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Seznam použitých zkratek 

ADO index  (age, dyspnoea, obstruction index) -  prognostický index kalkulovaný dle věku, dušnosti a 
stupně bronchiální obstrukce 
BODE index (body mass index, obstruction, dyspnoea, exercise tolerance index) - prognostický index 
kalkulovaný dle indexu tělesné hmotnosti, stupně bronchiální obstrukce, dušnosti a cvičební kapacity  
CAT skóre (COPD assessment test) - test pro ohodnocení chronické obstrukční plicní nemoci  
CB fenotyp - fenotyp CHOPN s přítomností chronické bronchitidy (neboli bronchitický fenotyp) 
CBF (ciliary beat frequency) - frekvence ciliárních kmitů  
CF - cystická fibróza a/nebo pacienti s cystickou fibrózou   
CI (confidence interval) - interval spolehlivosti  
CHOPN - chronická obstrukční plicní nemoc  
CV (coefficient of variation) - variační koeficient  
DC - dýchací cesty 
DLCO - difuzní kapacita pro oxid uhelnatý   
EKG - elektrokardiografie   
FEV1 - usilovně vydechnutý objem za 1. sekundu  
FEV6  -  usilovně vydechnutý objem za 6 sekund  
GOLD (Global initiative for chronic obstructive lung disease) - Světová iniciativa o chronické obstrukční 
plicní nemoci   
Hz - Hertz 
IC - inspirační kapacita  
ICD - index ciliární dyskineze  
IKS - inhalační glukokortikosteroidy 
LABA - long-acting beta2 agonist neboli dlouhodobě působící beta2mimetikum   
M-BODE - modifikovaný BODE index  
MCC - mukociliární clearance  
MMRC dyspnoea scale - modifikovaná MRC škála dušnosti  
NMCC - nazální mukociliární clearance   
NMCCt - čas nazální mukociliární clearance  
Non-CB fenotyp - fenotyp CHOPN bez přítomnosti chronické bronchitidy (non-bronchitický fenotyp) 
PFT´s  (pulmonary function tests) - vyšetření plicních funkcí  
RV - reziduální objem   
SD - směrodatná odchylka  
s (event.sec) - sekunda  
SGRQ (St.George´s Respiratory Questionnaire) - dotazník nemocnice Svatého Jiří  
TLC - totální plicní kapacita  
ZD - zdraví dobrovolníci   
6MWT - six minute walking test neboli šestiminutový test chůzí    
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Souhrn 

Úvod:  Postižení mukociliární clearance (MCC) je důležitým rysem chronické obstrukční plicní 
nemoci (CHOPN). O detailech nazální MCC u CHOPN subjektů však víme velmi málo. V této 
práci byly studovány parametry nazální MCC u pacientů s CHOPN a u dvou kontrolních skupin: 
zdravých dobrovolníků (ZD) a u dospělých trpících cystickou fibrózou (CF) s cílem prokázat a 
blíže popsat postižení MCC v oblasti nosní sliznice u nemocných s CHOPN. 
Metody: Nejprve byl proveden pilotní projekt porovnávající ciliární aktivitu v oblasti nazální a 
bronchiální sliznice u 17 osob ve stabilní fázi CHOPN. Následně byla zahájena observační studie 
zahrnující 98 nemocných s CHOPN a dvou kontrolních skupin: 15 pacientů s CF se srovnatelnými 
plicními funkcemi jako osoby s CHOPN  a 39 zdravých subjektů (ZD) stejného věku jako 
nemocní s CHOPN. U všech zkoumaných jedinců bylo provedeno měření času nazální 
mukociliární clearance (NMCCt) a mikroskopické vyšetření nativního vzorku nazální sliznice 
pomocí digitální kamery umožňující kalkulaci frekvence cilií (ciliary beat frequency, dále CBF) a 
analýzu jejich pohybu (ciliary beat pattern).   
Výsledky:  V pilotním projektu nebyl nalezen rozdíl v CBF  sliznice dolních (CBF bronchiálního 
vzorku 5.9 Hz ± 1.2) a horních (CBF nazálního vzorku 6.0 Hz ±  1.3) dýchacích cest (p = 0.427). 
Naopak byla zřetelně dokumentována středně významná asociace mezi stupněm ciliární dyskineze 
(κ = 0.733) v obou lokalitách. V hlavní části našeho výzkumu bylo následně zjištěno, že 
nejrychlejší MCC (nejnižší NMCCt) byla nalezena ve skupině ZD (575 s, 95% CI 522, 735) 
v porovnání s CHOPN (904 s, CI 770, 1086) p < 0.01 a s osobami s CF (1660 s, CI 899, 2553) p < 
0.05.  Frekvence ciliárních kmitů (CBF) u nemocných s CHOPN  (5.9 Hz, CI 5.4, 6.4) byla 
signifikantně nižší ve srovnání se ZD (7.2 Hz, CI 6.3, 7.5) p < 0.01. Také index ciliární dyskineze 
u nemocných s CHOPN byl odlišný (výraznější) ve srovnání se ZD (p < 0.001). Následnou 
subanalýzou CHOPN skupiny byla zjištěna více redukovaná MCC (vyšší NMCCt) a pomalejší 
ciliární frekvence u nemocných s bronchitickým (expektoračním) fenotypem CHOPN v porovnání 
s non-bronchitickým fenotypem onemocnění (NMCCt :  1081 s, CI 910, 1405 respektive 649 s, CI 
531, 820   p < 0.01;   CBF:  5.4 Hz, CI 5.1, 5.8 respektive 7.0 Hz CI 6.2, 8.9   p < 0.001).    
Závěr : Náš pilotní projekt nenalezl rozdíl mezi ciliárními parametry v oblasti horních a dolních 
dýchacích cest u nemocných s CHOPN. V hlavní části našeho výzkumu pak byla potvrzena 
vstupní hypotéza o přítomnosti postižené nazální MCC u bývalých kuřáků s CHOPN. 
Nejvýraznější stupeň postižení byl patrný u osob s expektoračním (bronchitickým) fenotypem 
onemocnění.                
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Summary 

Impairment of nasal mucociliary clearance in former smokers with stable chronic 
obstructive pulmonary disease relates to presence of a chronic bronchitis phenotype 
 
Background:  Associations between nasal and bronchial impairment have been repeatedly 
described in chronic obstructive pulmonary disease (COPD) whereas nasal mucociliary clearance 
(MCC) in COPD patients is not yet fully understood. We studied nasal MCC parameters in COPD 
patients and compared them with healthy adults (HA) and with cystic fibrosis (CF) patients with 
compromised MCC.  
Methodology: Pilot study of seventeen COPD patients without exacerbation; all of them were 
examined to investigate and compare nasal and bronchial ciliary beat frequency (CBF) and ciliary 
beat pattern. Main observational study of  98 COPD ex-smokers and subjects from control groups 
(15 CF and  39 HA) evaluated for nasal MCC time (NMCCt) and by digital video microscopy of 
nasal mucosa recording ciliary beat frequency (CBF) and ciliary beat pattern (index of ciliary 
dyskinesia).   
Results:  It was found no difference in mean ciliary beat frequencies between nasal (6.0 Hz ± 1.3) 
and bronchial (5.9 ± 1.3) mucosa (p = 0.427). We found medium association in degree of ciliary 
dyskinesia (κ = 0.733). In the main observational study: the NMCCt was decreased in HA (575 
sec, 95% CI 522, 735) compared to those with COPD (904 sec, CI 770, 1086) p < 0.01 and 
decreased in those with COPD compared to those with CF (1660 sec, CI 899, 2553) p < 0.05. 
CBF in COPD (5.9 Hz, CI 5.4, 6.4) was lower compared to HA (7.2 Hz, CI 6.3, 7.5) p < 0.01. The 
index of ciliary dyskinesia in COPD patients differed from HA (p < 0.001). We detected higher 
NMCCt (1081 sec, CI 910, 1405; 649 sec, CI 531, 820) p < 0.01 and lower nasal CBF (5.4 Hz, CI 
5.1, 5.8; 7.0 Hz CI 6.2, 8.9) p < 0.001 in patients with chronic bronchitis phenotype (CB) 
compared to non-CB patients.    
Conclusions:  It was not found any difference in nasal and bronchial ciliary beat frequencies and 
degrese of ciliary dyskinesia in our pilot study (COPD smokers). Subsequently we confirmed the 
presence of impaired nasal MCC in COPD ex-smokers. These impairments were apparent 
predominantly in the CB phenotype of COPD.               
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1  Úvod do problematiky  
     Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) v současnosti představuje rostoucí globální 
zdravotně-sociální problém (2,7). Přesto jí stále není věnována nedostatečná pozornost v porovnání 
s jinými „populárnějšími“ zdravotními riziky. Nepostihuje pouze osoby s dlouhodobým kouřením 
cigaret, nýbrž i subjekty exponované jiným typům inhalačních škodlivin (6). Vznik a rozvoj 
CHOPNI velmi úzce souvisí s genetickými dispozicemi každého člověka. Patofyziologicky se 
jedná o primárně pulmonální onemocnění s následnými mimoplicními projevy a mnoha interními 
konsekvencemi (14,30). Základem diagnostiky je stále funkční vyšetření plic s aplikací 
bronchodilatačních léků (14). Ke sledování vývoje nemoci máme několik typů dotazníků a 
posuzovacích škál (10). Většina pacientů trpí chronickým produktivním kašlem, hovoříme o tzv. 
fenotypu chronické bronchitidy (CB fenotypu) (3,10, 14,18). Trvalá nepřítomnost chronické 
expektorace je naopak charakteristická pro fenotyp CHOPN bez chronické bronchitidy (non-CB 
fenotyp) (28,29,38). CB fenotyp bývá obvykle provázen výraznější a rychlejší progresí onemocnění, 
četnějším výskytem akutních exacerbací a vyšším rizikem úmrtí v důsledku respirační infekce (8, 
21, 39).                  
     Existuje mnoho příčin retence hlenu v dýchacích cestách nemocných s CB fenotypem 
CHOPN. Kromě změn ve složení a množství produkovaného hlenu a zhoršené efektivity kašle je 
velmi důležitá rovněž snížená efektivita mukociliární clearance (MCC), na které se nejspíše podílí  
i dosud nespecifikovaná dysfunkce cilií respiračního epitelu (4,15,43,44). Je překvapující, že data o 
podrobnostech týkajících se deficitu MCC v literatuře téměř chybí. Současná terapie CHOPN 
stále nepřináší uspokojivé výsledky. Z tohoto důvodu  pokračuje hledání nových léčebných cílů. 
Jedním z možných se jeví právě příznivé působení na defektní MCC. Realitou je, že zatím žádné 
z rutinně používaných farmak v tomto směru nepřináší výraznější benefit.        
     U atopických i neatopických astmatiků bylo opakovaně prokázáno spojení mezi nazálním a 
bronchiálním postižením. Nyní se objevují práce prokazující přítomnost postižení horních 
dýchacích cest také u nemocných s CHOPN (16,19,20,31,33,35-37,40,49,50) . V našem výzkumu jsme 
tento fakt nejprve potvrdili a poté využili k tomu, abychom pomocí nazálních biopsií a sledování 
nazální ciliární aktivity zhodnotili obecné parametry MCC u osob s CHOPN. Jednalo se o bývalé 
kuřáky ve stabilní fázi choroby, tj.bez exacerbace. Kontrolní skupiny zahrnovaly respiračně 
zdravé dobrovolníky (ZD) stejného věku a dospělé nemocné s cystickou fibrózou (CF). Skupinu 
ZD jsme považovali za negativní (bez poruchy MCC) a osoby s CF za pozitivní kontrolu.  
 
 
2  Cíle a hypotézy  
Cíle   
     Pilotní projekt (projekt BRONCHUS/NOS) měl nejprve za úkol zavést a vyzkoušet metodiku 
mikroskopického vyšetřování nativní respirační sliznice a poté posoudit, zda ciliární parametry 
pacientů s CHOPN ve vzorcích nazální sliznice korespondují se stejnými parametry sliznice 
bronchiální (45).                                                                                                                                        
     Primárním cílem našeho hlavního projektu (projekt NAZÁLNÍ CILIE) bylo porovnání 
ciliárních parametrů respirační sliznice získané z oblasti nosní dutiny od nemocných s CHOPN 
s nálezy u zdravých osob stejného věku a dospělých subjektů postižených cystickou fibrózou se 
srovnatelným snížením funkce plic. Sekundárními cíly pak bylo zhodnotit ciliární charakteristiky 
u jednotlivých stadií CHOPN (dle tíže postižení FEV1, případně dle stupně plicní hyperinflace či 
dle několika prognostických indexů) a nalézt případné rozdíly u osob se dvěma nejčastějšími 
klinickými formami (fenotypy) tohoto onemocnění. 
      
Hypotézy  
     Hypotéza prvního (pilotního) projektu byla prostá: mezi ciliárními parametry epiteliálních 
buněk získaných z horních a dolních dýchacích cest osob trpících CHOPN by neměly být patrné 
zásadní rozdíly.  Jinak řečeno u osob s CHOPN lze akceptovat existenci konceptu jednotných 
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dýchacích cest zatím ověřenou hlavně u nemocných s bronchiálním astmatem.  S využitím výše 
popsaného konceptu jednotných dýchacích cest (pan-airways pattern) u nemocných s CHOPN lze 
pomocí studia nazálních biopsií usuzovat i na podobu bronchiálního postižení. Náš hlavní výzkum 
(projekt NAZÁLNÍ CILIE) byl zahájen s následujícími hypotézami:  1) u nemocných s CHOPN 
bude nalezena přítomnost postižení nazální MCC, 2) toto postižení bude více patrné u osob 
trpících bronchitickým fenotypem CHOPN. 
 
 
3  Materiál a metodika 
Soubory pacientů obou projektů    
     Všech 17 subjektů (13 mužů, 64.2 let  47-80 ± 9.7,  FEV1 61 %  21-81 ± 15) zahrnutých 
do našeho pilotního projektu (BRONCHUS/NOS) bylo celoživotními aktivními kuřáky 
s bronchitickým fenotypem CHOPN (ve všech čtyřech stadiích). Na Plicní klinice byli podrobeni 
bronchoskopickému vyšetření v celkové anestézii z důvodu diagnostiky či léčby plicního 
karcinomu.  
     Osoby zahrnuté do hlavní části výzkumu (projekt NAZÁLNÍ CILIE) byli dlouhodobě 
(nejméně 1 rok) sledováni pro CHOPN. Všichni byli bývalými kuřáky. Tíže CHOPN symetricky 
zahrnovala všechna stadia onemocnění včetně osob s non-bronchitickým fenotypem. Zkoumaný 
soubor byl iniciálně tvořen 100 dospělými osobami s jistou diagnózou CHOPN (onemocnění bylo 
ve stabilní fázi).Vzhledem k recidivě aktivního nikotinismu u 2 vyšetřených se počet subjektů ve 
skupině CHOPN nakonec snížil na 98. Projekt NAZÁLNÍ CILIE zahrnoval dvě kontrolní 
skupiny. V první byl 15 dospělých pacientů (se stejnými plicními funkcemi jako skupina 
CHOPN) dlouhodobě sledovaných v hradeckém Centru pro cystickou fibrózu. Tato kontrolní 
skupina (označená - CF) představovala pozitivní kontrolu, u které jsme očekávali nález 
redukované nazální mukociliární clearance. Druhou kontrolní skupinu nám poskytlo vyšetření 39 
respiračně zdravých dobrovolníků (ZD) stejného věku jako nemocní s CHOPN. Tato kontrolní 
skupina byla tvořena zdravotníky a respiračně zdravými pacienty s arteriální hypertenzí. Skupina 
ZD byla tvořena celoživotními nekuřáky, bez alergie, bez ORL patologie, bez pravidelné nazální 
medikace a představovala pro nás negativní kontrolu, u které jsme neočekávali přítomnost 
redukované nazální MCC. Základní demografická data a klinické charakteristiky vyšetřovaného 
souboru a obou kontrolních skupin jsou uvedena v tabulce 1. Obě části projektu byly schváleny 
v rámci tzv.Ciliární studie Etickou komisí LF UK Hradec Králové.    

Tabulka 1   
Základní demografické a klinické charakteristiky osob s CHOPN a obou kontrolních skupin CF a ZD (n 152) 
Parametr / Skupina   CHOPN ZD  CF  
Počet subjektů* 98  39 15 
Pohlaví [muži/ženy]* 79/19 22/17 6/9 
Věk [roky]* 65.1 ±9.3  63.2 ±9.6 26.3 ±8.3 
Kuřácká anamnéza ex-kuřák ** nekuřák *** nekuřák *** 
Nazální medikace ne ne  ne 
Nazální alergie  ne ne ne 
Předchozí nazální chirurgie  ne ne ne 
Bydliště   městská oblast městská oblast městská oblast 
Profesní inhalační rizika  ne ne ne 
Akutní respirační infekce   ne♦ ne ne♦ 
Chronická choroba plic či DC  CHOPN žádná CF  
Chronické vykašlávání ♦♦                 65/98 0/39 15/15 

Legenda: 
*Číselná data jsou prezentována jako absolutní čísla nebo průměry a směrodatné odchylky   
**   Stop-kuřáctví s kontrolou pomocí Smokerlyzeru  
*** Celoživotní nekuřáctví s kontrolou pomocí Smokerlyzeru  
♦ A navíc ≥ 8 týdnů bez exacerbace CHOPN či CF  
♦♦  Počet pacientů ze všech členů skupiny   



 

9 

Metodika vyšetřování   
Metodika vyšetřování v pilotním projektu (BRONCHUS/NOS) 
     Nemocní byli na bronchoskopickém sále podrobeni bioptickému odběru nasální a bronchiální 
sliznice (kyretkou z oblasti nazální sliznice respektive kleštěmi flexibilního bronchoskopu 
z oblastí velkých karinek obou plic). Odběr byl proveden těsně po úvodu do celkové anestézie: 
intravenózní anestézie – Fentanyl, Diprivan a Mivacron. Odběry z obou lokalit byly 
provedeny současně a to dvěma týmy. Podmínkou odběru byla makroskopicky zcela intaktní 
nazální a/nebo bronchiální sliznice. Nazální odběr byl pokaždé proveden pod přímou vizuální 
kontrolou z oblasti kraniální části dolní nosní skořepy. Odběr z bronchu pak z oblasti několika 
interlobárních a intersegmentálních karin (vždy zcela mimo oblast tumoru).  Nativní materiál 
z obou částí dýchacích cest byl okamžitě po odběru odeslán k mikroskopickému vyšetření. 
Podrobný popis metodiky nativního mikroskopického vyšetření je uveden dále.    
 

Metodika vyšetřování v hlavním projektu (NAZÁLNÍ CILIA) 
     Observační průřezová studie byla provedena v průběhu let 2005-2008. Všichni nemocní 
s CHOPN byli podrobeni komplexnímu přešetření stavu k určení stadia CHOPN, k verifikaci 
fenotypu a zejména k vyloučení alternativních respiračních diagnóz. U všech subjektů zařazených 
do toho výzkumu byla vyloučena přítomnost aktivního nikotinismu: skupina CHOPN byla 
tvořena výhradně bývalými kuřáky a obě kontrolní skupiny (pozitivní kontrolní skupina CF a 
negativní kontrolní skupina ZD) byly složeny z celoživotních nekuřáků. U všech osob 
participujících na výzkumu byly provedeny dva testy zaměřené na ciliární funkce: sacharinový 
test určený ke zhodnocení nazální mukociliární clerance (NMCC) a digitální video mikroskopie 
nativního vzorku nazální sliznice analyzující frekvenci a způsob ciliárních kmitů respiračního 
epitelu získaného biopsií nazální sliznice. Blíže viz tabulka 2.  
 
Rutinní vyšetřovací metody  
     Kromě zjištění anamnestických dat, fyzikálního vyšetření, provedení EKG a laboratorních 
testů, skiagramu hrudníku a vedlejších nosních dutin, podrobného funkčního vyšetření a analýzy 
dotazníků (5,29,33,37) byli všichni účastníci výzkumu vyšetřeni ciliárními testy (dále).  
 
Tabulka 2     
Vyšetřovací schéma použité v rámci hlavní části ciliárního výzkumu   
Vyšetření  /  Skupina  CHOPN  ZD  CF  
Anamnéza    +♦ + + 
Fyzikální vyšetření  + + + 
EKG + + + 
Laboratorní testy (vč. imunologických odběrů a α1-antitrypsinu) + -    - * 
Skiagram hrudníku a vedlejších               nosních dutin + + +  
Spirometrie     +** +    +** 
Bodypletysmografie a DLCO    + - + 
MRC škála dušnosti   + - - 
SGRQ + + + 
Smokelyzer test + + + 
NMCCt  (sacharinový test) – pravá strana   + + + 
Digitální videomikroskopie nativního vzorku nazální sliznice – levá strana  + + + 
6MWT + - - 
Potní test + - - 
Legenda 
Jednotlivé vyšetřovací metody byly provedeny ve stejném pořadí, v jakém jsou uvedeny v této tabulce 

 

+ Ano  - Ne 
♦ S cílenými otázkami zaměřenými na přítomnost čtyř základních nazálních symptomů: pocit  
   zablokovaného nosu, ucpaný nos, výtok z nosu a kýchání  
* Laboratorní vyšetření bylo provedeno předtím v rámci péče v Centru cystické fibrózy naší FN  
**Spirometrie s bronchodilatačním testem pomocí salbutamolu   
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Zkratky: CF – cystická fibróza, CHOPN – subjekty s chronickou obstrukční plicní nemocí, DLCO – difůzní kapacita plic pro oxid 
uhelnatý, EKG - elektrokardiografie, MRC škála dušnosti -  škála dušnosti dle Medical Research Council,  NMCCt – čas nazální 
mukociliární clearance, SGRQ – dotazník nemocnice Svatého Jiřího, ZD – zdravý dobrovolník, 6MWT – šestiminutový test chůzí  
 

 
Ciliární testy  
Vyšetření nazální mukociliární clearance (NMCC) 
     NMCC byla určena pomocí měření času nazální mukociliární clearance (NMCCt).  Ke zjištění 
tohoto parametru byl použit standardní sacharinový čas (9). Na horní povrch sliznice dolní nosní 
skořepy byla, pod přímou vizuální kontrolou, položena drobná částice čistého sacharinu (velikosti 
1mm3). Klidně sedící a lačný pacient byl vyzván k opakovanému (po 30 sekundách) polykání do 
doby vzniku pocitu sladké chuti. Test byl ukončen okamžitě v případě vzniku tohoto sladkého 
vjemu či po 60 minutách – v případě, že k vjemu sladké chuti do 1 hodiny vůbec nedošlo. Jako 
výsledek testu byla zaznamenána doba od aplikace sacharinového krystalu na sliznici až do 
prvního pocitu sladké chuti. NMCCt byl u osob s CHOPN a CF, tj.ve skupinách, ve kterých jsme 
předpokládali přítomnost porušené mukociliární clearance a také větší variabilitu NMCCt,  
kalkulován ze dvou testů provedených v dvou po sobě jdoucích dnech ve stejných okolních 
podmínkách (stejná pokojová teplota 21 °C a stejná relativní vlhkost 60 %). U zdravých 
dobrovolníků byl test proveden pouze jednou. V případě absence vjemu sladké chuti po hodině 
jsme do úst vyšetřované osoby položili sacharinový krystal, abychom ověřili přítomnost 
intaktních a normálně fungujících chuťových receptorů.   
 
Digitální video mikroskopie nativního vzorku nazální sliznice  
Odběr a zpracování nativního vzorku  
     Proužky nazálního epitelu, získané pod přímou kontrolou zraku několika jemnými stěry 
kyretkou z horního povrchu dolní nosní skořepy, byly uloženy do fyziologického roztoku v jamce 
podložního sklíčka a překryty krycím sklíčkem. Bezprostředně po odběru bylo podložní sklíčko 
s epitelovými proužky přemístěno do cytologické laboratoře.Během transportu bylo sklíčko se 
vzorky uloženo v termoboxu (při teplotě 20 - 21° C). V cytologické laboratoři bylo ihned po 
přijetí podložní sklíčko vyšetřeno pomocí světelné mikroskopie (Nikon Eclipse 80i, Japan) 
(17,36,46). Vzorky byly vyšetřeny v zástinu při použití 100 x zvětšení a olejové imerze. Okolí 
vzorků bylo ohříváno pomocí tří externích zdrojů tepla tak, že teplota vzduchu v okolí podložního 
sklíčka dosahovala tělesné teploty (37° C) a teplota uvnitř jamky podložního sklíčka během 
vyšetřování dosahovala přibližně 25° C. Záznam z 5 - 7 epitelových proužků byl snímán pomocí 
digitální video kamery (Sony XC HR 300, Japan) a uložena v paměti počítače. Vzorkovací 
frekvence kamery byla 50 obrázků/sekundu tj.50 Hz (13,47). Videosekvence byly následně 
vypáleny na DVD a později hodnoceny na širokém monitoru dvěma, na sobě nezávislými, 
pozorovateli (hodnotiteli). Během hodnocení byl záznam analyzován během normálního pohybu, 
během zpomaleného pohybu cilií a také snímek po snímku. Oba hlavní ciliární parametry 
(frekvence ciliárních kmitů a způsob ciliárních kmitů) byli určovány při bočném pohledu na 
ciliární epitelovou buňku (tzv.side profile).    
 
Frekvence ciliárních kmitů (CBF) 
     Frekvence ciliárních kmitů (ciliary beat frequency - CBF) byla zjišťována pomocí 
standardního a dříve opakovaně popisovaného algoritmu (22-24). Skupina kmitajících cilií byla 
sledována na obrazovce počítače a byl určován počet snímků nutných k vykonání 10 úplných 
ciliárních kmitů (22). Hodnoceny byly vždy pouze neporušené proužky nativního respiračního 
epitelu s minimálními celulárními projekcemi (tzn. epitelové proužky s rovnou či téměř rovnou 
linií buněk, bez výrazné buněčné prominence) a délkou ≥ 50 µm a to bez hlenu (48). Ciliární 
povrch epitelového proužku byl rozdělen na pět oblastí s délkou přibližně 10 µm. V každé          
oblasti byla provedena dvě měření frekvence ciliárního kmitu (to znamená 10 měření na povrchu 
každého epitelového proužku). Vzhledem k tomu, že u každého pacienta bylo hodnoceno 5 – 7 
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epitelových proužků a všechna měření byla provedena dvakrát (nejprve hlavním a poté v jiné 
době i vedlejším pozorovatelem), celková frekvence ciliárních kmitů byla kalkulována z poměrně 
velkého počtu měření (100 – 140 / osobu). 
 
Způsob ciliárních kmitů  
     K popisu způsobu (či vzorce) ciliárních kmitů (ciliary beat pattern) byl opět dvěmi nezávislými 
pozorovateli (dále používáme termínu hodnotitel) analyzován každý epitelový proužek a to 
pomocí již dříve popsaného semikvantitativního skórování (22,41). Základem analýzy způsobu 
ciliárního kmitu bylo pečlivé sledování cilií během každého cyklu zachyceného na videozáznamu. 
Normální, dokončený a koordinovaný pohyb řasinek dopředu a zpět v průběhu celého 
epiteliálního proužku byl skórován jako 0 (normokineze). Dyskineze byla definována jako 
abnormální pohyblivost řasinek zahrnující redukci amplitudy (tj. nedokončený kmit) a/nebo tuhé, 
třepetavé či škubavé kmity (tj. nekoordinovaný pohyb). Dyskineticky se pohybující cilie byly 
skórovány od 1 do 3 v závislosti na rozsahu dyskinetických změn v rámci epitelového proužku:        
1 – lehké a pouze fokální dyskinetické změny, 3 – těžká dyskineze v průběhu celého epitelového 
proužku, 2 – středně významná dyskineze (nesplňující popis těžké ani lehké dyskineze).  Z 5 – 7 
epitelových proužků hodnocených dvěmi pozorovateli bylo získáno 10-14 semikvantitativních 
hodnot (dosahujících hodnot od 0 do 3). Z nich byl pro každého pacienta (či zdravého 
dobrovolníka) vypočítán index ciliární dyskineze (ICD) jako modus všech zjištěných hodnot. 
V případě dvou modů byla zvolena hodnota bližší mediánu.  
 

Zjišťování ciliární akineze a dlaždicobuněčné metaplazie   
     U každého pacienta jsme rovněž pátrali po absenci řasinkového pohybu a po případné 
přítomnosti dlaždicobuněčné metaplazie. I zde byl použit velmi jednoduchý skórovací systém: 
jako skóre 0 – byla hodnocena úplná absence akineze a dlaždicobuněčné metaplazie ve všech 5-7 
epiteliálních proužcích od jednoho nemocného, jako skóre 2 jsme uzavřeli nálezy u osob s totální 
akinezou respektive totální dlaždicobuněčnou metaplazií ciliárního epitelu ve všech proužcích, 
skóre 1 bylo pak určeno subjektům s přítomností akineze respektive metaplazie v části proužků 
nazální sliznice (41).    

 
Hodnotitelé                                                                                                                                                       
Jak již bylo zmíněno výše, vzorky nativní nazální sliznice byly analyzovány vždy dvěma 
hodnotiteli (pozorovateli). Prvním (hlavním) hodnotitelem byl cytopatolog (dr.Tomšová) a 
druhým (vedlejším) pneumolog (autor této práce). Všechny ciliární analýzy byly provedeny 
oběma hodnotiteli zcela nezávisle (v jiný čas) a zaslepeně (bez znalosti výsledků toho druhého). 
Pro kontrolu bylo provedeno také statistické porovnání připadné variability či shody výsledků 
mezi oběma hodnotiteli (viz dále).  

 
Statistické zpracování  
Statistické zpracování pilotního výzkumu  
     Pro statistické zpracování jsme využili program NCSS 2007 (metody deskriptivní statistiky, 
párový t-test a kappa (κ) koeficient). Ze vzorků bronchiální i nazální sliznice jsme při statistickém 
hodnocení použili následující veličiny: průměrnou ciliární frekvenci (akineze nebyly započítané 
jako frekvence 0),  medián ciliární frekvence (akineze nebyly započítané jako frekvence 0), 
modus indexu ciliární dyskineze (pro přehlednost jsme vytvořili 2 kategorie dyskineze 1+0 a  2+3, 
při event. rovnosti jsme se přiklonili k horší kategorii), výskyt  akineze (0 nepřítomna, 1 přítomna) 
a výskyt metaplazie (0 nepřítomna, 1 přítomna). Stran indexu dyskineze, akineze a metaplazie 
byl, k vyhodnocení shody výsledků mezi nazální a bronchiální lokalitou, využit kappa (κ) 
koeficient (míra asociace - shody, souvislosti). K vyhodnocení míry asociace lze konstatovat, že 
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v případě absolutní velikosti κ koeficientu < 0.4 je shoda považována za malou, v případě κ 
koeficientu 0.4-0.75 se jedná o střední shodu a při hodnotách κ koeficientu > 0.75 se díváme na 
vysokou míru shody. 
 
Statistické zpracování hlavního výzkumu 
     Kvantitativní (číselná) data jsou prezentována jako průměr a směrodatná odchylka (mean±SD) 
případně jako medián s 95 % intervalem spolehlivosti. Kvalitativní data jsou prezentována jako 
počet osob a procenta osob s určitou kvalitativní charakteristikou z celkového počtu osob ve 
skupině.   
     Pro porovnání dvou skupin byla kvantitativní data analyzována pomocí t-testu (parametrická 
data) nebo Mann-Whitney či  Kolmogorov-Smirnov testů (neparametrická data). Při srovnávání 
více skupin byla použita analýza rozptylu s post-hoc Fisherovým LSD testem (parametrická data) 
nebo Kruskal-Wallis ANOVA s post-hoc Dunnovým testem (s Bonferroniho modifikací) 
v případě neparametrických dat.  Kvalitativní data byla analyzována Fisherovým přesným testem 
v kontingenčních tabulkách.  Vzájemné souvislosti mezi proměnnými byly určovány pomocí 
Spearmanova korelačního koeficientu.  Hodnota p < 0.05 byla považována za statisticky 
významnou. 
     K porovnání dvou měření NMCCt jsme použili Bland-Altmanovu metodu a Wilcoxonův rank 
test.  Pro určení odchylek v parametru CBF mezi oběma hodnotiteli (dr.Tomšová a dr.Koblížek) a 
mezi různými měřeními stejných vzorků jedním hodnotitelem (dr.Tomšová) byly určovány 
variační koeficienty: a) variační koeficient mezi oběma hodnotiteli a b) variační koeficient mezi 
různými měřeními od jednoho hodnotitele (re-analýza stejných vzorků od 10 nemocných). 
Variační koeficienty v obou případech byly porovnávány pomocí Wilcoxonova rank testu (24). 
Chí kvadrát tess byl použit ke zjištění případných rozdílů ve vnímání dušnosti u mužů a u žen. 
     Rovněž všechny výpočty hlavního projektu byly provedeny pomocí statistického softwaru 
NCSS 2007 (NCSS, Kaysville, Utah, USA).   
 

4. Výsledky  
Pilotní projekt (BRONCHUS/NOS)      
     Výsledky pilotního projektu vycházející z vyšetření 17 pacientů. Pro porovnání ciliárních 
frekvencí (v lokalitě bronchus a v lokalitě nos) se statistickými metodami testovala hypotéza 
shody proti alternativě neshody. Byl použit párový t-test. Pro průměry frekvencí ciliárních kmitů 
(CBF) byl výsledek testu (přesná hladina významnosti) p = 0.427, pro mediány CBF  p = 0.331 a 
pro modus indexu ciliární dyskineze p = 0.119. V žádném z porovnání nebyla zamítnuta hypotéza 
shody, resp. lze říci, že nebyl nalezen rozdíl mezi bronchiální a nazální sliznicí stran frekvence 
ciliárního kmitu.K vyhodnocení míry shody mezi nazálními a bronchiálními indexy ciliární 
dyskineze (modus ICD 0 či 1 nebo modus ICD 2 či 3) a přítomností (či nepřítomností) akineze a 
metaplazie byl použit kappa (κ) koeficient. U akineze dosahoval tento koeficient 0.282 (malé 
shody), u dlaždicobuněčné metaplazie respiračního epitelu 0.485 (střední míry shody) a u indexu 
ciliární dyskineze 0.733 (střední až vysoké míry shody) (31).   
 
Hlavní projekt (NAZÁLNÍ CILIA)      
     Do analýzy hlavního projektu (NAZÁLNÍ CILIA) bylo zahrnuto 98 bývalých kuřáků 
s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN), dále 15 dospělých osob trpících cystickou 
fibrózou (CF) se srovnatelnými plicními funkcemi jako osoby s CHOPN a skupina 39 zdravých 
dobrovolníků (ZD) stejného věku jako pacienti s  CHOPN (Tabulka 3). CHOPN nemocní byli 
stejného věku jako ZD (p = 0.146), osoby z CF skupiny byly mladší (p < 0.001).  
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Nazální mukociliární clearance (NMCC) 
     NMCC byla kvantifikována jako čas nazální mukociliární clearance (NMCCt). Nejrychlejší 
nazální mukociliární clearance byla nalezena u osob ze skupiny zdravých dobrovolníků, pomalejší 
clearance nazální sliznice byla patrná u nemocných s CHOPN a nejpomalejší pak u pacientů s CF. 
Tomu odpovídá nález nejvíce redukovaného parametru NMCCt u osob z kontrolní skupiny ZD 
v porovnání s nemocnými trpícími CHOPN (p < 0.01). Rovněž mezi skupinou pacientů s CHOPN 
a kontrolní skupinou s CF byl nalezen signifikantní rozdíl (p < 0.05) (Tabulka 3 a Graf 1). Za 
zmínku stojí skutečnost, že pouze tři osoby z kontrolní skupiny zdravých kontrol (ZD) měly 
NMCCt delší než 20 minut (1200 s). Na druhou stranu jsme prolongovaný NMCCt (> 20 minut) 
pozorovali u 36 nemocných s CHOPN (37 %) a dokonce u devíti pacientů s CF (60 %) (Graf 2).   
     Hodnota NMCCt pro nemocné s CHOPN a pro pacienty s CF byla kalkulována ze dvou měření 
a navíc ke kontrole přesnosti měření NMCCt byl proveden test pomocí Bland-Altmanovy metody. 
Tímto testem nebyl nalezen statisticky významný rozdíl mezi oběma měřeními ve skupině 
CHOPN i v kontrolní skupině CF. Následně byly výsledky dvou měření NMCCt u těchto osob 
(skupina CHOPN a skupina CF) ještě porovnány pomocí Wilcoxonova testu (Wilcoxon signed-
rank test) porovnávajícího rozdíly v mediánech (pro dvě měření osob s CHOPN p = 0.629 a pro 
dvě měření pacientů s CF p = 0.858), ale ani tento neprokázal signifikantní rozdíly mezi dvěma 
měřeními.   
     Nakonec jsme hledali případné korelace mezi hodnotou NMCCt a výsledky vyšetření plicních 
funkcí (včetně výsledků prognostických indexů) - nebyla nalezena žádná zjevná korelace mezi 
výše uvedenými proměnnými.   
 
Tabulka 3 
Přehled mukociliárních parametrů u všech vyšetřených subjektů (CHOPN, ZD a CF) 
Parametr / Skupina  CHOPN ZD CF CHOPN/ ZD CHOPN/CF 
NMCCt  [s]*   904 (770, 1086)  575  (522, 735) 1660 (899, 2253) p < .01∀ p < 0.05∀ 
CBF [Hz]* 5.9 (5.4, 6.4) 7.2  (6.3, 7.5) 6.8 (6.3, 8.9) p < 0.01∀∀ NS∀∀ 
ICD [0-3] **  0 – 2 (2.9) 

1 – 17 (25) 
2 – 38 (55.9) 
3 – 11 (16.2) 

0 – 14 (50) 
1 – 9 (32.1) 
2 – 5 (17.9) 
3 – 0 (0) 

0 – 0 (0) 
1 – 1 (11.1) 
2 – 6 (66.7) 
3 – 2 (22.2) 

p < 0.001° NS° 

Akineze [0,1,2]# 0 – 52 (53.1) 
1 – 37 (37.7) 
2 – 9 (9.2)    

0 – 30 (77) 
1 – 7 (17.9) 
2 – 2 (5.1) 

0 – 11 (73.3) 
1 – 4 (26.7) 
2 – 0 (0) 

p < 0.05° NS° 

Dlaždicobuněčná 
metaplazie [0,1,2]# 

0 – 57 (58.2) 
1 – 19 (19.4) 
2 – 22 (22.4) 

0 – 19 (48.7) 
1- 11 (28.2) 
2 – 9 (23.1) 

0 – 5 (33.3) 
1- 6 (40) 
2 – 4 (26.7)  

NS° NS° 

FEV1  [% náležitých 
hodnot]* ##  

49  (44, 60) 
55.5%  ±22,7  

104 (100, 108)  
103.2% ±12.6 

63 (35, 88) 
60.4%  ±23.2 

p < 0.001∀ NS∀ 

Legenda:  
*Číselná data jsou uvedena jako medián a 95 % interval spolehlivosti pro medián  
**ICD je prezentován jako počet pacientů s modem  0,1,2,3 (% ze všech členů vyšetřované skupiny) 
# Akineze a dlaždicobuněčná metaplazie jsou uvedeny jako počet osob s nepřítomností akineze či metaplazie (0),  
počet osob s parciální akinezí, respektive metaplazií (1) a počet nemocných s totální (2) akinezí nebo metaplazií ze 
všech členů vyšetřované skupiny (%)      ## FEV1 hodnoty jsou navíc prezentovány také jako průměr (±SD)  ∀ 
Kruskal-Wallisův test a Bonferroni-Dunnův test    ∀∀ ANOVA test a Fischerův LSD test   ° Fischerův přesný test  

Zkratky:  CBF – frekvence ciliárního kmitu (neboli ciliary beat frequency), CF – pacienti s cystickou fibrózou, 
CHOPN – subjekty s chronickou obstrukční plicní nemocí, FEV1 – jednovteřinový usilovný výdech,  ZD – zdraví 
dobrovolníci,  ICD – index ciliární dyskineze, NMCCt – čas nazální mukociliární clearance, NS – nesignifikantní 
rozdíl  
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Graf 1  
Výsledky NMCCt u osob s CHOPN, ZD a u nemocných s CF (viz tabulka 3) 
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Graf 2 
Zastoupení osob s prodlouženým NMCCt (>20 minut) ve všech třech vyšetřovaných skupinách   
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Frekvence ciliárních kmitů (CBF) 
     Vyšetření frekvence ciliárních kmitů (ciliary beat frequency - CBF) bylo zkompletováno u 105 
subjektů (68 pacientů s CHOPN, 9 nemocných s CF a 28 zdravých dobrovolníků). U ostatních 47 
osob tento parametr nemohl být změřen kvůli přítomnosti totální dlaždicobuněčné metaplazie 
nebo totální ciliární akineze (obě eventuality totiž zcela znemožňují analýzu ciliárních kmitů – 
v prvním případě nejsou patrné žádné cilie, ve druhém pak epiteliální cilie nejsou pohyblivé). Ve 
srovnání se zdravými dobrovolníky (ZD) byl patrný pokles CBF u nemocných s CHOPN a také u 
pacientů s CF. Rozdíl v tomto parametru mezi skupinou CHOPN a zdravými dobrovolníky 
stejného věku byl statisticky významný (p < 0.01). Rozdíl mezi nemocnými s CHOPN a 
pozitivními kontrolami trpícími CF  statistické významnosti nedosáhl (Tabulka 3, Graf 3). Za 
zmínku stojí uvést skutečnost, že výrazně redukovaný parametr CBF (< 6 Hz) byl nalezen u 36 
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osob (53 %) s CHOPN, avšak pouze u 1 nemocného (11 %) trpícího CF a u 3 (11 %) zdravých 
dobrovolníků.  
     K porovnání variability výsledků CBF mezi hodnotiteli a také k porovnání variability tohoto 
parametru při opakovaném měření jedním (hlavním) hodnotitelem jsme provedli (ve shodě se 
zahraničními doporučeními) zpětnou kontrolu pomocí tzv. analýzy variačních koeficientů (CV). 
Tato analýza neprokázala žádný signifikantní rozdíl mezi měřeními obou hodnotitelů ani mezi 
opakovanými měřeními stejných vzorků jedním (hlavním) hodnotitelem. 
     CBF špatně koreluje se sledovanými parametry plicních funkcí (stupněm obstrukce či plicní 
hyperinflace případně s poruchou plicní difuze) a také špatně koreluje s prognostickými 
parametry. Stejně tak korelace CBF s druhým ciliárním parametrem NMCCt nebyla výrazná.   
 
Graf  3   
Hodnoty nazální CBF zdravých dobrovolníků, osob s CHOPN a CF (viz tabulka 3)      
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Index ciliární dyskineze (ICD)  
     Vyšetření ICD (obdobně jako CBF) bylo zkompletováno u 105 subjektů (68 pacientů s 
CHOPN, 9 nemocných s CF a 28 zdravých dobrovolníků). Ve srovnání se zdravými dobrovolníky 
(ZD) byl patrný vzestup ICD (tzn. vyšší výskyt dyskinetických změn) u nemocných s CHOPN a 
také u pacientů s CF. ICD 0 nebo 1 (tzn. minimální či žádná ciliární dyskineze) byl pozorován u 
82 % zdravých dobrovolníků (ZD), avšak pouze u 28 % nemocných s CHOPN, respektive jen 11 
% pacientů s CF.  Byl tedy nalezen signifikantní rozdíl (p < 0.001) mezi ICD ve skupině CHOPN 
a ICD u osob s ZD (Tabulka 3 a Graf 4). 
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Graf 4 
Nazální ICD u zdravých osob (ZD), nemocných s CHOPN a pacientů s CF (viz tabulka 3)  
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Akineze a dlaždicobuněčná metaplazie  
    Výskyt řasinkové nepohyblivosti neboli ciliární akineze u osob s CHOPN byl výraznější v 
porovnání se zdravými dobrovolníky stejného věku (p < 0.05) (Tabulka 3 a Graf 5). Přítomnost 
dlaždicobuněčné metaplazie byla ve všech 3 vyšetřovaných skupinách (CHOPN, ZD a CF) 
srovnatelná (Tabulka 3 a Graf 6).  
 
Graf  5 
Výskyt akineze u nemocných s CHOPN a u obou (ZD a CF) kontrolních skupin (viz tabulka 3) 
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Graf  6 
Výskyt nazální dlaždicobuněčné metaplazie u nemocných s CHOPN a u obou (ZD a CF) kontrol                               
(viz tabulka 3) 
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Subanalýza nemocných s CHOPN  
      Náš CHOPN soubor zahrnoval jak nemocné s přítomností bronchické bronchitidy (65 osob, tj. 
66 % osob ze skupiny CHOPN), tak pacienty bez chronické bronchitidy (33 subjektů, tj. 34 % 
skupiny CHOPN). V prvním případě mluvíme o tzv. fenotypu chronické bronchitidy (CB 
fenotypu), ve druhém pak používáme pojmenování non-bronchický fenotyp (non-CB fenotyp). 
CB fenotyp byl poměrně často asociován s chronickou či trvalou přítomností nazálních 
symptomů. Nejméně dva ze čtyř sledovaných nazálních projevů byly přítomny u 40 osob (62 %) 
s bronchitickým fenotypem a pouze u 4 subjektů (13 %) s non-bronchitickým fenotypem.  
     NMCCt nemocných s CB fenotypem byla signifikantně vyšší než NMCCt subjektů s non-CB 
fenotypem. Přítomnost prolongovaného NMCCt (> 20 minut) byla nalezena u 43.1 % osob s CB 
fenotypem a jen u 21.2 % non-CB subjektů (p < 0.05).  
     Měření nazální CBF bylo provedeno u 68 CHOPN nemocných (u 43 s CB fenotypem a 25 
s non-CB fenotypem). U zbylých třiceti osob nebyla zjištěna hodnota CBF kvůli přítomnosti 
totální dlaždicobuněčné metaplazie, případně totální ciliární akineze. Nazální CBF u pacientů s 
CB fenotypem byla signifikantně redukována v porovnání s osobami trpícími non-CB fenotypem 
CHOPN. Zjevné snížení CBF (< 6 Hz) bylo nalezeno u 74 % osob s CB fenotypem, avšak pouze 
u 16 % non-CB nemocných (p < 0.001) (Tabulka 4, Grafy 7,8).   
     Přítomnost bronchitického fenotypu nemá zjevnou souvislost s určitými stadii choroby dle 
GOLD klasifikace (p = 0.0822 - Fisherův přesný test).  

Tabulka 4 
Nazální mukociliární parametry a parametry plicních funkcí u nemocných s CB a non-CB fenotypem CHOPN 
(subanalýza skupiny nemocných s CHOPN)   
Parametr / Fenotyp  CB fenotyp  non-CB fenotyp  hodnota p   
Počet osob v podskupině* 65  33   
Věk [roky]* 65  (60, 70) 64  (60, 69)  NS♦ 

Cigaretová zátěž  [krabičko/roky]*   30  (30, 35) 35  (28, 40)  NS♦ 
NMCCt [s]*   1081  (910, 1405) 649 (531, 820)   <0.01♦♦ 
CBF [Hz]* 5.4  (5.1, 5.8) 7.0  (6.2, 8.9) <0.001♣♣  
ICD [0-3]**  0 – 2 (4.7) 

1 – 9 (20.9) 
2 – 25 (58.1) 
3 – 7 (16.3) 

0 – 0 (0) 
1 – 8 (32) 
2 – 13 (52) 
3 – 4 (16) 

NS♣  
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Akineze [0,1,2]***  0 – 31 (47.7) 
1 – 28 (43.1) 
2 – 6 (9.2)     

0 – 21 (63.6) 
1 – 9 (27.3)  
2 – 3 (9.1)  

NS♣  

Metaplazie [0,1,2]*** 0 – 36 (55.4)  
1 – 13 (20)  
2 – 16 (24.6)  

0 – 21 (63.6)  
1 –  6 (18.2) 
2 – 6 (18.2)  

 NS♣ 

FEV1  [% náležitých h.]* 55  (45, 69) 43  (29, 58)   0.011♦ 
RV [% náležitých h.]* 179  (168, 197) 213  (191, 242)   0.002♦ 
RV/TLC [% náležitých h.]* 55  (51, 59)  60  (56, 66)   0.010♣♣ 
IC/TLC [% náležitých h.]* 37  (32, 41) 31  (26, 34)   0.023♣♣ 
DLCO [% náležitých h.]* 73  (62, 77) 54  (38, 69)   0.005♣♣ 
Legenda: 
*Číselná data jsou prezentována jako absolutní hodnota nebo medián a 95 % interval spolehlivosti pro medián  
**ICD jsou prezentována jako počet pacientů s modem 0,1,2,3 (% ze všech členů fenotypové skupiny) 
***Akineze a dlaždicobuněčná metaplazie jsou uvedeny jako počet osob s normálními ciliemi (0), případně s 
parciální (1) či totální (2) akinezí nebo metaplazií (% ze všech členů fenotypové skupiny)   
♦Mann-Whitney test  ♦♦Kolmogorov-Smirnov test   ♣ Fisherův přesný test  ♣♣t-test 

Zkratky: CB – fenotyp chronické bronchitidy, CBF (ciliary beat frequency) – frekvence ciliárního kmitu, CHOPN – 
chronická obstrukční plicní nemoc, DLCO – difuzní kapacita plic pro oxid uhelnatý,  FEV1 – usilovný jednovteřinový 
výdech, IC – inspirační kapacita, ICD – index ciliární dyskineze, NMCCt – čas nazální mukociliární clearance, NS – 
nesignifikantní rozdíl, RV – reziduální objem, TLC – totální plicní kapacita  
 
Graf 7  
Souhrnné výsledky měření NMCCt  osob s CHOPN (včetně obou fenotypových podskupin) a také v obou 
kontrolních (ZD a CF) skupinách  (viz tabulka 4)  
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Legenda: 
-----CB versus non-CB fenotyp CHOPN  Kruskal-Wallisův test a Bonferroni-Dunnův test (p < 0.01) 
____CB fenotyp versus ZD                  Kruskal-Wallisův test a Bonferroni-Dunnův test  (p < 0.001)  
Číselná data jsou uvedena jako medián a 95 % interval spolehlivosti pro medián  
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Graf 8  
Souhrnné výsledky měření CBF u osob s CHOPN (včetně obou fenotypových podskupin) a také v obou 
kontrolních (ZD a CF) skupinách  (viz tabulka 4)  
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Legenda: 
-----CB versus non-CB fenotyp  ANOVA, poté Fisherův LSD test (p < 0.001) 
____CB fenotyp versus ZD           ANOVA, poté Fisherův LSD test (p < 0.001) 
Číselná data jsou uvedena jako medián a 95 % interval spolehlivosti pro medián 
 

Sledování kvality života a prognózy   
     Z analýzy souboru nemocných s CHOPN jsme kromě hlavního výzkumu následně provedli 
také porovnání respirační kvality života s prognostickým BODE indexem u nemocných všech 
stadií CHOPN. Statistické porovnání kvality života (SGRQ) mezi skupinou všech nemocných 
s CHOPN a zdravými dobrovolníky (ZD) ukázalo statisticky významné rozdíly mezi oběma 
skupinami ve všech 3 dílčích ukazatelích a také v celkovém skóre respirační kvality života - vše 
na hladině významnosti p < 0.001.  Statistické porovnání kvality života u jednotlivých stadií 
CHOPN (I.-IV.) prokázalo statisticky významné rozdíly ve většině aspektů kvality života mezi 
jednotlivými stadii onemocnění. 
     Při sledování vztahu mezi kvalitou života (ve všech 3 pododdílech i celkovém SGRQ skóre) 
a prognózou (BODE indexem) byla mezi všemi modalitami SGRQ a BODE indexem  nalezena 
středně silná pozitivní korelace s korelačními koeficienty r = 0.431 – 0.704. Vůbec nejtěsnější 
korelace byla mezi pododdílem aktivity (SGRQ-A) a BODE indexem (r = 0.704).       
Prognostický BODE index se v souboru nemocných s  CHOPN postupně zvyšuje se stoupajícím 
stadiem choroby (hodnoceno K-W testem s a bez Bonferroniho modifikace). Na hladině 
významnosti  p < 0.001 s Bonferroniho modifikací se odlišuje I. a III., I. a IV., II. a III., II. a IV. 
stadium., bez Bonferroniho modifikace se ještě liší ještě III. od IV. Z toho vyplývá, že pouze 
stadia I. a II. se stran prognostického BODE indexu neliší. 
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Monitorace dušnosti  
     Analýzou dušnosti (hodnocenou pomocí MRC skóre) u všech osob ze skupiny nemocných 
s CHOPN byl zjištěn signifikantní rozdíl ve vnímání dušností mezi muži a ženami. Ženy se 
stejnou mírou bronchiální obstrukce vnímaly dušnost výrazněji než muži.Průměrná hodnota MRC 
skóre u mužů a žen byla 1.84, respektive 2.42. Hodnoty MRC byly u žen vyšší než u mužů ve 
všech 4 stadiích CHOPN: u mírného CHOPN  1.24 versus 2.50, ve stadiu II. dle GOLD  1.41 
versus 2.33, u nemocných ve III. stadiu 1.86  versus 2.33 a konečně v posledním IV. stadiu bylo 
vnímání dušnosti 2.89 versus 3.29 (první hodnota vždy představuje mužskou úroveň dušnosti a 
druhá ženskou). Celkový mezipohlavní rozdíl byl pomocí chí kvadrát testu zhodnocen jako 
statisticky významný (p = 0.028).  MRC škála dušnosti je v současnosti používána jako důležitá 
součást indexů ohodnocujících prognózu nemocných s CHOPN. Proto nás nepřekvapil ani nález 
zvýšené hodnoty těchto indexů (ADO, klasický BODE, modifikovaný BODE) právě u osob 
ženského pohlaví, tyto rozdíly však nedosáhly statistické významnosti. 
 
   
5. Diskuse 
     Náš výzkum je založen na předpokladu platnosti patofyziologického konceptu jednotných 
dýchacích cest (tzv. united-airway concept) u osob postižených chronickou obstrukční plicní 
nemocí (CHOPN). Skutečně existuje několik prací prokazujících simultánní přítomnost postižení 
horních a dolních dýchacích cest (DC). Týká se to shodných rizikových faktorů, obdobných 
genových expresí na povrchu epiteliálních buněk, srovnatelných symptomů, symetrického 
funkčního poškození ve smyslu obstrukce DC a velmi podobného patologicko-anatomického 
nálezu (16,19,20,33,35,40,49,50). U kuřáků s CHOPN byly zachyceny v nosní i v bronchiální sliznici 
velmi obdobné známky dlaždicobuněčné metaplazie či podobně vyjádřené rozšíření subepitelové 
bazální membrány. Navíc kuřáci s CHOPN nemají statisticky významné rozdíly ani v počtu 
slizničních eosinofilů, neutrofilů a CD8+ T lymfocytů mezi nosní a bronchiální sliznicí (49). 
Subjektivní klinické známky postižení nosní sliznice se u nemocných s CHOPN vyskytují výrazně 
častěji než u zdravých osob (nosní příznaky se nacházejí u 43-75 % nemocných trpících CHOPN) 
(28,29, 34,40). V našem souboru byly nazální symptomy přítomny u 62 % s bronchitickým 
fenotypem a 13 % nemocných s non-bronchitickým fenotypem CHOPN.  
     Souvislost horních a dolních dýchacích cest vyplývá také ze studie potvrzující závislost 
průchodnosti nosní dutiny nemocných s CHOPN (měřené ultrazvukem) na obstrukci dýchacích 
cest hodnocenou spirometricky (19). Stejní autoři popisují také změny sliznice dýchacích cest při 
exacerbaci CHOPN, kdy byla zjištěna vyšší koncentrace markerů zánětu (počet leukocytů, IL-6, 
myeloperoxidáza) ve sputu i hlenovém sekretu nosní dutiny (20). Zatím přesně neznáme 
mechanismus vedoucí k současnému postižení horních i dolních dýchacích cest. Pravděpodobně 
se na tomto procesu podílí současné působení inhalačních škodlivin v celém rozsahu respirační 
sliznice, komplex nazobronchiálních reflexů, změna dechového vzoru s odlišným prouděním 
vzduchu u nemocných s CHOPN, případně opakované drobné plicní a nazální aspirace v důsledku 
špatně koordinovaného dýchání během polykání, kdy normální vzor: výdech-polknutí-výdech je u 
osob s CHOPN významně narušený (28,29).     
     Během našeho pilotního projektu nebyl nalezen žádný rozdíl mezi ciliární aktivitou nazální a 
bronchiální sliznice u nemocných s CHOPN (31). Podobné nálezy s průkazem respiračního 
kontinua byly publikovány francouzskými a japonskými autory porovnávajícími ultrastrukturální 
ciliární změny a MCC ve vzorcích nazální a bronchiální sliznice u zdravých i nemocných 
s chronickou bronchitidou (16,50). Cílené sledování některých ciliárních parametrů nazální sliznice 
nemocných s CHOPN však není v odborné literatuře hojné. Existuje jen několik (převážně 
starších) prací. Z těch novějších je dobré zmínit práci Piattiho  studující efekt salmeterolu na 
funkce nativních nazálních respiračních cilií u osob s CHOPN a s pneumoniemi. Tato studie 
prokázala přítomnost nižší CBF (8.6 Hz) u 10 nemocných trpících CHOPN – jednalo se o mladší 
nemocné než u nás (36). Vachier nalezl u osob s CHOPN přítomnost ztluštění respiračního epitelu, 
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rozšíření bazální membrány a dlaždicobuněčnou metaplazii ve vzorcích získaných z obou (nazální 
i bronchiální) slizničních lokalit (49).  Piotrowská s kolegy publikovala studii o mukociliárním 
postižení subjektů s CHOPN v oblasti vedlejších nosních dutin a nosní sliznice. Prokázala pokles 
nazální MCC u nemocných s CHOPN, tento pokles byl však patrný pouze u aktivních kuřáků. 
Bývalí kuřáci měli parametry nazální MCC normální (37).    
     Data z naší pilotní studie potvrdila vstupní předpoklady, tj. nebyl nalezen zjevný rozdíl mezi 
frekvencí cilií respiračního epitelu z nazální a bronchiální sliznice u současných kuřáků ve stabilní 
fázi CHOPN. Stupeň ciliární dyskineze respiračních cilií v bronchiální a nazální lokalizaci byl na 
hranici mezi střední a vysokou shodou. Pilotní projekt přinesl také informaci o střední, respektive 
lehké shodě nazální a bronchiální sliznice stran přítomnosti dlaždiocobuněčné metaplazie, 
respektive výskytu ciliární akineze. Ciliární frekvence kuřáků s CHOPN z bronchiální (5.9 Hz) i z 
nazální (6.0 Hz) oblasti  byla nižší než u kontrolní skupiny zdravých dobrovolníků vyšetřených 
v hlavní části grantového projektu (CBF 7.2 Hz). Všichni nemocní zařazení do pilotní studie měli 
bronchitický fenotyp onemocnění. Bronchitický fenotyp byl pro nás důležitý vzhledem k tomu, že 
chronická expektorace je velmi pravděpodobně více asociována s přítomností porušené 
mukociliární clearance (ve srovnání s non-bronchitickým, tj. emfyzematickým fenotypem). Jak se 
chovají respirační cilie u osob s non-bronchitickým (tj. emfyzematickým) fenotypem, není vůbec 
známo (3,38,40,42). 
     Do našeho hlavního projektu ((NAZÁLNÍ CILIA) jsme následně zahrnuli pouze bývalé 
kuřáky, abychom předešli negativnímu dopadu akutní inhalační expozice cigaretovému kouři na 
funkci řasinek (1,37). Kohorta nemocných s CHOPN byla homogenní a vyvážená (jistá diagnóza 
CHOPN u bývalých kuřáků, od nejtěžšího stadia až po lehké formy). Hlavním výsledkem naší 
práce je přesvědčivý průkaz prolongovaného času nazální mukociliární clearance (NMCCt) a 
pomalejší frekvence kmitání nazálních cilií (CBF) u osob s CHOPN. Současně jsme u této 
skupiny vyšetřovaných subjektů zjistili vyšší stupeň ciliární dyskineze (ICD) a výraznější výskyt 
nazální ciliární akineze. To vše při porovnání se stejně starými respiračně zdravými dobrovolníky 
(neboli negativní kontrolou).  
     Pokud jsme porovnávali výsledky nemocných s CHOPN s daty získanými vyšetřením 
dospělých pacientů trpících CF (se srovnatelným stupněm bronchiální obstrukce) nalezli jsme u 
CF subjektů poněkud rychlejší frekvenci ciliárních kmitů. Tato řasinková aktivita se zdá být 
inefektivní, neboť je spojena s výrazným prodloužením času NMCC a také s výrazným stupněm 
ciliární dyskineze. Ciliární parametry osob s CF velmi pravděpodobně primárně souvisí se 
změnami v množství, fyzikálních vlastnostech a biochemickém složení nazálního hlenu, a nikoliv 
s výraznější řasinkovou dysfunkcí (43,44).  
     Data získaná od skupiny zdravých dobrovolníků byla ve shodě s předchozími literárními údaji.     
Ho a spolupracovníci prokázali závislost ciliárních parametrů (ciliární frekvence i času NMCC) 
na věku (17). Jorissen s kolegy se také zabýval měřením nazální CBF seniorů. Jeho práce poněkud 
zpochybnila existenci věkové dependence ciliární frekvence, avšak jeho výsledky (6.7 Hz) plně 
korespondují s našimi (26).        
     Dlaždicobuněčná metaplazie nazální sliznice je naprosto běžným nálezem u aktivních kuřáků 
nejspíše nezávisle na přítomnosti CHOPN. Její existence byla prokázána i u mnoha jiných 
klinických situací (15,49,50). Vznik tohoto typu metaplazie způsobuje několik příčin, nejvýraznější 
je nepochybně kouření cigaret. Na rozdíl od skupiny Vachiera jsme nalezli velmi podobný rozsah 
dlaždicobuněčné metaplazie u bývalých kuřáků s CHOPN, celoživotních nekuřáků bez CHOPN 
stejného věku a u dospělých osob s CF. Jedním z možných vysvětlení je skutečnost, že naši 
nemocní s CHOPN již nebyli vystaveni aktivnímu nikotinismu (stejně jako mu nebyli vystaveni 
celoživotní nekuřáci a také nemocní s CF). Jinými slovy CHOPN a vznik nazální dlaždicobuněčné 
metaplazie spolu nejspíše vůbec nesouvisí. Tento závěr podporuje i práce Lappereho v oblasti 
bronchiální sliznice (32).  
     U žádného ze sledovaných ciliárních parametrů nebyla nalezena přesvědčivá korelace 
s parametry plicních funkcí ani s celkovou tíží choroby (dle GOLD). Tato nezávislost ciliárních 
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parametrů již byla pozorována (37). Chronický produktivní kašel je důležitým klinickým rysem u 
velké části nemocných (v naší hlavní studii byl přítomen u 66 % subjektů).  Poněkud menší 
procento nemocných s CHOPN celoživotně netrpí chronickou produktivní expektorací (v naší 
práci se to týká 34 % osob). Dle našich výsledků je zřejmé, že postižení nazální MCC je 
pravděpodobně asociováno s přítomností CB fenotypu (fenotypu chronické bronchitidy), a nikoliv 
s tíží CHOPN dle spirometrických parametrů. Každá ciliární proměnná (NMCCt, frekvence 
ciliárních kmitů, ciliární dyskineze) popisuje jiný rys mukociliární clearance (16). Proto nás 
nepřekvapuje ani nevýrazná korelace mezi ciliárními parametry navzájem (25).  
     Každá práce má své limitace. Námi provedená digitální video-mikroskopie nativního vzorku 
ciliární sliznice využívala poněkud nižší snímací frekvence (50 Hz), současně jsme vzorky 
ukládali do fyziologického roztoku (pH 5.5) a nevyužívali jsme Medium 199 s neutrálnějším pH 
(7.3). Nakonec jsme vzorky pozorovali při poněkud nižší teplotě (25 °C), než bylo popsáno 
většinou dříve publikovaných prací (22-24,41). Na druhou stranu víme,že zpomalení cilií pomocí 
menší teploty a nižšho pH umožňuje zcela validní analýzu ciliární aktivity, a to bez potřeby 
nákladné vysokorychlostní mikroskopie (11,12,13,36,46,47). Z hlediska designu studie jsme 
k analýze výskytu nazálních symptomů nevyužívali možností některého z mezinárodních 
dotazníků, jejich přítomnost detekovali jednoduše během iniciální anamnézy, a to cílenými 
otázkami na čtyři nejčastější nazální symptomy (25,37).       
    Na základě informací získaných během obou výše zmiňovaných projektů si dovolujeme tvrdit, 
že jsme prokázali spojení mezi CHOPN a poškozenou nazální mukociliární clearance. Hlavní 
příčiny této asociace nám však nejsou známy a nemohou být seriózně určeny z našich dat.  
     Zatím se zdá, že určité mechanismy slizničního postižení přítomné u osob s CHOPN 
pravděpodobně vedou (v oblasti nazální sliznice) k blíže nespecifikované alteraci ciliární aktivity 
a ke zvýšenému výskytu akinetických cilií a že tyto skutečnosti stojí za porušením nazální  
mukociliární clearance. Toto postižení je vyjádřeno napříč všemi stadii CHOPN a je více patrné u 
osob s bronchitickým fenotypem. Na základě našich výsledků pochopitelně nejsme schopni říci, 
zda nazální ciliární parametry jsou v úplné shodě s těmi bronchiálními.  
     Vzhledem k fenotypické odlišnosti (bronchitický typ versus non-bronchitický) ciliárních 
parametrů se zdá, že rutinní rozdělování do podskupin by pro nemocné s CHOPN mohlo mít 
praktický význam.  Aktuálnost této problematiky potvrzuje také ciliárně zaměřené aktivity 
nejvýznamnější britské výzkumné skupiny věnující se CHOPN v Bromptonské nemocnici v 
Londýně (27).  
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6. Závěr   
Souhrn nejpodstatnějších výsledků  
     Cílem naší práce bylo zhodnocení funkce a struktury ciliárního epitelu v oblasti nosní sliznice 
u osob s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN). Pilotní projekt byl realizován vyšetřením 
17 subjektů (aktivních kuřáků) s bronchitickým fenotypem choroby. Definitivní statistická 
analýza byla poté provedena z dat získaných vyšetřením souboru 98 pacientů s klinicky 
stabilním CHOPN (bývalých kuřáků), 15 dospělých nemocných s CF (jejichž plicní funkce 
odpovídaly plicním funkcím osob s CHOPN) a 39 zdravých kontrol (stejného věku jako nemocní 
s CHOPN).     
 
Nejdůležitějšími výsledky naší práce byla následující zjištění:  

1) mezi ciliárními parametry v oblasti nazální a bronchiální sliznice nemocných s CHOPN 
nebyl nalezen statisticky významný rozdíl (projekt BRONCHUS/NOS);   

2) u pacientů s CHOPN je porušena nazální mukociliární clearance v porovnání s respiračně 
zdravými dobrovolníky srovnatelného věku, toto zhoršení mukociliární clearance je 
asociováno s poklesem frekvence kmitání cilií a se zhoršením koordinace ciliární aktivity;      

3)  u pacientů s CHOPN se v porovnání s kontrolní skupinou zdravých osob vyskytovalo více 
akinetických oblastí cilií;  

4) nejvýraznější postižení ciliárních parametrů je patrné u osob s bronchitickým fenotypem 
CHOPN;   

5) ciliární parametry mají malou souvislost s tíží onemocnění;        
6) vzájemná korelace mezi jednotlivými ciliárními parametry není výrazná;  
7) dlaždicobuněčná metaplazie nazálního epitelu byla shodná u všech tří vyšetřovaných 

skupin;           
8) ciliární aktivita nazálních epitelií dospělých subjektů s CF vykazuje téměř normální 

ciliární frekvenci, avšak nazální cilie pracují méně efektivně (jsou dyskinetické) a nejsou 
schopné zajistit dostatečnou mukociliární clearance;   

9) byla nalezena středně silná pozitivní korelace mezi kvalitou života a prognostickým 
BODE indexem u všech nemocných s CHOPN;   

10) byl nalezen rozdíl v subjektivním vnímání dušnosti u mužů a žen z našeho souboru (ženy 
se stejnými plicními funkcemi jako muži pociťují výraznější dušnost než muži).     

 
Souhrn z hlediska ověření vstupních hypotéz 
     První část výzkumu (pilotní projekt  BRONCHUS/NOS) přinesla další důkazy 
podporující koncept jednotných dýchacích cest u nemocných s CHOPN a podpořila design našeho 
hlavního projektu. Nyní s větší mírou jistoty můžeme tvrdit, že mezi ciliárními parametry 
epiteliálních buněk získaných z horních a dolních dýchacích cest nejsou u nemocných s CHOPN 
žádné zásadní rozdíly.   
     Následně byla u nemocných ve stabilní fázi CHOPN (bývalých kuřáků bez akutní škodlivé 
inhalační cigaretové expozice) nalezena přítomnost porušené nazální mukociliární clearance. 
Současně bylo zjištěno, že toto postižení je vyjádřeno téměř výhradně u osob trpících 
bronchitickým fenotypem CHOPN. Subjekty s non-bronchitickým typem onemocnění naopak 
mají všechny ciliární parametry téměř normální. Toto postižení není závislé na stupni bronchiální 
obstrukce ani na rozsahu plicní hyperinflace.  
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konference) dne 29.4.2011 v Hradci Králové 
 

3. Aspirace cizích těles a žaludečního obsahu - Konference České asociace sester (celostátní konference) dne 16.4.2011 
v Praze 

 
4. Iatrogenní pneumotorax - Konference České asociace sester (celostátní konference) dne 16.4.2011 v Praze 

 
5. Nový pohled na filosofii CHOPN – Daxas (roflumilas ) - Hlubší pohled pod povrch symptomů CHOPN (krajský 

seminář) dne 14.4.2011 v Hradci Králové 
 

6. Vyšetřování průchodnosti dolních dýchacích cest a plicní funkce - Komplexní vyšetření horních a dolních dýchacích cest 
v ambulantní i klinické praxi (celostátní sympozium) dne 8.4.2011 v Hradci Králové 

 
7. Akutní pneumologické stavy - Akutní pneumologické stavy v ordinaci interního a praktického lékaře (celostátní cyklus 

přednášek) dne 24.2.2011 v Plzni   
 

8. Akutní dušnost - Akutní pneumologické stavy v ordinaci interního a praktického lékaře (celostátní cyklus přednášek) dne 
24.2.2011 v Plzni   

 
9. Aspirační syndromy - Akutní pneumologické stavy v ordinaci interního a praktického lékaře (celostátní cyklus 

přednášek) dne 24.2.2011 v Plzni  
 

10. Hemoptýza - Akutní pneumologické stavy v ordinaci interního a praktického lékaře (celostátní cyklus přednášek) dne 
24.2.2011 v Plzni   

 
11. Akutní pneumologické stavy - Akutní pneumologické stavy v ordinaci interního a praktického lékaře (celostátní cyklus 

přednášek) dne 10.2.2011 v Praze  
 

12. Aspirační syndromy - Akutní pneumologické stavy v ordinaci interního a praktického lékaře (celostátní cyklus 
přednášek) dne 10.2.2011 v Praze   

 
13. Hemoptýza - Akutní pneumologické stavy v ordinaci interního a praktického lékaře (celostátní cyklus přednášek) dne 

10.2.2011 v Praze   
 

14. Tiotropium u exacerbací – data velkých randomizovaných studií - VII.CHOPN fórum (celostátní konference) dne 
3.2.2011 v Praze 

 
15. Akutní pneumologické stavy - Akutní pneumologické stavy v ordinaci interního a praktického lékaře (celostátní cyklus 

přednášek) dne 20.1.2011 v Brně   
 

16. Hemoptýza - Akutní pneumologické stavy v ordinaci interního a praktického lékaře (celostátní cyklus přednášek) dne 
20.1.2011 v Brně   

 
17. Terapeutické novinky, nové studie o CHOPN - Vědecko-vzdělávací schůze u příležitosti Světového dne boje proti 

CHOPN (celostátní seminář) dne 19.11.2010 v Praze 
 

18. Fenotypy CHOPN a jejich využití k léčbě - CHOPN – veselá mysl, půl patra schodů navíc (celostátní cyklus přednášek) 
dne 18.11.2010 v Hradci Králové   

 
19. Fenotypy CHOPN a jejich využití k léčbě - CHOPN – veselá mysl, půl patra schodů navíc (celostátní cyklus přednášek) 

dne 16.11.2010 v Ústí nad Labem   
 

20. Funkční vyšetření v monitorování IIP – přehled a význam - Klinické problémy nemocí s bronchiální obstrukcí (Funkční 
vyšetření při monitorování plicních nemocí) dne 12.11.2010 v Praze 

 
21. Pneumologické problémy se kterými se lze setkat při cestování- Doporučené postupy a aktuality pro praxi 2011 (krajská 

konference) dne 11.1.2011 v Pardubicích 
 

22. Akutní pneumologické stavy - Akutní pneumologické stavy v ordinaci interního a praktického lékaře (celostátní cyklus 
přednášek) dne 11.11.2010 v Olomouci  

 
23. Hemoptýza - Akutní pneumologické stavy v ordinaci interního a praktického lékaře (celostátní cyklus přednášek) dne 

11.11.2010 v Olomouci  
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24. Fenotypy CHOPN a jejich využití k léčbě - CHOPN – veselá mysl, půl patra schodů navíc (celostátní cyklus přednášek) 
dne 10.11.2010 v Liberci   

 
25. Fenotypy CHOPN a jejich využití k léčbě - CHOPN – veselá mysl, půl patra schodů navíc (celostátní cyklus přednášek) 

dne 9.11.2010 v Praze   
 

26. Fenotypy CHOPN a jejich využití k léčbě - CHOPN – veselá mysl, půl patra schodů navíc (celostátní cyklus přednášek) 
dne 20.10.2010 v Humpolci   

 
27. Fenotypy CHOPN a jejich využití k léčbě - CHOPN – veselá mysl, půl patra schodů navíc (celostátní cyklus přednášek) 

dne 12.10.2010 v Karlových Varech 
 

28. Akutní pneumologické stavy - Akutní pneumologické stavy v ordinaci interního a praktického lékaře (celostátní cyklus 
přednášek) dne 7.10.2010 v Hradci Králové  

 
29. Akutní dušnost - Akutní pneumologické stavy v ordinaci interního a praktického lékaře (celostátní cyklus přednášek) dne 

7.10.2010 v Hradci Králové  
 

30. Aspirační syndromy - Akutní pneumologické stavy v ordinaci interního a praktického lékaře (celostátní cyklus 
přednášek) dne 7.10.2010 v Hradci Králové  

 
31. Hemoptýza - Akutní pneumologické stavy v ordinaci interního a praktického lékaře (celostátní cyklus přednášek) dne 

7.10.2010 v Hradci Králové  
 

32. Farmakoterapie CHOPN ve světle nových studií - XVI.Congress of the Slovak and Czech Pneumological and 
Phtisiological Societies (mezinárodní kongres) dne 18.6.2010 v Bratislavě (SK) 

 
33. CHOPN z pohledu pneumologa - IV.jarní interaktivní konference SVL ČLS JEP (celostátní konference) dne 23.4.2010 v 

Praze  
 

34. Inhalační kortikosteroidy v léčbě CHOPN – proti. Jak v léčbě CHOPN (pro a proti - XIV.hradecké pneumologické dny 
(celostátní.konference) dne 23.4.2010 v Hradci Králové 

 
35. Monitorace efektu farmakologické a nefarmakologické terapie CHOPN (teorie a skutečnost) - XIV.hradecké 

pneumologické dny (celostátní.konference) dne 23.4.2010 v Hradci Králové 
 

36. Tracheomalacie a bronchomalacie – problém nejen dětského věku - XIV.hradecké pneumologické dny 
(celostátní.konference) dne 23.4.2010 v Hradci Králové 

 
37. Hrudní drenáž pro internisty - WORKSHOP (celostátní cyklus) dne 26.3.2010 v Hradci Králové 

 
38. Vše co jste chtěli vědět o astmatu a báli jste se zeptat - My Fair Lady Astma (celostátní cyklus přednášek) dne 18.3.2010 

v Liberci 
 

39. Vše co jste chtěli vědět o astmatu a báli jste se zeptat -My Fair Lady Astma (celostátní cyklus přednášek) dne 16.3.2010 
v Karlových Varech 

 
40. Farmakoterapie CHOPN ve světle posledních velkých studií - Fórum CHOPN (celostátní seminář) dne 25.2.2010 v Praze 

 
41. Charakteristika průběhu edukace - Odborný seminář k problematice edukace pacientů s CHOPN (celostátní seminář) 

dne 14.1.2010 v Praze 
 

42. Chronická obstrukční plicní nemoc a její terapie v seniorském věku - 15.celostátní gerontologický kongres (celostátní 
kongres) dne 20.11.2009 v Hradci Králové 

 
43. Ambulantní plicní rehabilitace u CHOPN – proč a jak na to? Klinické problémy nemocí s bronchiální obstrukcí 

(celostátní seminář) dne 13.11.2009 v Praze 
 

44. Význam velkých studií (UPLIFT, TORCH, INSPIRE) pro léčbu nemocných s CHOPN - Den CHOPN (celostátní seminář) 
dne 9.11.2009 v Praze 

 
45. Akutní respirační poruchy spojené s potápěním - Pneumologická konference České asociace sester (celostátní 

konference) dne 24.10.2009 v Praze 
 

46. Respirační projevy akutní horské nemoci - Pneumologická konference České asociace sester (celostátní konference) dne 
24.10.2009 v Praze 
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47. Diferenciální diagnostika dušnosti - Diferenciální diagnostika dušnosti - kurz Sdružení praktických lékařů (celostátní 
akce) dne 21.10.2009 v Plzni 

 
48. Fyziologické a anatomické základy výměny plynů - Vyšetření transfer faktoru (celostátní seminář) dne 18.9.2009 

v Hradci Králové  
 

49. Přínos komplexní pulmonální rehabilitace pro osoby s chronickou obstrukční plicní nemocí - IV.mezinárodní konference 
UNIFY (mezinárodní konference) dne 4.9.2009 v Brně 

 
50. Postižení nasální mukociliární clearance u stabilních stopkuřáků s CHOPN a jeho závislost na expektoračním fenotypu - 

XV.Kongres České a Slovenské pneumologické a ftizeologické společnosti (mezinárodní kongres) dne 28.6.2009 v 
Praze  

 
51. Difuzní alveolární hemorrhagie – málo známé nebezpečí - XV.Kongres České a Slovenské pneumologické a 

ftizeologické společnosti (mezinárodní kongres) dne 27.6.2009 v Praze 
 

52. Akutní respirační postižení během cestování - Mezikrajský seminář (krajský seminář) dne 12.6.2009 v Deštném  
 

53. Diferenciální diagnostika obstrukční ventilační poruchy - Víte proč se dusím, doktore (celostátní cyklus přednášek) dne 
16.4.2009 v Teplicích 

 
54. Diferenciální diagnostika obstrukční ventilační poruchy - Víte proč se dusím, doktore (celostátní cyklus přednášek) dne 

7.4.2009 v Karlových Varech 
 

55. Diferenciální diagnostika obstrukční ventilační poruchy - Víte proč se dusím, doktore (celostátní cyklus přednášek) dne 
2.4.2009 v Plzni 

 
56. Diferenciální diagnostika obstrukční ventilační poruchy - Víte proč se dusím, doktore (celostátní cyklus přednášek) dne 

31.3.2009 v Praze 
 

57. Diferenciální diagnostika obstrukční ventilační poruchy - Víte proč se dusím, doktore (celostátní cyklus přednášek) dne 
24.3.2009 v Hradci Králové 

 
58. Plicní funkce při jaterní cirhóze - XIII.hradecké gastroenterologické dny (celostátní konference) dne 21.3.2009 

 
59. Diferenciální diagnostika obstrukční ventilační poruchy - Víte proč se dusím, doktore (celostátní cyklus přednášek) dne 

17.3.2009 v Praze 
 

60. Diferenciální diagnostika obstrukční ventilační poruchy - Víte proč se dusím, doktore (celostátní cyklus přednášek) dne 
10.3.2009 v Liberci 

 
61. Diferenciální diagnostika obstrukční ventilační poruchy - Víte proč se dusím, doktore (celostátní cyklus přednášek) dne 

5.3.2009 v Praze 
 

62. Fibróza plic- Konference České asociace sester (celostátní konference) dne 14.2.2009 v Praze 
 

63. Spiriva – čím dříve tím lépe - 5.CHOPN fórum (celostátní seminář) dne 28.1.2009 v Praze 
 

64. Zásady moderní terapie astmatu a chronické obstrukční plicní nemoci - Pracovní večer SVL ČLS JEP (celostátní 
seminář) dne 15.1.2009 v Praze 

 
65. Pulmonální rehabilitace s péčí o nemocné s CHOPN - Dejme CHOPN šanci pohybu (celostátní cyklus přednášek) dne 

26.11.2008 v Praze  
 

66. Co by měl praktický lékař vědět o funkčním vyšetření plic - II.mezioborový kongres (celostátní kongres) dne 29.11.2008 
v Karlových Varech  

 
67. Pneumonie v akutní péči - Předvánoční seminář (krajský seminář) dne 27.11.2008 v Hradci Králové 

 
68. Pulmonální rehabilitace s péčí o nemocné s CHOPN - Dejme CHOPN šanci pohybu (celostátní cyklus přednášek) dne 

18.11.2008 v Hradci Králové   
 

69. Oxidační stres u pacientů s CHOPN - XXVII.výro ční konference SVL ČLS JEP  (celostátní konference) dne 14.11.2008 
v Karlových Varech 

 
70. Fenotypizace CHOPN – přehled a význam pro praxi - Klinické problémy nemocí s bronchiální obstrukcí (celostátní 

seminář) dne 14.11.2008 v Praze  
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71. Pulmonální rehabilitace s péčí o nemocné s CHOPN - Dejme CHOPN šanci pohybu (celostátní cyklus přednášek) dne 
11.11.2008 v Praze  

 
72. Pulmonální rehabilitace s péčí o nemocné s CHOPN - Dejme CHOPN šanci pohybu (celostátní cyklus přednášek) dne 

22.10.2008 v Humpolci 
 

73. Vyšetřování funkce a struktury nasálních cilií respiračního traktu dospělých pacientů s chronickou obstrukční plicní 
nemocí (CHOPN)-  XVII.moravskoslezké dny pneumologie (celostátní konference) dne 18.10.2008 Olomouc  

 
74. Pulmonální rehabilitace s péčí o nemocné s CHOPN - Dejme CHOPN šanci pohybu (celostátní cyklus přednášek) dne 

14.10.2008 v Karlových Varech   
 

75. Pulmonální rehabilitace s péčí o nemocné s CHOPN - Dejme CHOPN šanci pohybu (celostátní cyklus přednášek) dne 
30.9.2008 v Ústí nad Labem 

 
76. Bodypletysmografie - Nové nároky na funkční diagnostiku (celostátní workshop) dne 27.9.2008 v Rychnově nad 

Kněžnou   
 

77. Funkční předoperační vyšetření - Nové nároky na funkční diagnostiku (celostátní workshop) dne 26.9.2008 v Rychnově 
nad Kněžnou 

 
78. Pulmonální rehabilitace s péčí o nemocné s CHOPN - Dejme CHOPN šanci pohybu (celostátní cyklus přednášek) dne 

24.9.2008 v Kladně  
 

79. Pulmonální rehabilitace s péčí o nemocné s CHOPN - Dejme CHOPN šanci pohybu (celostátní cyklus přednášek) dne 
16.9.2008 v Liberci 

 
80. Pneumonie v intenzivní péči - Konference České asociace sester (celostátní konference) dne 13.9.2008 v Praze 

 
81. Porovnání struktury a funkce nazální a bronchiální sliznice u nemocných s CHOPN - XIV. Congress of the Slovak and 

Czech Pneumological and Phthisiological Societies (mezinárodní kongres) dne 14.6.2008 v Bardejove (SK) 
 

82. Bronchoskopie seniorů / zkušenosti posledních 10 let - XIV. Congress of the Slovak and Czech Pneumological and 
Phthisiological Societies (mezinárodní kongres) dne 14.6.2008 v Bardejove (SK) 

 
83. Dechová rehabilitace a CHOPN - XXXIV.mezikrajské pneumologické dny (krajský seminář) dne 29.5.2008 

v Maxičkách u Děčína 
 

84. Akutní hemoptýza – přehled - XII.hradecké pneumologické dny (celostátní konference) dne 25.4.2008 v Hradci Králové 
 

85. Plicní postižení u HIP (přehled) - XII.hradecké pneumologické dny (celostátní konference) dne 25.4.2008 v Hradci 
Králové 

 
86. Moderní pohled na pneumonie – pohled primární péče - Doporučené postupy SVL ČLS JEP (krajský seminář) dne 

12.2.2008 v Pardubicích 
 

87. Těžká exacerbace CHOPN - Intenzivní péče v pneumologii (celostátní seminář) dne 6.2.2008 v Praze 
 

88. Masivní hemoptýza - Intenzivní péče v pneumologii (celostátní seminář) dne 6.2.2008 v Praze  
 

89. Novinky z kongresu ERS 2007 – pneumotorax a jeho léčba - Předvánoční seminář (krajský seminář) dne 29.11.2007 
v Hradci Králové   

 
90. Hepatopulmonální syndrom - Klinické problémy nemocí s bronchiální obstrukcí (celostátní seminář) dne 9.11.2007 

v Praze 
 

91. Moderní léčba CHOPN - XXVI.výroční konference SVL ČLS JEP (celostátní konference) dne 8.11.2007 
 

92. Ciclesonid – farmakologický přehled - Setkání východočeských pneumologů a alergologů (krajský seminář) dne 
5.11.2007 v Pardubicích 

 
93. Komorbidity u nemocných s CHOPN (prospektivní sledování v rámci ciliární studie) - XI.Hradecké pneumologické dny 

(celostátní konference) dne 28.4.2007 
 

94. Tiotropium – vliv na plicní hyperinflaci a toleranci zátěže u pacientů s CHOPN  - XI.Hradecké pneumologické dny 
(celostátní konference) dne 27.4.2007  
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95. Inhalační kombinovaná léčba u nemocných s CHOPN - XVI.Moravskoslezké pneumologické dny (celostátní 
konference) dne 5.10.2007 v Brně 

 
96. Léčba exacerbace CHOPN  - ČOPN – novinky v doporučení GOLD (krajský seminář) dne 1.6.2007 v Deštném 

 
97. Indikace, úskalí a efekt plicní rehabilitace - Rehabilitace v pneumologii (krajský seminář) dne 4.4.2007 v Ostravě 

 
98. Waldmanova choroba z pohledu bronchologa - X.Tománkovy dny bronchologie (celostátní kongres) dne 31.3.2007 v 

Olomouci  
 

99. Důležitost časné intervence v léčbě CHOPN - XIV.Luhačovické dny (celostátní konference) dne 16.3.2007 
 

100. Ložisko na plicích (solitární plicní ložisko) – diagnostický přístup - Seminář z vnitřního lékařství  XLI (krajský seminář) 
dne 15.3.2007 v Hradci Králové 

 
101. Standardizace celotělové bodypletysmografie - Funkční vyšetření plic – WOKRSHOP (celostátní seminář) dne 9.3.2007 

v Rychnově nad Kněžnou 
 

102. Závažná plicní onemocnění – Přednáškový cyklus pro seniory (regionální edukace HARMONIE) dne 14.2.2007 
  

103. Mukociliární clearance u pacientů s CHOPN - XIII.kongres České a Slovenské pneumologické a ftizeologické 
společnosti (mezinárodní kongres) dne 17.6.2006 v Hradci Králové  

 
104. Nefarmakologická léčba CHOPN (očkování a pulmonální rehabilitace) - XIII.kongres České a Slovenské 

pneumologické a ftizeologické společnosti (mezinárodní kongres) dne 17.6.2006 v Hradci Králové 
 

105. Vliv CHOPN na nasální mukociliární clearance u bývalých kuřáků (první výsledky) - 7.studentská vědecká konference 
(studentská konference) dne 22.5.2006 v Praze 

 
106. Neinvazivní ventilace u nemocných s CHOPN - 32.mezikrajské pneumologické dny (krajský seminář) dne 19.5.2006 v 

Liberci  
 

107. Refraktory Bronchial Asthma – Approach to our Patients - Conference ASTHMA, ALLERGY and COPD 2006 
(mezinárodní konference) dne 12.5.2006 v Praze 

 
108. Sledování plicních funkcí u nemocných s jaterní cirhózou před a po transjugulární intrahepatální portosystémové spojce 

(TIPS) – první výsledky - XXXIV.Hepatologické dny (celostátní konference) dne 3.5.2006 v Karlových Varech 
 
 


