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Kazuistika
J. Novák

34letá pacientka v září 2018 byla vyšetřena v imu-
nologické ambulanci na doporučení klinického 
genetika, důvodem byly tři těhotenské ztráty po 
přirozeném početí ve druhém trimestru gravidity, 
viz tabulka 1.
Závěry z genetického vyšetření nesvědčily pro gene-
tickou příčinu těhotenských ztrát ani pro zvýšené 
genetické riziko u potomstva. 
Trombofilní mutace u probandky nebyly prokázány, 
klinicky bez známek tromboembolické nemoci. 
Z anamnestických údajů: pacientka se doposud 
s ničím neléčila, bez alergické diatézy, bez trvalé 
medikace. Z operačních zákroků 3x revize dutiny 
děložní, nebyl přítomen abusus nikotinismu, pracu-
jící v mateřské školce. Rodinná anamnesa - matka 
zemřela ve 40 letech na onemocnění srdce, otec 
po operaci prostaty pravděpodobně pro benigní 
hypertrofii, sourozenci - u jedné sestry spontánní 
těhotenská ztráta ve 2. trimestru, u druhé problémy 
s koncepcí. 

Fyzikální nález bez patrné 
patologie. 
Poslední histopatologický nález plodu 1/2017 bez 
přítomnosti vrozených vývojových vad plodu, mik-
roskopická stavba orgánů odpovídala gestačnímu 
věku, v placentě patrná vícečetná ložiska hnisavé 
chorioamnionitidy.
V základních imunologických laboratorních 
testech provedených v 9/2018 hladiny imuno-

globulinů  v referenčním intervalu, orgánově 
specifické a nespecifické autoprotilátky (ANA 
screening, anti-tTg IgA, APLA screening IgM/
IgG, anti fosfatidylserin/ protrombin IgM/IgG, 
anti annexin V IgM/IgG, izoprotilátky proti 
spermiím, protilátky proti ovariím, protilátky 
proti zóně pellucidě) s negativitou až na hraniční 
pozitivitu protilátek proti komplexu fosfatidyl-
serin/protrombin ve třídě IgM (30,2 U při normě 
do 30,0 U). V oblasti buněčné imunity normální 
zastoupení periferních imunocytů. V krevním 
obraze patrná relativní eozinofilie (8,6 %) při 
jejich normálním absolutním počtu. Dále patrná 
vysoká hladina anti-Mülleriánského hormonu 
(více než 19,9 ng/ml).
Na základě anamnestických údajů a odchylek ve 
screeningových imunologických laboratorních 
nálezech indikováno: 
1. vyšetření markerů atopie vzhledem k zvýše-

nému počtu eozinofilů v periferní krvi s hra-
niční pozitivitou celkového IgE 126 IU/ml 
(při normě do 100 IU/ml) a eosinofilového 
kationického proteinu (ECP) 81,6 ng/ml (při 
normě do 24 ng/ml), proto doplněna sérologie 
na toxoplazmózu cestou Národní referenční 
laboratoře pro toxoplazmózu  - s anamnestic-
kými protilátkami, současný sérologický nález 
nesvědčil pro akutní infekci Toxoplazma gon-
dií [(Toxoplasma gondii IgG pozitivní (186), 
IgM negativní, IgA pozitivní (těsně nadhra-
niční hodnota)], stolice na parazity vzhledem 
k epidemiologické anamnese (poslední náv-
štěva v Nigérii 2017) s negativním nálezem, 
ultrasonografie břicha bez průkazu cyst 
v parenchymatózních orgánech.

Tabulka 1: Habituální potrácení - klinický průběh gravidit u pacientky

Kombinovaný prvotri-
mestrální screening

12. týden  
gravidity

16. týden  
gravidity 17. - 18. týden gravidity

1/2015 negativní krvácení křeče a bolesti 
v podbřišku

odtok plodové 
vody s odumřením 

plodu

6/2016 negativní krvácení křeče a bolesti 
v podbřišku

odtok plodové 
vody s odumřením 

plodu

1/2017

atypické hladiny biochemických markerů 
(vysoké hladiny PAPP-A, FBhCG), jež by 

mohly odpovídat UZ nálezu,  
tj. chorioamniální separaci

17. týden gravidity 
bolesti a křeče v podbřišku 

18. týden gravidity 
odtok plodové vody s odumřením 

plodu
FBhCG  - volný beta lidský choriový gonadotropin; PAPP-A -  specifický těhotenský protein-A; UZ – ultra-
zvuk
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2. vyšetření hemokoagulace, která bez známek akti-
vace s hraničním nálezem lupus antikoagulans, 
bez průkazu lupusového inhibitoru koagulace, 
viz tabulka 2.  Při kontrole v časovém odstupu 
(8 týdnů) lupus antikoagulans negativní.

3. ultrasonografie malé pánve se zaměřením na 
ovaria pro vysokou hodnotu AMH s nálezem 
ovarií polycystického vzhledu (levé ovarium 40 
x 20 x 38 mm s drobnými řetízkovitě uspořáda-
nými folikuly do 5mm, pravé ovarium 40 x 30 
x 39 mm s drobnými řetízkovitě uspořádanými 
folikuly do 5 mm) a subserózního myomu.

4. vyšetření komplementového systému pro his-
topatologický nález hnisavé chorioamnionitidy  
s nálezem deficitu MBL jak kvantitativně, tak 
kvalitativně (C3 1,06 g/l při normě 0,8-1,9g/l, C4 
0,17 g/l při normě 0,1-0,4 g/l, CIK 20 při normě 
0-90 arb.j., MBL 74 ng/ml při normě 103 – 3308 
ng/ml, funkční dráhy komplementu - klasická 
86 % (66 - 100 %), alternativní 80 % (25 - 100 %), 
lektinová 0 % (10- 100%).

U pacientky s nově diagnostikovanou deficiencí 
manózu vázajícího lektinu po třech těhotenských 
ztrátách ve druhém trimestru gravidity je nyní plá-
nováno přirozené početí (i přes vysokou hodnotu 
AMH doposud neměla problémy s otěhotněním). 
Při zjištění gravidity bude zahájena léčba polyspeci-
fickými imunoglobuliny parenterálně v kombinaci 
s nízkomolekulárním heparinem v preventivní dávce 
a vaginálním progesteronem.  Nedílnou součástí péče 
v těhotenství bude pravidelný screening vaginálních 
infekcí (včetně měření poševního pH) a řádná léčba 
všech infektů, přičemž v případě bakteriální infekce 
(byť asymptomatické či oligosymptomatické) bude 
vhodné neváhat s podáním protimikrobiální léčby.  
Je otázkou, zda není přítomna primární komple-
mentopatie též u sestry pacientky vzhledem k ana-
mnestickému údaji spontánní těhotenské ztráty ve 
2. trimestru gravidity.

Několik základních informací 
o komplementu a MBL deficitu.
Komplement je nejrozsáhlejší efektorový systém 
humorální imunity. Je tvořen několika desítkami 
membránových a sérových proteinů, které jsou 
schopny stimulovat fagocytózu, přímo likvidovat 
mikroorganizmy, a které se účastní řady zánětlivých 
kaskád. K aktivaci komplementové kaskády může 
dojít v zásadě třemi způsoby, které se navzájem 
liší povahou aktivátorů kaskády a složením jejích 
prvních komponent. Jedna z těchto drah aktivace 
komplementu je nazývána lektinovou dráhou akti-
vace komplementu, protože je aktivována v plazmě 
přítomným proteinem, který se s vysokou afinitou 
váže na polysacharidy (lektiny) stěn bakterií, kva-
sinek a plísní. 
Deficit manózu vázajícího lektinu (MBL) je auto-
somálně recesivně dědičné onemocnění - porucha 
oligomerizace tripletů MBL je geneticky determino-
vaná. U většiny mutací je nalézán podobný fenotyp, 
homozygoti nebo heterozygoti produkují velice 
nízké, často nedetekovatelné koncentrace MBL, 
kdy jde především o triplety monomerů, které ne-
jsou schopny aktivovat komplement a neumí vázat 
mannan. Homozygoti mají orientačně koncentrace 
MBL < 20 ng/ml, heterozygoti < 100 ng/ml (udává 
se i < 50 ng/ml). MBL má relativní molekulovou 
hmotnost 28-31 kDa (95 % tvoří polypeptid a 5 % 
sacharidy) a jeho poločas je 5-7 dnů.
Poruchy syntézy MBL a s nimi sdružený deficit 
lektinové dráhy aktivace komplementu mohou 
být sdruženy s těhotenskými komplikacemi. Jsou 
dávány do souvislosti s funkčními poruchami 
placenty typu placentární nedostatečnosti vedoucí 
k intrauterinní růstové retardaci plodu, následně se 
častěji MBL deficit vyskytuje u žen s opakovanými 
časnými potraty, ale i s komplikacemi pokročilé 
gravidity – s předčasnými porody, HELLP syndro-
mem, preeklampsií a především s infekčními těho-

Tabulka 2: Výsledky hemokoagulačního vyšetření

INR (Quickův test) 
0,8-1,2

aPTT (25,9 - 40 s) D-diméry <190 ug/l Lupus antikoagulans

0,95 33,8 s 53 µg/l hraniční nález

Lupus antikoagulans (LA)
LA aPTT citlivost k LA 36,7s (28-40s) Lupus antikoagulans 12,9 (0-15s)
Lupus antikoagulans kA 29,7 (0-8,0) LA dRVVT 0,99 (0,8-1,2)

aPTT - aktivovaný parciální tromboplastinový čas; INR  - mezinárodní normalizovaný poměr naměřeného 
koagulačního času pacienta a normální hodnoty kontrolní plazmy; LA _ lupusové antikoagulans; dRVVT 
– koagulační test s ředěným jedem Russelovy zmije
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tenskými komplikacemi až ve formě purulentních 
chorioamnionitid. V dětském věku mohou být MBL 
deficience či deficit sdruženy s protrahovanými 
a opakovanými slizničními (zejména respiračními) 

infekcemi. V dospělém věku může MBL deficience 
představovat problém sdružený s recidivujícími 
infekty u polymorbidních nebo imunokompromi-
tovaných pacientů.


