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1 ÚVOD A CÍLE PRÁCE 

V současné době je věnována stále větší pozornost problematice oxidačního 

stresu. Oxidační stres je stav, kdy dochází k porušení rovnováhy mezi tvorbou volných 

radikálů a jejich neutralizací ochrannými mechanizmy. Převaha tvorby volných radikálů 

způsobí oxidaci biologicky významných molekul a to ve svém důsledku můţe vést 

k poškození tkání. Nicméně volné radikály jsou nezbytné pro některé funkce, které jsou 

pro lidský ţivot esenciální (např. fagocytóza, dýchací řetězec, biosyntéza cholesterolu, 

syntéza hormonů štítné ţlázy, signální transdukce, remodelace kostní tkáně). 

Příčiny toxicity kyslíku byly objasněny aţ vydáním Gershmanovy teorie volných 

radikálů a toxicity kyslíku v roce 1954. Ta říká, ţe toxicita kyslíku je částečně 

způsobena redukovanou formou kyslíku. Ve stejném roce byla zveřejněna studie 

Commonera, Townsenda a Pakea, která volným radikálům dává za vinu vznik slabé 

elektronové rezonance v řadě lyofilizovaných biologických materiálů. O dva roky 

později (1956) Denham Harman prozkoumal svět volných radikálů v ţivých systémech 

a zjistil jejich úlohu v procesu stárnutí organismu. Tyto objevy vyústily v intenzivní 

výzkum volných radikálů v biologických materiálech. V roce 1977 Mitta a Murad 

zjistili, ţe hydroxylový radikál stimuluje aktivaci guanylátcyklázy a vytvoření 

sekundárního přenašeče – cyklického guanosinmonofosfátu (cGMP). Tím byly 

shromáţděny dostatečné důkazy, ţe se organizmy přizpůsobily k souţití s volnými 

radikály a také je i začaly vyuţívat v různých fyziologických funkcích (Valko a kol. 

2007). 

Cílem mé práce bylo popsat účast oxidačního stresu a poškození volnými 

radikály v patogenezi chronické obstrukční plicní nemoci. Práce podává stručný přehled 

o vlastnostech jednotlivých volných radikálů, etiologii a patogenezi chronické 

obstrukční plicní nemoci včetně působení oxidačního stresu. 
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2 VOLNÉ RADIKÁLY A OXIDAČNÍ STRES 

Volné radikály jsou atomy nebo sloučeniny schopné samostatné existence, které 

mají ve své molekule jeden nebo více nepárových elektronů. Z toho vyplývají i jejich 

vlastnosti. Jedná se obvykle o nestabilní molekuly s krátkou dobou existence a vysokou 

chemickou reaktivitou vůči okolním strukturám. Volné radikály vznikají z normální 

částice ztrátou nebo přijetím elektronu, kdy se v posledním orbitalu vyskytuje 

samostatný (nepárový) elektron. Protoţe ztráta elektronu je z chemického hlediska 

oxidací, mají volné radikály oxidační účinek. Další moţností vzniku volných radikálů 

je homolytické štěpení chemické vazby, kdy si obě části původní částice ponechají po 

jednom elektronu. Tento způsob štěpení ovšem vyţaduje přísun značného mnoţství 

energie a nepřichází proto v biologických systémech v úvahu. Protoţe stabilní 

konfigurace vyţaduje párové seskupení elektronů v atomových či molekulových 

orbitalech, snaţí se volný radikál chybějící elektron doplnit a to buď sloučením s jiným 

radikálem, nebo vytrţením elektronu z jiné molekuly. Z té se pak stává radikál, který 

můţe zahájit řetězovou reakci vedoucí k poškození řady biomolekul a případně i buněk 

organizmu (Ďuračková 2008, Racek 2003, Štípek 2000). 

 

2.1 STRUČNÝ PŘEHLED REAKTIVNÍCH FOREM 

KYSLÍKU A DUSÍKU 

 V této kapitole uvádím stručný přehled nejvýznamnějších reaktivních forem 

kyslíku (ROS) a dusíku (RNS). Uvedený termín (souhrnně téţ RONS) zahrnuje volné 

radikály a látky spojené s jejich metabolizmem (Tab. 1), které však nemají nepárový 

elektron (např. peroxid vodíku).  
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Tabulka 1: Příklady reaktivních forem kyslíku a dusíku a jejich biologický poločas 

ROS, RNS Vzorec (symbol) Biologický poločas 

Hydroxylový radikál
 •

OH 10
-9 

s 

Superoxidový radikál
 

O2
ˉ•
 10

-6 
s 

Singletový kyslík
 1

O2 10
-5 

- 10
-6 

s 

Alkoxylový radikál
 

RO
•
 10

-6 
s 

Peroxylový radikál
 

ROO
•
 10

-2 
s 

Oxid dusnatý 
•
NO 1-10 s 

 

Hydroxylový radikál (
•
OH) patří k nejnebezpečnějším volným radikálům. Jeho 

biologický poločas je 10
-9

 s. Působí lipoperoxidaci a oxidaci proteinů a dalších 

biomolekul, coţ způsobuje při významném oxidačním stresu závaţná poškození. Je téţ 

schopen hydroxylovat dusíkaté baze v nukleových kyselinách. Například hydroxylací 

guaninu vzniká hydroxyguanin, který se při biosyntéze DNA a RNA páruje s adeninem 

místo s cytosinem. Tím vzniká mutace, která můţe vést aţ k nádorovému bujení. 

Superoxid anion radikál (O2
ˉ•
) je nejběţnějším volným radikálem v organismu. Je 

méně nebezpečný neţ 
•
OH, jeho poločas rozpadu je 10

-6 
s. Má oxidační i redukční 

vlastnosti a podléhá dismutaci (jedna molekula se oxiduje na kyslík a druhá se zároveň 

redukuje na peroxid vodíku). Tato reakce je v organismu urychlena aţ o čtyři řády 

antioxidačním enzymem superoxiddismutázou (SOD). Superoxid působí lipoperoxidaci 

a poškozování dalších biomolekul, i kdyţ mnohem pomaleji, neţ tak činí 
•
OH. 

Peroxid vodíku (H2O2) proniká přes biologické membrány a působí nebezpečná 

oxidační poškození. Ve vysokých koncentracích je cytotoxický. V přítomnosti 

přechodných kovů (zejména Fe a Cu) se Fentonovou reakcí mění na 
•
OH. 

Singletový kyslík (
1
O2) vzniká např. při fagocytóze reakcí kyseliny chlorné a peroxidu 

vodíku, při tvorbě prostaglandinu H2 z prekurzoru (prostaglandinu G2), při reakci dvou 

lipoperoxylových radikálů nebo při fotochemických reakcích. Poškozuje srdeční sval 

(při infarktu myokardu působí ţivotu nebezpečné arytmie a sniţuje kontraktilitu 

srdečního svalu). Scavengery (vychytávači) singletového kyslíku jsou například 

vitamíny E a C, ß-karoten či histidin. 
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Oxid dusnatý (
•
NO) vzniká v organizmu přeměnou argininu katalyzovanou syntázou 

oxidu dusnatého (NOS). Je hydrofobní a snadno prochází membránami. Je málo 

reaktivní vůči většině biomolekul, ale vysoce reaktivní vůči jiným volným radikálům 

(podobně jako O2
ˉ•
). V nízké koncentraci působí vazodilataci, a tím zlepšuje prokrvení 

tkání. Nedostatek 
•
NO v buňkách endotelu působí endoteliální dysfunkci způsobující 

hypertenzi, metabolický syndrom a kardiovaskulární choroby. Nedostatek 
•
NO můţe 

nastat např. při zvýšené koncentraci kyseliny močové v plasmě a sníţené koncentraci 

intracelulárního glutationu (např. při oxidačním stresu), kdy reaguje kyselina močová s 
 

•
NO za vzniku 6-aminouracilu a tím klesá jeho koncentrace (intracelulární glutation tuto 

reakci zpomaluje). Oxidační stres tedy podporuje vznik endoteliální dysfunkce (Gersch 

et al. 2008). Sníţení koncentrace 
•
NO bylo zaznamenáno i v průběhu stárnutí, kdy klesá 

aktivita mitochondriální izoformy NOS (Afanasjev et al. 2009).  

Mezi organické radikály patří alkoxylový (RO
•
) a peroxylový (ROO

•
) radikál, které 

vznikají v průběhu řetězových reakcí. Tyto sloučeniny jsou dostatečně reaktivní, aby 

mohly vytrhnout atom vodíku z nenasycené mastné kyseliny (komponenta membrán) a 

iniciovat tak peroxidaci lipidů, která vede k poškození buněčných membrán a ovlivňuje 

i membránově vázané enzymy (Ďuračková 2008, Holeček 2009, Racek 2003, Štípek 

2000). 

Vzájemné vztahy mezi jednotlivými RONS jsou uvedeny v Obr. 1. 

 

Obr. 1: Vzájemné vztahy mezi RONS (Ďuračková 2008). 
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2.2 PŮVOD A FYZIOLOGICKÉ PŮSOBENÍ RONS 

Volné radikály se do organizmu mohou dostat z vnějšího prostředí (škodliviny 

ve vzduchu, RTG záření, UV paprsky, γ-záření, kouření, farmakoterapie antibiotiky, 

cytostatiky či analgetiky), velké mnoţství však vzniká i v průběhu metabolizmu. Podle 

toho rozdělujeme příčiny vzniku volných radikálů na exogenní a endogenní. 

Endogenní produkce volných radikálů v organizmu výrazně stoupá např. v těhotenství, 

u vytrvalostního výkonu, ihned po fyzické námaze u netrénovaných osob, u zánětů nebo 

v reperfuzní fázi po předchozí ischémii. 

Volné radikály jsou produkovány i tam, kde bychom to nečekali, např. při 

sportovní činnosti (Holeček 2009), při anestezii nebo ultrazvukovém vyšetření (Kartal 

et al. 2008) či působením extrémně nízkých frekvencí elektromagnetických polí. 

Hypoxické podmínky, např. nízký tlak kyslíku ve vysokých nadmořských výškách, 

zvyšují produkci volných radikálů, sniţují nitrobuněčné antioxidační hladiny a 

zrychluje se na mitochondriích závislá apoptóza (Chen et al. 2008, Wang a Lin 2009). 

Radiace a ozáření působí pokles antioxidantů a zvýšení lipoperoxidace  (Fedorova at al. 

2009). Mikrovlnná radiace z mobilních telefonů působí oxidační stres v mozku, čemuţ 

brání melatonin (Sokolovic et al. 2008). 

Volné radikály jsou schopné vyvolat značné poškození biomolekul, buněk a 

tkání. Na druhé straně je třeba vzít v úvahu, ţe po milionech let existence volných 

radikálů se tyto staly nezbytnými pro některé funkce, které jsou pro lidský ţivot 

esenciální. Jako příklad můţe slouţit vyuţití RONS fagocytujícími buňkami 

(neutrofily, monocyty a makrofágy), které jsou vybaveny enzymovým systémem 

NADPH-oxidázy a myeloperoxidázy, k zabíjení mikrobů, parazitů, kvasinek a virů. 

Volné radikály se tvoří v dýchacím řetězci na úrovni cytochrom-c-oxidázy, kde 

dochází k postupné čtyřelektronové redukci kyslíku za vzniku vody a uvolnění energie, 

která je zachycena ve formě ATP (adenosintrifosfátu). Monooxygenázy vyuţívají 
•
OH 

k hydroxylačním reakcím např. při biosyntéze cholesterolu a ţlučových kyselin nebo při 

detoxikaci některých xenobiotik. Peroxid vodíku je nezbytný pro oxidaci jodidu na jód, 

který je štítnou ţlázou vyuţit k jodaci aromatických jader tyrosinových zbytků při 

syntéze hormonů štítné žlázy. Volné radikály působí také jako signální molekuly, 

které ovlivňují produkci transkripčních faktorů kontrolujících imunitní odpověď nebo 

proliferaci buněk. Oxid dusnatý funguje na několika úrovních: vazodilatátor endotelu, 

neurotransmiter a regulátor imunitních pochodů (Ďuračková 2008, Holeček 2009, 
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Racek 2003, Štípek 2000). Osteoklasty vyuţívají volné radikály při remodelaci 

(resorpci) kostní tkáně (Banfi et al. 2008). 

 

2.3 OXIDAČNÍ STRES A POŠKOZENÍ BIOMOLEKUL 

Za normálních podmínek existuje v organismu rovnováha mezi produkcí RONS 

a jejich odstraňováním antioxidačním systémem. Převaha jedné či druhé sloţky vede 

k poruchám, které mohou organizmu váţně ohrozit. Častější jsou případy, kdy převaţují 

RONS, ať uţ vlivem jejich zvýšené produkce, nedostatečné činnosti antioxidačního 

systému nebo kombinací obou dříve zmíněných příčin. Stav, při kterém dojde 

k porušení rovnováhy mezi vznikem a odstraňováním RONS ve prospěch RONS, se 

nazývá oxidační stres. Ten můţe přispívat k rozvoji celé řady chorob, jako jsou 

diabetes mellitus, ateroskleróza, hypertenze, koronární srdeční onemocnění, plicní 

onemocnění včetně CHOPN, šokové stavy a multiorgánové selhání, muţská infertilita, 

oční onemocnění, septické stavy, poruchy imunity, choroby jater, choroby ledvin, 

stomatologická onemocnění, obezita, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, 

nádorové bujení nebo zánětlivé choroby (Ďuračková 2008, Racek 2003, Štípek 2000, 

Holeček 2009). 

Volné radikály mohou napadnout a poškodit prakticky kteroukoli molekulu 

organizmu. Nejzávaţnější je poškození fosfolipidů buněčných membrán, které vede 

k poruše vitálních membránových dějů nebo dokonce k zániku buňky, dále poškození 

nukleových kyselin (mutageneze, karcinogeneze, zánik buňky) a bílkovin (inaktivace 

enzymů a dalších bílkovin s různým biologickým významem) (Racek 2003). 

Nejprostudovanějším procesem je poškození lipidů, resp. mastných kyselin 

volnými radikály, nazývaný lipoperoxidace. Postiţeny jsou obvykle polyenové mastné 

kyseliny (arachidonová), zatímco nasycené a monoenové mastné kyseliny (olejová) jsou 

vůči oxidačnímu poškození poměrně odolné. Celá řetězová reakce je zahájena 

vytrţením atomu vodíku z polyenové mastné kyseliny pomocí 
•
OH. Vznikající produkty 

lipoperoxidace neslouţí jiţ jako plnohodnotné lipidy a některé mají i velmi škodlivé 

účinky (např. aldehydy 4-hydroxynonenal a malondialdehyd jsou kancerogenní). 

Koncentrace malondialdehydu patří mezi nejčastěji sledované markery lipoperoxidace a 

stanovuje se nepříliš specifickou reakcí s kyselinou thiobarbiturovou (pak je lepší 

hovořit o látkách reagujících s kyselinou thiobarbiturovou neboli TBARS; thiobarbituric 
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acid-reactive species) (Ďuračková 2008, Racek 2003, Štípek 2000). Volné radikály také 

uvolňují z membránových lipidů kyselinu arachidonovou, která je následně přeměněna 

na isoprostany, coţ jsou sloučeniny strukturně podobné prostaglandinům a vykazující 

biologický účinky (např. bronchokonstrikce a vasokonstrikce). Tyto sloučeniny jsou 

v současnosti asi nejlepším ukazatelem lipoperoxidace (Liu et al. 1999, Racek 2003). 

Radikálové poškození bílkovin probíhá jak přímo působením RONS, tak 

nepřímo pomocí produktů lipoperoxidace. Účinek volných radikálů zahrnuje oxidace, 

hydroxylace, nitrace a chlorace jednotlivých aminokyselinových zbytků za vzniku např. 

metioninsulfonu, 3-nitrotyrosinu, bityrosinu, o-tyrosinu a dalších (Halliwell a 

Gutteridge 1999). V konečné fázi se mohou tvořit reaktivní aldehydy a uvolňovat další 

radikály. Při nepřímém (sekundárním) poškození se na bílkovinný řetězec váţí aldehydy 

(zejména malondialdehyd) vznikající při lipoperoxidaci, coţ vede k tvorbě příčných 

vazeb mezi řetězci bílkovin nebo bílkovin a DNA a změně vlastností proteinů 

(modifikovaný apolipoprotein B v LDL pak není rozeznán příslušným receptorem). 

Permanentní oxidace proteinů podmiňuje disrupci proteinové struktury a porušuje 

funkci, proto jsou tyto proteiny odstraňovány v ubikvitin-proteázomovém komplexu. 

Oxidace proteinů se dá stanovit jako mnoţství karbonylových skupin (Ďuračková 2008, 

Racek 2003, Štípek 2000).  

Volné radikály mohou poškozovat i nukleové kyseliny. Projeví se to zlomy 

chromozómů, karcinogenním a mutagenním účinkem. Při oxidaci dusíkatých bází 

(nejčastěji guaninu) vznikají produkty jako 8-hydroxyguanin, 8-hydroxyadenin, 

cytosinglykol, 5-hydroxy-5-methylhydantoin a další (Halliwell a Gutteridge 1999). 

Hydroxylace cukerných zbytků vede k přerušení řetězce DNA, uvolnění bází a tvorbě 

malondialdehydu (Ďuračková 2008, Racek 2003, Štípek 2000).  

Cukry tvoří v přítomnosti RONS škodlivé AGE produkty (koncové produkty 

pozdní glykace), které se hromadí v proteinech s dlouhým poločasem: kolagen, elastin, 

myelin, krystalíny oční čočky aj. (Holeček 2009). 

 Na Obr. 2 jsou uvedeny souvislosti mezi buněčným poškozením a oxidačním 

stresem. 
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Obr. 2: Oxidační stres a jeho dopad na buňku (Ďuračková 2008) 

 

2.4 ANTIOXIDAČNÍ OCHRANNÝ SYSTÉM 

Aerobní metabolizmus umoţnil organizmům získat mnohem větší mnoţství 

energie a tím i jejich další rozvoj. Na druhé straně je však začal ohroţovat volnými 

kyslíkovými radikály. Proti jejich toxickému působení se postupně vyvinuly účinné 

ochranné mechanizmy, které lze podle jejich vztahu k tvorbě volných radikálů rozdělit 

na tři skupiny: mechanizmy bránící tvorbě volných radikálů, mechanizmy odstraňující 

jiţ vzniklé volné radikály a reparační systémy odstraňující poškozené biomolekuly. 

Další moţností je dělení antioxidantů podle velikosti jejich molekuly na antioxidační 

enzymy, vysokomolekulární antioxidanty a nízkomolekulární antioxidanty (Racek 

2003). 

Mezi nejvýznamnější antioxidační enzymy patří superoxiddismutáza (SOD), 

která odstraňuje O2
ˉ•
 za vzniku peroxidu vodíku a kyslíku. Rozeznáváme tři izoformy 

SOD, které se liší svým kofaktorem (Mn
2+

 SOD, Fe
2+

 SOD, Cu
2+

/Zn
2+

 SOD). Peroxid 

vodíku je v buňkách detoxikován za účasti dalších dvou antioxidačních enzymů, 

katalázy a glutationperoxidázy. Kataláza je hemoprotein, který katalyzuje štěpení 

peroxidu vodíku na vodu a kyslík. Chrání buňky před toxickým vlivem vyšší 

koncentrace H2O2 a navazuje tak vlastně na působení SOD. Druhým systémem 
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odstraňujícím  H2O2 je glutationperoxidáza, která jej redukuje na vodu za současné 

oxidace svého koenzymu glutationu. Oxidovaný glutation, který je za určitých okolností 

pro buňku nebezpečný, je regenerován pomocí glutationreduktázy za účasti NADPH. 

Vysokomolekulární antioxidanty jsou bílkoviny, které odstraňují přechodné 

kovy, jeţ by se mohly účastnit radikálových reakcí jako katalyzátory. Tyto bílkoviny 

vytvářejí pevné cheláty se ţelezem či mědí (transportní a skladovací proteiny) nebo 

oxidují přechodný kov na vyšší valenci. Ţelezo je transportováno krví v komplexu 

s transferinem a skladováno v buňkách vázané na feritin či laktoferin. Oxidace 

dvoumocného ţeleza na trojmocné (metabolicky neaktivní) je zprostředkována 

feritinem a ceruloplazminem, který je kromě této ferooxidasové funkce schopen 

transportovat měď. Dalšími transportními bílkovinami jsou haptoglobin (váţe 

hemoglobin uvolněný z červených krvinek) a hemopexin (váţe hem). 

Mezi významné přirozené nízkomolekulární antioxidanty (látky s redukčními 

účinky) patří glutation, vitamín E, vitamín C, ß-karoten a kyselina močová, jejichţ 

hlavní úlohou je vychytávat volné radikály a další RONS v lipidové nebo vodné fázi 

(podle charakteru daného antioxidantu) a zabránit tak poškození biomolekul. 

Ochrana organizmu proti oxidačnímu poškození je systém, ve kterém 

antioxidanty a celá jejich seskupení vzájemně spolupracují. Funkce jednoho 

antioxidantu často podmiňuje účinek jiného článku systému (Obr. 3). DHA 

(dehydroaskorbát), GSH a GSSG (redukovaný a oxidovaný glutation), GST (glutation-S-

transferáza), 4-HNE (4-hydroxynonenal), PUFA (polyenová mastná kyselina), SOD 

(superoxiddismutáza)  
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Obr. 3: Reakční a funkční vztahy mezi antioxidanty (Štípek 2000) 

 

Poměrně často se zmiňuje celková antioxidační kapacita (AOC) plasmy, coţ je 

souhrn všech látek s antioxidačním účinkem obsaţených v této tekutině. U celé řady 

chorob se zvýšenou produkcí RONS je AOC významně vyšší neţ u zdravých jedinců, 

coţ si lze vysvětlit celkovou reakcí organizmu na místní produkci RONS nebo produkcí 

antioxidantů, které nejsou schopné daný typ RONS vychytat. Po podání antioxidantů 

můţe sice AOC stoupat, ale pokles koncentrace RONS mívá určité zpoţdění. Je třeba 

vzít v úvahu, ţe náhlý vzestup koncentrace volných radikálů (např. v reperfúzní fázi po 

předchozí ischemii) můţe poškodit mnoho biomolekul a tkání, ale v časovém odstupu 

se mohou hladiny RONS a antioxidantů normalizovat (dříve se normalizuje hladina 

RONS) (Ďuračková 2008, Racek 2003, Štípek 2000).  
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3 CHRONICKÁ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ 

NEMOC 

Definice chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) prochází neustálým 

vývojem. Definice lze rozdělit do dvou skupin, kdy je na CHOPN nahlíţeno buď jako 

na poruchu, nebo jako na nemoc. Rozdíl spočívá v tom, ţe u prvního typu definic je 

zdůrazněn výsledný stav (trvalá ireverzibilní obstrukce) bez ohledu na onemocnění, 

které k tomuto cílovému stavu vedlo (nerozlišuje se, zda trvalá obstrukce vznikla při 

astmatu, chronické bronchitidě nebo emfyzému). U druhého typu definic je zdůrazněn 

morfologický aspekt chorob, které vedou ke vzniku trvalé ireverzibilní obstrukce. Tyto 

definice vyţadují nejen průkaz trvalé obstrukce, ale i určení dané nemoci (Kolektiv 

autorů 2006). 

Ve starších definicích CHOPN se často objevovaly pojmy chronická bronchitida 

a plicní emfyzém, které se významově posunuly do jiných oblastí. Společným rysem 

těchto definic bylo zdůraznění bronchiální obstrukce jako typického rysu CHOPN, její 

progrese a ireverzibilita. Bronchiální obstrukce, dominantní znak CHOPN, je vyvolána 

kombinací poruchy malých dýchacích cest (obstrukční bronchiolitidy) a destrukce 

plicního parenchymu (plicního emfyzému), přičemţ poměr těchto vlivů u jednotlivých 

pacientů výrazně kolísá. Remodelace malých dýchacích cest v důsledku zánětu a 

destrukce plicního parenchymu vedoucí ke sníţení elastického napětí plic způsobují 

ireverzibilitu bronchiální obstrukce (Musil et al. 2005).  

První definicí CHOPN, která zdůraznila zánět jako hlavní patogenetický 

mechanismus vzniku onemocnění, byla definice publikovaná Světovou iniciativou proti 

CHOPN (GOLD) v roce 2001. Podle nejnovější definice GOLD z roku 2009 je 

CHOPN léčitelné onemocnění, kterému lze předcházet a které má významné 

mimoplicní dopady, které mohou přispívat k jeho závažnosti u jednotlivých 

nemocných. Jeho plicní složka je charakterizována omezeným průtokem vzduchu v 

průduškách (bronchiální obstrukcí), který není plně reverzibilní. Bronchiální 

obstrukce obvykle progreduje a je spojena s abnormální zánětlivou odpovědí plic na 

škodlivé částice a plyny (Pauk 2010).  

Společná definice Americké a Evropské hrudní společnosti jde ještě dále. Podle 

této definice je CHOPN preventabilní a léčitelné onemocnění charakterizované 
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bronchiální obstrukcí, která není plně reverzibilní. Bronchiální obstrukce je jak 

progredující, tak spojená s abnormální odpovědí plic na škodlivé částice nebo plyny. 

Primární příčinou je kouření cigaret. CHOPN postihuje zejména plíce, nicméně má také 

závaţné systémové následky (Musil et al. 2005, Kolektiv autorů 2006). 

Z uvedených definic je vidět posun chápání CHOPN z poruchy na nemoc. 

Problémem ale stále zůstává vztah mezi CHOPN a astmatem, u kterého vznikla trvalá 

obstrukční ventilační porucha. Tyto dvě nemoci lze klinicky velmi těţko odlišit. Jiná 

onemocnění spojená s bronchiální obstrukcí (cystická fibróza, bronchiolitis obliterans, 

bronchiektázie) vznikají jiným patogenetickým mechanismem (Kolektiv autorů 2006). 

 

3.1 VÝSKYT  CHOPN 

CHOPN je celosvětovým problémem. Důvodem je vysoká prevalence, stoupající 

mortalita i náklady na léčbu. Podle údajů WHO bylo v roce 1997 na zeměkouli 600 

miliónů nemocných CHOPN. V USA se odhaduje, ţe u lidí ve věku mezi 25 a 75 roky 

je prevalence lehkého stádia CHOPN 6,9 %, středního stupně 6,6 %. Celosvětová 

prevalence CHOPN je 4-10 %. Celosvětová mortalita je 4,7 milionů osob. Alarmující je 

vývojový trend, kdy prudce narůstá morbidita i mortalita, takţe podle odhadů SZO se 

CHOPN posune z 6. místa z nejčastějších příčin úmrtí v r. 1990 na místo 3. v r. 2020. V 

ČR se odhaduje prevalence na 7,7 % (prevalence chronické bronchitidy v ČR je 14-16 

%), mortalita v roce 2004 byla 20 na 100 000 obyvatel (Musil et al. 2005, Kolektiv 

autorů 2006).  

  

3.2 RIZIKOVÉ FAKTORY  

Rizikové faktory pro CHOPN zahrnují jak vlivy vlastní hostiteli, tak expozici 

zevnímu prostředí. Nejlépe dokumentovaným vlivem hostitelské osoby je vzácný 

dědičný defekt α1-antitrypsinu. Dalšími faktory ze strany hostitele jsou pohlaví a 

bronchiální hyperreaktivita. Nejdůleţitějšími faktory zevního prostředí jsou tabákový 

kouř, profesní prachy a chemikálie (výpary, dráţdidla, dýmy), znečištění zevního 

ovzduší i ovzduší v místnostech či rekurentní bronchopulmonální infekce. Kouření je 

nejzávaţnějším a také nejlépe prostudovaným rizikovým faktorem CHOPN (Musil et al. 

2005, Kolektiv autorů 2006). 
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3.3 ETIOPATOGENEZE CHOPN 

Pro patogenezi CHOPN jsou významné 3 mechanizmy: 

 zánět 

 porušení rovnováhy proteázového a antiproteázového systému 

 oxidační stres 

Patologické změny vznikají následkem chronického zánětu v plicích, který je 

vyvoláván inhalací škodlivých částic nebo plynů. Patologické změny u CHOPN se 

projevují na 4 úrovních: postiţením centrálních dýchacích cest (bronchů), periferních 

dýchacích cest (bronchiolů), plicního parenchymu a plicních cév. Plíce mají přirozené 

obranné mechanismy a značnou schopnost reparace, které mohou být zhoršeny 

genetickými vlivy nebo expozicí dalším rizikovým faktorům prostředí stejně jako 

chronickým charakterem zánětu nebo opakovaným poškozováním.  

Chronická bronchiální obstrukce charakterizující CHOPN je vyvolána 

kombinací poruchy malých dýchacích cest (obstrukční bronchiolitidy) a destrukcí 

plicního parenchymu (emfyzém), které navzájem přispívají k poruše a mění se od 

jedince k jedinci. Chronický zánět je příčinou remodelace a zúţení malých dýchacích 

cest. Destrukce plicního parenchymu a také zánět vedou ke ztrátě spojení alveolů 

s malými dýchacími cestami, sniţuje se elastické napětí plic (Obr. 4). 

 

Obr. 4: Rozdíl mezi zdravými dýchacími cestami a dýchacími cestami postiţenými 

CHOPN (Lhynnelli 2009) 
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Změny vyvolané zánětem zmenšují schopnost dýchacích cest zůstat otevřené 

během výdechu. Pro CHOPN je charakteristická ireverzibilní obstrukce. Za ireverzibilní 

a reverzibilní sloţku jsou zodpovědné odlišné mechanismy. Ireverzibilní sloţka 

obstrukce je vyvolána proteolytickou destrukcí sítě elastin-kolagen a plicní fibrózou, 

deformací a obliterací malých bronchiolů. Za reverzibilní sloţku obstrukce odpovídá 

kontrakce hladké svaloviny, hypersekrece hlenu a zánět (Musil et al. 2005, Kolektiv 

autorů 2006). 

Vznik CHOPN se snaţí vysvětlit dvě teorie: teorie nerovnováhy mezi 

proteázami a antiproteázami a teorie oxidačního stresu. V této kapitole se budu 

věnovat teorii nerovnováhy mezi proteázami a antiproteázami a teorii oxidačního stresu 

popíši více v následující kapitole. 

Hlavní komponentou alveolárních stěn je elastin, který je téţ cílem pro 

neutrofilovou elastázu. Fragmenty elastinu mohou prodluţovat zánět tím, ţe působí 

jako silné chemotaktické látky pro makrofágy a neutrofily. Za normálních podmínek 

chrání α1-antitrypsin plicní elastin před poškozením navozeným působením elastázy. 

Je to plazmatický glykoprotein o molekulové hmotnosti 54 kDa, který je syntetizován 

v játrech. Laurel a Erikson (1963) zjistili, ţe u jedinců s vrozeným deficitem sérového 

proteinu α1-antitrypsinu, který je hlavním inhibitorem mnoha proteáz včetně 

neutrofilové elastázy, existuje zvýšené riziko rozvoje emfyzému. U tohoto deficitu je 

anti-proteázová aktivita v plicním intersticiu a alveolárním prostoru, podobně jako 

v plazmě, sníţena na 15-20 % normální hodnoty. Navíc abnormální α1- antitrypsin 

v plicích polymerizuje a působí pak jako chemoatraktant pro neutrofily (Abboud a 

Vimalanathan 2008). Nicméně teorie inhibice α1-antitrypsinu je obtíţně prokazatelná in 

vivo, protoţe kromě α1-antitrypsinu působí další antiproteázy a také proteáz je celá 

řada. 

Tato pozorování vedla k hypotéze, ţe nerovnováha mezi proteázami a 

antiproteázami vede k destrukci plic. U většiny nemocných s CHOPN však nebyl deficit 

antiproteáz pozorován. Aktivované neutrofily těchto nemocných mají schopnost 

uvolňovat elastázu ve zvláště vysokých koncentracích, a protoţe migrují, můţe 

mnoţství lokálně uvolněné elastázy převýšit schopnost inhibitorů ji blokovat. Aktivace 

a migrace neutrofilů tedy vţdy vede k poškození plicní pojivové tkáně. Nejdůleţitějším 

činitelem pro patogenezi CHOPN je tedy migrace neutrofilů do dýchacích cest a 

plicních pojivových tkání a jejich degranulace v plicním parenchymu (Musil 2004). 
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O klíčové úloze neutrofilů v patogenezi CHOPN svědčí i zjištění, ţe jejich 

počet v indukovaném sputu signifikantně koreluje s velikostí ročního poklesu usilovně 

vydechnutého objemu vzduchu v první vteřině (FEV1) (Kolektiv autorů 2007). 

K nerovnováze mezi proteázami a antiproteázami můţe dojít buď zvýšenou tvorbou 

nebo aktivitou proteáz, či inaktivací nebo sníţenou tvorbou antiproteáz. Často je 

nerovnováha následkem zánětu vyvolaného inhalační expozicí, můţe být téţ způsobena 

sníţením antiproteázové aktivity oxidačním stresem v důsledku zánětu, cigaretovým 

kouřem a zřejmě i dalšími rizikovými faktory pro CHOPN  (Kolektiv autorů 2006).  

Pryor a Stone (1993) zjistili, ţe při jednom nádechu cigaretového kouře kuřák 

inhaluje  10
15

  molekul kyslíkových radikálů. Carp a kol. (1982) zkoumali vliv kouření 

na inhibiční aktivitu α1-antitrypsinu v bronchoalveolární laváţi zdravých kuřáků a 

nekuřáků. Tato aktivita byla u kuřáků sníţena o 40 % ve srovnání s nekuřáky. 

Inaktivace α1-antitrypsinu zřejmě souvisí s oxidací metioninových zbytků, které jsou 

nezbytné pro antiproteázovou aktivitu tohoto proteinu, na  metioninsulfoxid. Cesty 

vedoucí k rozvoji nerovnováhy mezi proteázami a antiproteázami v plicích kuřáka jsou 

uvedeny na Obr. 5. 

 

Obr. 5: Schéma zobrazující cesty rozvoje kouřením-indukované nerovnováhy mezi 

proteázami a antiproteázami v plicích (Abboud a Vimalanathan 2008).  

IL (interleukin), LTB (leukotrien B), NE (neutrofilová elastáza), MMP (matrix 

metaloproteinázy), TIMP (tkáňový inhibitor metaloproteináz), TNF-α (tumor nekrotizující 

faktor alfa). 
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4 ÚČAST OXIDAČNÍHO STRESU 

V PATOGENEZI CHOPN 

  Plíce jsou výrazně exponovány jak exogenním oxidantům (průmyslové a 

dopravní exhalace, cigaretový kouř, bytové škodliviny), tak RONS vznikajícím 

endogenně např. únikem nebo rozpadem fagocytujících buněk imunitního systému. 

Tyto RONS jsou velmi nestabilní a vedou k oxidaci biologických systémů. Působením 

exogenních oxidantů se aktivují a vznikají vlastní RONS v eosinofilech, neutrofilech, 

alveolárních makrofázích a buňkách řasinkového epitelu. Jejich vzájemnou interakcí 

pak dochází k peroxidaci membránových fosfolipidů a oxidaci proteinů, transkripci 

chemokinových a cytokinových genů, coţ podporuje vznik zánětu, dále dochází k 

upregulaci adhezivních molekul a uvolňování prozánětlivých molekul a mediátorů. 

Všechny tyto mechanismy podporují vznik persistujícího zánětu, a tudíţ CHOPN. 

 

4.1 CIGARETOVÝ KOUŘ 

Cigaretový kouř obsahuje více neţ 4700 chemických sloučenin, včetně 

vysokých koncentrací volných radikálů a dalších oxidantů.  Pryor a Stone (1993) zjistili, 

ţe při jednom nádechu inhaluje kuřák více neţ 10
15

 molekul kyslíkových radikálů 

převáţně alkylového a peroxylového typu. Plynná část cigaretového kouře obsahuje téţ 

oxid dusnatý v koncentraci 500-1000 ppm. Oxid dusnatý rychle reaguje se O2
ˉ•
 za 

vzniku peroxynitritu (ONOO
-
) a s peroxylovým radikálem tvoří alkylové peroxynitrity 

(ROONO).  

Oxidanty z cigaretového kouře mohou přímo poškodit sloţky plicní matrix (jako 

je elastin a kolagen). Cigaretový kouř můţe interferovat se syntézou elastinu a jeho 

reparací, coţ můţe zesílit proteolytické poškození sloţek matrix, a tak urychlit rozvoj 

emfyzému. Predilekčním místem pro působení volných radikálů jsou tuky a mastné 

kyseliny v buněčné membráně. Dochází k peroxidaci lipidů, které můţe pokračovat jako 

řetězová reakce, při níţ se tvoří jak peroxidy, tak aldehydy. Koncentrace produktů 

peroxidace lipidů v plasmě nebo bronchoalveolární laváţi měřená jako TBARS jsou 

signifikantně zvýšeny u kuřáků a nemocných s akutní exacerbací CHOPN (Kolektiv 

autorů 2006). 
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4.2 ZÁNĚT 

Oxidativní náloţ vyvolaná inhalací cigaretového kouře můţe být v plicích 

kuřáků později zvýšena kyslíkovými radikály uvolňovanými z aktivovaných 

zánětlivých leukocytů (neutrofilů a makrofágů). Oxidanty a enzymy, které je 

produkují, se nacházejí ve všech strukturách těchto buněk (lyzosomech, 

endoplazmatickém retikulu, mitochondriích, buněčných membránách a cytoplazmě). 

Tyto buňky jsou schopné lokálně vyprodukovat vysoké koncentrace oxidantů, jejichţ 

primární fyziologickou úlohou je usmrcování mikrobů. Proto je jejich tvorba a místo 

vzniku pod důkladnou kontrolou. Nicméně u kuřáků se vyskytuje zvýšené mnoţství 

aktivovaných fagocytů, které tvoří větší mnoţství oxidantů. Makrofágy kuřáků vykazují 

zvýšenou aktivitu superoxiddismutázy a zvýšenou produkci hydroxylových radikálů ve 

srovnání s nekuřáky. Rovněţ neutrofily kuřáků získané z jejich periferní krve uvolňují 

ve zvýšeném mnoţství superoxidové radikály. Hypotéza, která se zabývá jejich úlohou 

ve vzniku CHOPN, vysvětluje vznik nemoci aktivací buněk, která vede 

k nekontrolované a místně nevhodné produkci oxidantů (Kolektiv autorů 2006). 

 

4.3 TVORBA HLENU A FIBROTIZACE DÝCHACÍCH 

CEST 

Jsou narušeny extracelulární struktury a rovněţ oxidace proteinů a lipidů uvnitř 

buňky vede k jejímu poškození. Produkty peroxidace lipidů navíc působí jako silné 

prozánětlivé mediátory, a dokonce působí autoimunitně a vedou k rozvoji plicního 

emfyzému. Oxidancia způsobí aktivaci receptoru pro epiteliální růstový faktor, který je 

významným stimulátorem exprese mucinového genu. Rovněţ i proteázy velmi silně 

zvyšují produkci hlenu. Oxidancia výrazně poškozují dýchací cesty i aktivací 

mezenchymových buněk, které leţí pod epitelem dýchacích cest. Hromadí se velké 

mnoţství fibroblastů a myofibroblastů, které nadměrně produkují pojivovou tkáň, a 

dochází tak k fibróze dýchacích cest. Kontrakce těchto vazivových struktur vede přímo 

k zúţení dýchacích cest. Rovněţ tak zánětlivé buňky tvoří a uvolňují kyslíkové radikály 

a zesilují oxidační stres (Pauk 2009).  
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4.4 OVLIVNĚNÍ SIGNÁLNÍ TRANSDUKCE 

Intracelulární oxidancia mají důleţitou roli v přenosu signálu. Dochází například 

k inaktivaci inhibitoru transkripčního faktoru NF-κB. Oxidační látky tedy mohou 

aktivovat NF-κB a navodit tak tvorbu mnoha prozánětlivých cytokinů, hlavně 

interleukinu 8 (IL-8), který je selektivním chemoatraktantem pro neutrofily. IL-8 je 

produkován makrofágy, epiteliálními buňkami a vlastními neutrofily a je vhodným 

markerem intenzity zánětu (Pauk 2009). 

 

4.5 ANTIOXIDAČNÍ KAPACITA U NEMOCNÝCH 

CHOPN 

Za fyziologických podmínek je aktivita oxidantů vyvaţována velkou 

antioxidační kapacitou, kterou tvoří antioxidační látky. U nemocných CHOPN 

dochází téţ ke sníţení endogenní antioxidační kapacity (Musil 2009). Molekuly 

antioxidantů jsou schopny reagovat s oxidační látkou a poskytnout jí elektrony. 

Intracelulární antioxidační systém je tvořen vitamíny E a C, ß-karotenem a glutationem. 

Vysoká účinnost antioxidačního systému je podmíněna přítomností enzymů, jako jsou 

glutationperoxidáza, superoxiddismutáza a kataláza. Extracelulární tekutina obsahuje 

rovněţ antioxidanty, ale její účinnost je niţší díky malému mnoţství antioxidačních 

enzymů. Antioxidační aktivitu rovněţ zabezpečují některé makromolekuly, které jsou 

schopny vázat ţelezo nebo měď (feritin, laktoferin, ceruloplasmin), a makromolekuly, 

které mohou slouţit jako cíl pro oxidaci (albumin). 

V posledních letech stoupá zájem o nerovnováhu mezi oxidanty a antioxidanty u 

nemocných CHOPN. Oxidační stres je důleţitým činitelem zesilujícím zánět u tohoto 

onemocnění. Oxidační stres se ještě více zesiluje při exacerbacích. Oxidační látky se 

dostávají do organizmu přímo s cigaretovým kouřem. Jsou téţ uvolňovány 

z aktivovaných zánětlivých buněk, jako jsou makrofágy a neutrofily (Kolektiv autorů 

2007). 
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4.6 STANOVOVANÉ MARKERY OXIDAČNÍHO 

POŠKOZENÍ 

Oxidační stres můţeme kvantifikovat buď detekcí volných radikálů (coţ je 

poměrně náročné vzhledem k jejich fyzikálně chemickým vlastnostem), nebo měřením 

produktů oxidačního stresu (jednodušší stanovení široké palety markerů). 

Projevy oxidačního stresu u CHOPN lze detekovat zvýšenou hladinou oxidu 

dusnatého (NO) ve vydechovaném vzduchu. U kuřáků prokazujeme v kondenzátu 

vydechovaného vzduchu i zvýšenou hladinu 3-nitrotyrosinu, který je produktem 

nitrosačního stresu. Oxidační stres je také moţno monitorovat imunochemicky 

stanovením hladiny izomeru prostaglandinu (isoprostan F2α). Isoprostany jsou 

prostanoidy vznikající působením volných radikálů neenzymovou peroxidací 

membránových lipidů obsahujících arachidonovou kyselinu. Isoprostany u CHOPN 

působí bronchokonstrikčně a zvyšují hypersekreci hlenu. Peroxidací lipidů vznikají téţ 

malondialdehyd a 4-HNE, které se podílejí na dysfunkci kosterních svalů a úbytku 

svalové hmoty. Reaktivní karbonylové sloučeniny akrolein a 4-HNE modifikují 

proteiny alveolů, coţ vede ke zvýšení aktivace, adhezivity a retence alveolárních 

makrofágů a zároveň ke sníţení jejich fagocytární aktivity (Pauk 2009). 

Pro stanovení oxidačního stresu se v poslední době jako velmi perspektivní jeví 

metody FORT (Free Radical Oxygen Testing) a FORD (Free Oxygen Radicals 

Defence). Koncentrace hydroperoxidů v biologickém materiálu představuje vcelku 

dobrý ukazatel volně radikálového ataku, protoţe zahrnuje oxidační produkty lipidů, 

peptidů i aminokyselin. Čím je hladina FORT vyšší, tím je vyšší oxidační stav vzorku. 

Za referenční hodnotu se povaţuje hodnota > 310 FORT jednotek. Dále uvádím jako 

příklad hodnoty FORT naměřené u některých chorobných stavů:  astma - 350, CHOPN 

- 386, karcinom plic - 500, kuřáci - 340.  Pro antioxidační obranu se stanovuje hladina 

FORD. Čím je tato hladina vyšší, tím vyšší je antioxidační obrana ve vzorku.  Nízké 

hladiny FORD mají nejčastěji příčinu ve sníţeném příjmu (dieta, hypovitaminóza, 

malabsorpce, celiakie), sníţené absorpci či sníţené utilizaci vitaminů a antioxidantů, 

zvýšené produkci volných radikálů nebo v metabolické nevyrovnanosti. Poměr 

FORT/FORD je vhodný pro posouzení hladiny oxidačního stresu v organismu.  

Referenční hodnota je 1,5-2,0 (ţádný oxidační stres). Čím je hodnota vyšší, tím je 

oxidační stres vyšší (Holeček 2009).  (Pozn. metoda FORT/FORD je nabízena např. 

v Carlsbad Clinic v Karlových Varech za 600 € jako součást AntiAgeing procedury).  
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5 ZÁVĚR 

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je celoţivotní progredující 

onemocnění, které výrazně zhoršuje kvalitu ţivota nemocných, často vede k invaliditě a 

předčasné smrti. CHOPN je léčitelné (nikoliv však vyléčitelné) onemocnění, kterému 

lze předcházet. Plicní sloţka tohoto onemocnění je charakterizovaná bronchiální 

obstrukcí, která není plně reverzibilní. Bronchiální obstrukce obvykle progreduje a je 

spojena s abnormální zánětlivou odpovědí plic na škodlivé částice a plyny (zejména 

cigaretový kouř). 

Poškození dýchacích cest u nemocných CHOPN je komplexní a je způsobeno 

jak přímým účinkem cigaretového kouře, tak i poškozením mediátory uvolňovanými ze 

zánětlivých buněk. U kuřáků je oxidační stres spojen s produkcí dalších látek tzv. 

nitrosačního a karbonylového stresu. Oxidanty a volné radikály přítomné v cigaretovém 

kouři či uvolňované z aktivovaných neutrofilů a makrofágů reagují s celou řadou 

biomolekul, které poškozují různými mechanismy (např. oxidace proteinů, peroxidace 

lipidů, oxidace a fragmentace nukleových kyselin). Volné radikály způsobují také 

poškození plicních struktur u nemocných CHOPN (Pauk 2009). 

Vznik CHOPN se snaţí vysvětlit teorie nerovnováhy mezi proteázami a 

antiproteázami a teorie oxidačního stresu. První z nich popisuje, ţe rozvoj CHOPN je 

závislý na vzniku nerovnováhy mezi proteolytickými enzymy působícími v plicní tkáni 

a jejich inhibitory (zejména α1-antitrypsinem). Druhá teorie je zaloţena na působení 

endo- i exogenních volných radikálů a oxidantů na plicní tkáň, které vyvolá rozvoj 

zánětu s následným dalším uvolňováním volných radikálů. Ovšem inhibice 

α1-antitrypsinu je vyvolána oxidací pro jeho fyziologické působení nepostradatelných 

metioninových zbytků na metioninsulfoxid. A právě k této inhibici by nemohlo dojít 

bez účasti volných radikálů a tedy i oxidačního stresu v plicích. Z toho vyplývá, ţe tyto 

dvě teorie spolu úzce souvisejí. 
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