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ÚVOD 
 
 
       Všechny dosavadní obecné vyšetřovací metody dýchacích cest jsou 
založeny na seminvazivním či invazivním způsobu provedení. I přes nemalý 
rozvoj v diagnostice plicních onemocnění bývá nejfrekventovanějším postupem 
stanovování parametrů periferní krve, které ale neposkytuje dostačující 
informace o mechanizmech vzniku a průběhu plicních onemocnění. Proto se 
vyvoj zaměřil směrem k buňkám imunitního systému a metodě stanovení 
kondenzátu vydechovaného vzduchu. Vyšetřování kondenzátů vydechovaného 
vzduchu představuje moderní a zároveň alternativní metodu monitorování stavu 
dýchacích cest.  
 
 
Cílem této práce je: 
 
• Shrnout  současné znalosti o imnunitě plic a obecných vyšetřovacích 

metodách plicních onemocnění 
• Poskytnout náhled na problematiku stanovení kondenzátů vydechovaného 

vzduchu 
• Experimentálně ověřit využitelnost některých metod stanovení kondenzátu 

vydechovaného vzduchu 
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Souhrn 
 
 
       Vyšetření kondenzátu vydechovaného vzduchu (KVV) představuje 
nesmírně rychle se rozvíjející výzkumnou metodu. Technika odběru KVV je 
jednoduchá a zcela neinvazivní. KVV obsahuje velké množství biomarkerů jako 
peroxid vodíku, dusitany, dusičnany, 3-nitrotyrozin, nitrosothioly, adenozin, 
prostaglandiny, tromboxany, leukotrieny, isoprostany, cytokiny a další. Použití 
metody vychází z hypotézy, že aerosolové částice ve vydechovaném vzduchu 
odrážejí složení bronchoalveolární extracelulární tekutiny. Termín KVV se 
vztahuje výhradně na vzorky získané ochlazením vydechovaného vzduchu. 
Stanovení velmi nízkých koncentrací některých biomarkerů vyžaduje použití 
velmi citlivých analytických metod. Z dostupných studií vyplývá, že plicní 
onemocnění jako astma, CHOPN a ARDS v porovnání se zdravými osobami 
vedou k významnému zvýšení koncetrace H2O2. Výsledky této práce ukazují, 
že za předpokladu dobré standardizace procesu odběru vzorku a analytických 
metod poskytují koncentrace H2O2

Summary 

  KVV nové užitečné informace pro 
diagnostiku a léčbu zánětlivých respiračních onemocnění. 
 

 
       Measurement of parameters in exhaled breath condensate constitute 
(EBC) a rapidly progressing field of research. The collection procedure is simply 
and comletely noninvasive. EBC contains large number of biomarkers including 
hydrogen peroxide, nitrite, nitrate, 3-nitrotyrosine, nitrosothiols, adenosine, 
prostaglandines, thromboxanes, leukotrienes, isoprostanes, cytokines. Use of 
EBC is based on hypothesis that aerosol particules exhaled in human breath 
reflect the composition of the bronchoalveolar extracellular lining fluid. The term 
EBS stricly relates to exhaled samples collected by cooling the exhaled breath. 
Measurement very low concentrations of some biomarkers requires very 
senzitive analytical methods. The evaluation of the available studies revealed 
that asthma, COPD and ARDS compered with healthy control groups lead to a 
significant increase in hydrogen peroxide concentration. The result of the work 
indicate that the content of hydrogen peroxide in the breath condensate 
provides new information for diagnosis and therapy of inflammatory diseases of 
the respiratory tract when the collection of specimen and the measurement 
procedure are standardized. 
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1. Imunita respiračního systému 
  

       Imunitní systém dýchacího ústrojí plní důležitou funkci likvidace a 

odstraňování inhalovaných částic a mikroorganismů na velké ploše. Pro 

zajištění optimální účinnosti obranných mechanizmů je nezbytné propojení 

specifických imunitních pochodů, jako je tvorba protilátek a aktivace 

cytotoxických T-lymfocytů s mechanizmy nespecifickými. Právě enormní 

účinnost pomocných nespecifických mechanizmů je pro dýchací ústrojí 

charakteristická. 

 

1.1 Nespecifické obranné mechanizmy 
 

       Nespecifické (přirozené) obranné mechanizmy jsou vrozenou schopností 

organizmu rychle reagovat proti cizorodým mikroorganismům a částicím. Mezi 

nespecifické obranné mechanizmy plic patří již vlastní anatomické uspořádání a 

struktura dýchacího ústrojí. Umožňuje rozptyl a zachycení inhalovaných 

antigenů a většiny částic. O způsobu odstranění vdechnutých partikulí 

rozhoduje do značné míry jejich velikost.  

 

       Částice větší než 10 μm jsou pravděpodobně filtrovány již v  nose a po 

uchycení na nosní nebo faryngeální sliznici odstraněny kašlacím reflexem nebo 

smrkáním. Částice mezi 5-10 μm jsou pak odtraňovány pomocí tzv. 

mukociliárního transportu po uchycení na hlenu pokrývajím dýchací cesty. Hlen 

spolu s uchycenými částicemi je pomocí řasinek epitelu posouván do oblasti 

laryngu, kde je buď spolknut nebo vykašlán. Menší partikule kolem 2 μm jsou 

převážně fagocytovány alveolárními makrofágy v plicních sklípcích. 

 

 

Epiteliální buňky dýchacího ústrojí 

 

       V poslední době je soustřeďována pozornost na činnost epiteliálních buněk 

dýchacího ústrojí, které nezajišťují pouze funkci mechanické bariéry proti 

inhalovanému materiálu a odstraňování částic mukociliárním transportem. 

Jedná se totiž o velmi aktivní buňky s bohatou sekretorickou aktivitou. 
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      Plicní epitel vytváří jakousi styčnou plochu mezi organismem a  vnějším 

prostředím. Svojí sekretorickou aktivitou odpovídá na expozici vzdušnými 

patogeny. Lidské plíce jsou vystaveny velkému množství vzdušných patogenů, 

které přicházejí do plic inhalací až 10 000 litrů vzduchu denně (Bals a Hiemstra, 

2004). 

 

      V dýchacích cestách se nachází pseudostratifikovaný epitel tvořený 

v bronších řasinkovými buňkami, sekretorickými pohárkovými buňkami a 

bazálními buňkami představujícími prekurzory pro ostatní buňky. Tloušťka 

epitelu  klesá distálním směrem a v terminálním bronchiolu se již jedná o 

jednovrstevný epitel s minimálním ciliárním vybavením. 

 

      Epiteliální buňky dýchacích cest jsou významným zdrojem chemokinů a 

cytokinů regulujících příliv zánětlivých buněk do místa poškození tkáně. Se 

zvýšenou tvorbou chemokinů se setkáváme u pacientů s bronchiálním 

astmatem, u kuřáků, ale i u příjemců plicního transplantátu. Dále mohou buňky 

epitelu produkovat také cytokiny akutní fáze zánětu TNF alfa, IL-1 beta, které 

přispívají k amplifikaci vzniklé zánětlivé odpovědi, a také IL-6, leukotrieny a oxid 

dusnatý. Bylo také jednoznačně prokázáno, že respirační epitel tvoří také 

cytokiny spojené s tzv. Th1/Th2 rovnováhou, jako jsou IL-5 nebo IL-18 a dále 

cytokiny s fibrogenní aktivitou, jako jsou např. TGF-beta, PDGF a fibronektin. 

 

      Kromě výše uvedených molekul produkují epiteliální buňky také substance 

s antimikrobiální aktivitou. Tato tzv. endogenní antibiotika jsou malé kationické 

antimikrobiální peptidy. Patří mezi ně zástupci skupin defensinů a kathelicidinů. 

Antimikrobiální peptidy svým širokým spektrem účinku působí na gram-pozitivní 

i negativní mikroorganismy, houby a viry. Mechanizmus účinku spočívá 

v interakci s buněčnou membránou mikroorganismů (Bals a Hiemstra, 2004). 

 

      Interakce epitelu s buňkami imunitního systému nejsou zajištěny pouze 

pomocí solubilních faktorů, ale také prostřednictvím adhezivních molekul. 

Buněčný kontakt monocytů/makrofágů s epitelem může mít např. za následek 

fenotypické změny vedoucí k  maturaci/diferenciaci mononukleárních  

makrofágů. 
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      V plicních sklípcích se nacházejí dva typy alveolárních buněk 

(pneumocytů). Pneumocyty I. typu pokrývají více než 95% plochy plicních 

sklípků a představují 40% z celkového počtu epiteliálních buněk. Jejich funkcí 

je zajišťovat výměnu plynů a kontrolovat pohyb tekutin mezi intersticiem a 

alveolárním prostorem. Pneumocyty II. typu pokrývají minimální plochu, ale 

tvoří 60% všech epiteliálních buněk ve sklípcích. Představují prekurzory 

pneumocytů I. typu a produkují surfaktant, který je jedním z důležitých 

nespecifických obranných mechanizmů poskytovaných epiteliálními buňkami. 

 

      Surfaktant je směsí lipidů fosfolipidů a proteinů pokrývající stěny plicních 

sklípků. Jeho úkolem je redukovat povrchové napětí a tím napomáhat udržovat 

sklípky v otevřené poloze. V surfaktantu se rozlišují 4 hlavní typy specifických 

proteinů: A, B, C a D. Zatímco proteiny B a D plní fyziologické funkce 

snižováním povrchového napětí ve sklípcích, proteiny B a D patřící do skupiny 

tzv. kolektinů mají významnou roli v obranných mechanizmech. 

 

      Kolektiny jsou skupina proteinů skládajících se z kolagenní části a lektinové 

domény typu-C. Jejich funkcí je rozpoznávání a poutání mikroorganismů 

prostřednictvím cukerných složek mikrobiálního povrchu. Kromě opsonizační 

aktivity mají i vlastnosti chemoatraktantů pro alveolární makrofágy a regulují 

tvorbu TNF alfa, IL-1 beta a IL-6 těmito buňkami. Nedávno  byl zjištěn i jejich 

antioxidační potenciál (Hickling et al., 2004). 

 

      Další buněčnou populací mimo rámec imunitního systému jsou plicní 

fibroblasty účastnící se regulace imunitní odpovědi. Kromě produkce 

extracelulární matrix se vyznačují i sekrecí řady dalších cytokínů GM-CSF, IL-8, 

růstových faktorů PDGF, TGF beta, IGF a PGE2. 

 

1.2 Plicní makrofágy 

 

      Plicní makrofágy jsou nejpočetnější populací imunitních buněk 

bronchoalveolárního prostoru. Představují terminální diferenciační stádia 

mononukleárních makrofágů a obvykle se již dále nedělí. Obnova  jejich počtu 
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probíhá takřka výhradně vcestováním monocytů z periferní krve a posléze 

maturací v plicních sklípcích do stádia zralých makrofágů. Ke zvýšenému 

přísunu monocytů do plic dochází při zánětlivých procesech, zpravidla 

současně s influxem neutrofilních leukocytů. 

 

      Topograficky můžeme dělit plicní makrofágy na alveolární, intersticiální, 

pleurální, intravaskulární a na dendritické buňky lokalizované jak 

intraepiteliálně, tak ve spádových lymfatických uzlinách.  

 

      Nejvíce informací máme o alveolárních makrofázích (AM), které jsou 

jedinými tkáňovými makrofágy, jež lze získat bronchoalveolární laváží (BAL). 

Velikost AM se pohybuje mezi 15-50 nm. Liší se morfologickými rysy 

v závislosti na stupni expozice inhalovaných částic. Např. u kuřáků dochází 

k jejich zmnožení, zvětšení a lze v nich nalézt charakteristické jehlicovité 

struktury tzv. kuřácké inkluze tvořené křemičitanem hlinitým. Metabolismus AM 

je zajímavý adaptací na aerobní podmínky, při fagocytóze dovedou využívat 

jako zdroj energie nejen glykolýzu, ale také oxidační procesy, čímž se liší od 

ostatních fagocytů. AM mohou měnit svůj způsob získávání energie podle 

podmínek prostředí pomocí pomalých adaptačních energetických mechanizmů 

a přizpůsobit se tak pozvolna na působení chronické hypoxie.  

 

      Nejdéle známou vlastností AM je fagocytóza inhalovaným částic a 

mikroorganismů. Pohlcené partikule mohou být pak v makrofázích 

transportovány proximálním směrem a pomocí mukociliárního transportu 

odstraňovány z nižších partií dýchacích cest. Některé částice mohou být v AM 

degradovány přímo. Fagocytóza je neobyčejně složitý děj probíhající v několika 

fázích a je jedním z nejdůležitějších obranných mechanizmů imunitního 

systému.  

 

      Při fagocytóze nejprve dochází k zachycení částice na základě povrchových 

struktur inhalovaných částic. Pak proběhne přenos signálu ke spuštění 

mechanizmu pohlcení. Další fází je obklopení mikroorganismu či partikule 

pseudopodiemi za vzniku fagocytární vakuoly – fagozomu. Splynutím 

fagocytární vakuoly s lysozomálními granuly pak vzniká fagolysozom, ve 
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kterém dochází k likvidaci či degradaci částice. Mikrobicidní aktivita je 

umožněna jednak oxidativními pochody, z nichž nejdůležitější je produkce 

peroxidu vodíku, superoxidového aniontu, singletového kyslíku, hydroxylového 

radikálu a chloridových aniontů, ale i pochody nezávislými na kyslíku jakými 

jsou produkce laktoferinu či kationických bílkovin. 

 

      Další efektorovou funkcí AM je jejich cytotoxická aktivita, namířená zejména 

vůči nádorovým buňkám, zprostředkovaná pomocí TNF alfa či přímého 

cytolytického účinku. Kouření může mít vliv na porušenou cytotoxicitu AM. 

 

      Plicní makrofágy nepředstavují pouze efektorové buňky, ale mají i celou 

řadu funkcí jako je supresivní úloha při regulaci imunitních pochodů. Dále se 

AM mohou účastnit reparačních procesů zajišťujících integritu plicního 

parenchymu tvorbou fibronektinu a cytokinu TGF-beta. 

 

      Makrofágy svojí aktivitou zapojují do reakce také další složky imunitního 

systému včetně lymfocytů. Specifická odpověď na fagocytovaný materiál je 

zahájena tzv. opracováním (processing) a poté předložením (prezentací) 

antigenu molekulami HLA. 

 

       Po pohlcení je cizorodý antigen buňkou nejdříve tzv. opracován pomocí 

nitrobuněčného štěpení proteolytickými enzymy. Vznikají imunogenní peptidy, 

které jsou ve spojení s molekulami II. třídy HLA systému prezentovány na 

povrchu fagocytujících buněk. Tuto schopnost má jedna ze subpopulací AM, 

v největší míře je však uplatněna u dendritických buněk. Komplex antigenu a 

molekuly HLA se pak komplementárně spojuje s vazebným místem receptoru T 

buněk a tato vazba umožňuje přenos signálu a aktivaci T lymfocytu 

specifického pro daný antigen. 

 

1.3 Lymfocyty 

 

      V normální plíci jsou zastoupeny jak v paratracheálních a hilových uzlinách, 

v intersticiu, tak v menším počtu i na epiteliálním povrchu. Účastní se regulace 

imunitního systému a zároveň zprostředkovávají specifickou imunitní odpověď 
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vůči velkému počtu cizích antigenů. Absolutní většinu v bronchoalveolárním 

prostoru zaujímají T lymfocyty se svojí schopností rozeznat antigen spojený 

s komplexem MHC proteinů na povrchu antigen prezentujících buněk, mezi 

které v plicní tkáni kromě dedritických buněk patří i AM. 

 

      Podle membránových molekul na povrchu lymfocytů rozeznáváme CD4 

pozitivní tzv. pomocné T-lymfocyty a CD8 pozitivní tzv. cytotoxické T-lymfocyty. 

Podle spektra produkovaných cytokinů můžeme CD4 pozitivní T-lymfocyty dále 

členit do dvou funkčních subpopulací, na TH1 a TH2 pomocné lymfocyty. TH1 

lymfocyty produkující IFN gamma, TNF beta a IL-2 se uplatňují v obraně proti 

intracelulárním parazitům a stimulací tvorby protilátek IgG2a napomáhají 

antibakteriální imunitě. TH2 lymfocyty produkující IL-3, IL-4, IL-5, IL10, IL-13, 

GM-CSF dominují u alergických reakcí, když zajišťují přesmyk produkce 

protilátek ke třídě IgE a IgG1, aktivují eosinofilní leukocyty a žírné buňky a 

naopak inhibují činnost makrofágů. 

 

      Kromě T a B lymfocytů se v plicích můžeme v menší míře setkat i s NK 

buňkami, které mají významnou cytotoxickou aktivitu proti nádorovým a virem 

infikovaným buňkám. 

 
1.4 Neutrofilní leukocyty 

 

      Rezervoárem neutrofilních leukocytů v lidském těle je cévní řečiště, 

v plicích se proto nejvíce vyskytují ve vaskulárním systému dýchacího ústrojí. 

Jejich hlavní funkcí  je okamžitá a účinná likvidace bakteriálních a mykotických 

agens, které nemohou být zvládnuty činností AM a nespecifických obranných 

mechanizmů. Výskyt neutrofilních leukocytů v BAL pacientů s fibrotizujícími 

nemocemi plic je vždy špatným prognostickým znamením. Při jejich inadekvátní 

aktivaci mohou totiž způsobit strukturální změny plicního parenchymu 

prostřednictvím vlastních oxidativních a proteolytických enzymů. 
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1.5 Eosinofilní leukocyty 

 

      Eosinofilní leukocyty jsou v prvé řadě efektorovými buňkami s výraznou 

cytotoxickou aktivitou. Uplatňují se nejenom v obraně proti parazitárním infekcí, 

ale také v patogenezi alergických reakcí. Proto je lze nalézt jak ve sputu, BAL, 

nebo i ve bioptických vzorcích bronchiální sliznice astmatiků. 

 

1.6 Žírné buňky 

 

      Žírné buňky (mastocyty) představují buněčnou populaci s významnou 

úlohou v alergických reakcích zprostředkovaných tvorbou IgE. Jsou to tkáňové 

buňky nacházející se v těsné blízkosti sliznice dýchacích cest. Degranulace a 

uvolnění histaminu a dalších vasoaktivních mediátorů v průběhu alergické 

reakce je jedním z charakteristických rysů bronchiálního astmatu. 

 

1.7 Bazofilní leukocyty 

 

      Bazofily jsou cirkulující granulocyty s podobnými funkčními vlastnostmi  jako 

mají žírné buňky. Obdobně jako žírné buňky mají schopnost regulovat některé 

z funkcí eozinofilních leukocytů. Cirkulující bazofily, na rozdíl od 

subepiteliálních žírných buněk působících v první linii zánětlivých buněk, 

vcestovávají do místa zánětu až v pozdních fázích zánětlivé reakce. 

 

1.8 Komunikace buněk imunitního systému 

 

1.8.1 Cytokiny 

 

      Cytokiny jsou signálními molekulami polypeptidové nebo glykopeptidové 

povahy o molekulové hmotnosti 5-70 kD. Uplatňují se jako mediátory imunitních 

nebo zánětlivých reakcí. Většina cytokinů působí lokálně na růst a 

metabolismus buněk cestou autokrinní nebo parakrinní. Některé cytokiny 

mohou mít i účinky sytémové. Za normálních okolností ovlivňují řadu 

homeostatických pochodů, při aktivaci imunitního systému antigenní stimulací 
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zprostředkovávají komunikaci mezi buňkami. Při inadekvátní imunitní stimulaci 

mohou být na druhou stranu zodpovědné za některé imunopatologické projevy. 

 

Klasifikace cytokinů 

 

      V současné době představuje problematika cytokinů jednu z nejdynamičtěji 

se rozvíjejících oblastí moderní imunologie. Klasifikace cytokinů není dosud 

zcela jednotná. Důvodem může být jejich značná strukturální heterogenita, dále 

to, že zastávají zpravidla několik funkcí, bývají produkovány několika typy 

buněk a také zároveň postihují současně několik buněčných populací. Většina 

autorů se v současnosti přiklání ke klasifikaci založené na funkci, či úloze 

cytokinů v průběhu imunitní nebo zánětlivé odpovědi. 

 

Cytokiny iniciální fáze imunitní odpovědi 

 

      Mezi cytokiny akutní zánětlivé reakce patří zejména TNF alfa a IL-1, někdy 

také je k nim řazen IL-6. Všechny tyto cytokiny jsou produkovány 

bezprostředně po počáteční stimulaci imunitního systému. Významným 

zdrojem těchto cytokinů jsou zejména mononukleární fagocyty. 

      Kromě prozánětlivého účinku mají tyto cytokiny schopnost působit 

systémově a indukovat tak po prostupu hematoencefalické bariery zvýšení 

teploty organismu. TNF alfa, v menš í míře i IL-1 beta a IL-6 mají také 

schopnost regulovat přísun imunitních buněk do ložiska zánětlivé reakce 

prostřednictvím indukce tvorby chemokinů a exprese adhezivních molekul na 

endoteliálních a epiteliálních buňkách. 

 

      Chemokiny jsou cytokiny schopné chemotaxe imunitních buněk do místa 

zánětu. Tyto chemotaktické peptidy lze rozdělit na jednotlivé podskupiny podle 

strukturální podobnosti. Základní členění vyplývá z polohy cysteinů v molekule 

chemokinů. Buď jsou první dva cysteiny v molekule přímo sousedící (typ C-C), 

nebo oddělené aminokyselinou (typ C-X-C), popř. se jedná pouze o počáteční 

cystein (C). 

Chemokiny 
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      Mezi nejznámější C-C chemokiny patří RANTES, MIP-1 alfa, beta, gama, 

MCP-1, 2, 3, 4 a eotaxin. K C-X-C chemokinům řadíme IL-8, NAP-2, ENA-78 a 

GCP-2. Kromě rozdílů ve struktuře se jednotlivé podskupiny cytokinů liší také 

tím, které buňky je přednostně produkují a který typ zánětlivých buněk přitahují. 

 

Imunoregulační cytokiny 

 

      Do skupiny imunoregulačních cytokinů mužeme řadit převážnou většinu 

interleukinů, dále však i interferony učastnící se aktivace efektorových 

mechanizmů a protivirové imunity. Nicméně je tato skupina cytokinů nejméně 

ohraničená. Dále také není možné přesně vymezit imunoregulační cytokiny 

s převažujícím imunostimulačním nebo naopak imunoinhibičním účinkem. 

Funkce jednotlivých mediátorů se může významně lišit v závislosti na typu a 

stupni diferenciace cílových buněk. Příkladem je IL-10 stimulující diferenciaci 

lymfocytů B, na druhé straně však potlačující efektorové schopnosti monocytů a 

makrofágů. 

      Hematopoetické cytokiny regulují diferenciaci imunitních buněk a mají také 

účinky imunomodulační. Původně byly definovány jako faktory mající schopnost 

in vitro indukovat tvorbu kolonií granulocytů nebo makrofágů v suspenzi kostní 

dřeně. Patří sem CSF-1 selektivně indukující tvorbu kolonií makrofágů. Klinicky 

využitelný je GM-CSF v terapii těžkých sekundárních neutropenií vzhledem 

k pozitivnímu účinku na progenitorové buňky. 

 

Reparační cytokiny 

 

      Reparační cytokiny  neboli také fibrogenní cytokiny se vyznačují společným 

rysem, kterým je regulace tvorby proteinů extracelulární matrix, angiogeneze a 

dalších pochodů spojených s regenerací tkání. Mezi tento typ cytokinů můžeme 

zařadit PDGF, TGF beta, FGF, EGF nebo IGF-1. Kromě reparačních funkcí se 

však tyto cytokiny mohou uplatňovat i při patologických fibrotizacích tkání např. 

u plicní fibrózy, jaterní cirhózy, revmatoidní arthritidy apod. 
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1.8.2 Adhezivní molekuly a mezibuněčné interakce 

 

Funkce a struktura adhezivních molekul 

 

      Systém adhezivních molekul se účastní řady imunologických a 

fyziologických pochodů včetně embryogeneze, růstu a diferenciace buněk a 

hojení ran. Zvláštní význam mají také při mezibuněčných interakcích, které 

zprostředkovávají přenos signálu mezi buňkami imunitního systému. 

 

      Mezi mnoha typy adhezivních molekul a jejich ligandů rozlišujeme čtyři 

hlavní strukturálně odlišné skupiny: integriny, molekuly imunoglobulinové 

nadrodiny, selektiny a kadheriny. 

 

Integriny 

 

      Integriny jsou transmembránové glykoproteiny charakteru heterodimerů 

složených z podjednotek α a β. Bylo identifikováno 18 α a 8 β podjednotek, 

které mohou spolu vytvořit celkem 24 různých heterodimerů. Integriny mají 

kromě vlastních vazebných vlastností také schopnost oboustraného přenosu 

signálu přes cytoplazmatickou membránu. Uplatňují se také jako složka 

systému detekujícího mechanické deformace buněk (Sheppard, 2003). 

 

Molekuly imunoglobulinové nadrodiny 

 

      Jde o vazebné molekuly strukturálně podobné imunoglobulinům, fungující 

jako ligandy pro integriny (ICAM-1, 2, 3, VCAM-1), selektiny (MadCAM), 

antigeny MHC (CD4, CD8, aj.), jiné mebránové receptory (CD2, CD152, atd.). 

U plicní sarkoidózy byla zatím největší pozornost věnována molekule ICAM-1 a 

CD54. 

 

      Selektiny jsou skupinou adhezivních molekul uplatňující se zejména při 

migraci leukocytů z krevního řečiště přes endotel do tkání. Pro selektiny je 

Selektiny 
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charakteristická vazba cukerných ligandů nacházejících se na povrchu 

endoteliálních buněk či leukocytů. Jednotlivé selektiny se rozlišují na základě 

prefixů určujících typ buněk, na kterých byly poprvé indentifikovány. Rozlišuje 

se L-selektin vyskytující se na většině leukocytů, E-selektin spojený s aktivací 

endotelu a P-selektin nacházející se v zásobních granulách trombocytů a také 

na buňkách endotelu (Vestweber a Blanks, 1999). Byla prokázána zvýšená 

endoteliální exprese E-selektinu plicního parenchymu u nemocných 

s progredující sarkoidózou. 

 

Kadheriny 

 

      Jedná se o skupinu buněčných membránových proteinů zajišťujících Ca2+

       Jedním z nejdůležitějších cílů v oblasti pneumologie je identifikace 

biomarkerů dýchacích cest. Získané informace mohou posloužit při diagnostice 

plicních onemocnění nebo také při monitorování a optimalizaci léčby. 

Praktickou a jednoduchou definicí biomarkeru je molekula klinického využití. 

V tomto smyslu je biomarker molekulou specifickou, dostatečně odrážející 

patologický stav v dýchacích cestách (Vignola et al., 2002). 

 

dependentní a vysoce specifický mezibuněční kontakt. Mají také zvláštní 

význam pro migraci a diferenciaci buněk v průběhu embryogeneze. 

 

2. Vyšetřovací metody v pneumologii 
 

       Mezi základní diagnostické metody v pneumologii patří anamnestické 

údaje, funkční vyšetření plic, zobrazovací metody, chirurgické metody, 

bronchoskopie, mikrobiologická a imunologická vyšetření. Podle zátěže pro 

pacienta se mohou metody dělit na invazivní, semi-invazivní nebo neinvazivní. 

 

       Pro posouzení patologických plicních procesů slouží histologická, 

cytologická a molekulární vyšetření. Základním předpokladem v diagnostice je 

získání vhodného biologického materiálu. Příkladem mohou být sputum, 

pleurální výpotky, bronchiální sekrety, bronchiální výplachy nebo bioptické 

materiály. 
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       Zánět respiračního traktu je charakteristický pro řadu plicních onemocnění 

jako jsou astma a chronické bronchitidy, je také hlavní příčinou exacerbací a 

persistujících strukturálních změn dýchacích cest. Hodnocení zánětlivého 

procesu přispívá k pochopení mechanizmů vzniku nemocí. V některých 

případech může vyšetření zánětu pomoci odhalit chorobný stav jinak 

nedetekovatelný podle symptomů, plicních funkcí nebo hyperreaktivity. 

 

       Běžnými a známými způsoby monitorování zánětu jsou bronchoskopické a 

bioptické metody, které se však řadí mezi techniky invazivní s relativně malou 

možností opakovatelnosti. Proto se v posledních letech výzkum zaměřil 

na méně invazivní techniky jakými jsou metoda indukovaného sputa nebo 

stanovení kondezátu vydechovaného vzduchu (KVV) (Magnussen a Hargreave, 

2000). 

 

2.1 Bronchoskopie a bronchoalveolární laváž 

 

       Bronchoskopie je endoskopie dolních dýchacích cest z diagnostických 

nebo terapeutických důvodů. V současné době je převažující metodou 

fibrobronchoskopie, při níž se většinou ústy (možné je i zavedení nosem) vsedě 

nebo vleže zavádí fibroskop. Standardní fibrobronchoskop s distálním 

průměrem 6 mm pronikne až do subsegmentálních bronchů. V průběhu 

vyšetření je možný také odběr materiálu pro histologická vyšetření. K odběru 

slouží bioptické kleště, aspirační cévka pro cytologický materiál, kartáček a 

punkční jehla (P. Zatloukal et al., 2001). 

 

       Bronchoalveolární laváž (BAL) je vyšetřovací metodou, jejíž cílem je získat 

buněčný i nebuněčný materiál z periferních částí plic. Technika provedení BAL 

není zcela standardizovaná a je používána v řadě modifikacích, týkajících se 

místa odběru a množství použité lavážní tekutiny. Podstatou BAL je instilace 

předehřátého sterilního roztoku se zpětnou aspirací. Celkové množství tekutiny 

je 100-200 ml. Takto získaná tekutina je dále vyšetřována cytologicky, 

mikrobiologicky a biochemicky. Převládajícím buněčným typem u zdravých 

jedinců jsou v tekutině BAL alveolární makrofágy, dále jsou přítomny lymfocyty, 
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polymorfonukleární leukocyty. Množství eozinofilních leukocytů nepřekračuje    

1%. Změny buněčného zastoupení v lavážní tekutině jsou citlivým ukazatelem 

nejrůznějších onemocnění (P. Zatloukal et al., 2001). 

 

       Před každým vyšetřením jsou pacientovi poskytnuty potřebné informace o 

průběhu procedůry. Doporučuje se také provést premedikaci sedativy 

(midazolam), anestetiky (lidokain) a u astmatiků použít bronchodilatační látky. 

Všechny tyto kroky zvyšují pacientovu toleranci a snižují riziko vzniku 

nebezpečných komplikací (Honeybourne et al., 2001). 

 

       Fibrobronchoskopie je také velmi úspěšně používanou metodou v 

diagnostice nádorových onemocnění plic. Využití spočívá v odběru nádorové 

tkáně pro histologické vyšetření a možnosti vytváření přesných profilů 

jednotlivých nádorů. Profilizace nádorů pomocí molekulárních markerů 

v budoucnu umožní rozvoj tzv. na míru šité protinádorové léčby (Postmus, 

2005). 

 

2.2 Plicní biopsie 

 

       Pojmem plicní biopsie se rozumí výkon, při kterém je cíleně odebírán 

vzorek plicní tkáně k cytologickému nebo histologickému vyšetření. Jedná se o 

invazivní vyšetřovací metodu používanou v případech, kdy je nutné ověřit nebo 

upřesnit diagnózu plicních onemocnění mikromorfologickým vyšetřením. 

 

       Vzorek tkáně může být získán kartáčkovou biopsií v průběhu BAL, 

transtorakální punkční biopsií, transbronchiální biopsií, videotorakoskopií nebo 

otevřenou plicní biopsií (Zatloukal et al., 2001). 

 

2.3 Metoda indukovaného sputa 
 

       Cílem metody je odběr adekvátního vzorku bronchiální sekrece pacientů, u 

kterých není možné získat sputum spontánním způsobem. Inhalací 

isotonického nebo hypertonického roztoku dojde k vytvoření malého množství 

sekretu, který může být vykašlán a analyzován. Mechanizmus, kterým k tomuto 
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dochází není ještě dostatečně znám. Předpokládá se, že zvýšením osmolarity 

tenké vrstvy tekutiny pokrývající epitel dýchacích cest dojde v bronších ke 

zvýšení vaskulární permeability mukózy a indukci produkce hlenu 

submukózálními žlázkami. 

 

       Obecně se uvažuje, že sputum odráží více stav centrálních dýchacích cest, 

ale v důsledku mukociliárního transportu a buněčné migrace je možné ve sputu 

také odhalit materiál z periferních oblastí plic. Opakovatelnosti vyšetření lze 

využít při studiu průběhu zánětlivých procesů v čase. Příkladem mohou být 

neutrofilní zánět po expozici ozónem (Holz, et al.,1999) nebo eozinofilní zánět 

po opakovaném podání nízkých dávek alergenů (Sulakvelidze, et al., 1998). 

Dalším příkladem využití této metody může být analýza akumulace lipidů a 

hemosiderinu v makrofázích obsažených ve sputu. Bylo zjištěno, že tyto 

makrofágové markery mohou fungovat jako indikátory gastroezofageálního 

refluxu (Parameswaran, et al., 2000) a levostranného srdečního selhávání 

(Leigh, et al.,1999). 

 

      Cytologické vyšetření sputa je již známo od konce 19. století. Později bylo 

využíváno při diagnostice tuberkulózy a detekci ranných stádií nádorových 

onemocnění. Prvně byla metoda indukovaného sputa popsána Bickermanem et 

al. v roce 1958. Přínos metody při analýzování zánětu u astmatu poprvé popsal 

Pin et al. v roce 1992. 

 

       Metoda indukovaného sputa se začala ve větší míře využívat teprve 

v posledním desetiletí minulého století. Proveditelnost, uskutečnitelnost a 

opakovatelnost této techniky ovlivňuje řada technických faktorů, jako vybavení, 

zařízení, bronchodilatační premedikace, monitorování plicních funkcí během 

vyšetření, koncentrace solných roztoků, výkon nebuliseru, délka trvání inhalace 

a technika vykašlávání. 

 

       Inhalace solných roztoků o koncentraci 0.9 - 7% probíhá pomocí 

ultrazvukového nebulizátoru. V průběhu vyšetření musí být pravidelně 

kontrolovány dýchací funkce pro odhalení hrozící bronchokonstrikce a 

monitorovány hodnoty kyslíku v krvi kvůli odhalení možné hypoxemie. Ke 
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snížení vzniku rizika bronchokonstrikce se provádí před vyšetřením 

premedikace krátkodobě působícími β2 

       Dechové testy představují moderní, neinvazivní diagnostický nástroj také v 

gastroeterologii a hepatologii. Testy jsou založeny na měření koncentrace 

vodíku (H

– agonisty, např. salbutamolem. 

Průměrná délka tvání inhalace byla stanovena na 15-20 min. Pro vlastní odběr 

sputa by měla být k dispozici oddělená místnost (Paggiaro et al., 2002). 

 

3. Metoda stanovení kondenzátu vydechovaného vzduchu 

 

       Metoda stanovení kondenzátu vydechovaného vzduchu (KVV) je zcela 

neinvazivní, rychlá, jednoduchá a bez omezení, v krátkém čase opakovatelná 

technika monitorování stavu dýchacích cest. 

 

3.1 Historie a vývoj vyšetřování vydechovaného vzduchu 
 

       Vyšetřování vydechovaného vzduchu a jeho složek má tradici sahající až 

do konce 18. století, kdy Lavoisier studoval proces dýchání analýzou 

vydechovaného vzduchu. Obecně známým faktem je přítomnost acetoacetátu, 

beta-hydroxybutyrátu a acetonu v kondenzátu při metabolické ketoacidóze u 

diabetiků. Ketolátky jsou odpovědné za charakteristický zápach jejich dechu. 

Jiným příkladem dokládajícím význam analýzy dechu je vyšetření alkoholu 

(Čáp et al., 2001). 

 

2) nebo uhlíku (13C) ve vydechovaném vzduchu. Koncentrace vodíku 

H2 stoupá úměrně k hydrolýze podaného substrátu, nejčastěji laktóza, 

sacharóza, sorbitol, fruktóza, glukóza nebo i D-xylóza. Stanovovení 

koncentrace vodíku se provádí metodou plynové chromatografie nebo pomocí 

velmi jednoduchých ručních, bakteriových analyzátorů s elektrochemickým 

senzorem. Velmi širokou nabídku představují dechové testy založené na 

analýze stabilního izotopu uhlíku 13C. Po podání testovaného, značeného 

substrátu jsou odebírany vzorky vydechovaného vzduchu a u 13C-dechových 

testů je měřena změna poměru izotopu uhlíku 13C a 12C. V současné době 

existuje velké množství značených substrátů pro funkční testy (DiFranceoscoa 
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et al., 2005, Romagnuolo et al., 2002) – např. 13

       Vychází se z hypotézy, že aerosolové částice ve vydechovaném vzduchu 

odrážejí složení bronchoalveolární extracelulární tekutiny pokrývající luminální 

C-močovina k detekci ureázy 

při infekci Helicobacter pylori. 

 

       Dechové testy se využívají při průkazu infekce Helicobacter pylori, 

laktózové intolerance, bakteriálního přerůstání v tenkém střevě, stanovení 

rychlosti pasáže, vyprazdňovací funkce žaludku, pankreatické insuficienci a 

jaterní funkce (Kocna, 2006). 

 

      V oblasti vyšetřování plicních nemocí byly počátkem 80. let minulého století 

publikovány první zprávy identifikující vybrané substance v KVV. Nejdříve se 

jednalo o plicní surfaktant a produkty peroxidace lipidů (Kurik et al., 1987, 

Sidorenko et al., 1980). V první polovině 90. let byly předmětem vážného zájmu 

některé cytokiny jako IL-1b, IL-2, IL-6 a TNF (Scheideler et al., 1993a). Před 

několika lety byly již v KVV meřeny isoprostany a prostaglandiny u zdravých 

jedinců i nemocných s astmatem a dalšími plicními nemocemi (Čáp et al., 

2001). 

 

       Počáteční malý zájem vědců o využití metody analýzy KVV dokumentuje 

pouhých 15 publikací spojených s KVV zveřejněných mezi roky 1990 až 1997. 

Rostoucí pozornost odborníků v oblasti KVV vyústila v 50 publikací 

v následujících 4 letech a vytvoření společného sdružení European Respiratory 

Society (ERS) / American Thoracic Society (ATS) Task Force spojením 

evropské a americké společnosti v oblasti pneumologie. Toto spojení bylo první 

snahou o standardizaci metodologie odběru a analýzy KVV (Holz, 2005). 

Hlavním úkolem European Respiratory Society (ERS) / American Thoracic 

Society (ATS) Task Force bylo vypracovat směrnice odběru a analýzy KVV, 

vytvořit doporučení možného využití vydechovaných markerů, pojmenovat 

omezení této metody a upozornit na oblasti dalšího výzkumu (Horváth et al., 

2005).  

 

3.2 Podstata kondenzátu vydechovaného vzduchu 
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povrch dýchacích cest. Tato tekutina pokrývající povrch dýchacích cest 

obsahuje velké množství netěkavých a více než 200 těkavých látek (Mutlu et 

al., 2001). Termín kondenzát vydechovaného vzduchu se striktně vztahuje na 

exhalované vzorky získané ochlazením vydechovaného vzduchu (Horváth et 

al., 2005). KVV je bohatým zdrojem celé řady mediátorů a markerů zánětu 

sliznice dýchacích cest. 

       Biomolekuly obsažené v KVV se nacházejí ve dvou fázích, buď v plynné 

nebo ve formě aerosolu. Podle přestupu substancí ze slizničního povrchu 

dolních cest dýchacích do vydechovaného vzduchu lze látky rozdělit do tří 

skupin podle jejich fyzikálně-chemických charakteristik: 

 

• Látky těkavé, jejichž tenze nasycených par umožňuje přechod do plynné 

fáze při tělesné teplotě. Takovými látkami jsou voda, peroxid vodíku, 

těkavé organické látky apod. 

• Látky málo těkavé, které nejsou rozpustné ve vodě tvoří s vodou na 

slizničním povrchu bifazický systém. U těchto látek  se tenze jednotlivých 

složek sčítá, takže málo těkavé látky jsou vtaženy do plynné fáze pomocí 

vody, např. leukotrieny a isoprostany. 

• Látky netěkavé nejsou schopny dosáhnout vydechovaného vzduchu 

cestou plynné fáze, protože jejich tenze nasycených par je extrémně nízká 

při 37°C. Zde se předpokládá, že se uvažované substance dostanou do 

vzduchu při výdechu rozpuštěné v nepatrných aerosolových partikulích. 

Do této skupiny náleží proteiny a anorganické soli (Čáp et al., 2001). 

 

       KVV vzniká kondenzací vydechovaného vzduchu nasyceného vodními 

parami v chladícím zařízení. Ačkoli je více než 99% obsahu KVV tvořeno vodní 

párami, obsahuje KVV také velmi malé množství aerosolových částic 

pocházejících z tekutiny pokrývající dolní dýchací cesty (Mutlu et al., 2001). 

Aerosolové částice se dostávají do vydechovaného vzduchu pomocí turbulencí 

a záhybů v respiračním traktu a pomocí dalších ne zcela ještě známých 

mechanizmů. 
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       Množství vznikajícího aerosolu v dýchacím systému záleží na rychlosti 

proudění a povrchovém napětí extracelulární bronchoalveolární tekutiny. Vyšší 

rychlost a nižší povrchové napětí podporuje produkci aerosolu. Na úrovni 

alveolů je tvorba aerosolu určována rovnováhou mezi nízkou rychlostí proudění 

a vysokým povrchovým napětím. 

       Existenci aerosolových částic v KVV dokládá skutečnost, že aerosol 

mrazovou sublimací KVV precipituje a stává se viditelný jako bílé částečky 

(Scheideler et al., 1993b). Z porovnání proteinových vzorků KVV a slin vyplývá, 

že aerosolové částice KVV obsahují navíc další proteiny, které se běžně 

nevyskytují ve vzorcích slin. Přítomnost takových proteinů naznačuje, že 

netěkavé látky jako proteiny mohou být transportovány z dolních částí 

respiračního traktu ve formě aerosolu vydechovaným vzduchem (Scheideler et 

al., 1993b). 

 

3.3 Faktory ovlivňující odběr vzorků KVV 

 

       Z hlediska možného klinické využití  metody KVV v budoucnosti je důležité 

dosáhnout dostatečné standardizace a validizace metodiky KVV. K tomuto cíli 

může přispět pěčlivé zvážení všech faktorů ovlivňujících průběh odběru a 

složení KVV. 

 

3.3.1 Kondenzační zařízení 
 

       Existuje několik metod ke sběru KVV. Mezi nejrozšířenější druhy zařízení 

pro odběr KVV patří systémy skládající se z trubic nebo rour, vyrobených 

z různých materiálů, ponořených v chladícím médiu, dále dvoukomorové 

skleněné chladící systémy a další komerčně dostupná zařízení různého 

provedení. 

 

       Aparatura k odběru analytického materiálu musí umožňovat získání 

standardního vzorku KVV. Ten je definován jako komponenty vydechovaného 

vzduchu precipitující nebo kondezující při teplotě v určitém rozmezí, např. 0 – 

10°C (Čáp et al., 2001). 
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Trubicovité systémy 

 

       Jedná se o velmi jednoduchá zařízení složená z náustku spojeného 

s trubicí různé délky a šířky, vyrobené z teflonu nebo propylenu. Kondenzace je 

docíleno vedením trubice v nádobě s chladícím mediem. Chlazení může být 

zajištěno pomocí ledové vody, ledu nebo tekutého dusíku (viz obr. 1 z Mutlu et 

al.,2001). 

Obr. 1 

 
 

Dvoukomorová skleněná zařízení 

 

       V tomto provedení vydechovaný vzduch kondenzuje na vnější straně 

vnitřní skleněné komory uložené ve vnější větší skleněné komoře. Vnitřní tzv. 

kondenzační komora může být také vyrobena z teflonu, polystyrenu nebo 

polypropylenu podle toho jaké složení KVV očekáváme. 

 

       V případě analýzy bioaktivních lipidů se z důvodu vyloučení jejich adsopce 

na povrchu polystyrenových komor doporučuje použít polypropylenové 

materiály. V jedné studii bylo prokázány vyšší hladiny leukotrienů v KVV při 

použití teflonu místo skla. Důvodem byla možná retence leukotrienů adsorpcí 

na povrchu skla (Becher et al., 1997). 
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       Kondenzace vydechovaného vzduchu je docíleno chlazením vnitřní komory 

vlhkým ledem, suchým ledem nebo tekutým dusíkem (viz obr. 2 z Horváth et 

al., 1998). 

 
Obr. 2 

 
 

       Důležitou součástí všech využívaných kondenzačních zařízení jsou 

jednosměrné chlopně nebo ventily umístěné na jejich začátku a konci, které 

zaručují plynulý průchod vydechovaného vzduchu kondenzátorem a zároveň 

neumožňují zpětnou inhalaci chladného vzduchu pacientem při nádechu 

(Horváth et al., 2005). 

 

Další komerčně dostupná zařízení 

 

       Velmi jednoduchým zařízením pro odběr KVV je tzv. systém RTube (viz 
obr. 3 z www.rtube.com). 
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Obr. 3 

         
 

       Zařízení se skládá z několika součástí: 1) náustek, 2) střední díl obsahující 

jednosměrnou chlopeň, 3) na průhlednou kondenzační trubici se nasazuje 

hliníkový v lednici vychlazený kondenzátor v izolačním obalu. Po ukončení 

odběru se kondenzační trubice uzavře z obou stran a uloží do mrazáků (viz 
obr. 4 z www.rtube.com). 

Obr. 4 

       
 

       V laboratoři se pak pomocí ocelové tyče, na kterou se nasunuje 

kondenzační trubice, získá vzorek KVV (www.rtube.com). 

 

       Další zařízení jsou založená na podobném principu jako předešlá, ale 

mohou se lišit uspořádáním jednotlivých součástí (viz obr. 5 z Montuschi a 

Barnes, 2002). Pacienti dýchají prostřednictvím náustku, spojeného 

s jednosměrnou chlopní oddělující vydechovaný a nadechovaný vzduch, do 

lamelárního kondenzátoru. Kondenzátor je umístěn v chladící nádobě o teplotě 

-20°C. Vydechovaný vzduch kondezuje na vnitřní straně lamelárního 

kondezátoru a hromadí se jako mrznoucí tekutina na jeho dně. 
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Obr. 5 

 
 

       Asi nejrozšířenější a zároveň nejmodernější zařízení tohoto uspořádání je 

přístroj ECoScreen od firmy Jaeger/Toennies, Wuerzburg, Germany (viz obr. 6 

z Kharitonov a Barnes, 2001 a www.filt.de) 

Obr. 6 
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3.3.2 Účinnost, doba trvání a teplota kondenzace 

 

       Při 10 minutovém klidovém dýchání lze odebrat 1 – 3 ml KVV. Žádný 

z dosud dostupných kondezátorů není schopen zkondezovat veškeré vodní 

páry ve vydechovaném vzduchu. Ztráty vody činí kolem 30 – 35 mg/l vzduchu a 

nejsou závislé na teplotě ani vlhkosti okolního vzduchu (Horváth et al., 2005). 

 

       Ve většině publikovaných studiích se doba odběru pohybuje mezi 10 – 30 

minutami. Pouze ojediněle jsou uváděny velmi krátké (3 minuty) nebo naopak 

dlouhé (60 minut) doby odběru. Všeobecně doporučovaným časem pro odběr 

KVV je 10 minut a to ze dvou důvodů (Horváth et al., 2005): 

 

• Zaprvé je tato doba dostačující pro získání přibližně 1 – 3 ml KVV od 

dospělých a většiny dětí starších 4 let. 

• Pacienti dokáží tuto dobu tolerovat bez únavy, výjimkou může být 

ojedinělá ztráta soustředění u dětí. 

 

       Jediné přímé porovnání vlivu rozdílných dob trvání odběru na parametry 

KVV bylo provedeno u hodnot pH v KVV. Nebyly pozorovány žádné změny pH 

při měnící se době odběru mezi 3 - 20 minutami u zdravých osob. Také 

koncetrace H2O2

       Někteří autoří se ve snaze dosáhnout lepší standardizovatelnosti pokusili 

zavést předem definované objemy exhalovaného vzduchu (100 litrů u 

, 8-isoprostanů, dusitanů, adenosinu a MDA nejsou v 

porovnání mezi jednotlivými studiemi ovlivněné dobou trvání odběru (Horváth et 

al., 2005). 

 

       Gessner et al. ukázali, že nejenom objem KVV, ale i celkové množství 

proteinů a močoviny v KVV je přímo úměrné objemu vydechovaného vzduchu. 

Tento poznatek nasvědčuje tomu, že tyto sloučeniny se akumulují 

v kondenzačním zařízení podobným způsobem jako vydechované vodní páry. 

Pravdivost a platnost této hypotézy i pro ostatní součásti KVV je ale nutno ještě 

doložit dalšími studiemi. 
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dospělých) namísto přesně daných dob trvání odběrů. Tento postup zvolili na 

základě již zmíněné přímé úměrnosti mezi objemem vydechovaného vzduchu a 

objemem KVV. Dalším důvodem bylo minimalizovat velké interindividuální 

rozdíly v objemech KVV. Navzdory mnoha provedeným studiím nebyla dosud 

zveřejněna žádná data (Horváth et al., 2005). 

 

       Kondenzace vydechovaného vzduchu může probíhat při teplotách kolem 

0°C za pomocí ledu se solí, kdy vzniká KVV ve formě tekutiny. Při nižších 

teplotách docílených použitím suchého ledu, tekutého dusíku, chlazených obalů 

nebo vzduchu, vzniká tuhý, zmrzlý KVV (Horváth et al., 2005). 

 

       Za zmínku stojí skutečnost, že vydechovaný vzduch může 

oteplovat kondenzační povrch a měnit tak celkovou teplotu kondezace. 

Rozpustnost některých těkavých látek v KVV může být  ovlivněna teplotou 

kondenzace. Bylo například dosaženo nižšších koncetrací amoniaku v tuhé 

formě KVV než u tekutých vzorků. Otázky teploty a času kondezace nabývají 

na důležitosti především při odběru nestabilních mediátorů jakými jsou 

leukotrieny a purinové deriváty (Horváth et al., 2005). 

 

3.3.3 Okolní vzduch 

 

       Okolní vzduch je zdrojem molekul, které mohou ovlivňovat složení KVV 

různými mechanizmy. Atmosferické látky mohou buď přímo nebo nepřímo 

zvyšovat hladiny mediátorů v KVV. Reaktivní látky mohou také měnit či 

destruovat látky obsažené ve vzorcích KVV. Nepřímo jsou látky okolního 

vzduchu schopny vyvolat v dýchácích cestách zánětlivé nebo biochemické 

změny, které se následně projeví ve složení KVV (Horváth et al., 2005). 

 

       Bylo prokázáno, že atmosferický NO snižuje hladiny vydechovaného H2O2 

(Latzin a Griese, 2002). 
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3.3.4 Způsob dýchání 
 

       Důležitým faktorem ovlivňujícím hladiny mediátorů v KVV je výdechová 

rychlost. Doporučuje se aby pacienti vydechovali s frekvencí klidového dýchání. 

 

       V jedné studii si autoři vzali za cíl určit eventuální závislost koncetrace 

vydechovaného H2O2 na výdechové rychlosti a učinit závěry o produkci H2O2 

v plicích. Odběr KVV probíhal při třech rozdílných výdechových rychlostech 

pomocí systému složeného z chlazené teflonové trubky. Testy byly provedeny 

na dohromady 15 zdravých či lehce astmatických subjektech a opakovány 2–5 

krát pro odhad reprodukovatelnosti. Výsledky ukázaly, že při vyšších 

výdechových rychlostech jsou koncetrace H2O2 nižší v porovnání 

s koncentracemi dosaženými pomocí nižších výdechových rychlostí. Tato 

skutečnost naznačuje, že většina H2O2 pochází z centrálních oblastí plic. I přes 

velmi přísně kontrolované podmínky studie byl zaznamenán vysoký stupeň 

variability, který do jisté míry omezuje využitelnost vydechovaného H2O2 jako 

markeru plicních zánětlivých onemocnění (Schleiss et al., 2000). 

 

       Nebyly dosud zaznamenány žádné studie týkající se vlivu zadržování 

dechu na hladiny mediátorů KVV. Také nejsou doposud známé žádné 

informace možného ovlivnění množství a složení KVV spontáním nebo 

provokovaným kašlem (Horváth et al, 2005). 

 

3.3.5 Plicní funkce a stav dýchacích cest 
 

       Objem KVV, odebraný od zdravých lidí nebo pacientů s CHOPN, nemá 

souvislost s funkčními plicními parametry jako FEV1

       Zároveň také nebyly pozorovány žádné vlivy odběru KVV na normální 

plicní funkce. Do budoucna je ale zapotřebí provést další studie, které by 

potvrdily nynější předpoklady (Horváth et al, 2005). 

 (jednosekundová vitální 

kapacita) a FVC (usilovná vitální kapacita) (Gessner et al., 2001). 

V současnosti nic nenasvědčuje tomu, že by jakékoli změny stavu dýchacích 

cest způsobovaly odlišnosti při odběru KVV. 
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3.3.6 Stáří a pohlaví vyšetřovaných pacientů 

 

       Nejvíce dostupných informací týkájících se parametrů ovlivňujících 

koncentrace biomediátorů KVV existují pro H2O2. Nebyla prokázána věková 

závislost u děti. Při porovnání koncentrací u dospělých byly nalezeny vyšší 

hodnoty H2O2 u starších dospělých. Výška, ani váha dospělých neovlivňuje 

výsledný objem KVV a koncentraci H2O2. Žádná data nejsou k dispozici 

k posouzení vlivu pohlaví a rasy na složení a objem KVV (Horváth et al, 2005). 

 

       Metodika odběru vzorku pro děti od 3-4 let a dospělé se v zásadě neliší. U 

dětí je  možné použití obličejové masky. Tímto způsobem byly úspěšně získány 

KVV i od novorozenců (Cheah et al., 2003). Jediným velkým problémem při 

práci s dětmi je jejich ztráta soustředění se, a proto je nezbytné zkrátit dobu 

odběru vzorku u dětí na minimální nezbytně potřebnou dobu. 

 

3.3.7 Potrava 

 

       Nebyly nalezeny žádné spojitosti s působením jídla a pití na složení 

vzorků, ačkoli tato problematika nebyla v současné době podrobně 

systematicky zkoumána pro všechny důležité biomarkery. Pouze v případě 

zjevného ovlivnění množství mediátoru ve vzorku, se doporučuje zdržet se 

několik hodin před vyšetřením konzumace jídla a pití. Například nekonzumovat 

kofeinové nápoje před vyšetřením na adenosin (Horváth et al., 2005). 

 

3.3.8 Cirkadiální (denní) rytmus 

 

       Bylo prokázáno, že denní rytmus může ovlinit koncentrace vydechovaného 

H2O2

       Většina studií týkajících se vyšetřování H

 v KVV. Naopak, žádné působení denních rytmů na pH vzorků nebylo 

pozorováno (Vaughan et al., 2003). 

 

2O2 a dalších biomarkerů se 

obvykle zaměřuje pouze na stanovení těchto látek u nemocných pacientů. 

Velmi málo je ale známo o proměnlivosti výskytu exhalovaného H2O2 a dalších 

biomarkerů u zdravých jedinců. Zajímavých výsledků bylo dosaženo při studiu 
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vlivu cirkadiálního rytmu na koncentrace H2O2 ve vydechovaném vzduchu a 

proměnlivosti koncentrace H2O2 v průběhu 2 týdeního sledování (Nowak et al., 

2001). 

 

       Z naměřených hodnot koncentrací H2O2 ve vydechovaném vzduchu 

v průběhu dne vyplynuly dvě amplitudy. Nejvyšší hodnoty koncentrací H2O2 

byly naměřeny ve 12:00 a 24:00 hodin. Důvodem mohou být cirkadiální výkyvy 

v počtu a aktivitě alveolárních makrofágů a schopnosti produkce H2O2 

epiteliálními buňkami. K tomuto faktu mohou dále přispět změny související s 

leukocytárními receptory (Xu et al., 1991) a s hladinami cirkulujících 

adhezivních molekul (Maple et al., 1998). Dalšími možnými mechanizmy jsou 

změny aktivity antioxidačních enzymů (např. glutathion peroxidasa) nebo 

koncentrace nízkomolekulárních antioxidačních látek v tekutině pokrývající 

epiteliální buňky dýchacích cest. Na zvířatech pozorované kolísání obsahu 

jaterní a srdeční glutathion peroxidasy podporuje předchozí tvrzení (Doroshow 

et al., 1979). 

 

       Výsledky 14-ti denního sledování odhalily pokles koncentrace H2O2

       Akutní i chronické vystavení plic negativnímu působení cigaretového kouře 

zvyšuje množství H

 na 

konci tohoto období. Faktory a mechanizmy podílející se na snížení koncetrace 

nejsou přesně známy. Uvažuje se o tzv. adaptačním fenoménu, který se 

vysvětluje přizpůsobením se subjektů k nárokům procedury odběrů KVV a 

poklesem výskytu eventuálního stresu při vyšetření (Nowak et al., 2001). 

 

3.3.9 Cigaretový kouř 
 

2O2, dusitanů, 8-isoprostanů a nitrotyrosinu ve 

vydechovaném vzduchu. Hlavním zdrojem H2O2 u kuřáků je velké množství 

aktivovaných alveolárních makrofágů a polymorfonukleárních leukocytů dolních 

dýchacích cest (Baughman et al., 1986, Ludwig a Hoidal, 1982, Hoidal et al., 

1981). Ke zvýšení hladiny vydechovaného H2O2 u kuřáků přispívá také vysoká 

aktivita xantin-oxidasy (Pinamonti et al., 1996). Výjimečně vyšší naměřené 

hladiny H2O2 u nekuřáků mohou pocházet z alveolárního epitelu, alveolární 

makrofágy jsou méně aktivované než u kuřáků (Kinnula et al., 1991, Piotrowski 



 34 

et al., 2000). Astmatičtí pacienti vykazují také po expozici cigaretovým kouřem 

vyšší hladiny H2O2 ve vydechovaném vzduchu. Na rozdíl od astmatiků u 

pacientů s CHOPN nebyly nalezeny žádné rozdíly mezi kuřáky a nekuřáky 

týkající se hodnot H2O2 a 8-isoprostanu v KVV (Horváth et al, 2005). 

 

       S ohledem na skutečnost akutního ovlivnění hladin mediátorů v KVV 

cigaretovým kouřem se u kuřáků doporučuje zdržet se kouření nejméně 3 

hodiny před vyšetřením (Horváth et al., 2005). 

 

3.3.10 Systémová onemocnění 
 

       Ukazuje se, že i systémová extrapulmonální onemocnění mohou velmi 

výrazně ovlivňovat hladiny markerů v KVV. Koncentrace H2O2 v KVV jsou až 

2O-ti násobně vyšší u uremických pacientů s chronickým ledvinovým selhálním 

než u zdravých lidí (Rysz et al., 2003). 

 

       Předpokládá se, že hlavním zdrojem H2O2 u hemodialyzovaných 

uremických pacientů jsou cirkulující makrofágy. Snížená aktivita enzymu 

glutathion peroxidasy a zvýšená aktivita enzymu superoxid dismutasy v plazmě 

uremických pacientů dále přispívá ke zvýšení koncetrací vydechovaného H2O2. 

       Překvapivě se ukázalo, že v průběhu vlastní dialýzy nebylo patrné zvýšení 

hladiny H2O2 v KVV. Existuje několik vysvětlení: a) zvýšení aktivity glutathion 

peroxidasy, hlavního antioxidačního enzymu zodpovědného za dekompozici 

H2O2, bezprostředně po hemodialýze, b) difúze H2O2 přes membránu 

dialyzačního zařízení do dialyzované tekutiny, c) zvýšení systémové a 

respirační produkce NO v důsledku hemodialýzy, NO je schopný reagovat se 

superoxidovými radikály, které jsou prekurzory H2O2 (viz kap. 4.1) a tak brzdit 

vznik H2O2

 

 (Rysz et al., 2003). 

 

       Úkolem následujících studií v oblasti extrapulmonálních onemocnění bude 

určit potenciální vliv jejich působení na koncentrace důležitých markerů v KVV. 

Na druhou stranu je potřeba zjistit možnosti případného využití KVV 

v diagnostice některých systémových onemocnění (Rysz et al., 2003). 
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3.3.11 Léky 

 

       Informace získané studiem léků ovlivňujících nepřímo hodnoty markerů 

KVV mohou být v budoucnu využity při hodnocení efektivnosti léčby (Horváth et 

al., 2005). Detaily nepřímého působení léků na hladiny markerů jsou 

popsány níže v kapitolách týkajících se jednotlivých mediátorů. 

 

3.3.12 Způsob odběru a původ látek KVV 

 

       Vzorky KVV se nejčastějí získávají klidovým vydechováním ústy. Přímý 

odběr z dolních cest dýchacích lze uskutečnit prostřednictvím tracheostomie. 

Množství H2O2 a 8-isoprostanů v KVV odebraného oběma výše uvedenými 

způsoby se neliší. Z toho vyplývá, že se H2O2

       I když se zdá být metodika odběru KVV zcela bezpečná, existuje při 

nedodržení zásadních podmínek reálné nebezpečí přenosu infekce. Pro 

minimalizi pravděpodobnosti infikování vyšetřovaného pacienta se doporučují 

následující opatření: a) používání náustků a komponentů spojujících ústa 

pacientů s kondenzačním zařizením z jednorázových materiálů, b) přítomnost 

jednosměrné chlopně zabraňující inhalaci vzduchu z kondenzačního zařízení, 

c) alternativním, ale drahým přístupem je použití kondenzátoru na jedno 

 a 8-isoprostany dostávají do 

vydechovaného vzduchu již v dolních dýchacích cestách. Naproti tomu 

koncentrace amoniaku jsou nižší ve vzorku KVV získaného tracheostomií. 

Amoniak a další markery se tím pádem do vzorků dostávají z horních částí 

dýchacích cest a ústní dutiny. Odběr vzorků KVV lze provést i u pacientů 

s respiračním selháním, kteří jsou napojeni na respirační zařízení (Horváth et 

al., 2005). 

 

3.3.12 Bezpečnost a úspěšnost odběru vzorků 
 
       Odběr KVV je jednoduchou, pacienty velmi dobře tolerovanou metodou 

hodnocení biologických vzorků dolních dýchacích cest. Procedura je bezpečná 

jak pro dospělé tak pro děti starší 4 let. Nebyly zaznamenány žádné vedlejší 

účinky. Úspěšnost provedení se pohybuje kolem 100% (Baraldi et al., 2003). 
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použítí, d) použití částicového filtru může být účinné, ale zároveň také 

nežádoucí z důvodu odfiltrování makromolekul (především netěkavých) 

z vydechovaného vzduchu, e) dezinfekce kondenzačního zařízení má být 

prováděna s opatrností s ohledem na riziko znehodnocení vzorků rezidui 

dezinfekčního činidla (Horváth et al., 2005). 

 

3.3.13 Reprodukovatelnost, faktor ředění a koncentrace vzorků 

 

       Zaručením podmínek klidového dýchání při odběru vzorku KVV je 

dosaženo dobré reprodukovatelnosti objemu KVV. Větší variabilita se vyskytuje 

při porovnávání velikostí naměřených hodnot markerů KVV. Některé markery 

jako adenosin, aldehydy, glutathion a pH však dosahují i tak dobré 

reprodukovatelnosti. Přičiny variability množství markerů v KVV nejsou úplně 

známy, ale předpokládá se vliv faktoru ředění a faktu, že mnoho markerů se 

vyskytuje v KVV v koncentracích pohybujících se kolem spodních hranic 

citlivosti  analytických metod (Horváth et al., 2005). 

 

       Ačkoli je ředění vzorků jedním z významných faktorů ovlivňujících 

informace získané z KVV, není dosud jednoznačně dokázáno zda je lepší 

Faktor ředění 

 

       Důležitost faktoru ředění vyplývá z předpokladu, že koncentrace látek, 

které se uvolňují z plic do vydechovaného vzduchu jsou významně a 

nepředvídatelně ředěny velkým množstvím vodních par (Effros et al., 2003). 

Faktor ředění vzorku by mohl být odvozen z naměřené koncentrace látky KVV, 

která bude mít definovanou známou koncentraci v krvi, bude přecházet difúzí 

z krevního řečiště do plic a nebude vznikat v alveolech ani dýchacích cestách. 

K tomuto účelu se dají použít různé roztoky elektrolytů, proteiny nebo 

močovina. Někteří autoři uvádějí jako velmi jednoduchou metodu standardizace 

ředění měření vodivosti lyofilizovaných vzorků. V tomto případě je však nutné 

upozornit na nebezpečí degradace vzorků v průběhu mrazové sublimace 

(Horváth et al., 2005). 
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reprodukovatelnosti výsledků dosahováno s pomocí faktoru ředění nebo bez 

něj (Horváth et al., 2005). 

 

3.3.14 Nasální a orální kontaminace 

 

       Vzorek KVV může být během odběru kontaminován nasální sekrecí, 

slinami nebo sputem. Pro minimalizování nasální kontaminace se doporučuje 

používání nosní svorky, která zabrání náhodné inhalaci vzduchu do plic přes 

nos. Omezení kontaminace slinami lze dosáhnout pomocí lapače slin, 

prodloužením části spojující náustek s kondezátorem nebo výplachem úst před 

odběrem vzorku (Montuschi a Barnes, 2002). Vyloučení kontaminace slinami 

lze také provést meřením koncentrace amylásy, pocházející ze slin, v KVV 

(Kharitonov a Barnes, 2003). 

 

3.3.15 Skladování a stabilita vzorků 

 

       V případě, že nejsou vzorky ihned po odběru analyzovány musí být 

zmraženy na velmi nízkou teplotu až -80°C a uloženy v chladících zařízeních. 

Pokud bude vzorek KVV využit pro analýzu více než jednoho markeru, je 

výhodné jej před zmražením rozdělit a uchovávat separovaně. Vyhneme se tak 

opakovanému rozmrazování a zmrazování vzorku, při kterém může dojít ke 

zníčení některých mediátorů. Mezi nestabilní látky patří zejména H2O2 a 

leukotrieny. Tyto látky jsou náchylné na dlouhodobé skladování a již v průběhu 

několika dnů je pozorovatelný významný  pokles jejich koncentrace. Naproti 

tomu hodnoty pH jsou stabilní dokonce i po dobu 2-letého skladování. 

Způsobem jak předejít možnosti poškození vzorku v průběhu skladování je 

vytvořit stabilní produkt reakcí vzorku s vhodným činidlem (Horváth et al., 

2005). Chemicky stabilní produkt lze skladovat bez obavy dekompozice až do 

doby analýzy. 
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3.3.16 Souhrn doporučení, rad a požadavků pro odběr KVV 

 

       Procedůra odběru vzorku by měla být uskutečňována pacientem, který 

sedí ve vzpřímené poloze, používá nosní svorky a vydechuje klidně ústy do 

kondenzačního zařízení. Doporučuje se používat kondenzační zařízení, které 

se skládá z náustku, lapače slin, jednosměrné chlopně a kondezátoru 

z inertních materiálů. Před vyšetřením by si pacienti měli vypláchnout ústa pro 

minimalizaci kontaminace vzorků slinami. Doba trvání a teplota kondenzace by 

měla být v průběhu odebírání vzorku neměnná a důkladně zdokumentovaná. 

Informace o vyšetřovaných subjektech mají obsahovat data o respiračních 

onemocněních, kuřáckých návycích, medikaci, době odběru apod (Horváth et 

al., 2005). 

 

4. Látky nacházející se v kondezátu vydechovaného vzduchu 
 
       V KVV bylo do dnešní doby detekováno něco kolem 200 sloučenin. Mezi 

nejdůležitější z nich patří reaktivní sloučeniny kyslíku a dusíku, 8-isoprostan, 

prostaglandiny, leukotrieny, adenosin, metabolity kyseliny arachidonové, 

cytokiny a další (viz obr.7 z Montuschi a Barnes, 2002). 
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Obr. 7 

 
Obr. 7 :zkratky: NOS = syntáza oxidu dusnatého, O2

•- = superoxidový aniont, 

ONOO-

       Peroxid vodíku (H

 = peroxynitrit, MPO = myeloperoxidáza, 3-NT = 3-nitrotyrozin, 8-IP = 8-

isoprostan, ROS (reactive oxygen species) = reaktivní kyslíkaté formy, 5-LO = 

5-lipoxygenáza, COX = cykloxygenáza, 5-HPETE = 5-hydroxyperoxy-

eikosatetraenová kyselina, 5-HETE = 5-hydroxyeikosatetraenová kyselina, LT = 

leukotrieny, PG = prostaglandiny, TX = tromboxany. 

 
4.1. Peroxid vodíku 

 

2O2) je molekulou patřící do skupiny reaktivních forem 

kyslíku (ROS). Reaktivita samotného H2O2 s biomolekulami je poměrně nízká, 
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avšak v přítomnosti tranzitních kovů (dvojmocné železo Fe2+, nebo jednomocná 

měď Cu+) se H2O2 rychle redukuje za vzniku vysoce toxického hydroxylového 

radikálu HO•. Tato reakce je známa jako Fentonova reakce (Štípek et al., 

2000). 

 

       H2O2 je v provnání s ostatními látkami v KVV velmi nestabilní sloučenina. 

Z toho důvodu by měly být vzorky KVV bezprostředně po odběru zmraženy a 

uchovávány při teplotách kolem -80°C. 

 

       H2O2 vzniká přeměnou superoxidových aniontů O2
•-. Tato reakce je 

zprostředkována enzymem superoxid dismutázou (SOD) buněk imunitního 

systému. H2O2 je v plicích produkován prostřednictvím zánětlivých buněk, 

kterými jsou eosinofily, neutrofily a makrofágy. Schopnost tvorby H2O2 mají 

také epiteliální buňky dýchacího systému. 

 

       Neutrofilní leukocyty a makrofágy používají reaktivní formy kyslíku 

k odstraňování zbytků mrtvých buněk a k zabíjení baktérií. Plazmatická 

membrána těchto buněk je vybavena enzymovým komplexem – NADPH-

oxidázou. Po pohlcení cizí částice dojde k aktivaci komlexu a redukci molekuly 

kyslíku na superoxidový aniont O2
•-. Zvýšením spotřeby kyslíku dochází 

v těchto buňkách k tzv. oxidačnímu vzplanutí. Vznikající superoxid se pohotově 

mění na H2O2 působením SOD. Do systému může ještě vstoupit enzym 

myeloperoxidáza, která katalyzuje tvorbu kyseliny chlorné z peroxidu a 

chloridového iontu. Kyselina chlorná může být dalším zdrojem hydroxylového 

radikálu HO• po reakci se superoxidovým aniontem O2
•-

       Porušením rovnováhy mezi vznikem a odstraňováním reaktivních forem 

kyslíku a dusíku se nazývá oxidační stres. Může být vyvolán nadměrnou 

produkcí reaktivních sloučenin, nedostatečnou funkcí antioxidačního 

ochranného systému nebo kombinací obou těchto dějů (Štípek et al., 2000). 

ROS mohou být eliminovány pomocí mnoha enzymatických a neenzymatických 

 (Štípek et al., 2000). 

Indukce nízkých koncentrací ROS se v buňkach patrně uplatňuje také při 

přenosu informace a ROS lze tedy považovat za sekundární posly informace 

(Štípek et al., 2000). 

 



 41 

antioxidačních mechanizmů. Mezi enzymy účastnící se vychytávání H2O2 patří 

glutathion peroxidáza, laktoperoxidáza a kataláza. Enzymatické antioxidační 

mechanizmy se podílejí na odstraňování H2O2 až z 80%. Předpokládá se, že 

hlavním enzymatickým vychytávačem H2O2 v dýchacích cestách je 

laktoperoxidáza (El-Chemaly et al., 2003). 

 

       H2O2 patří mezi látky těkavé, velmi snadno přecházející do vydechováného 

vzduchu. Vydechovaný H2O2 je velmi významným markerem oxidačního stresu 

řady plicních onemocnění. 

 

Onemocnění ovlivňující koncentrace H2O2 

 

       Kouření cigaret prokazatelně zvyšuje až 5-násobně koncentrace H2O2 

v KVV. Poslední studie ukázala, že ke zvýšení koncentrace H2O2 dochází již za 

půl hodiny po vykouření jedné cigarety (Guatura et al., 2000). Měření H2O2 a 

dalších markerů oxidačního stresu by mohlo být využito při odhalování pacientů 

s vysokým rizikem vzniku respiračních onemocnění spojených s expozicí 

cigaretového kouře (Mutlu et al.,2001). 

 

       Zvýšené koncentrace H2O2 byly objeveny také u dospělých a dětských 

pacientů s astmatem. Zjistlilo se, že eozinofilní zánět je charakteristickým 

rysem spíše u intermitentního a mírného astmatu. Závažnější formy astmatu 

bývají zprostředkovány jak eozinofilními tak neutrofilními zánětlivými procesy 

(Loukides et al.,2002). Zvýšené koncetrace H2O2 u astmatických pacientů jsou 

doprovázené snížením FEV1. Bylo dokázáno, že u pacientů léčených 

inhalačními kortikosteroidy došlo k významnému snížení koncentrace H2O2 

v KVV. Navíc se zjistilo, že po vysazení léčby kortikosteroidy zůstaly hladiny 

H2O2 stabilní ještě po 2 týdny (Mutlu et al.,2001). Vydechovaný H2O2 

       Cystická fibróza (CF) je plicní onemocnění charakterizované opakovaně se 

vracejícími bakteriálními infekcemi dýchacích cest a přítomností 

se jeví 

být jednoduchým a užitečným biomarkerem zánětlivých procesů u dětí a 

dospělých s astmatem. Obzvláště se cení možnosti monitorování efektivnosti 

protizánětlivé léčby. 
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vystupňovaného oxidačního stresu. V průběhu onemocnění jsou pacienti i 

navzodory přítomnosti zánětu často asymptomatičtí (Ramsey, 1996). Vzhledem 

k tomu, že je CF charakteristická intermitentními exacerbacemi respirační 

infekce, je pečlivé monitorování pacentů s CF velmi důležitou součástí jejich 

terapie. Při studiu KVV dospělých pacientů se stabilní CF nebylo zjištěno žádné 

zvýšení koncentrací H2O2 v porovnání se zdravými osobami. V případě 

antibiotické léčby exacerbací byly u pacientů s CF zaznamenány  

poklesy koncentrací H2O2. Zajímavé informace v souvislosti s CF přinesly 

studie zabývající se dalšími markery v KVV, jako například dusitany (viz kap. 

4.2.1) a 8-isoprostan (viz kap. 4.4.2) (Mutlu et al., 2001). 

 

       Ve studii provedené Loukidesem et al. vykazovaly vzorky pacientů 

s bronchiektázií vyšší koncentrace H2O2 než u kontrolní skupiny. Na rozdíl od 

astmatu, měli pacienti léčení kortikoidy ve vzorcích stejné koncetrace H2O2 

jako pacienti bez kortikoidní terapie (Loukides et al., 1998). 

 

       Baldwin et al. prezentovali zvýšení koncentrace H2O2 ve vzorcích pacientů 

se syndromem akutní respirační tísně (Baldwin et al., 1986). Zvýšené 

koncentrace H2O2 v KVV byly zaznamenány také u pacientů se 

stabilním chronickým plicním obstrukčním onemocněním (CHOPN). V průběhu 

exacerbací CHOPN koncetrace H2O2 dále narůstaly (Dekhuijzen et al., 1996). 

Většina autorů uvádí, že léčba inhalačními kortikoidy nemá vliv na množství 

vydechovaného H2O2. Pouze po dlouhotrvající antioxidační terapii N-

acetylcysteinem bylo evidováno snížení koncentrace vydechovaného H2O2 

       Reaktivní formy dusíku mají značný fyziologický i patogenetický význam. 

Asi nejvíce známým oxidem dusíku v lidském těle je oxid dusnatý NO. Jeho 

syntéza v dýchacích cestách může být nepřímo měřena pomocí kvantifikace 

jeho stabilních metabolitů z tekutiny pokrývající epiteliální buňky dýchacího 

traktu. Patologicky nejvýznamnější reakce metabolismu NO je reakce se 

superoxidem O

u 

pacientů s CHOPN (Ferreira et al., 2001). 

 

4.2 Oxid dusnatý a jeho metabolity 
 

2
•-, kdy vzniká toxický peroxonitrit OONO-. Peroxonitrit je in vivo 
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odpovědný za nitraci a hydroxylaci aminokyseliny tyrozinu vedoucí ke vzniku 

sloučeniny 3-nitrotyrozinu. Vychytávání reaktivních molekul peroxonitritu 

biomolekulami obsahujícími thiolové skupiny jako například cystein vznikají 

nitrosothioly (viz obr. 8 z Kharitonov a Barnes, 2001). 

Obr. 8 

 
4.2.1 Dusitany a dusičnany 

 

       Dusitany (NO2
-) a dusičnany (NO3

-

• Až 3-násobné zvýšení hladiny dusitanů u astmatu. 

) jsou konečnými produkty metabolismu 

NO. Změny v hladinách dusitanů a dusičnanů byly analyzovány u astmatu, 

cystické fibrózy, CHOPN a sarkoidózy: 

 

• Hladiny dusitanů a dusičnanů v KVV se v závislosti na dávce 

kortikosteroidů rychle snižují u pacientu s lehkým astmatem. Proto jsou 

dusitany a dusičnany považovány za citlivé markery protizánětlivé léčby 

(Kharitonov et al., 2000). 

• Na rozdíl od H2O2, jsou hladiny dusitanů zvýšené u pacientů s klinicky 

stabilní CF. Dusitany představují velmi citlivý marker produkce NO 

vzhledem ke své velké stabilitě. Hodnocení hladin dusitanů v KVV 

pacientů s CF může být proto užitečným nástrojem při odhalování 

rozvíjejících se exacerbací a umožnit tak včasné zahájení léčby ještě před 

příchodem příznaků onemocnění (Mutlu et al., 2001). 
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• Koncentrace dusitanů jsou zvýšené také u pacientů s CHOPN a 

sarkoidózou (O´donnell et al., 1997). 

 

4.2.2 3-nitrotyrozin 
 
       Mírně zvýšené koncentrace vydechovaného nitrotyrozinu byly nalezeny u 

pacientů s lehkou formou astmatu neléčeného kortikosteroidy. V případě 

kortikosteroidní léčby u těžších forem astmatu byly naopak koncentrace 

nitrotyrozinu sníženy. Pacienti trpící stabilní CF mají významně vyšší hladiny 3-

nitrotyrozinu v KVV než zdravé kontrolní osoby. Zjistilo se, že enzym 

myeloperoxidáza obsažený v neutrofilech pacientů s CF je schopen katalýzy 

nitrace tyrozinu na 3-nitrotyrozin. Myeloperoxidáza tak může být významným 

alternativním zdrojem 3-nitrotyzinu (Jones et al., 2000). 

 
4.2.3 Nitrosothioly 

 

       Hladiny vydechovaných nitrosothiolů byly zvýšené u pacientů s těžkými 

formami astmatu v porovnání se zdravými osobami a pacienty s lehčími 

formami astmatu. Hladiny nitrosothiolů v KVV by mohly hrát roli při klasifikaci 

závažnosti astmatu (Mutlu et al., 2001). 

 

4.3 Adenozin 
 
       Adenozin se vytváří během degradace adenozintrifosfátu (ATP) a má 

v dýchacím systému prostřednictvím specifických receptorů široké spektrum 

účinků. Vyšší hladiny adenozinu v KVV byly nalezeny u pacientů s alergickou 

rhinitidou a astmatem. Pacienti se zhoršujícími se příznaky astmatu měli 

koncentrace adenozinu ještě vyšší v porovnání s pacienty se stabilní formou 

této nemoci (Huszár et al., 2002). 

 

4.4 Metabolity kyseliny arachidonové (eikosanoidy) 
 

       Kyselina arachidonová je nenasycená mastná kyselina se čtyřmi dvojnými 

vazbami a 20 uhlíkovými atomy. Spolu s dalšími nenasycenými mastnými 
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kyselinami se vyskytuje jako složka polárních lipidů, které tvoří základní 

strukturu biologických membrán. Působením fosfolipázy A2 může být kyselina 

arachidonová uvolněna z membrány a dalšími enzymatickými i 

neenzymatickými (viz. 4.4.4 8-isoprostan) reakcemi přeměněna na lokální 

působky, eikosanoidy. Eikosanoidy můžeme rozdělit do 4 skupin: 

prostaglandiny, tromboxany, leukotrieny a isoprostany. Jde o cyklizované 

mastné kyseliny odvozené od kyseliny prostanové, a proto se označují 

prostanoidy. Leukotrieny si naproti tomu uchovávají alifatický charakter kyseliny 

arachidonové. 

 

4.4.1 Prostaglandiny 
 
       Prostaglandiny se formují z cyklických endoperoxidů, které vznikají za 

účasti cyklooxygenázy. Prostaglandiny mají nejenom fyziologický význam, ale 

uplatňují se i za patologických okolností. Většina prostaglandinů a tromboxanů 

mají prozánětlivé vlastnosti. PGE2 a PGI2 (někdy také označovaný jako 

prostacyklin) jsou příklady protizánětlivých působků. 

 

       Vydechované prostanoidy jsou detekovatelné v KVV. PGE2 a PGF2α byly 

nalezeny ve vyšší míře u pacientů s CHOPN, kdežto u astmatu nebylo 

pozorováno významnějšího zvýšení (Montuschi et al., 2000). 

 

4.4.2 Tromboxany 

 

       Tromboxan A2 (TXA2) vzniká převážně v trombocytech. Jeho hlavními 

účinky jsou podpora agregace trombocytů a vazokonstrikce. Ve vzorcích KVV 

byl nalezen také TXB2, potenciální plicní bronchokonstriktor vznikající 

hydrolýzou TXA2 (Montuschi a Barnes, 2002). Na rozdíl od prostaglandinů, byly 

hodnoty TXB2 zvýšené u pacientů s astmatem, ale u zdravých osob a pacientů 

s CHOPN nedetekovatelné (Montuschi et al.: nepublikovaná pozorování). 
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4.4.3 Leukotrieny 

 
       Leukotrieny se vytvářejí přímo z kyseliny arachidonové působením enzymu 

5-lipoxygenázy. Lze je rozdělit na LTB4 a cysteinylové leukotrieny (LTC4, LTD4, 

LTE4. Cysteinylové leukotrieny jsou převážně produkovány žírnými buňkami a 

eosinofily. Jsou schopné kontrahovat hladké svalstvo dýchacích cest, zvyšovat 

cévní permeabilitu, stimulovat v plicích produkci hlenu a podporovat přísun 

dalších eosinofilů. LTB4 vykazuje potenciální chemotaktickou aktivitu směrem 

k neutrofilům (Leff, 2000). 

 

       Koncentrace LTB4 jsou zvýšené u pacientů s CHOPN, se středně 

závažnými i těžkými formami astmatu (Montuschi et al.:nepublikovaná 

pozorování). Hladiny cysteinylových leukocytů v KVV jsou významně zvýšené u 

pacientů se středně závažnými i těžkými formami astmatu (Hanazawa et al., 

2000). Hladiny leukotrienů stoupají společně s rostoucí závažností 

astmatického onemocnění (Mutlu et al., 2001). 

 

4.4.4 Isoprostany 
 
       Isoprostany jsou relativně novou skupinou prostanoidů vznikajících volnými 

radikály katalyzovanou peroxidací kyseliny arachidonové. V lidském organismu 

je nejvíce převládajícím isoprostanem 8-epi-PGF2, také známý jako 8-

isoprostan. Isoprostany kromě toho, že jsou považovány za markery oxidačního 

stresu, mají i vlastní biologickou aktivitu (Kharitonov a Barnes, 2001). 

 

       Hladiny 8-isoprostanu jsou přibližně dvojnásobné u pacientů s lehkým 

astmatem ve srovnání se zdravými osobami a přibližně 3-krát vyšší u pacientů 

s těžkou formou astmatu. Spojitost 8-isoprostanu se stupněm závažnosti 

astmatu může být užitečným aspektem v diagnostice. Relativně slabě ovlivněné 

hladiny vydechovaného 8-isoprostanu inhalačními kortikosteroidy poskytují 

důkaz o nízké účinnosti kortikosteroidů v potlačování oxidačního stresu 

(Kharitonov et al., 2000). 
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       Zvýšené koncentrace 8-isoprostanu byly pozorovány také u kuřáků, 

pacientů s CHOPN, cystickou fibrózou a intersticiálními onemocněními: 

kryptogenní fibrotizující alveolitida, fibrotická alveolitida asociovaná se 

systémou sklerotizací a sarkoidóza (Kharitonov, 2001). 

 

4.5 Cytokiny 

 

       Cytokiny jsou produkovány zánětlivými a strukturálními buňkami dýchacího 

systému (podrobněji viz. kapitola 1.8.1). Zvýšené hladiny IL-4 a snížené hladiny 

IFN gama byly popsány u dětských astmatických pacientů (Shahid et al., 2002). 

Také hladiny IL-6 jsou zvýšeny u pacientů s CHOPN (Bucchioni et al., 2003), 

CF (Carpagnano et al., 2003a) a kuřáků (Carpagnano et al., 2003b). Hladiny IL-

8 v KVV jsou lehce vyšší u pacientů se stabilní CF a více než dvojnásobně 

zvýšené u nestabilní CF v porovnání se zdravými osobami (Balint et al.: 

nepublikovaná pozorování). 

 

4.6 Produkty peroxidace lipidů 
 
       Existuje několik metod měření produktů peroxidace lipidů. Nejjednodušší, 

avšak nespecifická metoda je analýza reaktivních substancí thiobarbiturové 

kyseliny (TBARS – thiobarbituric acid reactive substances). TBARS, kterým je 

například malondialdehyd jsou koncové produkty peroxidace polynenasycených 

mastných kyselin. Mohou také vznikat v průběhu oxidativního poškození DNA, 

proteinů nebo uhlovodíků. Hladiny TBARS mohou být zvýšeny například u 

pacientů s astmatem a CHOPN (Antczak et al., 1997). 

 

4.7 pH 

 

       Změny pH v dýchacích cestách mohou nastat při porušení rovnováhy mezi 

pufrovacím systémem a uvolňováním kyselin a zásad. Přesné mechanizmy 

vzestupu či poklesu pH nejsou dosud známy. pH KVV je indikátorem acidifikace 

plic. Aciditita KVV, stejně jako ostatní markery, může být také nápomocna při 

studiu patologických procesů plicních onemocnění. 
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       Měření pH KVV může být provedeno jednoduše pomocí pH elektrod nebo 

indikačních papírků. Okamžité odečítání hodnot pH bezprostředně po odběru 

vzorku se ukázalo jako velmi nestabilní a zkreslené. Před měřením se 

doporučuje provést probublávání vzorků pomocí plynů prostých CO2

• HPLC, GC-MS a LC-MS pro: 8-isoprostany, aldehydy, leuktrieny, 3-

nitrotyrozin a adenozin 

. Střední 

hodnota pH dýchacích cest zdravých osob činí 7.7 (Vaughan et al., 2003). Bylo 

popsáno snížení hodnot pH u pacientů s akutním astmatem, CF (Tate et al., 

2002), CHOPN nebo bronchiektázií. 

 

4.8 Vazoaktivní aminy 
 
       Vyšší hladiny acetylcholinu, serotoninu a histaminu, související se 

závažností zánětu, s obstrukcemi a hyperreaktivitou v dýchacích cestách, byly 

zaznamenány v KVV u astmatu (Goncharova et al., 1989) a bronchitid 

(Goncharova et al., 1996). 

 

5. Metody analýzy vzorků KVV 

 

       Laboratorní stanovení zmíněných markerů klade vysoké nároky na 

technickou vybavenost laboratoře a zručnost pracovníků. Z analytických metod 

lze použít vysokotlakou kapalinovou chromatografii (HPLC), dále kombinaci 

plynové či kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií (GC-MS či 

LC-MS), spektroskopické (kolorimetrie), respektive fotometrické metody 

(fluorescence, chemiluminiscence) či imunologické metody (EIA, ELISA, RIA). 

 

       Vzhledem k přítomnosti velmi nízkých koncetrací a různorodosti 

biochemických vlastností (těkavost, stabilita, molekulová hmotnost) 

analyzovaných substancí je nezbytné zvolit vhodnou analytickou metodu: 

• Spektroskopické a fotometrické metody pro: H2O2

• EIA, ELISA a RIA pro: prostaglandiny a tromboxany, leukotrieny, 8-

isoprostan, 3-nitrotyrozin, cytokiny a další proteiny 

, nitrosothioly a 

dusitany/dusičnany 
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5.1 Stanovení cytokinů na pracovišti IKEM – imunologické odd. 
 

       Cytokiny jsou obvykle detekovány pomocí imunologické metody ELISA. 

Existuje řada komerčně dostupných analytických souprav založených na 

principu metody ELISA. Jedou z nich je tzv. Human Cytokine Antibody Array od 

firmy RayBiotech (www.raybiotech.com). Vyznačuje se výhodami současné 

detekce mnoha cytokinů a vysoké citlivosti měření. 

 

       Metoda spočívá v navázání vzorku na monoklonální protilátky ukotvené na 

nosiči (membrána). Na komlex protilátka-vzorek se z druhé strany specificky 

naváže další řada monoklonálních protilátek spojených s biotinem, na který se 

poté naváže značený streptavidin (viz obr. 9 z www.raybiotech.com, Human 

Cytokine Antibody Array Protocol). 

Obr. 9 

 
 

       Detekce může být provedena pomocí rentgenového filmu nebo 

chemiluminiscenčního zobrazovacího systému. Membrány se poté uchovávají 
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při teplotách -20 až -80°C. Interpretace výsledků probíhá porovnáním intenzit 

signálů na membráně, například kvantifikací pomocí denzitometrie. Jednotlivým 

přesným pozicím na memráně odpovídají konkrétní cytokiny (viz obr. 10 

z www.raybiotech.com, Human Cytokine Antibody Array Protocol). 

Obr.10 

 
 

 
 

5.2 Stanovení H2O2

       Pro kvantitativní stanovení H

 na pracovišti IKEM – imunologické odd. 
 

2O2 jsme použili soupravu Colorimetric 

Hydrogen Peroxide (H2O2) od firmy Sigma (Saint Louis/ Missouri/ USA) 

(www.sigma-adrich.com, Technical Bulletin). Mechanizmus stanovení spočívá 

v reakci barevného činidla s H2O2 za vzniku fialově zbarveného produktu, jehož 

množství je úměrné koncentraci H2O2 ve vzorku. Barevný produkt jsme 

detekovali spektrofotometricky. Koncentrace H2O2  vzorků jsme odečetli 

z kalibrační křivky (viz přílohy). Ke stanovení jsme použili: mikropipety, 

zkumavky, stojan na zkumavky, fosfátový pufr pH 6.0, soupravu Colorimetric 

Hydrogen Peroxide (H2O2), fotometr Rainbow s programem Kim. Vzorky KVV 

jsme získali pomocí zařízení Rtube (viz kap. 3.3.1). 



 51 

VÝSLEDKY 
 
 

       Celkem jsme měli k dispozici 32 vzorků, které jsme podrobili analýze na 

přítomnost H2O2. Vzorky byly odebrány od 25 astmatických pacientů na plicním 

odd. Fakultní Tomayerovy nemocnice. Z celkového počtu pacientů bylo 16 

mužů s průměrným věkem 45,8 a 9 žen s průměrným věkem 49,3. Většina 

pacientů (18) měla IV. stupeň těžkého perzistujícího astmatu bez optimální 

kontroly (15). U 7 pacientům klasifikováno kortikodependentní astma. 19 

pacientů léčeno fixní kombinací inhalačního kortikosteroidu s inhalačním β2-

mimetikem s dlouhodobým účinkem, 19 pacientů užívá teofyliny, 9 pacientů 

antileukotrieny a 7 pacientů systémové kortikosteroidy. 

 

       Po naměření absorbance byly výsledné koncetrace H2O2 vzorků odečteny 

pomocí programů Kim z kalibrační křivky. Přehled absorbancí vzorků je 

v přílohách. Pouze u jednoho vzorku byla naměřená absorbance vyšší než 

absorbance prázdného vzorku (blank). V příloze 2. má tento vzorek souřadnice 

B2. Ale i tak je tato absorbance velmi nízká v porovnání s nejnižší absorbancí 

standardu kalibrační křivky (souřadnice B1). Proto jsme koncentrace všech 

vzorků prohlásili za nulové. Následně jsme ještě porovnavali intenzity 

naměřený absorbancí vzorků. 

 

       Senzitivita naší metody stanovení H2O2 je kolem 51,3 ng/ml. Všechny 

koncetrace vzorků se pohybovaly pod úrovní detekčního limitu, jak vyplývá 

z naměřených absorbancí vzorků. Nejvyšší absorbance ze všech vzorků byla 

0.120 (souřadnice B2). Absorbance 0.189 (souřadnice B1) odpovídá zkumavce 

č. 6 ředění standardu při přípravě kalibrační křivky (viz tab. 1 z www.sigma-

adrich.com, Technical Bulletin). 
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Tab. 1 

 
       U šesti pacientů jsme měřili více než jeden vzorek. Od pět pacientů jsme 

měli 2 vzorky . Interval mezi odběry se pohyboval v rozmezí 14 dnů – 1 roku. U 

jednoho pacienta jsme měřili 3 vzorky v rozmezí odběru 1 roku. Naměřené 

absorbance do jisté míry korelovaly se stářím vzorků. Absorbance vzorků 

získaných později (novější vzorky) byly vyšší u 4 z celkového počtu 6 pacientů. 

Tato skutečnost může potvrzovat relativní vliv stáří vzorků na naměřené 

koncentrace H2O2. Stáří všech vzorků se pohybovalo v rozmezí 8-25 měsíců. 

 

       Stanovením cytokinů metodou Human Cytokine Antibody Array jsme 

potvrdili pouze jejich detekovatelnost v KVV. Identifikací signálů jsme odhalili 

přítomnost některých cytokinů: IL-1α, IL-12, IL-13, IL-15, ENA-78, GM-CSF, 

TGF-β1

DISKUZE 

, TNF-α, TNF-β, IFN-gama, Eotaxin-2, Eotaxin-3. 

 

 
 

       Koncentrace H2O2 v KVV souvisí se zánětlivými procesy v dýchacích 

cestách. Z dostupných studií vyplývá, že plicní onemocnění jako astma, 

CHOPN a ARDS v porovnání se zdravými osobami vedou k významnému 

zvýšení koncetrace H2O2 (viz obr. 11 a 12) 
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Obr. 11 z Jobsis et al., 1997, zkratky: ICS+ = léčba inhalačními kortikosteroidy, 

ICS- = bez léčby inhalačními kortikosteroidy 

 
 
Obr. 12 z Worlitzsch et al., 1998 

 
 

       Mezi frekventovaně používané metody měření H2O2 KVV patří 

kolorimetrické a fluorescenční metody založené na schopnosti H2O2 reagovat 

s vhodnými substráty. Reálné hodnoty koncetrací H2O2 u zdravých i 

nemocných jsou velmi nízké a ve většině studií se významně liší, některé z nich 
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se pohybují kolem detekčních limitů a často jsou považovány za nulové. Což 

jsme potvrdili i my v našem stanovení H2O2. 

 

       Většina výzkumných skupin uvádí jako detekční limit pro kolometrická 

stanovení koncentraci 0.1 μM.L (Dekhuijzen et al., 1996), což se rovná 100 

nM.L. Detekční limit naší soupravy se pohybuje kolem 1508 nM.L (rovná se 

51,3 ng/ml). 

 

       Konkrétní hodnoty koncentrací H2O2 KVV u zdravých osob se značně liší 

výběrem analytické metody. Dekhuijzen et al. a Emelyanov et al. Například 

naměřili velmi nízké koncetrace H2O2 v KVV 29 nM.L a 24 nM.L (Dekhuijzen et 

al., 1996, Emelyanov et al., 2001). V obou případech byla použita reakce 

tetramethylbenzidinu, křenové peroxidázy a H2O2 za vzniku produktu 

měřitelného spektrofotometricky (Emelyanov et al., 2001). 

 

       Naopak vyšší koncentrace H2O2 v KVV zdravých osob, konkrétně 1110 

nM.L a 150 nM.L, naměřili Worlitzsch et al. a Jobsis et al. (Worlitzsch et al., 

1998, Jobsis et al., 1997). V tomto případě autoři použili k detekci reakci p-

hydroxyfenyloctové kyseliny, křenové peroxidázy a H2O2 s fluorescenční 

detekcí (Worlitzsch et al., 1998). 

 

       Pro přehlednost, koncentrace H2O2 v KVV astmatický pacientů dosahovaly 

např. hodnot 800 nM.L a 1930 nM.L (Jobsis et al., 1997, Worlitzsch et al., 1998) 

(viz výše obr. 11 a 12). 

 

       Kromě významu citlivosti metod, hrají významnou roli také podmínky 

odběru, skladování a stabilita vzorků KVV. Námi naměřené nulové koncenrace 

H2O2 byly podle našeho názoru nejvíce ovlivněny ciltivostí zvolené metody a 

faktorem nízké stability stanovovaného markeru H2O2. Proto je vhodné 

uvažovat o použití mnohem citlivějších metod ke stanovení H2O2 v KVV. 

Z našeho pohledu by se jevili jako výhodnější např. fluorescenční metody. 

Dalším studiem je proto nutno zjistit využitelnost dalších citlivějších analytických 

metod stanovení koncentrací H2O2

 

 v KVV (např., chemiluminiscence).  
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       Novými slibnými metodami detekce mohou být molekulární techniky, jako 

metabonomika a proteomika. Metabonomika se zabývá analýzou stovek tísíců 

metabolitů obsažených v biologických tekutinách. Metoda využívá spojení 

nukleární magnetické rezonance nebo kapalinové chromatografie 

s nejmodernějšími počítačovými programy. Proteomika dokáže detekovat velké 

množství proteinů pomocí polyakrylamidové gelové elektroforézy a 

hmotnostního spektroskopického analyzátoru. 

 

       Nevýhodami stanovení KVV jsou v současnosti: nízká citlivost, pracnost a 

časová náročnost analytických technik, vysoká cena zařízení pro dběr vzorků, 

dodnes neúplně validovaná a standardizovaná metodika, nedostatek přesných 

informací o původu biomarkerů v dýchacích cestách. V každém případě je 

stanovení KVV metoda zcela neinvazivní, dobře tolerovaná pacienty, bez 

vedlejších účinků a opakovatelná v krátké době bez omezení. 

 

       Metoda stanovení KVV může být využita při studiu patologických 

mechanizmů plicních onemocnění a pro důkladné prozkoumání složení tekutiny 

pokrývající dýchací cesty. Identifikované mediátory mohou posloužit jako 

biomarkery respiračních onemocnění. 

 

       Potenciální přínos metody stanovení KVV: 

• Monitorování a screening zdravých lidí. 

• Diagnostika, posouzení závažnosti onemocnění a ověření efektivnosti 

léčby. 

• Informace o průběhu onemocnění, možnosti vyšetřování pacientů 

s těžkými formami nemocí, využití i u dětí a novorozenců. 
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ZÁVĚR 
 

 

       Z uvedených skutečností vyplývá, že stanovení KVV je metodou novou, 

perspektivní, skýtající velké možnosti využití. Tato práce, jejíž jedním cílem bylo 

shrnout informace o vyšetřovacích metodách plicních onemocnění, poskytuje 

zajímavé a souhrné informace o problematice stanovení KVV. Pečlivé zvážení 

všech faktorů ovlivňujících proces odběru vzorku KVV by mělo být nedílnou 

součástí každé metodiky stanovení KVV. Naše zkušenosti potvrzují, že 

největším problémem, který zatím brání širšímu využití metodiky je 

nedostatečná citlivost většiny stávajících analytických metodik. 
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ZKRATKY 

 

 

AM alveolární makrofágy 

BAL bronchoalveolární laváž 

CD diferenciační shluk (cluster of differentiation) 

CF cystická fibróza 

CSF faktor stimulující kolonie (colony stimulating factor) 

EGF epidermální růstový faktor 

ENA epiteliální protein aktivující neutrofily (epithelial cell derivated 

neutrophil activating protein) 

FEV1 jednosekundová vitální kapacita 

FGF fibroblastový růstový faktor 

FVC usilovná vitální kapacita 

GCP granulocytární chemotaktický protein (granulocyte 

chemotactic protein) 

GM-CSF faktory stimulující kolonie granulocytů a makrofágů 

(granulocyte-macrophage colony stimulating factor) 

HLA lidské leukocytové antigeny (human lymphocyte antigens) 

ICAM intracelulární adhezivní molekula (intracellular adhesion 

molecule) 

IFN interferon 

Ig imunoglobulin 

IGF-1 insulinu podobný růstový faktor – 1 

IL interleukin 

KVV kondezát výdechovaného vzduchu 

MCP monocytární chemotaktický protein (monocyte chrmotactic 

protein) 

MHC hlavní histokompatibilní komlex (major histocompatibility 

complex) 

MIP-1 makrofágový protein zánětu (macrophage inflammatory 

protein) 

NAP-2 protein aktivující neutrofily (neutrophil activating protein 2) 
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PDGF destičkový růstový faktor (platelet derivated growth factor) 

PGE prostaglandin E (PGE1, PGE2, PGE3) 

RANTES chemokin označený podle jihoamerického boha 

TGF transformující růstový faktor (transforming growth factor) 

TH pomocné buňky T (helpers T cells) 

TNF faktor nekrotizující nádory (tumor necrosis factor) 

VCAM vaskulární adhezivní molekula (vascular cell adhesion 

molecule) 
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Příloha 1. Přehled výskytu markerů u plicních onemocnění 
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Příloha 2. Přehled absorbancí kalibrační křivky a vzorků 
 

 1 2 3 4 5 

A 

Blank 
0.099 

Vzorek 
0.072 

Vzorek 
0.080 

Vzorek 
0.072 

Vzorek 
0.077 

B 

Standard 
0.189 

Vzorek 
0.120 

Vzorek 
0.074 

Vzorek 
0.070 

Vzorek 
0.070 

C 

Standard 
0.265 

Vzorek 
0.076 

Vzorek 
0.081 

Vzorek 
0.074 

Vzorek 
0.075 

D 

Standard 
0.423 

Vzorek 
0.076 

Vzorek 
0.070 

Vzorek 
0.072 

Vzorek 
0.074 

E 

Standard 
0.636 

Vzorek 
0.075 

Vzorek 
0.074 

Vzorek 
0.091 

Vzorek 
0.073 

F 

Standard 
0.876 

Vzorek 
0.071 

Vzorek 
0.076 

Vzorek 
0.075 

Vzorek 
0.070 

G 

Standard 
0.943 

Vzorek 
0.075 

Vzorek 
0.072 

Vzorek 
0.072 

Vzorek 
0.071 

H 

Vzorek 
0.082 

Vzorek 
0.073 

Vzorek 
0.075 

Vzorek 
0.071   

 
 

Pozn. B1 až G1 – absorbance standardu absorbanční křivky 

H1 až G5 – absorbance vzorků.
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Příloha 3. Kalibrační křivka 
 

Kalibrační křivka
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Příloha 4. Membrána stanovení cytokinů metodou  
       Human Cytokine Antibody Array 

 

 
 

Pozn. Signály cytokinů odečteny z mapy na str.50. 
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