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Vyjádření oponenta k: 
 
1/ zvolenému tématu:  je originální, aktuální a stále nabývá  na větší důležitosti, tak jak  
    přibývá nemocných s CHOPN , tč prevalence v ČR 7,7% !!   
 
2/ zvoleným metodám zpracování: odpovídají zadáním včetně rozsahu souboru nemocných  a 
„ zdravých“ kontrol. Statistické  zpracování rovněž odpovídá  potřebám studie. 
 
3/ k výsledkům disertace  a  4/ k dosažení cílů se oponent vyjádří v rozboru práce samotné viz 
bod A. 
 
A/ Popis práce, zhodnocení metod a výsledků a naplnění cílů studie: 
 
1.Úvod do problematiky – jsou přesně popsány epidemiologie, patogeneze, patologie,  klinika, 
diagnostika,  léčba  a prognóza CHOPN v souladu s posledními  publikovanými pracemi a 
mezinárodními doporučeními. 
 Jsou  velmi dobře popsané kontroverze v hodnocení funkčního vyšetření plic, jejich limitace  
a realita jejich používání v denní praxi 
 
2.  Východiska, cíle a hypotézy    

2.1 Východiska  

2.1.1  Bronchitický a non-bronchitický fenotyp CHOPN   

2.1.3  Mucociliární clearance a CHOPN    

Je dobře dokumentována souvislost mezi funkcí řasinek v nosní a bronchiální sliznici 
vycházející z konceptu jednotných dýchacích cest 
 
Cílem pilotního projeku bronchus / nos bylo naučit se morfologickému hodnocení funkce 
cilií a pak prokázat, že postižení cílií u nemocných s CHOPN  v bronších koreluje 
s postižením  v nosní sliznici    -  tedy prokázat, že  postižení v nose  koresponduje 
s postižením  sliznice    v bronších 
 



 
Cílem vlastního projektu pak bylo: 
a/ porovnání ciliárních parametrů respirační sliznice  z  nosní dutiny od nemocných s CHOPN 
s nálezy u zdravých osob  a s nálezy  u dospělých nemocných s cystickou fibrózou – tedy 
průkaz odlišné funkce  nosních cilií u zdravých ve srovnání s CHOPN a CF 
 
b/prokázat, že porucha funkce cilií v nosní sliznici  koreluje se stadiem CHOPN a zjistit zda 
se liší u bronchitického fenotypu CHOPN vs non-bronchitickému fenotypu CHOPN 
tedy prokázat že z nosních odchylek lez dovodit stupeň  CHOPN a také přispět k určení 
fenotypu.-větší poruchy  nosních cilií budou u bronchitického fenotypu 
 
2.3.1 Hypotéza pilotního projektu 

     Hypotéza prvního (pilotního) projektu (projekt BRONCHUS/NOS): mezi ciliárními 
parametry epiteliálních buněk získaných z horních a dolních dýchacích cest osob trpících 
CHOPN by neměly být patrné zásadní rozdíly 
 
2.3.2 Hypotéza hlavního projektu 
1) u nemocných s CHOPN bude nalezena přítomnost postižení nazální mukociliární clearence,                                                     
2) toto postižení bude více patrné u osob trpících bronchitickým fenotypem CHOPN. 
 
V tomto bodě mi chybí uvedení hypotézy, že postižení cílií u CHOPN bude stejné nebo menší 
než u dospělých nemocných s CF. Dále není uvedeno, že bude postižení nosní mukociliární 
clearence korelovat se stadii CHOPN.  
 
3. Soubor pacientů, použité metody  

 
3.1.1 v popisu pilotní studie Bronchus/ Nos  (17 nemocných, všichni bronchitický fenotyp 

CHOPN)) je posán zevrubně soubor nemocných a v bodě 3.2.1 i podrobný způsob odběru 

nosní sliznice.  

Do hlavní studie  „Nasální cilie“  bylo plánováno 100 nemocných , nakonec zařadili 98 

nemocných s CHOPN.  V této hlavní studii  byly dále kontrolní soubory  39 zdravých 

dobrovolníků   a  jednak skupina  15 dospělých nemocných  s cystickou fibrózou. 

 

3.2. Metodika vyšetření¨ 

Ve studii Bronchus nos  měli všichni bronchoskopii s odběrem sliznice z bronchů (z oblasti 

několika interlobárních a intersegmentálních karin)  a současně jim byla provedena nosní 

biopsie.  

Ve studii Nasální cílie  byl proveden test rychlosti ciliární clearence NMCC a biopsie nosní 

sliznice. Podobně byli vyšetřeni zdraví dobrovolníci   a nemocní s CF 

Dále je  detailně popsán postup vyšetření nemocných včetně testů cliární clearence a  



sledování počtu pohybů řasinek 

 

Výsledky byly   dokonale statisticky zpracované  

 

4.1. Výsledky: Ve studii Bronchus /nos byla potvrzena hypotéza, že cílie  fungují shodně  

v nose i v bronších. 

4.2 Výsledky hlavní studie: 

Byla prokázána  omezená cliární clearence  u nemocných s CHOPN vs zdraví dobrovolníci, 

nejpomalejší byla u nemocných s CF 

Mezi cíly hlavního projektu byly stanoveny i   sekundární cíle-   zhodnocení ciliárních 
charakteristik u jednotlivých stadií CHOPN. Výsledky jsou  v tabulce 10 kde se uvádí, že 
všechny korelace byly slabé. Např. v případě reziduálního objemu (RV) jsou hodnoty 
Spearmanova korelačního koeficientu 0,002 ( NMCC)  a 0,005  (CBF),    
 

Diskuze   

V rozsáhlé  diskuzi jsou porovnávány  dosažené výsledky se zahraničními pracemi.  Jejich 

závěry jsou velmi podobné, pokud jsou  dostupné. 

V diskuzi se uvádí že:     U žádného ze sledovaných ciliárních parametrů nebyla nalezena 

přesvědčivá korelace s parametry plicních funkcí ani s celkovou tíží choroby (skórovanou dle 

GOLD klasifikace).  Viz tabulka 10 a slovně  v odstavcích 4.2.1 a 4.2.2.  

     Hlavním výsledkem  práce je přesvědčivý průkaz prolongovaného času nazální 

mukociliární clearence (NMCCt) a pomalejší frekvence kmitání nazálních cilií (CBF) u osob 

s CHOPN. Současně 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. 

 

Závěr: 

Nejdůležitějšími výsledky  práce byla následující zjištění:  

1) mezi ciliárními parametry v oblasti nazální a bronchiální sliznice nemocných 

s CHOPN nebyl nalezen statisticky významný rozdíl (projekt BROCHUS/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 patrno 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 ve studovaném 

souboru (ženy se stejnými plicními funkcemi jako muži pociťují výraznější dušnost 

než muži)    

 

Hodnocení oponenta:  Práce je svým zaměřením i rozsahem a dobou vyšetřování u  nás i ve 

světě ojedinělá. Až na  nepatrné nejasnosti mezi  cíly, hypotézami a výsledky splnila 

stanovené cíle. Toho důkazem je zejména a její přijetí do  impaktovaného časopisu Rhinology. 

Dr. Koblížek a jeho tým si zaslouží   za tuto průkopnickou práci  uznání a   patřičného 

ocenění. Dle mého názoru splňuje dostatečně    všechna kriteria k udělení titulu PhD.  

 

Formální poznámky: 

Str. 19  chyba v tabulce č.3 místo postbronchodilatační je psáno „pobronchodilatační“ a 
pokud je toto úmyslně tak napsáno pak to není v souladu s textem kde se píše také 
„postbronchodilatační“ stejná chyba je v tabulace č.4 na straně 20.  
 
Str. 20 dole je chyba, místo …nejefektivnější.. je psáno „nejfektivnější“  
 
Další drobné chyby v textu jsou na str 74 „ nižsho“ a na straně 77 „přínesla“ 
 



K autorům mám dvě otázky:  

 

1. Jaké je vysvětlení pro to, že porucha mukociliární clearance není závislá ( nebo jen 

velmi málo závislá) na stadiu onemocnění?   

2. Existují nějaké léčebné konsekvence mukociliární poruchy u osob s bronchitickým 

fenotypem CHOPN?  

 

 

Prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc. 

Pneumologická klinika 2. LF UK a FN motol 

 9. 8. 2011 

    

 

 

 

 
 
 
 
 
 


