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Stanovení proteinu S 100B
u novorozencù
Úvod
Protein S 100B patøí do skupiny nízkomolekulárních bílkovin váících vápník. První
èlen této rodiny byl identifikován v roce
1965 a pojmenování dostal podle své rozpustnosti ve 100% nasyceném síranu
amonném. S 100 byl izolován z hovìzího
mozku a definován jako pro mozek specifický. A pozdìji bylo zjitìno, e hovìzí
mozková bílkovina se skládá ze dvou pøíbuzných bílkovin 100A a 100B. Do dnení
doby bylo nalezeno 19 dalích bílkovin
S 100 o rùzném aminokyselinovém sloení.
Bílkovina S 100B je pøítomna v buòkách jako homodimer nebo mùe spolu
s S 100A vytváøet heterodimer. Významné
mnoství S 100B je vázáno na bunìènou
membránu. Intracelulárnì se bílkovina
S 100B úèastní na transdukci signálu prostøednictvím inhibice fosforylace bílkovin,
na regulaci enzymové aktivity a na homeostáze vápníku.
Vyluèovaný protein S 100B vykazuje
v závislosti na koncentraci jak tropní tak
toxický efekt. V nanomolárních koncentra-

Obr. 1: Fyziologické pùsobení proteinu S 100B v CNS
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cích má neurotropní efekt, tj. stimuluje
rùst neuronù, zvyuje pøeití neuronù bìhem vývoje a po poranìní. Mikromolární
koncentrace S 100B mohou indukovat
apoptickou smrt neuronových bunìk.
Klinicky je protein S 100B vyuíván
zejména v neurologické a neurochirurgické diagnostice (primární pokození bunìk
mozku pøi váném poranìní hlavy, sekundární pokození bunìk mozku pøi mozkové
hypoxii, arteriální hypotenzi, vzrùstu intrakraniálního tlaku, systémové hypoxii,
apod.) a v diagnostice a monitorování vývoje maligního melanomu.

Novorozenecká encefalopatie

Obr. 2: Prostorové uspoøádání molekuly proteinu S 100B

Hypoxicko-ischemická encefalopatie zùstává pøes znaèné pokroky souèasné perinatální medicíny závanou pøíèinou morbidity a mortality donoených novorozencù. Dùleitým prostøedkem k sníení jejího
výskytu je pøedevím prevence perinatální asfyxie. Léèebné prostøedky smìøují zejména ke stabilizaci novorozence a ochranì pøed sekundárním postiením centrálního nervového systému (neuroprotektivní
farmaka, selective head cooling atd.).
Doposud není k dispozici dostateènì spolehlivá metoda k èasnému stanovení prognózy a závanosti probìhlé asfyxie. Diagnostika se opírá o kombinaci klinického
vyetøení, zobrazovacích metod (UZ,
Dopplerometrie, MRI), elektrofyziologického (EEG, aEEG) a laboratorního vyetøení: pH a ostatních parametrù acidobazické
rovnováhy a laktátu z pupeèníkové krve,
pøípadnì i stanovení dalích, specifiètìjích
markerù pokození CNS (CK-BB, NSE aj.).
Dle nìkterých studií je hladina proteinu S 100B v cerebrospinálním moku,

v séru (7, 8, 11) i v moèi (5) donoených
novorozencù cenným indikátorem pokození mozku pøi perinatální asfyxii. V ojedinìlé studii (11) byla také prokázána korelace sérových hladin proteinu s mortalitou
a s výskytem pozdního neurologického
postiení dìtí.

Vlastní výsledky
Fyziologické hodnoty koncentrace proteinu S 100B v séru jsou závislé na vìku.
U novorozencù jsou výraznì vyí ve
srovnání s dospìlými, konkrétní hodnoty
uvádìné v literatuøe se vak lií (4, 10).
Tato situace ponìkud ztìuje interpretaci
výsledkù stanovení S 100B, zvlátì v tak
citlivé oblasti, jakou je perinatální asfyxie.
Tyto dùvody nás vedly k ovìøení rozsahu
hodnot koncentrace proteinu S 100B v séru zdravých donoených novorozencù.
Zde uvádíme první výsledky této studie.
Vyetøovaný soubor tvoøili novorozenci narození v termínu a splòující vstup-

ní kritéria, u nich byl z diagnostických
dùvodù provádìn v prvních 3 dnech ivota odbìr periferní krve. Ke stanovení hladiny proteinu bylo pouita diagnostická
imunosouprava S 100B a vzorky byly vyetøovány na analyzátorech Elecsys 2010
a Modular Analytics E170 (ve Roche Diagnostics).
Celkem bylo vyetøeno 42 novorozencù, z nich 30 splòovalo vstupní kritéria.
Základní charakteristika souboru: prùmìrná hmotnost 3634 g (2940 a 4800 g), délka
50,67 cm (48 a 54 cm), gestaèní vìk 39,53
týdne (37 a 41). Doba odbìru 34 hodin
(2 a 66 hodin). Hodnota parametrù zjitìných z pupeèníkové krve: pH 7,249 (7,16
a 7,35), laktát 5,05 mmol/l (2,1 a 10,8).
Sérová hodnota proteinu S 100B byla
0,460 µmol/l (0,148 a 0,897). Nebyla zjitìna statisticky významná závislost hladin
na pohlaví, dobì odbìru, pH ani laktátu
z pupeèníkové krve.
Dle naeho pøedpokladu se hodnoty
sérových hladin proteinu S 100B u novorozencù významnì lií od hodnot dospìlých. Závislost hladin na vìku vyetøovaných byla opakovanì prokázána (4, 10),
její pøíèina není doposud vyjasnìna. Jedna z hypotéz uvádí úlohu proteinu pøi vývoji nervového systému. Námi zjitìné
hodnoty jsou nií ne hodnoty udávané
v literatuøe (0,1 -0,9 µmol/l). Tato odlinost
by mohla souviset s pomìrnì malými poèty vyetøovaných, odlinými vstupními
kritérii a odlinou metodikou odbìru
a zpracování vzorkù (graf 1).
Dle literárních údajù i naich prvních
zkueností hodnoty proteinu S 100B, které významnì pøekraèují námi zjitìné hodnoty, svìdèí pro závané pokození mozku (11). Stanovení sérové hladiny proteinu S 100B se jeví jako perspektivní metoda pro diagnostiku hypoxicko-ischemické
encefalopatie donoených novorozencù.
Práce na dalím zhodnocení markeru
S 100B pokraèují.
Kazuistika: Spontánní porod ve 40.
týdnu tìhotenství, dítì plnì kojeno, pro
hyperbilirubinémii indikace fototerapie.
Pátého dne dítì bledé, dechové potíe,

nedostateèná akce srdeèní. Zahájena resuscitace, plicní ventilace vakem, nepøímá
srdeèní masá. Pøevoz na resuscitaèní neonatologickou jednotku. Bez známek infekce, laboratorní vyetøení ukazuje tìkou metabolickou acidózu a výraznì zvý-

ené transaminázy. Sérová hladina proteinu S 100B je 9,8 µmol/l! UZ vyetøení mozku zobrazilo edém mozku, neurologické
vyetøení - komatózní stav.
Závìr: postiení mozku s edémem a destrukcí tkánì.

Graf 1: Sérové hladiny proteinu S 100B, n=30
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