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Abstrakt: 

Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra biologických a lékařských věd 

Student: Hana Beránková 

Školitel: PharmDr. Miroslav Kovařík, PhD.  

Název bakalářské práce: Využití biomarkerů pro diagnostiku a prevenci preeklampsie a 

eklampsie 

Cíl: 

Cílem této práce bylo získat přehled v problematice preeklampsie, sumarizovat poznatky 

o laboratorních vyšetřeních pro diagnostiku této choroby a zaměřit se na biochemické 

markery, které jsou k rozpoznání nemoci nezbytné.  

Hlavní poznatky: 

Preeklampsie je hypertenzní onemocnění, které v dnešní době představuje značnou 

komplikaci gravidity. Vzhledem k dosud neupřesněné etiologii není predikce ani diagnostika 

tohoto onemocnění jednoduchá. Hladiny některých biomarkerů, měřitelných jak v krvi, tak 

v moči, usnadňují rozpoznání blížící se nemoci ještě před prvními klinickými projevy. 

Neexistuje ovšem žádný faktor, který by samotný spolehlivě určil, zda se jedná o 

preeklampsii. Proto se v současné době využívají kombinace různých markerů.  

Závěr: 

Zde uvedené množství markerů dokazuje, že není snadné vymezit ty nejspolehlivější. 

Lékaři dnes nejčastěji volí metody k vyšetření angiogenních faktorů a poměru hladin 

solubilní fms-like tyrosin kinásy ku placentárnímu růstovému faktoru (sFlt-1/PIGF). 

Přestože se diagnostika preeklampsie stále zkoumá a zdokonaluje a biomarkerů pořád 

přibývá, z mého pohledu je i přesto problém v nepřesném stanovení správné kombinace 

metod, která by včas a naprosto spolehlivě odhalila, že těhotné ženě i plodu hrozí 

preeklampsie. 

Klíčová slova: komplikace v těhotenství, biomarkery, preeklampsie a eklampsie 
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Abstract: 

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Biological and Medical Sciences 

Author: Hana Beránková 

Supervisor: PharmDr. Miroslav Kovařík, PhD. 

Title of the bachelor thesis: Use of biomarkers for the diagnosis and prevention of 

preeclampsia and eclampsia 

Aim of the thesis: 

The aim of this thesis was to gain an overview of preeclampsia, to summarize the 

findings of laboratory examinations for the diagnosis of this disease and to focus on the 

biochemical markers necessary to recognize the disease. 

Main findings: 

Preeclampsia is a hypertensive disease, which today is a major complication of 

pregnancy. Because of the undetermined etiology, neither the prediction nor the diagnosis of 

this disease is simple. The levels of some biomarkers, measurable in both blood and urine, 

make it easier to recognize the approaching disease before the first clinical manifestations. 

However, there is no factor that would reliably determine whether it is preeclampsia. 

Therefore, combinations of different markers are currently used. 

Conclusion: 

The number of markers shown here proves that it is not easy to define the most reliable 

ones. Today, physicians choose methods to investigate angiogenic factors and the ratio of 

soluble fms like tyrosine kinase to placental growth factor (sFlt-1/PIGF). Although the 

diagnosis of preeclampsia is still being investigated and improved, and biomarkers are still 

on the rise, in my opinion there is still a problem in inaccurate combination of methods that 

would accurately and reliably reveal that pregnant woman and fetus are at risk of 

preeclampsia. 

Keywords: complications in pregnancy, biomarkers, preeclampsia and eclampsia 
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Úvod 

Tato bakalářská práce se zabývá komplikacemi v průběhu těhotenství, z velké části 

konkrétně preeklampsií, což je závažné onemocnění týkající se těhotných žen, 

charakteristické především hypertenzí. 

I přesto, že dnešní diagnostické a léčebné metody jsou velice vyspělé, představují nemoci 

spojené s graviditou stále jeden z důvodů mateřské a novorozenecké morbidity a mortality. 

Skupinu hypertenzních onemocnění řadíme mezi nemoci s častým výskytem a ne příliš 

příznivou prognózou. Jedná se o skupinu různě závažných chorob s rozdílným výskytem 

vzhledem ke stáří plodu. Z důvodu prognózy a osobní zkušenosti s ženami, které si touto 

nemocí prošly, bych zpracováním bakalářské práce ráda upozornila na to, jak moc je 

důležitá znalost rizikových faktorů preeklampsie, které lze omezit, popřípadě odhalit 

včasnou diagnostikou, protože pozdní diagnostika preeklampsie může vést k eklampsii. 

Eklamptický záchvat projevující se tonicko-klonickými křečemi, ohrožuje život matky i 

plodu. 

   Při pravidelných prohlídkách gravidní ženy může ošetřující lékař zjistit několik typických 

znaků preeklampsie, a proto je kontrola a prevence velice důležitá pro včasnou diagnostiku.   

  Hlavním tématem bakalářské práce jsou biomarkery, což jsou biologické faktory, jejichž 

hladiny v séru popřípadě v moči úzce souvisí s vývojem preeklampsie a mohou výrazně 

pomoci včasnému rozpoznání této nemoci. Zmíněny jsou jak běžné, rutinně vyšetřované 

markery, tak biomarkery, které zatím nejsou součástí základních vyšetřovacích metod, ale 

poznatky o jejich využití a korelaci s onemocněním jsou zkoumány a dále rozvíjeny. 
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Zadání bakalářské práce - cíl práce 

Cílem této práce je vypracování literární rešerše z odborné literatury a databází, poukázat 

na komplikace během těhotenství a zaměřit se na hypertenzní choroby, mezi něž patří 

preeklampsie a eklampsie. Zmínit jejich etiologii, patogenezi, příznaky a diagnostiku. 

Záměrem práce je také popsat a komentovat nové poznatky v oblasti preeklampsie se 

zaměřením na diagnostiku a prevenci pomocí biomarkerů. 
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1 Komplikace těhotenství 

Většina těhotenství probíhá fyziologicky. Avšak u jedné čtvrtiny až třetiny těhotných žen 

se objevují rizikové faktory, které mohou změnit dosud fyziologicky probíhající těhotenství. 

Pokud nejsou u těhotné provedena určitá preventivní opatření, může vzniknout závažná 

těhotenská patologie a v některých případech dochází i k patologickému průběhu porodu. 

Právě tato riziková těhotenství mají výrazně vyšší výskyt perinatální úmrtnosti a morbidity. 

Ve skutečnosti dojde k těmto patologickým stavům jen u 20-30 % žen s rizikovými faktory. 

Mnoho symptomů se projeví až v pozdních stádiích těhotenství a lékař většinou nestačí 

provést náležitá preventivní opatření. Proto je nutné určit rizikové faktory nejlépe již během 

prvních návštěv gynekologicko-porodnické poradny (Hájek, 2004). 

 

Příčina rizikového těhotenství nemusí být jen ze strany plodu, ale i ze strany těhotné 

ženy, tedy budoucí matky. Významnou roli zde hrají dědičné faktory, věk matky, její 

zdravotní a psychický stav a předchozí průběh těhotenství (Hájek, 2004). 

Těchto problémů řeší porodníci desítky. Nejznámější a zároveň nejvýznamnější 

komplikace jsou uvedeny níže. Značná část souvisí s rizikovými faktory a komplikacemi 

preeklampsie. 

1.1 Trombofilie a tromboembolické komplikace 

Trombofilie je vrozená nebo získaná porucha hemostatického mechanismu se zvýšenou 

tendencí ke krevnímu srážení a trombotizaci. Trombofilní stavy jsou odpovědné za velkou 

část závažných stavů během těhotenství a šestinedělí, zahrnující rozvoj tromboembolické 

nemoci, mají vliv i při etiopatogenezi růstové retardace plodu, nitroděložního úmrtí plodu, 

předčasného odlučování (abrupce) placenty, spontánních potratů, také preeklampsie a 

HELLP syndromu (Alfirevic et al., 2001; Procházka et al., 2004).  

 

Pravděpodobně se ale na těchto komplikacích podílejí i další vrozené či získané faktory i 

vliv vnějšího prostředí. Vyskytují se v kterémkoliv trimestru, ovšem maximum výskytu je 

pozorováno hlavně po porodu. Většina trombofilií je vrozená. Tyto stavy vznikají na 

základě Leidenské mutace genu V, autozomálně dědičné deficience antitrombinu, proteinu 

S či proteinu C. Mezi příčiny získané trombofilní poruchy se řadí především maligní nádory 

či antifosfolipidový syndrom, který však svým klinickým obrazem do jisté míry připomíná 

formu vrozenou (Kessler, 2006). 
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Klinický pojem tromboembolie zahrnuje dva chorobné děje. Vznik krevní sraženiny 

(trombu) uvnitř cévního řečiště a vmetení (embolizace) sraženiny do cév na jiném místě těla. 

Embolie je patologický stav, který ohrožuje život rodičky a může způsobit její smrt. 

Klasifikuje se do tří druhů - embolie krevním trombem, embolie plodovou vodou a 

vzduchová embolie. Obecně se tvrdí, že riziko tromboembolických komplikací v těhotenství 

stoupá s věkem a je až 6x vyšší, než u netěhotných žen (Binder et al., 2004). 

Na vzniku tromboembolické nemoci se podílí několik změn. Z hlediska hemodynamiky 

se v těhotenství zvyšuje cévní roztažnost a snižuje se cévní tonus. Na hyperkoagulačním 

stavu se během gravidity podílí více faktorů. Mezi ně patří zvýšené hladiny fibrinogenu, 

faktoru VIII a von Willebrandova faktoru. Také pokles hladiny proteinu S a C a výrazné 

snížení fibrinolytické aktivity. Zvýšená agregace trombocytů vede k poruše výstelky 

krevních cév (endotelu) a podporuje vznik trombu. V průběhu těhotenství dochází i 

k hormonálním změnám. Vzestup estrogenů napomáhá produkci koagulačních faktorů a tím 

podporuje hyperkoagulační stav. Vysoké hladiny progesteronu tlumivě působí na svalovinu 

cév a negativně tak ovlivňují tonus cévní stěny. To společně s rostoucím krevním tlakem 

zvětšující se dělohy vede ke zpomalení krevního proudu. Tyto 3 zmíněné faktory  

(poškození endotelu, stáza krve, hyperkoagulační stav), které jsou příčinou vzniku žilní 

trombózy, se nazývají Virchowova triáda (Binder et al., 2004; Křepela, 2007). 

1.1.1 Plicní embolie  

Plicní embolie je náhlá obstrukce plicní arteriální vaskulatury, která je obvykle 

způsobena embolizací trombu z hlubokých žil v rámci dolních končetin a pánve, často také 

z ledvinných žil, dolní duté žíly a pravého srdce (Moorjani, ChB, & Price, 2013; Widimský 

et al., 2008). V dnešní době patří k hlavním příčinám úmrtí matky v průběhu těhotenství 

nebo šestinedělí, které nastane ihned nebo maximálně do 15 minut od prvních příznaků 

(Wanieková, 2009). Smrt je zpravidla způsobena dilatací a selháním pravé komory. 

Klesající minutový srdeční výdej vede k poklesu krevního tlaku, synkopě a někdy až k 

rozvoji kardiogenního šoku (Widimský et al., 2008). 

Hlavním rizikovým faktorem tromboembolie je operační porod (tj. porod, v jehož 

průběhu se musel povést operační zákrok, např. císařský řez). Počet takto ukončených 

těhotenství stále přibývá a v dnešní době je velmi častý. Plicní embolie však může vzniknout 

i během spontánního porodu, a to nejčastěji ve druhé době porodní v situaci, kdy se rodička 

hodně nadechne a následně intenzivně tlačí břišním lisem. Nastane při tom nitrohrudní 
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přetlak, který se promítne do plic, způsobí porušení plicních sklípků a následný průnik 

vzduchu do plicních kapilár a odtud do levého srdce (Wanieková, 2009). Mezi jiné rizikové 

faktory patří i maligní onemocnění nebo fraktury či rozsáhlé varikózní žíly dolních končetin. 

Nejčastějším příznakem je náhle vzniklá či náhle zhoršená klidová dušnost (téměř u 85-

95 % pacientů). Méně časté jsou bolesti na hrudi. Ty mohou připomínat bolest na hrudi při 

akutním infarktu myokardu nebo mají charakter pleurální. Vyskytuje se také kašel, 

hypotenze, tachykardie a cyanóza (Widimský et al., 2008).  

1.1.2 Embolie plodovou vodou 

Embolie plodové vody představuje vzácnou a často fatální porodnickou komplikaci, která 

je kvůli své nepředvídatelnosti a rychlému vzniku i průběhu spojena s vysokou mateřskou i 

fetální mortalitou (Hájek et al., 2014). Tato akutní porodní komplikace je charakterizovaná 

náhlým kardiovaskulárním kolapsem a diseminovanou intravaskulární koagulací (DIC) a 

pokračuje vyčerpáním koagulačních faktorů a s ním souvisejícím fetálním krvácením. U 

přeživších pacientek navíc velmi často přetrvává neurologické postižení. Tato komplikace je 

společně s plicní embolií nejčastější příčinou úmrtí matek na světě. 

Embolický stav nastane v případě, že bariéra mezi plodovou vodou a cirkulací matky je 

narušená a plodová voda tak vstoupí do mateřského cévního řečiště přes endocervikální žíly, 

placentární stranu bariéry (při odtržení placenty) nebo místo děložního traumatu (Conde-

Agudelo & Romero, 2009). 

Symptomy plicní embolie jsou podobné jako u plicní tromboembolie. Patří mezi ně 

tachykardie, tachypnoe a dušnost, z nichž všechny jsou časté stížnosti v těhotenství. Často 

však nedochází k rozpoznání od tromboembolie (Wanieková, 2009). 

1.1.3 Vzduchová embolie 

Tento nebezpečný stav je obávanou komplikací některých lékařských zákroků včetně 

porodnických operací a může způsobit náhlou smrt. Vzniká ve chvíli, kdy se do krevního 

oběhu dostane nikoliv sraženina, ale vzduch. Ten se dostává do pravého srdce a plicních 

arteriol. Postupně stav vyústí do akutního kardiopulmonálního selhání a žena umírá za 

příznaků dušení (Wanieková, 2009). 
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1.2 Hematologické poruchy 

V průběhu fyziologického těhotenství dochází v cirkulující krvi těhotné ženy k výrazným 

změnám hemostázy, která je podmíněna hormonálně. K těmto fyziologickým změnám se 

řadí především vzestup objemu cirkulující krve a modifikace vzájemně mezi sebou 

působících faktorů homeostázy. Některé změny v průběhu gravidity mohou být poměrně 

závažné a mají význam pro nebezpečné hematologické problémy, jako jsou anémie, 

tromboembolismus, krvácení. 

1.2.1 Anémie 

Anémie (chudokrevnost), správněji anemický syndrom, je obecně charakterizovaná 

sníženou hodnotou hemoglobinu pod fyziologickou hranici pro daný věk a pohlaví. 

V těhotenství je poměrně častá a ženy jí trpí obzvlášť v období druhého a třetího trimestru.  

Světová zdravotnická organizace (World Health Organisation – WHO) definuje anémii 

v těhotenství jako stav, kdy v průběhu druhého trimestru klesne plazmatická koncentrace 

hemoglobinu pod hodnoty 10,5 g/dl (Binder et al., 2004). 

Ve vztahu k těhotenství se rozlišují hlavně anémie z poruchy krvetvorby (např. při 

nedostatku železa, vitamínu B12, kyseliny listové), anémie ze zvýšené destrukce erytrocytů 

(např. dědičné a získané hemolytické anémie) a akutní posthemoragická anémie. Celkový 

přehled znázorňuje tabulka 1. 

Tabulka 1: Přehled anémií 

 

ZDROJ: (Binder et al., 2004). 
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Příčinou anémie nebývá jen porucha krvetvorby nebo ztráta červených krvinek, ale i celá 

škála různých chorobných stavů, přičemž hovoříme o sekundární anémii. Chudokrevnost se 

zjišťuje odběrem krve a provedením krevních testů. Mezi základní klinické příznaky  

chudokrevnosti patří bledost, nesoustředěnost, palpitace, bolesti hlavy, stenokardie, závratě, 

lámavost nehtů a vlasů, žena je unavená (Binder et al., 2004; Procházka & Procházková, 

2003). 

1.2.2 Diseminovaná intravaskulární koagulopatie 

Pojmem DIC se rozumí koagulační nerovnováha mezi prokoagulační aktivitou trombinu 

a fibrinolytickou aktivitou plazminu, která vede k intravaskulární tvorbě fibrinu 

s nekontrolovatelnými trombotickými uzávěry v mikrocirkulaci, což narušuje dodávky 

kyslíku a vede k orgánové ischemii. Nadměrné a zcela zbytečné srážení krve navíc 

spotřebovává („konzumuje“) jak krevní destičky, tak srážecí faktory (včetně fibrinogenu) a 

inhibitory koagulace (antitrombin III). Proto se DIC označuje i jako „konzumpční 

koagulopatie“. Následek tohoto plýtvání je zcela paradoxně sklon ke zvýšenému krvácení – 

tvorba modřin, krvácení do moče i jakékoliv vnitřní krvácení. DIC není samostatné 

onemocnění, nýbrž syndrom, který patří k nejzávažnějším poruchám hemostázy během 

těhotenství. V porodnictví existuje celá řada patologických stavů, které mohou vést k rozvoji 

DIC. Patří sem například sepse, abrupce placenty, preeklampsie, embolie plodovou vodou, 

traumatizace dělohy, syndrom mrtvého plodu i porod s velkými krevními ztrátami. 

V gynekologii se DIC dá klasifikovat na akutní a chronickou formu.  

o Akutní forma DIC 

Ačkoliv jsou spouštěcím mechanismem DIC depozita fibrinu, tak častým 

klinickým projevem jeho akutní verze je krvácení vycházející z deficitu 

trombocytů a koagulačních faktorů. Kvůli cirkulační obstrukci pak dochází 

k hypoperfuzi orgánů, jejich ischemizaci a nekrózám. Postiženy bývají především 

plíce, ledviny, CNS, GIT a kůže, ale obecně může dojít k poruše jakéhokoliv 

jiného orgánu.  Bez dostatečně rychlého terapeutického zásahu snadno dochází 

k rozvoji šokového stavu a úmrtí pacienta. 

 

o Chronická forma DIC 

Oproti akutní DIC jsou v popředí klinického obrazu častěji tromboembolické 

projevy – žilní a arteriální trombózy, infarkty. Krvácení nastupuje pozvolněji a je 

spíše lehkého až středně těžkého stupně, především v oblasti sliznic a kůže. 
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Vyskytuje se u onemocnění maligního typu, často u syndromu mrtvého plodu a 

jaterních onemocnění (Binder et al., 2004; Kvasnička, n.d.; Štefánek, 2011).  

1.3 Erytrocytární aloimunizace 

Oproti výše zmíněným komplikacím se tato hemolytická nemoc týká především plodu, 

který je již v děloze poškozen mateřskými protilátkami.  

Rh je vysoce polymorfní systém krevních skupin, jehož antigeny jsou přítomny pouze na 

červených krvinkách. Tím nejdůležitějším je antigen D – určuje Rh pozitivitu (Rh+). 

Erytrocyty označené Rh+ na svém povrchu nesou charakteristické znaky – kromě jiných i 

antigen D. Červené krvinky Rh- na svém povrchu tento antigen nenesou. Má-li těhotná žena 

krev Rh- a její plod Rh+, tzn. když plod zdědí krevní skupinu Rh po otci, dochází k rozvoji 

mateřské aloimunizace (izoimunizace). Aloimunizace je stav, kdy v organismu dojde 

k imunitní reakci provázené tvorbou protilátek. Protilátky jsou třídy IgG a vznikají 

v matčině organismu po průniku erytrocytů plodu do mateřského oběhu v průběhu 

těhotenství, nejvíce ale pronikají v době ukončení gravidity porodem či potratem.  Protilátky 

volně prochází přes placentární bariéru a způsobují rozpad fetálních erytrocytů. Tato 

destrukce červených krvinek pro plod znamená rozvoj různě závažné fetální anémie. Podle 

stupně hemolýzy se pak se rozlišují různé formy postižení plodu. Ty mírnější formy anémie 

jsou spojeny s hyperbilirubinémií a rozvojem novorozenecké žloutenky (lat. icterus 

neonatorum gravis). Těžké formy mohou znamenat vážné poškození plodu, které vede až 

k jeho nitroděložnímu úmrtí  (Binder et al., 2004; Calda & Čepický, 2009).  

1.4 Endokrinologická onemocnění 

1.4.1 Gestační diabetes 

Jedním ze čtyř typů diabetu, což je skupina hormonálních metabolických poruch, je 

gestační diabetes mellitus (cukrovka, cukrová úplavice, těhotenský diabetes). Vznik této 

intolerance sacharidů, projevující se zvýšenou hladinou glukózy v krvi (hyperglykémie), je 

vázán na průběh těhotenství, ve většině případů na jeho druhou polovinu. Toto onemocnění 

se manifestuje v těhotenství a většinou se upravuje na konci gestace. Příčinou jeho vzniku 

mohou být hormonální změny či vysoké metabolické nároky na tělo ženy v těhotenství. V 

případě, že diabetes přetrvává i po skončení těhotenství, je překlasifikován podle příznaků 

na diabetes mellitus 1. nebo 2. typu (Beránek & Tichý, 2013; Roztočil, 2003) 
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Ženy s gestačním diabetem jsou vystaveny zvýšenému riziku nežádoucího průběhu 

těhotenství a porodu včetně porodů mrtvých dětí, vrozených vad, neonatální hypoglykémie 

nebo větší porodní hmotnosti a velikosti novorozence. Příliš velké děti jsou vystaveny 

vyššímu riziku porodního traumatu a často dochází k poporodnímu krvácení matky. Velká 

porodní hmotnost vede později v životě k rozvoji nežádoucích metabolických poruch a 

onemocnění jako je obezita, dyslipidemie, hypertenze a diabetes mellitus 2. typu (Kim MPH 

et al., 2016). 

 

1.5 Hypertenzní onemocnění 

Hypertenzní onemocnění v těhotenství tvoří skupinu patologických stavů, jejichž 

společným znakem je zvýšený arteriální krevní tlak (TK) (Roztočil et al., 2008). TK je 

definován jako tlak, kterým působí krev na stěnu cévy, jíž protéká. Rozdělení do 

jednotlivých kategorií je uvedeno v tabulce 2. 

Tabulka 2: Klasifikace krevního tlaku 

 
ZDROJ: převzato z http://docplayer.cz/3303554-Mereni-krevniho-tlaku-a-pulsu.html 

 

1.5.1 Definice hypertenze 

Arteriální hypertenze je podle kritérií světové zdravotnické organizace WHO z roku 1993 

definována jako hodnoty TK rovné nebo vyšší, než 140/90 mmHg, které jsou zjištěny 

opakovaně (alespoň dvakrát při třech po sobě jdoucích vyšetřeních) (Smetanová, 2006). 

Tato forma arteriální hypertenze se nazývá jako systolicko-diastolická a je nutné odlišit ji od 
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izolované systolické hypertenze, objevující se zejména u starších osob (Špinar & Vítovec, 

2001).  

1.5.2 Arteriální hypertenze podle etiologie 

Arteriální hypertenze je v současné době považována za součást metabolického 

syndromu, společně s obezitou a hyperglykémií (Svačina et al., 2011). Jde o multifaktoriální 

onemocnění, které má velmi pozvolné začátky. Pacient v časných stádiích nemá žádné 

příznaky, nic nepozná a návštěvu lékaře tedy nepovažuje za důležitou. Právě z tohoto 

důvodu bývá pozdější diagnostika hypertenze spojená s život ohrožujícími stavy. Toto 

onemocnění je rizikovým faktorem mnoha dalších chorob, jako je ateroskleróza, srdeční 

selhání, onemocnění ledvin (Špinar, Vítovec, & Zicha, 1999; Widimský, Vítovec, & Zicha, 

2004). 

Z hlediska etiologie se hypertenze rozděluje na primární (esenciální) a sekundární 

(symptomatickou). Ačkoliv primární hypertenze nastává až v 90 % případů, její příčiny jsou 

neznámé. Ví se však o mnoha faktorech, které se podílejí na jejím vzniku a udržení 

(Sninčák, 2006). Jako sekundární hypertenze se označují arteriální hypertenze s jasně 

identifikovatelnou příčinou, jejíž následná léčba vede k výraznému vyrovnání TK či úplné 

normalizaci (Zelinka, 2009). 

1.5.3 Těhotenství a hypertenze 

Podle Hájka se o hypertenzi v těhotenství mluví tehdy, pokud dojde ke zvýšení 

systolického tlaku o 25 mmHg a diastolického tlaku o 15 mmHg oproti hodnotám, které 

byly přítomné před graviditou. Takto zvýšené hodnoty by měly být naměřeny v minimálně 

dvakrát po sobě následujících měřeních. Tlak vyšší než 160/110 mmHg je již považován za 

těžkou hypertenzi (Hájek et al., 2014). 

Zvýšený TK v těhotenství je nepochybně pro vyvíjející se plod a budoucí matku špatnou 

diagnózou a dokonce také hlavní příčinou fetální i novorozenecké mortality a morbidity. 

Hypertenze je jasným důvodem zhoršení stavů v těhotenství, jako jsou orgánové patologie a 

jejich selhání, onemocnění cév a srdce, abrupce placenty nebo DIC. Každá taková výchylka 

od fyziologického těhotenství ohrožuje právě vyvíjející se plod, zvyšuje se pak riziko 

růstových diferenciací, retardace, neodpovídající zralosti či dokonce úmrtí plodu (Widimský 

et al., 2004).  
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1.5.4 Klasifikace hypertenze v graviditě 

V průběhu těhotenství dochází k funkčním změnám kardiovaskulárního systému, kde 

vlivem pohlavních hormonů (především progesteronu), vazodilatátoru prostacyklinu a 

snížením arteriolární citlivosti na vazokonstrikční podněty dochází k vazodilataci a aktivaci 

renin-angiotenzin-aldosteronového systému. Na základě Frank-Starlingova mechanismu 

dochází ke zvyšování stažlivosti myokardu (Janků, n.d.).  

Hypertenze se vyskytuje u 5-10 % všech těhotenství. Jedná se o jednu z hlavních příčin 

mateřské, fetální i novorozenecké mortality a morbidity. V dnešní době není stále jednotný 

názor na klasifikaci a rozdělení. Klasifikace jsou často výrazně rozdílné a vedou v 

konečném důsledku k chybám nejen v diferenciální diagnostice, ale i léčbě. Například 

v České republice je dělení jiné, než mezinárodní kategorizace (uspořádání) podle 

Mezinárodní společnosti pro studium hypertenze v těhotenství (Janků, 2007).  

WHO doporučuje vzhledem k nejasnostem v etiologii užívat označení pouze podle 

symptomů. 

 Nejdůležitější úkol všech klasifikací hypertenze je odlišit, zda vysoký krevní tlak už 

předchází těhotenství (preexistující hypertenze) nebo zda jde o stav, který je pro těhotenství 

specifický (gestační hypertenze) (Vlk, 2015). Podle klinických a laboratorních výsledků je 

správná diagnostika a správné zařazení hypertenze předpokladem pro rozhodování o dalším 

průběhu těhotenství a způsobu vedení porodu, terapii a prevenci poškození orgánů matky 

(Měchurová & Andělová, 2013). 

a) Preexistující hypertenze, také často nazývaná jako chronická hypertenze, bývá 

diagnostikována před těhotenstvím nebo do 20. týdne těhotenství. Vyskytuje se více u 

žen ve věku nad 30 let, přetrvává i po porodu a šestinedělí a často se objevuje ve 

spojení s proteinurií (Hájek, 2004). V souvislosti s preexistující hypertenzí se uvádí 

řada komplikací, příkladem je vyšší riziko preeklampsie, nízká porodní váha, 

odloučení placenty či porod mrtvého plodu (Seely & Ecker, 2011). Prvním podtypem 

je arteriální hypertenze (esenciální, primární nebo idiopatická), která zaujímá post 

nejčastějšího druhu hypertenze v těhotenství. Asi jen u 10 % těhotných se jedná o 

sekundární hypertenzi, často jako důsledek například renálního či endokrinního 

postižení a mnoha dalších (Vlk, 2015). 
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b) Gestační hypertenze nebo-li přechodná, se až na výjimky vyskytuje po 20. týdnu 

těhotenství u dříve normotenzních žen. Vysoký krevní tlak je obvykle pouze jedním 

z více charakteristických znaků. Po porodu většinou postupně vymizí a je typický  

špatným prokrvením mnoha orgánů. Gestační hypertenze se může vyskytovat ve 

spojitosti s proteinurií, ale také nemusí (Hájek, 2004). Pokud však dojde 

k přítomnosti bílkoviny v moči spolu s výskytem hypertenze, jde o nejtěžší formu 

hypertenze v graviditě, která se označuje jako preeklampsie. 

Preeklampsie je závažný stav v průběhu těhotenství, který může ohrozit na životě jak 

matku, tak plod. Bude jí věnovaná samostatná kapitola. 
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2 Preeklampsie a eklampsie 

2.1 Definice preeklampsie  

Preeklampsie  je závažný stav vznikající v těhotenství, který ohrožuje život nejen plodu, 

ale i matky. Odlišuje se tak od ostatních forem hypertenze, kde je riziko pro matku i plod 

minimální (Janků, 2007). Má různé formy závažnosti a souvisí pouze s těhotenstvím a 

primáty. Jako synonyma pro preeklampsii se používají těhotenská toxikóza, toxémie, pozdní 

gestóza, EPH gestóza - gestóza charakterizovaná edémy (otoky), proteinurií (přítomností 

bílkoviny v moči) a hypertenzí (vysokým TK) (Pařízek, 2015). 

Jde o multiorgánové onemocnění poškozující hlavně důležité parenchymatózní orgány, 

jako jsou plíce, játra, ledviny, mozek, placenta, krvetvorný systém a cévy. Projevuje se 

v rozvinutých  zemích zhruba u 6-8 % gravidních žen nejčastěji mezi 25. – 27.  týdnem, tedy 

ve druhé polovině těhotenství, se zhoršením stavu na konci těhotenství. Jedná se o 

patologický stav, jehož příčina zatím není známá. U žen v těhotenství je preeklampsie častou 

příčinou eklampsie, odloučení placenty, nitrolebečního krvácení, DIC, plicního edému, ale 

také selhání jater nebo ledvin. Onemocnění má zpravidla negativní vliv na plod, přičemž 

může docházet k rozvoji intrauterinní růstové retardace plodu, v tom horším případě i 

intrauterinnímu úmrtí plodu nebo předčasnému porodu. U většiny pacientek musí být 

těhotenství ukončeno téměř okamžitě, tím toto onemocnění zaniká. Pouze výjimečně může 

přetrvávat ještě 6 týdnů po porodu. 

2.2 Epidemiologie a rizikové faktory preeklampsie 

Před deseti lety byla preeklampsie řazena mezi 3 nejčastější příčiny úmrtí během 

těhotenství, avšak v dnešní době takovýchto případů, způsobených krvácením nebo 

komplikacemi vyvolanými hypertenzním onemocněním, ubývá. Jeho příčiny jsou 

komplexní. Na vzniku této choroby se podílí i genetické vlivy, především u žen, které jsou 

k tomuto onemocnění geneticky disponované. U primipar v 10-14 %, u multipar v 5-7 %,  

v 70 % se manifestuje v těhotenství (před porodem), ve 30 % po porodu, u 22 % dcer 

preeklamptických matek, u 35 % sester preeklamptických žen (Měchurová, n.d.).   

Rizikovým faktorem preeklampsie je nesporně hypertenze (Zelinka, 2009).  
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Hypertenzní choroby v těhotenství mají mnoho rizikových faktorů: 

o věk ženy – nad 35 let/ pod 18 let 

o první těhotenství (prvorodičky) 

o výskyt preeklampsie v předchozím těhotenství 

o nástup menstruace před 11. rokem/ po 15. roce 

o vícečetné těhotenství 

o dlouhý interval mezi jednotlivými těhotenstvími 

o diastolický tlak vyšší než 80 mmHg  

Kromě výše zmíněných má preeklampsie další rizikové faktory způsobené 

životním stylem a zdravotním stavem matky. Jsou to různé nemoci např. 

metabolický syndrom, diabetes mellitus a obezita, u níž stoupá hodnota body mass 

indexu (BMI) a s ní i riziko preeklampsie. Za neposlední rizikové faktory se 

považují avitaminózy, zvýšený příjem soli nebo kouření (English, Kenny & 

Mccarthy, 2015; Hájek et al., 2014).  Bylo rovněž prokázáno, že dědičné či získané 

trombofilie mohou predisponovat nepříznivému průběhu těhotenství. V některých 

studiích se tedy u žen s preeklampsií uvádí vyšší prevalence trombofilních stavů 

(Alfirevic, Roberts, & Martlew, 2002). 

Ve výjimečných případech se preeklampsie může objevit už před 20. týdnem gestace na 

základě jiných chorob a problémů vyskytujících se v těhotenství. K takovým rizikovým 

faktorům patří fetální nebo placentární abnormality, vícečetná těhotenství nebo selhání 

ledvin. 

Žádná konkrétní prevence není známá. Nicméně dieta obsahující více než 80 gramů 

bílkovin, konzumace soli na dolní hranici, příjem více než 2 litrů tekutin během 24 hodin a 

dostatečný odpočinek vleže na levém boku (pro snazší žilní návrat z dolní poloviny těla 

cestou vena cava inferior) vedou ke snížení četnosti tohoto onemocnění v těhotenství 

(Roztočil et al., 2001). 

2.3 Příznaky preeklampsie 

Preeklampsie je doprovázena hypertenzí s hodnotami TK více než 140/90 mmHg a 

proteinurií, která je definovaná jako exkrece bílkoviny do moče v množství nad 300 mg za 

24 hodin. „Těžká“ preeklampsie je podle The American College of Obstetricians and 

Gynaecologists definována přítomností hypertenze, kdy naměřené hodnoty systolického 
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tlaku přesahují hodnotu 160 mmHg a diastolický tlak dosahuje 110 mmHg a více. Ve 

24hodinovém vzorku moči se nachází více než 5 gramů bílkovin, což značí těžkou 

proteinurii (Hradecký, 2010).  

Třetím podstatným symptomem jsou generalizované edémy. Jde o celkovou nadměrnou 

akumulaci tekutiny ve tkáních, která se projevuje jako otok obličeje a dolních končetin. 

Edémy vznikají na základě vazokonstrikce, kdy se plazma přesouvá do tkání a zvyšuje se 

tak hematokrit (Hájek et al., 2014). Příznakem retence tekutin je také náhlý hmotnostní 

přírůstek (často větší než 1 kilogram za týden), oligurie nebo anurie. který může být 

považován za první varovnou známku preeklampsie. 

Kromě těchto hlavních symptomů je onemocnění doprovázeno dalšími klinickými 

příznaky, které upozorňují na jeho možný rozvoj. Vlivem intenzivního napětí působícího na 

pouzdro jater se objevuje bolest epigastria. V důsledku zúžení cév CNS (centrální nervové 

soustavy) a poškozením jejich endotelu se projevuje cefalea. K dalším symptomům se řadí 

závratě, nauzea, poškození reflexních činností a porušené vidění. Zřetelné jsou i změny na 

očním pozadí, což bývá následek zvýšené periferní rezistence cév a vazospasmu. Klinické 

projevy se samozřejmě v závažnosti liší podle stádia preeklampsie (Hájek, 2004; 

Leahomschi, S. & Calda, 2014).. 

2.4 Etiologie a patofyziologie preeklampsie 

I přes obrovský vývoj v oblasti vědy a nových vědeckých teorií týkajících se patogeneze 

preeklampsie, její přesná příčina zůstává stále neobjasněna, proto se preeklampsii dosud 

přezdívá i „nemoc mnoha teorií“ (Hradecký, 2010). Obecně se předpokládá, že primární 

příčinou této nemoci je endoteliální dysfunkce a aktivace trombocytů, které v kontaktu 

s poškozenou endoteliální vrstvou přispívají k jejímu dalšímu poškození. V takto narušené 

mikrocirkulaci dochází k aktivaci koagulačních faktorů a ukládání fibrinových vláken. Tato 

fibrinová depozita a následné cévní spazmy způsobují lokální poruchy cirkulace a krvácení 

(Binder et al., 2004). 

 Je známo, že abnormální placentace a placentální vaskulární insuficience jsou 

významnými predisponujícími faktory a hlavními spouštěči tohoto onemocnění, neví se 

však, proč k těmto a dalším souvisejícím systémovým abnormalitám dochází. Uvádí se 

několik hypotéz příčiny vzniku preeklampsie: 
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o Abnormální trofoblastická invaze (abnormální formování placenty) 

Na počátku těhotenství je uhnízdění oplodněného vajíčka provázené 

přecházením buněk trofoblastu do stěn spirálních děložních arterií. Spirální tepny 

endometria ztrácejí svou svalovou vrstvu, tuhnou, mají velký odpor a tak 

přispívají až k několikanásobnému zvýšení krevního proudu (Binder et al., 2004). 

U těhotných s vyvinutou preeklampsií dochází k nedostatečné invazi trofoblastu 

do děložních spirálních arterií (porucha placentace), která vede ke snížení děložní 

a placentární perfuze a rozvoji uteroplacentární ischemie (Al-Jameil et al., 2014). 

Nedostatečně dokrvená placenta je tak příčinou vzniku intrauterinní růstové 

retardace a hypoxie plodu. Vlivem oxidativního stresu a hypoxie, která vzniká 

v uteroplacentárním řečišti, dochází k nadprodukci a vyplavování některých 

antiangiogenních faktorů, což samozřejmě naruší rovnováhu mezi 

proangiogenními a antiangiogenními faktory. Tato nerovnováha vede 

k rozsáhlému defektu mateřského endotelu, který se podílí na vzniku 

hypertenzního syndromu a mikroangiopatie. V ledvinách se takové poškození 

krevních cév projevuje glomerulární endoteliózou. Ta je charakterizovaná jako 

otok endoteliálních  buněk s následným poškozením glomerulární filtrace na 

základě poruchy glomerulárních membrán a snížení zpětné resorpce v 

ledvinových kanálcích se vznikem proteinurie (Leahomschi & Calda, 2014). 

 

o Hemodynamické změny 

Placenta normálně nasedá na stěnu děložní – vepředu, vzadu nebo nahoře v 

děložním fundu (těle). Preeklampsie se většinou rozvíjí při umístění placenty ve 

fundu a úplně výjimečně v případě placenta praevia (vcestné lůžko) – stav, kdy 

placenta překrývá porodní cesty (děložní branku). Z fundu odtéká krev hlavně 

ovariálními žilami, což má za následek stázu krve a překrvení v ledvinách a 

játrech s následnými hypoxickými změnami. 

 

o Imunologický defekt  

Tato teorie je založena na výsledcích imunofluorescenční studie, která prokazuje 

imunoglobuliny ve tkáních matek s preeklampsií. Antigenem mohou být tkáně 

placenty nebo vlastních ledvin, které reagují s cílovým orgánem (placenta, 
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ledviny) a poškozují jej. Předpokládá se, že dojde k rozvoji imunitní reakce na 

antigeny z tkání trofoblastu nebo fetálních krvinek, v první řadě leukocytů.  

 

o Genetické predispozice 

Tento předpoklad vychází z pozorování zvýšené incidence dcer 

preeklamptických matek. Zhruba 22 % dcer matek, které měly preeklampsii, 

v graviditě onemocní také. Též 35 % sester preeklamptických žen má 

v těhotenství preeklampsii.  

 

o Dietní a geografické faktory  

Nedostatek proteinů, thiaminu, vápníku, železa a vitamínů a nadměrný příjem 

soli vedou častěji k preeklampsii. Kalcium je základ pro produkci oxidu 

dusnatého, který je důležitý pro relaxaci hladkého svalstva a podporuje 

vazodilataci. Rovněž celková malnutrice matky v některých rozvojových zemích 

je jednou z příčin rozvoje preeklampsie.  

 

o Působení kyslíkových volných radikálů 

Kyslíkové radikály jsou tvořeny při metabolismu různých látek oxidoredukčními 

reakcemi v mitochondriích účinkem vysokoenergetického záření. Mají 

významnou roli při oxidačních procesech, dýchání, aktivaci fagocytů i při 

likvidaci poškozených buněk. V případě poruchy jejich tvorby dochází k řadě 

negativních situací - peroxidace lipidů, poškození DNA. Podílejí se také na 

oxidačním stresu, který se podílí na mnoha nemocech (v tomto případě 

ateroskleróza) a tím se vysvětluje poškození cévního endotelu. 

 

o In vitro fertilizace  

Výskyt preeklampsie je vyšší u žen, které podstoupily metodu asistované 

reprodukce (Hájek et al., 2014;  Janků, 1998). 

2.5 Komplikace preeklampsie 

Pro plod je obrovským rizikem možný vazospazmus drobných cév na placentě, čímž 

dochází k placentární insuficienci omezující výživu plodu. Funkční nedostatečnost placenty 

se projevuje v různých úrovních a může způsobit intrauterinní růstovou retardaci až 

nitroděložní úmrtí plodu. Proto jsou nutné pravidelné kontroly ultrazvukem včetně 
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dopplerovského vyšetření. Sleduje se váhový odhad plodu, množství plodové vody, zralost 

placenty, průtok krve pupečníkovými a děložními cévami a mozkovými cévami plodu  

(Janků et al., 2000). 

Mezi vážné komplikace preeklampsie postihující matku, patří abrupce placenty, vznik 

DIC a orgánová postižení, jako například krvácení do CNS, selhání levého srdce, ledvin, 

jater či plicní edém (Čech et al., 2006). 

Samostatnou kapitolu je potřeba věnovat HELLP syndromu a eklampsii. 

2.5.1 HELLP syndrom 

2.5.1.1 Popis 

Přibližně 30 % těžkých případů preeklampsie je komplikováno tzv. HELLP syndromem 

(Hemolysis Elevation Liver Low Platelet), což je zvláštní forma preeklampsie, při níž 

dochází k rozpadu červených krvinek (H – hemolysis), zvýšení jaterních enzymů v séru (EL 

– elevated liver enzymes) a sníženému počtu krevních destiček (LP – low platelet count) 

(Binder et al., 2004). Výjimečně se však může manifestovat jako úplně samostatná jednotka. 

Jeho výskyt spadá stejně jako u preeklampsie na konec II. a průběh III. trimestru. V méně 

případech nastává po porodu (Hájek et al., 2014; Roztočil, 2008). 

2.5.1.2 Rizikové faktory 

Nemocnou s HELLP syndromem bývá obvykle multipara, starší 25 let, do 36. týdne 

těhotenství. Více než polovina žen má hypertenzi nad 160/110 mmHg s přítomností značné 

proteinurie. 

2.5.1.3 Etiologie a patofyziologie  

Etiopatogeneze není zcela jasná. Hypotézy jsou v zásadě podobné jako u preeklampsie. 

Řada autorů považuje HELLP syndrom za specifickou formu DIC.  

Při rozvoji této komplikace vzniká porucha spirálních artérií, dochází k úbytku 

endometriální výstelky, ke vzniku mikrotrombů a nastává porucha tvorby prostaglandinů. 

Rozvíjí se hemolýza s poruchou jaterních funkcí. 

K aktivaci trombocytů dochází na základě neznámého podnětu, což vede k uvolňování 

destičkových působků – tromboxanu A2 a serotoninu, které vyvolávají spasmus cévní stěny 

a poškození endotelu menších cév. Porušením endotelu se snižuje tvorba prostacyklinu a 
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trombocyty se opět aktivují. Dochází ke vzniku těžké trombocytopenie (Binder et al., 2004;  

Roztočil et al., 2001) 

2.5.1.4 Příznaky 

Klinické projevy jsou rovněž shodné jako u preeklampsie, ovšem liší se v čase nástupu a 

síle. Hlavním varovným příznakem při HELLP syndromu je epigastrická bolest a pobolívání 

v pravém podbřišku v kombinaci s bolestí v pravé podklíčkové krajině. Bolesti jsou 

provázeny nauzeou a zvracením. Onemocnění předcházejí nespecifické příznaky srovnatelné 

s virózou (malátnost, únava). Později se přidávají bolesti hlavy a křeče, v několika 

procentech případů dochází k hypoglykémii, krvácení do GIT a krvácení z dásní. Zrádnost 

HELLP syndromu spočívá v tom, že od prodromálních příznaků do plného rozvoje uplyne 

velmi krátká doba  

V laboratorním vyšetření je typickým nálezem snížená hladina krevních destiček, rozpad 

červených krvinek, abnormální nátěr periferní krve (přítomnost schistocytů) a elevace 

jaterních testů (Čech et al., 2006).  

Následky neléčeného HELLP syndromu mohou být velice závažné. U matky může dojít 

k poškození, a někdy i prasknutí jater, selhání ledvin, krvácení, mrtvici, i smrti, u plodu se 

jedná zejména o předčasné odloučení placenty (anonym, 2012).  

2.5.2 Eklampsie 

2.5.2.1 Popis 

Eklampsie je definovaná jako záchvat celkových tonicko-klonických křečí, který se 

nejčastěji dostavuje ke konci těhotenství, při porodu nebo do 7 dnů po porodu a navazuje na 

předchozí těžkou neléčenou či neadekvátně léčenou preeklampsii. Není to však pravidlo. 

Některé formy mohou vzniknout náhle i bez předchozího stádia preeklampsie. Ve 

výjimečných případech chybí i fáze křečí a žena upadá po prudkých bolestech hlavy rovnou 

do kómatu (eclampsia sine eclampsia).  

2.5.2.2 Rizikové faktory  

Pro prevenci či včasné zachycení této nemoci je důležité věnovat dostatečnou pozornost a 

péči tzv. rizikovým skupinám. Největší riziko představuje předchozí preeklampsie, rodinná 

anamnéza s preeklampsií a pro velmi mladé ženy je to nuliparita. Dále je to vícečetné 

těhotenství, obezita a některá onemocnění jako diabetes, chronická hypertenze, chronická 

ledvinová onemocnění, autoimunitní choroby a další. 
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2.5.2.3 Etiologie a patofyziologie 

Příčinou eklampsie je nesprávně a nevhodně léčená či neléčená preeklampsie. Při vzniku 

eklampsie se uplatňuje generalizovaný vazospazmus, následná hypoxie a edém mozku, což 

zapříčiní morfologické změny mozkové tkáně. V CNS se nacházejí mnohočetné léze v šedé 

i bílé hmotě mozkové, které jsou důsledkem krvácení (Hájek, 2004). 

2.5.2.4 Příznaky 

Eklampsie se projevuje záchvatem, který má 4 fáze. 

1. FÁZE PRODROMÁLNÍ (AURA) 

Dominuje neklid, matky mívají silné bolesti hlavy, trpí nauzeou, zvrací a stáčejí 

bulvy i hlavu ke straně. Začínají se projevovat záškuby faciálních svalů kolem úst a 

víček a svalstva horních končetin, jež přecházejí do tonických křečí. 

2. FÁZE TONICKÝCH KŘEČÍ 

Křečemi jsou postiženy svaly žvýkací, svaly hrudníku a bránice (zástava dechu, 

dušení a modrání v obličeji). Následně bývá postiženo svalstvo šíjové a zádové. Po 20 

až 30 vteřinách přecházejí křeče tonické do fáze klonických křečí. 

3. FÁZE KLONICKÝCH KŘEČÍ 

Žena chrčivě dýchá a provádí nekoordinované pohyby, které jsou výrazné hlavně 

mohutnými záškuby horních končetin. Tato fáze trvá až několik minut a po ní 

následuje eklamptické kóma. 

4. KÓMA 

Po skončení křečového stavu žena upadá do hlubokého bezvědomí s hlubokým 

dýcháním, hyporeflexií a mydriázou zornic. Po desítkách minut až několika hodinách 

se žena probouzí s amnézií.  

V příznivém případě se záchvaty už neopakují, krevní tlak se postupně a pomalu snižuje. 

Pokud ovšem nenásleduje odpovídající léčba, záchvat se může rychle zopakovat a vyvíjí se 

pak postupně syndrom – status eclampticus (Hájek et al., 2014; Hájek, 2004). 

Nebezpečím těchto křečových stavů je abrupce placenty a odumření plodu s následnou 

DIC. Proto je nutné těhotenství okamžitě ukončit císařským řezem bez ohledu na stádium 

gravidity. Neukončí-li se včas, hrozí nebezpečí opakovaného záchvatu s možným letálním 

koncem pro těhotnou ženu (Hájek, 2004).  
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2.6 Diagnostika 

Na včasnou diagnostiku se v posledních letech používají různé klinické, laboratorní a 

sonografické testy s různou validitou. Ideální screeningový test, který by byl dostatečně 

přesný, bezpečný a zároveň neinvazivní však zatím neexistuje (Hasko et al., 2011).  

 Včasná diagnostika je podstatným faktorem pro výsledek gravidity. Stejně tak je důležité 

včasné zahájení léčby (Leahomschi, S. & Calda, 2014). Základní diagnostická kritéria 

souvisí s hlavními projevy preeklampsie a eklampsie. Sleduje se tedy prvotně hypertenze, 

proteinurie, edémy a přírůstek tělesné hmotnosti ženy (Vlk, 2015). Ke zhodnocení stavu 

těhotných žen s hypertenzí a k pozorování jejich plodů slouží široká škála vyšetřovacích 

metod. 

2.6.1 Sledování plodu 

Vedle vyšetření těhotné ženy s preeklampsií či s podezřením na toto onemocnění, je 

důležité mít povědomí i o situaci, v jaké se nachází plod. 

2.6.1.1 Ultrazvuková biometrie 

Ultrazvuková prenatální diagnostika je nezbytnou součástí prenatální péče. Očekává se, 

že poskytne co nejpřesnější posouzení morfologie jedince, vyvíjejícího se in utero. UZ 

biometrie je důležitou složkou tohoto rutinního vyšetření, protože v perinatologické 

diagnostice jsou informace o intrauterinní velikosti a růstu plodu nepostradatelné, stejně tak 

znalost skutečné délky těhotenství. V současnosti existuje velké množství měřených 

parametrů. Je to biparietální průměr (BPD), obvod hlavy (HC), obvod trupu (AC) a délka 

femuru (FL). Na nutriční status plodu nejlépe ukazuje AC, který dobře koreluje s jeho 

hmotností.  Pro porovnání UZ vypočítané fetální hmotnosti a k posouzení růstu se používají 

grafy a tabulky porodních hmotností individualizované pro konkrétní gestační týden. 

Protože při preeklampsii dochází primárně k vaskulopatiím vycházejících z postižení 

placenty, je plod značně ohrožen intrauterinní růstovou retardací (IUGR). V tomto případě 

je považováno za nejpřínosnější měření příčného rozměru mozečku (TC) zejména během 

druhého UZ screeningu mezi 30. a 32. týdnem těhotenství.  Informuje o skutečném 

gestačním stáří plodu (Calda, 2005; Hájek et al., 2014; Vlk, 2015). V případě 

nevyhovujících parametrů a podezření na IUGR, je nutné ultrazvukové vyšetření nutné 

opakovat (Hájek et al., 2014).  
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2.6.1.2 Stanovení množství plodové vody 

U plodů s nedostatečným růstem dochází k poruše metabolismu a transportu vody a 

vzniká oligohydramnion – snížené množství plodové vody mezi plodem a stěnou děložní. 

Ultrazvukem se dá hodnotit množství plodové vody odhadem, nebo je stanovován index 

plodové vody (amniotic fluid index – AFI). Metoda stanovení AFI je mnohem přesnější. Ve 

všech čtyřech kvadrantech pomyslně rozdělené dutiny děložní (nahoře a dole, vlevo a 

vpravo) je měřena velikost vertikálních dep plodové vody v centimetrech. Za fyziologickou 

hodnotu je považován AFI 8-18 cm a hodnota menší než 5 cm už je diagnostikována jako 

oligohydramnion (Calda, 2005; Vlk, 2015).  

2.6.1.3 Ultrazvuková dopplerovská flowmetrie 

Dopplerometrické vyšetření tekutin v pohybu umožňuje při prenatální diagnostice 

poruchy růstu posoudit hemodynamiku v uteroplacentární cirkulaci, fetální cirkulaci a tím i 

nutriční stav plodu. Na základě principu Dopplerova jevu, který popisuje změnu frekvence a 

vlnové délky přijatého signálu oproti odeslanému signálu, je vyšetřována krev proudící 

v cévách fetu.  Pulsní dopplerometrickou metodou jsou sledovány průtokové poměry v 

cévách, které reagují na změny odporu periferních tkání. Spolu s uterinními arteriemi je 

nejčastěji vyšetřovanou a též nejlépe přístupnou cévou arteria umbilicalis (pupečníková 

tepna). Vyšetření se provádí na volné kličce pupečníku a může prokázat některé změny, 

které eutrofický plod nemá (Lubušký & Machač, 2003; Vlk, 2015). Nejčetněji se objevuje 

redukce uteroplacentárního průtoku a zvýšená vaskulární rezistence. Dochází ke změnám 

průtokových parametrů, konkrétně ke změně indexu pulzatility a perzistenci 

protodiastolického zářezu (tzv. notch) (Hasko et al., 2011).  

Souhrnné zhodnocení všech dopplerovských parametrů pomáhá odhalit plody v riziku 

vývoje hypoxémie a acidózy a může proto sloužit jako diagnostické vodítko k načasování 

ukončení těhotenství (Hernandez-Andrade et al., 2002). 

2.6.1.4 Non stress test 

Non stress test (NST), také jinak non zátěžový test, je screeningový, neinvazivní způsob 

kontroly prováděný po 28. týdnu těhotenství. Tento test zaznamenává kontrakce, pohyb a 

srdeční tep dítěte. Vyšetření je prováděno pomocí dvou pásů kolem břicha matky, které 

poukazují na změny srdečního rytmu během kontrakcí nebo v momentě, kdy dítě přejde 

z klidové fáze do pohybu. Jeden pás monitoruje kontrakce a druhý zaznamenává srdeční tep 

plodu. Principem této zkoušky je měření tepové frekvenci plodu v závislosti na vlastních 
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pohybech. Zdravé děti budou reagovat se zvýšenou srdeční frekvencí v průběhu doby 

pohybu a tepová frekvence se bude snižovat v klidu. V případě nízké hladiny kyslíku, plod 

nereaguje normálně (Griffin, 2016).  

2.6.2 Laboratorní testy – sledování matky 

Po diagnostice hypertenze a podezření na rozvoj preeklampsie je doporučeno provést 

kromě fyzikálního vyšetření a anamnézy také mnoho laboratorních vyšetření, jejichž 

výsledky mohou významně pomoci ve stanovení diagnózy a průběhu onemocnění. Vedle 

měření TK a zjištění proteinurie se primárně provádí vyšetření krevního obrazu a 

biochemických parametrů. Biologickým materiálem je jak krev, tak moč (Vlk, 2015).  

2.6.2.1 Proteinurie 

Fyziologická hladina bílkovin v moči při těhotenství je do 300 mg/24 hodin. Vyšší 

proteinurie u preeklampsie vzniká poškozením bazální membrány glomerulů a snížením 

zpětného vstřebávání proteinů z primární moče do krve v tubulech. 

2.6.2.2 Oligurie 

Při těžké preeklampsii je oligurie identifikovaná jako množství moči menší než 500 

ml/den. 

2.6.2.3 Kyselina močová  

Kyselina močová je konečným produktem metabolismu purinů u lidí a vylučuje se z těla 

prostřednictvím ledvin. Nedostatečná zpětná resorpce kyseliny distálním kanálkem nefronu 

má tedy významný podíl na vzniku hyperurikémie. Vzestup nad hodnotu 320 µmol/l je 

markerem vzniku preeklampsie (Hájek et al., 2014; Hájek, 2004). 

2.6.2.4 Malonyldialdehyd 

Malonyldialdehyd je organická sloučenina, která je tvořena jako produkt peroxidace 

lipidů. Peroxidace lipidů je degradační proces při kterém jsou poškozovány fosfolipidy 

buněčné membrány, což automaticky vede k poškození buněk. Hladina malonyldialdehydu 

je u zdravých kontrol 6,9 ± 1,8 mo/l, avšak výrazně zvýšena je u žen, které trpí chorobami 

ledvin, kardiovaskulárními nemocemi a preeklampsií. Je tedy považován za nový marker 

preeklampsie (Hájek et al., 2014; Křivánková, 2012; Matějčková et al., 2011).  



  Preeklampsie a eklampsie 

 

- 31 - 

2.6.2.5 Plazmatické bílkoviny 

V průběhu choroby dochází ke změnám v plazmatických bílkovinách. Hladina albuminu 

klesá, zatímco hladina globulinu se nemění. Důsledkem toho je pokles poměru 

albumin/globulin z původní hodnoty 1,4 na hodnotu 1 a méně. Vzniká hypoalbuminémie. 

2.6.2.6 Clearance kreatininu 

Stanovení kreatininu v séru a moči patří k základním vyšetřením určujícím stav ledvin. 

Jedná se o konečný metabolit kreatinu, který vzniká v játrech, slezině a ledvinách, který je 

vylučován z krevní cirkulace převážně glomerulární filtrací. Za patologického stavu se 

vylučování kreatininu snižuje, proto hodnota nad 88 µmol/l svědčí o poškození ledvin. 

2.6.2.7 Krevní obraz 

Zvyšování hematokritu je způsobeno snižováním intravaskulárního objemu, k němuž 

dochází při těžších formách onemocnění. 

2.6.2.8 Anémie 

 Dalším častým jevem, zejména ve třetím semestru, je anémie, která může způsobit 

zvýšení srdeční frekvence a srdečního výdeje.  

2.6.2.9  Hemokoagulační vyšetření 

Vyšetřují se hodnoty trombocytů, protrombinu, tromboplastinová čas. Koagulační časy u 

většiny pacientek s preeklampsií vykazují normální hodnoty Až závažná forma 

preeklampsie může vést k poškození funkcí jater a k ovlivnění hemokoagulace. 

2.6.2.10 Jaterní testy   

Alaninaminotransferáza (ALT) je převážně cytoplazmatický enzym obsažený nejvíce 

v játrech. Již malé poškození hepatocytu vede k jeho zvýšení v krevním oběhu. 

Aspartátaminotransferázu (AST) je narozdíl od ALT možné najít jak v cytoplazmě, tak 

v mitochondriích a není specifická pouze pro jaterní parenchym. Zvýšení hladiny AST 

v krevním séru je znakem nekrózy hepatocytu, ale také poškození kosterního svalstva či 

myokardu (Hájek et al., 2014; Hájek, 2004). 

2.6.2.11 Biochemické markery 

Prediktivní hodnota jednotlivých biomarkerů v izolované formě není příliš vysoká. 

Současné studie se proto zaměřují na kombinaci více biochemických markerů společně 

s využitím anamnestických dat a ultrazvukového měření toku děložních arterií. Tomuto 

rozsáhlému tématu je věnována celá následující kapitola. 
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3 Biomarkery 

Při preeklampsii dochází k narušení invaze trofoblastu do spirálních arterií myometria 

(porucha placentace), která s pokračujícím těhotenstvím vede k rozvoji uteroplacentární 

ischemie (Al-Jameil et al., 2014). 

Ta způsobí zvýšené uvolňování placentárních faktorů do cirkulace matky a nerovnováhu 

mezi angiogenními faktory ve prospěch antiangiogenních. Výsledkem je rozvoj endotelové 

dysfunkce charakterizující preeklampsii. Vědci se intenzivně věnují hledání biomarkerů, 

které by dokázaly předpovědět preeklampsii s velkou přesností a dostatečně včas, ještě před 

projevem prvních klinických příznaků, avšak stoprocentně spolehlivý vyšetřovací 

algoritmus zatím není znám (Carty, Delles, & Dominiczak, 2008; Lee et al., 2007).  

3.1 Angiogenní faktory  

Hlavní faktory regulující angiogenní homeostázu jsou proangiogenní a antiangiogenní 

molekuly. Na jedné straně jsou to faktory, které podporují angiogenezi: placentární růstový 

faktor (placental growth factor, PIGF), vaskulární endotelový růstový faktor (vascular 

endothelial growth factor, VEGF) a transformující růstový faktor β (transforming growth 

factor β, TGF β). Na druhé straně jsou opačně působící antiangiogenní faktory: solubilní 

fms-like tyrosinkinása 1 (sFlt-1) a solubilní endoglin (sEng) (Leahomschi & Calda, 2016).  

3.1.1 Proangiogenní markery 

Proangiogenní faktory jsou produkovány placentou a podílí se na normální proliferaci 

trofoblastu a na jeho nidaci. Tyto faktory vyžadují složitou souhru s jejich receptory. Jedná 

se o receptor VEGFR-1 (nazývaný také fms-like tyrosinkinása) a VEGFR-2 (Clark et al., 

1998; Park, Shim, & Cha, 2015). Ač jsou si tyto dva receptory strukturně dost podobné, 

hrají při angiogenezi odlišnou roli. Zatímco VEGFR-1 je antagonistou proangiogenních 

faktorů (PIGF, VEGFR) a pro sledování preeklampsie je příhodnější, VEGFR-2 se uplatní 

spíše v onkologické oblasti (Arnoštová et al., 2007).  

3.1.1.1 VEGF  

Tento endoteliální mitogen hraje v angiogenezi důležitou roli v udržování integrity 

endotelu v různých tkáních (Amaral et al., 2015). Jeho receptor VEGFR-1 má 

transmembranózní a solubilní izoformu. Solubilní forma (Flt-1) navázáním VEGF či PIGF 

blokuje jejich účinek a patří tak mezi antiangiogenní faktory. VEGF je na sFlt-1 navazován 

s mnohem vyšší afinitou, než PIGF. Kromě tohoto faktu přispívajícího k nízkým hladinám 
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Graf 1 Závislost mezi koncentrací PIGF a dobou před propuknutím preeklampsie 

VEGF vědci dokázali, že množství placentární mRNA kódující VEGF je u žen 

s preeklampsií oproti zdravé kontrolní skupině o poznání nižší, což vede k extrémně nízkým 

hodnotám (Somerset & Kilby, 1997). 

3.1.1.2 PIGF 

Hladina PIGF v séru závisí na gestačním věku. U zdravé těhotné ženy koncentrace PIGF 

stoupá v průběhu prvního a druhého trimestru, kolem 30. týdne těhotenství dosáhne maxima 

a následně klesá až do porodu. V séru žen s preeklampsií je sledován podobný průběh 

křivky, avšak s významně nižšími koncentracemi. V 11-13. týdnu jsou tedy hladiny PIGF již 

snížené ve srovnání se zdravými kontrolami a dále se snižují během druhého a třetího 

trimestru (Park et al., 2015; St-Jacques et al., 1994). Snížená placentární produkce nebývá 

tím hlavním důvodem, jako spíše navázání na zvýšené množství cirkulující sFlt-1. (Vlk, 

2015). Výše hladin je nepřímo úměrná závažnosti onemocnění, to znamená, že nižší hladina 

je zjištěna u komplikovaných stavů a plodů s výraznou růstovou retardací. PIGF a sFlt-1 

pomáhají rozlišit normální těhotenství od preeklampsie dříve než se objeví první klinické 

symptomy. Graf 1 ukazuje koncentrace PIGF u preeklamptických žen podle počtu týdnů 

před nástupem onemocnění. Hladina PIFG začala klesat 11-9 týdnů před začátkem 

preeklampsie a podstatně se snížila 5 týdnů před nástupem hypertenze nebo proteinurie 

(Levine et al., 2004).  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

osa x – týdny před preeklampsií ( v závorce dny) 

osa y – koncentrace PIGF v jednotkách pikogramy/mililitr 

ZDROJ: (Levine, 2004) 
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Druhou možností je měření hladin PIGF v moči. SFlt-1 prochází glomerulární filtrací 

kvůli své molekulové velikosti celkem obtížně, zatímco molekula PIGF je menší a tudíž je 

filtrovatelná bez obtíží. Z toho vyplývá, že v moči preeklamptické ženy bude ve srovnání se 

zdravým těhotenstvím hladina PIGF významně snížena. Hodnoty v moči korelují 

s hodnotami v séru, takže k velkému poklesu, podobně jako v séru, dochází zhruba 5 týdnů 

před nástupem hypertenze či proteinurie. Důležité je, že koncentrace PIGF není ovlivněna 

existencí gestační hypertenze či IUGR a HELLP bez známek preeklampsie. Slibným 

vyšetřením je v současné době měření hladiny PIGF v moči a k tomu stanovení sérového 

poměru sFlt-1/PIGF (Vlk, 2015). 

3.1.2 Antiangiogenní markery 

3.1.2.1 sFlt-1  

Placentární buňky vylučují také solubilní izoformu membránově vázané Flt-1. Tato 

molekula cirkuluje volně v séru, kde váže a neutralizuje VEGF a PIGF (Kar, 2014). 

Narozdíl od proangiogenních markerů, koncentrace sFlt-1 u zdravých žen zůstává poměrně 

konstantní až do 33. až 36. týdne těhotenství. Poté postupně stoupá v řádech desítek pg/ml 

za týden až do porodu. V nedávných studiích bylo potvrzeno, že v případě preeklamptických 

žen je placentární exprese sFlt-1 i hladina sFlt-1 v plodové vodě vyšší (Maynard et al., 

2003). Koncentrace sFlt-1 v séru až do 21. týdne kopírují fyziologické hodnoty.  Strměji se 

začínají zvyšovat kolem 29. až 32. týdne těhotenství. U pacientek s mírnou formou 

preeklampsie bývá hladina sFlt-1 ve srovnání se zdravými pacientkami dvakrát vyšší, u 

těžké preeklampsie dosahují hodnoty až pětinásobku fyziologických hladin. Dá se tedy 

konstatovat, že existuje závislost mezi koncentracemi sFlt-1 a závažností onemocnění (Vlk, 

2015). Z grafu č. 3, který ukazuje průměrné koncentrace v závislosti na době před 

vypuknutím nemoci, lze vyčíst, že zvýšené hladiny lze v krvi detekovat již 5 až 6 týdnů před 

klinickými symptomy onemocnění (Levine, 2004). U žen s následným vývojem těžké 

preeklampsie mohou hladiny sFlt-1 začít vzrůstat již v období 16. až 20. týdne těhotenství 

(Vlk, 2015). 
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osa x – týdny před preeklampsií (v závorce dny) 

osa y – koncentrace sFlt-1 v jednotkách pikogramy/mililitr 

ZDROJ: (Levine, 2004) 

3.1.2.2 sEng 

Solubilní endoglin je transmembránový glykoprotein produkovaný buňkami trofoblastu a 

endotelem (Park et al., 2015; Vlk, 2015). Je lokalizován na buněčných površích, kde funguje 

jako koreceptor pro izoformy transformujícího růstového faktoru – TGF-β1 a TGF-β3. Tato 

rozpustná molekula zaujímá postavení antiangiogenního faktoru díky její schopnosti 

navazovat TGFβ-1, čímž zabrání jeho interakci s buněčnou membránou a v důsledku toho 

ovlivňuje proangiogenní účinky, formování kapilár z endotelových buněk a snižuje produkci 

oxidu dusnatého a jeho vazodilatační účinky (Park et al., 2015; Perucci et al., 2014). Sérové 

hladiny sEng během normální gravidity klesají ke konci prvního a začátkem druhého 

trimestru, avšak u těhotných s preeklampsií  k tomuto poklesu nedochází. Koncentrace sEng 

jsou u nemocných žen podstatně vyšší a korelují se závažností onemocnění. Stoupají již 

několik týdnů před klinickými projevy. V současné době se za dobrý prediktivní biomarker 

považují zvýšené hladiny sEng v kombinaci se zvýšeným poměrem sFlt-1/PIGF (Vlk, 

2015).  

3.1.3 Role angiogenních markerů v predikci rozvoje preeklampsie 

Změny jako jsou zvýšené hladiny sFlt-1, snížené hladiny PIGF a s tím související 

zvýšený poměr sFlt-1/PIGF jsou měřitelné v séru těhotných nejen s diagnostikovanou 

preeklampsií, ale i s IUGR či intrauterinním úmrtím plodu. Mezi těmito změnami a 

závažností onemocnění existuje závislost. Čím je patologie gravidity časnější, tím výraznější 

Graf 2 Závislost mezi koncentrací sFlt-1 a dobou před propuknutím preeklampsie 
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je dysbalance angiogenních faktorů (Levine, 2004; Verlohren et al., 2012). Nedávné studie 

prokázaly, že poměr sFlt-1/PIGF má mnohem větší diagnostickou specifitu, než každý 

marker zvlášť. Důležité ale je, že tento poměr zatím nebyl ověřen jako screeningová metoda 

a zcela jistě nenahrazuje jiné metody ke sledování rizikových pacientek a rozhodnutí o 

ukončení těhotenství není závislé pouze na hodnotách poměru. V roce 2010 byly stanoveny 

hraniční hodnoty pro poměr sFlt-1/PIGF v závislosti na gestačním týdnu  (Stepan et al., 

2015). Jejich stručný přehled uvádí tabulka č. 5: 

 

Tabulka 3 Riziko rozvoje preeklampsie podle hodnot poměru sFlt-1/PIGF 

 

 

PE = preeklampsie  

ZDROJ: (Leahomschi & Calda, 2016) 

 

3.2 PAPP-A 

Plazmatický protein A (Pregnancy associated plasma protein-A, PAPP-A) je 

glykosylovaná proteáza produkovaná rozvíjejícími se buňkami trofoblastu. Je odpovědný za 

štěpení proteinů vázajících růstový faktor podobný inzulinu (IGFBP-4), který reguluje 

placentární růst a vývoj plodu. Proto není překvapivé, že nízké sérové hladiny PAPP-A jsou 

spojeny s vyšší incidencí preeklampsie s časným nástupem. Větší význam má tento marker 

v predikci při kombinovaném testování s jinými biochemickými ukazateli. Obvykle se 

využívá koncentrace PAPP-A v prvním trimestru a poměr sFlt-1/PIGF v trimestru druhém 

(Park et al., 2015; Petla et al., 2013) 
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3.3 PP-13 

Placentární plazmatický protein 13 je dimer patřící mezi skupinu galaktinů, jejíž členové 

se váží na proteiny extracelulární matrix mezi placentou a deciduou a jejich role je zřejmě 

důležitá při implantaci placenty a remodelaci uterinních arterií. Syntetizovaný je výlučně na 

úrovni syncytiotrofoblastu.  Detekovatelný je v séru matky, v séru plodu i v plodové vodě. 

V průběhu normálního těhotenství hladiny PP-13 postupně rostou. Do porodu dojde ke 

dvojnásobnému až trojnásobnému zvýšení hodnot. V séru matky, která má předpoklad 

k vývoji preeklampsie, jsou již kolem 5. až 7. týdne gestace znatelné rozdíly ve srovnání 

s kontrolou – koncentrace jsou snížené. Ve třetím trimestru jsou ovšem hodnoty zvýšené, 

což lze odůvodnit zvýšeným vylučováním subcelulárních nekrotických mikročástic v rámci 

nekrózy syncytiotrofoblastu. Závažnost preeklampsie bývá úměrná nárůstu PP-13 od 

prvního do třetího trimestru (Gonen et al., 2008; Hasko et al., 2011; Huppertz et al., 2008).  

Nicolaides a kol. prokázali, že kombinace sérových koncentrací PP-13 a indexu pulzality 

uterinních arterií slouží jako vhodný marker pro predikci u pacientek s rizikem vzniku 

preeklampsie v prvním trimestru. Další studie potvrdily, že samotné hladiny PP-13 jsou 

značně slabým prediktorem pro těžkou preeklampsii (Petla et al., 2013).  

3.4 Inhibin-A, aktivin-A 

Inhibin-A i aktivin-A jsou glykoproteiny a členové skupiny TGF-β, ve velké míře 

uvolňovány fetoplacentární jednotkou během těhotenství. Inhibin-A sehrává důležitou 

endokrinní roli ve zpětné vazbě gonadotropinů, zatímco aktivin-A je působek zapojený do 

různých biologických aktivit (Park et al., 2015).  

V normálním těhotenství se koncentrace obou hormonů zvyšuje až ve třetím trimestru. U 

žen s následnou preeklampsií je hladina inhibinu-A již v druhém trimestru zvýšena v séru 

matky, v séru plodu, v moči i  plodové vodě a koreluje se závažností onemocnění. Při těžké 

preeklampsii stoupne až desetinásobně. Přesná příčina vzrůstu hladin těchto hormonů není 

dosud zcela objasněna, stejně tak není známá jejich role v etiologii preeklampsie. Lepším 

prognostickým faktorem je kombinace sérových hladin obou hormonů s UZ měřením 

průtoků v děložních arteriích (Carty et al., 2008; Petla et al., 2013; Vlk, 2015).  
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3.5 Cystatin C 

Cystatin C je malý protein považovaný za marker funkce ledvin rostoucí se sníženou 

glomerulární filtrací. Je produkován různými jadernými buňkami v těle, včetně 

placentárních. V prvním trimestru jsou sérové koncentrace výrazně nižší u žen, u kterých se 

následně vyvíjí preeklampsie ve srovnání s normálním těhotenstvím (Park et al., 2015). 

3.6 Inzulinová rezistence 

Je už dlouho známo, že inzulinová rezistence se podílí na patogenezi preeklampsie. 

Fyziologické těhotenství se vyznačuje zvýšenou sekrecí inzulinu pankreatickými β buňkami.   

SHBG (sex hormon binding globulin) je játry syntetizovaný glykoprotein, který váže 

cirkulující pohlavní hormony zahrnující estrogeny i testosteron. Jaterní syntéza je 

inhibována inzulinem, proto lze snížené hladiny SHBG považovat za marker 

hyperinzulinémie, což je samozřejmě faktor přispívající k inzulinové rezistenci. V důsledku 

toho, studie používají nízké hladiny SHBG jako marker i pro predikci preeklampsie (Carty 

et al., 2008; Rahmanian et al., 2014).  

Adiponektin je v adipocytech tvořený protein, jehož koncentrace negativně koreluje 

s inzulinovou rezistencí. Vysoké hladiny mají ochranný účinek vůči rozvoji DM typu 2. 

Naopak nízké sérové hladiny jsou spojované s vyšším rizikem vzniku preeklampsie, ovšem 

existuje výrazný rozdíl mezi časnou a pozdní preeklampsií. Role adiponektinu v predikci 

onemocnění a způsob jeho měření je třeba dále studovat (Carty et al., 2008; Vlk, 2015).  

3.7 Apolipoprotein E 

Jedna z teorií mechanismu vzniku preeklampsie popisuje abnormální metabolismus 

lipidů spojený s oxidačním stresem. Preeklamptické ženy mají patologický lipidový profil  

se zvýšenými koncentracemi lipoproteinů bohatých na triglyceridy, což přispívá k dysfunkci 

endotelu, a proto se předpokládá, že hladiny ApoE a polymorfismy jeho genu jsou spojeny 

se zvýšeným rizikem preeklampsie. Úloha těchto faktorů v predikci je v současné době 

zatím nejistá (Carty et al., 2008). 

3.8 P-selektin 

P-selektin je adhezní molekula hrající klíčovou roli v zánětlivých reakcích a aktivaci 

leukocytů. Jeho nadměrná exprese krevními destičkami a endotelovými buňkami může 

způsobit poškození tkání a vede k hyperkoagulačnímu stavu. Preeklampsie je spojená 
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s rozsáhlou aktivací destiček, čímž lze odůvodnit přítomnost většího množství rozpustného 

P-selektinu v séru nebo plazmě preeklamptických žen. Role tohoto faktoru musí být ještě 

dlouho zkoumána a prověřována, než bude P-selektin považován za spolehlivý prediktivní 

marker (Hrachovinová, 2011; Park et al., 2015).   

3.9 NGAL 

Lipokalin spojený s neutrofilní želatinázou (Neutrophil gelatinase associated lipocalin. 

NGAL), také známý jako lipokalin-2 nebo siderokalin, je malý protein, nejprve 

identifikován jako matricový protein specifických granulí neutrofilů. Nachází se však i 

v renálních tubulech a kde se jeho exprese při poruchách ledvin výrazně zvyšuje. Jeho 

přítomnost v moči je detekovatelná již 2 hodiny po ledvinové insuficienci. Proto je 

v současné době považován za jeden z nejslibnějších nových markerů akutního poškození 

ledvin. Sérové hodnoty NGAL a jejich korelace se systolickým a diastolickým TK a s 

proteinurií činí NGAL spolehlivým biomarkerem pro včasnou predikci preeklampsie. 

Vzhledem k tomu, že při preeklampsii dochází k poškození endotelu, zvýšení krevního tlaku 

a poškození funkce ledvin, ukázalo se, že sérové hladiny NGAL na konci druhého trimestru 

rostou u žen, kterým se následně toto onemocnění vyvinulo (Devarajan, 2008; Petla et al., 

2013). 

3.10 cff-DNA a cff-RNA 

Volné nukleové kyseliny (cell-free) cirkulující v plazmě a v séru jsou nové biomarkery se 

slibnými klinickými aplikacemi včetně prenatální diagnostiky. Kvantitativní změny buněčné 

fetální (cff) DNA v plazmě matky jako indikátory pro nadcházející preeklampsii byly 

zaznamenány v různých studiích s použitím metody PCR. V případě preeklampsie s časným 

nástupem mohou být zvýšené hladiny zaznamenány již v prvním trimestru. Ve třetím 

semestru je u žen s preeklampsií plazmatická cff-DNA zvýšena přibližně pětinásobně. Vyšší 

hladiny cff-DNA před nástupem příznaků mohou být způsobeny hypoxií / reoxygenací 

vedoucí ke tkáňovému oxidativnímu stresu a zvýšené placentární apoptóze a nekróze. 

Kromě důkazů zvýšeného vylučování cff-DNA do mateřského oběhu existují také důkazy o 

snížené renální clearance cff-DNA u preeklampsie. Cff-RNA placentálního původu může 

být dalším potenciálně užitečným biomarkerem pro screening a diagnostiku preeklampsie 

v klinické praxi. Hladiny fetální RNA jsou desetkrát vyšší u těhotných žen s preeklampsií  

ve srovnání s kontrolami. Začlenění fetálních nukleových kyselin do screeningových a 
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diagnostických vyšetření s použitím kombinovaných markerů je v současné době nejspíš 

otázkou času (Hahn et al., 2011; Park et al., 2015). 

3.11 HbF 

Extracelulární fetální hemoglobin (HbF) byl nedávno navržen jako nový prediktivní 

marker pro preeklampsii. Centlow a kol. (2008) zaznamenali up regulaci genů HbF a 

akumulaci HbF v cévním lumen placenty poškozené preeklampsií. Paralelně s 

hemoglobinem plodu se zvyšuje i hladina vychytávače hemu a antioxidantu –  

α1 mikroglobulinu. Protože preeklampsie bývá komplikována hemolýzou, bylo dokázáno, že 

koncentrace HbF v séru jsou zvýšené již v prvním trimestru a korelují navíc s TK,  tzn. se 

závažností onemocnění (Centlow et al., 2008; Gram et al., 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Závěr 

 

- 41 - 

4 Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se zabývala hlavně hypertenzními onemocněními v průběhu 

gravidity se zaměřením na preeklampsii a eklampsii. V gynekologii a porodnictví je toto 

onemocnění v současné době aktuální problematikou a jeho vznik stále představuje velmi 

obávanou komplikaci. Na základě toho jsem prostřednictvím této práce chtěla poukázat na 

závažnost onemocnění a důležitost kvalitní prenatální péče a včasný záchyt rizikových 

těhotných žen.  

Cílem rešeršní práce bylo podat komplexní přehled o preeklampsii. Jako hlavní téma 

jsem zvolila její diagnostiku se zaměřením na biochemické markery a jejich využití. 

Preeklampsie se vyznačuje velkým množstvím klinických příznaků, které se dají považovat 

za důkaz přítomnosti této nemoci. Přesto však stále neexistuje žádný doporučený průkazný 

algoritmus vyšetření, kterým bychom spolehlivě odhalili, zdá se jedná či nejedná o 

preeklampsii v dostatečném předstihu před klinickými projevy. Nalezení takového 

jednoznačného parametru by bylo velkým přínosem jak v diagnostice této choroby, tak při 

screeningovém vyhledávání těhotných žen, u kterých by se preeklampsie mohla vyvinout. 

Existuje řada sérových biomarkerů, jejichž hladiny korelují s onemocněním, ale jejich 

prediktivní význam výrazně stoupá až při použití kombinace vyšetření různých takových 

faktorů. V současné době je nejslibnější metodou predikce preeklampsie sledování 

angiogenních faktorů. Ve své práci zmiňuji VEFG, PIGF, sFlt-1 a sEng, jejichž hladiny se 

stanovují testem ELISA. Ženy, u nichž hrozí riziko vývoje preeklampsie, mají vyšší hodnoty 

sFlt-1 a nižší hladiny PIGF oproti ženám s normálním průběhem těhotenství. Během 

preeklampsie dochází k poklesu hladiny PIGF a naopak k vzestupu hladiny sFlt-1. Hladiny 

těchto markerů se zjišťují na konci druhého a na začátku třetího trimestru. Bohužel stále 

neexistuje způsob léčby, který by obnovil nerovnováhu mezi angiogenními faktory, a tak 

zůstává nejspolehlivější léčbou preeklampsie porod plodu.  
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5 Použité zkratky 

 

DIC Diseminovaná intravaskulární 

koagulopatie 

IUGR Intrauterinní růstová retardace 

PIGF Placentární růstový faktor 

sFlt-1 Solubilní fms-like tyrosinkinása 1 

TK Krevní tlak 

TGF Transformující růstový faktor 

VEGF Vaskulární endotelový růstový 

faktor 

WHO Světová zdravotnická organizace 
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