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ABSTRAKT 

Předmětem bakalářské práce je stručné shrnutí poznatků o neutrofilech se 

zaměřením na nedávno popsané subpopulace neutrofilů a porovnání genové 

exprese IL-10 neutrofilech izolovaných z pupečníkové krve novorozenců 

zdravých a alergických matek.  

Teoretická část bakalářské práce popisuje obecně neutrofily a jejich zařazení 

do imunitního systému, jednotlivé subpopulace neutrofilů a jejich funkce. Dále 

se v bakalářské práci věnuji stručnému popisu alergických nemocnění  

a jednotlivým příkladům alergických onemocnění. Následně se v práci zabývám 

predispozicí k alergickým onemocněním, možným vlivem mikrobioty  

na alergické onemocnění, a především rolí interleukinu (IL) IL-10 a neutrofilů  

u alergií. Poslední část je věnována T lymfocytům se zaměřením na subpopulace 

T lymfocytů hrajících důležitou roli u alergií.  

V praktické části popisuji odběr materiálu, jednotlivé reagencie a materiál 

potřebný pro separaci neutrofilů, izolaci ribonukleové kyseliny (RNA) a vlastní 

stanovení genové exprese IL-10, včetně popisu metodiky polymerázové řetězové 

reakce (PCR) v reálném čase. 

Získané výsledky ukázaly, že není signifikantní rozdíl v genové expresi IL-10 

v neutrofilech pupečníkové krve dětí zdravých matek (děti s relativně nízkým 

rizikem vzniku alergie) a alergických matek (děti s relativně vysokým rizikem 

vzniku alergie). Zdá se, že genová exprese IL-10 v neutrofilech pupečníkové krve 

nebude zřejmě vhodným znakem pro predikci vyššího rizika rozvoje alergického 

onemocnění.  
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ABSTRACT 

The aim of this thesis is a brief summary of knowledge about neutrophils with 

a focus on recently described subpopulations of neutrophils and  

a comparison of IL-10 gene expression in neutrophils isolated from cord blood  

of newborns of healthy and allergic mothers. 

The theoretical part of the thesis describes neutrophils in general, classification 

into the immune system, individual subpopulations of neutrophils and their 

functions. Furthermore, in my thesis I focus on a brief description of allergic 

diseases and particular examples of allergic diseases. Then I deal with the 

predisposition to allergic diseases, the possible influence of microbiota on allergic 

diseases, and especially the role of interleukin (IL) IL-10 and neutrophils  

in allergies. The last part is devoted to T lymphocytes with a focus  

on subpopulations of T lymphocytes playing important role in allergies. 

In the practical part, I describe the collection of material, particular reagents 

and material needed for neutrophil separation, ribonucleic acid (RNA) isolation 

and determination of gene expression of IL-10 itself, including  

a description of methodology of quantitative real-time polymerase chain reaction 

(PCR).  

The results obtained show that there is no significant difference in the 

expression of IL-10 in the cord blood neutrophils of children of healthy mothers 

(children at relatively low risk of allergy development) and allergic mothers 

(children at relatively high risk of allergy development). It appears that gene 

expression of IL-10 in cord blood of neutrophils is unlikely to be a suitable marker 

for predicting a higher risk of developing allergic disease. 
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1 ÚVOD 

 

Bakalářská práce shrnuje obecné poznatky o neutrofilech, jako o heterogenní 

populaci s mnoha funkcemi. Dále obecně popisuje alergická onemocnění a jejich 

spojitost s neutrofily, T lymfocyty, imunoregulačním cytokinem IL-10 a vlivem 

mikrobioty na vznik alergií.  

Alergická onemocnění můžeme definovat jako nepřiměřenou reakci 

imunitního systému jedince na relativně neškodný antigen vnějšího prostředí 

(alergen). Alergie patří mezi jedno z nejčastějších onemocnění dnešní doby  

a incidence alergií stále roste. Proto potřebujeme najít vhodný prognostický znak 

spojený s vyšším rizikem vzniku alergických onemocnění. Nalezení určitého 

znaku či skupiny znaků poukazujících na vyšší riziko rozvoje alergie nám 

umožní zavést časná preventivní opatření.  

Předpokládala jsem, že jako možný prognostický znak by se mohla použít 

míra genové exprese IL-10 v neutrofilech pupečníkové krve dětí alergických 

matek (děti s vyšším rizikem rozvoje alergie) a dětí zdravých matek (děti 

s nižším rizikem rozvoje alergie). IL-10 jako protizánětlivý cytokin 

s imunoregulačními funkcemi by mohl být zvýšený v neutrofilech pupečníkové 

krve dětí zdravých matek, a naopak u dětí alergických matek snížen. I další 

buňky a jejich subpopulace (Breg, Treg, Th17, myeloidní supresorové buňky 

(myeloid derived suppressor cells,MDSC) a další) tvoří IL-10, proto by mohly 

hrát důležitou roli jak v prevenci vzniku alergií, tak případně v terapii 

alergických onemocnění.  
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2 CÍLE PRÁCE 

 

Cílem teoretické části bakalářské práce byl popis neutrofilů jako velmi 

heterogenní populace s rozličnými funkcemi. Neutrofily jsou nejpočetnější 

populací leukocytů s klíčovou rolí při zánětlivých reakcích. Nyní se uvádí jejich 

důležitá funkce při různých onemocněních (např. kardiovaskulárních, 

nádorových, alergických či diabetu mellitu). Dále byla v teoretické části 

bakalářské práce velmi stručně probrána problematika alergických onemocnění 

s jednotlivými příklady se zaměřením na roli neutrofilů a IL-10 a vlivu 

mikrobioty na alergické onemocnění. Na závěr jsem popsala T lymfocyty a jejich 

subpopulace související s alergiemi.  

Cílem laboratorní části bakalářské práce bylo porovnání genové exprese IL–10 

v neutrofilech izolovaných z pupečníkové krve dětí zdravých a alergických 

matek. Předpokládala jsem, že novorozenci s vyšší predispozicí ke vzniku 

alergických onemocnění budou mít nižší genovou expresi imunoregulačního 

cytokinu IL-10. Provedla jsem měření genové exprese IL-10 pomocí metody 

reverzní transkripce a kvantitativní PCR v reálném čase.  

 

 

 

 



12 

 

3 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU 

3.1 NEUTROFILY 

3.1.1 Úvod 

Neutrofily se diferencují z myeloidního prekursoru, jehož předchůdcem je 

kmenová buňka, jednotlivá stádia vývoje neutrofilu viz Obrázek 1. Jedná se  

o buňky tzv. neadaptivního (přirozeného) imunitního systému. Spolu 

s eozinofily a bazofily se řadí do skupiny polymorfonukleárních granulocytů, 

jejichž společným znakem je jádro složené z více segmentů. Neutrofily řadíme 

mezi buňky podílející se na zánětlivé reakci společně s makrofágy, eozinofily, 

trombocyty, žírnými buňkami a endotelovými buňkami cév. V místě zánětu, 

poškození a infekce se nachází vždy jako první. Jejich zastoupení v lidské krvi je 

řadí k nejpočetnější populaci. Neutrofily jsou schopny přežívat v těle až 5 dní. 

Neutrofily byly dříve považovány za krátce žijící populaci buněk. Nicméně 

nedávná práce [2] poukazuje na schopnost neutrofilů přežívat podstatně déle.  

U neutrofilů byla fagocytóza dlouho známa jako jediná hlavní funkce, zejména 

fagocytóza extracelulárních bakterií. Dnes už jich známe mnohem víc. Neutrofily 

pomocí fagocytózy, produkce reaktivních kyslíkových intermediátů (ROS)  

a proteáz zachytí a pak zneškodní bakterie. V roce 2004 byl Zychlinskym a jeho 

kolegy představen nový způsob zahubení bakterií. Tvoření tzv. neutrofilních 

extracelulárních sítí (dále jen NET) [3].  
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Obrázek 1 Vývojová stádia neutrofilu [1] 

3.1.2 Funkce 

Fagocytóza 

Fagocytóza patří mezi základní schopnosti buněk pohlcujících cizí částice. 

Neutrofily zvládnou pohltit objekty větší než 0,5 µm. Fagocytóza neutrofilů se 

liší od fagocytózy makrofágů, které také řadíme mezi buňky s touto schopností. 

Zatímco v makrofázích jsou hydrolytické enzymy uloženy v lysozomech,  

u neutrofilů se vyskytují v několika tisících intracelulárních granulích. Fúze 

granulí s nově vytvořeným fagosomem u neutrofilů představuje rychlejší proces 

než zrání fagosomu u makrofágů. Z toho vyplývá, že neutrofily jsou schopny 

pohltit objekt dříve (desítky sekund) [4].  

Tvorba ROS a proteáz 

Produkce ROS a proteáz úzce souvisí s funkcí fagocytózy. Neutrofily mají 

schopnost tvořit různé reaktivní formy kyslíku. Především peroxid vodíku, 

hydroxylové radikály a další. Makrofágy jsou závislé  

na nikotinamidadenindinukleotidfosfát (NADPH) oxidáze, zatímco neutrofily 

ne.  Neutrofily produkují více ROS než makrofágy [4].  
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Tvorba NET 

Neutrofily vytvoří NET pomocí uvolnění své vlastní DNA (jaderné  

či mitochondriální), která je sama o sobě lepkavá pro bakterie, tedy je schopná 

bakterie přítomné například v cirkulaci či tkáni zachytit, a tím jim znemožnit  

či podstatně snížit další pohyb v organismu. Navíc se z granulí neutrofilů naváží 

na páteř takto uvolněné DNA další proteiny a enzymy, které přispívají 

k následnému usmrcení bakterie. Později bylo zjištěno, že NET by mohla mít  

i negativní účinky. Neutrofily by mohly tvořit NET v nevhodný okamžik, a tak 

přispívat k rozvoji zánětlivých stavů a podporovat vznik a progresi onemocnění 

např. kardiovaskulární onemocnění, preeklampsii atd. Bylo prokázáno, že při 

tvorbě NET úzce spolupracují neutrofily s trombocyty (krevními destičkami), 

které fungují jako spouštěč tvorby NET při nadměrné produkci toxických látek 

bakteriemi. Tuto míru přítomnosti toxických látek měří a detekují destičky.  

Pokud dojde k tomu, že klastry glykoproteinového ligandu-1 pro P-selektin  

(P-selectin glycoprotein ligand-1, PSGL-1) objeví aktivované krevní destičky, 

dojde k interakci. Interakce krevních destiček s neutrofily vyvolá aktivaci dalších 

receptorů potřebných k tvorbě NET, migraci neutrofilů v cévách a vzniká zánět 

[3].  

3.1.3 Subpopulace neutrofilů a jejich funkce  

I přes velké pokroky ve výzkumu subpopulací a funkcí neutrofilů 

publikovaných v mnoha studiích se stále jistě neví, zda jsou neutrofily 

s odlišnými funkcemi různé subpopulace vzniklé ze samostatných linií, nebo jen 

aktivované nebo polarizované běžné neutrofily. Z předchozích studií byla 

zjištěna spojitost neutrofilů se všemi fázemi nádorového onemocnění – iniciace, 

růst a vznik metastáz. Tato skutečnost se objevuje především v nádorové 

tématice. Některé subpopulace neutrofilů působily protinádorově a jiné naopak 

přispívaly k progresi nádorového bujení [3].  



15 

 

Při centrifugaci krve s použitím polysacharidového gradientu rozdělujeme 

leukocyty přítomné v periferní krvi na dvě frakce. Frakci s buňkami o nízké 

hustotě a s buňkami o vysoké hustotě – polymorfonukleární neutrofily 

(polymorphonuclear neutrophils, PMN). Mezi buňky o nízké hustotě patří 

mononukleární buňky periferní krve (peripheral blood mononuclear cells, 

PBMC) [5].  

Neutrofily s nízkou hustotou (low density neutrophils, LDN) 

LDN označujeme jako heterogenní subpopulaci neutrofilů hrajících důležitou 

roli při progresi nádorového bujení. Společně s PBMC se v případě nádorového 

onemocnění nebo zánětu vyskytují v nízko-hustotní frakci buňky LDN ve vyšším 

zastoupení. LDN se dále rozdělují na LDN zralé a LDN nezralé.  Pomocí 

průtokové cytometrie (fluorescent activated cell sorting, FACS) se potvrdilo,  

že LDN se skládají ze dvou různě velkých subpopulací. Dále se zjistilo, že buňky 

LDN mají vyšší hodnoty přímého rozptylu (forward scatter, FSC) než  

u vysokohustotních neutrofilů (high density neutrophils, HDN), ale boční 

rozptyl (side scatter, SSC) vykazoval podobné hodnoty. Na základě těchto 

výsledků víme, že LDN jsou větší buňky než HDN, ale mají podobnou vnitřní 

strukturu. Tuto skutečnost potvrdilo i zkoumání pomocí transmisní elektronové 

mikroskopie (TEM).  U pacientů s nádorovým onemocněním se poměr LDN 

v krvi výrazně zvýší. Často se z LDN stala převažující subpopulace neutrofilů. 

Při vyšším zastoupení LDN v periferní krvi se stále hojně v kostní dřeni 

nacházely buňky HDN. Z toho vyplývá, že se LDN z kostní dřeně nevyplavují 

pouze na základě nedostatku HDN v kostní dřeni. LDN jsou generovány pomocí 

hlavního efektorového cytokinu zánětu – transformující růstový faktor 

(transforming growth factor, TGF-β, IL-1, IL-6). V peritoneu myší byla 

pozorována schopnost HDN získat fenotyp LND a naopak [6]. Během prvních 

pár hodin se přemění většina HDN na LDN a pouze malé množství LDN se 
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přemění na HDN. Proto se usuzuje, že v průběhu prvních 24 hodin převládá 

frakce LDN, a to především nezralé buňky někdy označované jako 

granulocytární myeloidní supresorové buňky (granulocytic myeloid derved 

suppressor cells, G–MDSC). Potřeba odlišit zralé HDN a LDN vedlo k zavedení 

označení pro obecně zralé cirkulující neutrofily (circulating neutrophils, NC). 

Zralé HDN označujeme jako NC1 a zralé LDN jako NC2. LDN tedy můžeme 

rozdělit na buňky NC2 a G–MDSC [5,6].  

Neutrofily s vysokou hustotou (high density neutrophils, HDN) 

HDN se vyznačují jako homogenní populace zralých segmentovaných 

neutrofilů. HDN se v počátku zánětu či rakovinového bujení mění na frakci LDN. 

Tato přeměna v organismu převažuje.  HDN potřebují k úplnému vyzrání při 

zánětlivém stavu alespoň 48 hodin. Přestože se dynamicky mění složení 

subpopulací neutrofilů, celkový počet neutrofilů může zůstat nezměněn. Poměr 

HDN/LDN udává závažnost onemocnění.  Převaha HDN vede ke zvýšení 

prozánětlivého prostředí, které může způsobit poškození tkáně. HDN související 

s rakovinou označujeme jako (Tumor-entrained neutrophils, TEN). TEN 

přetrvávají v průběhu tumorogeneze v organismu i při dramatickém zvýšení 

buněk LDN. HDN významně zpomalily růst nádoru, z toho vyplývá jejich 

protinádorová funkce [6].  
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Subpopulace s angiogenními vlastnostmi  

Angiogeneze je proces novotvorby krevních kapilár. Uplatňuje se při hojení 

ran, při traumatizované tkáni nekrózou, při zánětlivých procesech a také při 

vzniku a vývoji nádoru. Růstové faktory podporující tvorbu nových vlásečnic 

(cévního zásobování nádorové tkáně), produkované nádorem, označujeme jako 

proangiogenní. Neutrofily, monocyty a makrofágy mohou stimulovat 

angiogenezi pomocí proangiogenních a růstových faktorů např. vaskulárního 

endoteliálního růstového faktoru A (Vascular endothelial growth factor A, 

VEGF-A). Také uvolňováním proteáz, které rozštěpí extracelulární matrix a tím 

uvolní růstové faktory. Zajistit poznatky o základních mechanismech distribuce 

proangiogenních leukocytů na místa hypoxie je nezbytné pro terapeutickou 

regulaci lokální angiogeneze. Tím potenciálně snížíme metastatickou aktivitu 

nádoru. Ve studii [7] zjišťovali, jak fungují mechanismy migrace neutrofilů 

pomocí VEGF-A a snažili se charakterizovat angiogenní subpopulaci neutrofilů. 

Následování koncentračního gradientu VEGF-A je ovlivněný paralelní aktivací 

dvou receptorů (VEGFR1, VEGFR2). Receptor na endotelu označujeme jako 

VEGFR2 a na neutrofilech VEGFR1. Velmi pozdní antigen-4 (Very late antigen-4, 

VLA-4) je složený z CD49d (α4) a CD29d (β1) podjednotek. CD49d+ neutrofily 

vykazují zvýšenou chemokinesi, ale nikoli chemotaxi v přítomnosti VEGF-A. Pro 

účinnou angiogenezi je vyžadována přítomnost VEGFR1/ VEGFR2 a VLA-4. 

VLA-4 je přítomný na povrchu neutrofilu. Inhibice CD49d v modelu angiogeneze 

vedla ke snížení počtu neutrofilů v místě hypoxie a ke zhoršení obnovy cév. 

Populace neutrofilů CD49d+ specificky exprimovala VEGFR1 na endoteliích. 

Blokáda vazby VEGF-A na kterýkoliv receptor VEGFR1/VEGFR2 zajistila inhibici 

přilnavosti a emigrace neutrofilů. Pomocí průtokové cytometrie zjistili, že nebyla 

nalezena žádná exprese VEGFR2 na lidských neutrofilech, ale při snížené 

signalizace tohoto receptoru se snížila schopnost VEGF-A provést migraci 

neutrofilů.  [7].  
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Myeloidní supresorové buňky (myeloid derived suppressor cells, MDSC)  

Název MDSC vznikl podle heterogenní populace myeloidních buněk  

a jejich ústřední schopnosti imunosuprese. Tyto buňky jsou v centu zájmu 

výkumu nádorové imunologie. V lidském těle se nachází převážně v krvi, 

nádorových buňkách, ale i v kostní dřeni. Jejich imunosupresivní funkce se 

zaměřuje především na T lymfocyty. Existují dvě populace těchto buněk,  

G–MDSC a monocytární MDSC (monocytic myeloid-derived suppressor cells, 

M–MDSC). M-MDSC vykazují podobné znaky s monocyty fenotypově  

i morfologicky. Doposud se neví, zda G-MDSC představují samostatnou 

subpopulaci, nebo nezralou formu LDN. G-MDSC se podobají neutrofilům, jak 

fenotypově, tak i morfologicky. Tato populace se vyskytuje u chronických zánětů 

a ve více než 80 % u většiny typů rakoviny. V časných lézích se nachází nezralé 

neutrofily, které přispívají ke vzniku hybridních buněk prezentujících antigen 

(antigen presenting cells, APC). Nevyskytují se u zdravých jedinců, objevují se 

při stavech především psychicky náročných - při dlouhodobých chronických 

zánětech a stresových situacích. MDSC podporují vznik nádorových buněk 

potlačením imunitní odpovědi, přispívají ke vzniku metastáz, zabraňují 

působení léků proti rakovině a snižují účinky imunoterapie nádorů. Posledních 

10 let jsou tyto buňky ve středu zájmu výzkumu velkého množství vědeckých 

týmů z oboru nádorové imunologie. MDSC by mohly být využity nejen při 

navrhování nových terapeutických cílů při léčbě rakoviny, ale i různých 

chronických zánětech, onemocnění Graft versus host (GvH) – reakce štěpu proti 

hostiteli nebo při autoimunních chorobách [8].  
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Odlišnosti M–MDSC od G–MDSC  

Tyto dvě odlišné populace můžeme oddělit na základě přítomnosti molekuly 

MHC II. třídy – HLA-DR. Rozlišení G-MDSC od neutrofilů lze provést pomocí 

gradientové centrifugace, pomocí polysacharidového gradientu (ficoll, 

histopaque atd). Neutrofily jsou buňky s relativně vysokou hustotou. G–MDSC 

jsou složené i z nízko hustotní frakce, proto je můžeme oddělit při centrifugaci.  

Nedávno byl nalezen LDN receptor LOX–1, jako G–MDSC receptor, který by 

mohl být použit pro přímou identifikaci G–MDSC v tkáních a v krvi [8].  

Charakteristickým znakem při imunosupresi je působení na T buňky. 

Hlavními faktory, které se účastní imunosuprese, jsou argináza (ARG1), 

interleukin 10 (IL-10), inducibilní NO syntáza (iNOS), TGFβ, cyklooxygenáza 

(COX2), indolamin 2,3-dioxygenáza (IDO), snížení exprese L-selektinu  

T-buňkami a další. Tyto dvě populace mají i odlišné způsoby imunosuprese. 

Pomocí oxidu dusnatého (NO) a cytokinů potlačuje M-MDSC imunitní odpověď 

nespecifickým způsobem, ale má i antigenně specifický účinek. G–MDSC reaguje 

především specificky pro antigen, pomocí peroxynitritu (PNT). Tato látka 

způsobuje především nitraci receptorů T buněk, čímž snižuje reakci na komplexy 

antigen-MHC a také blokuje migraci T buněk.  Tyto mechanismy ovšem 

neprobíhají současně, závisí na místě potlačení imunitní odpovědi a na fázi 

onemocnění. Mechanismy účinku se mohou měnit s průběhem nemoci [8].  

 

 

 

 



20 

 

3.2 ALERGIE 

Slovo alergie je odvozeno z řeckých slov - “allos” = změněný, “ergon”  

= reakce, reaktivita. Pojmem atopie označujeme vrozenou predispozici ke vzniku 

alergických onemocnění. Nicméně vlastní alergie nemusí vždy propuknout  

u predisponovaných jedinců. Alergická onemocnění můžeme definovat jako 

nepřiměřenou reakci imunitního systému jedince na relativně neškodný antigen 

vnějšího prostředí (alergen). Alergen je antigen schopný vyvolat alergickou 

reakci u vnímavých jedinců. Mezi alergeny patří pyly, roztoči, léky, potraviny, 

plísně atd. U nealergických jedinců nedochází ke vzniku neadekvátní imunitní 

odpovědi na tyto alergeny. Imunoglobulin E (dále jen IgE) představuje hlavní 

humorální složku imunitní odpovědi na alergen. IgE se váže na vysoce afinní 

receptor FcεR1 přítomný na žírných buňkách a basofilech [9,10].  

Máme tři fáze alergické reakce – fázi senzibilizace, pak fázi časné a pozdní 

alergické reakce u již sensitizovaných jedinců.  

V první fázi rozpoznáváme antigen (alergen) pomocí APC. Tyto buňky jsou 

schopné rozpoznaný antigen prezentovat subpopulaci T lymfocytů  

tzv. T helper – pomocné T lymfocyty. Predisponovaní jedinci jsou více 

náchylnější k rozvoji alergie po styku s alergenem. Období před propuknutím 

alergické reakce může trvat dny až roky. Je potřeba si uvědomit, že alergická 

reakce nemůže nastat na alergen, se kterým se jedinec nikdy nesetkal. Nejdříve 

se musí imunitní systém potkat s antigenem, aby si organismus vytvořil IgE 

protilátky a paměťové B lymfocyty. První setkání s alergenem může být bez 

vlastních klinických projevů alergie. K první expozici alergenu může dojít přes 

mateřské mléko nebo přes kůži [9,10].  
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Po vazbě alergenu na IgE dochází k překřížení FcεR1, což vede k rychlé 

degranulaci žírných buněk a uvolnění obsahu granulí - histamin, heparin (časná 

fáze alergické reakce). Do alergické reakce se zapojují i další buňky  

např. bazofily. Imunitní reakce se také mohou účastnit T-buňky, které vyvolají 

zánětlivou reakci, která se projeví jako svědění kůže [9,10].  

Pozdní fáze alergické reakce se účastní eozinofily, endotelové a epiteliální 

buňky. Navazuje plynule po akutní fázi. V místě alergické reakce dojde k vylití 

sekundárních mediátorů, mezi které patří metabolity kyseliny arachidonové 

(prostaglandiny, leukotrieny, tromboxany atd.). V případě dlouhodobé expozice 

alergenu může dojít k rozvoji chronického zánětu, poškození tkáně, které může 

být trvalé a způsobit nevratné změny [9].  

3.2.1 Alergická onemocnění  

Alergická onemocnění se nejčastěji projevují poruchami sliznice a kůže. Mezi 

kožní projevy alergické reakce řadíme ekzém a kopřivku. Do skupiny slizničních 

projevů patří alergická rýma, konjunktivitida a astma. Anafylaxe je 

generalizované poškození organismu. Jednotlivá onemocnění budou popsána 

podrobněji níže [9,11].  

Alergická (senná) rýma 

Jedná se o nejčastější alergické onemocnění způsobené aeroalergeny. 

Aeroalergeny jsou alergeny, které se dostávají k vnímavému jedinci rozptýlením 

ve vzduchu. Senná rýma se nazývá podle anglického lékaře Johna Bostocka, 

který ji v roce 1819 poprvé popsal podle svých příznaků, když se domníval, že je 

způsobilo seno. Alergická rýma může být celoroční nebo sezónní. Celoroční 

rýmu způsobují především alergeny ve vnitřním prostředí – roztoči, plísně, 

zvířata. Zatímco za sezónní rýmu jsou zodpovědné alergeny vnější – pyly rostlin. 
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Často nastává kombinace sezónní a celoroční alergie. Mezi nejčastější příznaky 

řadíme rýmu, ucpaný nos, kýchání, svědění nosu [11].  

Astma 

Astma se vyznačuje zánětem a aktivací žírných buněk v dolních dýchacích 

cestách. Následkem toho se zúží průdušky a zvýší se sekrece hlenu a tekutin,  

a tím se výrazně zhorší dýchání. Vnímavý jedinci obvykle potřebují léčbu a jejich 

stav při astmatických záchvatech může být až život ohrožující. Zvýšená 

přítomnost Th2 lymfocytů, neutrofilů, eozinofilů a dalších leukocytů 

v organismu charakterizuje chronický zánět. Chronický zánět nemusí vyvolat 

alergen, který astma způsobil, ale přecitlivělost na určité látky např. chemicky 

dráždivé látky nebo cigaretový kouř. Onemocnění mohou zhoršovat také virové 

či bakteriální infekce dýchacích cest.  Mezi příznaky řadíme dýchavičnost, kašel, 

pískot a pocit tísně na hrudníku [11,12].  

Alergické oči (konjunktivitida, zánět spojivek) 

Styk alergenu s částí našeho těla (spojivkou) zodpovídá za vznik alergické 

konjunktivitidy. Zánět spojivek se vyskytuje obvykle u obou očí zároveň. Stejně 

jako alergická rýma propuká v určitých ročních obdobích jako reakce na vnější 

alergen. Vyvolává tyto příznaky – zčervenání očí celkově, otok očí, vodnaté  

a svědivé oči [11,12].  

Ekzém (atopická dermatitida) 

Kůže představuje účinnou bariéru proti většině alergenů. Může nastat 

výjimka při porušení kůže např. bodavým hmyzem. Vstup alergenu touto cestou 

vyvolá lokální alergickou reakci. Lokální aktivace žírných buněk způsobuje 

vaskulární permeabilitu, otok, vylití tekutin z krevních cév do okolních tkání  
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tzv. exudace a zarudnutí kůže. U atopických dětí se projevuje prodloužená 

zánětlivá reakce na kůži a vyvíjí se ekzém. Ekzém vzniká v důsledku chronické 

zánětlivé reakce podobné reakci v dolních cestách dýchacích u astmatu. 

Projevuje se především suchou pokožkou spojenou se svěděním, která může 

propuknout kdekoliv na pokožce [11,12].   

Kontaktní dermatitidy 

Alergická kontaktní dermatitida (allergic contact dermatitis, ACD) patří mezi 

hypersenzitivní reakce čtvrtého typu neboli opožděného typu (delayed type 

hypersensitivity, DTH). U kontaktních dermatitid se uplatňuje buněčný 

mechanismus při patologii onemocnění. DTH lze charakterizovat jako 

opožděnou reakci jedince na malou molekulu která se dostala do styku s kůží 

sensitizovaného jednotlivce. K zahájení reakce dochází, když se hapten 

kombinuje s proteinem za vzniku komplexu, který vede k expanzi T buněk 

specifických pro alergen. Intenzita zánětlivé reakce ACD závisí na schopnosti 

sensitizace alergenu a na koncentraci přítomného alergenu. Příkladem silného 

alergenu je jedovatý břečťan, který způsobí ACD i v malých koncentracích [13].   

Kopřivka 

Kopřivka vzniká při požití alergenu či působení alergenu na kůži. Může být 

způsobena potravinami, léky, změnou tělesné teploty nebo působením 

slunečního záření. Může také vznikat jako reakce při styku s kočkami či psy, 

např. olizování. Krátkodobou kopřivku způsobují především alergeny. 

Dlouhodobá (chronická) kopřivka pravděpodobně není způsobena alergeny, ale 

autoprotilátkami proti FcεRI. Autoprotilátka aktivuje degranulaci žírných buněk 

vedoucí ke vzniku kopřivky. Projevy kopřivky způsobuje histamin uvolňovaný 

v kůži. Mezi symptomy kopřivky patří rudé pupeny, intenzivní svědění, otok 

některých částí těla – nejčastěji rtů [11,12].  
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Anafylaxe 

Anafylaxe je alergická reakce, která ovlivňuje více orgánů současně. 

Systémová anafylaxe vzniká, když se dostane alergen přímo do krevního řečiště, 

nebo se rychle vstřebá skrz střeva. Spustí aktivaci žírných buněk v pojivové tkáni 

spojené se všemi krevními cévami. Anafylaxe vzniká jako následek podání léku, 

proti kterému má jedinec specifické IgE protilátky, při bodnutí hmyzem  

u jedinců alergických na hmyzí jedy nebo při požití některých potravin  

např. arašídů. Může nastat až život ohrožující stav tzv. anafylaktický šok 

způsobený diseminovanou aktivací žírných buněk. Žírné buňky způsobí 

rozšíření permeability cév, která vede ke snížení krevního tlaku, zúžení 

dýchacích cest spojené se zhoršením dýcháním, které může způsobit udušení 

následkem otoku příklopky hrtanové (epiglottis). Tyto fatální následky lze 

většinou zvládnout podáním epinefrinu, který uvolňuje hladké svalstvo  

a spravuje kardiovaskulární systém [11,12].  

3.2.2 Predispozice k rozvoji alergických onemocnění  

Z důvodu stále rostoucího výskytu alergických onemocnění po celém světě se 

na tuto problematiku zaměřuje klinická i experimentální imunologie.  Zatím 

zůstává nejspolehlivějším ukazatelem alergický stav matky [14]. Je známo, že děti 

alergických matek jsou více náchylné k rozvoji alergií. Potencionální alergie se 

ovšem nemusí po narození hned projevit. Faktory prostředí mohou ovlivnit 

vznik alergie [15]. Nezralost imunitního systému, zejména Tregs, u dětí 

alergických matek zvyšuje riziko rozvoje alergického onemocnění. Vyšší hladina 

specifického IgE se nachází v séru dětí alergických matek než v séru dětí matek 

zdravých [14]. Pro zabránění vzniku alergie je velmi důležité vyrovnat Th1 a Th2 

imunitní odpověď co nejdříve po narození [16].  
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Některé děti mají vyšší předpoklad k rozvoji alergického onemocnění 

v důsledku nezralosti APC. Nezralost APC se nachází typicky u novorozenců.  

U některých dětí může být závažnější a dlouhotrvající zhoršení funkce APC, 

proto buňky Th1 špatně zareagují a vzniká predispozice rozvoje alergie  

v budoucnu.  Deficitní Th1 imunitní odpověď novorozenců doprovází snížená 

tvorba IL–12 a interferonu gama (dále jen IFN-γ). Avšak není známo, zda 

způsobuje sníženou produkci IFN-γ. Novorozenecké APC s nedostatečnou 

funkcí by nebyly schopné efektivně podporovat imunitní odpověď typu Th1. 

Narušená funkce Tregs u dětí alergických matek již byla publikována. Význam 

dendritických buněk pro funkci T lymfocytů vedl vědce ke zkoumání rozdílných 

zastoupení dendritických buněk odvozených od monocytů (monocyte derived 

dendritic cells, moDCs) u dětí alergických a zdravých matek [15].  

Dendritické buňky (DC) 

Máme dvě hlavní skupiny dendritických buněk. První skupinu představují 

myeloidní dendritické buňky (dále jen mDC) a do druhé skupiny řadíme 

plazmacytoidní dendritické buňky (dále jen pDC). U alergického zánětu 

dýchacích cest hrají významnou roli mDC, zatímco pDC měly spíše supresivní 

účinky. Při dráždění vzdušným alergenem byl pozorován přírůstek obou typů 

dendritických buněk (mDC a pDC). Cytokiny rodiny IL-12 se účastní mnoha 

imunologických procesů. Exprese DC závisí na fázi zrání a poměru hlavních 

skupin (mDC/pDC). Podle množství IL–12 a dalších parametrů DC mohou 

zabránit nebo podpořit vývoj alergií. U dětí alergických matek byla zjištěna 

zvýšená reaktivita moDCs [15].  
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3.2.3 IL-10 u alergických onemocnění 

IL-10 je protizánětlivý cytokin. Regulace zánětlivé odpovědi patří mezi hlavní 

funkce IL-10. Článek [14] uvádí, že Tregs v pupečníkové krvi dětí alergických 

matek produkují nižší hladiny funkčních markerů (IL-10, TGF-β, střední intenzita 

fluorescence (mean of fluorescence intensity, MFI) FoxP3) než Treg dětí zdravých 

matek. Zvýšená tvorba těchto buněk by mohla vést ke kompenzaci jejich snížené 

funkce u dětí alergických matek. Předpokládalo se, že snížená produkce IL-10 je 

způsobená celkovou nezralostí imunitního systému u dětí alergických matek. 

V tomto článku vědci porovnávali vztahy rizika vývoje alergie se zralostí  

a funkčním fenotypem u Tregs [14].  

3.2.4 Vliv mikrobioty na vývoj alergií  

Podání určitého probiotického kmenu Escherichia coli O83:K24:H31  

(dále jen EcO83) dětem alergických matek prokázalo zvýšenou produkci IL–10  

a IFN–γ. IL–10 je charakteristickým cytokinem pro Tregs a IFN–γ pro imunitní 

odpověď Th1.  Tyto markery Th1 a Treg jsou u dětí alergických matek 

v nedostatku. Účinky byly testovány v pupečníkové krvi po stimulaci 

mononukleárních buněk pupečníkové krve (cord blood mononuklear cells, 

CBMC). Stále se diskutuje nejvhodnější načasování a způsob podaní 

probiotických bakterií. Další otázkou je vlastní volba vhodného probiotického 

kmene. Výzkumy v různých zemích a prostředích vedou k odlišným výsledkům 

viz studie [17] v SRN a Finsku s Lactobacillus rhamonsus (LGG). Podání EcO83  

po narození nebo během těhotenství je zatím podle dosavadní literatury 

nejúspěšnější známou strategií, jak ubránit dětský organismus před rozvojem 

alergie. Produkce IL–10 po podání EcO83 hraje důležitou roli při prevenci vzniku 

alergie u dětí alergických matek. [16] Test s použitím probiotického kmene EcO83 

se dělal i na DC in vitro, kde se prokázala zvýšená produkce nejen IL–10. Lze 

usuzovat, že EcO83 podporuje maturaci DC a vyšší produkci IL–10 v DC [10].  
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3.2.5 Role T lymfocytů u alergických onemocnění  

T lymfocyty vznikají z kmenové buňky v kostní dřeni a dozrávají v brzlíku 

(thymu). Podle místa dozrávání (thymu) se nazývají T lymfocyty. T buňky, které 

se nikdy nesetkaly s antigenem nazýváme naivní. Při prvním setkání se 

specifickým antigenem se naivní buňka zastaví v lymfatické uzlině, kde podléhá 

proliferaci a odlišení funkčních schopností. T lymfocyty společně s B lymfocyty 

patří do antigenně specifického neboli adaptivního imunitního systému.  Každá 

ze subpopulací T lymfocytů má v organismu jinou funkci [18].  

  T lymfocyty se dělí do dvou hlavních skupin CD4 a CD8. Do skupiny CD4 

patří např. Th1, Th2, Th3, Th9, Th17, Th22, Thf a Treg (Tr1) atd. Dále se zaměřím 

na subpopulace spojené s alergiemi. Patologickou roli u alergií hrají zejména Th2, 

Th9 a Th17, vznik alergií potlačují Treg buňky [18].  

Vznik antigenně specifické odpovědi   

V organizované lymfatické tkáni může být antigen rozpoznán několika 

buňkami imunitního systému. Například naivní T lymfocyty rozpoznávají 

fragmenty antigenu v komplexu MHCII na APC pomocí buněčného receptoru 

pro T buňky (TCR) – 1. signál.  Následuje interakce kostimulační molekuly CD28 

na T lymfocytu s CD80/CD86 na APC – 2. signál. Posledním faktorem 

rozhodujícím o pola1rizaci imunitní odpovědi je cytokinové prostředí nacházející 

se v okolí imunologické synapse např. (vznik Th1 podporuje IL-12, Th2 

podporuje IL-4 a Treg podporuje IL-2 a TGF-β) [18].  
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Subpopulace T lymfocytů spojené s alergiemi 

1. Pomocné T lymfocyty (Th) 

Th buňky hrají důležitou roli v ustanovení a maximalizaci imunitní odpovědi. 

Nemají fagocytární ani cytotoxickou funkci, ale zprostředkovávají imunitní 

odpověď pomocí aktivace jiných buněk. Aktivaci buněk provádí prostřednictvím 

cytokinů. Nejznámější subpopulace představují T helper 1 (Th1) a T helper 2 

(Th2). Th1 pomáhají vyvolat zánětlivou reakci. Th2 pomáhají B lymfocytům 

tvořit protilátky [19].  

Th2 imunitní odpověď charakterizuje produkce cytokinů (IL–4, IL-5,  

a IL-13), které se účastní migrace buněk tvořících protilátku IgE – B lymfocyty. 

Eozinofily a žírné buňky se účastní alergické reakce také tím, že se IgE vážně  

na jejich FcεR1.  Vývoj Th2 buněk podporuje IL–4. Nerovnováha Th2 cytokinů je 

spojena s rozvojem alergických reakcí [19,20].  

Buňky Th9 se nachází u alergických onemocnění. Vývoj těchto buněk indukují 

cytokiny IL–4 a TGF–β. Th9 produkují cytokiny IL–9. IL–9 se označuje jako silný 

faktor žírných buněk a slouží jako zprostředkovatel imunity proti hlístům. Th9 

buňky vykazují vyšší množství IL–9 u alergických jedinců. Alergičtí jedinci mají 

také vyšší počet těchto buněk přímo úměrně hladině IgE v séru [19,21].  

Th17 jsou buňky indukované IL–6 a TGF–β. Produkují IL–17, IL–22. Th17 hraje 

důležitou roli v autoimunitě. IL–17 je prozánětlivý cytokin schopný řídit migraci 

granulocytů a poškození tkáně.  IL–17 se vyskytuje v zánětlivých tkáních pacientů 

s artritidou a roztroušenou sklerózou. Buňky Th17 jsou přítomny také  

u chronických alergických onemocnění např. u astmatu [19].  
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2. Regulační T lymfocyty (Treg)  

Treg buňky potlačující obecně imunologickou odpověď, tedy i alergickou 

reakci. Na vývoji Treg se podílejí IL-2 a TGF–β a produkují IL–10 a TGF–β. Treg 

buňky mají několik subpopulací. Označují se také jako CD4+ CD25+ FoxP3 

buňky, které se dělí na přirozené a indukované. Další subpopulací jsou IL–10 

Treg buňky, které se vyznačují sekrecí velkého množství IL–10. Podskupina 

těchto buněk se označuje jako Tr1 a produkuje IL–10, IL–5, IL–2 a IFN–γ, které 

patří mezi cytokiny Th1 a Th2. Další skupina IL–10 Treg produkuje pouze IL–10, 

nikoliv cytokiny Th1 a Th2 v přítomnosti vitamínu D3 a kortikosteroidů [22].  
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4 METODIKA 

 

4.1 Odběr 

Pupečníková krev od dětí zdravých i alergických matek byla odebrána ihned 

po porodu, obvyklým postupem, včetně pečlivého čištění pupečníkové šňůry  

a o odběru pupečníkové krve injekční jehlou přímo z pupeční žíly, aby se 

zabránilo kontaminaci krví matky. Obvykle 30 ml pupečníkové krve bylo 

odebráno do sterilních heparinizovaných zkumavek obsahujících 10 jednotek (U) 

heparinu na 1 ml krve [15].   

Krev byla odebrána po podepsání písemného informovaného souhlasu 

rodiček z Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Podolí. 

4.2 Izolace neutrofilů  

EasySep ™ Direct Human Neutrophil Isolation Kit (katalogové číslo 19666) 

Neutrofily jsem izolovala pomocí kitu EasySep™, který funguje na principu 

negativní separace. Negativní separace spočívá v tom, že buněčné subpopulace, 

které nechceme pro náš experiment, se naváží na RapidSpheres označené 

protilátkami a zůstanou na zkumavce umístěné v magnetu a ten buněčný typ, 

který chceme, v našem případě neutrofily, projdou magnetickým polem do nové 

zkumavky.  

4.2.1 Reagencie:  

• EasySep ™ Direct Human Neutrophil Isolation Cocktail, 2 x 2,5 ml 

• EasySep ™ Direct RapidSpheres ™, 4 x 2,5 ml 

• 0,5 M EDTA 
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• 2 ml plná nesrážlivá pupečníková krev 

• Fosfátový pufr (Phosphate Buffered Saline, PBS)  

4.2.2 Materiál: 

• 2x EasySep™ Magnet (katalogové číslo 18000) 

• 2x zkumavky (5 ml)  

• Zkumavka 10 ml 

• Vortex – Genie model – K-550-GE 

• Centrifuga – Hettich Universal 30 RF 

• Časovač  

• Pipety  

4.2.3 Postup: 

1. Odebrala jsem 2 ml pupečníkové krve do zkumavky (5 ml), tento 

postup jsem zopakovala, abych měla dvě zkumavky po 2 ml 

pupečníkové krve. 

2. Krev jsem mírně zamíchala na vortexu. 

3. Na vortexu jsem také zamíchala RapidSpheres (min. 30 s). 

4. Do obou zkumavek s pupečníkovou krví jsem přidala 100 µl 0,5 M 

EDTA.   

5. Následně jsem přidala do stejných zkumavek 100 µl Isolation 

Cocktail a 100 µl RapidSpheres. 

6. Vše jsem promíchala pomocí vortexu (rychlost 4) a nechala 

inkubovat 7 min při pokojové/laboratorní teplotě. 

7. Mezitím jsem si připravila médium (4,9 ml fyziologického roztoku 

+ 0,1 ml 0,5M EDTA). 

8. Z média jsem odebrala pipetou 1,7 ml do každé zkumavky (nejdříve 

700 µl pak 1 ml). 
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9. Zkumavky jsem promíchala pipetováním. 

10. Pak jsem vložila zkumavky do magnetu a nechala inkubovat 5 min. 

11. Do nových zkumavek (5 ml) jsem plynulým pohybem přelila 

buněčnou suspenzi, použité zkumavky jsem si dala bokem a dále 

pracovala s novými. 

12. Na vortexu jsem si promíchala znovu RapidSpheres a přidala 100 

µl do obou zkumavek. 

13. Zkumavky jsem promíchala na vortexu (rychlost 3-4)  

i s RapidSpheres a nechala inkubovat 7 min při 

pokojové/laboratorní teplotě. 

14. Po uplynutí jsem přesunula zkumavky do magnetů a nechala 

inkubovat 5 min pro druhou separaci. 

15. Do nových zkumavek (5 ml) jsem plynulým pohybem přelila 

buněčnou suspenzi, použité zkumavky jsem si dala bokem a dále 

pracovala s novými. 

16. Nové zkumavky po druhé separaci rovnou vložíme na 5 min 

inkubovat do magnetu pro třetí separaci. 

17. Nyní obě zkumavky přelijeme plynulým pohybem do jedné větší 

zkumavky (10 ml). 

18. Centrifugovala jsem vzorek 10 min 21 °C 1800 ot/min. 

19. Supernatant jsem odlila a do zkumavky přidala 2 ml fyziologického 

roztoku a promíchala s peletou. 

20. Z této zkumavky jsem odebrala 50 µl na počítání buněk 

v Bürkerově komůrce (viz. kapitola níže). 

21. Podle počtu buněk jsem odebrala na barvení na průtokovém 

cytometru, kvůli ověření čistoty vzorku (první 2/3 vzorky),  

a ostatní buňky byly použity na izolaci RNA. 
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Počítání buněk v Bürkerově komůrce 

Připravila jsem si Bürkerovu komůrku. Ověřila jsem si, že krycí skličko pevně 

drží na podložním skle. Do mikrozkumavky jsem si připravila Türkův roztok 

(950 µl) a přidala 50 µl buněčné suspenze, promíchala jsem na vortexu. Odebrala 

přibližně 10 µl do připravené Bürkerovy komůrky. Počítala jsem buňky podle 

návodu. Neutrofily jsem počítala jen ty, které byly ve čtverci, nebo se dotýkaly 

okrajů vlevo a dole. Takto jsem spočítala 50 čtverců s pomocí mikroskopu 

(Olympus BX41). 

4.3 Extrakce RNA 

4.3.1 Reagencie:  

• Vzorek – izolované neutrofily (peletka) 

• Lyzační roztok - 495 µl QIAGEN Buffer + 5 µl β-merkaptoethanolu 

(ME) Sigma Aldrich  

• 75% ethanol (lékárna Všeobecné fakultní nemocnice, VFN) 

• DNasa (10 µl DNasa + 70 µl RDD buffer, Qiagen) 

4.3.2 Materiál: 

• Centrifuga – Hettich Mikro 22 R (Německo) 

• Laminární box – MSC-ADVANTAGE – Thermo Electron LED 

GmbH (Německo) 

• Pipety 

• Zkumavky 

• RNasy Mini Kit – Qiagen (Německo) 

• mikrozkumavka se špičatým dnem 

• stojan na mikrozkumavky a na větší zkumavky, ubrousky  

a nádoba na odpad 
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4.3.3 Postup: 

1. Izolované neutrofily jsem stočila 10 min 21 °C 1800 ot/min a peletku 

si nechala ve zkumavce a supernatant vylila. 

2. Během centrifugace jsem si připravila lyzační roztok  

(495 µl QIAGEN Buffer + 5 µl β–ME), příprava v dřevěné digestoři 

3. K peletě jsem přidala 350 µl lyzačního roztoku a nechala 5 min 

inkubovat při pokojové/laboratorní teplotě (RT). 

4. Přesunula jsem se do laboratoře pro RNA + připravila jsem  

si pracovní stůl v laminárním boxu MSC-ADVANTAGE 

(ubrousky, stojany, nádoba na odpad, pipety + reagencie). 

5. Než uběhlo 5 min, připravila jsem si DNasu (10 µl DNasa + 70 µl 

RDD buffer) a dala do lednice. 

6. Po inkubaci jsem přidala 350 µl 75% ethanolu, řádně promíchat 

pipetováním. 

7. 700 µl, tedy celý objem z 1,5 ml ependorfky jsem přenesla do růžové 

RNeasy Mini spin (Německo) zkumavky. 

8. Centrifugovala jsem 15 s při 1500 ot/min, pak jsem vylila proteklou 

kapalinu. 

9. Následně jsem přidala do růžové zkumavky 350 µl RW1 Bufferu, 

znovu centrifugovat 15 s a proteklou tekutinu vylít (1. promytí). 

10. Pak jsem přidala předem připravenou DNasu (80 µl) a nechala  

15 min inkubovat při pokojové/laboratorní teplotě (RT). 

11. Mezitím jsem si popsala mikrozkumavku, do které jsem dávala 

konečný produkt (datum, jméno + číslo, RNA neutrof). 

12. Po uplynutí času jsem přidala opět 350 RW1 Bufferu,  

15 s centifugovala a vylila proteklou tekutinu (2. promytí). 

13. Pak jsem přidala 500 µl RPE Bufferu, centrifugovala 15 s a vylila 

proteklou tekutinu. 
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14. Bod 13 jsem zopakovala - 500 µl RPE Bufferu, centrifugovala 15 s  

a vylila proteklou tekutinu 

15. Růžovou zkumavku jsem přendala do nové 2 ml sběrné zkumavky 

(suché) a centrifugovala 1 min. 

16. Růžovou zkumavku jsem přenesla do nové 1,5 ml zkumavky se 

špičatým dnem (popsaná krok 12). 

17. Přidala jsem 20 µl RNase–free water a centrifugovala 1 min pro 

získání RNA.  

18. Na závěr jsem zkumavku pořádně zavřela a vložila do krabičky  

do mrazáku na -20 °C. 

4.4 Nanodrop – zjištění koncentrace 

4.4.1 Reagencie:  

• RNase free water  

• Izolovaná RNA (vzorky) 

4.4.2 Materiál: 

• Automatické pipety 

• NanoDrop 1000 (Thermo Scientific, USA) 

4.4.3 Postup: 

1. Z mrazáku jsem vyndala všechny mé vzorky. Připravila si pipety  

a špičky. 

2. Přesunula jsem se k přístroji NanoDrop. 

3. Spustila jsem program ND – 1000 V 3.8.1 (není třeba ho vypínat  

po každém měření). 

4. Zvolila jsem aplikaci – Nucleic Acid. 
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5. Pak jsem odklopila raménko s optickým kabelem, ubrouskem 

otřela horní i dolní část pro nanášení vzorku. 

6. Pak jsem nanesla 2 µl destilované vody a zavřela, po stisku ikonky 

OK proběhla „inicializace“. 

7. Pak jsem nanesla 2 µl RNase free water, ve kterém byl vzorek 

rozpuštěn, a zavřela raménko. 

8. V okénku nahoře – Make new BLANK measurement jsem stiskla 

„Blank“. 

9. Tím se přístroj vynuloval, v okně dole v pravo se objevilo 0,0 ng/µl 

(blank je doporučeno opakovat asi po 20–30 min práce na přístroji). 

10. Pak jsem otřela přístroj ubrouskem a začala nanášet vzorky 

postupně (1,5-2 µl). 

11. Nanesla jsem vzorek a zavřela raménko. 

12. Z nabídky jsem vybrala, že chci měřit RNA, a pojmenovala vzorek 

(Sample name) a stiskla tlačítko Measure.  

13. Změří se poměr vlnových délek 260/280 (čistota/kontaminace 

proteiny) a 260/230 (čistota/kontaminace organickými látkami 

např. fenoly)  

14. Poměr 260/280 by měl být vyšší než 1,8 a 260/230 by měl být 

v rozmezí 1,8-2,2 (odchylka znamená znečištění vzorku). 

15. Výsledná koncentrace RNA se udává v ng/µl. 

16. Po skončení práce jsem přístroj otřela a napipetovala asi 4 µl 

destilované vody, zavřela raménko a nechala stát 2-3 min, pak jsem 

raménko usušila a nechala zavřené.  

17. Poté jsem musela přepočítat hodnoty z Nanodropu na 0,5 ug/ul  

a dopočítat množství Nuclease free water do 20 µl viz Tabulka 1 

níže. 

18. Pro lepší představení manipulace s přístrojem Nanodrop 1000 

(Thermo Scientific, USA) vkládám Obrázek 2 níže.  
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Tabulka 1 Počet neutrofilů a množství RNA  

Číslo 
Počet neutrofilů 

(mil)/2 ml 

RNA 
koncentrace 

(ng/ul) 
RNA 

(ug/ul) 0,5 ug/ul 
Nuclease free 

water 

1 12 66,98 0,06698 7,46 5,74 

2   182,56 0,18256 2,74 10,46 

3 14,9 137,86 0,13786 3,63 9,57 

4 9 94,19 0,09419 5,31 7,89 

5 9,5 14,2 0,0142 13,20 0,00 

6   12,51 0,01251 13,20 0,00 

7 6,7 29,38 0,02938 13,20 0,00 

8 23,2 22,69 0,02269 13,20 0,00 

9 15,1 88,93 0,08893 5,62 7,56 

 

 

Obrázek 2 Ukázka Nanodropu 1000 (Thermo Scientific, USA) [vlastní zdroj] 

 

Dvoukroková RT-PCR se provádí ve dvou oddělených krocích. Nejprve se 

reverzní transkripcí přepíše mRNA do komplementarní DNA (cDNA). Následně 

se cDNA amplifikuje pomocí PCR v reálním čase viz Obrázek 3. 
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Obrázek 3 Schéma dvoukrokové kvantitativní polymerázové řetězové reakce v reálném čase [23] 

4.5 RT-PCR 

RT-PCR je metoda, která přepisuje izolovanou RNA do cDNA, se kterou dále 

můžeme pracovat.  

4.5.1 Reagencie: 

High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit (Applied Biosystems, USA) 

Objemy jednotlivých složek kitu a objem RNA pro přípravu reverzní 

transkripce o objemu 20 µl: 

• 2 µl RT buffer 

• 0,8 µl DNT mix 

• 2 µl Random primer 

• 1 µl RT 

• 1 µl Inhibitor RNase 

• Nuclease free water + vzorek RNA (celkem 13,2 µl) 
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4.5.2 Materiál: 

• Mikrozkumavky 

• Centrifuga (Hettich, Německo) 

• Thermo cycler – MJ RESEARCH – PTC-200 Peltier Thermal Cycler 

(Marshall, USA) 

4.5.3 Postup: 

1. Podle množství získané RNA z NanoDropu 1000 jsem doplnila 

množství vzorku do 13,2 µl pomocí Nuclease free water.   

2. Množství master mixu, bez vzorku a Nuclease free water je 6,8 µl. 

3. Celkový objem reakce pro reverzní transkripci je 20 µl.  

4. Následně jsem takto připravené vzorky zamíchala pomocí vortexu 

a zcentrifugovala. 

5. Poté jsem takto připravené vzorky vložila do Thermo cycleru  

– MJ RESEARCH – PTC-200 Peltier Thermal Cycler (Marshall, 

USA). 

6. Proběhla reverzní transkripce v následujících třech krocích viz 

Tabulka 2. 

Tabulka 2 Časy a teploty polymerázové řetězové reakce reverzní transkripcí (RT-PCR) [23] 

 

7. Po provedení reverzní transkripce se vzorky uchovaly při -20 °C 

než proběhla vlastní PCR v reálním čase. 
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4.6 qPCR 

Kvantitativní PCR je metoda, pomocí které můžeme v reálném čase 

kvantifikovat relativní genovou expresi cílového genu. 

4.6.1 Reagencie: 

• 12,5 µl Master-Mix 

• 1,25 µl sondy TaqMan (ACTB Hs99999903_m1 a IL-10 Hs00174086_m1) 

Thermo Fisher Scientific (USA) 

• 6,25 µl ddH2O 

• Vzorky cDNA (5 µl) 

4.6.2 Materiál: 

• Optická adhezivní fólie 

• Destička na PCR MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate (Applied 

Biosystems, USA)  

• PCR Master Mix Kit Xceed qPCR Probe 2x Mix Hi-ROX (Biotech 

Praha) 

• 7300 Real Time PCR System (Applied Biosystems, USA) 

4.6.3 Postup: 

1. 5 µl cDNA vzniklé reverzní transkripcí jsem napipetovala do jamiček 

destičky na PCR podle předem připravené tabulky.  

2. K nim jsem přidala 20 µl vytvořeného mixu (Master-Mix, sonda  

a dvakrát destilovaná voda (double distilled water, ddH2O)). 

3. Sondy jsem měla dvě, jednu ACTB Hs99999903_m1 jako referenční 

(endogenní kontrola/housekeeping gene) a pak sondu pro IL-10 

Hs00174086_m1, takže jsem body 1 a 2 dělala dvakrát. TaqMan 

reagencie obsahují primery (forward, reverse) a hydrolyzační próbu, 



41 

 

která nám umožní vlastní kvantifikaci genové exprese tím, že dojde 

k emisi světla po odštěpení zhášeče (quencher). 

4. Poté jsem vzorky vložila do přístroje 7300 Real Time PCR System 

(Applied Biosystems, USA). 

5. PCR probíhala podle následující Tabulky 3. 

Tabulka 3 Fáze, časy a teploty kvantitativní polymerázové řetězové reakce v reálném čase (qPCR) [23] 

 

4.7 Analýza a statistika  

Z pupečníkové krve dětí zdravých a alergických matek byla izolovaná RNA, 

která byla následně převedena pomocí reverzní transkripce na cDNA. Následně 

byly získány hodnoty genové exprese ct IL-10 a ct ACTB (kódující protein  

pro beta-aktin) pomocí qPCR. Gen ACTB byl použit jako referenční gen  

(house-keeping gen). 

Měření v rámci této bakalářské práce byly podrobeny dvě skupiny jedinců, 

děti zdravých matek a děti matek nemocných. Získané hodnoty ct bylo nutné 

přepočítat na hodnoty relativní kvantifikace (RQ) pomocí metody ddct. Postup 

výpočtu je znázorněn pod tabulkou níže, v které je možné vidět naměřené 

výsledky ct (IL-10) a ct (ACTB). Z těchto hodnot bylo nutné spočítat rozdíl  

dct = ct (IL-10) - ct (ACTB). Poté byl vypočten průměr hodnot dětí zdravých 

matek, který byl použit jako průměr kontrolních hodnot. Dále byl využit  

na výpočet ddct, z kterého se vypočítala RQ. V Tabulce 4 jsou uvedeny naměřené 

a vypočtené hodnoty dct, ddct a relativní kvantifikaci (relative quantification, 

RQ).  
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Tabulka 4 Naměřené a vypočtené hodnoty genové exprese IL-10  

děti zdravých matek ct ACTB ct IL-10 dct IL-10 ddct IL-10 2-ddct IL-10 

1 15,7104 31,11105 15,40065 -1,1625 2,238449855 

2 15,35555 32,9326 17,57705 1,0139 0,49520576 

3 15,4343 32,60795 17,17365 0,6105 0,654969667 

4 15,1259 32,0859 16,96 0,39685 0,759514809 

5 16,60725 32,31165 15,7044 -0,85875 1,813466381 

            

děti alergických 
matek           

6 17,1562 33,30695 16,15075 -0,4124 1,330897993 

7 15,77645 30,5912 14,81475 -1,7484 3,359857393 

8 16,2194 32,17125 15,95185 -0,6113 1,527635128 

9 15,5219 32,69225 17,17035 0,6072 0,65646955 

  Průměr 16,56315   

ct = cycle threshold  

dct = ct(IL-10) – ct(ACTB)  

ddct = dct - průměr  

RQ = 2 −ddct 

Nejprve jsem porovnala normalitu dat pomocí Microsoft Excelu dětí zdravých 

matek a dětí matek alergických pomocí dvouvýběrového F testu pro rozptyl  

viz Obrázek 4. Výsledná p hodnota F testu p=0,231966. Na hladině významnosti 

0,05 nemohu zamítnout nulovou hypotézu, rozptyly se liší.  Z toho vyplývá,  

že soubory dat nemají normální rozdělení, proto jsem pro další analýzu musela 

použít Mann-Whitneyho test (dvouvýběrový T test s nerovností v rozptylu).  

Dvouvýběrový F-test pro 
rozptyl   

   

  děti zdravých matek děti alergických matek 

Stř. hodnota 1,192321294 1,718715016 

Rozptyl 0,610561119 1,336209099 

Pozorování 5 4 

Rozdíl 4 3 

F 0,45693531  
P(F<=f) (1) 0,231965576  
F krit (1) 0,15171325   

Obrázek 4 Dvouvýběrový F test pro rozptyl [vlastní zdroj] 
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Následně jsem stejná data porovnala pomocí Mann-Whitneyho testu  

viz Obrázek 5. Cílem tohoto testu bylo zjistit rozdílnost mezi měřenými 

skupinami na hladině významnosti p=0,05. Výsledná p hodnota p=0,5556.  

Na hladině významnosti p=0,05 nemohu zamítnout nulovou hypotézu.  

 

Obrázek 5 Mann-Whitneyho test [vlastní zdroj] 

 

Výsledky jsou dále graficky znázorněny v kapitole výsledky  

a podkapitole Genová exprese IL-10. 
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5 VÝSLEDKY 

Izolovala jsem neutrofily z pupečníkové krve a proměřila jejich čistotu pomocí 

průtokového cytometru BD FACS Canto II (Becton Dickinson) a analyzovala data 

v programu FlowJo (TreeStar). Dále jsem extrahovala RNA a pomocí RT-PCR ji 

přepsala do cDNA, kterou jsem dále analyzovala a změřila genovou expresi 

imunoregulačního cytokinu IL-10 pomocí qPCR. K analýze jsem použila 

pupečníkovou krev 4 dětí alergických matek a 5 dětí matek zdravých. Alergie 

matek ovšem nebyly jednotné viz Tabulka 5.  

Tabulka 5 Druhy alergií zkoumaných matek  

Děti alergických matek  Alergie 

6 Jablko 

7 Včela 

8 Pyl 

9 Valetol, spasmoveralgin 

 

5.1 Čistota izolované populace 

Pro kontrolu správnosti izolace neutrofilů bylo potřeba provést test čistoty 

izolovaných neutrofilů pomocí průtokového cytometru viz Obrázek 6. Vyloučila 

jsem buňky, kde byly nalepené dvě na sobě, tzv. doublety a dále pokračovala 

s jednotlivými, od sebe oddělenými buňkami, tzv. singlety. Námi vybraná 

populace neutrofilů (CD15) obarvená fluorescein izokyanátem (fluorescein 

isothiocyanate, FITC), všechny pozitivní v CD15 (99,74 %) velmi čistá populace 

viz Tabulka 6. Takto vyizolovanou populaci jsem dále použila pro izolaci RNA. 
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Obrázek 6 Graf čistoty izolovaných neutrofilů z pupečníkové krve dětí zdravých a alergických matek   

[vlastní zdroj] 

 

Tabulka 6 Hodnoty čistoty izolované populace neutrofilů z pupečníkové krve v % k Obrázku 8 

Čistota IZO singlets IZO PMN IZO CD15+ 

1 96,84 98,58 95,33 

2 85,49 94,63 99,29 

6 95,31 98,28 99,5 

 

Porovnání čistoty granulocytů mezi pupečníkovou krví dítěte a izolovanou 

populací neutrofilů (CD15) z pupečníkové krve stejného jedince viz Obrázek 7  

a hodnoty zastoupení populací v % viz Tabulka 7.  

 

Obrázek 7 Porovnání čistoty granulocytů v celkové pupečníkové krvi dítěte s granulocyty po izolaci z 

pupečníkové krve téhož jedince [vlastní zdroj] 

 

Tabulka 7 Porovnání zastoupení populací v pupečníkové krvi a v izolovaných neutrofilech z pupečníkové krve  

v % k Obrázku 9 

CB singlets CB PMN 
CB 

CD15+ 
IZO 

singlets 
IZO PMN 

IZO 
CD15+ 

95,4 66,81 94,3 98,61 88,42 99,74 
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5.2 Genová exprese IL-10 

Obrázek 8 zobrazuje relativní kvantifikaci IL-10 v pupečníkové krvi 

novorozenců zdravých a alergických matek. Sloupce zobrazují střední hodnotu 

získaných dat a chybové úsečky zobrazují hodnotu SEM.  

 

Obrázek 8 Graf genové exprese interleukinu 10 ve vyizolované populaci neutrofilů dělí zdravých a alergických 

matek pomocí kvantitativní polymerázové řetězové reakce v reálném čase. [vlastní zdroj]. 

 

Medián dětí zdravých matek m=0,7595 počet vzorků 5 a medián dětí 

alergických matek m=1,429 počet vzorků 4. Střední hodnota dětí zdravých matek 

byla 1,192321 a střední hodnota dětí alergických matek 1,718715. 



47 

 

6 DISKUZE 

 

Cílem praktické části bakalářské práce bylo porovnat genovou expresi IL-10 

v pupečníkové krvi dětí zdravých a alergických matek.  K analýze jsem použila 

nejprve metodu reverzní transkripce, tedy přepis RNA do cDNA, poté jsem 

aplikovala metodu qPCR pro kvantitativní analýzu genové exprese IL-10  

ve vzorcích pupečníkové krve.  

Výsledky naznačují, že hodnoty genové exprese IL-10 v neutrofilech nebudou 

tím nejvhodnějším znakem pro možnou predikci nižší schopnosti 

novorozeneckého organismu ustanovit toleranci na alergeny u dětí alergických 

matek ani u dětí matek zdravých. Proto nemůžeme expresi IL-10 v celé populaci 

neutrofilů použít jako predikci vzniku alergického onemocnění.  Pupečníková 

krev se jevila jako vhodný zdroj pro hledání časného prognostického znaku 

poukazujícího na vyšší riziko budoucího možného rozvoje alergického 

onemocnění. Jedná se o relativně snadno dostupný biologický materiál. Při 

analýze většího počtu vzorku by bylo možné předpokládat naměření odlišných 

výsledků. V rámci své bakalářské práce jsem nepoužila dostatečně velký 

reprezentativní vzorek pro vyvození jednoznačných závěrů. 

Ve většině studiích se zaměřují na porovnání imunologických parametrů  

v porovnání pupečníkové krve novorozenců zdravých matek a krve 

novorozenců alergických matek. Matka i otec poskytují dítěti stejný díl genetické 

informace, přesto se předpokládá, že matka má na vznik alergie větší vliv. 

Pravděpodobně je to dáno spojením matky s plodem během celého těhotenství 

či možnost osídlení dítěte bakteriemi v případě vaginálního porodu. Zde se 

uplatňuje především imunitní systém matky. Imunitní systém dítěte může být 
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také ovlivněn přechodem prvků imunitního systému matky do těla dítěte přes 

placentu či při kojení.  

Ve studii [24]  s využitím myšího experimentálního modelu nezaznamenali 

výrazný neutrofilní zánět u myší s deficitem IL-10 u neutrofilů, ale místo toho  

u DC, což naznačuje nepřímé účinky IL-10 na migraci neutrofilů. Infiltrace buněk 

s dominancí neutrofilů byla u lidí spojena se závažnými klinickými příznaky 

astmatu. Nedostatečná signalizace IL-10 v DC mohla tedy vést ke zvýšené 

infiltraci neutrofilů zprostředkované IL-17. Tím by se dalo vysvětlit, že IL-10 

neměl vliv na neutrofily ani u lidí [24].  

IL-10 tvoří i další buňky lidského těla např. T lymfocyty, především Treg (Tr1), 

makrofágy, monocyty, B buňky a dendritické buňky. Všechny tyto buňky byly 

testovány ve studii [24] na myším modelu. Autoři studie [24] zdůrazňují 

dendritické buňky jako hlavní cíl studie, které jako jediné při nedostatku IL-10 

vyvolaly alergickou odpověď s výrazným vyplavením neutrofilů [24].  

Studie [24] ukázala, že jak kontrolní myši (wildtype), tak myši deficitní pro  

IL-10 (knockout, IL-10-/-) měly podobné hladiny koncentrací sérového IgE, IgG1  

a Th2 imunitní odpovědi plicních buněk a účinně se bránily vzniku alergického 

zánětu. Indukce tolerance u obou skupin tlumila alergický zánět dýchacích cest.  

Podle dat usuzuji, že IL-10 u B buněk nebyl nezbytný pro efektivní vyvolání 

tolerance vůči vzniku alergického zánětu [24].  

U dendritických buněk s nedostatkem IL-10, byl vyvolán alergický zánět 

dýchacích cest bohatých na neutrofily. Selhalo vyvolání tolerance vůči alergenu. 

U ostatních buněk nezávisí vyvolání alergické reakce na IL-10. Na myším modelu 

nebyl vidět žádný signifikantní rozdíl ve fosforylaci.  Podle studie [24] můžeme 

vyvodit, že DC jsou hlavním cílem při indukci tolerance vůči specifickému 

alergenu u myší [24].  
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Dále bych se zaměřila na roli IL-10 v makrofázích, monocytech  

a neutrofilech u myší. Vznik tolerance byl stejně účinný u kontrolních myší, jako 

u myší s deficitem IL-10. Z toho vyplývá, že tolerance vůči alergenu může být 

dosažena nezávisle na IL-10 v makrofázích, monocytech a neutrofilech.  

Na základě těchto výsledků a výsledků mé bakalářské práce lze vyvodit, že vznik 

predispozice k alergickému onemocnění je nezávislý na množství IL-10 

v neutrofilech [24]. Je potřeba rovněž zdůraznit, že genová exprese IL-10 byla 

stanovena v neutrofilech pupečníkové krve novorozenců, kteří nejsou v době 

narození alergičtí, pouze mohou mít predispozici k rozvinutí alergií. Tedy by 

bylo zajímavé zaměřit se na analýzu genové exprese IL-10 v jednotlivých 

subpopulacích neutrofilů pacientů trpících alergií a zdravých jedinců. 

U sensitizovaných myší, které se setkaly s alergenem se vyvinul alergický 

zánět, hyperplázie pohárkových buněk v plicních řezech a vysoký titr protilátek 

IgE. Vyvolání tolerance účinně potlačilo alergický zánět dýchacích cest, snížení 

IgE specifického pro alergen a zvýšené IgG1 v séru u obou vrhů. Vyvolání 

tolerance vůči alergenu u T lymfocytů nezávisí na množství IL-10 [24].  

Ve studii [25] bylo sledováno zastoupení intracelulárních regulačních cytokinů 

IL-10 a TGF-β v Treg u novorozenců zdravých a alergických matek. Ve studii bylo 

naměřeno vyšší zastoupení intracelulárních markerů v Treg u novorozenců 

zdravých matek. V pupečníkové krvi dětí alergických matek byl detekován 

zvýšený podíl Treg, ale naopak přítomnost intracelulárních cytokinů IL-10  

a TGF-beta byla v porovnání s krví novorozenců zdravých matek nižší. Z toho 

můžeme vyvodit, že snížená funkce Treg může být kompenzována zvýšeným 

množstvím Treg u dětí alergických matek. Při specifické alergenové imunoterapii 

vznikají subpopulace Tr1 a produkují protizánětlivý cytokin IL-10, čímž dochází 

k útlumu alergické reakce. Specifická alergenová terapie je zatím jediná zavedená 

léčba a je charakteristická indukcí Treg/Tr1. Také byly provedeny studie na stejné 
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téma, ale se zaměřením na dospělé jedince. Výsledky těchto studií jsou bohužel 

nejednotné. Bylo zapojeno málo jedinců, pokaždé se použil jiný marker Treg 

nebo různé etnické skupiny, z čehož vznikaly různé nesrovnalosti, které mohly 

vést k nejednotnosti získaných výsledků.  

Na počátku našeho výzkumu jsme předpokládali sníženou genovou expresi 

IL-10 v neutrofilech pupečníkové krve dětí zdravých matek. Nakonec jsme zjistili, 

že není rozdíl v genové expresi IL-10 neutrofilech pupečníkové krve dětí 

zdravých a alergických matek. Tedy se zdá, že rozdíl v genové expresi IL-10 

v neutrofilech nemůže sloužit jako možný znak pro predikci budoucího rozvoje 

alergie. Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že jsme se zaměřili na celou 

populaci neutrofilů (CD15+ buňky) a že možná bude rozdíl v proporčním 

zastoupení jednotlivých subpopulací. Rovněž by bylo zajímavé se zaměřit  

na porovnání proporčního zastoupení MDSC a genové exprese v MDSC 

v pupečníkové krvi dětí zdravých a alergických matek, z důvodu jejich velké 

imunosupresivní kapacity.      

Specifická alergenová imunoterapie je účinná pro alergickou rýmu, zánět 

spojivek, alergické astma či při přecitlivělosti na bodnutí hmyzem. I přes 

prokázanou účinnost není tato terapie hojně využívána. Spočívá v subkutánním 

nebo sublingválním podávání relevantního alergenu, jehož dávka se zvyšuje  

do doby, než pacient vyvine dostatečnou imunologickou toleranci k daným 

alergenům. Cílem imunoterapie je zabránit opakování onemocnění a zmírnění 

příznaků vyvolaných alergenem. Tato léčba má ovšem riziko velmi závažného, 

život ohrožujícího stavu, při této terapii se může rozvinout anafylaktická reakce. 

Proto je to podle mého názoru velmi riziková léčba a měl by tuto terapii provádět 

pouze atestovaný lékař v oboru alergologie. Také je zásadní se plně věnovat 

každému pacientovi, protože každý pacient potřebuje jinou míru terapie a je  

na lékaři, aby určil, zda s léčbou začít a stále pokračovat.   
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Proporční zastoupení MDSC je velmi nízké u zdravých jedinců. MDSC se 

vyskytují ve zvýšeném množství u jedinců s rakovinou a v patologických stavech 

spojených s chronickým zánětem nebo stresem. MDSC buňky hrají zásadní roli 

v růstu nádoru, rezistenci vůči lékům a v podpoře nádorových metastáz. Podílejí 

se na omezení účinků imunoterapie rakoviny. Proto by bylo možné zaměřit 

imunoterapii cíleně na tyto buňky. Ovšem mechanismus MDSC se může 

v průběhu stádia onemocnění změnit a záleží také na místě, kde dochází 

k potlačení imunitní reakce. Cíleně můžeme na tyto buňky působit různými 

mechanismy. Na myším modelu bylo prokázáno, že můžeme eliminovat tyto 

buňky relativně nízkými dávkami gemcitabinu a chemoterapie 5-fluorouracilem. 

MDSC lze funkčně eliminovat zacílením na supresorovou funkci. Klinické 

zprávy ukazují, že u pacientů s rakovinou hlavy a krku, bylo prokázáno méně 

cirkulujících MDSC, nižší iNOS a argináza a vyšší nález spontánních nádorových 

T buněk.  Pro využití v nádorové imunologii je potřeba blíže charakterizovat 

markery specifické pro MDSC, aby se dala léčba zaměřit cíleně právě na tyto 

buňky [8].   

Alergie jsou jedním z nejčastějších onemocnění, v posledních letech stále 

rostoucí incidencí. V současnosti je věda zaměřená na hledání prognostických 

markerů alergického onemocnění, abychom mohli včas identifikovat pacienty 

s rizikem rozvoje alergie. Zjištění těchto markerů by nám pomohlo učinit 

preventivní opatření a zmírnit klinické projevy alergií. Bylo provedeno mnoho 

studií zkoumajících možné markery určující alergické onemocnění, ale žádný 

z nich nebyl doposud uznán jako spolehlivý ukazatel.  Zatím zůstává 

nejprůkaznějším ukazatelem alergický stav matky. K posouzení významu 

prognostických markerů je třeba dlouhodobého sledování rizikových dětí.   

V současné době můžeme pouze spekulovat o dalších parametrech, které mohou 

být zapojeny. Je třeba provést další analýzy, aby se zjistil přesný mechanismus, 

který vede ke vzniku alergie a určení vhodného markeru.  
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7 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo porovnat genovou expresi IL-10 v neutrofilech 

pupečníkové krve dětí zdravých a alergických matek. Mezi těmito dvěma 

skupinami nebyl pozorován signifikantní rozdíl. Na hladině významnosti 0,05 

na základě p hodnoty p=0,5556 jsem nemohla zamítnout nulovou hypotézu. 

Z toho vyplývá, že naměřené hodnoty v porovnání obou skupin se od sebe 

výrazně neliší.  

Předpokládali jsme, že genová exprese protizánětlivého IL-10 bude zvýšená 

v pupečníkové krvi zdravých matek a snížená v pupečníkové krvi matek 

alergických.  Otestovala jsem 9 vzorků pupečníkové krve, kde byly alergické 

právě 4 vzorky. Analýza těchto dat neukázala signifikantní rozdíl v hodnotách 

genové exprese IL-10. Předpokládaný výsledek našeho výzkumu se nepotvrdil, 

proto nemůžeme genovou expresi IL-10 použít jako marker pro predikci 

alergického onemocnění. V rámci své bakalářské práce jsem ovšem nepoužila 

dostatečně velký reprezentativní vzorek pro vyvození jednoznačných závěrů. 
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

ACD  allergic contact dermatitis 

alergická kontaktní dermatitida 

APC  antigen-presenting cell 

antigen prezentující buňka 

ARG1  argináza 1 

Breg  B regulační buňka 

CBMC  cord blood mononuclear cells,  

momonukleární buňky pupečníkové krve 

CD   diferenciační antigen 

cDNA  complementary deoxyribonucleic acid  

komplementární deoxyribonukleová kyselina 

COX2  cyklooxygenáza 2 

ddH2O  double distilled water,  

dvakrát destilovaná voda  

DC  dendritic cell, 

dendritická buňka 

DNA  deoxyribonucleic acid, 

deoxyribonukleová kyselina 
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DTH  z angl. delayed type hypersensitivity 

EcO83  Escherichia coli O83:K24:H31 

EDTA  ethylenediaminetetraacetic acid,  

kyselina etylendiamintetraoctová 

ELFO  elektroforéza 

FACS  fluorescent adivated cell sorting 

FcεRI  vysoce afinní receptor pro IgE 

FITC  fluorescein isothiocyanate, 

   fluorescein isothiokyanát  

FSC   z angl. forward scatter, přímý rozptyl 

G-MDSC  myeloid derived suppressor cells  

granulocytární myeloidní supresorové buňky   

GvH  z angl. Graft vs host, reakce štěpu proti hostiteli 

HDN  z angl. High density neutrophils,  

vysokohustotní neutrofily 

IDO  Indolamin-2,3-dioxogenáza 

IFN-γ  interferon gama 

IgE   imunoglobulin E 
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IgG1  imunoglobulin G1 

IL   interleukin 

iNOS  inducibilní NO syntáza 

LDN  z angl. Low density neutrophils, nízkohustotní neutrofily 

LGG  Lactobacillus rhamonsus 

LOX-1  Lectin-like oxidized LDL (oxLDL) receptor-1, 

   receptor 1 pro oxidované LDL podobný lektinu  

MDSC  myeloid derived suppressor cells, 

myeloidní supresorové buňky 

MFI mean of fluorescence intensity, 

střední intenzita fluorescence  

MHCI a II  major histocompatibility complex,  

hlavní histokompatibilní komplex 

M-MDSC  monocytic myeloid-derived suppressor cells,  

monocytární myeloidní supresorové buňky 

moDCs  monocyte derived dendritic cells,  

z monocytů odvozené dendritické buňky 

mRNA  messnger ribonucleic acid, 

messenger ribonukleová kyselina 

NADPH  nikotinamidadenindinukleotidfosfát  
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Nc   cirkulující neutrofily 

NET  Neutrophil extracellular traps,  

neutrofilní extracelulární síť 

NO   oxid dusnatý 

PBMC  peripheral blood mononuclear cells, 

   mononukleární buňky periferní krve 

PBS   fosfátový pufr 

PCR  polymerase chain reaction,  

polymerázová řetězová reakce 

PMN  polymorfonukleární neutrofily 

PNT  peroxynitrit 

PSGL-1  glykoprotenový ligand pro P- selektin 1 

qPCR  quantitative polymerase chain reaction,  

kvantitativní polymerázová řetězová reakce 

RNA  ribonucleic acid, 

ribonukleová kyselina 

ROS  reaktivní kyslíkové intermediáty  

rRNA  ribosomal ribonucleic acid, 

ribonukleová kyselina 
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RQ  relative quantification, 

relativní kvantifikace  

RT   reverzní transkripce 

RT room temperature, 

laboratorní teplota 

SSC   z angl. Side scatter, božní rozptyl 

TCR  receptor pro T lymfocyty 

TEM  transmisní elektronová mikroskopie  

TEN  tumor-entrained neutrophils,  

neutrofily spojené s nádory 

TGF-β  transforming growth factor β,  

transformující růstový faktor β 

Th   z angl. T hellper, pomocný T lymfocyt 

Tfh T follicular helper, 

folikulární pomocný T lymfocyt 

Tr1   regulační lymfocyt typu 1 

Treg  regulační T lymfocyt 

VEGF-A  vascular endothelial growth factor-A, 

    vaskulární endotelový růstový faktor-A 
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VEGFR1 a 2 receptor pro vaskulární endotelový růstový faktor 

VLA-4  very late antigen -4,  

velmi pozdní antigen 4 
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