRAIL TNF-related apoptosis-inducing ligand 

TRPM2 Testosterone-repressed prostate message 2 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sarcoplasmic_reticulum
https://en.wikipedia.org/wiki/Endoplasmic_reticulum
https://en.wikipedia.org/wiki/Calcium
https://en.wikipedia.org/wiki/ATPase
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ÚVOD 

 

PŘEDČASNÝ POROD 

 

Předčasný porod (PP) je definován jako porod před 37. týdnem těhotenství (1) a 

jedná se o největší problém a výzvu současného porodnictví v rozvinutém světě. Předčasným 

porodem je ukončeno mezi 5 – 18% těhotenství celosvětově, přičemž incidence v rozvinutém 

světě v posledních třech dekádách stoupá (2). Incidence PP se liší podle regionu a etnika a 

v závislosti na mnoha rizikových faktorech, zdravotních i společenských. V roce 2003 byla 

incidence PP u žen asijské populace 10,5%, u žen europoidní / kavkazské populace 11,5% a 

17,8% u žen afroamerického původu (3). Časově se předčasný porod vymezuje na časný 

předčasný porod (do dokončených 33+6 týdnů těhotenství) a pozdní předčasný porod (mezi 

34+0 a 36+6 týdny těhotenství) (3); nejnižší hranice pro předčasný porod se regionálně liší, 

všeobecně je však nastavena na 20. – 22. týden gestace (3). V České republice je nicméně 

jako hranice viability nastaven 24. týden těhotenství. Odhaduje se, že ročně dojde ve světě 

ke zhruba 15 milionům předčasných porodů, přičemž více než 1 milion takto narozených dětí 

zemře v důsledku komplikací s předčasným porodem spojených (4). Pokroky v 

neonatologické péči sice vedou ke zvyšování šance na přežití velice předčasně narozených 

dětí (již mezi 24. a 27. týdnem), nicméně čtvrtina až polovina těchto dětí trpí zdravotními 

následky nedonošení, jako jsou chronické plicní onemocnění, hluchota, slepota, nedokonalý 

mentální vývoj nebo mozková obrna (5). Ovšem i u dětí narozených mezi 32. a 36. týdnem 

těhotenství je zvýšené riziko syndromu akutní dechové tísně, výživových obtíží, teplotní 

nestability, žloutenky a opožděného vývoje mozku (6). Nezanedbatelná je i finanční stránka 

problému: na základě dat z USA se odhaduje, že náklady na péči o předčasně narozené dítě 

jsou desetinásobně vyšší než náklady na zdravotní péči dítěte donošeného. Jen v roce 2005 

bylo v USA vynaloženo na zdravotní péči v souvislosti s předčasným porodem 26,2 miliard 

dolarů (2). Stejně podstatnou stránkou věci, ne-li zásadnější, je psychický dopad takové 

události na dítě i rodinu (1). 
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Příčiny vzniku předčasného porodu 

 

Předčasný porod je velmi heterogenní jednotka, kterou lze zjednodušeně rozdělit na 

dvě základní skupiny: iatrogenní a spontánní předčasný porod. Iatrogenní předčasný porod je    

ukončení těhotenství před 37. týdnem těhotenství z příčin mateřských (např. preeklampsie) 

či z příčin fetálních (hrozící hypoxie plodu, intrauterinní růstová restrikce). Tato tvoří zhruba 

1/3 všech předčasných porodů. Spontánní předčasný porod je tvořen dvěma základními 

podskupinami: spontánní předčasný porod se zachovalým vakem blan a porod s předčasným 

odtokem plodové vody a rupturou plodových obalů (PPROM; Preterm premature rupture of 

membranes). Možnosti predikce a léčby obou těchto podskupin PP jsou velmi limitované. 

Základní léčebnou modalitou je indukce plicní zralosti plodu podáním kůry kortikoidů, která 

snižuje riziko rozvoje dechových problémů plodů po narození a také snižuje riziko rozvoje 

intraventrikulárního krvácení či nekrotizující enterokolitidy. Na dobu nutnou k podání kůry 

kortikoidů a dalších 24 hodin, se k nástupu maximální účinnosti podávají látky tlumící děložní 

aktivitu. Důvodů k předčasnému spontánnímu PP je mnoho, což dělá z tohoto problému 

velmi komplexní a nelehce uchopitelné téma. Důvodem pro PP může být především genitální 

krvácení, děložní dysfunkce, idiopatické děložní kontrakce, podvýživa, vícečetné těhotenství 

nebo infekce, zánět a PPROM (18). Samotným patofyziologickým mechanismem vedoucím 

k PP může být pak předčasná aktivace hypotalamo-hypofýzární osy plodu, mechanický zásah, 

předčasné odloučení placenty nebo právě zánět (7). Porod – bez ohledu na to, zda je 

předčasný či probíhá v řádném termínu, končí zkracováním a otevíráním děložního hrdla, 

aktivací myometria a rupturou plodových obalů (1). 

 

Imunitní systém v těhotenství 

 

Dříve nastolený koncept vnímání těhotenství jako stavu „imunologické 

nedostatečnosti“ vytvořil ne zcela správnou představu těhotné ženy jako 

imunosuprimovaného jedince se zvýšenou náchylností k infekčním chorobám (8). K tomuto 

názoru vedla, jistě veskrze oprávněná představa, že přítomnost plodu coby elementu semi-

allogenní povahy je situace obdobná orgánové transplantaci. Takové dogma je dnes již 
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překonané (8). Hlavním důvodem je specifické zastoupení leukocytů v děloze. Leukocyty 

představují cca 30 – 40% všech buněk v děložní sliznici, a jsou představovány především 

specializovanými NK buňkami (cca 70% leukocytů). Buňky tohoto specifického podtypu byly 

nazvány jako intrauterinní NK buňky a jsou vybaveny speciální receptorovou úpravou pro 

udržení imunitní tolerance k plodu a k zachování schopnosti produkce cytokinů a imunitní 

odpovědi zároveň (9). Je zajímavé a přitom logické, že jejich počet v děložní sliznici je přímo 

ovlivněn produkcí pohlavních hormonů během menstruačního cyklu (10). Dále jsou přítomny 

T-regulační lymfocyty plnící imunosupresivní funkci (11), cca 20% leukocytů představují 

makrofágy (12). Přítomny jsou dále v menším zastoupení dendritické buňky a T lymfocyty 

(13), B lymfocyty jsou prakticky nepřítomny. Taková organizace imunitního systému by měla 

zajistit dostatečný imunitní dohled a zároveň ochranu plodu. NK buňky, makrofágy a 

dendritické buňky přitom hrají roli nejen primárně imunitní, jejich přítomnost je totiž i zcela 

zásadní pro správné usídlení blastocysty do děložní sliznice a správný vývoj trofoblastu (14). 

Specifické složení leukocytů v děložním imunitně-privilegovaném mikroprostředí způsobí, že 

placenta, tvořená buňkami trofoblastu, ač nese na svém povrchu otcovské HLA molekuly 

(Human leukocyte antigen), není za fyziologických podmínek chápána jako potenciální riziko. 

Mezi trofoblastem a imunitním systémem matky se navíc vyvíjí vzájemná tolerance a 

spolupráce (15).  

Imunitní systém matky není během těhotenství imunosuprimován, ač některé 

hormony (např. progesteron) a jiné faktory působí na imunitní systém tlumivě (8). Jedná se o 

adaptivní mechanismus, který má za cíl indukovat místně i časově ohraničené specifické 

nastavení imunity. Těhotenství je zcela zásadní děj pro zachování lidského rodu a z pohledu 

evoluce je zcela žádoucí maximálně posílit ochranu plodu i matky. Na druhou stranu, 

přítomnost plodu a s ním spojené fyziologické pochody bezesporu do velké míry fungování 

imunitního systému matky upravují a ovlivňují (8). 

 

Význam zánětu v těhotenství 

 

Pochopení významu zánětu je pro porozumění těhotenství a porodu zásadní. Bylo 

usuzováno, že pro správný průběh těhotenství je důležité nastolit obecně protizánětlivé 
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prostředí, přičemž cytokinový zvrat a probíhající zánět může vést ke komplikacím či až ke 

ztrátě plodu (8). Na druhou stranu se však ukázalo, že zánětlivé změny probíhají i během 

fyziologického těhotenství a dogma zánětu pouze jako stavu poškozujícího bylo 

zpochybněno. Oba dva názorové proudy se ukázaly být v souladu se skutečností, nicméně je 

třeba samotný proces těhotenství rozebrat do tří časově a fyziologicky oddělených kapitol. 

Implantace blastocysty do děložní stěny a placentace probíhající v prvním a na 

začátku druhého trimestru připomíná otevřenou ránu, která bezesporu vyvolává silnou 

zánětlivou odpověď (8). Během této fáze blastocysta narušuje epitel dělohy a rozrušuje 

deciduální tkáň, aby mohlo dojít k zanoření blastocysty. Buňky trofoblastu zároveň působí na 

epitel a hladké svalstvo dělohy za účelem vzniku kapilár a následný vývoj placenty. V děloze 

tak vzniká prostředí plné aktivovaných a umírajících buněk a fyziologických pochodů, jež 

vyvolává zánětlivou odpověď zaměřenou na opravu poškozené tkáně a odstranění 

buněčného odpadu (8).  

Po ukončení fáze zahnízdění blastocysty přichází doba rychlého vývoje embrya, resp. 

plodu. Matka, placenta a plod se nachází v rovnováze, během které je namístě udržení 

protizánětlivého prostředí, které by mohlo probíhající těhotenství narušit (8). 

Poslední fází těhotenství je porod. V ideálním případě je v daný termín plod plně 

vyvinutý a připravený k opuštění těla matky. Jak se ukazuje, mechanismus celého procesu 

porodu (ať už předčasného nebo v řádném termínu) je založen právě na zánětu. Totiž ačkoliv 

byl do této chvíle nastaven imunitní systém na protizánětlivý režim, porod je spojen s migrací 

imunitních buněk do myometria, kde je spuštěn  zánětlivý proces vedoucí k děložním 

kontrakcím pomocí zvýšení koncentrace prostaglandinů (resp. snížení koncentrace jejich 

inhibitorů). Aktivace matrixových metaloproteináz a zároveň snížení exprese jejich tkáňových 

inhibitorů (16) vede degradaci kolagenu v plodových obalech a tím k jejich porušení. Stejný 

mechanismus se uplatňuje při zrání děložního hrdla. Žádoucím výsledkem těchto procesů je 

porod plodu. 

Celé fyziologické těhotenství je tak charakterizováno střídáním pro a proti- 

zánětlivého nastavení imunitního systému v závislosti na jeho fázi. 
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Intraamniální zánět (IAI; intraamnial inflammation) provází infiltrace imunocytů do 

tkání a zvýšená hladina prozánětových cytokinů, předně interleukinů 1β, 6 a 8, tumor 

nekrotizujícího faktoru α (TNFα; tumor necrosis factor α) a chemotatktického proteinu 

monocytů 1 (MCP1; monocyte chemoattractant protein 1) v plodových obalech, amniální 

tekutině, cervixu a placentě (17). Zánět patologický se, na rozdíl od zánětu fyziologického, 

projevuje závažněji a s vyšší koncentrací prozánětových cytokinů. Rovněž vzestup dalších 

markerů zánětu v době mezi nidací blastocysty a porodem poukazuje na zánět odpovídající 

na patologický podnět. Takový podnět může být buď infekčního původu (bakteriální, virová, 

kvasinková infekce) v případě zánětu nesterilního, nebo původu endogenního, jako odpověď 

těla na fyzikální nebo chemické noxy, sterilní poranění, poškození a degeneraci tkáně. 

Takový zánět se poté označuje jako zánět sterilní. Takové zánětlivé změny před ukončením 

vývoje plodu mohou vést k PPROM a PP, či až k ohrožení plodu (17).  

 

PPROM 

 

PPROM je definován jako porušení integrity plodových obalů s odtokem plodové 

vody před nástupem pravidelné děložní aktivity před 37. týdnem těhotenství. Komplikuje cca 

1 – 3% všech těhotenství a je příčinou 30 – 40% předčasných porodů (19). S PPROM jsou 

asociovány některé rizikové faktory. Jedná se o faktory epidemiologické (i) jako: rasa (u 

afroamerické populace hrozí vyšší riziko PPROM – (20)), kouření či nižší socioekonomický 

status, i faktory zdravotnické (ii): předchozí nákaza sexuálně přenosnou nemocí, předchozí 

předčasný porod, vaginální krvácení či dilatace dělohy (21) nebo snížený obsah kolagenu 

v plodových obalech (22). PPROM mohou vyvolat i diagnostické zákroky jako je 

amniocentéza či cerkláž. Významným faktorem zvyšujícím riziko této komplikace je však 

především choriodeciduální infekce a s ní probíhající zánět (23).  

Podle Lamonta (24) je cca 40% PP spojených s intrauterinní infekcí, nicméně není 

jednoznačné, zda byla infekce důvodem předčasného porodu, či zda vznikla jako důsledek 

nějakého jiného patofyziologického procesu, který vedl k předčasnému porodu. Existuje však 

dostatek důkazů, že infekce a jí generovaný zánět, může být primárním důvodem PP. Ženy 

s PP mají vyšší incidenci mikrobiální invaze do amniální dutiny (MIAC; microbial invasion of 
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amniotic cavity) a vyšší hladiny prozánětových cytokinů v plodové vodě než ženy, které 

porodí v řádném termínu porodu (25). Intrauterinní čí systémová inokulace mikrobů či 

mikrobiálních produktů u zvířat může vyústit v předčasný porod (26). Rovněž některé infekce 

těhotných žen přímo nesouvisející s porodními cestami jako pyelonefritida (27), penumonie 

(28) nebo periodontitida (29) mohou být asociovány s PP. Dále bylo pozorováno, že i 

subklinicky probíhající intrauterinní infekce (30), intraamniální infekce (31), sterilní 

intrauterinní zánět (32) nebo zvýšená koncentrace matrix-degradujících enzymů (33) jsou 

přímo asociovány se spontánním PP či zvyšují jeho riziko.  

Mikroorganizmy, zejména genitální mykoplazmata, jsou nejběžnější příčinou 

intrauterinní a intraamniální infekce (34). Amniální dutina je za fyziologických podmínek 

sterilní, proto je přítomnost mikrobů v plodové vodě vnímána jako patologický nález 

(označovaný jako MIAC, viz výše). Mezi MIAC a PPROM není znám přesný vztah, nicméně 

přes 30% žen s PPROM má pozitivní mikrobiální nález v plodové vodě a v čase porodu bude 

amniální dutina kolonizována už u cca 75% z nich (35). Tato skutečnost naznačuje, že 

mikrobiální kolonizaci patrně podporuje odstranění fyziologické bariéry v podobě plodových 

obalů. Dále je známa negativní závislost mezi délkou cervixu a MIAC. Mikrobiální kolonizace 

se vyskytuje u více než 50% žen s nedostatečně fungujícím cervixem (36). Nejčastějšími 

mikrobiálními nálezy jsou u žen s PP bakterie rodu Ureaplasma a Mycoplasma a rodu 

Fusobacterium, přibývá však důkazů i o významu kvasinek rodu Candida v patogenezi PP (37, 

38, 39). Intraamniální infekce je však patrně většinou polymikrobiálního původu (17).  

V souhrnu je možné říci, že pacientky s MIAC jsou více ohroženy PP, PPROM a 

rozvojem chorioamnionitidy (infiltrace placenty a plodových obalů neutrofily a ostatními 

imunokompetentními buňkami) než pacientky se sterilní plodovou vodou (34), přičemž 

obecně platí, že čím nižší je gestační věk při PP, tím je vyšší incidence MIAC (40). Rovněž 

bakteriální nálož a diverzita bakteriálních druhů je obecně nejvyšší u nejčasněji narozených 

dětí (41). 

Virové infekce porodních cest jsou mnohem méně časté než bakteriální, nicméně 

mohou rovněž ústit v předčasný porod (42). Nejčastěji izolované rody, jak v nerizikových tak 

v rizikových těhotenstvích, jsou adenovirus, enterovirus a cytomegalovirus (34). Vzhledem 

k faktu, že není znám „univerzální marker“ pro detekci virů (jako například 16S ribozomální 
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RNA pro detekci přítomnosti bakterií) je význam virů a virových infekcí pro PP a PPROM ne 

zcela jasný a pravděpodobně i podhodnocený. 

 

Predikce předčasného porodu  

 

Ve světle výše uvedených informací je patrné, že problém spontánního PP, PPROM a 

intraamniální infekce je velmi komplexní a složitý. Logická otázka pak zní – jakým způsobem 

je možné tyto stavy předpovědět před jejich klinickou manifestací, a dále, co můžeme pro 

pacientky, kterým hrozí PPROM resp. PP udělat? Současná porodnická praxe kombinuje více 

přístupů (1): 

 

Hodnocení rizikových faktorů 

 

Jedná o komplexní zhodnocení rizikových faktorů, jež by mohly vést k výše uvedeným 

komplikacím. Mezi ně patří faktory demografické (i), jako socioekonomický status rodičky, 

extrémně nízký věk, podvýživa nebo nedostatečná předporodní péče; faktory behaviorální 

(ii), tedy kouření, užívání drog, konzumace alkoholu nebo těžká fyzická práce; faktory 

zdravotní (iii): genetická predispozice, deformace dělohy, předchozí předčasný porod nebo 

ruptura plodových obalů nebo předchozí operace porodních cest, a dále zdravotnické 

aspekty aktuálního těhotenství (iv): vícečetné těhotenství, špatný vývoj plodu, krvácení z 

porodních cest nebo jejich infekce, preeklampsie či diabetes.  

 

Délka děložního hrdla 

 

 Délka děložního hrdla je rovněž významným faktorem zvyšujícím riziko předčasného 

porodu (43). Délka cervixu může být zkrácena v důsledku změn po prodělaném zánětu či po 

předchozím vícečetném těhotenství i jako vrozená vada. U pacientek, jejichž délka cervixu se 

nacházela pod desátým percentilem standardní délky pro dané gestační stáří vzrostlo riziko 
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předčasného porodu šestinásobně (43). Rovněž byla prokázána korelace mezi délkou cervixu 

a počtem T-regulačních lymfocytů, přičemž u pacientek se sníženým počtem těchto 

lymfocytů a zkráceným cervixem zároveň vzrostlo riziko předčasného porodu až 35x (44).  

 

Biochemické a imunologické parametry 

 

 Zhodnocení rizikových faktorů nebo změření délky děložního hrdla může poskytnout 

cenné informace o hrozícím riziku PP, nicméně není skutečným ukazatelem probíhajícího 

zánětu, ať už sterilního či nesterilního, jenž může k porodním komplikacím skutečně vést. 

Naopak, intraamniální zánět, jako složitá imunitní reakce, není od svého počátku klinicky se 

manifestující a tedy postřehnutelný a hrozí, že stav pacientky nebude klasifikován jako 

rizikový. V posledních letech byla proto upřena pozornost vědeckého výzkumu v této oblasti 

k nalezení spolehlivého biochemického, mikrobiologického či imunologického parametru, 

jehož rychlé stanovení z tělních tekutin (krve, plodové vody nebo moči) by poukazovalo na 

probíhající zánět v jeho raném stádiu a dovolovalo by efektivní vedení další péče o 

pacientku.  

 Patogenní mikroorganismy, jež napadají lidské tělo, jsou rozeznávány imunitními 

buňkami. Tyto reagují na jejich přítomnost vyvoláním zánětu, totiž procesu, jenž vede k 

lokalizaci a zničení původce infekce nebo vnitřního poškození v případě tzv. zánětu 

sterilního. Zánětlivý proces je přirozeně doprovázen uvolněním řady imunologicky aktivních 

molekul, prozánětlivých faktorů, cytokinů, interleukinů, prostaglandinů a dalších. Logicky se 

proto obrátila pozornost právě k zánětlivým parametrům, mezi nimiž byly nalezeny 

molekuly, jejich zvýšené koncentrace spolehlivě vypovídají o probíhající zánětlivé odpovědi 

organismu. Přirozeně se v první řadě jedná o již uvedené cytokiny, především o interleukin 6 

(45), dobře stanovitelný parametr i v režimu „point of care test“ (POCT)1, jehož koncentrace 

je u pacientek se zánětem zvýšena bez ohledu na fakt, zda se jedná o zánět sterilní či 

nesterilní. Dále interleukin 8 (46), interleukin 1β (46), interleukin 16 (47) nebo INFγ-

indukovaný protein 10 (45). Stanovení koncentrace interleukinu 6 je rovněž zásadní pro 

                                                           
1
 POCT – point of care testing: Testování v místě péče o pacienta, bez laboratorního zázemí – tedy přímo u 

lůžka nebo v ambulanci. 
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diagnostikování syndromu fetální zánětlivé odpovědi (FIRS; fetal inflammatory response 

syndrome). FIRS je v podstatě projevem poškození plodu zánětem (aniž by musela nutně 

probíhat současná zánětlivá odpověď u matky) a je diagnostikován při koncentraci 

interleukinu 6 v pupečníkové krvi nad 11 pg/ml (48). FIRS je zároveň významně asociován 

s probíhající chorioamnionitidou a funisitidou (49). 

Při zánětu infekčního původu hraje zásadní roli u buněk vrozené imunity schopnost 

rozeznání patogenů. Pro identifikaci patogenů slouží neutrofilním granulocytům, monocytům 

a makrofágům, ovšem i mnohým tkáňovým buňkám, tzv. Toll-like receptory (TLR), pomocí 

kterých rozeznávají molekulární struktury typické a unikátní pro bakterie a viry (PAMP; 

pathogen associated molecular pattern). Vazba takové unikátní struktury přes TLR generuje 

v imunitních buňkách zánětlivou odpověď. Nejinak je tomu při nesterilním zánětu 

v těhotenství. Navíc všechny lidské typy TLR se ukázaly být exprimovány placentou, tedy 

buňkami trofoblastu (50). Od cca šedesátého dne vývoje jsou navíc exprimovány TLR ve 

vyvíjecím se mozku, slezině, kůži a plicích plodu (17). Exprese TLR ve tkáních plodu je 

kvantitativně i kvalitativně různorodá, podléhající vývoji plodu a gestačnímu stáří. Z výše 

uvedených skutečností je možné usuzovat na vysokou prioritu ochrany plodu proti infekčním 

agens. TLR2 hraje důležitou roli při rozeznávání struktur typických pro buněčné stěny gram-

pozitivních bakterií jako je peptidoglykan nebo lipoteichová kyselina (51). Zvýšená exprese 

toho receptoru na plodových obalech byla pozorována u pacientek s chorioamnionitidou a 

PP, což má za cíl chránit plod a stimulovat imunitní odpověď (52). Systémová administrace 

peptidoglykanem vede k aktivaci prozánětlivého transkripčního faktoru NFkB (nuclear factor 

kappa B), následkem čehož stoupá koncentrace interleukinu 6 a 8 (52). Obdobný děj na 

myších modelech, tedy PP způsobený aktivací imunocytů přes NFkB s následnou stimulací 

imunitní odpovědi, konkrétně přes interferon β (IFN-β) a chemokin (C-C motif) ligand 5 

(CCL5), byl pozorován i po aktivaci TLR3, tedy receptoru virové dvouřetězcové RNA (50, 53). 

TLR4 je receptor rozpoznávající lipopolysacharid (LPS) gram-negativních bakterií (50). Jak 

bylo dokázáno, jeho blokádou pomocí monoklonálních protilátek bylo na zvířecích modelech 

dosaženo snížení výskytu PP indukovaných infekčním zánětem (53). Silnou aktivací TLR4 

infekčním podmětem tedy stoupá riziko PP z důvodů silné imunitní odpovědi. Zároveň tak 

TLR4 může sloužit jako parametr asociovaný s rizikem PP (54, 56). Vyšší riziko PP je rovněž 

asociováno s aktivací TLR9, který reaguje na specifické sekvence bakteriálních a virových 
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genomů (50). Aktivace tohoto receptoru u myších modelů vedla k migraci neutrofilních 

granulocytů a makrofágů do placenty, zvýšení sérové koncentrace TNFα a k předčasnému 

porodu (55).  

Další významnou skupinou látek uplatňujících se v ochraně plodu před infekcí jsou 

defensiny. Defensiny tvoří skupina peptidů s antimikrobiálním působením, které uvolňují 

buňky v odpovědi na přítomnost mikrobů nebo tkáňové poškození (17). Nejvyšší 

koncentrace defensinů se nachází v granulích leukocytů, produkují je však buňky různého 

tkáňového původu, např. epiteliální buňky či buňky tenkého střeva. Defensiny se rozdělují do 

dvou podskupin na defensiny typu α a β. Principem jejich antibakteriální funkce je schopnost 

tvořit pórovité struktury v buněčných membránách bakterií, což vede k úniku iontů a látek 

z bakteriální buňky, k depolarizaci membrány a její ruptuře (57). Bylo prokázáno, že 

defensiny jsou tvořeny kůží a plícemi plodu během nitroděložního vývoje, především 

defensiny skupiny β (58, 59). Defensiny byly rovněž přítomny v plodové vodě, jak u žen 

s porodem v řádném termínu a bez chorioamnionitidy, tak u žen s PP (60, 61).  

V případě komplementu plodu, tedy souboru asi 40 sérových a membránových 

glykoproteinů, sloužících jako nástroj vrozené imunity, zůstává mnoho neobjasněno. Bylo 

však zjištěno, že sérová koncentrace faktorů komplementu u plodů narozených v termínu, 

představuje od 36 do 79% koncentrace komplementu dospělého člověka (63), nicméně 

jednotlivé složky jsou u plodu detekovány už od 18. – 20. týdne těhotenství (62). Studie 

zaměřené na sledování fungování fetálního komplementu prokázaly plně funkční aktivovaný 

komplement klasickou cestou u plodů v gestačním stáří mezi 27. – 31. týdnem těhotenství. 

Funkční schopnost takto aktivovaného komplementu pak dosahovala cca třetiny aktivity 

komplementu dospělého člověka (64). Podobné výsledky byly získány u komplementu 

aktivovaného alternativní cestou, kdy u předčasně narozených dětí mezi 28. – 33. týdnem 

dosahoval cca 50% funkční aktivity dospělého (63). Fetální komplement tedy jistě hraje roli 

v ochraně plodu a je tvořen v rámci jeho vývoje časně, přestože nevykazuje ještě aktivitu 

srovnatelnou s komplementem dospělého člověka.  

Zvýšená koncentrace komplementu se rovněž ukázala být asociována 

s intraamniálním zánětem a PP (ať už jako kaskáda nebo jednotlivé složky), nicméně se 

v takových studiích jedná spíše o komplement matky, který reaguje na přítomnost 
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patogenních agens (65, 66, 67). Rovněž je diskutován význam možné přílišné aktivace 

komplementu vedoucí k PP u matek s vrozenými poruchami komplementu, tedy o podstatě 

problému zcela bez infekční etiologie (67).  

Dalšími látkami, jejichž význam je diskutován v souvislost s předčasným porodem, 

jsou prostaglandiny. Prostaglandiny, hormonům podobné látky, patří mezi deriváty kyseliny 

arachnidové. Jsou produkovány prakticky ve všech tkáních lidského těla, kde působí jako 

parakrinní modulátor. Během těhotenství jsou tvořeny mateřskými tkáněmi i tkáněmi plodu. 

V případě porodu hrají prostaglandiny (zejména typu E2 a F2) významnou roli při porodu, kdy 

stimulují děložní kontrakce a zkracování děložního hrdla a jejich koncentrace v amniální 

tekutině stoupá (68). Za kontrolu nad aktivitou těchto látek zodpovídají inhibitory 

prostaglandinů – prostaglandin dehydrogenázy (PGDH). Právě snížená aktivita těchto 

enzymů umožňuje správnou funkci prostaglandinů během porodu. Bakteriální expozice však 

snižuje expresi PGHD, což umožňuje plný funkční projev prostaglandinů. Bakteriálně 

zprostředkované narušení regulace hladiny prostaglandinů se tak ukázalo být jedním 

z faktorů zodpovědných za PP u žen s bakteriální infekcí (69). 

Dále je diskutován význam mnoha dalších látek v patogenezi předčasného porodu 

jako je progesteron, oxid dusný, ferritin, fibronektin, myeloperoxidáza nebo C-reaktivní 

protein.  

Intreleukiny 6 nebo 1 jsou vhodnými ukazateli intraamniálního zánětu, nicméně 

k predikci hrozícího PP je stále třeba kombinovat více přístupů. Identifikace jednoho 

biochemického parametru, jenž by vykazoval vysokou specificitu i sensitivitu a současně by 

jej bylo možné rychle a jednoduše stanovit je výzvou současného vědeckého bádání v oblasti 

PP (1). Vzhledem k široce různorodé povaze komplikací vedoucích k PP je to však úkol 

obtížný a vyžadující další podrobné zkoumání patofyziologie PP. 
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KALRETIKULIN 

 

Kalretikulin – struktura a funkce 

 

Kalretikulin je pleiotropní protein s mnoha úlohami. Udržuje správnou intracelulární 

hladinu vápníku, plní chaperonovou funkci v endoplasmatickém retikulu, zásadním 

způsobem se podílí na vystavování antigenních peptidů na buněčné membráně přes MHC I a 

zprostředkovává mnoho rozmanitých funkcí v imunitní signalizaci, jak v solubilní formě tak 

vázaný na membránu (70). Kalretikulin byl poprvé izolován v roce 1974 (71) a od té doby byl 

rozsáhle studován. Dodnes byla přítomnost kalretikulinu prokázána u obratlovců, 

bezobratlých i u vyšších rostlin (72), gen kódující protein však nebyl nalezen u kvasinek ani u 

prokaryot. Kalretikulin je protein kódovaný jedním genem, který se skládá z devíti exonů o 

celkové délce 3,6kb a uloženým na 19. chromozomu. Kódující mRNA patrně nepodléhá 

alternativnímu sestřihu a je 1,9kb dlouhá (73). Molekula proteinu o velikosti 46kDa může být 

jednou či víckrát glykosylována a skládá se ze tří funkčních domén. N-doménu tvoří osm 

paralelně uspořádaných β-skládaných listů zakončenými smyčkami a podmiňují tak 

globulární tvar celé domény (74). Tato část molekuly obsahuje odštěpitelnou N-terminální 

signální sekvenci (důležitou pro přenos molekuly do endoplasmatického retikula) a je 

schopna vázat zinkové kationty (75). P doména, lokalizovaná uprostřed molekuly, je bohatá 

na aminokyselinu prolin. Tato oblast molekuly je schopna vázat s vysokou afinitou ionty 

vápníku (76) a zodpovídá za lektinovou-chaperonovou funkci molekuly (77). Doména C 

s karboxylovým koncem je tvořena α-helixem (78), obsahuje kyselé aminokyseliny a je 

schopna vázat vysoké množství vápenatých iontů (6). C doména obsahuje tzv. KDEL signál – 

signál složený ze čtyř aminokyselin: lysin (K), aspartát (D), glutamát (E) a leucin (L). Tato 

sekvence je typická pro mnoho proteinů endoplasmatického retikula a slouží k udržení 

proteinu v ER (79). Vápenatý ion navázaný na C doménu kalretikulinu hraje regulační úlohu 

při interakci proteinu s jinými molekulami, které se účastní konformačních úprav proteinů, 

jako je jako PDI nebo Erp57 (80).   
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Buněčná lokalizace proteinu 

 

Kalretikulin byl při svém objevu popsán jako protein lokalizovaný na membráně 

endoplasmatického / sarkoplasmatického retikula (81), což přímo souvisí s výkonem jeho 

intracelulárních funkcí. Kalretikulin může být však lokalizován i na cytoplasmatické 

membráně (82) či secernován do krevního oběhu (83). Není zcela jasné, zda se kalretikulin 

nachází i volně v cytoplasmě či v jádře. Vzhledem ke své schopnosti regulovat expresi genů 

citlivých na přítomnost steroidů je nutné, aby byl schopen vázat se na DNA vazebné domény 

těchto receptorů a na cytoplasmatický konec α-integrinu (72), jenž se účastní signalizačních 

kaskád. Takový model kontaktu molekul by předpokládal výskyt kalretikulinu v jádře nebo 

cytosolu, nicméně důkazy o jeho výskytu v těchto kompartmentech stále nejsou.  

 

Funkce kalretikulinu 

 

Kalretikulin hraje roli v mnohých buněčných procesech a v mezibuněčné signalizaci. 

V zásadě je možné rozdělit jeho funkce na intracelulární a extracelulární, přičemž mezi hlavní 

funkce plnící uvnitř buňky patří: (i) funkce chaperonu, (ii) udržování Ca2+ homeostázy a (iii) 

vystavování antigenních peptidů pomocí MHC I komplexů na povrch buňky. Mezi funkce 

extracelulární, k nimž se v posledních letech upírá pozornost, potom především (i) 

imunomodulační schopnosti kalretikulinu a (ii) účast kalretikulinu na apoptóze. 

 

Intracelulární funkce kalretikulinu 

 

Funkce chaperonu 

 

Chaperonové molekuly zajišťují správné prostorové složení molekul nově vznikajících 

proteinů v ER a zabraňují agregaci proteinů složených nesprávně či částečně (72). Kalretikulin 

je lektinový chaperon, tedy schopný vázat glykosylované proteiny a upravovat je do správné 
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prostorové konformace (84). Jako chaperon se ukázal být kalretikulin velmi všestranný. Podílí 

se na správné syntéze mnoha proteinů, včetně iontových kanálů, povrchových receptorů, 

integrinů a transportérů (84). Obdobným chaperonovým lektinem, se kterým kalretikulin při 

úpravě proteinů spolupracuje, se ukázal být kalnexin (84). K nově vznikajícím proteinům je 

po syntéze na ribozomu N-glykosidicky připojen oligosacharid Glc3Man9GlcNAc2 a takto 

vzniklý glykoprotein je transportován do lumen ER. Následně jsou pomocí enzymů 

glukosidázy I a II sekvenčně odstraněny glukózové molekuly, čímž je molekula pozměněna na 

glykoprotein Glc1Man9GlcNAc2. Takto upravená nesložená molekula je rozpoznávána P-

doménou kalnexinu a kalretikulinu s navázaným vápníkem. Tyto chaperony se asociují 

s oxidoreduktázou ERp57, která upravuje disulfidové můstky glykoproteinu a skládá jej do 

správné prostorové konformace. Pokud vše proběhne v pořádku, glukosidáza II ukončí 

chaperonovou reakci odstraněním poslední molekuly glukózy a protein pokračuje k dalším 

úpravám do Golgiho aparátu. Pokud tomu tak není, je pomocí enzymu  UGGT (UDP-glukóza: 

glykoprotein glucosyltransferázy) na oligosacharidový řetězec opětovně připojena molekula 

glukózy, což má za následek opětovnou reasociaci s kalnexinem / kalretikulinem a opětovně 

provedený krok konformační úpravy. Pokud není úspěšný, je pomoci enzymu ER α1,2-

mannosidázy I odstraněna manóza z oligosacharidového zbytku, čímž se spustí enzymatická 

degradační kaskáda vedoucí k odbourání nesloženého glykoproteinu (85).  

 

Význam kalretikulinu pro expresi MHC I molekul 

 

 Kalretikulin (spolu s kalnexinem) hraje významnou roli v syntéze hlavního 

histokompatibilního komplexu (MHC; major histocompatibility complex) I s intracelulárními 

peptidy (78). MHC I komplex s vystavenými peptidy pak slouží pro kontrolu cytotoxickými T 

lymfocyty s koreceptorem CD8 a NK buňkami, zda buňka není nádorově transformovaná či 

infikovaná virem. Celý proces stavby MHC I, jenž se skládá z transmembránového řetězce α a 

nekovalentně asociovaného β2 mikroglobulinu, začíná v ER. V Lumen ER se nejdříve α-

řetězec po své syntéze připojí přes glykosylovaná místa na své molekule na kalnexin. Po 

vazbě mikroglobulinu se vzniklý komplex uvolní a naváže se na kalretikulin (86) společně 

s proteiny tapasinem, PDI a ERp57 (87). Tento komplex se pak nazývá PLC (protein loading 
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complex) (88). Protein tapasin zprostředkovává vazbu tohoto komplexu na transportní 

protein TAP (transporter associated with antigen processing) (89), který do lumen ER přenáší 

peptidové fragmenty vzniklé proteolytickým štěpením proteinů v cytoplasmě (90). Po vazbě 

peptidu je komplex MHC I kompletní, uvolňuje se z vazby chaperonů a je transportován 

k cytoplasmatické membráně.  

 Kalretikulin je pro správnou tvorbu MHC I komplexu důležitý ze tří důvodů: (i) je 

důležitý pro udržení celkové stability PLC (88), (ii) hraje roli v udržení správné konformace 

tapasinu (91) a zabraňuje hromadění nesprávně složeného komplexu (92). Zatímco tedy bez 

kalretikulinu není správná produkce MHC I komplexu možná (a tedy ani správná imunitní 

signalizace), u kalnexin deficitních buněk nedošlo ke zhoršení produkce MHC I na povrchu 

buněk (86), což naznačuje, že kalretikulin v tomto případě může fungovat i bez přítomnosti 

kalnexinu (72). 

 

Kalretikulin a intracelulární koncentrace vápníku 

 

 V cytoplasmě všech buněk, včetně buněk imunitního systému, je udržována nízká 

koncentrace vápenatých iontů, cca 10-100nM (93). V případě, že je hladina vápníku 

v cytoplasmě zvýšena, je vápník aktivně odčerpáván pomocí specifických přenašečů 

z cytosolu do extracelulárního prostoru a do lumen ER. Změna koncentrace iontů vápníku 

pak slouží při přenosu nervových signálů, ionty vápníku se zásadním dílem podílí na fyziologii 

pohybu, ovlivňují funkci cytoskeletu, podílí se na metabolismu mitochondrií a slouží jako 

„druzí poslové“ v mnoha intracelulárních signálních kaskádách. Z hlediska imunocytů je 

významná právě tato schopnost. Otevřením iontových kanálů z důvodů přijetí signálu 

z vnějšího prostředí dochází ke zvýšení koncentrace Ca2+ v cytosolu, kde se vápník váže na 

efektorové proteiny a přímo ovlivňuje jejich aktivitu. Příkladem může být protein kináza C 

nebo fosfolipáza C. Důležitý je však z pohledu imunologie také vazba vápníku na protein 

kalmodulin. Po vazbě čtyř iontů vápníku na tento protein vzniká komplex, jenž aktivuje 

serin/threonin protein fosfatázu kalcineurin, která pak aktivuje transkripční faktory, jež hrají 

roli v diferenciaci a růstu T lymfocytů pomocí produkce interleukinu 2 (94). 
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 Kalretikulin hraje zásadní roli při udržování Ca2+ homeostázy. Je to dáno přímo jeho 

schopností Ca2+ vázat na své molekule a tím jej zadržovat v lumen ER, i schopností ovlivňovat 

jeho příjem i výdej přes membránu skrze interakci s přenašečovými systémy, tedy přenašeči 

typu SERCA (Sarco/endoplasmic reticulum Ca2+-ATPase) při přenosu vápníku do lumen ER a 

receptory InsP3/RyR (Inositol-1,4,5-trisphosphate receptor / ryanodine receptor) při jeho 

uvolňování do cytoplasmy (94).  

 Zajímavý je vztah kalretikulinu a kalcineurinu během apoptózy. Vysoké koncentrace 

kalretikulinu zvyšují intraluminální zásobu vápníku v ER, což vede k jeho snadnějšímu 

uvolnění do cytoplasmy a k aktivaci kalcineurinu, který kontroluje aktivitu významných 

transkripčních faktorů ovlivňujících průběh apoptózy a rovněž přímo aktivuje některé z 

kaspáz a proapoptotických proteinů a traksripčních faktorů (95). Abnormálně zvýšená 

produkce kalretikulinu tak zvyšuje citlivost buňky k apoptóze (95). 

 

Extracelulární funkce kalretikulinu 

 

 Jak je patrné, správná intracelulární funkce kalretikulinu je nezbytná pro buněčnou 

signalizaci imunitnímu systému, správnou tvorbu proteinů i regulaci cytoplasmatické 

koncentrace vápníku. V poslední době se však pozornost zaměřuje na nově objevené 

extracelulární funkce kalretikulinu coby proteinu vázaného na membránu nebo 

secernovaného do prostředí. Kalretikulin tak slouží např. jako receptor složky komplementu 

C1q (C1q-R) (96), kdy po vazbě této složky komplementu přenáší do buňky aktivační signál 

vedoucí k individuální imunitní reakci v závislosti na typu buňky, na které je exprimován. Jako 

receptor tohoto faktoru je kalretikulin rovněž důležitý při rozvíjení specifické imunitní 

odpovědi. C1q je totiž produkován jako autokrinní faktor během kostimulační vazby 

povrchových molekul CD40/CD40L, tedy při poskytování zásadního kostimulačního signálu 

dendritickými buňkami T lymfocytům (97). Kalretikulin je dále schopný stimulovat určité 

subpopulace B lymfocytů k produkci protilátek (98) a stimulovat produkci TNFα a 

interleukinu 6 v makrofázích pře aktivaci NFkB transkripčního faktoru a MAP kinázy  

(Mitogen-activated protein kinase) (99). Kalretikulin uvolněný do prostředí slouží rovněž jako 

tzv. alarmin neboli DAMP (damage/danger –associated molecular pattern), tedy molekula, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sarcoplasmic_reticulum
https://en.wikipedia.org/wiki/Endoplasmic_reticulum
https://en.wikipedia.org/wiki/Calcium
https://en.wikipedia.org/wiki/ATPase
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která iniciuje a udržuje neinfekční zánětlivou odpověď (100). Toto se děje především za 

podmínek stresu ER, kdy dochází k úniku vápenatých iontů a akumulaci nesprávně složených 

proteinů (101). Kromě toho kalretikulin sám stimuluje fagocytózu během procesu tzv. 

imunogenní smrti u nádorových buněk, kdy je za stresových podmínek vystaven na 

buněčnou membránu (102). Tam je za normálních podmínek asociován s molekulou CD47, 

která fagocytóze brání, jako tzv. „don´t eat me signal“. Kalretikulin se od ní disociuje, čímž 

naruší její funkčnost a sám působí jako „eat me“ signál, tedy signál podporující fagocytózu. 

Navíc u buněk v apoptotickém procesu kalretikulin podporuje tvorbu receptoru pro TRAIL 

molekulu (tumor necrosis factor – related inducing ligand), což je cytokin, který po vazbě na 

své receptory podporuje procesy buněčné smrti (102).  
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GRANZYMY 

 

Granzymy jsou serinové proteázy produkované cytotoxickými T lymfocyty a NK 

buňkami (natural killer) a slouží jako důležitý nástroj při obraně proti nitrobuněčným 

parazitům a nádorově transformovaným buňkám. Zásadní vlastností cytotoxických buněk je 

právě schopnost tyto patologické situace rozpoznat a udržovat tak imunitní dozor nad 

organismem (103). Toho dosahují cytotoxické T lymfocyty a NK buňky rozdílným způsobem. 

Cytotoxické T lymfocyty rozeznávají poškozenou buňku přes interakci svého TCR receptoru 

spolu s molekulou koreceptoru CD8 s virovými nebo s nádorem asociovanými peptidovými 

fragmenty vystavenými na MHC I buňky. Pro plný rozvoj imunitní odpovědi je však nezbytné, 

aby cytotoxický T lymfocyt dostal ještě kostimulační signál od antigen prezentující buňky, 

nejlépe buňky dendritické. Poskytnutí signálu přes TCR bez odpovídajících kostimulačních 

signálů by uvedlo cytotoxický T lymfocyt do stavu anergie. NK buňky rozeznávají infikované a 

transformované buňky pomocí svých inhibičních (KIR; killer cell immunoglobulin-like 

receptor) a aktivačních receptorů (KAR; killer activation receptor). Za fyziologické situace 

dostane NK buňka přes MHC I molekuly se známými peptidy z povrchu kontrolované buňky 

dostatečně silný signál, který cytotoxickou reakci blokuje. V případě, že je na povrchu MHC I 

molekul vystaven virový peptid nebo peptid asociovaný s nádorem, případně je celkové 

množství MHC I molekul na buňce sníženo, převáží v NK buňce signály aktivační a spustí se 

cytotoxická reakce (104). 

Obecný mechanismus cytotoxického zabíjení je založen na: (i) přímém kontaktu FAS 

ligandu (factor activating ExoS) cytotoxické buňky s FAS receptorem buňky cílové, tedy 

kontaktu transmembránových proteinů z rodiny TNF, což v cílové buňce spustí apoptotické 

procesy (105). Druhým nástrojem cytotoxických buněk (ii) je uvolnění sady cytotoxických 

proteinů, mezi něž patří perforin vytvářející póry v buněčné membráně a skupina serinových 

proteáz se širokým spektrem svého působení, jež se nazývají granzymy (105). Funkcí těchto 

látek je, stejně jako případě reakce přes FAS receptor, vyvolat v cílových buňkách apoptózu a 

eliminovat tak šíření viru či nádoru, či poškození okolní tkáně stárnoucí a odumírající buňkou. 
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 Do dnešní doby známe pět odlišných typů granzymů: GrA, GrB, GrH, GrK a GrM (103), 

přičemž v cytotoxických buňkách jsou nejvíce zastoupeny granzymy typu A a B. Granzymy 

jsou proteolytické enzymy, jejichž terciární strukturu tvoří šesti řetězcový β-barel (103), které 

proteolyticky štěpí a aktivují tak efektorové molekuly v cílových buňkách (105). Cytotoxická 

reakce začíná fúzí cytoplasmatických vezikul obsahujících granzymy a perforiny s buněčnou 

membránou cytotoxické buňky, což vede k uvolnění těchto látek do extracelulárního 

prostoru (106). Perforin následně vytvoří v buněčné membráně cílové buňky zatím ne zcela 

objasněným mechanismem póry, jimiž prochází granzymy do cytoplasmy (107). 

Granzym A je z granzymů nejvíce zastoupeným granzymem. Po průniku do buňky 

vyvolává buněčnou smrt několika cestami (108). Po vstupu do buňky granzym A naruší 

potenciál mitochondriální membrány, což vede k produkce reaktivních kyslíkových 

intermediátů (ROS; reactive oxygen species) (109). ROS společně s granzymem A následně 

cílí na některé proteiny komplexu SET, tedy komplexu proteinů, jenž udržuje integritu jádra a 

celistvost DNA. Po zvýšení koncentrace ROS v cytoplasmě se SET komplex automaticky 

přesouvá do jádra, kde se chystá reagovat na případné poškození DNA. Granzym A, nicméně, 

aktivně ničí DNA-reparační enzym APE1 (apurinic endonuclease 1) a HMG2 protein (high 

mobility group protein 2) – DNA-vazebný protein rozeznávající poškozenou DNA. Destrukce 

těchto molekul vede k aktivaci enzymu NM23-H1 (nonmetastatic protein 23 homolog 1), 

neboli také granzymem A aktivované endonukleáze (GADD; granzyme A activated DNAase), 

jež nenávratně poškozuje strukturu DNA dvoušroubovice (109). Granzym A dále aktivuje 

enzym kaspázu 1, což vede k uvolnění prozánětového interleukinu 1β (110). 

 

Granzym B rovněž narušuje strukturu mitochondriální membrány, což vede 

k uvolnění cytochromu c do cytoplasmy likvidovaných buněk (108). Uvolněný cytochrom se 

následně váže na kaspázu 9, čímž ji aktivuje a dává tak základ formování apoptozomu, tedy 

molekulárního útvaru, jenž slouží jako platforma pro další stimulaci apoptotické reakce. 

Granzym B (společně s apoptozomem) dále aktivuje kaspázy 3 a 7, a společně aktivují DNázu 

CAD (caspase activated DNAse) odstraněním jejího inhibitoru (111). Kromě cytochromu c se 

z poškozené mitochondriální membrány uvolňují také protein HtrA2/OMI, jenž potlačuje 

inhibitory apoptózy a endonukleáza G (112). Granzym B však kromě kaspáz ovlivňuje i celou 
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řadu dalších substrátů, jež se uplatňují při ochraně buněčné celistvosti jako jsou lamin B, 

protein MCL-1 (Myeloid Cell Leukemia 1), který potlačuje apoptózu, DNA-opravující enzym 

DNA-PKcs nebo α-tubulin, jenž se účastní mikrotubulární dynamiky (108).   

Přestože je působení granzymů významné především během odpovědi na virovou 

infekci a nádorové bujení, hrají roli i při regulaci zánětu. Granzym A uvolněný do 

extracelulárního prostoru nejen proniká za pomoci perforinu do cílových buněk ale rovněž 

stimuluje uvolnění prozánětových cytokinů z monocytů, především interleukiny 1β, 6 a 8 

(110, 113). Sérový granzym A rovněž stimuluje uvolnění interleukinů 6 a 8 z fibroblastů a 

epitelových buněk (114). Granzym A tedy reaguje i s extracelulárními substráty neimunitní 

povahy. Kromě fibroblastů a epitelových buněk reaguje granzym A např. s fibronektinem 

(115), kolagenem typu IV (115), aktivátorem plasminogenu (116) nebo bazickým proteinem 

myelinu (117) a dalšími, což má za následek mimo jiné aktivaci monocytů, již zmíněné 

uvolnění cytokinů do prostředí a stimulaci migrace lymfocytů. 

Zvýšené koncentrace granzymů byly nalezeny při probíhající zánětlivé odpovědi např. 

u pacientů s revmatoidní artritidou (118), astmatem (119) nebo chronickou obstrukční plicní 

nemocí (120), silikózou (121), temporální epilepsií (122) nebo při autoimunitních chorobách 

(103), tedy nikoliv výhradně během infekčních či nádorových onemocněních. 
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GDF-15 

 

 Růstový diferenciační faktor 15 (GDF-15; Growth differentiation factor 15) je protein 

objevený na konci devadesátých let, patřící do rodiny transformujících růstových faktorů 

beta (TGF-β) (123) a je také znám jako makrofágový inhibiční cytokin 1 (MIC-1) (124) nebo 

jako NAG-1 (NSAID-regulated gene 1 protein) (133). Rodina TGF je skupina regulačních 

proteinů pojmenovaná po prvním popsaném zástupci TGF-β v roce 1983 (125). Jejich 

biologická role spočívá v interakci s povrchem buněk přes receptor typu serin/threonin 

kinázy, který generuje intracelulární signál aktivací proteinů rodiny SMAD (S-mothers against 

decapentaplegic) (126). SMAD je skupina proteinů, které přenáší a amplifikují signál od TGF 

působících na receptory buněčné membrány do jádra buňky (127), kde vystupují jako 

transkripční faktory, jejichž aktivita na genovou expresi je veskrze tlumivá. Rodina lidských 

proteinů TGF-β zahrnuje v současné době 33 genů, které kódují biologicky významné 

proteiny jako aktiviny, kostní morfogenetické proteiny (BMPs; bone morphogenetic proteins) 

a růstové diferenciační faktory (128). Tyto proteiny hraji nejen významnou roli při regulaci 

imunitních procesů (126) ale také se účastní kontrolních procesů během embryonálního 

vývoje, organogeneze a homeostázy dospělých orgánů (129, 130). 

 Každý člen rodiny TGF-β je syntetizován jako velká prekurzorová molekula, jež 

podléhá dvěma proteolytickým úpravám. První zahrnuje odstřihnutí N-terminální hydrofobní 

signální sekvence. Druhé štěpení probíhá na konzervativním di-argininovém místě RXXR 

přibližně 120 aminokyselin od C-konce molekuly a dává tak vzniknout funkční molekule s N-

terminální oblasti na straně jedné a C-biologicky aktivní doménou na straně druhé (123). 

Podle strukturní podobnosti C-domény proteinu jsou jednotliví zástupci řazeni do podskupin 

(123). Většina proteinů v této rodině má strukturu homodimerů, disulfidicky vázaných na C-

konci molekuly. Heterodimerní uspořádání molekul se u některých zástupců skupiny rovněž 

ukázalo byt biologicky aktivní (aktiviny, inhibiny), nicméně tato aktivita může byt v některých 

případech od homodimerní formy molekuly odlišná (123). 

GDF-15 je syntetizován jako protein o molekulové hmotnosti 40kDa a dále 

proteolyticky upraven furinovou proteázou a secernován jako disulfidovou vazbou spojený 

homodimer o velikosti 25kDa (131). Prekurzor finální molekuly je složen z řetězce 308 
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aminokyselin, přičemž 29 aminokyselin tvoří signální peptidovou sekvenci, 167 aminokyselin 

propeptid a samotnou aktivní molekulu tvoří 112 aminokyselin. Podle molekulární struktury 

GDF-15 nezapadá do žádné z existujících podskupin TGF-β proteinů (132). Gen kódující GDF-

15 je uložen na 9. chromozomu, sekvenci DNA tvoří 2746 párů bazí, přičemž primární 

transkript tvoří dva exonové úseky přerušené jedním intronem (133). GDF-15 hraje coby člen 

skupiny proteinů TGF-β roli při regulaci zánětu a apoptotické signalizaci během patologických 

stavů (134). 

 GDF-15 je převážně produkován placentou (135) ale rovněž se nalézá v srdci, slinivce 

břišní, je přítomen i v játrech, ledvinách a v tlustém střevě (136, 134). Molekulu produkují 

makrofágy (137), vaskulární buňky hladkého svalstva (138), kardiomyocyty, adipocyty (139) a 

endoteliální buňky (140), nicméně zvýšená exprese proteinu může být indukována vlivem 

cytokinového prostředí, např. při zvýšené koncentraci interleukinu 1 nebo TGF-β (141). 

 Zvýšená koncentrace GDF-15 v lidském těle je asociována s mnohými patologickými 

stavy různého původu. U skupiny kardiovaskulárních onemocnění byl zjištěn 

kardioprotektivní účinek GDF-15 na lidské srdce in vivo (142), kde působí proti ischemii a 

reperfúznímu poškození (143) a zároveň byla tato molekula popsána jako prognostický 

marker u pacientů s akutním koronárním syndromem (144), infarktem myokardu (145) a 

chronickým srdečním selháváním (146). Molekula je dále asociována s různorodou skupinou 

hematologických onemocnění, nádorovými onemocněními (především se solidními nádory), 

ovšem jako prognostický marker je významný i u sledování mnohočetného myelomu, kde 

GDF-15 v nádorovém mikroprostředí stimuluje aktivitu osteoklastů a podporuje růst nádoru 

(147). Významné je rovněž zvýšení jeho sérové koncentrace u pacientů s diabetem, 

ledvinovou nedostatečností a revmatoidní artritidou (148). Pozorována byla rovněž 

schopnost GDF-15 potlačovat tvorbu proteinu hepcidinu, který významně reguluje 

metabolismus železa, a zvýšená koncentrace GDF-15 je tak spojena s jeho deficitem a β-

thalasemií (149, 150).  

Ve výsledku je GDF-15 považován za obecný marker míry poškození tkáně, resp. 

závažnosti onemocnění, přestože jeho přesná role v patofyziologii není zcela jasná (148). 

Např. není zcela osvětlen vztah mezi GDF-15 a nádorovým onemocněním. Jak se ukazuje, 

GDF-15 vykazuje jak pro-nádorovou tak proti-nádorovou aktivitu zároveň (148). 
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KLASTERIN 

 

 Klasterin, apolipoprotein J, sulfatovaný glykoprotein 2, TRPM-2 (Testosterone-

Repressed Prostate Message 2) nebo rovněž SP-40, je heterodimerní glykoprotein (141), 

pojmenovaný podle své schopnosti shlukovat buňky. Je tvořen prakticky ve všech tkáních 

lidského těla a patří do rodiny chaperonů, proto, stejně jako u kalretikulinu, je jeho hlavním 

úkolem správná konformační úprava nově syntetizovaných proteinů (142). Kromě funkce 

chaperonu však hraje roli v mnoha patofyziologických procesech jako je apoptóza, oxidativní 

stres, odstraňování buněčného odpadu, transport lipidů, při zánětlivé odpovědi, buněčném 

růstu a diferenciaci, obnově buněčné membrány nebo při regulaci aktivace komplementu 

(141, 143). Vysoká exprese této molekuly je považována za nespecifickou buněčnou 

odpověď na stres či poškození (141). Nicméně, kolem přesného významu klasterinu, zda 

buňky chrání před apoptózou nebo naopak apoptotické procesy urychluje a stimuluje, 

panovala určitá kontroverze. Jak se později ukázalo, klasterin vystupuje v obou těchto rolích, 

v závislosti na své molekulární formě. 

Gen pro klasterin je lokalizován na chromozomu 8 a je tvořen devíti exony, přičemž 

právě alternativní sestřih nascentní molekuly je pro výslednou funkci proteinu zásadní (144). 

Alternativním sestřihem mRNA můžou vzniknout dvě formy proteinu: (i) secernovaný 

klasterin (sCLU), který je tvořen α a β řetězci vázanými disulfidickou vazbou, každý o 

molekulové hmotnosti 40kDa (144) a (ii) intracelulárně lokalizovaný klasterin, nacházející se 

v cytoplasmě (cCLU) nebo v jádře buňky (nCLU), jehož molekulová hmotnost je 55kDa (144). 

Právě intracelulárně lokalizovaný klasterin vystupuje jako aktivátor proapoptotických 

procesů přes uvolnění cytochomu c (143) a reakci s proapoptotickým proteinem Ku70, 

zatímco secernovaný klasterin se podílí na opravných procesech buněčné membrány, 

zabraňuje agregaci a precipitaci proteinů, plní svou funkci chaperonu a buňku tak naopak 

chrání (145). O tom, zda bude klasterin lokalizován extracelulárně rozhoduje jeho izoforma, 

tedy forma sestřihu. Konkrétně je to přítomnost signálního peptidu, který umožňuje přenos 

molekuly z buňky (143). O výsledném efektu na buňku pak rozhoduje poměr cCLU:sCLU 

(146). Za jakých podmínek však dochází k akumulaci proteinu v cytoplasmě není zcela jasné, 

naopak je prokázáno, že secernovaná forma proteinu je exprimována během podmínek 

buněčného stresu (141), což kromě benefitu pro zdravé buňky přináší i problémy při léčbě 
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nádorů, jelikož molekula klasterinu může interferovat s chemoterapeutiky. Zároveň je tak 

však možným terapeutickým cílem při případném ovládnutí regulace poměru sekretované a 

cytoplasmatické formy molekuly (146). 

Protein je exprimován především v pohlavních orgánech (varlatech a vaječnících), 

v nadledvinách, játrech, mozku, srdci a v mnoha epitelových tkáních během embryonálního 

vývoje (147). 

Molekula klasterinu je klinicky asociována s mnoha onemocněními. Patologický 

rozbor mozku prokázal zvýšené koncentrace klasterinu u pacientů s neurodegenerativními 

chorobami jako Parkinsonova nemoc, demence s Lewyho tělísky (u tohoto onemocnění 

může sloužit hladina klasterinu jako prognostický marker), multisystémové atrofie, 

Huntingtonovy a Alzheimerovy choroby (148, 143). U Alzheimerovy choroby byla dokonce 

prokázána souvislost mezi rizikem onemocnění a některými polymorfismy molekuly (149). 

Významnou roli hraje klasterin u nádorových onemocnění. Je asociován např. s 

rakovinou prsu, prostaty, ledvin, slinivky břišní, kůže, jater nebo vaječníků, kdy podporuje 

růst nádoru tím, že různými cestami aktivně zabraňuje spouštění apoptotických procesů, 

podporuje procesy metastazování a angiogeneze a může i přímo interferovat s některými 

chemoterapeutiky, např. s paclitaxelem (141). Na potlačení aktivity klasterinu při léčbě 

nádorových onemocnění se proto upřela pozornost a ze studií vyplývá, že při inhibici 

produkce molekuly pomocí interferující RNA došlo ke zvýšení efektivity léčby (150, 151). 

Zvýšené koncentrace klasterinu byly nalezeny i u pacientů s astmatem (152) a u 

pacientů virovou hepatitidou typu C (153). Nedostatek cytoprotektivní formy a naopak 

zvýšená koncentrace formy cytoplasmatické byla zjištěna u pacientů s onemocněním ledvin 

(143). Je tedy patrné, že klasterin je klinicky asociován s patologickými stavy nezávisle na 

typu choroby či tkáni. Přesto se však jedná o molekulu, jejíž přesné fungování není dosud 

zcela objasněno.
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KATEPSIN G 

 

Katepsin G je endoproteáza patřící mezi serinové katepsinové proteázy (154), 

strukturně podobná granzymům (155). Gen pro tento enzym je uložen na chromozomu 14 a 

primární transkript je tvořen pěti exony a čtyřmi introny. Molekulu prekurzoru proteinu před 

posttranslačními úpravami tvoří 255 aminokyselin. Podobně jako u molekuly klasterinu 

rozeznáváme několik izoforem katepsinu G, jež se liší v glykosylačních úpravách (154). 

Funkce proteinu je enzymatická, podobně jako chymotrypsin a trypsin je enzym schopen 

pracovat v širokém rozmezí pH. Aktivní místo enzymu hydrolyzuje peptidovou vazbu vedle 

silně pozitivně nabitých nebo aromatických substituentů aminokyselin (156). Proč je katepsin 

G schopen enzymatické aktivity i při pH 7-8 vysvětluje jeho lokalizace. Enzym je, spolu s 

neutrofilní elastázou a proteázou 3 (PR3), hlavní serinovou proteázou azurofilních granulí 

neutrofilních granulocytů (157). Jako součást obranných mechanismů neutrofilů se podílí na 

odstraňování zbytků dezintegrovaných bakterií, proteolytických úpravách cytokinů i na 

odstraňování molekul z povrchu buněčné membrány buňky. Na rozdíl od neutrofilní elastázy, 

která je schopna proteolytického štěpení buněčného povrchu pouze u gram-pozitivních 

bakterií (158), je katepsin G díky svému aktivnímu místu bohatému na arginin schopný 

narušovat bakteriální povrch nezávisle na struktuře bakteriální buněčné stěny (159). Enzym 

se dále podílí na organizaci neutrofilních sítí (155) a jeho enzymatická aktivita je rovněž 

důležitá pro chemotaxi a enzymatickou úpravou ligandů chemokinových receptorů (154).  

Kromě neutrofilních granulocytů je katepsin G detekovatelný i v B lymfocytech, 

dendritických buňkách (plasmacytoidních i myeloidních) a kortikálním epitelu brzlíku, naopak 

není exprimován v monocytech, fibroblastech a plasmablastech (154, 160). 

Klinická asociace s patologickými stavy, zdá se, není u této molekuly tak významná, ač 

byly vyšší hodnoty katepsinu G detekovány např. u pacientů trpících silikózou (161) nebo 

chronickými pooperačními bolestmi (162). Katepsin G je rovněž jedním ze substrátů proti 

kterým jsou namířeny autoprotilátky typu ANCA (anti-neutrophil cytoplasmic antibody) u 

pacientů se systémovou sklerózou (163). 
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CÍLE PRÁCE 

 

Provedená studie měla za cíl stanovit koncentrace vybraných parametrů, jejichž 

funkce přímo či nepřímo souvisí s imunitou (kalretikulin, granzym A, GDF-15, klasterin a 

katepsin G) v plodové vodě u pacientek s PPROM, u kterých byl či nebyl prokázán probíhající 

intraamniální zánět (sterilní či nesterilní) či kolonizace plodové vody. Záměrem práce je 

přispět dalšími poznatky k problematice PP a zjistit, zda by byl některý z parametrů vhodným 

markerem k průkazu probíhajícího intraamniálního zánětu. 
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MATERIÁL A METODY 

 

Soubor pacientek zařazených do studie 

 

Do studie byla zařazena skupina pacientek přijatých na gynekologicko-porodnickou 

kliniku fakultní nemocnice Hradec Králové mezi lednem 2014 a zářím 2015 v gestačním stáří 

mezi 24.+0. až 36.+6. týdnem těhotenství. Skupinu tvořily ženy starší 18 let s jednočetným 

těhotenstvím komplikovaným PPROM, které souhlasily s účastí ve studii. Ženy, jejichž 

těhotenství bylo komplikováno růstovou retardací plodu, přítomností vrozených vad plodu či 

s abnormálním genetickým nálezem, těhotenským i s těhotenství nesouvisejícím diabetem, 

preeklampsií, hypoxií plodu nebo s významným vaginálním krvácením, byly ze studie 

vyloučeny.  

Gestační stáří bylo stanoveno pomocí primotrimestrální biometrie plodu. Ženám s 

PPROM před 34. týdnem těhotenství byla podána tokolytika na 48 hodin, antibiotika a 

kortikosteroidy pro indukci plicní zralosti. Po 34. týdnu těhotenství nebyla, kromě antibiotik, 

podávána další léčba k oddálení porodu. Ženy s prokázaným nesterilním intraamniálním 

zánětem po 28. týdnu těhotenství dostávaly pouze antibiotika a kortikoidy pro indukci plicní 

zralosti. Za 24 hodin po dokončené indukci plicní zralosti byl porod buď vyvolán či bylo 

těhotenství ukončeno císařským řezem dle porodnického nálezu. U ostatních žen bylo 

postupováno konzervativně.  

PPROM byl diagnostikován vyšetřením sterilním vaginálním zrcadlem k ověření 

odtoku plodové vody do vaginy; v případě potřeby byl výsledek vyšetření potvrzen testem 

přítomnosti vazebných proteinů inzulinu podobných růstových faktorů (IGFBP; Insulin-like 

growth factor-binding proteins) ve vaginální tekutině (ACTIM PROM test, MedixBiochemica, 

Kauniainen, Finsko).  

U pacientek byla po přijetí do péče a před zahájením antibiotické, tokolytické a 

kortikosteroidní terapie provedena transabdominální amniocentéza pod ultrazvukovou 

kontrolou, přičemž byly získány přibližně 2-3ml plodové vody. Ze 100µl těchto vzorků byla 
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následně stanovena koncentrace interleukinu 6 pomocí POCT testu. Zbytek odebraného 

vzorku byl následně rozdělen na dva podíly. První podíl byl odeslán do mikrobiologické 

laboratoře k PCR detekci DNA mikrobiálních druhů Ureaplasma species, Mycoplasma 

hominis a Chlamydia trachomatis a dále ke stanovení 16 sRNA. Druhý podíl byl centrifugován 

(15 min./2000g), supernatant byl alikvotován a zamražen na -70°C pro imunologickou 

analýzu. 

Studie byla schválena etickou komisí FNHK na zasedání 19.3.2008, číslo 200804 SO1P, 

všechny účastnice studie podepsaly informovaný souhlas, kterému v plném rozsahu 

porozuměly. 

 

Stanovení koncentrace kalretikulinu v plodové vodě 

 

Koncentrace kalretikulinu v plodové vodě byla stanovena nepřímým sendvičovým 

ELISA testem (ELISA; Enzyme-linked immuno sorbent assay) pomocí ELISA soupravy na 

stanovení kalretikulinu (ELISA kit for Human Calreticulin (CRT), Wuhan USCN Business Co., 

Ltd., Wuhan, Čína) podle instrukcí výrobce. Detekční limit kalretikulinu činil 0,227ng/ml. 

Vzorky byly naředěny dvakrát a výsledná hodnota absorbance byla měřena při vlnové délce 

450nm za použití readeru Multiskan RC ELISA (Thermo Fisher Scientific, USA). 

 

Stanovení koncentrace granzymu A v plodové vodě 

 

Koncentrace granzymu A v plodové vodě byla stanovena nepřímým sendvičovým 

ELISA testem pomocí soupravy na stanovení granzymu A (ELISA kit for Human Granzyme A 

(GZMA) , Wuhan USCN Business Co., Ltd., Wuhan, Čína) podle instrukcí výrobce. Detekční 

limit granzymu A činil 5,7pg/ml. Vzorky nebyly naředěny a výsledná hodnota absorbance 

byla měřena při vlnové délce 450nm za použití readeru Multiskan RC ELISA (Thermo Fisher 

Scientific, USA). 
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Stanovení koncentrace GDF-15 v plodové vodě 

 

Koncentrace GDF-15 v plodové vodě byla stanovena nepřímým sendvičovým ELISA 

testem pomocí soupravy na stanovení GDF-15 (ELISA kit for Human GDF-15, R&D Systems, 

Inc., Minneapolis, MN, USA) podle instrukcí výrobce. Detekční limit GDF-15 činil 2,0pg/ml. 

Vzorky byly naředěny pětkrát a výsledná absorbance byla měřena při vlnové délce 450nm za 

použití readeru Multiskan RC ELISA (Thermo Fisher Scientific, USA). 

 

Stanovení koncentrace klasterinu v plodové vodě 

 

Koncentrace klasterinu v plodové vodě byla stanovena nepřímým sendvičovým ELISA 

testem pomocí soupravy na stanovení klasterinu (ELISA kit for Human Clusterin, R&D 

Systems, Inc., Minneapolis, MN, USA) podle instrukcí výrobce. Detekční limit klasterinu činil 

0,189ng/ml. Vzorky byly naředěny dvacet pětkrát a výsledná absorbance byla měřena při 

vlnové délce 450nm za použití readeru Multiskan RC ELISA (Thermo Fisher Scientific, USA). 

 

Stanovení koncentrace katepsinu G v plodové vodě 

 

Koncentrace katepsinu G v plodové vodě byla stanovena nepřímým sendvičovým 

ELISA testem pomocí soupravy na stanovení katepsinu G (ELISA kit for Human Cathepsin G 

(CTSG), Cloud-Clone Corp., Houston, TX, USA) podle instrukcí výrobce. Detekční limit 

katepsinu G činil 0,065ng/ml. Vzorky byly naředěny dvacetkrát a výsledná absorbance byla 

měřena při vlnové délce 450nm za použití readeru Multiskan RC ELISA (Thermo Fisher 

Scientific, USA). 
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Stanovení koncentrace interleukinu 6 v plodové vodě 

 

Stanovení koncentrace interleukinu 6 v plodové vodě bylo provedeno pomocí 

imunochromatografického testu Milenia® QuickLine IL-6 za použití Milenia®POCScan 

Readeru (Milenia Biotec, GmbH, Giessen, Německo). Detekční rozpětí metody se nacházelo 

mezi 50 – 10 000 pg/ml. 

 

Detekce bakterií Ureaplasma species, Mycoplasma hominis a Chlamydia 

trachomatis 

 

Detekce výše uvedených mikrobiálních agens bylo provedena pomocí polymerázové 

řetězové reakce (PCR) ve formě Real-Time PCR. Pro potřeby metody byla z plodové vody 

izolována DNA pomocí QIAamp DNA Mini Kitu (QIAGEN, Hilden Německo) podle instrukcí 

výrobce (použit protokol pro izolaci bakteriální DNA z biologických tekutin). K detekci DNA 

Ureaplasma species, Mycoplasma hominis a Chlamydia trachomatis byla použita komerční 

souprava AmpliSense® Chlamydia trachomatis/Ureaplasma/Mycoplasma hominis-FRT 

(Federal State Institution of Science, Central Research Institute of Epidemiology, Moskva, 

Ruská Federace). PCR bylo provedeno za přístroji Rotor-Gene 6000 (QIAGEN) s použitím 

standardního laboratorního materiálu. Jako kontrola metody byla provedena PCR 

amplifikace genu pro β-aktin pro zjištění, zda nejsou při provádění metody ve vzorku 

přítomny inhibitory polymerázové reakce. Množství DNA (kopie/ml) bylo stanoveno 

absolutní kvantifikací pomocí kalibrační křivky, k jejíž přípravě sloužila plazmidová DNA o 

známé kvantitě (pCR4, Invitrogen) (164, 165).  
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Detekce dalších bakteriálních druhů v plodové vodě 

 

Bakteriální DNA ostatních bakteriálních druhů byla identifikována pomocí amplifikace 

genu pro ribozomální 16S rRNA PCR metodou za použití primerů:  

5`-CCAGACTCCTACGGGAGGCAG-3` (oblast V3) a 5`-ACATTTCACAACACGAGCTGACGA-3` 

(oblast V6) (166, 167). Každá reakce obsahovala 3 µl vyšetřované DNA, 500nM primerů a 

25µl Q5 High Fidelity DNA polymerázy (NEB, Hitchin, UK). Reakce byla provedena na přístroji 

2720 Thermal Cycler (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) a výsledné produkty byly 

detekovány na agarózovém gelu po provedení gelové elektroforézy. Pozitivní nálezy, tedy 

amplifikační produkty o velikost 960bp, byly následně vyjmuty, očištěny a byla provedena 

sekvenční PCR (oboustranná sekvenace vždy s jedním primerem, tedy v první reakci forward 

primer, v druhé pak reverse primer). K sekvenční reakci byl použit komerční kit obsahující 

DNA polymerázu a značené dideoxynukleotidy – BigDye Terminator kit, version 3.1 (Applied 

Biosystems, Foster City, CA, USA). Výsledný produkt byl opětovně pročištěn a byla 

provedena sekvenční analýza na sekvenátoru ABI 3130 (Applied Biosystems, Foster City, CA, 

USA). U získaných sekvencí ve formátu FASTA byly porovnány shody se sekvencemi 

v databázi referenčních kmenů pomocí programu BLAST®, event. SepsiTestTM BLAST. 

 

Určení probíhajícího intraamniálního zánětu 

 

Jako intraamniální zánět u pacientek s PPROM byl definován stav, kdy byla v plodové 

vodě naměřena koncentrace interleukinu 6 vyšší než 745pg/ml (168, 169). 
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Diagnostikování MIAC 

 

MIAC byl u pacientek diagnostikován na základě pozitivního výsledku PCR analýzy 

DNA Ureaplasma species, Mycoplasma hominis a / nebo Chlamydia trachomatis a / nebo 

pozitivního výsledky amplifikace genu pro 16S rRNA. 

 

Statistické zpracování dat 

 

Demografické charakteristiky analyzovaného souboru pacientek byly porovnány 

pomocí neparametrických Mann-Whitneyho U testu a Kruskal-Wallis testu pro spojité 

proměnné a vyjádřené mediány (doplněné rozmezím hodnot). Kategoriální proměnné byly 

analyzovány pomocí chí-kvadrátu  a jsou prezentovány v číselné podobě (v procentech). Data 

s normálním rozložením byla testována za pomocí D´Agostino-Pearsonova testu a Shapiro-

Wilkova testu. Výsledky koncentrace kalretikulinu v plodové vodě nenabývají normálního 

rozložení, proto byly analyzovány pomocí neparametrických testů Man-Whitneyho U testu a 

Kruskal-Wallis testu. Ke statistické úpravě gestačního stáří při odebírání vzorků byl použit 

Spearmanův korelační koeficient. Testování probíhalo na 95% hladině významnosti. Všechny 

p-hodnoty byly získány z dvouvýběrových testů, ke statistické analýze byly použit program 

GaphPad Prism 6 (GraphPad Software, San Diego, CA, USA) nebo program PSS 19.0 (SPSS 

Inc., Chicago, IL, USA). 
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VÝSLEDKY 

 

Skupina pacientek s PPROM zahrnutých do studie čítala 168 osob. MIAC byl prokázán 

u 31% žen (52/168), u 20% žen byl prokázán intraamniální zánět (34/168). Demografické a 

klinické charakteristiky souboru jsou uvedeny v tabulce č. 1. U žen s MIAC byl nejčastěji 

izolovaným mikrobiálním agens Ureaplasma species, bakteriální DNA byla prokázána u 69% z 

nich (36/52), polymikrobiální kolonizace se vyskytla u 29% žen s MIAC (12/52). Veškeré 

mikrobiální nálezy uvádí tabulka č. 2. 
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Tabulka č. 1: Demografická a epidemiologická charakteristika souboru pacientek s PPROM podle přítomnosti či absence MIAC a / nebo 

intraamniálního zánětu 

 

Charakteristika 

Přítomnost 

MIAC a 

intraamniálního 

zánětu 

(n=26) 

Přítomnost pouze 

intraamniálního 

zánětu  

 (n=8) 

Přítomnost 

kolonizace 

 (n=26) 

Absence  

MIAC či 

intraamniálního 

zánětu 

(n=108)
 

p-hodnota
 

Věk rodiček *roky, median (rozpětí)+ 30.5 (17-42) 28.0 (21-35) 31.5 (18-42) 31.0 (21-40) 0.36 

Body mass index (BMI) před těhotenstvím [kg/m
2
, median (rozpětí)+ 24.6 (16.5-38.0) 24.1 (19.3-37.8) 22.4 (16.0-33.5) 22.7 (15.8-39.0) 0.68 

Kouření *počet (%)+ 12 (46%) 1 (13%) 7 (27%) 6 (6%) < 0.0001 

Gestační věk při příjmu *týdny, median (rozpětí)+ 31+6 (24+2-36+5) 33+6 (25+1-36+6) 33+3 (25+3-36+6) 33+6 (25+0-36+5) 0.03 

Gestační věk při porodu *týdny, median (rozpětí)+ 32+1 (24+5-36+5) 34+1 (25+1-36+6) 34+0 (26+5-36+6) 34+4 (25+2-36+6) 0.006 

Doba mezi PPROM a amniocentézou *hodiny, median (rozpětí)+ 9 (1-97) 8 (3-42) 6 (1-35) 6 (1-68) 0.15 

Doba mezi amniocentézou a porodem *hodiny, median (rozpětí)+ 37 (3-106) 45 (17-768) 104 (4-390) 134 (4-482) 0.005 

Koncentrace CRP při příjmu *mg/L, median (rozpětí)+ 15.5 (2.1-106.3) 8.4 (2.5-59.6) 4.5 (0-23.1) 5.5 (0-47.1 <0.0001 

Počet leukocytů při příjmu [x10
9
 L, median (rozpětí)+ 13.8 (9.2-24.4) 15.3 (9.1-20.0) 11.9 (7.6-22.8) 11.4 (6.5-24.4) 0.001 

Koncentrace IL-6 v plodové vodě při příjmu *pg/mL, median (rozpětí)+ 8478 (831-10000) 996 (801-1446) 190 (50-673) 197 (50-685) <0.0001 

Ošetření kortikosteroidy *počet (%)+ 23 (88%) 7 (88%) 19 (73%) 87 (81%) 0.32 

Spontánní vaginální porod *počet (%)+ 20 (77%) 7 (88%) 21 (81%) 77 (71%) 0.59 

Císařský řez *počet (%)+ 6 (23%) 1 (12%) 5 (19%) 30 (28%) 0.65 

Porod kleštěmi *počet (%)+ 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 0.91 

Váha plodu *gramy, median (rozpětí)+ 1790 (550-2840) 2215 (990-3320) 2225 (780-3250) 2255 (990-3320) 0.005 

Histologicky potvrzená chorioamnionitida *počet (%)+ 24 (92%) 7 (88%) 18 (69%) 51 (47%) <0.0001 

Funisitida *počet (%)+ 16 (62%) 2 (25%) 10 (38%) 23 (21%) 0.001 

Apgar skóre <7; 5 minut *počet (%)+ 2 (8%) 1 (12%) 0 (0%) 2 (2%) 0.12 

Apgar skóre <7; 10 minut *počet (%)+ 1 (4%) 1 (12%) 0 (0%) 1 (1%) 0.08 



 

Tabulka č. 2: Bakteriální druhy identifikované v plodové vodě u pacientek s PPROM

MIAC s probíhajícím intraamniálním zánětem 

(n = 26) 

Kolonizace bez intraamniálního zánětu 

(n = 26) 

Ureaplasma species Ureaplasma species 

Ureaplasma species Ureaplasma species 

Ureaplasma species Ureaplasma species 

Ureaplasma species Ureaplasma species 

Ureaplasma species Ureaplasma species 

Ureaplasma species Ureaplasma species 

Ureaplasma species Ureaplasma species 

Ureaplasma species Ureaplasma species 

Ureaplasma species Ureaplasma species 

Chlamydia trachomatis Ureaplasma species 

Haemophilus influenzae  Ureaplasma species 

Fusobacterium nucleatum Ureaplasma species 

Streptococcus agalactiae Ureaplasma species 

Streptococcus species Ureaplasma species 

Leptotrichia amnionii  Ureaplasma species 

Ureaplasma species + Veillonella species Ureaplasma species 

Ureaplasma species + Sneathia sanguinegens  Ureaplasma species 

Ureaplasma species +  Chlamydia trachomatis Mycoplasma hominis 

Ureaplasma species +  Chlamydia trachomatis Mycoplasma hominis 

Ureaplasma species + Leptotrichia amnionii Mycoplasma hominis 

Ureaplasma species +   Mycoplasma hominis Mycoplasma hominis 

Ureaplasma species +   Mycoplasma hominis Mycoplasma hominis 

Ureaplasma species +   Mycoplasma hominis Streptococcus pneumoniae 

Ureaplasma species +   Lactobacillus species Enterococcus faecalis 

Streptococcus agalactiae + Streptococcus anginosus Bifidobacterium species 

Peptococcus species + Propionibacterium species Ureaplasma species + Chlamydia trachomatis 
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KONCENTRACE  KALRETIKULINU V PLODOVÉ VODĚ 

 

Koncentrace kalretikulinu u žen s MIAC 

 

Koncentrace kalretikulinu v plodové vodě byla u pacientek s MIAC vyšší než u 

pacientek bez MIAC (pacientky s MIAC: medián 54,4 ng/ml, rozpětí: 10,9-955,8; bez MIAC: 

medián 32,6 ng/ml, rozpětí: 2,3-180,1; p < 0,0001, obrázek č. 1A). Dále byl testován 

hypotetický vztah mezi množstvím mikrobiální masy Ureaplasma species, určené Ct 

hodnotou z provedeného Real-time PCR a koncentrací kalretikulinu v plodové vodě. Mezi 

množstvím mikrobiální nálože Ureaplasma species a koncentrací kalretikulinu pak byla 

zjištěna pozitivní korelace (Spearman rho = 0,35, p = 0,03). 

 

Koncentrace kalretikulinu při probíhajícím intraamniálním zánětu 

 

Koncentrace kalretikulinu v plodové vodě byla vyšší u žen s intraamniálním zánětem 

vyšší než u žen bez intraamniálního zánětu (se zánětem: medián 66,8 ng/ml, rozpětí: 2,3 – 

955,8; bez zánětu: medián 33,0 ng/ml, rozpětí 7,4 – 180,1;  p < 0.0001, obrázek č. 1B). Byla 

nalezena pozitivní korelace mezi koncentracemi interleukinu 6 a kalretikulinu (Spearman rho 

= 0.32; p < 0.0001). 

 

Koncentrace kalretikulinu při probíhajícím nesterilním intraamniálním zánětu 

 

Nesterilní intraamnialní zánět je spojený s vyšší koncentrací kalretikulinu v plodové 

vodě než je tomu u pacientek této komplikace (se zánětem: medián 82,5 ng/ml, rozpětí: 22,9 

– 955,8, bez zánětu: medián 33,7 ng/ml., rozpětí: 2,3 – 180,1; p < 0.0001; obrázek č. 1C).
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OBRÁZEK Č. 1 – KONCENTRACE KALRETIKULINU V PLODOVÉ VODĚ 

 

A) s ohledem na MIAC 

 

B) na intraamniální zánět 

 

C) na nesterilní intraamniální zánět 

   



42 
 

Pokud byly pacientky rozděleny do čtyř podskupin podle přítomnosti či absence MIAC 

a / nebo intraamniálního zánětu, dosahovaly vzorky pacientek s nesterilním intraamniálním 

zánětem (medián 83 ng/ml., rozpětí: 22,9 – 955,8) statisticky vyšší koncentrace kalretikulinu 

v plodové vodě než u pacientek se sterilním intraamniálním zánětem (medián 41 ng/ml., 

rozpětí: 2,3 – 68,1; p = 0,0007), s kolonizaci (medián 44 ng/ml, rozpětí: 10,9 – 199,8; p < 

0.0001) a ženy bez intraamniálního zánětu a MIAC (medián 31 ng/ml, rozpětí: 7,4 – 180,1; p 

< 0.0001). Medián koncentrace kalretikulinu je u poslední skupiny žen nejnižší (31,1), 

nicméně statisticky významný rozdíl v koncentraci kalretikulinu v plodové vodě mezi touto 

skupinou žen, ženami se sterilním zánětem a ženami s kolonizaci nebyl nalezen (obrázek č. 

2). 

 

OBRÁZEK Č. 2 – KONCENTRACE KALRETIKULINU V PLODOVÉ VODĚ V ZÁVISLOSTI NA 

PŘÍTOMNOSTI MIAC A / NEBO INTRAAMNIÁLNÍHO ZÁNĚTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

KONCENTRACE GRANZYMU A V PLODOVÉ VODĚ 

 

Koncentrace granzymu A u žen s MIAC 

 

U pacientek s MIAC nebyla prokázána vyšší koncentrace granzymu A než u pacientek 

se sterilní amniální dutinou (pacientky s MIAC: medián 16,6 ng/ml, rozpětí: 0,5 – 127,2; bez 

MIAC: medián 19,9 ng/ml, rozpětí: 0,8 – 168,2; p = 0,76, obrázek č. 3A). 

 

Koncentrace granzymu A při probíhajícím intraamniálním zánětu 

 

Intraamniální zánět u pacientek není spojen s vyšší koncentrací granzymu A v plodové 

vodě (se zánětem: medián 18,3 ng/ml, rozpětí: 0,5 – 127,2; bez zánětu: medián 18,7 ng/ml, 

rozpětí: 0,8 -168,2; p = 0.92, obrázek č. 3B). 

 

Koncentrace granzymu A při probíhajícím nesterilním intraamniálním zánětu 

 

Koncentrace granzymu A není vyšší u pacientek s intraamnialním zánětem spojeným 

s bakteriální kolonizací než u pacientek bez zánětu s MIAC (se zánětem spojeným 

s mikrobiální kolonizací: medián 15,9 ng/ml, rozpětí: 0,5 – 127,2, bez zánětu + mikrobiální 

kolonizace: medián 19,2 ng/ml., rozpětí: 0,8 – 168,2; p = 0,17, obrázek č. 3C). 
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OBRÁZEK Č. 3 – KONCENTRACE GRANZYMU A V PLODOVÉ VODĚ 

 

A) s ohledem na MIAC 

 

B) na intraamniální zánět 

 

C) na nesterilní intraamniální zánět 
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U pacientek v závislosti na přítomnosti bakteriální kolonizace a / nebo zánětu 

vykazovaly nejvyšší hodnoty vzorky plodové vody pacientek se sterilním intraamniálním 

zánětem (medián 31,8 ng/ml, rozpětí: 15,4 – 60,4). Koncentrace granzymu A byla u těchto 

pacientek vyšší než u pacientek s nesterilním zánětem (medián 15,9 ng/ml, rozpětí: 0,5 – 

127,2; p = 0,009), u pacientek s MIAC a bez zánětu (medián 17,2 ng/ml, rozpětí: 1,1 – 51,1; p 

= 0,04) i u pacientek bez MIAC a bez zánětu (medián 18,8 ng/ml, rozpětí: 0,8 – 168,2, p = 

0,01). Vzájemné porovnání zbylých skupin pacientek neukázalo statisticky významný rozdíl 

v koncentraci granzymu A (obrázek č. 4). 

 

OBRÁZEK Č. 4 – KONCENTRACE GRANZYMU A V PLODOVÉ VODĚ V ZÁVISLOSTI NA 

PŘÍTOMNOSTI MIAC A / NEBO INTRAAMNIÁLNÍHO ZÁNĚTU 
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KONCENTRACE GDF-15 V PLODOVÉ VODĚ 

 

Koncentrace GDF-15 u žen s MIAC 

 

Koncentrace GDF-15 v plodové vodě nebyla u pacientek s MIAC statisticky vyšší než u 

pacientek bez MIAC (pacientky s MIAC: medián 15 200 ng/ml, rozpětí: 6 247 – 34 800; bez 

MIAC: medián 17 000 ng/ml, rozpětí: 4 051 – 48 500; p = 0,1888, obrázek č. 5A). 

 

Koncentrace GDF-15 při probíhajícím intraamniálním zánětu 

 

Koncentrace GDF-15 v plodové vodě nebyla u žen se zánětem statisticky vyšší než u 

žen bez zánětu (se zánětem: medián 15 200 ng/ml, rozpětí: 4 051 – 35 100; bez zánětu: 

medián 16 600 ng/ml, rozpětí: 5442 – 48 500; p = 0.2071, obrázek č. 5B).  

 

Koncentrace GDF-15 při probíhajícím nesterilním intraamniálním zánětu 

 

Intraamnialní nesterilní zánět není spojen s vyšší koncentrací GDF-15 v plodové vodě 

než u pacientek bez zánětu a bez MIAC (s nesterilním zánětem: medián 14 950 ng/ml, 

rozpětí: 7 409 – 21 800, bez zánětu a bez MIAC: medián 16 800 ng/ml, rozpětí: 4 051 – 48 

500; p = 0,0518, obrázek č. 5C).
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OBRÁZEK Č. 5 – KONCENTRACE GDF-15 V PLODOVÉ VODĚ 

 

A) s ohledem na MIAC 

 

B) na intraamniální zánět 

 

    C) na nesterilní intraamniální zánět 
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Koncentrace GDF-15 nebyla statisticky významně vyšší či nižší při porovnání hodnot u 

skupin pacientek se zánětem a současným MIAC (medián 14 950 ng/ml, rozpětí: 7 409 – 21 

800), pacientek se zánětem sterilním (medián 19 450 ng/ml, rozpětí: 4 051 – 35 100), 

pacientek s MIAC bez probíhajícího zánětu (medián 16 300 ng/ml, rozpětí: 6 247 – 34 800) a 

pacientek bez komplikací (medián 16 600 ng/ml, rozpětí: 5 442 – 48 500) (obrázek č. 6).  

 

OBRÁZEK Č. 6 – KONCENTRACE GDF-15 V PLODOVÉ VODĚ V ZÁVISLOSTI NA PŘÍTOMNOSTI 

MIAC A / NEBO INTRAAMNIÁLNÍHO ZÁNĚTU 
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KONCENTRACE KLASTERINU V PLODOVÉ VODĚ 

 

Koncentrace klasterinu u žen s MIAC 

 

U pacientek s MIAC byla zjištěna statisticky nižší koncentrace klasterinu v plodové 

vodě než u pacientek bez MIAC (pacientky s MIAC: medián 1 328 ng/ml, rozpětí: 299 – 3 958; 

bez MIAC: medián 1 637 ng/ml, rozpětí: 471 – 6 288; p = 0,0193, obrázek č. 7A). 

 

Koncentrace klasterinu při probíhajícím intraamniálním zánětu 

 

Nebyl nalezen statisticky významný rozdíl mezi koncentrací klasterinu v plodové vodě 

mezi vzorky od pacientek s intraamniálním zánětem a bez zánětu (se zánětem: medián 1 309 

ng/ml, rozpětí: 299 – 3 958; bez zánětu: medián 1 581 ng/ml, rozpětí: 471 – 6 288; p = 

0,1066, obrázek č. 7B). 

 

Koncentrace klasterinu při probíhajícím nesterilním intraamniálním zánětu 

 

U pacientek s nesterilním intraamnialním zánětem byla nalezena nižší koncentrace 

klasterinu v plodové vodě než u pacientek bez zánětu a MIAC (s nesterilním zánětem: 

medián 1 281 ng/ml, rozpětí: 299 – 3 958, bez zánětu a MIAC: medián 1 581 ng/ml, rozpětí: 

471 – 6 288; p = 0,04944, obrázek 7C). 
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OBRÁZEK Č. 7 – KONCENTRACE KLASTERINU V PLODOVÉ VODĚ 

 

A) s ohledem na MIAC 

 

 

B) na intraamniální zánět 

 

  C) na nesterilní intraamniální zánět 
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Analýza koncentrace klasterinu v plodové vodě u pacientek rozdělených podle 

přítomnosti či absence MIAC a intramniálního zánětu do čtyř podskupin prokázala statisticky 

nižší koncentraci klasterinu v u pacientek s intramniálním zánětem a MIAC (medián 1 281 

ng/ml, rozpětí: 299 – 3 958) než u pacientek bez probíhajícího zánětu a bez MIAC (medián 

1 637 ng/ml, rozpětí: 471 – 6 288, p = 0,03297). Porovnání výsledků se skupinou pacientek se 

zánětem sterilním (medián 1 580 ng/ml, rozpětí 823 – 3 373) a skupinou pacientek s MIAC 

bez zánětu (medián 1 400 ng/ml, rozpětí: 678 – 3 643) nepřineslo statisticky významné 

výsledky (obrázek č. 8). 

 

OBRÁZEK Č. 8 – KONCENTRACE KLASTERINU V PLODOVÉ VODĚ V ZÁVISLOSTI NA 

PŘÍTOMNOSTI MIAC A / NEBO INTRAAMNIÁLNÍHO ZÁNĚTU 

 

 



55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

KONCENTRACE KATEPSINU G V PLODOVÉ VODĚ 

 

Koncentrace katepsinu G u žen s MIAC 

 

Byla zjištěna vyšší koncentrace katepsinu G v plodové vodě u pacientek s MIAC než u 

pacientek bez MIAC (pacientky s MIAC: medián 83,ng/ml, rozpětí: 38,1 – 307,1; bez MIAC: 

medián 65 ng/ml, rozpětí: 16,1 – 319,7; p = 0,007, obrázek č. 9A). 

 

Koncentrace katepsinu G při probíhajícím intraamniálním zánětu 

 

Koncentrace katepsinu G v plodové vodě byla vyšší u žen se zánětem než u žen bez 

zánětu (se zánětem: medián 103 ng/ml, rozpětí: 47,6 – 307,1; bez zánětu: medián 66 ng/ml, 

rozpětí: 16,1 – 319,7; p ˂ 0,0001, obrázek č. 9B).  

 

Koncentrace katepsinu G při probíhajícím nesterilním intraamniálním zánětu 

 

Koncentrace katepsinu G je vyšší u pacientek s intraamnialním zánětem spojeným 

s MIAC než u pacientek bez nesterilního zánětu (se zánětem + MIAC: medián 103 ng/ml, 

rozpětí: 50,9 – 307,1; bez nesterilního zánětu: medián 67 ng/ml, rozpětí: 16,1 – 319,7; p ˂ 

0,0001, obrázek č. 9C). 
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OBRÁZEK Č. 9 – KONCENTRACE KATEPSINU G V PLODOVÉ VODĚ 

 

A) s ohledem na MIAC 

 

 

B) na intraamniální zánět 

 

 C) na nesterilní intraamniální zánět 
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Koncentrace katepsinu G v plodové vodě byla statisticky vyšší u skupiny pacientek 

s nesterilním intraamniálním zánětem (medián 103 ng/ml, rozpětí: 50,9 – 307,1) než u 

skupiny pacientek bez zánětu avšak s MIAC (medián 72 ng/ml, rozpětí: 38,1 – 111,7; p < 

0,0001) a u skupiny pacientek bez probíhajícího zánětu a MIAC současně (medián 65 ng/ml, 

rozpětí: 16,1 – 319,7; p < 0,0001). Tato skupina (tedy pacientky bez zánětu a bez MIAC) 

rovněž vykazuje statisticky nižší koncentraci katepsinu G než skupina pacientek se zánětem 

sterilním (medián 105 ng/ml, rozpětí: 47,6 – 255,7; p = 0,02904). Analýza hodnot mezi 

skupinami pacientek se zánětem (sterilním vs. nesterilním) neukázala statisticky významné 

rozdíly (p = 0,4412); rovněž hodnoty pacientek bez zánětu (MIAC pozitivní vs. bez MIAC) 

nevykazují statisticky významnou odlišnost (p = 0,3716) (obrázek č. 10). 

 

OBRÁZEK Č. 10 – KONCENTRACE KATEPSINU G V PLODOVÉ VODĚ V ZÁVISLOSTI NA 

PŘÍTOMNOSTI MIAC A / NEBO INTRAAMNIÁLNÍHO ZÁNĚTU 
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DISKUSE 

 

Práce měla za cíl zhodnotit přítomnost, resp. koncentraci pěti vybraných parametrů 

souvisejících s imunitou v plodové vodě u žen s PPROM a zhodnotit, zda se koncentrace 

těchto parametrů lišila v závislosti na přítomnosti či nepřítomnosti MIAC a přítomnosti či 

absenci intraamniálního zánětu, případně posoudit, zda konkrétní parametr může být 

užitečný při detekci výše uvedených komplikací. 

Koncentrace kalretikulinu v plodové vodě (bez ohledu na přítomný PPROM či jeho 

absenci) nebyla dosud studována. Námi provedené měření zjistilo, že (i) ženy s MIAC vykazují 

vyšší koncentrace kalretikulinu v plodové vodě než ženy bez MIAC, (ii) u žen s intraamniálním 

zánětem byla zjištěna vyšší koncentrace této molekuly než u žen bez zánětu, (iii) koncentrace 

kalretikulinu v plodové vodě u žen s nesterilním intraamniálním zánětem byla vyšší než u žen 

bez MIAC a intraamniálního zánětu. Dále bylo zjištěno, (iv) že koncentrace kalretikulinu 

v plodové vodě pozitivně koreluje s koncentrací interleukinu 6 a (v) s mikrobiální náloží 

Ureaplasma species. Při analýze hodnot u pacientek rozdělených podle přítomnosti či 

chybění MIAC a intraamniálního zánětu bylo zjištěno, (vi) že pacientky s nesterilním 

intraamniálním zánětem vykazují vyšší koncentraci kalretikulinu v plodové vodě než 

pacientky se sterilním zánětem, s kolonizací a pacientky bez MIAC a intraamniálním zánětem 

současně.  

Vzhledem ke komplexnosti proteinu a jeho funkční diverzitě není jednoduché přesně 

definovat úlohu kalretikulinu v patogenezi intraamniálního zánětu u PPROM. V našich 

výsledcích byla zvýšená koncentrace této molekuly zjištěna jak v případě mikrobiální 

kolonizace, tak probíhajícího intraamniálního zánětu. Vzhledem k výše uvedeným 

rozmanitým funkcím této molekuly předpokládáme jeho zvýšenou koncentraci během 

patologických situací, mezi něž rozhodně intraamniální zánět či infekce patří. V obdobně 

provedené studii bylo např. prokázáno výrazně zvýšené zastoupení kalretikulinu u pacientů 

se skupinou zánětlivých střevních onemocnění (IBD; Intenstinal Bowel Disease) oproti zdravé 

kontrolní skupině (170), kde bylo navrhnuto přiřadit kalretikulinu diagnostický význam ve 

vztahu k prognóze onemocnění. Uvolnění kalretikulinu do extracelulárního prostoru se děje 

za podmínek buněčného stresu, resp. stresu ER, kdy je v reakci na nepříznivé podmínky 
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během zánětu, spolu s dalšími rezidentními proteiny ER jako je např. kalnexin a další 

proteiny teplotního šoku, vystaven na buněčné membráně, či secernován mimo buňku (171). 

Zvýšená exprese s následnou extracelulární lokalizací kalretikulinu byla prokázána za 

podmínek virové exprese (172, 173). Zvýšený přepis genu pro kalretikulin byl rovněž 

pozorován na rybích modelech po inokulaci gram-negativními bakteriemi (189). Zvýšená 

exprese a extracelulární lokalizace kalretikulinu  potom pravděpodobně slouží k i) 

nastartování opravných mechanismů (protektivní účinek kalretikulinu proti oxidativnímu 

stresu, regulace koncentrace a uložení iontů vápníku a chaperonové funkce), ii) podpoře 

zánětlivých procesů přes aktivaci transkripčního faktoru NFkB, kdy ztráta funkčnosti 

kalretikulinu vede ke snížení prozánětové signalizace přes tento transkripční faktor (174), 

stimulaci produkce interleukinu 6 a TNFα (99) a aktivaci T-lymfocytů (171) iii) stimulaci 

fagocytózy (102), iv) v úvahu připadá i možná zvýšená produkce MHC I na povrchu buněk. 

Fakt, že koncentrace kalretikulinu v plodové vodě pozitivně koreluje s množstvím mikrobiální 

masy a interleukinu 6 pak podporuje představu, že intenzita zánětlivé odpovědi odpovídá 

množství mikrobiální nálože. Stavy samotné mikrobiální kolonizace bez přítomného zánětu či 

zánět definovaný jako sterilní, tedy bez účastni bakterií, statisticky vyšší expresi kalretikulinu 

nevykazovaly. Až asociace zánětu s mikrobiální kolonizací se tedy jeví jako stav, kdy dochází 

ke zvýšení produkce tohoto chaperonu (resp. jeho extracelulární lokalizaci). Přesný zdroj 

kalretikulinu není znám. Může se jednat o kalretikulin uvolněný z imunocytů podílejících se 

na imunitní odpovědi, rovněž však jako zdroj molekuly můžou sloužit odloučené buňky 

placenty či plodových obalů.  

Výsledky poukázaly na účast kalretikulinu během intraamniálního zánětu 

asociovaném s mikrobiální kolonizací u pacientek s PPROM. Kalretikulin se jeví jako vhodný 

parametr pro stanovení přítomnosti nesterilního intraamniálního zánětu, jako vhodná 

„cutoff“ hodnota pro stanovení nesterilního intraamniálního zánětu byla stanovena na 

základě sensitivity a specificity hodnota koncentrace kalretikulinu 81,4 ng/ml v plodové 

vodě. 
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Zhodnocení množství granzymu A v plodové vodě neukázalo statisticky významné 

rozdíly v koncentraci této molekuly v závislosti na přítomnosti či absenci intraamniálního 

zánětu či mikrobiální kolonizace. Celková analýza hodnot u skupiny poté ukázala statisticky 

vyšší koncentraci granzymu A u pacientek se sterilním zánětem vůči všem ostatním 

podskupinám pacientek. Jedná se však, vzhledem k ne příliš frekventované komplikaci, o 

malou skupinu (n = 8). V současné literatuře není studie, která by dávala koncentraci 

granzymu A v plodové vodě do souvislosti s PP nebo s PPROM. Výše uvedené výsledky 

odpovídají výběru skupiny pacientek, tedy ženám bez onkologických onemocnění a bez 

prokázaných klinicky manifestujících virových infekcí, kde by byla zvýšená koncentrace 

granzymu A očekávána. Na druhou stranu je popsán extracelulární výskyt granzymů během 

zánětu (103). To může být způsobeno únikem granzymů do extracelulárního prostoru během 

imunologické synapse, ale rovněž jejich aktivní secernací imunocyty bez ohledu na 

cytotoxickou reakci. Tento jev (uvolnění granzymů A a B nezávisle na cytotoxické reakci) je 

např. dobře popsán při intravenózním podání bakteriálního LPS zdravým lidem i při inkubaci 

plné krve s LPS či bakteriemi. Tento efekt se však ve specifickém prostředí intraamniální 

infekce patrně nebude uplatňovat vzhledem k faktu, že bakteriální infekce je ve většině 

případů způsobena mykoplazmaty, která vykazují zcela unikátní složení buněčného povrchu 

bez přítomnosti bakteriální buněčné stěny a bez přítomného LPS. Granzym A se tak nejeví 

jako molekula zúčastněná v patofyziologii intraamniálního zánětu a současně ani jako 

vhodný marker k jeho predikci. 

 

Rozbor koncentrace GDF-15 v plodové vodě nepřinesl žádné statisticky významné 

výsledky při porovnání hodnot u pacientek se intraamniálním zánětem a / nebo s MIAC. 

Zásadním zdrojem GDF-15 v ženském těle je placenta, která produkuje vysoké množství této 

molekuly za fyziologických podmínek (135), ovšem stejně také buňky plodových obalů. 

Tomuto faktu odpovídá i obecně vysoká koncentrace GDF-15 v plodové vodě (mediány 

koncentrací se u všech skupin pacientek pohybují mezi 10 000 – 20 000 ng/ml). Zvýšená 

exprese mRNA genu pro GDF-15 je během těhotenství indukována přítomností interleukinu 

6 a dalších prozánětových cytokinů (124). Tento fakt naznačuje, že GDF-15 během 

těhotenství napomáhá udržování materno-fetálního rozhraní a správné imunologické 

tolerance plodu (175). GDF-15, patřící do rodiny TGF-β, tak v reakci na změny v koncentraci 
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cytokinů, jež svědčí pro probíhající zánět, stimuluje protizánětovou odpověď a chrání tak 

plod před jeho nebezpečnými vlivy. Molekula GDF-15 je schopna indukovat expresi 

transkripčního faktoru FoxP3 v CD4+ pomocných T lymfocytech, čímž stimuluje jejich 

přeměnu na lymfocyty regulační a zvyšuje tak jejich poměr v mikroprostředí (176). Zvyšování 

poolu Tregů pak pomáhá v nastavení protizánětového prostředí. GDF-15 dále inhibuje 

proliferaci mononukleárních leukocytů a vytváří obecně imunosupresivní prostředí. Tomu 

odpovídá i pozorování, že ačkoliv GDF-15 není produkován v neaktivovaných makrofázích, 

k jeho produkci dochází po stimulaci buněk molekulami jako jsou např. interleukin 1,  

interleukin 3, TNF-α, angiotenzin II, růstový faktor G-CSF nebo phorbol myristát. Naopak LPS 

buněčných stěn gram-negativních bakterií nebo interferon-γ produkci GDF-15 nevyvolávají 

(131). Takový mechanismus patrně slouží jako autokrinní regulátor aktivovaných makrofágů 

během zánětu.  

Během těhotenství dosahuje sérová koncentrace GDF-15 nejvyšších hodnot během 

třetího trimestru (177), kdy hrozí i nejvyšší riziko předčasného porodu. Snížená hladina mezi 

6. a 13. týdnem těhotenství naopak může předpovídat riziko potracení plodu (178).  

Zda však existuje souvislost s patologickými jevy během těhotenství a GDF-15 však 

není zatím zcela jednoznačně zodpovězeno. Z výsledků studie zaměřené na stanovení 

koncentrace GDF-15 během těhotenství (179) vyplývá, že sérová koncentrace je u žen 

těhotných vyšší než u netěhotných žen v plodném věku, a že jeho koncentrace pozitivně 

koreluje s gestačním věkem. Dále byly naměřeny vyšší hladiny proteinu u pacientek, jejichž 

těhotenství bylo komplikováno: (i) diabetem a (ii) preeklampsií. Diabetes mellitus je ovšem 

patologický faktor zvyšující hladinu GDF-15 sám o sobě nezávisle na těhotenství, proto jeho 

vyšší zastoupení v krvi není překvapivé (180). Ohledně sérové koncentrace GDF-15 u 

pacientek s preeklampsií však nepanuje jednotný názor. Jiná studie uvádí (181), že zvýšená 

koncentrace této molekuly u obdobné kohorty pacientek s preeklampsií nebyla pozorována. 

Pokud definujeme probíhající intraamniální zánět na základě zvýšené koncentrace 

interleukinu 6 (vyšší než 745pg/ml), je možné za těchto podmínek očekávat současně vyšší 

koncentraci GDF-15 s ohledem na výše uvedená pozorování, že exprese GDF-15 je 

stimulována během probíhajícího zánětu. Naše výsledky však neprokázaly rozdíl 

v koncentraci GDF-15 s ohledem na přítomnost MIAC či intraamniálního zánětu. Obdobná 
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studie byla provedena vědci z univerzity v Aucklandu (182) u kohorty pacientek s PPROM. 

Koncentrace GDF-15 měřená v plodové vodě u vzorků odebraných mezi 15. a 41. týdnem 

těhotenství od pacientek s PPROM nebyly statisticky významně vyšší než u kontrolní skupiny 

zdravých žen, současně nebyla pozorována statistická významnost u pacientek s MIAC nebo 

s PP. Zvýšenou produkci proteinu rovněž nevyvolalo ani stimulování choriodeciduálních 

buněk prozánětovými cytokiny in vitro. 

Námi získané výsledky jsou v souladu s výše uvedeným pozorováním a podporují 

názor, že GDF-15 není účastný v patofyziologickém procesu PPROM a nejeví se jako vhodná 

molekula pro predikci probíhajícího intraamniálního zánětu. 

 

Analýza hodnot klasterinu přinesla zajímavé zjištění, a sice že koncentrace molekuly 

v plodové vodě je statisticky nižší u pacientek MIAC oproti ženám bez MIAC. Stejně tak ženy 

s nesterilním intraamniálním zánětem měly nižší hladinu klasterinu než ženy bez této 

komplikace. Mezi přítomností a absencí zánětu jako takového není v koncentraci klasterinu 

statistický rozdíl (p = 0,1066). Ze vzájemné analýzy jednotlivých podskupin pacientek podle 

přítomnosti MIAC a probíhajícího intraamniálního zánětu vyplynul statisticky významný 

rozdíl mezi pacientkami s MIAC a probíhajícím intraamniálním zánětem oproti zdravým 

rodičkám, kdy pacientky s prokázaným nesterilním intraamniálním zánětem vykazovaly nižší 

koncentraci proteinu v plodové vodě. Z těchto výsledků se dá vyvodit, že vliv na koncentraci 

klasterinu měla spíše přítomnost bakterií než samotná přítomnost zánětu, zároveň však 

plodová voda s nesterilním intraamniálním zánětem současně vykazovala koncentrace 

klasterinu nejnižší z celé analyzované skupiny. Jaký je přesný význam klasterinu v patogenezi 

PPROM případně intraamniálního zánětu není známo. Existují studie zaměřené na detekci 

klasterinu v séru či v placentě u pacientek s preeklampsií a růstovou retardací plodu (183, 

184, 185), které se shodují v konstatování, že u těchto kohort pacientek byly naměřeny 

koncentrace klasterinu vyšší u pacientek s výše uvedenými obtížemi, než u kontrolních 

skupin. Přestože se jedná o zcela odlišnou studijní skupinu, víme, že se klasterin podílí na 

reparačních procesech a konformačních úpravách proteinů během buněčného stresu, 

hypoxie, apoptózy a že je zároveň potvrzena jeho zvýšená exprese během mnoha různých 

patologických (a zánětlivých) stavů. Námi získané údaje tedy neodpovídají sledovanému 
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trendu z jiných klinických oborů, kde zvýšená koncentrace klasterinu signalizuje probíhající 

patologický jev. Jedno z možných vysvětlení námi získaných údajů by mohlo spočívat ve 

vlastnosti klasterinu regulovat funkci komplementu (186), což může být významné právě při 

probíhající imunitní odpovědi na přítomnost extracelulárních bakterií. Vazba klasterinu na 

složky komplementu může pak snižovat schopnost detekce klasterinu námi zvolenou 

laboratorní metodou. Rovněž je známa schopnost některých bakterií vázat klasterin a 

inhibovat tak jeho komplement regulační funkci (187, 188), není však popsáno, že by se 

tento jev uplatňoval v přítomnosti bakterií rodu Ureaplasma či Mycoplasma. Klasterin se 

tedy, podle našich výsledků, nejeví jako vhodný marker pro sledování přítomnosti 

intraamniálního zánětu. 

 

U katepsinu G byly zjištěny statisticky významně vyšší koncentrace v plodové vodě u 

pacientek s intraamniálním zánětem a u žen s MIAC oproti ženám bez těchto komplikací. 

Celková analýza sledované skupiny pacientek pak ukázala rozdíl mezi skupinou se zánětem 

(ať už sterilním či nesterilním) a bez zánětu (byť s bakteriální kolonizací). Nejvýznamnějším 

zdrojem katepsinu G jsou neutrofilní granulocyty, proto vysvětlení tohoto jevu patrně tkví 

v migraci neutrofilních granulocytů do místa probíhajícího zánětu a jejich aktivní účasti na 

něm. Naopak samotná přítomnost bakterií  bez vyvolaného zánětu, pak logicky migraci 

neutrofilů nestimuluje a koncentrace katepsinu G tak není zvýšena. Rovněž se však dá 

předpokládat, že zvýšení koncentrace katepsinu G v plodové vodě se děje jako následek 

zánětu, a to i zánětu sterilního, nikoliv jako jeho příčina. Žádná studie, která by dávala 

koncentraci katepsinu G v plodové vodě do souvislosti s PP nebo s PPROM není známa. 

Zvýšená koncentrace katepsinu G se proto jeví jako potenciální marker pro sledování 

přítomnosti či absence intraamniálního zánětu, nezávisle na jeho původu. 
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ZÁVĚR 

 

Práce měla za cíl stanovit koncentraci vybraných molekul v plodové vodě u pacientek 

s PPROM; zhodnotit, zda se koncentrace dané látky mění v závislosti na přítomnosti MIAC a 

intraamniálního zánětu; podle získaných výsledků vyhodnotit, zda se sledování dynamiky 

koncentrace dané molekuly jeví jako vhodné pro stanovení probíhajícího intraamniálního 

zánětu. 

Bylo zjištěno, že koncentrace kalretikulinu v plodové vodě je vyšší u pacientek 

s probíhajícím nesterilním intraamniálním zánětem. Kalretikulin se jeví jako vhodný marker 

pro stanovení výše uvedených změn, jako vhodná „cutoff“ byla stanovena koncentrace 81,4 

pg/ml. U granzymu A byla zjištěna vyšší koncentrace v plodové vodě u pacientek se sterilním 

intraamniálním zánětem, výsledky však mohou být zkresleny malým souborem pacientek. 

Analýza hodnot koncentrace GDF-15 neukázala rozdíly v rámci souboru pacientek. V případě 

klasterinu bylo zjištěno snížení koncentrace v plodové vodě v přítomnosti MIAC. Byla 

pozorována zvýšená koncentrace katepsinu G v plodové vodě u pacientek s intraamniálním 

zánětem, katepsin G by tak rovněž mohl být vhodným markerem pro detekci probíhajícího 

intraamniálního zánětu. 

Výsledky analýzy kalretikulinu ve vztahu k těhotenství komplikovaném PPROM byly 

publikovány v článku „Amniotic fluid calreticulin in pregnancies complicated by the preterm 

prelabor rupture of membranes“ v březnu 2016 v „Journal of Maternal-Fetal & Neonatal 

Medicine“ (Taylor & Francis Group, 2015 IF: 1,37). V červnu 2016 byla ve stejném periodiku 

přijata ke zveřejnění studie o vztahu interleukinu 6 v pupečníkové krvi k intraamniálnímu 

zánětu a PPROM – „Intraamniotic inflammation and umbilical cord blood interleukin-6 

concentrations in pregnancies complicated by preterm prelabor rupture of membranes“. 

Práce byla finančně zajištěna projektem „PRVOUK“ P37/10 Lékařské fakulty v Hradci 

Králové – Karlovy univerzity v Praze a Fakultní nemocnicí Hradec Králové. 
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