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3. Souhrn 

 

Fenotypové hodnocení nemocných s těžkou formou chronické obstrukční plicní nemoci 

pomocí HRCT hrudníku 

 

 

Cíl 

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) představuje celosvětově významný 

socioekonomický problém. Za nejvýznamnější rizikový faktor vzniku této choroby je 

považována expozice tabákovému kouři. Pacienti s CHOPN jsou značně heterogenní skupinou 

s rozdílnými klinickými projevy. Pro rozdílné dominantní klinické projevy je nyní snaha 

rozdělit pacienty s CHOPN do skupin – fenotypů. Dělení není jednotné a dosud není jednotný 

ani pohled na začlenění zobrazovacích metod do fenotypizace. Cílem této práce je zjistit, zda 

by CT mělo být základním paraklinickým vyšetřením všech pacientů s CHOPN. 

 

Materiál a metody 

Byl vyhodnocen soubor pacientů z České multicentrické výzkumné databáze CHOPN 

registrované na www.clinicaltrial.gov pod číslem NCT01923051. Byla analyzována CT 

vyšetření společně s klinickou symptomatologií a plicními funkčními parametry. 

 

Výsledky 

Od května 2013 bylo do studie zařazeno 784, u 359 bylo provedeno CT vyšetření i funkční 

plicní vyšetření. Více jak dvě třetiny nemocných (69,4 %) pociťovalo v době zařazení do 

databáze dušnost i při běžné chůzi po rovině. Dle klasifikace GOLD bylo 80 % pacientů 

v kategorii C a D. Bronchiektázie se dle CT vyskytovaly u 120 pacientů (37,4 %), emfyzém u 

247 pacientů (75,5 %), současný výskyt bronchiektázií a plicního emfyzému byl u 92 pacientů 

(28, 7%). Správně klinicky označeno však bylo jen 16,8 % pacientů s bronchiektáziemi                 

a 72,5 % pacientů s emfyzémem.  

 

Závěr: 

Značná různorodost pacientů s CHOPN vede k čím dál přesnější personalizované léčbě, díky 

které je možné ovlivnit kvalitu života a prognózu pacientů. V rámci přesné diagnostiky by dnes 

http://www.clinicaltrial.gov/
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mělo být nedílnou součástí i CT plic, poskytující nezbytné informace o klinicky obtížněji 

diagnostikovatelných postiženích plicního parenchymu. 

4. Summary 

 

Phenotypic assessment of patients with severe chronic obstructive pulmonary disease with 

using HRCT of the lung 

 

Aim 

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is very important societal and economic 

problem worldwide. The main risk factor form COPD is tabacco smoke. CODP patients are 

very heterogenic group with different clinical symptoms. Due to different dominant clinic 

symptoms it is important to sort out patients to different groups – phenotypes. However 

differentiation into phenotype groups is not unified. Also using computed tomography (CT) in 

COPD diagnosis is not routine. The aim of this study is to assess if CT should be one of the 

basal paraclinic method used in diagnosis of all COPD patient.  

 

Materials and methos 

Patients from Czech multicentre research database of severe COPD which is registered on 

www.clinicaltrials.gov with number NCT01923051were analysed. The analysis of CT scans 

with clinical symptoms and lung functional tests was performed. 

 

Results 

From May 2013 were 784 patients included to the database. Completelly 359 patients had CT 

examination and lung functional tests. More than two thirds of patients (69,4 %) were dyspnoeic 

even during walk on level ground. Most of the patients were i GOLD group C and D. We have 

found bronchiectasis on CT in 120 (37,4 %), lung emphysema in 247 patients (75,5 %) and 

bronchiectasis and emphysema together in 92 patients (28,7 %). Using only clinical and lung 

functional examination assessment, bronchiectasis were recognised only in 16,8 % and lung 

emphysema only in 72,5 % of patients.  

 

Conclusion 

The leading cause of personalizing treatment of COPD patients is huge heterogenity of these 

patients with different quality of life and different prognosis. Because of some difficulties to 

http://www.clinicaltrials.gov/
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perform clear clinical diagnosis of lung parenchyma disorders, CT should be integral part of 

COPD diagnosis. 

 

5. Úvod do problematiky 

 

4.1.   Chronická obstrukční plicní nemoc 

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je komplexní onemocnění s převážně plicními 

projevy [1, 2, 3]. Globální iniciativa pro chronickou obstrukční plicní nemoc (Global Initiative 

for Chronic Obstructive Lung Disease - GOLD) definovala CHOPN jako běžné, preventabilní 

a léčitelné onemocnění s perzistujícími plicními projevy. Je charakterizováno neplnohodnotnou 

reverzibilní bronchiální obstrukcí a destrukcí plicního parenchymu různého stupně měnící se v 

čase. Destrukce je způsobena abnormální zánětlivou reakcí dýchacích cest a alveolů na expozici 

škodlivým částicím a plynům u geneticky predisponovaných jedinců [3]. Tento chronický zánět 

je primárně neinfekční, převážně neutrofilní, v průběhu jednotlivých exacerbací se jedná o 

zánět eosinofilní [4, 5]. Důsledkem chronického zánětu je snížení rychlosti vydechovaného 

vzduchu, výdech je usilovnější a dochází k předčasnému kolapsu periferních dýchacích cest  [1, 

6, 7]. Dále dochází k poškození alveolů a poruše elasticity plicní tkáně. To vede ke změnám 

v průběhu inspiria – plíce se při nádechu rozepnou více a zároveň vzhledem k bronchiální 

obstrukci nedochází k plnému exspiriu. Vzduch tak zůstává uvězněn v plicním parenchymu, 

což vede k hyperinflaci [8] a zvětšení reziduálního plicního objemu (RV). Na výpočetní 

tomografii (CT) se tento stav zobrazuje jako air trapping na skenech ve výdechu. Dlouhodobá 

hyperinflace vede k vytvoření soudkovitého tvaru hrudního koše a vyrovnání kopulí bránice. 

Bránice se stává méně funkční. Subjektivně pacienti pozorují menší toleranci fyzické          

zátěže [9]. 

4.2.   Epidemiologie 

Prevalence CHOPN je udávána mezi 5 až 25 % dospělé populace. Prevalence celosvětově 

značně kolísá zejména s ohledem na způsob diagnostiky a klasifikace onemocnění [10 11]. Do 

roku 2030 se odhaduje nárůst celkového počtu pacientů o více než 150 % [12]. Prevalence 

CHOPN v České republice je udávána kolem 8 %, z toho 62 % tvoří muži. Hospitalizováno je 

v České republice pro CHOPN přibližně 16 000 osob za rok [13]. Dle Ústavu zdravotnických 

informací a statistiky zemřelo v roce 2015 v České republice v souvislosti s CHOPN 3 500 

osob, což je o 1 500 pacientů více než v roce 2007. Mortalita v posledních letech mírně klesá u 

mužů, zvyšuje se u žen [14]. Celosvětově se tedy jedná o výrazný socioekonomický problém. 

Předpokládá se, že CHOPN se stane do roku 2030 třetí nejčastější příčinou smrti [15]. 
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4.3.   Rizikové faktory 

GOLD označila šest hlavních rizikových faktorů CHOPN [3]. Rozdělují se na vrozené (jako je 

deficit alfa-1-antitrypsinu) a expoziční (kouření tabáku, profesionální expozice prachu a 

chemikáliím, znečištěné ovzduší, infekce a nízký sociekonomický status). Nejrizikovějším 

parametrem je kouření tabáku, které vede ke zhoršení plicních symptomů CHOPN, rychlejšímu 

poklesu plicních funkcí a zvýšení rizika předčasného úmrtí ve srovnání s nekuřáky. Na druhé 

straně, pokud přestanou pacienti kouřit, vede to ke zpomalení poklesu plicních funkcí a snížení 

rizika předčasného úmrtí [16]. Škodlivá je i pasivní expozice tabákovému kouři, a to zejména 

u malých dětí. Pracovní expozice prachům, plynným chemickým látkám a zplodinám 

znečištěného ovzduší jsou rizikovými faktory CHOPN i bez kouření. Virové infekce hrají 

důležitou roli v tíži a počtu exacerbací [17], ale i vzniku CHOPN (časté infekce dolních cest 

dýchacích v dětství zvyšují riziko této diagnózy). Infekce zrychlují pokles funkčních plicních 

parametrů. I z toho důvodu je u pacientů s CHOPN prokázaný benefit z očkování proti       

chřipce [18]. Dalším rizikovým faktorem je astma bronchiale a vyšší věk (průměrný věk 

diagnózy CHOPN je 66 let) [15]. 

4.4.   Klinické plicní projevy CHOPN 

5.4.1. Dušnost 

Pacienty je CHOPN vnímána zejména jako námahová dušnost (v pozdějších stádiích choroby 

i klidová), zhoršení vnímání fyzické zátěže, kašel s expektorací a celkově snížená kvalita    

života [19].   

Dušnost se u pacientů projevuje nejprve při zvýšené fyzické námaze, později se přidává dušnost 

i při běžných činnostech a v posledních fázích je dušnost pro pacienta natolik limitující, že není 

schopen běžných denních činností jako je osobní hygiena a netoleruje polohu vleže. Dušnost 

se hodnotí dle škály dušnosti pod zkratkou mMRC (modified Medical Research Council). Jedná 

se o dotazník, kde pacient hodnotí, zda ho dušnost limituje jen při velké námaze, při chůzi do 

kopce či po rovině, zda je donucen chodit pomaleji než jeho vrstevníci, či zda je dušný i při 

běžných denních aktivitách. Dušnost je vnímána hůře v mladším věku a u žen [20].  

5.4.2. Kašel  

Dalším subjektivně velmi obtěžujícím symptomem je kašel [13, 21]. U pacientů s CHOPN je 

často spojen s expektorací sputa, zejména v ranních hodinách. Zhoršující se kašel následně 

rovněž limituje běžné denní činnosti pacienta.  

5.4.3. Ostatní symptomy 

Dalšími symptomy jsou pocity staženého hrudníku, pískoty a vrzoty (často přítomné jen v době 

akutní exacerbace) a projevy centrální cyanózy. Dále se jedná o celkovou slabost, únavu a 
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nekontrolovatelné hubnutí vedoucí až k plicní kachexii. Tyto symptomy souvisí již s dalšími 

komplexními mimoplicními projevy – kardiovaskulárními a muskoloskeletálními [4]. 

Muskuloskeletální projevy jsou reprezentovány zejména úbytkem svalové hmoty, svalovou 

slabostí, malou svalovou výdrží a osteoporózou. Úbytek svalové hmoty je patrný hlavně na 

dolních končetinách (musculus quadriceps femoris) a je vyjádřen především u pacientů 

s kachexií a zhoršuje se při akutních exacerbacích. Osteoporóza je u pacientů s CHOPN stejně 

častá u mužů i žen, je spojena s úbytkem kostní hmoty a zvýšeným výskytem zlomenin. Byla 

prokázána závislost mezi přítomností plicního emfyzému a sníženou kostní minerální     

denzitou [22 – 24]. V klinické praxi se používá celkové hodnocení klinických symptomů 

CHOPN pomocí škály CAT (COPD assesment test) [25, 26]. Hodnocenými parametry v této 

škále jsou – kašel, vykašlávání, pocity sevření hrudníku, dušnost při fyzické námaze, dušnost 

při běžných denních činnostech, limitace běžného života, kvalita spánku a subjektivní pocit 

životní energie [25].  

5.4.4. Exacerbace 

Akutní exacerbace je stav akutního zhoršení dosud stabilní choroby. Pacient pociťuje dušnost, 

zhoršení kašle a zvýšenou produkci sputa. Tíže akutní exacerbace je hodnocena dle toho, zda 

léčba může probíhat doma, vyžaduje hospitalizaci na standartním lůžkovém oddělení či 

vyžaduje hospitalizaci na jednotce intenzivní péče [27]. Frekvence exacerbací je u pacientů 

s CHOPN kolísavá, někteří vykazují exacerbace časté (dvě a více exacerbací za poslední rok), 

a ti jsou pak řazeny do tzv. „fenotypu častých exacerbací“ [13]. Časná detekce exacerbací a 

jejich rychlá léčba vede k redukci jejich následků [28].   

5.5.  Klinická klasifikace pacientů s CHOPN 

Dle GOLD se pacienti s CHOPN klasifikují nikoliv jen podle postbronchodilatačního FEV1 

(tedy objemu vzduchu vydechnutého s největším úsilím ze první sekundu po maximálním 

nádechu po podání bronchodilatancií), ale i celkových symptomů pomocí škály CATa/nebo 

mMRC a počtu akutních exacerbací v posledním roce. Díky těmto parametrům se pacienti 

klinicky rozdělují do čtyř diagnosticko-léčebných kategorií dle GOLD na A, B, C a D. 

Kategorie A jsou pacienti s lehkou či střední obstrukcí bez častých akutních exacerbací 

s minimem symptomů. Kategorie B jsou pacienti se středně těžkou bronchiální obstrukcí a 

výraznějšími klinickými symptomy než kategorie A. Kategorie C je tvořena pacienty s těžkou 

či velmi těžkou bronchiální obstrukcí a/nebo častými exacerbacemi s minimálními klinickými 

symptomy. Kategorie D jsou pacienti s těžkou či velmi těžkou bronchiální obstrukcí a/nebo 

častými exacerbacemi a výraznými klinickými symptomy. Kategorizace probíhá pouze ve 

stabilní fázi onemocnění.  
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5.6.  Fenotypizace 

Pacienti s CHOPN se dále dělí dle klinických příznaků na skupiny neboli fenotypy. Toto dělení 

není celosvětově jednotné. Byla provedena řada světových studií s doporučením dělit pacienty 

na rozdílné počty fenotypických skupin [29 – 34]. Jedním z nejpoužívanějších systémů je 

španělský, který rozděluje pacienty do fenotypů, bez možnosti překrývání – pacient tedy může 

být zařazen jen do jednoho fenotypu (do jedné skupiny) [30]. Rozděluje pacienty na: fenotyp 

CHOPN a astma bronchiale (asthma-COPD overlap syndrom uváděný po zkratkou ACOS), 

fenotyp častých exacerbací s chronickou bronchitidou (frequent exacerbations with chronic 

bronchitis uváděný pod zkratkou AE-CB), fenotyp častých exacerbací bez chronické 

bronchititidy (frequent exacerbations without chronic bronchitis AE-NON-CB) a fenotyp bez 

častých exacerbací (non-exacerbation phenotype uváděný pod zkratkou NON-AE). 

Dle doporučené České pneumologické a ftizeologické společnosti se pacienti dělí na fenotypů 

šest – bronchitický, emfyzematický, fenotyp s bronchiektáziemi, fenotyp častých exacerbací, 

fenotyp spojený s plicní kachexií a překryvný fenotyp CHOPN s astma                                 

bronchiale (ACOS) [13].  

Bronchitický fenotyp je skupina pacientů s častým kašlem s expektorací.  

Emfyzematický fenotyp jsou nemocní bez chronické expektorace, produkce hnisu je u nich 

celoživotně nulová nebo je přítomna jen v období exacerbace CHOPN.  

Fenotyp s bronchiektáziemi (uváděný pod zkratkou BCOS) jsou nemocní, kteří mají retenci 

hlenohnisu v dýchacích cestách, zvýšené riziko infekcí dýchacích cest a ireverzibilní dilatace 

bronchů – bronchiektázie.  

Fenotyp častých exacerbací jsou pacienti, kteří mají frekvenci exacerbací více nebo rovno 

dvěma exacerbacím za rok.  

Fenotyp spojen s plicní kachexií je tvořen skupin skupinou nemocných, kteří mají tendenci 

k rychlému poklesu hmotnosti (BMI pod 21), zejména netukové složky těla [1, 13. 35].  

Hlavními jsou fenotyp emfyzematický, bronchitický a fenotyp s bronchiektáziemi.  

Jednotlivé fenotypy se mohou překrývat, znamená to tedy, že pacient může být zároveň řazen 

do více fenotypů [36].  

Celkově je k těmto dělením využíváno klinické, spirometrické a funkční plicní vyšetření 

(ideálně včetně celotělové pletysmografie). Celotělová pletysmografie umožní objektivně 

zhodnotit reziduální plicní objem, který je zvětšen u pacientů s hyperinflací. Pacienti tedy 

mohou být do jednotlivých fenotypů zařazeni je klinikem, bez zohlednění zobrazovacích 

metod. Česká pneumologická a ftizeologická společnost nyní doporučuje přihlédnout při řazení 

pacientů do skupin (tvz.fenotypizaci) i k CT vyšetření. Stále toto však není standardem a 
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fenotypizace probíhá často bez současného plicního zobrazení pomocí CT. Není však dosud 

zcela jasné, zda řazení do fenotypů bez CT je správné a zda lze pouhým klinickým a funkčním 

vyšetřením postihnout všechny změny týkající se CHOPN.  

5.7.  Diagnostika CHOPN na CT 

5.7.1. Emfyzém 

Plicní emfyzém je spojen s redukcí terminálních bronchiolů a destrukcí centrální části acinů. 

Respirační bronchioly jsou permanentně dilatovány a destruovány. Destruované části se 

následně spojují [37 – 39]. Ještě před nástupem emfyzematózních změn je již patrná redukce 

dýchacích cest distálně od terminálních bronchiolů, což vysvětluje zvýšenou rezistenci 

periferních dýchacích cest u pacientů s CHOPN [40]. V oblastech postižených plicním 

emfyzémem jsou zachované bronchioly se zůženým lumen, v důsledku fibroticky změněné či 

buněčně infiltrované stěny [41]. Senzitivita CT pro detekci plicního emfyzému je udávána mezi 

88 až 90 % [42]. Plicní emfyzém u dospělých se dělí na centrilobulární, panlobulární, 

paraseptální a pericikatrikózní [43].   

Centrilobulární plicní emfyzém postihuje centrální část sekundárního plicního lalůčku. Na CT 

se zobrazuje jako oblast snížené denzity obklopená normálně denzní plicní tkání. Velikost 

těchto sníženě denzních oblastí může být od 1 mm po 3 cm. Vzhledem k postižení centrální 

části sekundárního plicního lalůčku, bývají v oblastech snížené denzity patrné drobné arterie, 

které touto středovou částí sekundárního plicního lalůčku prochází [44].   

Centrilobulární typ plicního emfyzému různého stupně je nejčastějším typem emfyzému u 

pacientů s CHOPN [44]. Bývá heterogenní s predilekcí do horních plicních laloků [45]. 

Panlobulární plicní emfyzém bývá u pacientů s CHOPN přítomen v kombinaci 

s centrilobulárním typem emfyzému. Je více homogenní a postihuje celý sekundární          

lalůček [37]. Respirační bronchioly jsou u tohoto emfyzému postiženy až v terminální fázi 

CHOPN. Typicky se však tento emfyzém vyskytuje u pacientů s deficitem alfa-1-antitrypsinu.  

Paraseptální plicní emfyzém je způsoben destrukcí distálních acinů [37] a na CT je patrný jako 

snížená denzita subpleurálně (parietálně, mediastinálně i v okolí interlobárních sept). Pokud 

jsou okrsky subpleurálně snížených denzit větší než 1 cm nebo jsou přítomny buly, pak jde o 

emfyzém významný. Buly jsou oblasti snížené denzity s jasně definovanou stěnou šíře 

maximálně 1 mm, velikosti větší než 1 cm [37].  

Při hodnocení postižení plicního parenchymu emfyzémem je nutné přihlédnout i k jeho 

distribuci. Jako homogenní emfyzém se označuje pravidelná distribuce plicního emfyzému 

v celých plicích. U emfyzému heterogenního je jasně patrná převaha emfyzému v některém 

plicním laloku. 
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5.7.2. Bronchiektázie 

Bronchiektázie jsou lokálně či difusně ireverzibilně dilatované dýchací cesty. Na CT jsou 

charakterizovány třemi znaky – 1) pokud jsou na CT vyšetření bronchy zachyceny v příčném 

průměru, pak jsou širší než doprovodné arterie – zobrazují se jako signet ring artery sign, 2) 

dilatované bronchy zachycené podélně se po dvojím dichotomickém dělení nezužují, 3) jsou na 

CT bronchy viditelné blíže než 1 cm od pleury [37]. U zdravého jedince je periferie plic na CT 

bez patrných bronchů. Bronchiektázie vznikají na základě chronického zánětu dýchacích cest s 

následnou destrukcí epitelu dýchacích cest s infiltrací okolního parenchymu zánětlivými 

buňkami. Tento proces vede k poškození okolního parenchymu a dilataci bronchů. Vzhledem 

k chronickým změnám je v dilatovaných bronších výrazně zhoršena mukociliární clearence. To 

způsobuje retenci sekretu a bakteriální kolonizaci dýchacích cest [46]. Vzhledem k tomu, že 

pacienti s bronchiektáziemi bývají postiženi restriktivní bronchiolitidou [20, 47], je přítomnost 

bronchiektázií často spojena s přítomností air trappingu na exspiračních skenech a přítomnosti 

plicní arteriální hypertenze [47]. 

Bronchiektázie se dělí na cylindrické, cystické a varikózní [43]. Nejčastější jsou bronchiektázie 

cylindrické. Ty se na CT zobrazují jako napřímené, rozšířené dýchací cesty – tzv. tram track 

sign. Cystické bronchiektázie jsou charakterizovány cystickým rozšířením lumen, často 

s hladinou sekretu. Varikózní bronchiektázie jsou méně časté, na HRCT mají obraz dilatace 

bronchů, kdy dilatované úseky se střídají s úseky zúženého bronchiálního lumen.  

5.7.3. Onemocnění malých cest dýchacích 

Jedná se o postižení dýchacích cest 4.- 14. Řádu, tedy bronchů, jejichž průměr je  2 mm [48]. 

V rámci CHOPN je onemocnění dýchacích cest vnímáno jako bronchitida [49]. Postižení 

malých dýchacích cest je způsobeno chronickou expozicí tabákovému dýmu, která vede 

k epiteliální hyperplázii, hypertrofii hladké svaloviny, fibróze ve stěně bronchů a mukózní 

hyperplazii [50]. Mukózní hyperplázie je z velké části zodpovědná za bronchiální obstrukci a 

je v přímé souvislosti se zvýšenou mukózní sekrecí [51]. Na CT má přímé a nepřímé známky. 

Přímé známky jsou zesílení bronchiální stěny, nepřímé jsou air trapping, mozaiková kresba, 

subsegmentární atelektáza, centrilobulární uzlíky a morfy charakteru tree in bud (48).  

5.8.  Diagnostika CHOPN 

Diagnostika CHOPN se v současné době stává multioborovou záležitostí. Jedná se o spojení 

anamnestických rizikových faktorů, fyzikálního vyšetření, klinických symptomů, 

spirometrického vyšetření před a po podání bronchodilatancií, funkčního plicního vyšetření a 

stále častěji i radiologického vyšetření [44, 52]. Základním spirometrickým kritériem je 

limitace proudění výdechového vzduchu (FEV1), která je obrazem bronchiální obstrukce. 
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Z dalších vyšetření se provádí analýza krevních plynů, transfer faktoru (TLCO) a transfer 

koeficientu (KCO), plicní hyperinflace, zátěžový šestiminutový test chůzí, kyvadlové testy, 

zátěžová spiroergometrie. V diferenciální diagnostice dechových obtíží se užívá celá řada 

dalších metod jako je EKG, UZ srdce, analýza vydechovaného vzduchu, vyšetření 

indukovaného sputa, potní a sacharinový test, alergologické vyšetření, vyšetření autoimunity, 

genetické a mikrobiologické vyšetření, případně cyto - histologické vyšetření vzorků 

z bronchoalveolární laváže, endobronchiální či transbronchiální biopsie [13].  

Stanovení správné diagnózy se však neobejde ani bez zobrazovacích metod. Standardní je 

zadopřední a boční skiagram hrudníku. Na něm se hodnotí přítomnost plicního emfyzému, 

bronchiektázií, zesílení bronchiální stěny, intersticia a v neposlední řadě slouží k vyloučení 

jiných abnormalit způsobujících dušnost. Na CT plic se posuzuje přítomnost plicního 

emfyzému (typ, rozsah a homogenita či heterogenita), bronchiektázie, zesílení bronchiální 

stěny, mukoidní impakce, bronchiolitida a air trapping. CT umožňuje zhodnocení i mnohých 

dalších parametrů související s CHOPN jako jsou pozánětlivé změny, přítomnost plicních uzlů, 

patologických lymfatických uzlin, tracheobronchomalácie, a dalších. Důležitou roli hraje CT 

ve zhodnocení vhodnosti některých intervenčních léčebných metod jako je např. volumredukce. 

V klinické diferenciální diagnostice CHOPN je největším problémem astma bronchiale, dále 

do diferenciální diagnostiky patří srdeční selhávání, bronchiolitida, chronická eosinofilní 

bronchitida, cystická fibróza, non-CF bronchiektázie, tuberkulóza, plicní histiocytóza 

z Langerhansových buněk či lymfangioleiomyomatóza [13, 53].   

5.9. Léčba 

Při léčbě CHOPN je snaha zejména o zmírnění symptomů, zlepšení kvality života, prodloužení 

života, zpomalení progrese, snížení frekvence akutních exacerbací a zmírnění jejich dopadu na 

pacienty.  

Léčba pacientů s CHOPN je jednak paušální a jednak personalizovaná. Paušální léčba zahrnuje 

zejména eliminaci škodlivé expozice, inhalační bronchodilatancia a dále nefarmakologické 

podpůrné programy zahrnující plicní rehabilitaci, kvalitní nutrici, vakcinaci proti chřipce. 

Součástí je samozřejmě i efektivní léčba komorbidit. Personalizovaná léčba – fenotypicky 

zaměřená je vedená dle jednotlivých fenotypů. Protože se fenotypy mohou překrývat, je nutné 

léčbu specifikovat podle přítomné fenotypizační složky. Personalizovaná léčba se rozděluje na 

farmakologickou a nefarmakologickou. Nefarmakologická personalizovaná léčba zahrnuje 

léčbu plicní kachexie kvalitní nutriční podporou, fyzioterapie u pacientů s bronchiektáziemi a 

volumredukční výkony u emfyzematózního fenotypu [13].   

4.10.   Česká multicentrická výzkumná databáze CHOPN 
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V roce 2013 zahájila činnost Česká multicentrická výzkumná databáze CHOPN ve spolupráci 

s Institutem biostatistiky a analýzy Masarykovy University Brno. Jedná se prospektivní pětiletý 

program sledování pacientů se závažných stupněm chronické obstrukční nemoci plicní v České 

republice. Databáze je registrovaná ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv pod číslem 

1301100001 a na www.clinicaltrials.gov pod identifikací NCT01923051. Projekt byl schválen 

Multicentrickou etickou komisí v Brně. Celkově je do projektu je zapojeno 14 center – Fakultní 

nemocnice Hradec Králové, Thomayerova nemocnice, Nemocnice na Bulovce, Fakultní 

nemocnice v Motole, Fakultní nemocnice Olomouc, Fakultní nemocnice Brno, Fakultní 

nemocnice Ostrava, Nemocnice České Budějovice, Nemocnice Jihlava, Krajská nemocnice 

Liberec, Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, Fakultní nemocnice Plzeň, Krajská zdravotní, 

a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Krajská nemocnice T.Bati Zlín.  

Primárním cílem databáze je sledování reálné letality a morbidity pacientů s CHOPN. Dále má 

projekt celou řadu sekundárních a terciálních cílů, kterými jsou například: analýza poklesu 

plicních funkcí v čase, změna dominantních projevů CHOPN a také objasnění, za klinická (tzv. 

subjektivní) fenotypizace je ve shodě s tzv. objektivní fenotypizací, která zahrnuje i CT 

vyšetření plic.  

 

6. Cíle disertační práce  

 

Hypotéza disertační práce - nativní CT vyšetření hrudníku významně pomáhá v určení 

klinického fenotypu CHOPN, zejména při detekci fenotypu s emfyzémem a bronchiektáziemi. 

CT vyšetření umožnuje odhalení dosud klinicky němých bronchiektázií a zajistit tím správnou 

fenotypizaci pacientů s možností cílené léčby, která významně zlepšuje kvalitu života pacientů 

s CHOPN. 

Cíle studie 

1. Kvantitativní a kvalitativní analýza přítomnosti radiologických projevů fenotypových 

skupin pacientů s chronickou obstrukční nemocí plicní na CT plic.  

2. Určení jejich relativního zastoupení v rámci souboru pacientů s těžkou formou CHOPN.  

3. Porovnání klinicky definovaných fenotypů s radiologickými.  

4. Určení, zda a jak CT vyšetření plic přispívá k přesnějšímu zařazení pacientů do 

fenotypů, a to u fenotypu emfyzematózního a fenotypu s bronchiektáziemi.  

 

7. Soubor nemocných, statistická analýza 
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6.1.   Charakteristika souboru 

Soubor nemocných byl tvořen pacienty zařazenými do České multicentrické výzkumné 

databáze CHOPN. Do databáze byli pacienti řazeni neselektovaně pacienti se závažnou forma 

CHOPN (FEV1 pod 60%) nad 18 let. Vyloučeni byli pouze pacienti v terminálním stadiu 

maligního onemocnění, pacienti s cystickou fibrózou, astmatem či bronchiektáziemi bez 

CHOPN, pacienti v terminální fázi CHOPN, pacienti nespolupracující a pacienti s výrazně 

omezenou mobilitou. Všichni zařazení pacienti byli o zařazení do výzkumné databáze detailně 

informováni, byl nutný jejich písemný souhlas se vstupem do studie a měli možnost kdykoliv 

bez udání důvodu z registru vystoupit. Při vstupu byla všem pacientům odebrána anamnéza 

zahrnující – datum stanovení diagnózy, výšku, váhu, body mass index, rasu a celkový počet 

roků strávených ve škole. Dále byly při vstupu do registru hodnoceny současné symptomy – 

dušnost (hodnocena systémem mMRC), únava, kašel a expektorace hlenová i krvavá. 

Hodnoceny byly celkové příznaky systémem CAT, kvalita života, počet a závažnost 

exacerbací. Byla stanovena kategorie CHOPN dle českých standardů a klinicky relevantní 

fenotyp CHOPN (bronchitický, emfyzematický, ACOS, frekventní exacerbace, plicní kachexie 

a BCOS). Dále byla zaznamenána informace u kouření, době, počtu vykouřených cigaret a 

eventuálně riziko pasivního kouření. Nedílnou součástí je záznam o pracovních rizicích a 

domácích inhalačních rizicích. Dále byly zaznamenány veškeré komorbidity. Součástí zařazení 

do registru bylo stanovení hladiny alfa-1-antitrypsinu k vyloučení jeho deficience. Podrobně 

byla zaznamenána farmakologická i nefarmakologická léčba CHOPN. Vstupní hodnoty 

krevního tlaku, krevních plynů, charakter poslechového nálezu na plicích, včetně přítomnost 

vedlejších dechových artefaktů, deformit hrudního koše. Hodnoceno bylo, zda pacient toleruje 

horizontálu, při dýchání zapojuje pomocné dýchací svaly, je přítomna centrální či periferní 

cyanóza, paličkovité prsty či chrůpky. Bylo provedeno plicní funkční onemocnění. Při 

funkčním vyšetření byly zaznamenány postbronchodilatační hodnoty FEV1, FVC, VC max., 

FEV1/FVC, FEV1/VC max., RV, TLC, RV/TLC, IC/TLC, TLCO%, KCO, FeNO a hodnota 

bronchodilatačního testu. Dále byl proveden šestiminutový test chůzí bez kyslíku a 

antropometrická měření. Součástí vstupních vyšetření bylo EKG, UZ srdce, zhodnocení 

léčebné complience a vyšetření deprese. 

V rámci zařazení do registru nebyli všichni pacienti rutinně vyšetřováni pomocí CT. 

Hodnocena byla ve studii CT plic u zařazených pacientů, která byla provedena v rámci 

pravidelných klinických kontrol, či z jakéhokoliv jiného důvodu v době zařazení či maximálně 

během minulých pěti let. CT vyšetření byla u těchto pacientů prováděna dle místních standardů 

na přístrojích různých firem s rozdílným počtem řad. Do registru byla zařazena pouze CT 
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s rekonstrukcemi s vysokým rozlišením (HRCT). Vyšetření, která nebyla provedena HRCT 

technikou nebyla v registru vyhodnocena.  

Tato práce následně hodnotila pouze pacienty s provedeným a vyhodnoceným CT plic a 

funkčním plicním vyšetřením zahrnujícím vyšetření reziduálního plicního objemu. Tato selekce 

umožnila vyhodnocení tzv. objektivních fenotypů, tedy jednotlivých skupin pacientů s CHOPN 

s objektivizovanými radiologickými a funkčními známkami CHOPN. 

6.2.  Hodnocení CT vyšetření radiologem (Obr. 12) 

Všechna hodnocená CT vyšetření byla zaslána do Fakultní nemocnice Hradec Králové, kde 

jsem následně prováděla hodnocení jako jediný radiolog. Hodnocení bylo prováděno 

radiologem a následně softwarem Slicer 3D. Tento software byl laskavě zapůjčen dr. Raulem 

San José, Bringham and Women’s Hospital, Boston, USA.  

U všech vyšetření bylo zaznamenáno datum provedení. Následně se provádělo hodnocení 

přítomnosti plicního emfyzému na základě přítomnosti denzit menších než minus 950 

Hounsfieldových jednotek (HU) (6). Pokud byl emfyzém přítomen, hodnotila se jeho 

homogenita (tedy rovnoměrná přítomnost emfyzému ve všech plicních lalocích) eventuálně 

heterogenita (tedy převaha plicního emfyzému v některém nebo některých plicních lalocích). 

Pokud byl emfyzém hodnocen jako heterogenní, bylo zaznamenáno, ve kterém laloku emfyzém 

převažuje. Dále byl hodnocen typ plicního emfyzému – centrilobulární, panlobulární, 

paraseptální bez bul nebo s bulami či pericikatrikózní. Pokud bylo přítomno více typů 

emfyzému, bylo možno zaznamenat i více typů. Plicní emfyzém se následně hodnotil i na 

softwaru Slicer jako LAA%, threshold mínus 950 HU.  

Další hodnocenou jednotkou byla přítomnost bronchiektázií. Zaznamenán byl typ 

bronchiektázií – cylindrické, cystické, varikózní. Dále jejich eventuální dominantní výskyt – 

centrálně / periferně / difusně a kraniálně / bazálně / difuzně. Tíže ektázie byla hodnocena 

v poměru s doprovodnou arterií – do 33 % průměru doprovodné arterie, do 66 % a nad 66 % 

průměru.  

Následně byla zhodnocena stěna bronchů – její případné rozšíření.  

Dále byla hodnocena přítomnost mukoidních impakcí ve velkých či malých bronších. Pokud 

byly mukoidní impakce přítomny, byl zaznamenán počet postižených laloků. 

Dalším hodnoceným parametrem byla interlobia. Hodnocena byla jejich kompletnost. 

Vyhodnocení probíhalo ve všech třech rovinách (transverzální, koronální, sagitální). Za 

kompletní bylo považováno interlobium, které bylo minimálně v jedné rovině kompletní.  

Hodnocena byla i přítomnost lymfadenopatie a atelektázy.  

6.3.   Statistické zpracování 
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Pro hodnocení základních kvantitativních charakteristik souboru byly použity medián, průměr, 

absolutní a relativní frekvence zastoupení. Vztahy mezi jednotlivými fenotypy a klinickými 

parametry byly hodnoceny Fisherovým exaktním testem a pomocí neparametrického testu 

Mann – Whitney. Prolínání jednotlivých fenotypů bylo znázorněno pomocí Vennových 

diagramů. Statistické zpracování bylo provedeno Institutem biostatistiky a analýzy Masarykovy 

Univerzity Brno. 

 

7. Výsledky 

 

Od května 2013 do ledna 2017 bylo do České multicentrické výzkumné databáze těžké CHOPN 

zařazeno 784 pacientů. CT vyšetření hrudníku bylo vyhodnoceno u 402 z nich. U zbývajících 

382 nebylo CT vyšetření provedeno. Objektivní zhodnocení RV pomocí celotělové 

pletysmografie bylo provedeno u 359 pacientů ze skupiny 402 pacientů s provedeným CT 

vyšetřením.  

Základní skupina CHOPN pacientů je tvořena 359 nemocnými. V dále hodnoceném souboru 

dominují muži 272 (75,8 %) nad ženami 87 (24,2 %).  Věkové rozmezí při zařazení do databáze 

bylo 51 až 78 let, průměr 66 let. Subjekty v naší databázi byly poprvé diagnostikováni jako 

CHOPN pacienti v 57 (průměr) respektive 58 letech (medián). 265 (73,8 %) pacientů bylo 

bývalými kuřáky, aktivních kuřáků bylo 70 (19,5 %) a 24 pacientů (6,7 %) patřilo do skupiny 

celoživotních nekuřáků s jinými inhalačními riziky. BMI se pohyboval v rozmezí 18,1 až 36,8 

(průměr 27).  

Více jak dvě třetiny nemocných (69,4 %) trpělo v době zařazení do databáze dušností při běžné 

chůzi po rovině (dušnost dle mMRC škály  2). Průměrná hodnota komplexního 

symptomového skóre CAT našich nemocných dosahovala hodnoty 16,4. 249 CHOPN 

nemocných (69,4 %) udávalo chronickou přítomnost kašle a 225 (62,7 %) dlouhodobou 

expektoraci, z toho 27 (7,5 %) s příměsí hnisu a 10 (2,8 %) s příměsí krve. 163 osob (47,2 %) 

trápila trvalá únava.  

Naši pacienti patřili zejména do skupiny CHOPN nemocných s těžkým stupněm bronchiální 

obstrukce (FEV1 43,6 % - průměr, 44,2 % - medián). Reziduální plicní objem byl průměrně 198 

% náležitých hodnot (medián 195 %, rozmezí 112 až 305 %) tedy v pásmu středně významné 

plicní hyperinflace. 

Vyhodnocená populace nemocných byla značně heterogenní. Výskyt klinických fenotypů 

popsaný pomocí španělského způsobu (jeden pacient jeden fenotyp) byl následující: ACOS 

fenotyp 13 %, NON-AE 59 %, AE CB 20 %, AE NON-CB 7,5 %. Distribuce českých 
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fenotypických rysů (jeden pacient může být popsán jedním či více „fenotypickými značkami“) 

ukázala přítomnost chronické bronchitidy u 63 % osob, CT známky emfyzému u 76 % 

nemocných, přítomnost bronchiektázií u 32 % pacientů s těžkým CHOPN. Současné rysy 

průduškového astmatu a CHOPN vykazovalo 3,5 % nemocných. 16 % CHOPN subjektů mělo 

kachexii. A 33 % pacientů trpělo opakovanými exacerbacemi.  

Na CT byly signifikantní bronchiektázie přítomny u 120 pacientů (37,4 %) z 321 

zhodnocených, z toho u 113 (95 %) byly cylindrické, u 4 (3,4 %) cystické a pouze u 2 (1,7 %) 

byly varikózní. U jednoho pacienta nebyl typ bronchiektázií popsán. Drtivá většina – tedy 103 

pacientů (85,8 %) mělo bronchiektázie malého (do 33 % průměru doprovodné arterie) rozsahu.  

Radiologicky přesvědčivé známky plicního emfyzému na CT mělo 247 pacientů (75,5%) ze 

327 pacientů. Heterogenní distribuce emfyzému byla u většiny pacientů s emfyzémem, tedy u 

63,8 % (153 nemocných) . Centrilobulární respektive panlobulární varianta byla patrná u 59,5 

% respektive 44,5 % osob (tedy ve 147 respektive ve 110 případech). Bulózní emfyzém byl 

nepoměrně vzácnější (u 33 tedy 13,4 % pacientů).  

Emfyzém společně s bronchiektáziemi byl přítomen u 92 pacientů ze 321 hodnotitelných (28,7 

%). Bronchiální stěna byla zesílená ve 134 případech (42,4 %) z 316 hodnotitelných. Z toho 

v 77 případech (58,3 %) bylo přítomno zesílení bronchiální stěny prvního stupně (do 33 % 

průměru doprovodné arterie).  Naopak nejtěžší stupeň zesílení bronchiální stěny byl nalezen ve 

12 případech (9,1 %). Jak bylo uvedeno výše 76 % osob trpělo emfyzémem a 32 % přítomností 

bronchiektázií. Oba fenotypické rysy byly přítomny u 23 % CHOPN subjektů. 

Analýza CT hrudníku přináší zásadní informace o přítomnosti plicního emfyzému a 

bronchiektázií. Zejména bronchiektázie jsou subjektivním pohledem (tedy bez CT) silně 

podhodnocené, neboť byly popsány pouze ve 25 případech. Ve skutečnosti jimi trpělo (ve dvou 

a více lalocích) 101 nemocných s těžkou formou CHOPN v naší databázi. Mírně podhodnocena 

byla i přítomnost plicního emfyzému (224 osob subjektivně, 247 osob objektivně). 

Ve skupině CHOPN nemocných s bronchiektáziemi nebyl patrný signifikantně vyšší počet 

kuřáků ani ex-kuřáků ve srovnání se skupinou pacientů bez přítomných bronchiektázií na CT 

hrudníku. Naše analýza sice ukázala na častější výskyt kašle, hlenové, hnisavé i krvavé 

expektorace u pacientů s bronchiektáziemi, nicméně rozdíly nedosáhly statistické významnosti. 

Interlobia v obou plicních křídlech vykazují značnou variabilitu a to bez závislosti na 

přítomnosti bronchiektázií. Pacienti s bronchiektáziemi mají signifikantně nižší BMI i střední 

obvod paže. Subjektivně hodnocený pocit dušnosti nevykazoval signifikantní rozdíl mezi 

pacienty s bronchiektáziemi a bez nich. Nicméně komplexnější pohled na respirační symptomy 

reprezentovaný pomocí CAT skóre prokázal větší úroveň postižení u CHOPN nemocných 
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s přítomnosti bronchiektázií. Plicní funkce nebyly u pacientů s bronchiektáziemi signifikantně 

rozdílné v porovnání pacientů bez bronchiektázií. Statické významnosti dosáhl rozdíl v 

parametru zesílení bronchiální stěny, tento parametr byl výraznější u pacientů 

s bronchiektáziemi – 66 % těchto pacientů mělo zesílenou bronchiální stěnu v porovnání se 31 

% osob bez bronchiektázií. Nadto 27 % nemocných s bronchiektáziemi vykazovalo přítomnost 

hlenových zátek v porovnání se 14 % těch bez bronchiektázií.  

Ve skupině pacientů s objektivizovanou přítomností plicního emfyzému bylo signifikantně 

vyšší procento kuřáků a ex-kuřáků. Nebyl prokázán výraznější kašel, či expektorace u pacientů 

s přítomným emfyzémem. Interlobia vykazovala značnou variabilitu jak u pacientů 

s emfyzémem, tak bez něj. Signifikantně významný rozdíl byl nalezen ve všech parametrech 

tělesného složení. Hodnota BMI u pacientů s plicním emfyzémem byla významně nižší než u 

pacientů bez emfyzému. Dosahovala průměrných hodnot 25,6 (rozmezí 18 – 34,1), naproti 

tomu u pacientů bez emfyzému byla hodnota průměrně 31,2 (rozmezí 21,2 – 39,3). U pacientů 

s plicním emfyzémem byl současně významně redukován index netukové hmoty i střední 

obvod svalstva paže na nedominantní končetině. Oba běžné nástroje pro posouzení symptomů 

(dušnost dle mMRC škály i CAT skóre) byly signifikantně více vyjádřeny u osob s CT 

známkami plicního emfyzému.  

Celkem 75 pacientů (ze 120) s bronchiektáziemi mělo zároveň plicní emfyzém. Pacienti této 

skupiny se lišili od zbytku nemocných z databáze stran symptomů a tělesného složení. Nemocní 

s kombinací obou výše uvedených fenotypických rysů mají větší riziko hnisavé expektorace, 

vykašlávání krve a současně nižší indexy tělesné hmotnosti a netukové tělesné hmoty a nižší 

střední obvod paže. Oba fenotypické rysy jsou spojeny s výraznější přítomností respiračních 

symptomů (signifikantně vyšší hodnota CAT). 

 

8. Diskuze 

 

CHOPN je velmi závažné plicní onemocnění s vysokou morbiditou a letalitou. Vzhledem 

k vzrůstající incidenci se toto onemocnění stává výrazným sociekonomickým problémem 

celosvětově [15].  

Dle WHO je diagnóza CHOPN většinou stanovena mezi 40-50 rokem věku. V naší studii byl 

medián stanovení diagnózy 58 let (37 až 72 let). Tento rozdíl je nejspíše dán jednou z podmínek 

zařazení do registru, tedy pokročilost choroby, kterou je pokles FEV1 pod 60 %. Jednalo se tedy 

pouze o pacienty s těžkou formou nemoci. 
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V námi vyhodnoceném souboru výrazně převažovali muži, což je v souladu s celosvětovou 

prevalencí CHOPN [54, 55].   

Bronchiální obstrukce vyjádřená faktorem FEV1 byla s průměrnou hodnotou 43,6 % (24,9 % - 

59,5 %). Dle hodnocení GOLD (3) byla více než polovina pacientů v kategorii minimálně 

GOLD C – pacienti s těžkou nebo velmi těžkou obstrukcí a/nebo častými exacerbacemi.  

Za nejrizikovější faktor vzniku CHOPN je považováno aktivní či pasivní kouření, což jsme 

potvrdili. Celkem 335 pacientů (93,3 %) v době zařazení do studie kouřilo, či bylo bývalými 

kuřáky.  

Hodnoty BMI vykazovaly značnou variabilitu od hraniční podváhy až k obezitě. Žádný z 

pacientů nebyl v pásmu morbidní obezity. Průměrné BMI bylo 27,0, což je ve shodě s americko 

– španělskou studií z roku 2014 [56]. BMI je prognosticky důležitým faktorem, nižší hodnoty 

BMI jsou u pacientů s CHOPN spojeny s vyšší letalitou [57] a to nezávisle na tíži       

onemocnění [58]. Na druhou stranu je však nutno podotknout, že je v literatuře udáván i tzv. 

„paradox obezity“, kdy pacienti s CHOPN v pásmu nadváhy či obezity, mají nižší riziko úmrtí 

[56, 59 – 61]. Patofyziologický proces paradoxu obezity nebyl dosud objasněn [61]. Pokles 

FEV1 je signifikantně nižší u mužů, předpokládá se vliv pohlaví na progresi bronchiální 

obstrukce [62].   

Jedním z primárních klinických symptomů CHOPN je dušnost [63]. Dle škály mMRC 

pociťovalo v době zařazení do studie závažnou dušnost (tedy dušnost, která se vysktuje již při 

běžné chůzi porovině) celkem 249 pacientů (69,4 %). Tedy více jak dvě třetiny pacientů 

pociťuje tento symptom jako velmi obtěžující, který nemocné omezuje v běžných denních 

aktivitách a podílí se výrazně na snížení kvality života pacientů [64, 65]. Dalším primárním 

klinických symptomem je kašel. Je subjektivně vnímám také jako limitující faktor. Kašlem 

trpělo 249 pacientů (69,4 %) , což koreluje s literárními údaji, např. Smith a Woodcock popisují 

kašel u 70 % pacientů [66]. Přítomnost kašle výrazně ovlivňují - chronický zánět, snížená 

mukociliární clearence a mukózní hypersekrece [51, 67]. Nicméně kašel je spojen i 

s přítomností bronchiektázií [68] a gastroesofageálního refluxu [69].  

Při CT vyšetření byly bronchiektázie (minimálně ve dvou lalocích) přítomny u 120 pacientů 

(37,4 %) s jasnou převahou (95 %) bronchiektázií cylindrického typu menšího rozsahu – do 33 

% průměru doprovodné arterie. Hodnoceni byli pouze pacienti s přítomnými bronchiektáziemi 

minimálně ve dvou lalocích, protože ojedinělá bronchiektázie se může vyskytnout i u zdravých 

jedinců [70]. Cylindrické bronchiektázie jsou nejčastějším typem bronchiektázií obecně, nejen 

u pacientů s CHOPN [71]. Neprokázali jsem rozdílnou četnost bronchiektázií u kuřáků či 

exkuřáků. Přítomnost bronchiektázií je spojena s častějším výskytem kašle a expektorací 
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vzhledem ke zhoršení mukociální clearence a prokázaným zvýšeným známkám zánětu 

v dýchacích cestách [68]. I v naší studii jsme prokázali častější výskyt kašle a mukoidních 

impakcí u těchto pacientů. Tyto hodnoty však nevykazovaly statistickou významnost, což je 

dáno nejspíše pouze nedostatečným počtem hodnocených pacientů. Statisticky signifikantně 

významné však bylo u pacientů s bronchiektáziemi přítomné zesílení bronchiální stěny. 

Zesílení stěny bronchů je, u pacientů s CHOPN, přímou známkou chronické bronchitidy [48]. 

Nepotvrdili jsme na literárně udávanou negativní korelaci mezi přítomností bronchiektázií a 

hodnotou FEV1 [72], což by se dalo vysvětlit zařazením pouze pacientů s těžkou formou 

CHOPN  (průměrná hodnota FEV1 v celém souboru byla 43,6 %). Dušnost nebyla u pacientů 

s bronchiektáziemi častější, nicméně dušnost je spojována zejména s emfyzematózním 

fenotypem.  

Za významné zjištění považuji průkaz značného klinického podhodnocení v posuzování 

přítomnosti bronchiektázií. Správně rozpoznány byly jen u 17 pacientů (16,8 %). Z našich 

nálezů jednoznačně vyplývá nezastupitelná role CT vyšetření u pacientů s CHOPN. Význam 

spočívá zejména v možnosti fenotypicky zaměřené léčby, která je u těchto pacientů založena 

na domácí fyzioterapii s použitím expektoračních pomůcek a pomůcek k tréninku nádechových 

svalů. Není jednotný názor na dlouhodobou antibiotickou terapii, která by však mohla přinášet 

pozitivní efekt. Obavu však přináší nárůst rezistence na antibiotika. Ke zvážení přichází 

v úvahu i dlouhodobá mukoaktivní medikace, zlepšující expektoraci pacientů [13]. Přítomnost 

bronchiektázií zhoršuje prognózu pacient [73]. 

Nejčastějším nálezem na CT byla přítomnost plicního emfyzému – u 247 pacientů (75,5 %). 

Jednoznačně převažoval emfyzém heterogenní, centrilobulární. Ztráta plicní elasticity a rozvoj 

bronchiální obstrukce mají vliv na dokonalou exspiraci, což vede k hyperinflaci. Ta vede ke 

snížení funkční plicní kapacity a omezené tolerance fyzické zátěže pacientů [74].  Hyperinflace 

je statická a dynamická – statická hyperinflace je způsobena porušenou retrakční plicní 

schopností. Dynamická hyperinflace je způsobená nádechem před dokonalou exspirací [30] 

Všechny tyto mechanismy spoluzodpovídají za zhoršení plicních funkčních parametrů [30], což 

provedená studie potvrzuje. Tyto hodnoty byly signifikantně nižší u skupiny pacientů 

s potvrzeným plicním emfyzémem. Dušnost, zhoršení tolerance fyzické zátěže, hyperinflace a 

v podstatě žádná expektorace jsou dominantními známkami klinicky emfyzematózního 

fenotypu [13]. Pomocí skórovacích systémů CAT a mMRC bylo potvrzeno, že pacienti 

s emfyzémem pociťují dušnost častěji, výrazněji je omezuje v denních aktivitách a mají tedy 

sníženou kvalitu života. Signifikantně snížená byla hodnota BMI, a obvod paže. To je v souladu 

s již dříve publikovanými studiemi, kde byla prokázána negativní korelace mezi hodnotou BMI 
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a závažností plicního emfyzému na HRCT [75]. Tyto hodnoty vypovídají o nutričním stavu 

pacienta. U některých nemocných s CHOPN dochází k výrazně rychlému poklesu zejména 

netukové složky hmotnosti [1]. Nedobrý nutriční stav pacienta negativně ovlivňuje psychický 

stav i plicní funkční parametry [76]. Tento nález je potvrzen signifikantně sníženými hodnotami 

plicních funkčních parametrů u emfyzematózního fenotypu i v naší studii.  

Třetí nejčastější fenotyp CHOPN je bronchitický. Je charakterizován zejména produktivním 

kašlem, který trvá déle než 3 měsíce nejméně ve 2 po sobě následujících letech [77, 78]. Na CT 

je v důsledku chronického zánětu dýchacích cest spojen se zesílenou bronchiální stěnou, 

mukoidními impakcemi, v čase se mohou objevit až fibrotické změny. Výsledky vyhodnocení 

těchto parametrů nejsou v práci uvedeny.  

V rámci hodnocení CT vyšetření je zajímavá zejména skupina s přítomností plicního emfyzému 

i bronchiektázií. Ta byla prokázána u 75 pacientů (23,4 %) s tím, že tato skupina měla častější 

expektoraci hlenovou i krvavou. Kašel a expektorace jsou spojovány s přítomností 

bronchiektázií, zatímco u pacientů s emfyzémem by produkce hlenu neměla být přítomna 

vůbec. Významně snížené hodnoty nutričních i plicních funkčních parametrů jsou způsobeny 

zejména vlivem faktorů spojených s emfyzematózními změnami. Znovu je nutné zdůraznit 

prolínání jednotlivých fenotypů. K tomuto faktu je nutné při léčbě přihlédnout [36]. 

Předpokladem je také změna jednotlivých příznaků CHOPN v čase. Vývoj stavu pacientů, 

jejich příznaků, a tedy i projevů jednotlivých fenotypů bude součástí dalšího výzkumu v rámci 

České multicentrické výzkumné databáze CHOPN.  

Data analyzovaná v této práci vycházela z vizuálního hodnocení CT radiologem. Jak již bylo 

publikováno v rámci jedné z největších světových studií pacientů s CHOPN – COPDgene 

(studie, která celkově zahrnuje 10000 kuřáků ze 17 center), je poměrně dobrá korelace 

(korelační koeficient 0,75) vizuálního hodnocení přítomnosti onemocnění dýchacích cest i 

emfyzému s kvantitativním vyhodnocením softwarem. Na druhou stranu specializovaný plicní 

software není standardně dostupný na všech radiologických pracovištích. Zásadní nevýhodou 

těchto softwarů je množství chyb v rámci určení rozsahu zejména emfyzému a nemožnost 

odlišení jednotlivých typů plicního emfyzému a bronchiektázií. Vizuální hodnocení postižení 

plicního parenchymu radiologem přináší tedy zásadní informaci o změnách u pacientů 

s CHOPN [79]. 

 

9. Závěr 

Značná různorodost pacientů s CHOPN vede k čím dál přesnější personalizované léčbě, díky 

které je možné ovlivnit kvalitu života a prognózu pacientů. V rámci přesné diagnostiky by dnes 
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mělo být nedílnou součástí i HRCT plic, poskytující nezbytné informace o klinicky obtížněji 

diagnostikovatelných postiženích plicního parenchymu. Jednoznačně nejvíce klinicky 

poddiagnostikovanou skupinou, jsou pacienti s bronchiektáziemi, u nich je pouze klinické 

rozlišení přítomnosti bronchiektázií komplikované. Identifikace všech pacientů s plicním 

emfyzémem pomocí CT odhalila určité poddiagnostikování i u této skupiny.  

Z naší studie je jasně patrné, že by CT vyšetření mělo být v současnosti rutinně prováděnou 

paraklinickou metodou v rámci diagnostiky CHOPN. Hlavní hodnocené parametry s největší 

klinickou odezvou jsou spolehlivě hodnotitelné na téměř všech CT vyšetřeních zahrnujících 

oblast hrudníku a nelze je získat jiným způsobem. V současnosti ani není možné je rutinně 

verifikovat specializovanými plicními softwary.  
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