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Úvod - Intersticiální plicní procesy
Intersticiální plicní procesy patří do širší skupiny difuzních chorob plicního
parenchymu (Tabulka č. 1). Jsou charakterizovány podobnými klinickými
příznaky, fyzikálním nálezem, radiologickým a patologickým obrazem. Při
těchto procesech nebývá postiženo jen intersticium, ale často i bronchy,
pleura nebo plicní cévní řečiště. Řada těchto procesů může v čase vést
k fibrotizaci plicní tkáně s rozvojem ireverzibilní plicní fibrózy. Postižení
plicního parenchymu následně vede ke vzniku cor pulmonale a ke zhoršení
kvality stejně jako zkrácení délky života pacientů (Cushley, 1999).
Tabulka č. 1 Klasifikace intersticiálních plicních procesů (ATS/ERS
International Multidisciplinary Consensus, 2002)
1. známá příčina: choroby pojiva, nemoci způsobené léky, životním
prostředím (exogenní alergická alveolitida-EAA)
2. idiopatické intersticiální pneumonie:
a. idiopatická plicní fibróza (IPF) s histologickým obrazem
obvyklé intersticiální pneumonie (UIP)
b. non UIP: deskvamativní intersticiální pneumonie (DIP),
akutní intersticiální pneumonie (AIP), nespecifická
intersticiální pneumonie (NSIP), intersticiální plicní choroba
s postižením respiračních bronchiolů (RBILD), kryptogenní
organizující pneumonie (COP), lymfocytární intersticiální
pneumonie (LIP)
3. granulomatózní choroby: sarkoidóza
4. ostatní: lymfangioleiomyomatóza, histiocytóza X, eosinofilní
pneumonie
Vzhledem k incidenci jednotlivých chorob jsme se zaměřili na pacienty
trpící sarkoidózou, EAA a IPF.
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Sarkoidóza
Sarkoidóza je chronické multiorgánové onemocnění neznámé etiologie.
Prevalenci a incidenci choroby lze jen obtížně stanovit. V literatuře je
popisována prevalence choroby 6-671 / 100 000 obyvatel. Incidence
onemocnění se mezi jednotlivými regiony a populacemi významně liší,
např. ve Švédsku se pohybuje mezi 14-42/100 000 obyvatel (Riddervold,
1964) a u Afroameričanů je incidence udávána kolem 82/100 000. Naopak
incidence v Japonsku dosahuje podle studií 1,5/ 100 000 obyvatel (Hiraga,
1974). Incidence pro západní Evropu obecně je udávána 10/100 000
obyvatel za rok, vzhledem k chronickému průběhu u některých nemocných
je zřejmě prevalence o něco vyšší. Onemocnění se obvykle objevuje u
pacientů mladších 35 ti let, u žen bývá popisováno druhé období s vyšším
výskytem sarkoidózy kolem 65. roku věku (Hillerdal, 1984). Zatímco ženy
obvykle bývají lékařem vyšetřeny pro obtíže, u mužů se často jedná o
náhodný nález na skiagramu hrudníku.
Etiopatogeneze
Zdá se, že sarkoidní granulomy se tvoří jako odpověď na trvale přítomné,
obtížně degradovatelné antigenní podněty. Zvažována jsou jak neinfekční,
tak infekční agens, nicméně příčinná souvislost mezi konkrétními antigeny a
rozvojem sarkoidózy nebyla zatím přesvědčivě prokázána. Ve hře jsou:
talek, berylium, borovicový pyl, mykobakterie, nokardie, viry a
mykoplazmata (Farber, 1982). Na možný vliv environmentálních faktorů
ukazuje i rozšíření choroby, které klesá směrem od severu k jihu. U kuřáků
se choroba vyskytuje méně často (Arima, 1992).
Předpokládá se, že sarkoidóza se vyskytuje na základě environmentální
expozice dosud neznámému antigenu u osob s genetickou predispozicí.
Kandidátní geny byly hledány zejména v oblasti genů pro lidské
leukocytární antigeny (HLA) II. třídy, výsledky těchto studií se však
v různých státech liší. U nemocných se sarkoidózou byl prokázán vliv
polymorfismu genu pro tumor nekrotizující faktor-alfa (tumor necrosis
factor alpha, TNF-alfa) - nemocní se sarkoidózou mají vyšší hladiny TNF-
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alfa, jeho hladiny ovlivňují průběh a tíži choroby (Yamaguchi, 2001). U
českých pacientů byl prokázán i vliv polymorfismu genů pro CCR5 a CCR2
na vnímavost k sarkoidóze (Petrek, 2000). Dalšími zkoumanými geny jsou
gen pro interferon gamma (IFN-gamma) a interleukin-2 (IL-2).
U nemocných se sarkoidózou v imunopatogenezi onemocnění dominuje T
buněčná odpověď. Hlavním znakem onemocnění je granulom: nejprve
dochází k influxu tkáňových makrofágů do místa postižení, makrofágy
pohltí cizorodý materiál. Antigeny pohlceného materiálu jsou exprimovány
společně s molekulami hlavního histokompatibilního komplexu (MHC) II.
třídy na povrchu makrofágů či jiných antigen prezentujících buněk jako
malé peptidové fragmenty. Tento krok je nezbytný pro rozpoznání antigenů
receptory T lymfocytů. MHC molekuly II. třídy jsou nezbytné pro
prezentaci antigenu CD4 T lymfocytům a pro rozvoj buněčné imunitní
odpovědi (Harding, 1989). T buněčná imunitní odpověď vede k diferenciaci
a akumulaci dalších mononukleárních fagocytů. Antigen prezentující
schopnost alveolárních makrofágů u pacientů se sarkoidózou je
akcentovaná. Sarkoidóza je systémové onemocnění, nicméně populace
lymfocytů je striktně kompartmentalizovaná (Hunninghake, 1981).
V místech, kde je onemocnění aktivní (např. plíce), se setkáváme s vyšším
zastoupením lymfocytů, kdežto v krvi bývá naopak lymfopenie. Lymfocyty
se nacházejí dále v plicním cévním řečišti, v epitelu, v intersticiu a v tzv.
s bronchy asociované lymfatické tkáni (BALT). U nemocných se
sarkoidózou bývá dominující množství lymfocytů zastoupeno
v bronchoalveolárním prostoru. Jedná se především o CD4+ T lymfocyty,
poměr CD4+/CD8+ T lymfocytů bývá 3-10:1 (norma 2:1), v krvi je poměr
CD4+/CD8+ T lymfocytů 1-1,5:1 (norma 1,5-3:1) (Hunninghake, 1981).
Mechanismus aktivace T lymfocytů zůstává nejasný. V patogenezi
sarkoidózy se uplatňuje množství chemokinů. Jedná se především o CC
chemokiny makrofágový prozánětlivý protein (macrophage inflammatory
protein, MIP-1 alfa), monocytární chemotaktický protein (monocyte
chemotactic protein, MCP-1) a protein regulovaný aktivací, exprimovaný a
sekretovaný normálními T lymfocyty (regulated on activation, normal T cell
expressed and secreted, RANTES) a CXC chemokiny (např. IL-8) (Car,
1994). Chemokiny jsou produkovány imunitními i neimunitními buňkami.
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Sarkoidóza je v literatuře zmiňována jako typický příklad onemocnění s Th1
cytokinovým prostředím, nicméně ukazuje se, že u nemocných
s dominujícím fibrotickým postižením plicní tkáně (III. a IV. stádium)
převládá Th2 cytokinové prostředí.
Příznaky a průběh
Sarkoidózu provází u 30 % nemocných nespecifické celkové příznaky jako
teploty, úbytek hmotnosti a celková slabost. Plicní postižení mívá 90-95%
nemocných se sarkoidózou (Conant, 1988). Pacienti s nitrohrudním
postižením udávají kašel, námahovou dušnost a tlak na hrudi. Poslechový
nález bývá nevýrazný, při plicní fibróze může být patrný krepitus. Na
skiagramu hrudníku bývají bilaterální infiltráty s maximem ve středních
plicních polích. Při výraznějším postižení jsou patrné retikulonodulace,
lineární opacity vycházející z hilů až apikalizace hilů (Obr. 2).
Sarkoidóza může postihovat jakýkoliv orgán - horní cesty dýchací, centrální
nervový systém, kardiovaskulární systém, muskuloskeletální systém, oči,
gastrointestinální trakt, játra, lymfatický systém nebo ledviny. Postižena
může být i kůže, v našich zeměpisných šířkách se setkáváme nejčastěji
s erythema nodosum. Jako Loefgrenův syndrom je označována bilaterální
hilová lymfadenopatie, erythema nodosum a horečka. U většiny nemocných
s Loefgrenovým syndromem dochází ke spontánní remisi choroby.
U nemocných se sarkoidózou jsou častější poruchy kalciového metabolismu
- hyperkalciurie je přítomna u třetiny nemocných, hyperkalcémie u 10%
pacientů. Dysregulace kalciového metabolismu je způsobena abnormální
syntézou vitamínu D aktivovanými plicními makrofágy a granulomatózní
tkání (Adams, 1983).
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Diagnostika (Tabulka č. 2)
Tabulka č. 2 Diagnostický proces u pacientů se sarkoidózou dle doporučení
ATS/ERS/WASOG (1999)
1. Anamnéza (profesionální a environmentální expozice, symptomy)
2. Fyzikální vyšetření
3. Zadopřední skiagram hrudníku
4. Funkční vyšetření: spirometrie, plicní difuze
5. Krevní obraz + diferenciální rozpočet
6. Biochemické vyšetření krve: kalcium, jaterní testy, kreatinin, urea
7. Vyšetření moči
8. elektrokardiogram (EKG)
9. Oftalmologické vyšetření
10. Tuberkulinový test
Radiologický obraz
Zadopřední skiagram hrudníku se využívá ke stagingu choroby (Obr. 1).
V současné době se pro staging používá modifikace Scaddingovy
klasifikace dle De Remee (DeRemee, 1983) (Tabulka č. 3).
Tabulka č. 3 Stádia sarkoidózy dle nálezu na zadopředním skiagramu
hrudníku
0 normální skiagram hrudníku
I hilová a paratracheální lymfadenopatie bez postižení plicního parenchymu
II bilaterální hilová lymfadenopatie s postižením plicního parenchymu
III postižení parenchymu bez hilové lymfadenopatie
IV plicní fibróza
Klinické příznaky a nález na skiagramu hrudníku v době diagnózy přinášejí
prognosticky důležité informace. Ve stádiu I do 5 ti let u 75-80%
nemocných dochází ke spontánní remisi onemocnění, u 15% nemocných se
nález dlouhodobě nemění (Kirtland 1993). Perzistující hilová
lymfadenopatie nesouvisí s aktivitou choroby. Polovina nemocných ve
stádiu II zaznamená do 5 ti let remisi, u čtvrtiny se nález dlouhodobě
12

nemění a u čtvrtiny nemocných dochází v čase k progresi onemocnění. U
pacientů ve stádiu III zaznamenáváme remisi u 40% pacientů, u stádia IV
se s remisí nesetkáváme (Neville, 1983). Nemocní, u kterých během dvou
let nedošlo k progresi onemocnění, jsou pozdní relapsy neobvyklé. Naopak
tam, kde během dvou let nedošlo ke zlepšení, je remise nepravděpodobná.
Dvacet pět procent skiagramů hrudníku u nemocných se sarkoidózou je pro
sarkoidózu netypických a u 5-10% nemocných s normálním skiagramem
hrudníku počítačová tomografie s vysokou rozlišovací schopností (HRCT)
zachycuje plicní postižení. HRCT se používá při stanovení diagnózy,
posouzení distribuce a aktivity onemocnění (Dawson, 1990). Důležité je i
využití HRCT k vyhledání vhodného místa pro transbronchiální plicní
biopsii a punkci uzlin. HRCT obraz sarkoidózy zahrnuje: zesílení
interlobulárních sept, noduly asociované s bronchovaskulárními svazky či
subpleurálně lokalizované, porušení plicní architektoniky, intersticiální
infiltráty, hilovou a mediastinální lymfadenopatii (Obr. 2). HRCT dokáže
lépe než běžný skiagram hrudníku identifikovat postižení interlobulárních
sept.

13

Obr. 1 Zadopřední skiagram hrudníku u nemocné sa sarkoidózou II. stádia
(archiv autora)
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Obr. 2 HRCT nález pacientky s nitrohrudní sarkoidózou II.st (archiv
autora)

Funkční vyšetření
Typickým nálezem je restrikční ventilační porucha. Nemocní se
sarkoidózou mívají často snížené hodnoty vitální kapacity a plicní difuze.
Obstrukční ventilační porucha bývá diagnostikována u nemocných
s rozsáhlým endobronchiální postižením či fibrotickými změnami, bývá
popisována spíše v počátečních fázích choroby (Harrison, 1991). Vyšetření
plicních funkcí se užívá k monitorování nemocných a k rozpoznání změn při
progresi onemocnění. Nemocní ve stádiu I mají abnormální plicní funkce
pouze ve 20%, kdežto pacienti se sarkoidózou II 40% a IV 70%. Byla
prokázána dobrá korelace mezi histologicky prokázaným rozsahem
onemocnění ( denzita granulomů, stupeň intersticiální pneumonitidy,
přítomnost granulomatózní angiitidy a plicní fibrózy) a plicními funkcemi.
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Krevní testy
Nemocní se sarkoidózou mohou mít v krevním obraze lymfopenii. Dále se
můžeme setkat s vyššími jaterními testy a hyperkalcémii. Hladiny sérového
angiotenzin konvertujícího enzymu (SACE) mohou být zvýšené, stejně jako
u jiných granulomatózních chorob (Klech, 1982). Velmi vysoké hladiny
SACE jsou ovšem pro sarkoidózu typické. SACE odráží spíše celkové
postižení organismu granulomy než stupeň plicního postižení. U nemocných
se sarkoidózou by měla být vždy vyšetřena moč včetně kalciurie za 24
hodin. Za užitečný ukazatel aktivity a prognózy sarkoidózy je považován i
solubilní receptor pro IL-2 a sérová koncentrace neopterinu.
Bronchoalveolární laváž (BAL)
U sarkoidózy se setkáváme s lymfocytární alveolitidou, dominují CD4+T
lymfocyty (Costabel, 1992). Poměr CD4+/CD8+ T lymfocytů v tekutině
získané bronchoalveolární laváží (BALT) je užitečný, nicméně
nezanedbatelná část nemocných má tento poměr nižší, než je norma.
Výsledek BAL by měl být podpořen výsledkem biopsie, s průkazem
epiteloidních nekaseifikujících granulomů. Nemocní s vyšším
procentuálním zastoupením neutrofilů v BALT mají horší prognózu a méně
často u nich dochází ke spontánní remisi (Drent, 1999). Dle současných
doporučení by všichni nemocní se suspekcí na sarkoidózu měli podstoupit
BAL k vyloučení/prokázání lymfocytární alveolitidy.
Histopatologické změny
Granulomy nejsou znakem specifickým pouze pro sarkoidózu, setkáváme
se s nimi i u dalších chronických intersticiálních plicních chorob jako např.
EAA či berylióza. Převažujícími buňkami jsou epiteloidní buňky, které
vznikají z mononukleárních buněk. Granulomy dále obsahují obrovské
buňky, které také pocházejí z mononukleárních fagocytů. Mezi
epiteloidními a obrovskými buňkami v granulomu jsou rozmístěny i CD4+T
lymfocyty (Mishra, 1983). Granulom je obklopen především CD4+ T
lymfocyty, ale i CD8+ T lymfocyty a zralými makrofágy. Na periferii
granulomů mohou být i fibroblasty a kolagenní vlákna. Cytokinové a
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chemokinové prostředí se v průběhu tvorby granulomu dynamicky mění
(Tabulka č. 4).
Tabulka č. 4 Klíčové události formace granulomu
1. rozpoznání komplexu MHC II. třídy s antigenem na antigen prezentující
buňce CD4+T lymfocyty
2. makrofágy uvolňují cytokiny (TNF-alfa, IL-1, IL-6, IL-12, IL-15) a
chemokiny (IL-8, RANTES, MCP-1, MIP-1 a faktor stimulující kolonie
granulocytů a makrofágů (granulocyte-monocyte colony-stimulating
factor,GM-CSF)
3. oligoklonální proliferace CD4+ T lymfocytů, exprese Th1 cytokinů IL-2
a IFN-gamma
4. interakce makrofágů s lymfocytem prostřednictví mezibuněčné
signalizace a buněčného kontaktu. Toto vede k buněčné proliferaci, aktivaci
a spontánnímu uvolňování cytokinů oběma buněčnými liniemi v místě
zánětu
5. fibróza spojená s posunem k Th2 imunitní odpovědi, nadprodukce
fibrogenních cytokinů (transformující růstový faktor-beta / transforming
growth factor-beta, TGF-beta/, růstový faktor produkovaný destičkami
/platelet-derived growth factor, PDGF/ a insulinu podobný růstový faktor-1
/insulin-like growth factor-1, IGF-1/), aktivace neutrofilů
6. narušení procesu apoptózy dysregulací TNF-ligand/TNF-receptor
nadrodiny, změna v poměru Th1/Th2 cytokinů. Různý podíl faktorů
regulujících apoptózu může vysvětlit, proč u některých nemocných dochází
ke spontánní remisi, kdežto u jiných onemocnění progreduje.
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Obr.3 Histologický nález u nemocného se sarkoidózou-granulom (barvení
HE, archiv autora)
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Obr. 4 Sarkoidní granulom-detail (barvení HE, archiv autora)

Diagnóza sarkoidózy by měla být podpořena odpovídajícím histologickým
nálezem. Výjimkou je Loefgrenův syndrom. Biopsie by měla být
provedena z nejvíce postiženého orgánu. U nemocných s plicním
postižením je doporučováno provedení transbronchiální biopsie (TBB)
s odběrem více jak 4 vzorků, vhodné je toto vyšetření doplnit i biopsií
bronchiální sliznice. Pokud chceme potvrdit diagnózu sarkoidózy pomocí
TBB, musí být nález granulomu v odebraném materiálu kompatibilní
s klinickým obrazem. Pokud se u nemocného prokáže mediastinální
lymfadenopatie a zvláště pokud není provázena bilaterální hilovou
lymfadenopatií, měla by následovat punkce uzlin pod kontrolou
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endobronchiálním ulrazvukem (EBUS) či videoasistovaná torakoskopie
s odběrem a histologickým vyšetřením uzlin.
Terapie
Pokud je sarkoidóza provázena těžkými symptomy nebo dojde k postižení
očí, centrálního nervového systému či kardiovaskulárnho systému, je nutné
přistoupit k zahájení systémové kortikoterapie (Sharma, 1993). U
nemocných s plicním postižením je přístup k podávání systémové
kortikoterapie jiný. Kortikoterapie je obvykle indikována u pacientů
s progresivním zhoršováním plicních funkcí a plicními infiltráty. U
nemocných s progresí postižení navzdory systémové kortikoterapii by měla
být zvážena imunosupresivní léčba (Baughman, 1999).
Léčebné strategie u plicní sarkoidózy
Stádium I : Kortikosteroidy nejsou většinou indikované. Při artralgiích a
febriliích jsou lékem volby nesteroidní antirevmatika v nízkých dávkách.
Stádium II : Asymptomatičtí nemocní jsou obvykle sledováni, o léčbě se
rozhoduje dle vývoje choroby. Kortikosteroidy jsou indikovány u
symptomatických nemocných v takové dávce, která obtíže potlačí.
Stádium III : U stabilních asymptomatických nemocných s dobrými
plicními funkcemi není indikována léčba. Kortikosteroidy jsou podávány
symptomatickým nemocným.
Stádium IV : Pokročilá plicní fibróza není příliš ovlivnitelná kortikoterapií,
přistupuje se k ní v případech se známkami aktivní alveolitidy.
Kromě nejčastěji užívané kortikoterapie se v léčbě sarkoidózy uplatňují i
další imunosupresiva. Hydroxychlorochin se používá při léčbě kožní
sarkoidózy a hyperkalcémie (Hennessy, 1988). Metotrexát lze využít u
nemocných, kde není možné podávát kortikosteroidy. Další léčebné
možnosti představuje azathioprin, chlorambucil, cyklosporin A nebo
ketokonazol. Sarkoidóza je systémové onemocnění, nicméně u nemocných
s predilekčním postižením plic lze zvážit i transplantaci (Heatly 1994).
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V diagnostice sarkoidózy lze využít také galiový scan, kožní tuberkulinový
test ( u nemocných se sarkoidózou bývá anergie k tuberkulinu) nebo
Kveimův test, při kterém je intradermálně aplikována pasterizovaná
suspenze části sleziny či uzliny osoby se sarkoidózou.
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Exogenní alergická alveolitida
Exogenní alergické alveolitidy (EAA) jsou onemocnění rozvíjející se po
opakované expozici inhalačním antigenům. Častými antigeny jsou např.
aviární proteiny, houby, termofilní baktérie a nízkomolekulární chemické
sloučeniny. Onemocnění se vyskytuje v různých klinických formách a může
vést až k nevratnému poškození plicního parenchymu. Přesná prevalence
choroby není známá, liší v závislosti na klimatu, ročním období,
geografických podmínkách, místních zvyklostech a pěstování technických
plodin. Prevalence farmářské plíce je v literatuře udávána 4 až 170 na 100
000 farmářů. Incidence onemocnění u švédských a finských farmářů se
pohybuje kolem 2-4 na 100 000 farmářů za rok. Prevalence holubářské plíce
se odhaduje na minimálně 1,4 na 1000 chovatelů holubů. Je pravděpodobné,
že nemoc zůstává často nerozpoznána nebo zaměněna s jinou chorobou.
Udává se, že u 5-15 % osob vystavených vysoké koncentraci příslušných
inhalačních antigenů dojde k rozvoji EAA.
Etiopatogeneze
Do dnešní doby byla popsána celá řada antigenů, jejichž inhalace může vést
u vnímavých jedinců k rozvoji některé z forem EAA. Nejznámější, nejlépe
popsané a relativně nejčastější jsou farmářská plíce (expozice siláži, senu,
osivům) a holubářská plíce (ptačí peří, exkrementy) (Navaro, 2006)
(Tabulka č. 5).
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Tabulka č.5 Příklady etiologických agens a forem exogenní alergické
alveolitidy
Nosologická jednotka

Antigen

Zdroj antigenu

Farmářská plíce

Faeni rectivirgula

tlející seno, zrní, siláž

Ventilátorová

Thermoactimomyces vulgaris vodní rezervoáry,

pneumonitida

Acanthamoeba polyphaga

klimatizace

Bagasóza

T. vulgaris

tlející cukrová třtina

Suberóza

T. viridis

tlející korek

(klimatizace,
zvlhčovače vzduchu)

Penicillium glabrum
Plíce vinařů

Botrytis cincrea

plíseň na vinných hroznech

Plíce strojníků

Pseudomonas fluorescens

aerosol při obrábění kovů

Holubářská plíce

peří a výkaly ptáků

papoušci, holubi, kuřata

Kožešnická plíce

zvířecí srst

zvířecí srst

Plíce ošetřovatelů

sulfáty mědi

směs na ošetřování vinné révy

vinic
Onemocnění tiskařů

tlející voda

biblí

Rozvoj EAA byl však popsán i v souvislosti s domácími vířivkami a
bazény s horkou vodou (tzv. hot tub lung), se saunováním, se zvlhčovači
vzduchu a podobně (Vašáková, 2005). Nepochybně nejčastěji popisovanými
antigeny jsou bakterie a houby, se kterými se setkáváme ve svém okolí
takřka na každém kroku (Green, 2006) .
Patogeneze EAA není ještě do detailů známa. Na poškození plic se podílí
jak humorální, tak buněčná imunita. V časných fázích onemocnění (několik
hodin po expozici) dominuje poškození imunokomplexy a látkami
uvolněnými z aktivovaných neutrofilů. U subakutní a chronické EAA hraje
hlavní roli opožděný typ přecitlivělosti zprostředkovaný T lymfocyty
(Grubek-Jaworska, 2001). Není však známo, proč u některých
exponovaných osob dojde k rozvoji EAA a u jiných ne. Nevíme, proč
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přerušení expozice vede u některých jedinců k vymizení obtíží a úzdravě,
kdežto u jiných plicní poškození dále progreduje bez ohledu na přítomnost
vyvolávajícího agens. V současné době je přijímána hypotéza, že k rozvoji
EAA jsou kromě inhalačního antigenu nezbytné ještě další faktory (tzv.
promotory). Podle této hypotézy je k vyvolání nemoci nutná přítomnost
antigenu, ale sama o sobě jistě nestačí. Uplatňuje se pravděpodobně
geneticky podmíněná predispozice k rozvoji EAA. Již byla prokázána
souvislost mezi některými polymorfismy genu pro HLA II. třídy a genu pro
TNF-alfa a rozvojem EAA. Faktorem usnadňujícím rozvoj EAA je i
porucha funkce regulačních T lymfocytů (Camarena, 2001; Lacasse, 2003).
Mezi další promotory jsou zařazovány infekční agens, inhalace chemikálií a
poporodní období.
Po počáteční fázi alveolitidy může dojít k:
1. úzdravení, které je provázeno vymizením alveolitidy a regenerací
plicního parenchymu
2. částečnému uzdravení, část lézí zmizí, část zůstává
3. pomalé progresi směrem k plicní fibróze
4. rychlému rozvoji plicní fibrózy
Existují tedy pravděpodobně faktory ovlivňující jak regresi, tak progresi
onemocnění. Faktory vedoucí k regresi onemocnění zahrnují zřejmě T
lymfocyty zprostředkovanou desenzitizaci, produkci protizánětlivých
působků včetně antiproteáz a antioxidačních látek. Naopak na progresi
choroby se podílí např. pokračující expozice inhalačnímu antigenu. U
nemocných s chronickou progredující EAA byla opakovaně prokázána vyšší
produkce kolagenu plicními fibroblasty, snížená kolagenolytická aktivita a
excesivní produkce inhibitorů kolagenáz v plicích (Bourke, 2001; Cormier,
1993).
Příznaky a průběh
Klinické příznaky nezávisí obvykle na typu inhalovaného antigenu
(bakterie, houby, proteiny…). Průměrný interval mezi senzitizací a
začátkem obtíží je individuální, obtíže se mohou objevit i měsíce až roky po
expozici. Choroba může probíhat akutně, subakutně a chronicky. Někteří
autoři poukazují, že vhodnější by bylo retrospektivní rozdělení na EAA
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akutní intermitentní, akutní progresivní, chronickou progresivní a
chronickou neprogredující (Lacasse, 2003).
1.

akutní EAA: symptomy se objevují 4-8 hodin po intenzivní expozici

antigenu.

Nemocní udávají teploty, třesavky, slabost, častá je i bolest

hlavy, artralgie a myalgie. Z plicních příznaků dominuje významná dušnost,
tlak na hrudi a suchý kašel. Příznaky vymizí za 24-48 hodin a znovu se
mohou objevit při další expozici antigenu (Kurup, 2006).
2.

subakutní a chronická EAA: onemocnění se rozvíjí spíše při

dlouhodobé expozici antigenu o nízké koncentraci, obvykle v domácím
prostředí. Typickým příkladem je holubářská plíce. Choroba se rozvíjí
plíživě, pomalu progreduje námahová dušnost, slabost, nechutenství,
hubnutí. Nerozpoznaná a neléčená subakutní EAA může vyústit do
chronické formy onemocnění. U takto postižených pacientů vznikají
ireverzibilní plicní změny na podkladě plicní fibrózy, které svými důsledky
postupně vedou k pravostrannému srdečnímu selhání (Churg, 2006).
U všech forem onemocnění můžeme fyzikálně zachytit bilaterální krepitus
při plicních bazích a tachypnoi. Paličkovité prsty mívají nemocní
s chronickou EAA.
Diagnostika
Stanovit diagnózu EAA nemusí být vůbec jednoduché. Dosud nebyla
vytvořena celosvětově platná kritéria, která by usnadnila stanovení diagnózy
EAA (Tabulka č. 6, Tabulka č. 7).

Tabulka č. 6 Navrhovaná diagnostická kritéria pro EAA (Kupeli, 2004)
1. prokázaná nebo pravděpodobná expozice inhalačnímu antigenu
provázená příslušnými symptomy
2. prokázaná senzitizace (specifické imunoglobuliny G (IgG), vyšší
zastoupení lymfocytů v BALT)
3. typický obraz na skiagramu hrudníku a /nebo HRCT hrudníku,
restrikční ventilační porucha a /nebo snížená plicní difuze
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Tabulka č. 7 Klinická diagnóza EAA (Lacasse, 2003)
1. expozice známému antigenu
2. pozitivní specifické IgG (popř. sérové precipitiny)
3. opakované epizody příznaků
4. inspirační krepitus
5. symptomy 4-8 hodin po expozici
6. váhový úbytek
Pokud je přítomno všech šest kritérií, je pravděpodobnost diagnózy EAA
98%.
Podstatné je na onemocnění myslet a nepodceňovat sociální a pracovní
anamnézu. Pokud máme podezření, že by se mohlo jednat o onemocnění
EAA, vždy musíme pátrat po možném vyvolávajícím antigenu, protože
odstranění zdroje antigenu samo o sobě může vést k významnému zmírnění
obtíží nemocného. Pro akutní EAA je typické, že příznaky po přerušení
expozice mizí a objevují se při např. při návratu do daného prostředí.
Radiologický obraz
Radiologický obraz se mění podle formy onemocnění. Až 38 % pacientů,
převážně s akutní EAA, může mít normální nález na zadopředním
skiagramu hrudníku. V pozdějších stádiích onemocnění se na skiagramu
hrudníku setkáme se zastřením charakteru mléčného skla (ground glass) a
s retikulonodulacemi v různém poměru. Pro chronickou EAA je typický
nález voštiny (Obr. 3).
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Obr. 5 Zadopřední skiagram hrudníku- chronická EAA (archiv autora)

U akutně probíhající EAA bývá výraznější radiologický nález ve středních
plicních polích, u chronických forem spíše v horních plicních polích. Nález
hilové či mediastinální lymfadenopatie, stejně jako postižení pleury je u
EAA neobvyklé.
Senzitivita počítačové tomografie s vysokou rozlišovací schopností
(HRCT) hrudníku je vyšší než senzitivita prostých snímků hrudníku (Lynch,
1992; Silver, 1989). Existuje malá skupina nemocných s histologicky
prokázanou EAA a normálním nálezem na HRCT hrudníku.U akutní EAA
bývá popisováno zastření charakteru mléčného skla, u subakutní EAA spíše
okrouhlé opacity, pro chronickou EAA jsou typické retikulonodulace až
voština (Obr. 4). Centrilobulární a peribronchiální noduly na HRCT
hrudníku bývají často nacházeny u pacientů s chronickou EAA. Typický
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bývá i obraz okrsků mléčného skla v kombinaci s centrilobulárními noduly
(Ziora, 2005).
Obr. 6 Subakutní EAA na HRCT hrudníku(archiv autora)

Relativně často bývá popisován obraz intersticiálního plicního postižení na
inspiračních scanech a tzv. air-trapping na exspiračních HRCT scanech.
Nemocní s farmářskou plící mohou mít na HRCT spíše obraz emfyzému než
postižení intersticia (Remy-Jardin, 1993).
Bylo prokázáno, že okrsky charakteru mléčného skla na HRCT hrudníku
korelují s histopatologickým obrazem alveolitidy a reverzibilních
zánětlivých změn. Oproti tomu radiologický obraz voštinovité plíce
představuje chronické progresivní onemocnění s horší prognózou (Silva,
2007).
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Funkční vyšetření
Funkční vyšetření ve stanovení diagnózy EAA nepomůže, protože obdobné
změny, jaké mohou být patrné u EAA, nalézáme i u jiných intersticiálních
plicních chorob. Obecně nacházíme restrikční ventilační poruchu. Porucha
výměny plynů se projeví hypoxémií zhoršující se při námaze (Arshad,
1987). Již v časných stádiích onemocnění zaznamenáváme pokles difuzní
plicní kapacity pro oxid uhelnatý. Stupeň ventilačního postižení nekoreluje
s prognózou EAA.
Krevní testy
Nemocní s EAA mívají obvykle základní biochemická a hematologická
vyšetření krve v mezích normy. V séru pacientů s EAA, ale i v séru
asymptomatických jedinců exponovaných inhalačnímu antigenu, lze
detekovat specifické protilátky ve třídě IgG proti tomuto antigenu
(McSharry, 2006). V minulosti se při stanovení protilátkové odpovědi u
pacientů s EAA využívala precipI-TACe. S rozvojem imunodiagnostických
metod bylo prokázáno, že lepší metodou ke stanovení specifických IgG je
ELISA (enzyme linked immunosorbent assay). Bylo prokázáno, že ELISA
má vyšší analytickou sensitivitu (10-1000 ng/ml) a specificitu než
stanovování precipitujících protilátek. Od roku 2006 je vyšetření
specifických IgG metodou ELISA dostupné i na Oddělení Imunologie
Fakultní Thomayerovy nemocnice.
Bronchoalveolární laváž
V diagnostickém procesu stojí na důležitém místě BAL. V BALT obvykle
dominují lymfocyty, někteří autoři uvádějí jako jedno z diagnostických
kritérií více než 30 % lymfocytů v BALT (Chen, 2003, Inase, 2004).
Ukazuje se však, že toto kritérium platí převážně u nemocných s akutní a
subakutní formou onemocnění. U pacientů s chronickou EAA procentuální
zastoupení lymfocytů v BALT klesá. Obvykle dominují CD8+ T lymfocyty.
Bylo zjištěno, že poměr CD4+/CD8+ T lymfocytů v BALT se mění podle
typu choroby (akutní, subakutní, chronická) (Baughman, 2001; Welker,
2004). Podle některých autorů hodnota CD4+/CD8+ pravděpodobně závisí
na etiologickém agens, koncentraci antigenu, době expozice, genetické
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výbavě jedince, kouření a stádiu choroby (Thomas, 1995). Dále v BALT
nacházíme zvýšené procento neutrofilů a žírných buněk.
V literatuře je jako jeden z diagnostických testů uváděn i provokační
inhalační test, v našich podmínkách se běžně neprovádí, výjimkou je
diagnostický proces v případě EAA jako nemoci z povolání..
Histopatologické změny
Pokud si ani po provedení výše uvedených vyšetření nejsme jisti, zda se
skutečně jedná o onemocnění EAA, může být další užitečnou vyšetřovací
možností plicní biopsie. Histopatologické změny v plicní tkáni nejsou
závislé na typu antigenu, závisí spíše na stádiu choroby. Relativně nejméně
toho víme o obrazu akutní EAA, popisován je intersticiální zánět s depozity
imunoglobulinů a komplementu. Pro subakutní a chronickou EAA je
typický nález alveolitidy, intraalveolárních exsudátů, granulomů bez nekróz,
bronchiolitidy a v pokročilých stádiích onemocnění intersticiální fibrózy a
ztluštění alveolárních sept. Pokud chybí v plicní tkáni granulomy, může
nález připomínat nespecifickou intersticiální pneumonii (NSIP) (Ohtani,
2005). U nemocných s chronickými formami EAA může histopatologický
obraz imponovat jako UIP, můžeme se setkávat s voštinou i s trakčními
bronchiektaziemi (Sahin, 2007).
Terapie
Na prvním místě je třeba identifikovat inhalační antigen a pokusit se
zamezit další expozici tomuto antigenu. Pokračující expozice inhalačnímu
antigenu je jedním z prediktorů špatné prognózy. Pokud se jedná o expozici
v pracovním prostředí, nečiní identifikace antigenu větší problém. Pokud se
ovšem jedná o antigeny z domácího prostředí, může být jejich odhalení a
odstranění obtížné (Schwarz, 2000).
V akutní fázi onemocnění, při těžkém průběhu choroby a u progredující
EAA jsou v léčbě doporučovány kortikosteroidy. Po stanovení diagnózy se
používají vyšší dávky kortikosteroidů, dávka se následně upravuje (snižuje)
podle ústupu klinických obtíží. Přestože není známo, ovlivní-li dlouhodobé
podávání steroidů pozitivně průběh chronické EAA, při pokračujícím
zhoršování plicních funkcí obvykle léčbu kortikosteroidy nepřerušujeme. U
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akutní EAA v léčbě stojí na prvním místě také kortikosteroidy, přestože se
zdá, že jejich podávání neovlivní žádným způsobem další průběh choroby
(přechod do akutní nebo chronické formy) (Lacasse, 2005). U pacientů
s chronickou EAA, která má radiologický obraz IPF či histopatologicky
prokázaný obraz UIP, volíme obdobně jako u nemocných s IPF
kombinovanou imunosupresi.
Vzhledem k tomu, že léčba perorálními kortikosteroidy nemá vždy
uspokojivý efekt, navíc dlouhodobé podávání těchto léků je spojeno
s výskytem množství vedlejších účinků, intenzivně probíhá výzkum dalších
preparátů. Nejslibnější se zdá být cyclosporin a inhibitory lipooxygenázy.
Prognóza
Průběh EAA závisí na typu antigenu a době expozice, dávce a chemickém
složení antigenu a na individuální vnímavosti jedince k inhalačnímu
antigenu. Akutní forma onemocnění u chovatelů holubů má spíše dobrou
prognózu. Pokud ovšem dojde k rozvoji chronické progredující formy
onemocnění, je prognóza nemocných špatná.
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Idiopatická plicní fibróza
Idiopatická plicní fibróza (IPF) je onemocnění neznámé etiologie, které je
charakterizováno akumulací neutrofilů v plicních alveolech a
mononukleárních buněk v intersticiu s následným progresivním ukládáním
kolagenu v intersticiu a destrukcí plicní tkáně.
Epidemiologická data se celosvětově liší. Incidence onemocnění je 10,7
případů na 100 000 obyvatel pro muže za rok a 7,4 případů na 100 000
obyvatel pro ženy za rok (Coultas, 1994). Prevalence se pohybuje kolem 20
případů na 100 000 obyvatel u mužů a 13 případů na 100 000 obyvatel u
žen. Prevalence i incidence se mění s věkem, ve vyšších věkových
skupinách vzrůstá. Pacienti s IPF jsou obvykle staršího středního věku (5070 let), onemocnění se vyskytuje častěji u mužů (Baumgartner, 1997).
V anamnéze většiny pacientů s IPF je kouření, nemocní byli nebo jsou
kuřáky. U kuřáků se onemocnění manifestuje i v mladším věku. Mortalita
choroby je minimálně 50-70% pět let po stanovení diagnózy (Crystal,
2002). Střední doba přežití nemocných s IPF je 2-3 roky.
Etiopatogeneze
Jak jsme zmínili, etiologie onemocnění je neznámá. Selman et al. vyslovili
hypotézu, že IPF reprezentuje model abnormálního hojení v plíci, které je
charakterizováno absencí adekvátní reepitalizace a abnormalitami v chování
myofibroblastů (Selman, 2001). Fibróza je tak výsledkem perzistující
remodelace plicního intersticia. Mnohočetné inzulty poškozují a aktivují
alveolární epitel, který v alveolech indukuje rozvoj antifibrinolytického
prostředí. Epitelální buňky podukují růstové faktory, indukují migraci a
proliferaci fibroblastů a jejich diferenciaci do myofibroblastů. Subepiteliální
myofibroblasty a alveolární epitel produkují gelatinázy, které dále zvyšují
poškození bazální membrány a umožňují migrace fibroblastů a
myofibroblastů. Angiogenní faktory umožňují neovaskularizaci. Alveolární
a intersticiální myofibroblasty produkují proteiny extracelulární matrix,
především kolagen. Nerovnováha mezi intersticiálními kolagenázami a
tkáňovými inhibitory metaloproteináz vede k progresivnímu ukládání
extracelulární matrix. Vázne apoptotická signalizace myofibroblastů.
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Myofibroblasty produkují angiotensinogen, který vede k buněčné smrti
alveolárního epitelu a dále zhoršuje reepitelizaci. Přesné molekulární
mechanismy stojící za vznikem IPF však nejsou objasněny.
Příznaky a průběh
Pro IPF je typická pozvolná progrese námahové dušnosti a neproduktivní
kašel. U části nemocných se setkáváme i s teplotami, únavou, váhovým
úbytkem či artralgiemi. Nejčastěji bývá choroba diagnostikována rok od
počátku příznaků. Obvyklým fyzikálním nálezem je oboustranný krepitus
při plicních bazích. 40-75% nemocných má paličkové prsty (King, 2001).
V pozdějších stádiích choroby mívají nemocní známky cor pulmunale.
Diagnostika
Stanovení diagnózy IPF, jak dokumentují v Tabulce č. 8 uvedená
diagnostická kritéria, vyžaduje spolupráci klinika, radiologa a patologa.
Tabulka č. 8 Diagnostická kritéria IPF (ATS/ERS International
Multiisciplinary Consensus Classification of the Idiopathic Interstitial
Pneumonias, 2002)
Diagnóza jistá (histopatologicky prokázaná UIP)
1. vyloučení jiných známých příčin intersticiálního plicního postižení
(léková toxicita, environmentální vlivy, systémová onemocnění
pojiva)
2. abnormální ventilační parametry: restrikční ventilační porucha
a/nebo redukce vitální kapacity a/nebo porucha výměny plynů
(zvýšený alveolo-arteriální gradient) v klidu či při námaze nebo
snížení difuzní plicní kapacity
3. abnormality na konvenčním skiagramu hrudníku či HRCT
kompatibilní s IPF
Možná diagnóza IPF (bez histologického ověření u imunokompetentního
dospělého jedince)
1. Hlavní kritéria (musí být přítomna všechna)
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a. vyloučení jiných známých příčin intersticiálního plicního
postižení (léková toxicita, environmentální vlivy, choroby
pojiva)
b. abnormální ventilační parametry: restrikční ventilační
porucha a/nebo redukce vitální kapacity a/nebo porucha
výměny plynů (zvýšený alveolo-arteriální gradient) v klidu či
při námaze nebo snížení difuzní plicní kapacity
c. bibasilární retikulace s minimálními opacitami mléčného skla
na HRCT hrudníku
d. výsledek transbronchiální biopsie nebo BALu nepodporuje
alternativní diagnózu
2. Vedlejší kritéria (musí být přítomna 3 ze 4)
a. věk 50 let
b. pozvolný nástup jinak nevysvětlitelné dušnosti při námaze
c. trvání choroby déle než 3 měsíce
d. krepitus při obou plicních bazích
Radiologický obraz
Nejobvyklejším nálezem na skiagramu hrudníku jsou retikulace (Obr. 5
predilekčně se vyskytující v dolních partiích plic. Pozdním obrazem
svědčícím pro špatnou prognózu jsou hrubé retikulace, mnohočetné cysty a /
nebo voština (Staples, 1987). HRCT má důležitější úlohu v diagnostických
algorytmech než skiagram hrudníku. Dokáže odlišit nemocné s typickým
IPF obrazem od nemocných s jinými intersticiálními plicními procesy.
Popisována bývá oboustranná bazální subpleurální retikulace, která bývá
spojena s vícečetnými subpleurálními cystickými změnami (voština) a/nebo
trakčními bronchiektaziemi (Obr. 6) (Akira, 1993). Obraz konzolidace
plicní tkáně nebo noduly chybí. Pokud jsou přítomny všechny výše uvedené
znaky, s 90% pravděpodobností se jedná o IPF. Nicméně odpovídající
radiologický obraz má pouze cca 50% histologicky ověřených IPF. Pokud je
HRCT obraz netypický, měla by v diagnostickém procesu následovat plicní
biopsie. Nález opacit charakteru mléčného skla na HRCT hrudníku u
nemocných s IPF odpovídá intersticiálnímu zánětu, vyplnění alveolů
makrofágy nebo jemné fibróze (Nishimura, 1992). Obvykle se nejedná o
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reverzibilní nález, i přes léčbu se později v těchto oblastech vyvíjí
retikulace, voština nebo bronchiektázie. Retikulace na HRCT odpovídají
histopatologickým nálezům fibrózy. Voština reprezentuje dilatované
bronchioly komunikující s proximálními dýchacími cestami, jejich velikost
se mění s dýcháním. Představuje konečné stádium fibrózy.

Obr. 7 Zadopřední skiagram hrudníku pacienta s IPF(archiv autora)
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Obr. 8 HRCT hrudníku pacienta s IPF (archiv autora)

Funkční vyšetření
Pro IPF je charakteristická restrikční ventilační porucha a snížená difuzní
kapacita plic. Pokles difuzní plicní kapacity se projevuje nejprve při námaze
a tento nález může předcházet snížení plicních objemů. Zatímco zpočátku
nemocní v klidu nemívají respirační insuficienci, při námaze výrazně klesá
tlak kyslíku v arteriální krvi (Fulmer, 1979).
Bronchoalveolární laváž
Nemocní s IPF mívají v BALT vyšší procentuální zastoupení neutrofilů,
které obvykle koreluje s rozsahem retikulací na HRCT hrudníku (Wells,
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1994). Nebylo však prokázáno, že by měl počet neutrofilů v BALT vliv na
prognózu nemocných. Vyšší procentuální zastoupení eosinofilů v BALT
bývá spojeno s menším efektem systémové kortikoterapie (Anonymous,
1990). Lymfocytóza není typickým znakem IPF (King, 2000).V BALT
pacientů s IPF bývají detekovány nižší koncentrace fosfolipidů a
surfaktantových proteinů než u zdravých kontrol. V séru osob s IPF jsou
naopak koncentrace surfaktantového proteinu A a D zvýšené a jejich
hodnoty korelují s prognózou nemocných.
Histopatologické změny
Histologickým korelátem IPF je UIP. Hlavními histologickými rysy je
nehomogenní destrukce plicní architektoniky. Setkáváme se s fibrózou
alveolárních sept, zánětlivé postižení intersticia nebývá výrazné. Fibrotické
úseky vykazují časovou heterogenitu, nacházíme denzní acelulární kolagen
stejně jako rozroušené fibroblastické fokusy (Katzenstein, 1998). Úseky
voštinovité plíce jsou tvořeny cystickými fibrotickými prostory, které jsou
obklopeny bronchiolárním epitelem a vyplněny mucinem. V místech
postižených fibrózou a voštinou nacházíme hyperplazii myofibroblastů.
Maximum změn se nachází subpleurálně a paraseptálně (Kanematsu, 1994).
V odebraném materiálu by měl být vždy zachycen úsek relativně zdravé
plicní tkáně.
Terapie
Cílem terapie je zabránit progresi do ireverzibilní plicní fibrózy a cor
pulmonale. Léčbu je nutné zahájit v časných fázích choroby. Její efekt bez
ohledu na zvolený preparát lze hodnotit nejdříve za 3-6 měsíců. Současné
léčebné režimy pravděpodobně příliš nezlepšují kvalitu života nemocných
s IPF. ATS/ERS nedoporučuje zahajovat léčbu paušálně všem nemocným, u
nemocných nad 75 let, obézních, diabetiků, kardiaků, pacientů
s osteoporózou či konečnými stádii plicní fibrózy musí být vždy zvážen
poměr mezi přínosem léčby a rizikem komplikací podávané terapie. Pokud
je léčba zahájena, měla by zahrnovat systémově podávaný kortikosteroid +
azathioprin + N-acetylcystein. Využít lze i cyklofosfamid nebo kolchicin.
Zkouší se pirfenidon, penicilamin a cyklosporin. V klinické studii fáze III
37

pro nemocné s časnými stádii IPF je imunomodulační cytokin IFN-gamma.
Zkouší se podání neselektivního antagonisty endotelinového receptoru –
bosentanu (klinická studie fáze II/III). U vybraných nemocných lze zvážit i
plicní transplantaci.

Prognóza
Rychlejší progrese onemocnění bývá popisována u starších mužů, kuřáků
(zhoršuje se s množstvím vykouřených cigaret), s námahovou dušností,
středně těžkou a těžkou poruchou difuzní plicní kapacity, s vyšším
procentuálním zastoupením neutrofilů / eosinofilů v BALT a s dominujícím
nálezem voštin na HRCT hrudníku (McCormack, 1995). Medián přežívání
nemocných s IPF léčených i neléčených je méně než pět let (Park, 2000).
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Cytokiny
V následující kapitole se jen ve stručnosti zmíníme o úloze vybraných
cytokinů a jejich receptorů v patogenezi intersticiálních plicních procesů,
abychom blíže objasnili volbu vyšetřovaných genových polymorfismů.
V roce 1986 Mosmann et al. identifikovali Th1 (IFN-gamma, IL-2) a Th2
(IL-4, IL-5, IL-10) cytokinové skupiny a později byl popsán vliv
nerovnováhy exprese Th1/Th2 cytokinů při rozvoji imunopatologických
stavů (Mosmann, 1986). Bylo prokázáno, že Th1 cytokiny se podílejí na
rozvoji buňkami zprostředkované imunitní odpovědi, která může být
spojena s autoimunitními onemocněními a rejekcí štěpu po transplantaci.
Th2 cytokiny se účastní imunitní odpovědi u alergických onemocnění
(astma, atopická dermatitida) a chronických fibroproliferativních stavů (IPF,
systémová skleróza) (Romagnani, 1999). Zdá se, že cytokinový profil
uplatňující se při přirozené imunitní/zánětlivé odpovědi určuje fenotyp
choroby, který následně zodpovídá za uzdravení nebo progresi do fibrózy.
Th1/Th2 paradigma platí i u sarkoidózy. Měnící se cytokinové prostředí
ovlivňuje formaci granulomů a rozvoj plicní fibrózy. Převažující Th1
odpověď vede ke kompartmentalizaci T lymfocytů, tvorbě granulomu a
inhibici fibrogeneze. Th1 cytokiny IFN-gamma a IL-2 vedou k rozvoji
alveolitidy. Pokud u nemocného dojde k převaze produkce Th2 cytokinů,
rozvíjí se plicní fibróza. U nemocných se sarkoidózou byla prokázána vyšší
exprese TNF ligandů a receptorů T lymfocyty a také vyšší exprese IL-1, IL6, IL-8, IL-15, IL-18, TNF-alfa a GM-CSF alveolárními makrofágy.
Přechod k plicní fibróze zajišťují zejména fibrogenní cytokiny TGF-beta,
PDGF a IGF-I.
U EAA vede počáteční produkce Th1 cytokinů k rozvoji hypersenzitivní
reakce a antigen specifické imunitní odpovědi.
Rodina interleukinu 1
Do této rodiny patří mimo jiné i IL-1 alfa, IL-1 beta, receptorový
antagonista IL-1(IL-1ra), IL-18 a IL-33. IL-1 alfa je obvykle asociován
s membránou, IL-1 beta je sekretovaný (Dinarello, 1996). Obě isoformy IL1 jsou produkovány řadou buněk, váží se k IL-1 receptoru I. typu a mají
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podobné biologické funkce. IL-1ra má specifickou antagonistickou aktivitu.
Vyskytuje se ve dvou strukturálních variantách – sIL-1ra je sekretovaná
forma, produkovaná monocyty, makrofágy a neutrofily. Druhá forma icIL1ra zůstává v cytoplasmě monocytů, epiteliálních buněk a keratinocytů. IL1ra je tvořen po stimulaci IgG, lipopolysacharidem a GM-CSF a IL-4
(Arend, 1998). Jelikož IL-1ra ovlivňuje působení IL-1, a tudíž se může
uplatňovat při rezoluci plicního zánětu. Obě formy IL-1 indukují expresi
prokolagenu I a III fibroblasty, dále expresi kolagenu IV typu epiteliemi,
stimulují produkci glykosaminoglykanů a fibronektinu fibroblasty. IL-1
působí na fibroblasty jako mitogeny a indukují produkci IL-1, IL-6, CC a
CXC chemokinů fibroblasty. IL-1 dále ovlivňují produkci substancí
podílejících se na degradaci extracelulární matrix jako jsou kolagenázy,
gelatinázy, prostaglandin E2 (PGE2) a plasminogenový aktivátor. IL-1beta
vede k zvýšení exprese TGF-beta. Ukazuje se, že IL-1beta se uplatňuje
především v iniciální fázi poškození, po níž následuje fibrotická odpověď a
perzistentní exprese TGF-beta. TGF-beta má schopnost snižovat aktivitu IL1, protože se může vázat na IL-1 receptor a také může indukovat produkci
IL-1ra (Wahl, 1990). U nemocných s IPF byla prokázána zvýšená exprese
IL-1ra v tkáňových homogenátech, stejně tak byla prokázána vyšší
koncentrace IL-1ra v BALT. V intersticiu nemocných s IPF byla dále
prokázána nižší exprese IL-1beta (Smith, 1995). Cytokinové prostředí u
nemocných s IPF je méně prozánětlivé, než u zdravých kontrol.
Nerovnováha mezi IL-1ra a IL-1beta může zodpovídat za nadměrné
reparační úsilí a plicní fibrózu, jejíž rozvoj je stimulován i sníženou
produkcí PGE2 a kolagenáz (IL-1ra blokuje IL-1, který indukuje expresi
kolagenáz a PGE2).
Tumor nekrotizující faktor alfa
TNF-alfa je produkován makrofágy a část jeho účinků je podobná účinkům
IL-1. Indukuje expresi adhezivních molekul nutných pro přitahování
leukocytů. Indukuje proliferaci fibroblastů a expresi cytokinu IL-1, 6, CC a
CXC chemokinů a GM-CSF. TNF-alfa dále stimuluje produkci kolagenáz a
gelatináz, zvyšuje produkci PGE2, inhibuje tvorbu některých prokolagenů.
TNF-alfa je cytokinem, který tvoří most mezi zánětem, reparativními
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procesy, fibrózou a remodelací extracelulární matrix (Strieter, 1993). Při
inhibici TNF klesá exprese TGF-beta, IL-5 a infiltrace eosinofily. TNF alfa
se podílí jak na přísunu imunokompetentních buněk do granulomů, tak i na
rezoluci granulomů.
Transformující růstový faktor beta
TGF-beta existuje ve třech dimerických isofomách TGF-beta 1, 2 a 3.
Isoformy mají podobné biologické účinky, nicméně dominující isoformou je
TGF-beta1 (Laiho, 1992). Váže se na dva receptory- I a II typu, oba mají
podobnou strukturu. TGF-beta je produkován různými buňkami včetně
trombocytů, neutrofilů, eosinofilů, makrofágů, fibroblastů a endotelií. TGFbeta aktivuje expresi IL-1, TNF, PDGF a TGF-beta1 makrofágy. Působí
jako chemotaktický faktor pro fibroblasty a indukuje jejich proliferaci.
Pozitivně ovlivňuje tvorbu extracelulární matrix a redukuje její degradaci.
Umí ale i inhibovat rozvoj fibrózy - inhibuje IL-1 dependentní proliferaci
lymfocytů prostřednictvím potlačení exprese receptoru pro IL-2. TGF-beta 1
je u nemocných s IPF exprimován převážně mesenchymálními buňkami
včetně endotelu, kdežto exprese TGF-beta3 není v porovnání s kontrolami
zvýšená a TGF-beta2 nebyl u nemocných s IPF prokázán. Aktivace TGFbeta je jedním z rozhodujících momentů v rozvoji plicní fibrózy. U
nemocných s IPF byla prokázána zvýšená exprese TGF-beta,
imunohistochemicky je lokalizován v bronchiálních epiteliích a
hyperplastických pneumocytech II typu (Khalil, 1991).
Interleukin-2
IL-2 je aktivně uvolňován T lymfocyty. Působí prostřednictvím svého
receptoru jako růstový faktor pro T lymfocyty infiltrující plicní tkáň u
nemocných se sarkoidózou. IL-2 dále aktivuje alveolární makrofágy a
fibroblasty. Indukuje expreci MCP-1, který generuje produkci
profibrotických cytokinů a extracelulární matrix. IL-2 koordinuje činnost
Th1 lymfocytů, alveolárních makrofágů a fibroblastů (Antony, 2005).
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Interleukin-4
IL-1 je uvolňován řadou buněk (Th2 lymfocyty, přirozenými zabíječi (NK
buňky), žírnými buňkami, eosinofily) a účastní se vyzrávání Th2 lymfocytů.
Podílí se na rozvoji plicní fibrózy u nemocných s IPF i u pacientů se
sarkoidózou. Z bronchiálního epitelu indukuje uvolnění IL-8, což zajišťuje
influx neutrofilů a monocytů do místa zánětu (Kidd, 2003; Stříž 1999). IL-4
inhibuje také aktivaci makrofágů zprostředkovanou IFN-gamma.
Interleukin-6
IL-6 se podílí jako jeden z prvních na vyzrávání Th2 buněk. Je produkován
mnoha buněčnými liniemi včetně makrofágů, endoteliálních buněk,
fibroblastů a žírných buněk. Vysoké hladiny IL-6 (stejně jako vysoké
hladiny IL-4) blokují vývoj Th1 lymfocytů. Ukazuje se, že minimálně při
pokusech in vitro může mít IL-6 i antifibrogenní účinky, jelikož indukuje
expresi matrixové metaloproteinázy-13 (Herruzo, 2005).
Interleukin-10
IL-10 je produkován především alveolárními makrofágy, ale i Th2
lymfocyty. Má protizánětlivé a imunoregulační vlastnosti. Snižuje tvorbu
prozánětlivých cytokinů a snižuje schopnost dendrotických a jiných antigen
prezentujících buněk předkládat antigeny. Snižuje tvorbu IFN-gamma a IL2 T lymfocyty. Dále potlačuje tvorbu IL-1, IL-8 a TNF-alfa neutrofily a
makrofágy. Vyšší produkce IL-10 může stát za spontánní rezolucí
sarkoidózy u některých nemocných (Asadullah, 2003).
Interleukin-12
IL-12 je multifunkční cytokin tvořící spojku mezi přirozenou a adaptivní
imunitou. Především moduluje buňkami zprostředkovanou imunitní
odpověď, jelikož indukuje diferenciaci Th1 lymfocytů. Zvyšuje produkci
IFN-gamma, proliferaci a cytolytickou aktivitu NK buněk. Ovlivňuje i
angiogenezi-spouští antiangiogenní program mimo jiné prostřednictvím
produkce interferonu gamma a jeho tvorba vede k i poklesu exprese
vaskulárního a endoteliálního růstového faktoru (vascular endothelial
growth factor/VEGF) (Del Vecchio, 2007).
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Interferon gamma
IFN-gamma je klíčovým Th1 cytokinem. Je tvořen především T lymfocyty a
zvyšuje cytotoxické schopnosti alveolárních makrofágů a lymfocytů. Má
pleiotropní účinky na ostatní cytokiny, zvyšuje expresi angiostatických
chemokinů jako např. monokin indukovaný IFN-gamma (monokine induced
by IFN-gamma /MIG/CXCL9) či protein inducibilní IFN-gamma (IFNgama-inducible protein/ IP-10/CXCL10 ). Má především antifibrotické
účinky, snižuje proliferaci endoteliálních buněk a syntézu kolagenu
fibroblasty. IFN-gamma antagonizuje expresi receptoru pro IgE (která je
vyvolána IL-4) (Schroder, 2004).
Vaskulární a endoteliální růstový faktor
VEGF rodina zahrnuje šest blízce podobných členů: VEGF-A, PDGF,
VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D a virový homolog VEGF-E.Tyto faktory hrají
důležitou úlohu v regulaci růstu vaskulárního a lymfatického endotelu ve
vyvíjejících se organismech, stejně jako jsou hlavními aktéry angiogeneze,
která provází vznik tumorů nebo chronických zánětlivých onemocnění
(Fehrenbach, 1999). VEGF je exprimován v řadě tkání včetně plic.
Hlavními buňkami exprimujícími VEGF jsou alveolární epitelie,
makrofágy, buňky hladké svaloviny a myofibroblasty (Navarro, 2003).
VEGF stimuluje degradaci extracelulární matrix obklopující endotelie,
migraci a organizaci tubulárních struktur. Zvyšuje permeabilitu kapilár.
Jeho produkce je závislá i na okolních faktorech- hypoxie indukuje expresi
VEGF. Vliv na expresi VEGF má epiteliální růstový faktor (EGF), IL-1beta,
PDGF, TNF-alfa a TGF-beta. Působení VEGF na buňky je zprostředkováno
receptory pro VEGF VEGFR-1, 2 a 3 (Hamada, 2005)
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Chemokiny
Chemokiny jsou chemotaktické faktory, které regulují migraci buněk a
zajišťují komunikaci mezi imunitními a neimunitními buňkami (leukocyty,
endotelie, stroma a buňky plicního parenchymu). Lidské chemokiny jsou
rozděleny do čtyř příbuzných polypeptidových skupin a slouží jako
chemotaktické faktory pro neutrofily, eosinofily, basofily, monocyty, žírné
buňky, dendritické buňky, NK buňky a T a B lymfocyty (Zlotnik, 1999).
Chemokiny lze podle struktury a uspořádání stabilizujících cystinových
můstků rozdělit do několika hlavních poskupin. Rodina chemokinů
označovaná jako CXC má mezi dvěmi NH2-terminálními cysteiny vložený
jeden nekonzervovaný aminokyselinový zbytek - CXC cysteinový motiv.
CC chemokinová rodina má NH2-terminální cysteiny v juxtapozici (CC
cysteinový motiv). C chemokiny mají jednu NH2-terminální cysteinovou
skupinu a CXXC chemokiny mají NH2-terminální cysteinové skupiny
oddělené třemi aminokyselinovými zbytky (Rollins, 1997). Naše práce je
zaměřena především na CXC chemokiny, proto se blíže budeme věnovat
této skupině (Tabulka č. 9).
Tabulka č. 9 Nomenklatura chemokinů (podle Le, 2004)
C chemokiny
XCL1

Lymfotaktin-alfa

Lymphotactin-alpha

XCL2

Lymfotaktin-beta

Lymphotactin-beta

CC chemokiny
CCL1 I-309 (chemokin nemá jiný název, I-309 je název cDNA klonu
kódujícího patřičný glykoprotein)
CCL 2 Monocyte chemotactic protein 1 (MCP-1)
CCL3 Macrophage inflammatory protein 1 alfa (MIP-1 alfa)
CCL 4 Macrophage inflammatory protein 1 beta (MIP-1 beta)
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CCL5 Regulated on activation normal T-cell expressed and secreted
(RANTES)
CCL 7 Monocyte chemotactic protein 2 (MCP-2)
CCL8 Monocyte chemotactic protein 3 (MCP-3)
CCL9 Macrophage inflammatory protein 1 delta (MIP-1 delta)
CCL 11 Eotaxin
CCL13 Monocyte chemotactic protein 4 (MCP-4)
CCL 14 Hemofiltrate CC chemokine 1 (HCC-1)
CCL 15 Hemofiltrate CC chemokine 2 (HCC-2)
CCL 16 Hemofiltrate CC chemokine 4 (HCC-4)
CCL 17 Thymus and activation-regulated chemokine (TARC)
CCL 18 Dendritic cell chemokine 1 (DC-CK-1)
CCL 19 Macrophage inflammatory protein 3 beta (MIP-3 beta)
CCL 20 Macrophage inflammatory protein 3 alfa (MIP-3 alfa)
CCL 21 Chemokine with 6 cysteines (6Ckine)
CCL 22 Monocyte derived-chemokine (MDC)
CCL 23 Myeloid-progenitor inhibitory factor 1 (MPIF-1)
CCL 24 Myeloid-progenitor inhibitory factor 1 (MPIF-2)
CCL 25 Thymus expressed chemokine (TECK)
CCL 26 Eotaxin 3
CCL 27 Cutaneous T-cell-attracting chemokine (CTAK)
CCL28 Mucosae associated epithelial chemokine (MEC)

CXC chemokiny
CXCL1 Growth-related oncogene alfa (GRO-alfa)
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CXCL2 Growth-related oncogene beta (GRO-beta)
CXCL3 Growth-related oncogene gamma (GRO-gamma)
CXCL4 Platelet factor 4 (PF4)
CXCL5 Epithelial neutrophil activating protein (ENA-78)
CXCL6 Granulocte chemotactic protein 2 (GCP-2)
CXCL7 Neutrophil activating protein 2 (NAP 2)
CXCL8 Interleukin 8 (IL-8)
CXCL9 Monokine induced by interferon gamma (MIG)
CXCL 10 Interferon-gama-inducible protein (IP-10)
CXCL 11 Interferon inducible T cell alfa chemoattractant (I-TAC)
CXCL 12 Stromal cell derived factor-1 (SDF-1)
CXCL 13 B-cell attracting chemokine –1 (BCA-1)
CXCL 14 Breast and kidney exprssed chemokine (BRAK)
CXCL 15 lungkine
CXCL 16 Scavenger receptor for phosphatidylserine and oxidized low
density lipoprotein

(SRPSOX)

CXCL 17 Dendritic cell and monocyte chemokine (DMC)

CXXXC chemokiny
CX3CL1 Fractalkine

CXC chemokiny
CXC chemokiny se dále dělí do dvou skupin podle toho, zda mají nebo
nemají strukturální/funkční doménu skládající se ze tří aminokyselinových
zbytků Glu-Leu-Arg („ELR“ motiv). ELR+ CXC chemokiny působí jako
chemoatraktanty pro neutrofily a jsou silnými angiogenními faktory.
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Naopak ELR-CXC chemokiny atrahují mononukleární buňky a inhibují
angiogenezi (Moore, 1998).
Angiogenní rodina zahrnuje IL-8/CXCL8, epithelial neutrophil activating
protein-78 ENA-78/CXCL5, growth- related genes (GRO- alfa, beta,
gamma)/CXCL1,2,3 a granulocyte chemotactic protein-2 (GCP-2)/CXCL6,
některé formy platelet basic protein (PBP), beta- tromboglobulin a
neutrophil activating protein-2 (NAP-2) (Koch, 1992). Do angiostatické
chemokinové rodiny patří platelet factor 4 (PF 4)/CXCL4, monokine
induced by interferon gamma (MIG)/CXCL9, interferon gamma inducible
protein (IP-10)/CXCL10 a interferon inducible T cell alfa chemoatractant (ITAC)/CXCL 11 a stromal cell derived factor-1 (SDF-1)/CXCL 12.
Interferony indukují tvorbu angiostatických chemokinů IP-10, MIG a I-TAC
a naopak potlačují tvorbu angiogenních CXC chemokinů IL-8, GRO-alfa a
ENA-78 (Strieter, 1995).
CXC chemokinové receptory (Tabulka č. 10)
Působení chemokinů je zprostředkováno receptory sdruženými s Gproteiny.
Tabulka č.10 CXC chemokinové receptory (podle Murphy, 2000)
CXCR1

CXCL6, CXCL8

CXCR2

CXCL1, CXCL2, CXCL3, CXCL5, CXCL6, CXCL7,

CXCL8
CXCR3

CXCL9, CXL10, CXCL11

CXCR4

CXCL12

CXCR5

CXCL13

CXCR6

CXCL16

ELR+ chemokiny se váží na CXCR1 a CXCR2, které jsou exprimovány na
neutrofilech, T lymfocytech, monocytech, basofilech, keratinocytech,
žírných buňkách a endoteliích. CXCR3 je receptor pro ELR- chemokiny
(IP-10, MIG a I-TAC) a je exprimován na aktivovaných T lymfocytech za
přítomnosti IL-2. ELR- chemokiny a jejich receptory hrají důležitou úlohu
v regulaci funkcí makrofágů.
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CC chemokiny
CC chemokiny jsou chemoatraktanty pro monocyty, T a B lymfocyty, NK
buňky, dendritické buňky, basofily, mastocyty a eosinofily. Jsou
produkovány řadou buněk včetně monocytů, alveolárních makrofágů,
neutrofilů, destiček, eosinofilů, mastocytů, T a B lymfocytů, NK buněk,
keratinocytů, mesangiálních buněk, epiteliálních buněk, hepatocytů,
fibroblastů, buněk hladké svaloviny, mesotelií a endotelií. Tyto buňky
produkují CC chemokiny po stimulaci různými faktory včetně virů, IL-1,
TNF, složkou komplementu C5a, leukotrienem LTB4 a interferony. Jejich
produkce je zpravidla potlačována cytokinem IL-10 (Luster, 1998).
CC chemokinové receptory (Tabulka č. 11)
Pro CC receptory je charakteristické, že jejich exprese může být omezena
na jednotlivá stádia buněčné aktivace a diferenciace. Například monocyty
exprimují receptor CCR2 až po stimulaci IL-2, bez ohledu na přítomnost
CCL 2. IL-2 je dále potentním induktorem exprese receptorů CCR1 a CCR2
na CD45RO+ T lymfocytech. Schopnost těchto buněk exprimovat CC
receptory a reagovat na CC chemokiny je závislá na trvalé expozici IL-2
(Strieter, 1997). I pro CC chemokiny a jejich receptory platí, že jejich
produkce a exprese se u Th1 a Th2 lymfocytů liší. Naivní T lymfocyty
exprimují CCR7 ( a CXCR4) a migrují po stimulaci SDF-1 a MIP-3 beta.
CCR5 je exprimován na Th1 lymfocytech, zatímco CCR3, CCR4 a CCR8
jsou charakteristické pro Th2 lymfocyty.
Tabulka č. 11 CC chemokinové receptory
CCR1 ligand CCL3, CCL5, CCL7, CCL14, CCL15, CCL16, CCL23
CCR2 ligand CCL2, CCL7, CCL13
CCR3 ligand CCL5, CCL7, CCL11, CCL15, CCL26
CCR4 ligand CCL17, CCL22
CCR5 ligand CCL3, CCL4, CCL5
CCR6 ligand CCL20
CCR7 ligand CCL19
CCR8 ligand CCL1
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CCR9 ligand CCL25
CCR10 ligand CCL27

49

CXC chemokiny a jejich receptory v patogenezi IPF
Mechanismus buněčného poškození a úloha klasických buněk zánětu
v patogenezi IPF zůstává nejasná. Bylo však prokázáno, že na rozvoji plicní
fibrózy se podílí aktivované alveolární makrofágy, intersticiální makrofágy
a neutrofily. Chemokiny v kooperaci s profibrotickými cytokiny atrahují
myofibroblasty, makrofágy a další klíčové buňky do poškozené tkáně
(Vaillant, 1996).V BALT nemocných s IPF se setkáváme se zvýšeným
procentuálním zastoupením neutrofilů. Neutrofily mají schopnost uvolňovat
kyslíkové radikály, komplement, metabolity kyseliny arachidonové,
proteolytické enzymy a různé cytokiny, které ovlivňují plicní poškození a
přechod od přirozené k adaptivní imunitní odpovědi. Signály, které vedou
k influxu neutrofilů do plic nemocných s IPF nejsou do detailů známy.
Nepochybně se na něm podílí IL-8, jelikož u nemocných s IPF jsou jeho
koncentrace v BALT signifikantně zvýšeny a korelují s procentuálním
zastoupením neutrofilů v BALT (Carre, 1991). Patologie IPF představuje
znaky dysregulovaných a abnormálních reparativních procesů
s vystupňovanou angiogenezí, fibroproliferací a depozicí extracelulární
matrix. Přítomnost neovaskularizace byla popsána Turner-Warwickovou,
která prokázala neovaskularizaci se vznikem anastomóz mezi systémovou a
plicní mikrocirkulací (Turner-Warwick, 1987). Neovaskularizace je
asociována s úseky plicní fibrózy. U nemocných s IPF byla prokázána
nerovnováha mezi angiogenními a angiostatickými chemokiny. Plicní tkáň
nemocných s IPF vykazuje vyšší expresi IL-8 ve srovnání s kontrolními
skupinami. Hlavním zdrojem IL-8 v plicním intersticiu jsou fibroblasty a
místa s vyšší expresí IL-8 vykazují menší infiltraci neutrofily. Nelze
vyloučit, že vyšší procentuální zastoupení neutrofilů v BALT nemocných
s IPF patří do obrazu choroby, aniž by se neutrofily podílely v patogenezi
IPF.
Naopak produkce angiostatických chemokinů je u nemocných s IPF
snížena, jedná se především o chemokin IP-10. Jelikož fibroblasty osob bez
IPF produkují vyšší množství IP-10 než fibroblasty pacientů s IPF, je
pravděpodobné, že produkce chemokinů plicními fibroblasty hraje důležitou
úlohu v patogenezi IPF (Hyde, 1988).
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Plicní tkáň nemocných s IPF exprimuje vyšší množství ENA-78 než plicní
tkáň zdravých kontrol. Hlavním zdrojem ENA-78 jsou hyperplastické
pneumocyty II typu a makrofágy. Hyperplastické pneumocyty II typu jsou
nacházeny v místech aktivního zánětu a v blízkosti fibroblastických fokusů.
Není jasné, zda má větší vliv IL-8 nebo ENA-78, nicméně oba tyto
chemokiny se podílí na rozvoji plicní fibrózy u nemocných s IPF (Koch,
2001). Angiogenní působení ELR+ CXC chemokinů je zprostředkováno
především receptorem CXCR2 (Addison, 2000). Řada prací ukazuje, že
angiogeneze je důležitý biologický mechanismus, který podporuje
fibroplazii a depozici extracelulární matrix a že na těchto procesech se
podílí mimo jiné angiogenní chemokiny.
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CXC chemokiny a jejich receptory v patogenezi
sarkoidózy
U nemocných se sarkoidózou zajišťují přísun aktivovaných T lymfocytů
do plic chemokiny, jejichž tvorba je stimulována IFN-gamma MIG, IP-10,
I-TAC). Hlavním zdrojem těchto chemokinů jsou alveolární makrofágy.
ELR- chemokiny působí na CD4+ T lymfocyty prostřednictvím svého
receptoru CXCR3, který je na nich v hojné míře exprimován. Původně se
exprese CXCR3 vztahovala k Th1 cytokinovému prostředí, nicméně
nedávno byly identifikovány dva různé subtypy tohoto receptoru, každý
z nich je vázán na jiné cytokinové prostředí. Forma CXCR3A je aktivována
angiostatickými chemokiny při Th1 imunitní odpovědi; forma CXCR3B je
aktivována chemokinem CXCL4 při Th2 imunitní odpovědi (Pervushina,
2004). Podíl exprese jednotlivých forem receptoru v patogenezi sarkoidózy
není jasný.
Dalším důležitým zdrojem ELR- chemokinů jsou pneumocyty II typu. U
nemocných se sarkoidózou byly také prokázány vyšší hladiny IL-8,
zdrojem tohoto chemokinu jsou mimo jiné plicní fibroblasty.
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CXC chemokiny a jejich receptory v patogenezi EAA
U nemocných s EAA je nejméně literárních dat zabývajících se CXC
chemokiny a jejich receptory v patogenezi tohoto onemocnění. Většina
publikací také nebere v potaz rozdíl mezi cytokinovým prostředím u
nemocných s akutní a subakutní formou onemocnění (Th1) a chronickou
formou choroby (Th2). Nicméně bylo prokázáno, že CXCR3 a CXCR2 a
jejich ligandy se účastní patogeneze EAA (Agostini, 2005). Stejně jako u
sarkoidózy, receptor CXCR3 se uplatňuje především při Th1 imunitní
odpovědi a tvorbě granulomů, které bývají typické pro akutní a subakutní
formu onemocnění.
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Vliv genových polymorfismů na vznik a průběh
fibrotizujících plicních procesů
Sarkoidóza, EAA a IPF patří mezi choroby, u kterých se na manifestaci a
průběhu onemocnění pravděpodobně podílí genetická predispozice.
Genetické studie u sarkoidózy přinesly dostatek důkazů, které svědčí pro
vliv genetických faktorů na fenotyp onemocnění. Byla vytipována celá řada
kandidátních genů včetně genu pro TNF-alfa a IL-1 alfa . Alely LtalfaNco1
a TNF-308*2 jsou spojeny s vyšší produkcí TNF-alfa (Higuchi, 1998).
Nicméně v několika studiích nebyla prokázána souvislost mezi tímto
polymorfismem a sarkoidózou, v jiných byla prokázána souvislost
s Loefgrenovým syndromem (Seitzer, 1997). Vyšší riziko rozvoje
sarkoidózy bylo prokázáno u osob s alelami IL-1alfa*137 a F13A*188.
Studie zahrnující pacienty s IPF z Velké Británie a Itálie prokázala
pravděpodobný vliv polymorfismu genu pro IL-1ra (+2018) a TNF-alfa (308) na patogenezi IPF. U nemocných z Nového Mexika nebylo pozorování
potvrzeno. Byla pozorována korelace mezi snížením plicní difuzní kapacity
a polymorfismem intronové oblasti 4 genu pro IL-6 (v kombinaci s C alelou
na pozici 1690 genu pro TNF-RII). Nízká difuzní plicní kapacita byla
prokázána i u pacientů s T polymorfismem na pozici –889 genu pro IL-1
alfa. Další studie prokázaly vliv polymorfismů genu pro IL-10, IFN-gamma,
IL-1, IL-4 a TGF-beta (du Bois, 2002).
U nemocných s EAA byl zjistila vliv polymorfismu genu pro TNF-alfa ( 308 na ) na rozvoj choroby. Tento polymorfismus je asociován
s nadprodukcí TNF-alfa.
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Chemokiny a chemokinové receptory u pacientů
s fibrotizujícími plicními procesy
-vlastní pozorování-

Cíl a úvodní hypotéza
Cílem práce bylo porovnat chemokinové prostředí v BALT u nemocných se
sarkoidózou, EAA a IPF a vyšetřit vztah mezi koncentracemi chemokinů
v BALT, radiologickým obrazem choroby a ventilačními parametry
nemocných. Dále jsme se zaměřili na expresi receptorů pro tyto chemokiny
na CD4+T lymfocytech získaných BAL a zkoumali jsme vztah exprese
receptorů, koncentrace chemokinů a radiologického obrazu. K porovnání
radiologického obrazu jsme využili modifikovaného skórovacího systému
dle Gaye (Gay, 1998). U nemocných jsme provedli vyšetření periferní krve
ke stanovení polymorfismů genů pro vybrané cytokiny a u pacientů
s prokázanými polymorfismy jsme porovnávali jejich vztah ke
koncentracím chemokinů v BALT.
Úvodní hypotéza, která nás vedla k výzkumu, je založena na některých
podobnostech mezi IPF a chronickou EAA – položili jsme si otázku, zda
může mít chronická EAA podobné chemokinové prostředí zejména
s ohledem na angiogenní a angiostatické faktory jako IPF. Chronická EAA
stejně jako IPF patří mezi choroby s dominujícím Th2 cytokinovým
prostředím. Počáteční stádia sarkoidózy jsou typickým představitelem
choroby s Th1 cytokinovým prostředím, v pozdejších stádiích (III, IV)
převažuje Th2 cytokinové milieu..
Dle dostupných literárních údajů je naše práce první, která se zabývá
korelací exprese chemokinových receptorů s radiologickým obrazem
choroby. Zatímco byla publikována řada prací zabývající se dynamikou
produkce chemokinů u myšího modelu plicní fibrózy (bleomycinem
indukovaná plicní fibróza) nebo EAA (hypersensitivní reakce vyvolaná
Saccharopolyspora sp.), obdobných prací zabývajících se touto
problematikou u lidí je méně. V literatuře jsme se nesetkali s prací, která by
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se zabývala vlivem polymorfismů genů pro cytokiny na chemokinové
prostředí u pacientů s intersticiálními plicními procesy.

Materiál a metody
Pacienti a design studie
Jedná se o prospektivní studii, která probíhala na Pneumologické klinice
FTNsP v létech 2006-2008. Celkem bylo vyšetřeno 280 nemocných
s podezřením na intersticiální plicní postižení. Do studie byli postupně
zařazeni ti z nich, u kterých byla na základě diagnostického programu
stanovena diagnóza sarkoidózy (22 pacientů), EAA (16 pacientů) a IPF (8
pacientů). Demografická data pacientů jsou uvedena v Tabulce č. 12.
Tabulka č. 12 Demografická data ve studijní skupině
Sarkoidóza EAA

IPF

Počet pacientů

22

16

8

Věk

48,2±15,4

62,8±14,2 67,2±7,3

Pohlaví (muži/ženy) 10/12

3/13

6/2

Kuřáci/nekuřáci

7/15

2/14

1/7

FVC (L)

3,85±1,13

2,1±0,9

3,1±0,8

FVC (% n.h.)

92,3±25,4

72,2±18,9 86,3±19,7

FEV1 (L)

3,1±0,9

1,7±0,6

FEV1 (%n.h.)

90,5±23,2

72,7±17,5 88,6±20,9

Tlco (%n.h.)

74,8±23,5

47,1±13,4 44,8±22,8

Biopsie

22

2

2,5±0,7

4

FVC- usilováná vitální kapacita, FEV1 usilovně vydechnutý objem za 1
sekundu, Tlco transfer faktor, n.h.- náležité hodnoty, výsledky jsou
vyjádřeny jako průměr±směrodatná odchylka.
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Žádný z pacientů nebyl léčen systémovou kortikoterapií. Všichni nemocní
podepsali informovaný souhlas s provedenými vyšetřeními a zařazením do
studie, která byla schválena Etickou komisí FTNsP a IKEM.
Sarkoidóza byla u nemocných diagnostikována na základě doporučení
ATS/ERS/WASOG (Statement on Sarcoidosis, 1999) (Tabulka č.2). Čtyři
nemocní měli sarkoidózu I. stádia, 11 pacientů II. stádia a u 7 osob byla
diagnostikována sarkoidóza III. stádia. Ke stanovení diagnózy IPF
využíváme kritéria ATS/ERS (American Thoracic Society/european
Respiratory Society International Multidisciplinary Consensus
Classification of the Idiopathic Interstitial Pneumonias, 2002) (Tabulka č.8).
Jak je uvedeno v úvodu práce, pro EAA neexistují celosvětově uznávaná
kritéria (Fink, 2005). Na našem pracovišti je diagnóza EAA stanovena na
základě souboru vyšetření, která zahrnují pozitivní anamnézu stran expozice
inhalačnímu antigenu, kompatibilní klinický obraz, funkční vyšetření,
vyšetření specifických IgG, bronchoskopii (BRSK) s BAL, cytologickou a
cytometrickou analýzou BALT a HRCT hrudníku. Tam, kde není diagnóza
objasněna na základě výše uvedených vyšetření a stav pacienta to dovoluje,
indikujeme plicní biopsii.
Všichni pacienti podstoupili v rámci diagnostického procesu vyšetření
ventilačních parametrů: základní spirometrické vyšetření a
bodypletysmografie (Elite, MedGraphics, Minnesota, USA) a vyšetření
plicní difuze (Tlco) (ZAN 300, Messgerate GmbH, Oberthulba, Germany)
(Comittee on proficiency standards for clinical pulmonary function
laboratories, 1995). Dále bylo provedeno základní imunologické vyšetření,
BRSK s BAL (a následným cytologickým a cytometrickým zpracováním
BALT), vyšetření exprese chemokinových receptorů na CD4+T
lymfocytech v BALT průtokovou cytometrií a vyšetření supernatantu BALT
multiplexní analýzou s využitím přístroje Luminex a HRCT hrudníku. U
nemocných jsme provedli i vyšetření genových polymorfismů z periferní
krve.
BAL, cytologická a cytometrická analýza BALT (Tabulka č. 13)
BAL byla provedena flexibilním fibrobronchoskopem z oblasti středního
laloku pravé plíce (Costabel, 1989). Instilováno bylo 4-5 x 50 ml vlažného
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fyziologického roztoku, po každé instilaci následovala aspirace tekutiny.
První tři porce byly vyšetřeny cytologicky. Buňky čtvrté frakce byly
vyšetřeny průtokovou cytometrií, supernatant čtvrté frakce byl zmražen na –
80°C a uchován pro pozdější zpracování. Při vyšetření průtokovou
cytometrií byly použity konjugované a nekonjugované monoklonální
protilátky včetně protilátek proti CD3, CD4, CD8 a HLA-DR od firmy
Becton Dickinson (New Jersey, USA). Anti-CXCR3, anti-CXCR2 a antiCCR3 protilátky byly zakoupeny od firmy R& D systems Inc, Minneapolis,
USA. Data byla sbírána průtokovým cytometrem Cytomics FC 500
(Beckman Coulter, USA) a analyzována programem CXP (Beckman
Coulter, USA).
Tabulka č. 13 Cytologické a cytometrické vyšetření BALT
Sarkoidóza EAA

IPF

PMN (%)

12,4±19,6

19,0±29,3 13,8±23,0

Ly (%)

19,2±19,4

24,6±26,2 30,0±30,6

Eos (%)

0,4±1

4,8±8,1

5,1±9,8

CD4/CD8

7,7±7,4

2,1±2,2

2,3±1,2

CD4/CXCR3

1,5±3,7

0,6±0,6

1,5±1,7

CD4/CXCR2

0,8±1,1

1,3±2,2

0,7±0,5

CD4/CCR3

0,3±0,3

3,7±7,3

----------

23,5±8,5

24,4±7,8

Návratnost (ml) 28,2±8,0

Ly- lymfocyty, PMN- polymorfonukleáry, Eos- eosinofily. Výsledky jsou
vyjádřeny jako průměr±směrodatná odchylka. CD4/CXCR3, CXCR2 a
CCR3 byly stanoveny u 13 nemocných se sarkoidózou a 6 pacientů s EAA.
Ostatní hodnoty se týkají všech vyšetřených nemocných v jednotlivých
skupinách.
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Chemokiny v BALT (Tabulka č. 14)
Koncentrace chemokinů I-TAC, IP-10, IL-8, ENA-78 a VEGF
v supernatantu 4. frakce BALT byly stanoveny prostřednictvím Fluorokine
MultiAnalyte profiling (R & D systems, Minneapolis, USA) a Luminex 100
(Luminex Corporation, Texas, USA) dle pokynů výrobce. Pro jednotlivé
chemokiny byly zkonstruovány standardní křivky. Detekční limit pro ENA78 byl 3,6-6635 pg/mL, IL-8 0,32-2789 pg/mL, VEGF 0,03-3172 pg/mL,
pro IP-10 0,15-2267 pg/mL a pro I-TAC 0-842 pg/mL.
Tabulka č. 14 Koncentrace chemokinů v BALT
Sarkoidóza EAA

IPF

IP-10

77,6±180,8 137,9±371,8 56,5±117,2

I-TAC

1,4±3,0

10,0±36,3

0,7±1,2

IL-8

31,8±34,9

96,7±122,8

44,6±41,1

ENA-78 39,7±40,6

54,0±47,7

74,6±76,5

VEGF

30,2±41,1

16,9±15,5

57,8±56,4

Výsledky jsou vyjádřeny v pg/mL jako průměr±směrodatná odchylka.

HRCT skórovací systém (Tabulka č. 15, 16)
HRCT scany byly zhotoveny na přístroji Somatom Sensation Four
(Siemens, Germany). Rozsah alveolárních a intersticiálních změn byl
hodnocen pomocí modifikovaného skórovacího systému dle Gay SE (Gay,
1998). Zkušený radiolog určil alveolární a intersticiální skóre na 4 úrovních
levé a pravé plíce. Získaná skóre byla sečtena a pro každého pacienta bylo
vypočítáno průměrné alveolární a intersticiální skóre.
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Tabulka č. 15 HRCT skórovací systém
Stupeň postižení Alveolární skóre Intersticiální skóre
0

0

0, není voština

1

1-4%

1-4%, není voština

2

5-24%

5-24%

3

25-49%

25-49%

4

50-74%

50-74%

5

75-100%

75-100%

Obr. 9 Úrovně zjišťování jednotlivých HRCT intersticiálních a alveolárních
skóre
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Tabulka č. 16 HRCT skóre u jednotlivých diagnóz
Sarkoidóza EAA
HRCT alveolární skóre

IPF

1,0±1,2

2,5±1,6 1,0±1,1

HRCT intersticiální skóre 2,0±1,2

1,9±1,3 2,6±1,3

Výsledky jsou vyjádřeny jako průměr±směrodatná odchylka.
Cytokinové polymorfismy
Nemocným bylo po podpisu informovaného souhlasu odebráno do
zkumavky s ethylen-diamin-tetraoctovou kyselinou (EDTA) 10 ml periferní
krve. Po odběru byly lyzovány erytrocyty pomocí pufru RCLB, který
působil 20 minut. Zkumavka pak byla 10 minut centrifugována při 1300 x g,
po centrifugaci byl odstraněn supernatant. K sedimentu byl přidán pufr pro
lýzu leukocytů (WCLB), proteináza a sodium dodecyl sulfát (SDS). Směs
byla inkubována na rotátoru 18 hodin při 37°C. Po inkubaci byla přidána
6M NaCl a chloroform a směs byla 15 s protřepávána, následně
centrifugována 25 minut při 1300 x g. Supernatant byl přenesen do čisté
zkumavky a byly přidány 4ml absolutního alkoholu. Ze zkumavky byla
odebrána precipitovaná deoxyribonukleová kyselina (DNA) a
resuspendována ve sterilní vodě a skladována při 4°C. K vyšetření
genových polymorfismů v promotorové oblasti IL-1alfa, IL-1beta, receptoru
pro IL-1, IL-1RA, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IL-12, TNF-alfa, IFN-gamma a
genových polymorfismů v překládaných oblastech TGF-beta, IL-1beta, IL2, IL-4 a IL-4Ralfa byl použit Cytokine genotyping kit (Dynal, Biotech,
Norsko) podle pokynů výrobce (Tabulka č. 17).
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Tabulka č. 17 Seznam vyšetřených genových polymorfismů
POLYMORFISMUS
IL-1alfa –889
IL-1beta –511
IL-1beta +3962
IL-1R pst 1970
IL-1 RA mspa 11100
IL-4 Ralfa +1902
IL-12 –1188
IFN-gamma UTR 5644
TGF-beta1 codon 10
TGF-beta1 codon 25
TNF-alfa –308
TNF-alfa –238
IL-2 –330
IL-2 +166
IL-4 –1098
IL-4 –590
IL-4 –33
IL-6 –174
IL-6 +565
IL-10 –1082
IL-10 –819
IL-10 –592

GENOTYP
C/C C/T T/T
C/C C/T T/T
C/C C/T T/T
C/C C/T T/T
C/C C/T T/T
A/A A/G G/G
A/A A/C C/C
A/A A/T T/T
C/C C/T T/T
C/C C/G G/G
A/A A/G G/G
A/A A/G G/G
G/G G/T T/T
G/G G/T T/T
G/G G/T T/T
C/C C/T T/T
C/C C/T T/T
C/C C/G G/G
A/A A/G G/G
A/A A/G G/G
C/C C/T T/T
A/A A/C C/C

Statistika
Po statistické zpracování byl použit software BMDP-PC 90 a MedCalc. Ze
statistických metod byl využit Kruskal-Wallisův test s metodou
mnohočetného srovnávání a Spearmanův neparametrický test. Za statisticky
významné byly považovány hodnoty p< 0,05. Pro testování asociace
výskytu chemokinů v BALT a genotypu byl využit Pearsonův chi-kvadrát
test a Fisherův přesný test.
Výsledky
Ve vyšetřovaných skupinách jsme neshledali statisticky významné rozdíly
v diferenciálním rozpočtu buněk v BALT. Nemocní se sarkoidózou měli
významně vyšší podíl CD4+/CD8+ T lymfocytů v BALT než pacienti s
EAA či IPF (p<0,01). V první fázi výzkumu jsme se zaměřili na vliv
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exprese chemokinových receptorů a HRCT obraz nemoci u pacientů se
sarkoidózou a chronickou formou EAA. V obou skupinách jsme
nezaznamenali signifikantní rozdíly v expresi chemokinových receptorů na
CD4+T lymfocytech, nicméně u nemocných s EAA byla prokázána
dominantní exprese CCR3 na CD4+T lymfocytech. Nemocní s EAA měli
signifikantně vyšší alveolární skóre než pacienti se sarkoidózou (p<0,01),
HRCT intersticiální skóre se mezi skupinami nelišila. U nemocných
s chronickou EAA byla prokázána pozitivní korelace mezi procentuálním
zastoupením CD4+T lymfocytů v BALT, CXCR3 expresí na CD4+T
lymfocytech a HRCT alveolárním skóre (Graf č. 1).

HRCT alveolární skóre

Graf. č. 1 Korelace mezi expresí CXCR3 na CD4+ T
lymfocytech v BALT a HRCT alveolarním skóre u
nemocných s EAA
6
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1
0
0
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1
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2

Exprese CXCR3 na CD4+ T lymfocytech v BALT (%)

V žádné z vyšetřovaných skupin nebyla prokázána korelace mezi expresí
CXCR2 na CD4+T lymfocytech a intesticiálním HRCT skóre. Statisticky
signifikantní byla pozitivní korelace mezi expresí CCR3 na CD4+T
lymfocytech v BALT a intersticiálním HRCT skóre (p<0,05) (Graf č. 2).
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HRCT intersticiální
skóre

Graf č. 2 Korelace mezi expresí CCR3 na CD4+T
lymfocytech V BALT a HRCT intersticiálním skóre
u nemocných s EAA
5
4
3
2
1
0
0

5

10

15

20

exprese CCR3 na CD4+ T lymfocytech v BALT (%)

Dále byla prokázána negativní korelace mezi Tlco (% náležité hodnoty) a
CCR3 expresí na CD4+T lymfocytech ve skupine nemocných s chronickou
EAA (p<0,05) (Graf č. 3).

exprese CCR3 na
CD4+BALT T lymfocytech
(%)

Graf č. 3 Korelace mezi TLco and expresí CCR3 na
CD4+ T lymfocytech v BALT u nemocných s EAA
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Jiná korelace mezi výsledky průtokové cytometrie a ventilačními parametry
nebyla prokázána. Přestože u nemocných s EAA bylo pozorováno vyšší
procentuální zastoupení neutrofilů v BALT než u nemocných se
sarkoidózou, nebyla nalezena žádná korelace mezi počtem neutrofilů
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v BALT a HRCT obrazem choroby. Nebyla prokázána korelace mezi
procentuálním zastoupením lymfocytů v BALT a HRCT obrazem choroby,
ani korelace mezi procentuálním zastoupením HLA-DR+CD3 lymfocytů
v BALT a intesticiálním či alveolárním skóre (Sterclova M., Experimental
Lung Research 2009).
V další fázi jsme se u vybraných skupin nemocných zaměřili na
porovnání koncentrací chemokinů v BALT a posouzení vztahů mezi jejich
koncentrací, expresí chemokinových receptorů, ventilačními parametry a
HRCT obrazem choroby.
Koncentrace VEGF v BALT byly nejvyšší u nemocných se sarkoidózou,
nejvyšších koncentrací IL-8 v BALT dosahovali nemocní s EAA (Tabulka
č. 14). ENA-78 byla oproti skupině pacientů se sarkoidózou zvýšena v EAA
i v IPF skupině. Rozdíly však nedosahovaly statistické významnosti.
Koncentrace VEGF v BALT pozitivně korelovala s hodnotami vitální
kapacity a plicní difuze v celé skupině pacientů s intersticiálními plicními
procesy a ve skupině nemocných se sarkoidózou (p<0,05). Prokázali jsme
negativní korelaci koncentrace VEGF v BALT a HRCT intersticiálního
skóre u nemocných s IPF (p<0,05) (Graf č. 4).

HRCT intersticiální
skóre

Graf č. 4 Korelace mezi koncentracemi
VEGF v BALT a intersticiálním HRCT skóre
u nemocných s IPF
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Koncentrace IL-8 v BALF ve skupině všech nemocných s intersticiálním
plicními procesy a v podskupině nemocných se sarkoidózou negativně
korelovaly s vitální kapacitou i s hodnotami Tlco (p<0,05). Dále byla
prokázána pozitivní korelace poměru IL-8/ENA-78 s procentuálním
zastoupením neutrofilů v BALT u nemocných s IPF (p<0,05). (Vasakova,
Sterclova, Scandinavian Journal of Immunology, 2009)
Po rozšíření skupiny pacientů s EAA o 10 nemocných (celkem 16
pacientů) a skupiny IPF na celkem 8 nemocných jsme znovu porovnali
korelace mezi cytometrickým vyšetřením BALT a HRCT obrazem choroby.
U nemocných s EAA byla prokázána negativní korelace mezi HRCT
alveoláním skóre a poměrem CD4+/CD8+ T lymfocytů v BALT (p<0,01).
HRCT intersticiální skóre u nemocných s EAA pozitivně korelovalo
s procentuálním zastoupením neutrofilů v BALT a s koncentrací IL-8
v BALT (p<0,01). U nemocných s IPF HRCT alveolární skóre korelovalo
koncentracemi IL-8 v BALT, kdežto intersticiální skóre pozitivně
korelovalo s procentuálním zastoupením neutrofilů v BALT (p<0,01).
Neshledali jsme korelaci mezi expresí CXCR3 a CXCR2 na CD4+ T
lymfocytech v BALT a koncentrací výše uvedených chemokinů v BALT.
Jelikož nemocných se sarkoidózou bylo do skupiny zařazeno nejvíce,
pokusili jsme se porovnat koncentrace chemokinů v BALT u jednotlivých
radiologických stádií sarkoidózy. Porovnávali jsme čtyři nemocné se
stádiem I, 7 pacientů ve stádiu II a 5 osob ve stádiu III. Hladiny chemokinů
se mezi jednotlivými stádii sarkoidózy nelišili vyjma koncentrace IL-8,
která byla nejvyšší u nemocných ve III. klinickém stádiu (p<0,05)
(Vasakova, Sterclova, Respiratory Medicine 2009).
Při vyšetření genových polymorfismů bylo prokázáno, že u nemocných se
sarkoidózou korelovaly alely IL-4Ralfa (+1902)AA a IL-10 (-1082)G
s vyššími koncentracemi ENA-78 v BALT (p<0,05). U nemocných s EAA
jsme zaznamenali, že alely IL-6 (-174)CG a IL-6(nt565)AG také korelovaly
s vyšší koncentrací ENA-78 v BALT (p<0,05) (Tabulka č. 18-21). U
pacientů s IPF nebyla prokázána korelace mezi žádným z vyšetřovaných
genových polymorfismů a hladinou chemokinů v BALT. (Vasakova,
Sterclova, Respiratory Medicine, 2009).
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Tabulka č. 18. Korelace IL-4Ralfa(+1902)polymorfismu s koncentracemi
ENA-78 v BALT u nemocných se sarkoidózou (p=0,026)
Genotyp (počet nemocných)

průměr/SD

AA (11)

35.744 (SD=42.167)

AG(4)

64.228(SD=37.981)

Tabulka č. 19. Korelace IL-10(-1082)polymorfismu s koncentracemi ENA78 v BALT nemocných se sarkoidózou (p=0,023)
Genotyp (počet nemocných)

průměr /SD

AA (5)

46.936 (SD=60.714)

AG(8)

50.965(SD=28.934)

GG(3)

7.77(SD=12.771)

Tabulka č. 20. Korelace IL-6(-174)polymorfismu s koncentracemi ENA-78
v BALT u nemocných s EAA (p=0,0253)
Genotyp (počet nemocných)

průměr /SD

CG (5)

85.04 (SD=27.418)

GG(3)

16.583(SD=23.400)

Tabulka č. 21. KorelaceIL-6 nt 565polymorfismu s koncentracemi ENA-78
v BALT u nemocných s EAA (p=0,0253)
Genotyp (počet nemocných)

průměr /SD

AG (5)

85.04 (SD=27.418)

GG(3)

16.583(SD=23.400)
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Diskuze
Na první pohled jsou IPF, sarkoidóza i EAA tři naprosto odlišné
nosologické jednotky, nicméně všechny tři mohou vyústit v ireverzibilní
plicní fibrózu, která zhoršuje kvalitu a zkracuje život pacientů. Idiopatickou
plicní fibrózu provází fibrózní změny plicního intersticia od samého
počátku, u nemocných s EAA se při přetrvávající expozici inhalačnímu
antigenu mohou postupně vyvinout a zhoršovat. Jelikož i histologický obraz
IPF a EAA může být obdobný (plicní fibróza typu obvyklého) (Churg,
2006), zajímalo nás, zda se při rozvoji plicní fibrózy u nemocných s IPF a
EAA mohou uplatňovat obdobné mechanismy. Bohužel z etických důvodů
(BAL je spojena s možnými komplikacemi) do studie nemohla být zahrnuta
dostatečně velká věkem odpovídající kontrolní skupina zdravých jedinců.
Jsme si vědomi, že limitující je i množství vyšetřených nemocných a že
vzhledem k omezenému počtu pacientů v jednotlivých skupinách musíme
výsledky našeho výzkumu interpretovat s obezřetností.
Jak je patrné z tabulky sumarizující cytologické hodnocení BALT
(Tabulka č. 13), nemocní s EAA mají vyšší procentuální zastoupení
neutrofilů v BALT než pacienti s IPF a sarkoidózou. Neutrofily se také
účastní patogeneze plicní fibrózy a po aktivaci produkují množství
kyslíkových radikálů. Aktivované neutrofily obsahují gelatinázu B a
kolagenázu 2 a u nemocných s chronickou EAA stejně jako u pacientů s IPF
se podílí na rozvoji fibrózy. Prognostický význam procentuálního
zastoupení neutrofilů v BALT u nemocných s chronickou EAA zůstává
nejasný.
Vyšetřované skupiny nemocných se signifikantně nelišily v HRCT
intersticiálním skóre. U nemocných s IPF je vyšší intersticiální skóre
očekávaný nález, který patří do klinického obrazu onemocnění. Nemocní
s chronickou EAA také mívají větší podíl fibrotických změn. Poměrně
vysoké intersticiální skóre u nemocných se sarkoidózou lze vysvětlit
zařazením sedmi nemocných se sarkoidózou III.stádia, kde postupně
progreduje fibrotizace plicní tkáně.
V úvodu práce jsme zmínili, že CXCR3 hraje důležitou úlohu v patogenezi
granulomatózních onemocnění (Agostini, 2005), zatímco CCR3 může být
využit jako marker Th2 imunitní odpovědi (Strieter, 2005). U nemocných
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s EAA byla prokázána pozitivní korelace mezi expresí CXCR3 na CD4+T
lymfocytech v BALT a HRCT alveolárním skóre (p<0,01), stejně jako
korelace exprese CCR3 na CD4+T lymfocytech a HRCT intersticiálního
skóre (p<0,05) (Sterclova M., Experimental Lung Research 2009).
Domníváme se, že vyšší exprese CXCR3 na CD4+T lymfocytech může být
známku aktivní alveolitidy a dominujícího TH1 cytokinového prostředí.
Naopak převládající exprese CCR3 může dokumentovat ireverzibilitu
fibrotizujících procesů. Naše výsledky jsou konsistentní s prací Sallusta et
al., která prokázala, že u nemocných s chronickými formami EAA dominuje
Th2 cytokinové prostředí (Sallusto, 1997). Je otázkou, zda může být
převládající exprese CCR3 na CD4+T lymfocytech v BALT nemocných
s chronickými formami EAA prognosticky nepříznivou známkou dalšího
průběhu choroby. Podle výsledků naší studie by exprese CCR3 na CD4+ T
lymfocytech mohla sloužit jako biomarker identifikující skupinu pacientů
vyžadujících léčebné přístupy zaměřené na inhibici fibrogenze, jaké jsou
v současné době zkoumány i u nemocných s IPF.
Angiogeneze je nezbytná pro růst a obnovu tkání po poranění, ale může se
podílet i na poškození tkání při zánětlivých nebo fibrotizujících procesech.
Na tomto složitém procesu se podílí řada solubilních faktorů. Jsou to nejen
angiogenní chemokiny, ale i další působky včetně VEGF, růstový faktor pro
fibroblasty (FGF), angiopoetiny, TGF-beta a matrixové metaloproteinázy.
Jak jsme zmínili v úvodu práce, Turner-Warwicková et al. prokázali, že
novotvorba kapilár se týká i fibrotické plicní tkáně u nemocných s IPF.
Meyer at al. se ve své práci zabývali úlohou VEGF v patogenezi některých
intersticiálních plicních procesů. Zdokumentovali, že koncentrace VEGF
jsou u nemocných s IPF a sarkoidózou nižší, než u zdravých dobrovolníků
(Meyer, 2000). V námi vyšetřené skupině měli nemocní se sarkoidózou
vyšší koncentrace VEGF v BALT než pacienti s EAA nebo IPF, i když
rozdíl nedosahoval statistické významnosti. U pacientů s IPF koncentrace
VEGF v BALT negativně korelovaly s HRCT intersticiálním skóre. Další
autoři pozorovali u nemocných s EAA ve srovnání se skupinou zdravých
osob vyšší hladinu VEGF v séru a nižší hladinu v BALT (Koyama, 2002).
Tachihara et al. ukazuje, že snížení exprese VEGF mRNA může vést
k remodelaci alveolárního epitelu u nemocných s IPF a NSIP (Tachihara,
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2006). Přestože pokles hladin VEGF může vést i k apoptóze endoteliálních
buněk, u nemocných s fibrotickými plicními procesy k jejich apoptóze
nedochází. Zdá se, že VEGF má u těchto pacientů jinou úlohu, než je
indukce angiogeneze. Ebina et al. popisují upregulaci VEGF ve
fibroblastických fokusech nemocných s IPF a domnívají se, že VEGF se
podílí především na ochraně a regeneraci defektů alveolární stěny u
nemocných s IPF (Ebina, 2004).
Dominantní angiogenní efekt u nemocných s fibrotizujícími plicními
procesy mají spíše ELR+ chemokiny. Bylo prokázáno, že indukují
angiogenezi nezávisle na VEGF (Matsuda, 2008). Dalšími potentními
induktory angiogeneze jsou IL-4 a TNF-alfa. Extracelulární matrix a/nebo
molekuly na ní vázané modulují interakce mezi fibroblasty a endoteliemi,
nezávisle na koncentraci VEGF (Sorell, 2008). Při vyšetřování funkčních
parametrů v porovnání s hladinami chemokinů v BALT jsme prokázali
pozitivní korelaci koncentrace VEGF v BALT s vitální kapacitou a
hodnotami plicní difuze u nemocných se sarkoidózou (Vasakova, Sterclova,
Respiratory Medicine 2009). Roberts et al. popsali anti apoptotický vliv
VEGF na alveolární epiteliální buňky, což může vysvětlit výše zmíněné
pozorování (Robert, 2007). Domníváme se, že VEGF by mohl být dalším
potenciálním biomarkerem, který by mohl pomoci identifikovat
prognosticky příznivější formy onemocnění.
Na rozdíl od VEGF, ELR+ chemokiny se na angiogenezi u nemocných
s fibrotizujícími plicními procesy pravděpodobně podílejí. Antoniou et. al
prokázali, že u nemocných s IPF a EAA jsou hladiny IL-8 a ENA-78
signifikantně vyšší než u nemocných se sarkoidózou (Antoniou, 2006).
V naší práci jsme také pozorovali vyšší hladiny ENA-78 v BALT u
nemocných s EAA a IPF než u nemocných se sarkoidózou, nicméně
korelace nedosáhla statistické významnosti. Koncentrace IL-8 v BALT
negativně korelovaly s výsledky funkčního vyšetření jak u celé skupiny
pacientů tak u nemocných se sarkoidózou (Vasakova, Sterclova,
Scandinavian Journal of Immunology, 2009).
Zatímco při vyšetřování malých počtů nemocných s EAA a IPF jsme
neprokázali korelace mezi cytologickým a cytometrickým profilem BALT a
HRCT obrazem onemocnění, po výrazném rozšíření zejména skupiny
70

nemocných s EAA jsme zaznamenali negativní korelaci mezi CD4+/CD8+
T lymfocyty a HRCT alveolárním skóre u nemocných s chronickou EAA.
Toto pozorování plně koresponduje s naším předchozím pozorováním
(Šterclová, 2006) i s obecně akceptovaným zjištěním, že nemocní
s chronickými formami EAA mají vyšší hodnoty CD4+/CD8+ T lymfocytů
v BALT než pacienti s akutními a subakutními formami. HRCT
intersticiální skóre v rozšířené skupině nemocných s EAA pozitivně
korelovalo s procentuálním zastoupením neutrofilů v BALT a s koncentrací
IL-8 v BALT (p<0,01). Jak jsme již zmínili, neutrofily se nejen
prostřednictvím produkce kyslíkových radikálů podílejí na patogenezi plicní
fibrózy, a navíc je IL-8 jedním z jejich chemotaktických faktorů. U pacientů
s EAA bylo prokázáno, že produkce IL-8 může být indukována expozicí
inhalačním antigenům včetně endotoxinu (Keman, 1998). Nemocní
s chronickou EAA bývají vystaveni trvale nízkým dávkám inhalačních
antigenů, nelze tedy vyloučit, že produkce IL-8 je u nich kontinuální
s peaky odpovídajícími vyšší expozici inhalačnímu antigenu. IL-8 a tímto
mechanismem se neutrofily mohou podílet na progresi fibrózy, což je
dokumentováno korelací s HRCT intersticiálním skóre.
U nemocných s IPF korelovalo s koncentracemi IL-8 v BALT naopak
HRCT alveolární skóre (p<0,01). Bylo prokázáno, že na rozdíl od pacientů
s EAA u nemocných s IPF oblasti opacit charakteru mléčného skla na
HRCT hrudníku obvykle korespondují s histologickým nálezem počínající
jemné intersticiální fibrózy. V dostupné literatuře jsme nezaznamenali práci,
která by se zabývala zkoumáním exprese IL-8 v BALT v čase. Je možné, že
IL-8 u IPF je exprimován jen v počátečních fázích onemocnění a v pozdější
fázi s rozvojem voštinovité plíce u nemocných s IPF se neuplatňuje. Na
základě těchto pozorování nelze vyloučit, že úloha IL-8 v patogenezi IPF a
EAA je odlišná.
Dalším ze skupiny angiogenních chemokinů je ENA-78. Zdrojem ENA-78
jsou především aktivované makrofágy a hyperplastické pneumocyty II.
typu, které jsou histologicky prokazatelné především v okrscích plíce
postižené zánětem. Nezaznamenali jsme korelaci koncentrace ENA-78
v BALT s radiologickým obrazem IPF ani EAA, přestože koncentrace
ENA-78 s těchto skupinách byly vyšší než u nemocných se sarkoidózou.
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Bylo prokázáno, že ENA-78 má na rozdíl od IL-8 minimální úlohu
v regulaci přísunu neutrofilů, podílí se především na angiogenezi
(Goodman, 1998). Je tedy možné, že ENA-78 je produkována hlavně
v počátečních fázích fibrózy, podílí se na rozvoji angiogeneze, ale její
exprese nemá sama o sobě vliv na radiologický obraz onemocnění.
Protipólem angiogenních chemokinů jsou interferonem indukované
angiostatické ELR- chemokiny. Jak jsme v úvodu zmínili, patří mezi ně IP10 a I-TAC, které sdílejí společný receptor CXCR3. Strieter et al.
formulovali hypotézu, dle které by jedním z důležitých momentů
v patogenezi IPF mohl být defekt na ose CXCR3 ligandy/CXCR3 (Strieter,
2004). Tato studie dále prokázala, že I-TAC je jediný chemokin
angiostatické skupiny, který se skutečně stimulován IFN-gamma a tak
zpomaluje fibrogenezi. Nishioka et. al pozorovali deset krát nižší
koncentrace I-TAC v BALT než v séru pacientů se sarkoidózou (Nishioka,
2007). Prokázali, že I-TAC má stokrát vyšší afinitu k CXCR3 než ostatní
ligandy tohoto receptoru, a že se patogeneze fibrotických procesů účastní i
ve velmi nízké koncentraci. Toto pozorování odpovídá námi
dokumentovaným nízkým koncentracím I-TAC v BALT. Neprokázali jsme
statisticky signifikantní rozdíl v koncentraci I-TAC mezi pacienty s IPF a
EAA. Při interpretaci však musíme vzít na zřetel i možnost, že I-TAC může
působit i v koncentracích pod detekčním limitem námi zvolené metody.
Neprokázali jsme statisticky signifikantní rozdíl v koncentrací IP-10
v BALT mezi nemocnými s EAA a IPF. Práce Tagera et. al dokumentuje, že
podíl CXCR3 ligandů na ovlivnění angiogeneze není stejný (Tager, 2004).
IP-10 nejspíše nemá přímý vliv na angiogenezi, zdá se, že především
inhibuje chemotaktickou aktivitu plicních fibroblastů. Jeho efekt na
fibroblasty však není zprostředkován receptorem CXCR3. Složitost
působení chemokinů a provázanost chemokinové sítě dokresluje
pozorování, že IP-10 inhibuje receptor CXCR2 a tím nepřímo zasahuje do
angiogeneze (Wang, 2003). Neprokázali jsme ani korelaci mezi expresí
CXCR3 na CD4+T lymfocytech a koncentrací IP-10 v BALT u obou
skupin, což může být způsobeno mimo jiné existencí dvou forem CXCR3
receptoru, jak jsme uvedli v úvodu práce.
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Neprokázali jsme korelaci mezi koncentrací IP-10 v BALT a HRCT
obrazem choroby. Důvodem může být v čase se měnící exprese CXCR3
ligandů – bylo prokázáno, že exprese ligandů CXCR3 kolísá v čase,
v závislosti na trvání choroby (Belperio, 2002). Jelikož nemocní zařazení do
naší práce měli různé stupně plicního postižení, mohla se exprese CXCR3
ligandů u jednotlivých pacientů lišit. Na základě výše uvedených
pozorování nepovažujeme IL-8, ENA-78 ani IP-10 či I-TAC za potenciální
biomakery vhodné k selekci prognosticky nepříznivých skupin pacientů.
V další fázi studie jsme se věnovali korelacím koncentrací chemokinů a
genových polymorfismů. Statisticky významnou se ukázala být ve skupině
nemocných se sarkoidózou korelace mezi koncentrací ENA-78 v BALT a
polymorfismem genu pro IL-4Ralfa a IL-10. Nositelé alely IL-4Ralfa
(+1902)AA a IL-10(-1082)G měli vyšší koncentrace ENA-78 v BALT. Je
možné, že geneticky podmíněná upregulace IL-10 vede k vyšší tvorbě
chemokinu ENA-78 a zhoršuje průběh onemocnění u pacientů se
sarkoidózou. Tuto hypotézu bohužel nepotvrzuje porovnání koncentrací
ENA-78 u nemocných s různými radiologickými stádii sarkoidózy, nicméně
longitudinální studie chybí a vliv vyšších koncentrací ENA-78 na horší
prognózu nemocných se sarkoidózou nelze zcela vyloučit.
Grutters et al. pozorovali vliv polymorfismu genu pro IL-6 na průběh
sarkoidózy a zejména na progresi směrem k plicní fibróze (Grutters, 2003).
V naší skupině jsme pozorovali korelaci polymorfismu genu pro IL-6 (IL-6
–174CG a IL-6 nt565 AG) s vyššími koncentracemi ENA-78 v BALT u
nemocných s EAA, což může prokazovat vliv polymorfismu genu pro IL-6
na prognózu nemocných s EAA.
Shrnutí
V naší práci jsme prokázali, že exprese chemokinů a chemokinových
receptorů účastnících se angiogenních a angiostatických procesů ovlivňuje
radiologický obraz a funkční postižení u nemocných s intersticiálními
plicními procesy. Domníváme se, že dysregulace angiogenních a
angiostatických pochodů hraje úlohu nejen v patogenezi IPF, ale i
v patogenezi chronické EAA. Vliv na chemokinové prostředí mohou mít i
polymorfismy genů pro některé cytokiny. Jsme si vědomi, že výsledky naší
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práce mohou být ovlivněny i omezenými počty vyšetřených pacientů, což je
třeba brát v potaz při interpretaci výsledků. Faktem však zůstává, že
chronická EAA, IPF a některé formy sarkoidózy mají navzdory léčbě
progresivní průběh. V současné době bylo vyvinuto několik cytokinových
antagonistů, které se využívají k léčbě zánětlivých onemocnění. Pokud
budeme znát mechanismy ovlivňující zánět a fibrotizující procesy, můžeme
je využít k hledání nových léčebných metod. Z řad antagonistů
chemokinových receptorů se nabízí např. CXCR2 inhibitor reparixin, který
prokazatelně redukuje neutrofilii a vaskulární permeabilitu u myšího
modelu akutního plicního poškození (Zarbock, 2008).
Chemokiny a jejich receptory se v budoucnosti mohou stát i užitečnými
biomarkery, které mohou sloužit k identifikaci prognosticky nepříznivých
forem onemocnění. Z námi zvolených a vyšetřených chemokinů a jejich
receptorů připadá v úvahu CCR3 na CD4+T lymfocytech a VEGF.
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