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Abstrakt 

 

Úvod: Revmatoidní artritida (RA) je nejčastější chronické autoimunitní onemocnění 

synoviálních kloubů projevující se typicky jako symetrická polyartritida drobných 

ručních kloubů s různou mírou extraartikulárních manifestací. Správné zhodnocení 

aktivity kdykoliv v průběhu choroby může pomoct k adjustaci terapeutických 

prostředků s cílem zamezit přirozeně destruktivnímu průběhu této nemoci. Cílem naší 

práce bylo studovat význam vybraných sérových markerů kloubního zánětu ve vztahu 

k aktivitě RA vyjádřenou konvenčími ukazateli i pomocí muskuloskeletální 

ultrasonografie.  

Výsledky: V první části naší práce jsme poukázali na vztah sérového calprotectinu k 

aktivitě RA vyjádřenou klinickými i ultrazvukovými parametry. Navíc jsme prokázali, 

že calprotectin je nezávislým prediktorem ultrazvukové synovitidy a dokáže rozlišit 

pacienty, u kterých přes dosažení klinické remise přetrváva reziduální kloubní zánět 

verifikovaný ultrazvukem. V druhé části projektu jsme provedli detailní analýzu 20 

kandidátních sérových biomarkerů a prokázali jsme úzkou asociaci IL-6, IL-7, IL-22, 

IL-34, YKL-40, CXCL-13, MMP-3, resistinu a visfatinu s  klinickou a ultrazvukovou 

aktivitou RA. Korelace IL1β, IFNγ a VEGF s některými ze sledovaných ukazatelů 

zánětů byly rovněž statisticky signifikantní. U IL-8, IL-12p70, IL-17A, IL-33, 

adiponektinu, leptinu a VCAM jsme vztah s klinickou, laboratorní či ultrazvukovou 

aktivitou RA neprokázali. Použitím faktorové analýzy jsme vytvořili model komplexní 

molekulární aktivity “Molecular Disease Activity” složený z 8 biomarkerů: 

calprotectin, CRP, IL-6, MMP-3, VEGF, resistin, IL-22 a IL-7, který nejlépe reflektuje 

zánětlivou aktivitu vyjádřenou kompozitním ukazatelem aktivity. 

Závěr: Naše výsledky umožnily podrobněji charakterizovat vybrané markery 

kloubního zánětu ve vztahu k aktivitě RA a zhodnotit jejich možné využití při cílenější 

monitoraci zánětlivé kloubní aktivity.  

 

Klíčová slova: revmatoidní artritida, markery kloubního zánětu, aktivita nemoci, 

ultrasonografie 
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Abstract 

 

Background: Rheumatoid arthritis (RA) is a common chronic autoimmune disorder 

characterised by persistent synovitis, typically manifested as symmetric polyarthritis of 

small hand joints with various extra-articular manifestations. Accurate disease activity 

measurement is a key component of RA management that facilitates therapeutic 

optimalization in order to slow down the disease progression and to prevent an 

irreversible joint damage. The aim of this work was to study the role of candidate 

serum inflammatory markers and their associations with the disease activity in patients 

with RA presented by traditional variables of disease activity as well as by 

musculoskeletal ultrasonography.  

Results: The first part of our work pointed out relationship between serum calprotectin 

and clinical as well as ultrasound activity in RA. We have revealed that serum 

calprotectin is an independent predictor of  ultrasound synovitis. Moreover, we have 

demonstrated the potential of calprotectin to identify patients with residual activity in 

spite of achieving clinical remission. 

In the second part, we have provided a detailed analysis of 20 candidate serum markers 

and found out a tight associations between IL-6, IL-7, IL-22, IL-34, YKL-40, CXCL-

13, MMP-3, resistin and visfatin with clinical and ultrasound activity. Correlations 

between IL1β, IFNγ and VEGF with parameters of disease activity were less 

significant. Contrary, we did not find any associations between IL-8, IL-12p70, IL-

17A, IL-33, adiponectin, leptin nor VCAM and disease activity.  

Finally, we have developed a model “Molecular Disease Activity” covering inderlying 

pathophysiological processes composed of 8 serum markers: calprotectin, CRP, IL-6, 

MMP-3, VEGF, resistin, IL-22 and IL-7 that optimally reflects inflammatory activity 

in RA.  

Conclusion: Our results enabled further characterisation of joint inflammatory 

markers in relation to disease activity. We believe that our work may contribute to 

more accurate measurement of inflammatory activity in RA and improvement of 

patients' oucomes. 

 

Key words: rheumatoid arthritis, markers of joint inflammation, disease activity, 

ultrasonography 
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1. ÚVOD 

Revmatoidní artritida (RA) je nejčastější chronické zánětlivé onemocnění synoviálních 

kloubů projevující se typicky jako symetrická polyartritida drobných ručních kloubů s 

různou mírou extraartikulárních manifestací. Správné zhodnocení aktivity kdykoliv 

v průběhu choroby může pomoct k adjustaci terapeutických prostředků s cílem zamezit 

přirozeně destruktivnímu průběhu této nemoci. V současné době se k monitoraci 

aktivity nemoci využívají různé klinické kompozitní indexy: DAS 28 (Disease activity 

score – 28 kloubů), SDAI (Simplified Disease Activity Index) a CDAI (Clinical 

Disease Activity Index), které se určují na základě hodnocení počtu oteklých a 

bolestivých kloubů, případně laboratorních parametrů rychlosti sedimentace erytrocytů  

(FW), nebo hodnot C-reaktivního proteinu (CRP) (Prevoo M. L. et al., 1995, Smolen J. 

S. et al., 2003, Aletaha D. and Smolen J. 2005). 

Měření aktivity tímto způsobem má však řadu nedostatků. V časných fázích 

nemoci, kdy kloubní otoky nejsou přesvědčivě palpovatelné, nemusí být klinické 

hodnocení dostatečně citlivé.  Na druhou stranu, u etablované artritidy v terénu 

deformit a reziduální fibrózní tkáně je velice obtížné odlišit aktivní proces od 

chronických změn. S ohledem na tyto uvedené skutečnosti, je i pro zkušeného 

revmatologa opravdovou výzvou posouzení kloubních otoků. Problematická může být 

i další komponenta indexů - bolestivost. Je obecně známo, že tento parametr má 

vysokou míru zátěže subjektivity, s velkým interindividuálním prahem vnímání. Pro 

objektivizaci zánětlivé aktivity je v indexu zahrnutý i laboratorní marker zánětu (CRP 

nebo FW). Tyto laboratorní parametry jsou citlivými markery zánětu, nicméně nejsou 

pro revmatoidní artritidu specifické a k jejich elevaci může dojít i při koincidenci s 

jiným onemocněním.  

V současné době je snaha o vytvoření objektivnějších algoritmů hodnocení 

aktivity RA, které by doplňovaly tradiční kompozitní indexy. Inovativní metodou je 

hodnocení pomocí ultrazvukové zobrazovací metody (US) – muskuloskeletální 

ultrasonografie. US umožňuje morfologickou vizualizaci struktur jako je kost, 

chrupavka, kloubní pouzdro, kloubní dutina, šlachy a vazy. Umožní odlišení zbytnělé 

synoviální výstelky od výpotku a ostatních příčin imitujících otok kloubu, jako je např. 

tenosynovitida (Schmidt W. A. and Backhaus M. 2008). Pomocí dopplerovského 

mapování (Power Doppler - PD) citlivě zobrazí patologickou hypervaskularizaci a 
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odliší tak aktivní zánět od neaktivní, chronicky zbytnělé synovie (Wakefield R. J. et 

al., 2003, Torp-Pedersen S. et al., 2015).  

Zcela jiným přístupem je stanovování markerů kloubního zánětu přímo z krve 

pacienta. Pokroky v této oblasti nastaly zejména pochopením a identifikací některých 

patomechanizmů podílejících se na vzniku a udržování chronicity zánětlivých procesů 

v kloubech. Měření sérových koncentrací moderních biomarkerů může být zajímavým 

ne jen z pohledu vzniku onemocnění, ale také ve vztahu k hodnocení aktivity kdykoliv 

v jejím průběhu nebo odpovědi na terapii v dlouhodobém horizontu. Některé práce 

navíc poukazují na možnost využití měření biomarkerů ve vztahu k adjustaci a 

optimalizaci terapie s cílem zpomalení progrese nemoci a zabránění vzniku 

ireverzibilních strukturálních změn. Atraktivita tohoto přístupu spočívá také v její 

jednoduchosti, dobré dostupnosti biologického materiálu k experimentům, a možností 

standardizace měření. V současnosti jsou intenzivně zkoumány různé biomarkery.  

K těm nejzajímavějším patří cytokiny (např. IL-6, IL-7, IL-8, IL-22, IL-33, IL-34), 

chemokiny (CXCL13), adipocytokiny (např. leptin, resistin, visfatin, adiponektin), 

markery kostní a kloubní remodelace (metaloproteinázy) a některé novější proteiny 

akutní faze (calprotectin). Studium těchto kandidátních sérových markerů ve vztahu k 

aktivitě zánětlivých procesů u RA je předmětem předkládané disertační práce. 
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2. HYPOTÉZA A CÍLE 

Předpokládáme, že některé z moderních biomarkerů lze prokázat v séru pacientů s RA, 

a že jejich abnormální koncentrace nejsou jenom známkou přítomnosti nemoci, ale 

také citlivou reflexí probíhajících zánětlivých dějů kdykoliv v průběhu trvání 

onemocnění. Domníváme se, že monitorování aktivity pomocí některých biomarkerů 

může být velmi důležité ve vztahu k adjustaci a optimalizaci terapie s cílem zpomalení 

progrese nemoci a zabránění vzniku ireverzibilních strukturálních změn. 

Naší prioritou je posouzení významu sérových biomarkerů ve vztahu k patogenezi 

zánětlivých dějů u RA a určení jejich významu v pravidelné monitoraci aktivity 

nemoci vyjádřené konvenčními ukazateli a senzitivní ultrazvukovou metodou.  

 

Cíle práce 

1. Prokázat přítomnost vybraných markerů kloubního zánětu (IL-1β, IL-6, IL-7, IL-8, 

IL-12, IL-17A, IL-22, IL-33, IL-34, IFNγ, metaloproteináza-3, visfatin, resistin, leptin, 

adiponektin, chemokin CXCL13, VEGF, VCAM-1, calprotectin, YKL-40) v sérech 

pacientů s RA, zhodnotit jejich význam ve vztahu k aktivitě RA, určit jejich asociace 

s konvenčními klinickými a laboratorními ukazateli aktivity nemoci.  

 

2. Určit vztah výše uvedených biomarkerů k aktivitě zánetlivého procesu hodnoceného 

ultrazvukovou metodou, která citlivěji detekuje zánětlivé změny u RA než tradiční 

metody využívané k měření aktivity nemoci. 

 

3. Vytvořit komplexní nástroj pro hodnocení aktivity revmatoidní artritidy a/nebo 

odpovědi na léčbu pomocí analýzy sérových biomarkerů kloubního zánětu. 
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3. METODIKA  

V období od 09/2011 do 10/2016 bylo do studie zařazeno 260 pacientů s RA léčených 

v Revmatologickém ústavu v Praze. Všichni zařazení pacienti splnili ACR/EULAR 

klasifikační kritéria pro RA z roku 1987 nebo 2010 a podepsali informovaný souhlas 

schválený lokální Etickou komisí (referenční číslo 3560/2010). Pacienti byli 

vyšetřováni klinicky (počet citlivých a oteklých kloubů), byl vypočítán klinický index 

aktivity DAS28-FW, DAS28-CRP, SDAI a CDAI). K vyhodnocení kvality života byl 

použitý standardizovaný dotazník HAQ (Health assessment score). 

 

Ultrazvukové vyšetření 

Pro projekt byl zvolen ultrazvukový skórovací index (0-3) German US7 hodnotící 7 

nejčastěji postižených kloubů (zápěstí, metakarpofalangeální kloub II a III, proximální 

interfalangeální kloub II, III z dorzální a palmární strany a metatarsofalangeální kloub 

II a V z dorzální a plantární strany) na dominantně postižené končetině (pravá vs. levá 

ruka a noha) (Backhaus M. et al., 2009). Využívá semi-kvantitativního skórování 

synovialitidy v odstínech šedi - GS a pomocí dopplerovského mapování - PD; kde GS 

0 = normální nález (žádna elevace klobního pouzdra), 1 = mírná synovialitida (malá 

hypoechogénní linie pod kloubním pouzdrem), 2 = středně těžká synovialitida (kloubní 

pouzdro vyvýšené paralelně s kloubní linií), 3 = těžká synovialitida (významné 

rozšíření kloubního pouzdra) (Obr. 1). PD 0 = normální nález  (žádný intraartikulární 

barevný signál), 1 = mírná synovialitida (do 3 barevných signálů, resp. 2 samostné 

signály a 1 splývající barevný signálů),  2 = středně těžká synovialitida (početné 

barevné signály ( > grade 1 < 50% intraartikulární plochy je pokrytá barevným 

signálem), 3 = těžká synovialitida (> 50% intra-artikulární kloubní plochy je pokryto 

barevným signálem) (Obr. 1). Posléze bylo vyhodnoceno totální skóre pro jednotlivé 

US patologie ve všech vyšetřených kloubech. K ultrazvukovému vyšetřování byl 

použit přístroj Esaote My Lab 60 (Esaote S.p.A., Genova, Italy), vybaven 

vysokofrekvenčními sondami (12-18 MHz). 
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Obr. 1. Semi-kvantitativní hodnocení synovialitidy podle GS (vlevo) a PD (vpravo). 

Upraveno podle (Backhaus M. et al., 2009).  

 

3.1. Vztah sérového calprotectinu k aktivitě revmatoidní artritidy 

ELISA 

Koncentrace calprotectinu byly měřeny v kultivačním mediu komerčně dostupných 

ELISA kitů podle pokynů výrobců (výrobce Bühlmann Laboratories AG, 

Schőnenbuch, Switzerland s detekčním limitem 0.4 μg/mL). Absorbance byla měřena 

pomocí ELISA čtecího zařízení SUNRISE (Tecan, Salzburg, Austria) na vlnové délce 

450 nm. 

 

Statistické metody 

Korelační analýza byla provedena s využitím Spearmanova korelačního koeficientu. 

Multivariantní analýza byla použita k odhadu určitých závislých (vysvětlovaných) 

proměnných na základě vybraných nezávislých proměnných (tzv. kovariátů anebo 

vysvětlujících proměnných). ROC křivky (receiver operating characteristic curves) a 

AUC plochy (area under the curve) byly využívány k posouzení vypovídající 

schopnosti určitého diagnostického testu v závislosti na jeho senzitivitě a specificitě. 

Hodnoty p<0.05 byly považovány za statisticky významné. Analýzy byly provedeny 

pomocí softwaru SPSS (verze 17 nebo 23, SPSS, Inc., Chicago, USA).  

 

3.2. Vztah dalších moderních markerů kloubního zánětu k aktivitě revmatoidní 

artritidy. Vytvoření komplexního modelu sérových biomarkerů reflektující 

zánětlivou aktivitu revmatoidní artritidy 
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V naší studii jsme se dále zaměřili na analýzu a studium 20 moderních sérových 

markerů kloubního zánětu ve vztahu k aktivitě RA. Celkově bylo vyšetřeno 82 

pacientů, z nichž 26 mělo časnou a 56 etablovanou formu onemocnění. Stran aktivity 

onemocnění bylo rozložení souboru homogenní, a to v poměru 1:1:1:1 pro remisi 

(n=20), nízkou aktivitu (n=21), střední aktivitu (n=21) a vysokou aktivitu (n=20) dle 

kritérií indexu DAS28-FW. 

K analýze bylo vytipováno 20 sérových markerů aktivity RA:  IL-1β, IL-6, IL-8, IL-

12, IL-17A, IL-22, IL-33, IL-34, IFNγ, YKL-40, CXCL13, VCAM-1, VEGF, leptinu, 

resistinu (hladiny měřeny luminexovou metodou - multi-assays), visfatinu, 

adiponektinu, MMP-3 a calprotectinu (hladiny měřeny metodou ELISA).  

 

ELISA 

Koncentrace visfatinu, adiponectinu, MMP-3 a calprotectinu byly měřeny v 

kultivačním mediu komerčně dostupných ELISA kitů podle pokynů výrobců. Hladiny 

calprotectinu byly měřeny pomoci ELISA kitu výrobce Bühlmann Laboratories AG, 

Schőnenbuch, Switzerland s detekčním limitem 0.4 μg/mL, hladiny visfatinu pomocí 

ELISA kitu výrobce Biovision, Milpitas California, USA s detekčním limitem 0.125 

ng/ml, hladiny MMP-3 pomocí ELISA kitu výrobce RayBiotech, Inc., Georgia, USA  s 

detekčním limitem 0.3 ng/ml a hladiny adiponectinu pomocí ELISA kitu výrobce 

Biovendor, Czech Republic s detekčním limitem 0.47 ng/ml. Absorbance byla měřena 

pomocí ELISA čtecího zařízení SUNRISE (Tecan, Salzburg, Austria) na vlnové délce 

450 nm. 

Luminex (multi-assay)  

Koncentrace IL-1β, IL-6, IL-8, IL-12, IL-17A, IL-22, IL-33, IL-34, IFNγ, YKL-40, 

CXCL13, VCAM-1, VEGF, leptinu a resistinu byly měřeny použitím Magnetic 

Luminex Screening Assay multiplex kitu  (R&D systems) podle instrukcí výrobců. 

Data byla získána a analyzována použitím přístroje Luminex MAGPIX (software pro 

měření a analýzu: Luminex eXPONENT, výrobce přístroje Merck Millipore).  

 

Statistická analýza 

a. Korelační analýza sérových markerů s klinickými, laboratorními a 

ultrazvukovými parametry aktivity RA 

 

Byla provedena detailní korelační analýza všech měřených markerů kloubního zánětu s 
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využitím Spearmanova korelačního koeficientu. Hodnoty p<0.05 byly považovány za 

statisticky významné. Analýzy byly provedeny pomocí softwaru SPSS (verze 23, 

SPSS, Inc., Chicago, USA).  

b. Vytvoření nástroje hodnocení aktivity RA na základě analýzy sérových 

biomarkerů 

Korelační matice 20 moderních markerů kloubního zánětu byla analyzována pomocí 

explorativní a konfirmativní faktorové analýzy (EFA, resp. CFA) za účelem nalezení 

skupiny markerů, které statisticky „patří k sobě", tj. za kterými stojí společný faktor 

(konstrukt nebo latentní proměnná). Strukturální modelování (structural eqation 

modeling – SEM) bylo následně použito k ověření, zdali je identifikovaný latentní 

faktor (v této práci nazvaný jako „molecular disease activity“) schopen reflektovat 

aktivitu onemocnění RA. Pro predikci jsme využili různé definice aktivity 

onemocnění, a to konkrétně aktivitu vyjádřenou jako:  

a. DAS28-FW  

b. CDAI  

c. GS syn a PD syn 

d. PD syn  

e. společně vyjádřenou aktivitu: 

- e1. faktor aktivity složený ze: DAS28 + GS syn + PD syn   

- e2. faktor aktivity složený ze: SJC + GS syn + PD syn   

- e3. faktor aktivity složený ze: GS syn + PD syn + CDAI     

 

4. VÝSLEDKY 

4.1. Vztah sérového calprotectinu k aktivitě revmatoidní artritidy (komentáře 

k publikacím zařazeným do disertační práce) 

V této části projektu jsme se intenzivně věnovali výzkumu sérového calprotectinu 

(heterodimer S100A8/9, MRP8/14, calgranulin A a B), který patří mezi slibné markery 

aktivity RA. Na rozdíl od jiných sérových proteinů akutní fáze, které jsou většinou 

hepatálního původu, je calprotectin uvolňován z aktivovaných synoviálních makrofágů 

během zánětlivých procesů, a tak přímo odráží lokální zánětlivou aktivitu v kloubech. 

Jeho zvýšené hladiny byly pozorovány nejen v synoviální tekutině, ale i v periferní 
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krvi pacientů. Cílem naší studie bylo zjistit, jestli hladiny calprotectinu korelují s 

tradičními parametry aktivity nemoci a navíc, jestli korelují také s ultrazvukovou 

aktivitou synovitidy, která je považováná za citlivější nástroj hodnocení aktivity než 

klinické hodnocení. Dále jsme se pokusili definovat prediktivní hodnotu jednotlivých 

sledovaných parametrů ve vztahu k ultrazvukem definované aktivitě choroby.  

Naše výsledky prokázaly, že hladiny sérového calprotectinu významně korelují 

s klinickými, tradičními laboratorními a navíc ultrazvukovými parametry aktivity RA. 

Za nejdůležitější považujeme právě vztah mezi calprotectinem a PD, který detekuje 

patologickou neovaskularizaci synoviální tkáně, tudíž přímo reflektuje aktivně 

probíhající zánět (Tab. 1). Využitím multivariantní analýzy jsme odhalili, že 

calprotectin na rozdíl od CRP je nezávislým prediktorem aktivity určené podle indexu 

CDAI (Tab. 2, 3). Regresní multivariantní analýza dále prokázala, že oba sérové 

markery, calprotectin i CRP, predikují aktivní ultrazvukovou synovitidu určenou podle 

PD, přičemž calprotectin byl významnějším ukazatelem ultrazvukové aktivity než CRP 

(Tab. 4, 5). 

 

Tab. 1. Vzájemné průřezové korelace calprotectinu s klinickými, laboratorními a 

ultrazvukovými parametry aktivity RA. 

Parametr CRP FW DAS28-CRP DAS28-FW SDAI CDAI GS syn PD syn 

Calprotectin 0.556** 0.38** 0.346** 0.321** 0.318** 0.279** 0.379** 0.419** 

CRP 
 

0.624** 0.465** 0.418** 0.364** 0.309** 0.373** 0.386** 

FW 
  

0.420** 0.611** 0.397** 0.355** 0.291* 0.272** 

DAS28-CRP 
   

0.951** 0.969** 0.960** 0.549** 0.515** 

DAS28-FW 
    

0.942** 0.928** 0.520** 0.484** 

SDAI 
     

0.996** 0.571** 0.499** 

CDAI 
      

0.548** 0.490** 

GS syn 
       

0.661** 

PD syn 
       

  

** Korelace je signifikantní ≤ 0.01 

*   Korelace je signifikantní ≤ 0.05 

CDAI, Clinical Disease Activity Index; CRP, C-reaktivní protein; DAS28-CRP, Disease Activity Score pro 28 kloubů s C-

reaktivním proteinem; DAS28-FW, Disease Activity Score pro 28 kloubů se sedimentací; FW, sedimentace erytrocytů; GS syn 

skóre, Skóre synovitidy dle Grey Scale; PD syn score, Skóre synovitidy dle PD; SDAI, Simplified Disease Activity Index; 
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Tab. 2. Multivariantní regresní analýza s využitím calprotectinu v predikci klinické 

aktivity podle CDAI. 

              

Model 

R2= 0.677,          

adjusted 

R2=0.661 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

95% Confidence 

Interval 
Significance 

    β β 
Lower 

Bound 

Upper 

Bound 
  

  (Constant) 4.239 
 

-0.588 9.065 0.085 

  Calprotectin 0.000 0.176 0.000 0.001 0.007 

  SJC 2.358 0.731 1.977 2.740 0.000 

  Gender 
 

-0.083 -5.510 0.819 0.145 

  Age 0.028 0.034 -0.059 0.114 0.531 

  Disease duration -0.008 -0.050 -0.027 0.010 0.363 

  RF -0.009 -0.085 -0,022 0.004 0.169 

Dependent Variable: CDAI         

CDAI, Clinical Disease Activity Index; CRP, C-reactive protein; RF, Rheumatoid factor; SJC, swollen joint 

count. 

 

Tab. 3. Multivariantní regresní analýza s využitím CRP v predikci klinické aktivity 

podle CDAI. 

              

Model 
R2= 0.672,         

adjusted R2=0.655 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
95% Confidence Interval Significance 

    β β 
Lower 

Bound 

Upper 

Bound 
  

  (Constant) 6.037 
 

1.071 11.003 0.018 

  CRP 0.061 0.092 -0.029 0.152 0.182 

  SJC 2.446 0.755 2.017 2.875 0.000 

  Gender 2.446 -0.092 -5.826 0.629 0.114 

  Age 0.009 0,011 -0.082 0.100 0.845 

  Disease duration -0.010 -0.062 -0.029 0.008 0.270 

  RF -0.005 -0.043 -0.017 0.008 0.473 

Dependent Variable: CDAI         

CDAI, Clinical Disease Activity Index; CRP, C-reactive protein; RF, Rheumatoid factor; SJC, swollen joint 

count. 
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Tab. 4. Multivariantní regresní analýza s využitím calprotectinu v predikci PD 

synovialitidy.  

              

Model 

R2= 0.490,             

adjusted 

R2=0.465 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

95% Confidence 

Interval 
Significance 

    β β 
Lower 

Bound 

Upper 

Bound 
  

  (Constant) 1.052 
 

-0.916 3.021 0.292 

  Calprotectin 0.000 0,499 0.000 0.001 0.000 

  SJC 0.392 0.374 0.237 0.548 0.000 

  Gender 1.284 0.140 0.000 2.574 0.051 

  Age -0.018 -0.069 -0.054 0.017 0.308 

  Disease duration 0.003 0.064 0.004 0.011 0.357 

  RF 0.004 -0.127 0.010 0.001 0.103 

Dependent Variable: PD syn score         
CRP, C-reactive protein; PD syn score, Power Doppler synovitis score; RF, Rheumatoid factor; SJC, 

swollen joint count. 

 

Tab. 5. Multivariantní regresní analýza s využitím CRP v predikci PD synovialitidy.  

              

Model 

R2= 0.414           

adjusted 

R2=0.385 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
95% Confidence Interval Significance 

    β β 
Lower 

Bound 

Upper 

Bound 
  

  (Constant) 2,38 
 

0.229 4.531 0.030 

  CRP 0.176 0.349 0.036 0.114 0.000 

  SJC 0.410 0.390 0.224 0.596 0.000 

  Gender 1.113 0,121 -0.285 2.511 0.128 

  Age 0.300 -0.111 -0.069 0.009 0.134 

  Disease duration 0.002 0.037 -0.006 0.010 0.622 

  RF 0.001 -0.026 -0.006 0.005 0.745 

Dependent Variable: PD syn score         

CRP, C-reactive protein; PD syn score, Power Doppler synovitis score; RF, Rheumatoid factor; SJC, 

swollen joint count. 

 

Publikace k tématu: 

 

Hurnakova J, Zavada J, Hanova P, Hulejova H, Klein M, Mann H, Sleglova O, 

Olejarova M, Forejtova S, Ruzickova O, Komarc M, Pavelka K, Senolt L. Serum 

calprotectin (S100A8/9) is an independent predictor of ultrasound synovitis in patients 

with rheumatoid arthritis. Arthritis Research & Therapy 2015; 17:252. 
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Hurnakova J, Hulejova H, Zavada J, Hanova P, Komarc M, Mann H, Klein M, 

Sleglova O, Olejarova M, Forejtova S, Ruzickova O, Vencovsky J, Pavelka K, Senolt 

L. Relationship between serum calprotectin (S100A8/9) and clinical, laboratory and 

ultrasound parameters of disease activity in rheumatoid arthritis: A large cohort study. 

PLoS One. 2017 Aug 23;12(8). 

 

Význam stanovování sérového calprotectinu u pacientů s revmatoidní artritidou v 

klinické remisi 

 

Cílem tohoto projektu bylo analyzovat hladiny sérového calprotectinu v podskupině 

pacientů v klinické remisi a zjistit, jestli calprotectin dokáže odlišit nemocné v 

ultrazvukem verifikované remisi od pacientů u kterých nadále přetrvává reziduální 

kloubní sonografická aktivita. Subanalýzu jsme provedli na 70 pacientech, u kterých 

jsme zjistili, že přes zdánlivé dosažení remise probíhá až u 58-67 % nadále subklinický 

zánět detekovaný senzitivní ultrazvukovou metodou. Právě perzistující reziduální 

aktivitou lze vysvětlit pokračující strukturální progresi u části pacientů bez klinicky 

zjevných artritid. Nesmírně důležitým zjištěním bylo také to, že u pacientů s 

přetrvávající reziduální US aktivitou jsou hladiny sérového calprotectinu zvýšené 

oproti pacientům v ultrazvukové remisi. Využitím ROC křivek jsme prokázali, že 

sérový calprotectin, na rozdíl od konvenčně používaného C-reaktivního proteinu, 

dokáže lépe rozlišit ty pacienty, u kterých byla hluboká remise potvrzena sonograficky 

od nemocných, u kterých nadále přetrvávala subklinická aktivita detekovaná citlivou 

zobrazovací metodou.  

 

Publikace k tématu: 

 

Hurnakova J, Hulejova H, Zavada J, Hanova P, Klein M, Mann H, Sleglova O, 

Olejarova M, Forejtova S, Ruzickova O, Komarc M, Pavelka K, Senolt L.Serum 

calprotectin discriminates subclinical disease activity from ultrasound-defined 

remission in patients with rheumatoid arthritis in clinical remission, PLoS One. 

2016;11(11):e0165498. 

4.2. Vztah dalších moderních markerů kloubního zánětu k aktivitě revmatoidní 

artritidy. Vytvoření komplexního modelu sérových biomarkerů 

reflektujícího zánětlivou aktivitu revmatoidní artritidy 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hurnakova%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28832684
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hulejova%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28832684
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zavada%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28832684
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hanova%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28832684
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Komarc%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28832684
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mann%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28832684
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Klein%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28832684
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sleglova%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28832684
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Olejarova%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28832684
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Forejtova%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28832684
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ruzickova%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28832684
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vencovsky%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28832684
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pavelka%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28832684
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Senolt%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28832684
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Senolt%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28832684


 17 

a. Korelační analýza sérových markerů s klinickými, laboratorními a 

ultrazvukovými parametry aktivity RA 

 

V této práci se nám podařilo prokázat elevaci některých sérových markerů a jejich 

signifikantní korelace s klinickými, laboratorními a zejména ultrazvukovými 

parametry aktivity RA. Za nejvýznamnější považujeme signifikantní korelace IL-6, IL-

22, calprotectinu, MMP-3, visfatinu, resistinu a CXCL-13 s klinickou a 

ultrasonografickou aktivitou nemoci (Tab. 6). Jako další uvádíme signifikantní 

asociace mezi IL-7, IL-34, YKL-40 a sledovanými ukazateli zánětu. Korelace IL1β, 

IFNγ a VEGF s některými ze sledovaných ukazatelů zánětů byly rovněž statisticky 

signifikantní, i když s mírně nižší hodnotou korelačního koeficientu. U IL-8, IL-12p70, 

IL-17A, IL-33, adiponektinu, leptinu a VCAM jsme významnější vztah s klinickou, 

laboratorní či ultrazvukovou aktivitou RA neprokázali.  

 

RA FW CRP TJC SJC 
DAS28 

- FW 

DAS28 

- CRP 
SDAI CDAI GS syn PD syn 

IL-1β 0.165NS 0.261* 0.144NS 0.238* 0.210NS 0.249* 0.229* 0.217NS 0.159NS 0.173NS 

IL-6 0.565** 0.545** 0.402** 0.420** 0.570** 0.547** 0.553** 0.525** 0.443** 0.462** 

IL-7 0.187NS 0.393** 0.271* 0.181NS 0.275* 0.288** 0.281* 0.268* 0.343** 0.202NS 

IL-8 0.141NS 0.226* 0.177NS 0.132NS 0.214NS 0.210NS 0.211NS 0.193NS 0.173NS 0.099NS 

IL-12p70 0.085NS 0.082NS 0.153NS 0.155NS 0.159NS 0.179NS 0.156NS 0.155NS 0.085NS 0.159NS 

IL-17A 0.073NS 0.170NS 0.066NS 0.082NS 0.041NS 0.086NS 0.070NS 0.049NS 0.019NS 0.026NS 

IL-22 0.601** 0.655** 0.553** 0.595** 0.757** 0.729** 0.699** 0.682** 0.619** 0.664** 

IL-33 0.100NS 0.194NS 0.087NS 0.117NS 0.133NS 0.146NS 0.125NS 0.104NS 0.073NS 0.085NS 

IL-34 0.092NS 0.192NS 0.234NS 0.239NS 0.298* 0.304* 0.326* 0.323* 0.344* 0.349* 

Calprotectin 0.594** 0.653** 0.570** 0.571** 0.725** 0.700** 0.680** 0.666** 0.637** 0.606** 

MMP3 0.356** 0.479** 0.396** 0.310** 0.446** 0.467** 0.398** 0.375** 0.353** 0.474** 

Adiponectin 0.094NS 0.146NS 0.004NS 0.095NS 0.053NS 0.023NS 0.027NS 0.034NS 0.150NS 0.078NS 

Visfatin 0.372** 0.456** 0.385** 0.324** 0.473** 0.443** 0.431** 0.419** 0.430** 0.309** 

Resistin 0.367** 0.364** 0.224* 0.247* 0.363** 0.348** 0.344** 0.344** 0.273* 0.283* 

YKL-40 0.460** 0.348** 0.150NS 0.190NS 0.334** 0.265* 0.257* 0.244* 0.259* 0.275* 

VCAM 0.052NS 0.024NS 0.080NS 0.180NS 0.050NS 0.028NS 0.020NS 0.019NS 0.037NS 0.024NS 

Leptin 0.016NS 0.056NS 0.016NS 0.107NS 0.056NS 0.027NS 0.030NS 0.015NS 0.026NS 0.038NS 

IFNγ 0.262* 0.328** 0.132NS 0.264* 0.268* 0.238* 0.226* 0.211NS 0.195NS 0.273* 

VEGF 0.205NS 0.286* 0.182NS 0.174NS 0.229* 0.249* 0.231* 0.202NS 0.227* 0.138NS 

CXCL13 0.314** 0.305** 0.400** 0.426** 0.413** 0.423** 0.442** 0.424** 0.356** 0.447** 

** Korelace je signifikantní ≤ 0.01 

*   Korelace je signifikantní ≤ 0.05 

CDAI, Clinical Disease Activity Index; CRP, C-reaktivní protein; DAS28-CRP, Disease Activity Score pro 28 kloubů s C-
reaktivním proteinem; DAS28-FW, Disease Activity Score pro 28 kloubů se sedimentací; FW, sedimentace erytrocytů; GS syn 

skóre, Skóre synovitidy dle Grey Scale; PD syn score, Skóre synovitidy dle PD; SDAI, Simplified Disease Activity Index;       
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Tab. 6. Vzájemné průřezové korelace klinických, laboratorních a ultrazvukových 

parametrů u pacientů s RA. 

 

Koncentrace měřených sérových markerů u pacientů s RA uvádíme na Obr. 2-4. 

 

 

Obr. 2. Box ploty zobrazující vztahy sérových koncentrací vybraných markerů 

kloubního zánětu k aktivitě RA podle indexu CDAI. 
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Obr. 3. Box ploty zobrazující vztahy sérových koncentrací vybraných markerů 

kloubního zánětu k aktivitě RA podle indexu CDAI. 
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Obr. 4. Box ploty zobrazující vztahy sérových koncentrací vybraných markerů 

kloubního zánětu k aktivitě RA podle indexu CDAI. 

 

b.    Vytvoření nástroje hodnocení aktivity RA na základě analýzy sérových 

biomarkerů 

 

Pomocí EFA jsme z 20 manifestních proměnných (IL-1β, IL-6, IL-8, IL-12, IL-17A, 

IL-22, IL-33, IL-34, IFNγ, MMP-3, YKL-40, CXCL8, CXCL13, VCAM-1, VEGF, 

leptinu, resistinu, visfatinu, adiponektinu, calprotectinu a CRP) vybrali 10, jejiž 

faktorové zátěže na prvním faktoru byly vyšší než 0.2 a dosáhly statistické 

významnosti (Tab. 7).  
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Tab. 7. Výsledky explorativní faktorové analýzy. 

Sérové markery Faktorová 

zátěž 
SE p-hodnota 

CALPROTECTIN 0.97 0.02 0.000 

CRP 0.76 0.05 0.000 

ADIPONECTIN 0.02 0.11 0.420 

VISFATIN 0.51 0.09 0.000 

MMP3 0.77 0.05 0.000 

IL-7 0.31 0.1 0.002 

RESISTIN 0.52 0.08 0.000 

YKL-40 0.04 0.11 0.366 

VCAM -0.08 0.11 0.758 

LEPTIN -0.04 0.11 0.638 

IL6 0.78 0.05 0.000 

IFNγ -0.01 0.11 0.528 

VEGF 0.71 0.06 0.000 

IL-22 0.33 0.1 0.001 

IL-34 0.1 0.17 0.268 

CXCL13 0.23 0.11 0.020 

IL-33 -0.06 0.11 0.692 

IL-8 0.09 0.11 0.204 

IL-17A 0.01 0.11 0.483 

IL-12P70 -0.01 0.11 0.531 

SE, standard error       

 

Následně byla provedena konfirmativní faktorová analýza (CFA), která měla za cíl 

ověřit, zdali je jednofaktorový model skutečně nejvhodnějším popisem pozorovaných 

korelací mezi 10 vybranými proměnnými – tedy jestli těchto 10 proměnných skutečně 

měří jeden společný latentní faktor. Shoda jednofaktorového modelu s daty nebyla 

v tomto případě akceptovatelná, (χ2(35) = 195.8, p < 0.001, RMSEA=0.24, TLI = 0.98, 

CFI = 0.41, SRMR = 0.09), nicméně modifikační indexy identifikovaly dvě proměnné, 

které shodu modelu narušovaly nejvíce (visfatin, CXCL13). Po jejich vyloučení došlo 

k rapidnímu zlepšení shody modelu s daty (χ2(20) = 29.4, p = 0.080, RMSEA=0.76, 

TLI = 0.92, CFI = 0.94, SRMR = 0.05) a je tedy možné tvrdit, že těchto 8 proměnných 

(calprotectin, CRP, MMP-3, IL-6, VEGF, resistin, IL-22, IL-7) měří společný latentní 

faktor, který jsme nazvali “Molecular Disease Activity” -  komplexní  skóre aktivity 

RA.  
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V této práci jsme prokázali významné asociace vytvořeného nástroje „molecular 

disease activity“ se všemi sledovanými klinickými i ultrazvukovými parametry 

aktivity RA (Tab. 8).  

 

Tab. 8. Vzájemné průřezové korelace identifikovaného faktoru “molecular disease 

activity” s klinickými a ultrazvukovými parametry aktivity u pacientů s RA. 

Parameters Molecular disease aktivity 
 (factor score) 

p 
(significance) 

DAS28-ESR 0.664** < 0.001 

DAS28-CRP 0.666** < 0.001 

SDAI 0.731** < 0.001 

CDAI 0.669** < 0.001 

TJC 0.591** < 0.001 

SJC 0.546** < 0.001 

GS syn score 0.657** < 0.001 

PD syn score 0.701** < 0.001 

** Correlation is significant at  ≤ 0.01 

CDAI, Clinical Disease Activity Index; CRP, C-reactive protein; DAS28-
CRP, Disease Activity Score with CRP; DAS28-ESR, Disease Activity 

Score with ESR; ESR, erythrocyte sedimentation rate; GS syn score, 

Grey Scale synovitis score; PD syn score, Power Doppler synovitis score; 
SDAI, Simplified Disease Activity Index; SJC, swollen joint count; TJC, 

tender joint count 

 

Využití strukturálního modelování 

 

Pomocí strukturálního modelování (SEM) jsme dále ověřili, jak je identifikovaný 

latentní faktor “Molecular Disease Activity” schopen reflektovat aktivitu onemocnění 

podle různě definovaných modelů.  

a. DAS28-FW  

b. CDAI  

c. GS syn a PD syn  

d. PD syn  

e. společně vyjádřenou aktivitu: 

- e1. DAS28 + GS syn + PD syn   

- e2. SJC + GS syn + PD syn   

- e3. GS syn + PD syn + CDAI   

 

Na základě výsledků SEM (fity modelů) pro všechny uvažované modely je patrné, že 

shoda s daty nebyla u modelů a), b) a e1) akceptovatelná. Akceptovatelné shody bylo 

dosaženo u modelů e2) a e3); a nejlepší fit dosáhly modely c) a d).  
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Pro modely, které dosáhly alespoň akceptovatelné shody s daty uvádíme na Obrázcích 

5. až 8. i odhady vybraných parametrů (faktorové zátěže a regresní koeficienty).  

Ve všech případech byl faktor “Molecular Disease Activity” věcně (β = 0.73 až 0.80) i 

statisticky (p < 0.001) významným prediktorem aktivity onemocnění.  

 

 

Obr. 5. Odhady parametrů pro model predikce aktivity onemocnění reprezentovanou 

jako PD syn. 

 

 

Obr. 6. Odhady parametrů pro model predikce aktivity onemocnění reprezentovanou 

ultrazvukovými parametry GS syn a PD syn. 
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Obr. 7. Odhady parametrů pro model predikce aktivity onemocnění reprezentovanou 

ultrazvukovými parametry GS syn a PD syn a klinickým kompozitním indexem CDAI. 

 

 

Obr. 8. Odhady parametrů pro model predikce aktivity onemocnění reprezentovanou 

ultrazvukovými parametry GS syn a PD syn a počtem oteklých kloubů. 
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5. DISKUSE 

5.1. Vztah sérového calprotectinu k aktivitě revmatoidní artritidy 

Calprotectin (S100A8/9) se jeví jako velmi slibný marker reflektující zánětlivou 

aktivitu u RA, proto mu v našem projektu byla věnováná osobitá pozornost. Několik 

dříve publikovaných prací poukázalo na významné asociace sérového calprotectinu s 

aktivitou nemoci vyjádřenou klinicky i pomocí tradičních laboratorních ukazatelů 

zánětu (hodnotami CRP, FW) (Andres Cerezo L. et al., 2011, Garcia-Arias M. et al., 

2013). V minulosti bylo také prokázáno, že vysoké koncentrace calprotectinu na 

začátku onemocnění mohou predikovat zvýšené riziko rychlé radiografické progrese 

(Hammer H. B. et al., 2010).  

Dosud málo prozkoumaným byl vztah calprotectinu k zánětlivé aktivitě detekované 

ultrazvukem, která je považováná za citlivější nástroj hodnocení kloubního zánětu než 

klinické vyšetření. Výsledky pilotní práce Hammer a kol. na malém vzorku pacientů 

naznačily, že koncentrace calprotectinu měřeného v plazmě pacientů jsou asociovány s 

ultrazvukovými parametrami aktivity RA (Hammer H. B. et al., 2011). V souladu s 

těmito výsledky jsme v naší práci na rozšířené kohortě pacientů potvrdili, že hladiny 

sérového calprotectinu významně korelují s klinickými, tradičními laboratorními a 

navíc ultrazvukovými parametry aktivity RA. Za nejdůležitější považujeme právě 

vztah mezi calprotectinem a (PD), který detekuje patologickou neovaskularizaci 

synoviální tkáně a přímo tak reflektuje aktivně probíhající zánět. V naší práci jsme 

navíc využitím multivariantní analýzy odhalili, že calprotectin je lepším prediktorem 

aktivní ultrazvukové synovitidy než CRP. Později byly podobné výsledky publikovány 

i další zahraniční skupinou (Nordal H. H. et al., 2017).  

 

V projektu jsme se dále zaměřili na podskupinu pacientů v klinické remisi. Je totiž 

známo, že u části pacientů přes dosažení klinické remise nadále dochází k strukturální 

progresi (Cohen G. et al., 2007). Tento jev lze teoreticky vysvětlit přítomností 

subklinické aktivity, kterou nelze jednoduše detekovat běžnými dostupnými metodami. 

V současnosti existuje několik studií dokumentujících nález reziduální aktivity u 

pacientů se zdánlivou remisí (Brown A. K. et al., 2006). Tento subklinický zánět lze 

spolehlivě detekovat citlivými zobrazovacími metodami, jako např. magnetická 

rezonance či muskuloskeletální ultrasonografie (Brown A. K. et al., 2008). Některé 
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práce uvádí, že až u 45-60% pacientů v klinické remisi je možné pomocí US detekovat 

subklinickou kloubní aktivitu (Scire C. A. et al., 2009, Balsa A. et al., 2010). V této 

části našeho projektu jsme si proto dali za cíl objasnit, zda sérový calprotectin má 

dostatečnou diskriminační schopnost odlišit subklinickou aktivitu od tzv. „hluboké“ 

US remise. Prokázali jsme, že u pacientů s přetrvávající reziduální US aktivitou jsou 

hladiny sérového calprotectinu zvýšené oproti pacientům v ultrazvukové remisi. Naše 

úvahy o možném využití calprotectinu u pacientů v klinické remisi podpořilo i využití 

ROC křivek, pomocí kterých jsme prokázali, že sérový calprotectin, na rozdíl od 

konvenčně používaného CRP, dokáže lépe odlišit pacienty, u kterých byla hluboká 

remise potvrzena sonograficky od nemocných, u kterých nadále přetrvávala 

subklinická aktivita detekovaná citlivou zobrazovací metodou. Velmi recentní práce 

publikovaná v prestižním revmatologickém časopise potvrdila naše dříve zveřejněné 

poznatky (Jonsson M. K. et al., 2017).   

5.2. Vztah dalších moderních markerů kloubního zánětu k aktivitě revmatoidní 

artritidy. Vytvoření komplexního modelu sérových biomarkerů 

reflektujícího zánětlivou aktivitu revmatoidní artritidy 

V další části projektu jsme se zaměřili na detailní analýzu širokého spektra 

potenciálních ukazatelů aktivity RA. Na základě podrobné literární rešerše jsme 

vytipovali 20 slibných markerů kloubního zánětu. Použitím korelačních analýz jsme 

odhalili několik zajímavých asociací. Jednak se nám z řady 20 různých sérových 

markerů potvrdila velmi významná asociace právě výše zmiňovaného calprotectinu s 

klinickými i ultrazvukovými parametry aktivity, která byla mezi 20 studovanými 

biomarkery nejvýznamnější. Z dalších velmi významných asociací uvádíme 

signifikantní korelace IL-6, IL-7, IL-22, IL-34, YKL-40, CXCL-13, MMP-3, resistinu 

a visfatinu s klinickou a ultrasonografickou aktivitou RA. Korelace IL1β, IFNγ a 

VEGF s některými ze sledovaných ukazatelů aktivity RA byly rovněž statisticky 

signifikantní, i když je nutno poznamenat, že jejich korelační koeficienty prokázaly o 

něco méně významné asociace. U IL-8, IL-12p70, IL-17A, IL-33, adiponektinu, 

leptinu a VCAM jsme významnější vztah s klinickou, laboratorní či ultrazvukovou 

aktivitou revmatoidní artritidy neprokázali. 
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Naše výsledky jsou v souladu s prací publikovanou v loňském roce, ve které autoři 

zkoumali asociaci calprotectinu, S100A12, IL-6 a VEGF s klinickou a ultrazvukovu 

aktivitou (Nordal H. H. et al., 2017). Autoři této studie prokázali úzký vztah 

calprotectinu a IL-6 se sledovanými ukazately, přičemž nejvýznamnějším v této studii 

byl právě vztah calprotectinu s klinickými i ultrazvukovými parametry aktivity. 

Významná role IL-6 jako markeru reflektujícího zánětlivou aktivitu byla kromě naší 

práce a této studie potvrzena i v dalších recentně publikovaných pracích (Baillet A. et 

al., 2015, do Prado A. D. et al., 2016). Např. kolektiv autorů pod vedením M. 

Dougadose prokázal, že IL-6 lépe reflektuje počet oteklých kloubů u pacientů s časnou 

RA než CRP. Tato studie rovněž prokázala signifikantní korelaci IL-6 s ultrazvukovou 

aktivitou (Baillet A. et al., 2015). Autoři jiné práce podobně deklarovali významné 

asociace IL-6 s klinickou aktivitou vyjádřenou pomocí DAS28 a také se synoviální 

hypertrofii podle GS a indexem hypervaskularizace synoviální tkáně podle PD. Tento 

vztah nebyl prokázan u dalších cytokinů analyzovaných v této studii (IL-2, IL-4, IL-

10, IL-17, TNF, IFNγ a VEGF) (do Prado A. D. et al., 2016).  

 

Identifikace jednotlivých biomarkerů je základním předpokladem vzniku složitějších 

modelů, které by mohly lépe vypovídat o komplexitě zánětlivých procesů u pacientů s 

RA. Proto jsme v naší další studii přistoupili k využití moderních statistických metod a 

pokusili jsme se vytvořit komplexní molekulární index aktivity nemoci. V tomto 

modelu již konkrétní biomarkery nevystupují “izolovaně”, ale jsou součástí matrice, ve 

které se vzájemně ovliňují. Z původního souboru dvaceti analyzovaných biomarkerů 

jsme složitými výpočty dospěli k 8 nejvhodnějším kandidátům. Tyto jsou: calprotectin, 

CRP, IL-6, MMP-3, VEGF, resistin, IL-22, IL-7. Jejich síla či významnost v daném 

modelu je dána pořadím, tzn. že největší výpovědní hodnotu v daném modelu má 

calprotectin, poté CRP, za nimi následuje IL-6, atd. Vzájemnými interakcemi je možné 

vysvětlit např. významnou roli VEGF v společném modelu zánětlivé aktivity, i když 

jak již dříve uvedeno, samotný VEGF koreloval s konvenčními či ultrazvukovými 

ukazately aktivity méně významně. 

 

Nedávno byl vytvořen komerčně dostupný systém hodnocení komplexní aktivity RA 

pomocí 12 pro-zánětlivých markerů a růstových faktorů v rámci tzv. “multi-biomarker 

disease activity” skóre (MBDA): CRP, leptin, resistin, sérový amyloid, IL-6, TNF-RI, 

VEGF-A, MMP-1, YKL-40, MMP-3, EGF, VCAM-1 (Centola M. et al., 2013). Tato 
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studie následně prokázala úzkou asociaci MBDA s klinickými kompozitními indexy 

RA a schopnosti MBDA odlišit pacienty v remisi nebo s nízkou aktivitou od 

nemocných se střední nebo vysokou aktivitou vyjádřenou dle DAS28-CRP. Pokles v 

MBDA skóre v průběhu léčby se rovněž ukázalo jako přínosné v stratifikaci pacientů 

na “respondery” či “non-respondery” na terapii methotrexátem a anti-TNFalfa 

blokátory (Curtis J. R. et al., 2012). Data ze švédské kohorty SWEFOT (Swedish 

Farmacotherapy randomized clinical trial) poukázaly na schopnost MBDA skóre 

nezávisle predikovat radiografickou progresi po 1 roce u pacientů s časnou RA 

(Hambardzumyan K. et al., 2015, Hambardzumyan K. et al., 2016).  

 

V této studii jsme zjistili významnou asociaci námi vytvořeného modelu“Molecular 

Disease Activity” na základě kombinace 8 sérových markerů s klinickými a 

ultrazvukovými parametry zánětů. Korelace navrženého modelu byly dokonce 

významnější než u indexu MBDA složeného z 12 biomarkerů (Hirata S. et al., 2013). 

což potvrzuje vhodnost výběru kandidátních markerů v tomto modelu. 

6. ZÁVĚR 

Z našich výsledků vyplýva několik důležitých poznatků. Prokázali jsme významnou 

roli sérového calprotectinu jako markeru aktivity RA, který lépe než konvenčně 

stanovované proteiny akutní faze predikuje klinickou i ultrazvukovou aktivitu. Dále 

jsme prokázali úzký vztah některých analyzovaných markerů kloubního zánětu, 

konkrétně IL-6, MMP-3, visfatinu, IL-22, IL-7, IL-34, YKL-40, CXCL-13, resistinu a 

visfatinu. Důležitým výstupem této práce bylo vytvoření nástroje hodnocení komplexní 

zánětlivé aktivity u RA složený z 8 kandidátních sérových markerů. Domníváme se, že 

stanovování těchto specifických biomarkerů může významně přispět k zlepšení 

hodnocení aktivity nemoci, optimalizaci terapie a zlepšení dlouhodobé prognózy 

pacientů. Do budoucna plánujeme námi navrhovaný nástroj hodnocení komplexní 

zánětlivé aktivity RA validovat na větší kohortě pacientů a přinést výzkum do stádia 

udělení patentu. 

. 
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