
Abstrakt 
 
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.                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


