
ABSTRAKT 

Úvod 

Chronické zánětlivé a fibrotizující nemoci plic a průdušek představují velmi nesourodou 
skupinu onemocnění, jejichž společným jmenovatelem je zánět. Zásadní odlišnosti v jeho 
etiopatogenezi a lokalizaci vedou k typickým obrazům jednotlivých nemocí. S postupující 
úrovní poznání je stále více zjišťována heterogenita povahy zánětu i v rámci jednotlivých 
diagnóz. Společným klinickým důsledkem se dnes stává úsilí o cílenější léčbu jednotlivých 
nemocí na základě endotypů, resp. fenotypů. 

Cíle  

Cílem naší práce je I) podat ucelený přehled biomarkerů chronických zánětlivých a 
fibrotizujících nemocí plic a průdušek a II) posouzení klinické využitelnosti konkrétních 
biomarkerů při diagnostice a volbě fenotypicky cílené terapie u nemocných s těžkým 
refrakterním astmatem.  

Metody 

Vlastní práce (ad II) je rozdělena do dvou částí.  

V prvé části jsme zjišťovali korelace biomarkerů získaných z krve, indukovaného sputa, 
bronchoalveolární laváže a ORL nálezů včetně nosních biopsií u skupiny těžkých astmatiků a 
dále jejich změny před a po nasazení systémové kortikoterapie. Této problematice jsou 
věnovány tři navazující práce.  

Druhá část je zaměřena na sledování efektu cílené terapie vybrané na podkladě fenotypizace 
pomocí imunologických biomarkerů a zahrnuje celkem 4 práce. Dvě se zaměřují na hodnocení 
efektu biologické terapie omalizumabem, jedna na přínos vyšetřování periostinu při výběru 
cílené terapie a poslední hodnotí efekt bronchiální termoplastiky. Statistické analýzy využívaly 
převážně Chí kvadrát test, Spermanův korelační koeficient, Kaplan-Maierův algoritmus, 
Friedmanovu ANOVU a model Coxovy regrese, pro všechny analýzy byla označena jako 
statisticky významná hodnota p <0,05. 

Výsledky 

V prvé části jsme získali vzorky indikovaného sputa (IS) a bronchoalveolární laváže (BALTE) 
od 29 pacientů s těžkým refrakterním astmatem a porovnávali jsme využitelnost metod 
průtokové cytometrie a rutinních cytologických (DCC) a imunocytochemických (ICC) metod při 
stanovení buněčného profilu získaných vzorků. Zjistili jsme, že metoda průtokové cytometrie 
není pro vyhodnocení IS a BALTE vhodná, a že zlatým standardem zůstávají metody 
imunocytochemické. Dále jsme porovnávali vzorky z IS, BALTE a nosní biopsie (NB) u 30 
pacientů před a po nasazení 40 mg prednisonu/den po dobu 1 měsíce. Zjistili jsme úzkou 
provázanost mezi eosinofilním zánětem (EOS) v horních a dolních cestách dýchacích. 
Korelaci jsme nalezli v zastoupení eozinofilů v NB a IS, ne však mezi NB a BALTE. Hodnota 
ECP v NB korelovala s nálezy v IS i BALTE. Po 4 týdnech systémové kortikoterapie došlo 
k poklesu eozinofilů v IS, BALTE, hodnot ECP i FENO. Korelace mezi hodnotou EOS v NB a 
FENO před a po podání systémové kortikoterapie nebyla nalezena. Poslední práce této první 
části se detailněji zaměřila na využití ORL nálezů (128 pacientů) při fenotypizaci těžkých 
astmatiků. Potvrdili jsme význam nosní polypózy jako markeru eozinofilie v dolních cestách 
dýchacích a její korelaci s tíží nemoci a určitými konkrétními fenotypy.  

V druhé části jsme potvrdili výborný efekt terapie omalizumabem u pacientů s těžkým IgE 
mediovaným fenotypem astmatu v ČR (114 pacientů) během 2- letého sledování v registru. 
V další související práci jsme potvrdili její 10letý příznivý efekt i u pacientů z našeho centra (55 
pacientů) a v podskupině pacientů s bronchopulmonální aspergilózou. Zjistili jsme, že 
produkce sérového periostinu je významně spojena s modalitou léčby a přítomností chronické 



rinosinusitidy s nosními polypy (48 pacientů). Poslední pilotní práce (6 pacientů) potvrzuje 
dobrý efekt nefarmakologické terapie astmatu pomocí bronchiální termoplastiky u selektivně 
vybraných pacientů na základě funkčních biomarkerů.  

Závěry:  

Klíčovými a praktickými biomarkery pro bližší fenotypizaci pacientů s těžkým refrakterním 
astmatem, které se jeví stěžejní pro výběr cílené terapie, jsou dle našich poznatků: celkové a 
specifické IgE, ECP a eozinofilie v periferní krvi, eozinofilie sputa a nosní biopsie, dále 
přítomnost a stupeň nosní polypózy a reverzibilita bronchiální obstrukce. Pomocným 
biomarkerem T2-high fenotypové cesty astmatu a chronické rinosinusitidy s nosními polypy se 
jeví sérový periostin. Při stanovení buněčného profilu vzorků indukovaného sputa a 
bronchoalveolární laváže se jako zlatý standard jeví sklíčkové metody cytologické a 
imunocytochemické.  

 


