
B adania polskich naukow-
ców potwierdzają tezę o ge-
netycznych uwarunkowa-

niach przedwczesnego porodu. Ze-
spół prof. Jarosława Kalinki
z UM w Łodzi doszedł do wnio-
sku, że zmienność genetyczna re-
ceptora TRL 4 zarówno u matki,
jak i u płodu może mieć wpływ
na to, że dziecko urodzi się przed
czasem. Naukowcy z Łodzi pod-
kreślają, że wyniki ich badań mo-
gą rzucać dodatkowe światło
na ocenę ryzyka przedwczesnego
porodu u kobiet, u których w cza-
sie ciąży doszło do zakażeń we-
wnątrzmacicznych. Uznaje się, że

tego typu infekcje są znaczącym
powodem wcześniactwa i odpowia-
dają za 25-40 proc. wszystkich
przypadków niedonoszenia ciąży.
Mechanizm wpływu zakażenia
na przedwczesny poród był ostat-
nio szeroko badany. Zespół
prof. Kalinki skupił się jednak na
jednym ważnym czynniku, jakim
są polimorfizmy genetyczne recep-
tora TRL 4 spowodowane przez
Gram-ujemną bakterię. Zdaniem
badaczy polimorfizmy, które wy-
stępują u matek, a także u płodów,
mają wpływ na występowanie
przedwczesnego porodu. Żeby zwe-
ryfikować tę hipotezę, przebadano

pacjentki Kliniki Perinatologii
UM w Łodzi. Materiał do badań
pochodził z krwi, z której oznaczo-
no receptory TRL. Pobrano go
od 121 kobiet, u których rozwiąza-
nie ciąży nastąpiło przed 37. tygo-
dniem, oraz od 152, które donosiły
ciążę. Próbki pobrano również
od 35 wcześniaków i 49 noworod-
ków urodzonych o czasie.

Wyniki badań pokazują, że sta-
tystycznie istotny okazuje się
związek występowania polimorfi-
zmów TLR 4 zarówno u matki, jak
i u płodu z przedwczesnym poro-
dem. Zdaniem łódzkich naukow-
ców może się to w przyszłości stać

jednym z etapów opracowania ca-
łego wachlarza uwarunkowań ge-
netycznych, przyczyniających się
do wcześniactwa. Wyniki pol-
skich badań opublikował „Ameri-
can Journal of Reproductive Im-
munology”.

Problemem od 2004 roku zaj-
muje się Prebic (Preterm Birth
Collaborative). Głównym celem
działania tej organizacji jest stwo-
rzenie platformy naukowej służą-
cej wymianie poglądów dotyczą-
cych problematyki porodu przed-
wczesnego, a także w kooperacji
z innymi organizacjami takimi
jak WHO planowanie i realizacja
międzynarodowych projektów ba-
dawczych. Powstał nawet pro-
gram PGP (Preterm Genom Pro-
ject), w którym uczestniczy kilka-
naście ośrodków z całego świata,
między innymi łódzka Klinika
Perinatologii prof. Kalinki.

– Nasze badania uwzględniają
specyfikę polskiej populacji i jest
to ważny wkład w powstający do-
robek badawczy Prebicu, który
pokazuje, w jakim kierunku po-
winny iść dalsze badania – mówi
prof. Kalinka. – My przyjrzeliśmy
się patomechanizmom porodu
przedwczesnego u kobiet, u któ-
rych w czasie ciąży doszło do za-
każeń wewnątrzmacicznych, ale
do zbadania pozostają nadal inne
mechanizmy, np. wpływające na
krzepliwość krwi. Poza tym po raz
pierwszy zwróciliśmy uwagę, że
również genetyka płodu może
oddziaływać na ryzyko porodu
przedwczesnego, a to również po-
winno zachęcać do dalszych ba-
dań naukowych. �
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