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Astma – problém stále aktuální ? 

o CO O ASTMATU VLASTNĚ VÍME? 

 
je potřeba zlepšit klasifikaci 

alergických onemocnění s ohledem na 

patofyziologii 

 

je potřeba zlepšit diagnostiku, predikci 

odpovědi na terapii a monitoraci 

léčebného efektu 

 

 Davoská deklarace, 17.-20.7.2011 



Buňky  a jejich mediátory účastny v rozvoji 

astmatického zánětu 

Neutrophil 

Fibroblast 

Mast cell Basophil Eosinophil 

Macrophage Dendritic cell Lymphocyte 

Images from:  

http://www.bloodline.net/; 

http://csi.washington.edu/education/inMotion/ 

http://biodidac.bio.uottawa.ca/Thumbnails/searchresult

s.htm?auteur=Harris 

http://biodidac.bio.uottawa.ca/thumbnails/filedet.htm?File_name=T4-20&File_type=GIF


 

 
 

 

 

Eosinofilní granulocyt –  

- leukocyt  o rozměrech asi 13 -14 µm, řazený mezi granulocyty 

- intracelulárně se nacházejí početná zrna granul, která se barví eosinem    

   červeně,] a dvoulaločnaté jádro 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Eosinofiln%C3%AD_granulocyt#cite_note-microbio-2


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Eosinofilní granulocyt y -  fyziologická role  

                    -  schopny  fagocytózy  (de facto fagocyt) - ale role fagocytózy v infekci sporná 

 

významná role v obraně před mnohobuněčnými parazity 
- schopny rychlé migrace a  diapedézy do tkání  

- koncentrují  se v místech, kudy pronikají paraziti do těla ( plíce, střevo) 

-  granula v cytoplazmě obsahují enzymy- fosfatázy, peroxidázy, bazické proteiny 
                                                     (  zejména  bazické proteiny velice toxické pro parazity ) 

   

- přichycují se na tělo parazitických červů (např. Schistozoma)  

   a díky toxickým látkám je likvidují 

 

 

 



http://histologie.lf3.cuni.cz/Atlas0/fotka.php?fotka=310 





Eosinofilní granulocyty  jsou fyziologicky ve : 

slezině, lymf. uzlinách, thymu, mléčné žláze, GIT (mimo jícnu), děloze 

                                        -   koncentrace EO  nejvyšší  v ranních hodinách 

 

-v plicích, pokožce, jícnu u zdravých jedinců se nevyskytují 

- jejich přítomnost v těchto orgánech značí chorobu  



Eosinofily -  regulace imunitních procesů 
prezentace antigenů, tvorba cytokinů, regulace zánětl. stavů, regulace mastocytů 

 

Při  eosinofilii : 

v cirkulaci po podnětu je 8-12 hodin, ve tkáních 8-12 dní i bez podnětu ( i déle) 

neřízené uvolnění mediátorů s cytotoxickým vlivem             poškození tkání 



mírná středně závažná        těžká 

500- 1500/ul 1 500- 5 000/ul 
Cave-  tkáňová infiltrace 

 více než 5 000 /ul 

 

Dělení  eosinofilie 

Dělení eosinofilie 

primární sekundární     idiopatická 

klonálně 

proliferativní 

 

hypereosinofilní 

syndrom a/nebo 

chronická eosinofilní 

leukémie 

- lék  imatinib/Glivec 

reaktivní   
 

- pokud příčina 

nezjištěna, nezbytná 

sternální punkce kostní 

dřeně 

 vyloučit předchozí 

 



Eosinofilie   500-1500/ ul  1 500- 5 000/ ul  více než 5 000/ ul 

Alergie  
Alerg. bronchopulmonální 

aspergilóza 

Asthma bronchiale  Asthma bronchiale 

Léky 

( včetně DRESS) 

Léky 

( včetně DRESS) 

Léky 

( včetně DRESS) 

Parazitózy Parazitózy Parazitózy 

Neoplazie Neoplazie Neoplazie 

Vaskulitidy Eosinofilní pneumonie 

Plicní nemoci z povolání 

Dermatózy 

M.Crohn, colitis ulcerosa 

Reakce štěpu proti 

hostiteli 

 Příčiny sekundární eosinofilie v závislosti na jejím stupni 



dětský věk  dospělý věk  

myslet na : 

 

Eosinofilie alergická 

- atopický ekzém 

-potrav. Alergie 

- respirační alergie 

  

Parazity 

 

Primární imunodeficity 

- Omennův syndrom 

- Wiskottův-Aldrichův syndrorm 

 

 

myslet na : 

 

Eosinofilie alergická 

- atopický ekzém 

- potrav. Alergie 

- respirační alergie 

 

Autoimunity 

Nádorové choroby 

Léky  při polymorbiditě 

 

Primární imunodeficity 

- Hyper- IgE-syndrom (HIES) 

Věková závislost  výskytu  eosinofilie 



fyziologický 
zánět 

úzdrava 

patofyziologický 
zánět 

nemoc 

zánět 

narušení 

homeostázy 

genetická 
determinace  

regulační 
(homeostatické) 

mechanismy 

exogenní  

„signály nebezpečí“ 

endogenní  

„signály nebezpečí“  

IMUNITNÍ  SYSTÉM 



http://www.proteinatlas.org/learn/dictionary/normal/bronchus 



http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fphys.2012.00312/full 



mastocyt 

Perzistující  symptomy  

nosní  blokáda, přetrvávající  

pískoty, (ekzém) 

HRF, 
NEUROPEPTIDY 

Histamin,LT, 

 PG, cytokiny 

LT, PAF,  

toxické Eo proteiny 

Akutní alergická 

 reakce 
konjunktivitida, rhinorhea,  kýchání, 

pískoty, (urticarie)  

Histamin, LT,  

PG, PAF 

eosinofil 

IL-5 

IL-5 

IL-4 

B lymfocyt 

IgE 

produkce 

IL-4 

mastocyt 

dendritická 
buňka 

Th2 

lymfocyt 

alergen alergen 



Szefler S.J. et al.: Asthma across the ages: Knowledge gaps in childhood asthma. JACI 2014; 133: 3-13 

Teoretický koncept – Th polarizace 



J J O’Shea, W E Paul: Mechanisms Underlying Lineage Commitment and Plasticity of Helper CD4+ T Cells. Science 2010;327:1098-1102 

sarkoidóza 

astma? 

CHOPN? 

astma 

IPF 

astma 

CF 

sarkoidóza 

IPF ? 

CHOPN ? 

Th1 Th2 

Th17 

plasticita 

zánětu 

Teoretický koncept  – Th polarizace 

Th9 

Th22 

Treg 

Tfh 

NKT 



http://labiotech.eu/israeli-pharma-gets-fda-approval-for-new-antibody-against-severe-asthma/ 



Eosinofilní zánět Eosinofilní zánět 

Po  migraci z krevního oběhu (podporované zvýšenou expresí adhezivních molekul 
(ICAM-1)) eozinofily uvolňují MBP, ECP, ...  zodpovědné za histologické změny. 
Po  migraci z krevního oběhu (podporované zvýšenou expresí adhezivních molekul 
(ICAM-1)) eozinofily uvolňují MBP, ECP, ...  zodpovědné za histologické změny. 

Uvolnění 
cytotoxických 

mediátorů 

Zvýšená 
exprese 

adhezivních 
molekul 

Diapedéza 

ICAM-1 

MBP, ECP ... MBP, ECP ... 

Epitel   Epitel   

Tkáň Tkáň 

Krevní 
oběh 
Krevní 
oběh 

Endotel cévní 
stěny 
Endotel cévní 
stěny 

Global Medical Affairs, Patrick Coulie, May 2001 Global Medical Affairs, Patrick Coulie, May 2001 

Histologické 
změny 
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Astmatický zánět vede k astmatickým 

příznaků 

zdravý jedinec astmatik 

Photographs courtesy of Nizar N. Jarjour, MD, University of Wisconsin. 

edém 

buněčná 

infiltrace 

 řasinková bronchiální sliznice 



Histologické změny na sliznici dolních 

cest dýchacích u rhinitiků 

Histologické změny na sliznici dolních 

cest dýchacích u rhinitiků 

Crimi F et al.: Imflammatory and mechanical factors of allergen-induced bronchoconstriction in mild asthma and rhinitis. J Appl Physiol 2001; 91: 1029-1034 





minimální perzistující eosinofilní zánět minimální perzistující eosinofilní zánět 

 

zánětlivý proces je komplexním dějem neomezujícím                                 

se na anatomicky definovanou oblast v organismu 



17.- 18. 

týden 

17.- 18. 

týden START možné 

senzibilizace 

START možné 

senzibilizace 

alergické 

protilátky 

alergické 

protilátky 

Kdy to vše 

  začíná  ? 

Kdy to vše 

  začíná  ? 

Alergické  eosinofilní  AB? 



0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 

potrav. 
alergie 
potrav. 
alergie 

ekzém ekzém 

astma astma 

rýma rýma 

roky roky 

četnost četnost 



ASTMA = ZÁNĚT  

ZÁNĚT → REMODELACE 

 

TEORETICKÝ KONCEPT TERAPIE 

 

Homer RJ, Elias JA: Consequences of long-term inflammation. 

Airway remodelling. Clin Chest Med 2000; 21: 331-343 



počáteční 

expozice 

alergenem 

IgE 

IgE 

IgE 

nonsenzitivní   

bez  alergických  

projevů 

opakované 

expozice 

alergenem 

IgE 

IgE 

IgE IgE 

IgE 

IgE 
IgE 

IgE 

IgE 

IgE 

IgE 

IgE 

IgE 

IgE IgE 

hypersenzitivní 

zjevné  alergické 

projevy 

IgE 

IgE IgE 

IgE 

IgE 

IgE 

senzitivní 

mírné  alergické 

projevy 

alergen 



Fenotypově specifické  

léčebné postupy 



Režimová opatření – klinický  benefit ? 

 



        Proč Vaše DNA není Vaším osudem ?    

-  změna představy, kdy dědičný fenotyp  je způsoben pouze změnami v genech 

 

-  vliv na regulaci genové exprese mohou mít interakce  

                                                                                s prostředím  
 



5 - 9 

mikronů 

5 - 9 

mikronů 

2 - 5 

mikronů 

2 - 5 

mikronů 

0,5 - 2 

mikrony 

0,5 - 2 

mikrony 

 0,5 

mikronu 

 0,5 

mikronu 



rozvoj onemocnění v závislosti  

na typu alergenu 

rozvoj onemocnění v závislosti  

na typu alergenu 

 vyšší riziko 

vzniku        

AB 
 

 vyšší riziko 

vzniku        

AB 
 

alergeny s nízkou MV 

  

roztoče     

kočka 

  alternaria 

hmyz 

        vyšší riziko vzniku  

               AR        

        vyšší riziko vzniku  

               AR        

alergeny s vysokou MV 

       pyly 

                  



dnešní alergeny jsou agresivnější dnešní alergeny jsou agresivnější 

„lidé žijící v městských oblastech   

trpí častěji onemocněním dýchacích cest  

s vazbou na pyly než lidé na venkově“ 

D‘Amato G et al. Eur Resp J 2002; 20: 763-76. 
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                            Santiago Quirce, Univerzitní nemocnice, LA PAZ 

                            EAAACI, 2015 

 

kolonizovány  

mikrohoubami 

bakteriemi 

 

+ enzymatická aktivita 

 





detekce pomocí imunoanalýzy s použitím 

monoklonálních protilátek namířených  

proti konkrétním molekulám alergenů  
(Der p1, Fel d1, Can f1 aj.) 

 

existují i rychlé screeningové testy 

 

normální hodnoty:  

                  Der p1,Fel d1 < 400ng/g prachu,  

                  Can f1 < 10ug/g prachu 

 

výrobce např. INDOOR technologies  
(cena pro jeden vzorek cca 800-1000 Kč) 

MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ALERGENŮ V PROSTŘEDÍ  
(DOMÁCÍM, PRACOVNÍM) 



 

 

 

Epigenetika – představa 

 
míček- symbol buňky, která v závislosti na podmínkách prostředí se 

podrobuje různým metabolickým drahám a ústí v  cílové fenotypy 

 

změna může být fixována do dalších generací  =   tzv. genetická asimilace 

 

 

zdraví ? 
           
            choroba ? 



Epigenetická regulace exprese genů 

během expozice prostředím  

exprese/suprese genů determinované změnami: 
 v metylaci DNA a histonů (suprese)  

 v acetylaci histonů (potencování transkripce)  
ve struktuře chromatinu, v efektu „malých“ molekul RNA 

 

adaptivní exprese genů 



 

Alergický  eosinofilní zánět  a režimová 

opatření –  a co pohled epigenetiky ? 

 

 

• aktivita našich genů není při 

narození určena jednou provždy 

 

• mění se pod diktátem vlivů 

vnějšího prostředí - podle toho 

co jíme, fyzické aktivity, 

kontaktu s toxickými látkami... 

• …..kontaktu s alergeny ? 

 

• vysoká variabilita, reversibilita 

 

 
 

 



Režimová opatření – klinický  benefit  

     revize jen po tíhou dalších studií? 

            

 



Fenotypově specifické  

léčebné postupy 



 

 

 Alergické astma -  doporučení pro klinickou praxi 
       převážně není podporována AIT, natož „HDM AIT“ v léčbě 

 

 

                    Moisés A. Calderón MD PhD , Imperial College, London  



 

 

 
 

 

 

 

                                                                                         

Krčmová               

Alergie, 2011 



SLIT  a   exacerbace astmatu 

                                                                    EAACI, Barcelona,2015 



GAP studie - výsledky z hlediska AB  

 

• Primární parametr, založený na čase do 

diagnózy AB dle definovaných kritérií, 

nebyl dosáhnut 

 

• GRAZAX® redukoval signifikantně 

podíl dětí se symptomy astmatu a 

užití astmatické terapie 

 

• Tento efekt přetrvával 2 roky po 

ukončení léčby 



Imunologické změny –  
přetrvávající ještě 2 roky po ukončení tříleté  SLIT 

( Grazax) 
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J Allergy Clin Immunol 2010;125:131-38 and epub Jan 28th 2012 



SABA 

krok 1 

krok 2  

+ LABA 

krok 3 

+ LAMA 

krok 4 

+  léčba AB dle fenotypu 

krok 5 

GINA 2016 

 

www.ginasthma.org 

 



 

                                        IKS   
   Negenomový (transrepresivní) efekt  a genomový (transaktivační) efekt 
 



• Inhalační kortikosteroidy jsou lékem 

volby u perzistujícího astmatu všech 

stupňů závažnosti (důkaz A) 

 

– FEV1 (ml) 

– FEV1 (% pred.) 

– mPEF 

– četnost použití záchranné medikace 

– exacerbace 

– dávku p.o. kortikoidů 

– symptomové skóre 

– BHR 

 
 

 

ATS/ ERSt: Asthma Control and Exacerbations, Standardizing 

Endpoints for Clinical Asthma Trials and Clinical Practice. Am J 

Respir Crit Care Med Vol 180. pp 59–99, 2009  

ALE ovlivní terapie IKS přirozený průběh nemoci? 

Co lze očekávat od terapie IKS ? 



Přirozený průběh nemoci, remodelace a IKS ? 

chybějí důkazy 

ANO, pokud jsou  

nasazeny včas (???) 

nálezy nejednoznačné 

Koh MS, Irving LB: The natural history of asthma from childhood to adulthood. Int J Clin Pract 2007; 61 (8): 1371-1374 

Nair P.: Early interventions with Inhaled corticosteroids in asthma: Benefits  and Risks. Curr Opin Pulm med 2011; 17(1): 12-15 

Murray CS: Can Inhaled Corticosteroids Influence the natural History of Asthma? Curr Opin Allergy Clin Immunol 2008; 8(1): 77-81 

Ward C, Walters H.: Airway Wall Remodeling: The Influence of Corticosteroids. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2005;5(1):43-48 

Mohou IKS zabránit či  

zvrátit remodelaci? 

Mohou IKS ovlivnit  

přirozený průběh astmatu? 

Mohou IKS zabránit 

poklesu plicních funkcí? 



SABA 

krok 1 

+ IKS 

krok 2  

+ LABA 

krok 3 

+ LAMA 

krok 4 

+  léčba AB dle fenotypu 

krok 5 

GINA 2016 

 

www.ginasthma.org 

 



SABA 

krok 1 

+ IKS 

krok 2  

+ LABA 

krok 3 

+ LAMA 

krok 4 

+  léčba AB dle fenotypu 
tiotropium, biologická léčba, antimykotika, KS, ATB, imunosuprese, termoplastika  

Krok 5 

 

www.ginasthma.org 

 



 

14 miliónů dospělých 

                           s dg. AB 

1 milión s těžkým a 

nekontrolovaným AB 

0,5 milión s těžkým,  

nekontrolovaným  eosinofilním AB 

(definováno jako  EO více než 400 ul ) 

Nekontrolované těžké eosinofilní AB  postihuje až  půl 

milionu lidí v EU 

ONS, Dalaset, Population Estimates for UK, England and Wales, Scotland and  

Northen Ireland, 2015 

GINA, July, 2016 



  +123% 

13 % 29 % 

Cascani J et al. Cost-consequence of elevated versus normal EOS among patients that followed medication use recommended  

by guidelines for severe asthma, ISPOR,2015 

Eosinofilie u těžkého AB vede k nárůstů hospitalizací 

 

EMR databáze   (2004-2011)  

n-184  těžkých astmatiků, děleni dle hodnoty EO :  EO – n 127, non EO-  n-56 



17,4% 21,9% 25,8% 29,4% 

ne-eosinofilní AB 

eosinofilní AB 

Eosinofilie u těžkého AB vede k signifikantnímu  

nárůstu exacerbací  a akutních respiračních příhod 

 

 

Price  D  et al. Lancet, Respir Med 2015, 3(11):849-58) 

 

 

Retrospektivní  kohortní studie, 1990-2013 

EO nad 400/ ul,   EO  astmatici : n - 130, n - 248 



£209 

£76 

£17 

£236 

£78 

£20 

náklady 

na léky 

náklady 

na léky 

primární 

náklady 

druhotné 
náklady 

Náklady na perzistující těžké AB 

jsou vyšší  u EO těžkého AB  
( průměrné náklady na pac. za rok £ ) 

 

 

 

Zdroj: Drug costs  obtained  from 2010 National Formulary, GP consultations, unit  costs from PSSRU report 

of Health and Social Care 2011 



Užití biologických látek v léčbě 

Heterogenní skupina  

 

W. J. Pichler, Allergy, 2006:61 

Fc 



Omalizumab 
anti-IgE  

specifická protilátka 



anti IgE snižuje 

migraci eosinofilů 
snížená 

tkáňová 

buněčná 

infiltrace 

anti IgE snižuje 

volné IgE 

anti IgE snižuje 

Fc RI expresi  

na mastocytech 

/bazofilech 

anti IgE snižuje 

Fc RI expresi na APC 

a prezentaci alergenů 

T lymfocytům 

eosinofil 

B 

lymfocyt 

APC 

T 

lymfocyt 

mastocyt 

Uvažovaný mechanismus  účinku  anti-IgE Uvažovaný mechanismus  účinku  anti-IgE 

http://www.clinicaltrials.gov/ct/search-
http://www.clinicaltrials.gov/ct/search-


eXpeRience 
 

Symptomy astmatu 

|  Braunstahl G-J, et al., The eXpeRience registry: The ‘real-world’ effectiveness of omalizumab in allergic asthma, Respiratory Medicine (2013) 
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Mepolizumab 

Reslizumab 

Benralizumab 
anti-IL-5 

specifická protilátka 

Krčmová, 2016 



IL- 5  

         zásadní role v životě eosinofilů 

 



 

https://www.researchgate.net/figure/293797158_fig2 

IL- 5 zásadní role v životě eosinofilů 

 proliferace, maturace EO v kostní dřeni, stěhování a  aktivace  EO v místě  zánětu   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  -  zapojení receptoru pro IL5  s  IL5  díky spojení receptoru 5aR  s podjednotkou bc    

  ústí v diferenciaci a zrání  eosinofilů v kostní dřeni,  zvýšenou migraci buněk,  

   uvolňování granulí s  mediátory  a respirační  vzplanutí  EO  v místě zánětu 

 

 

 

 

             peroxidové ionty 

             oxid dusnatý 



 

https://www.researchgate.net/figure/293797158_fig2 

IL- 5 zásadní role v životě eosinofilů 

 proliferace, maturace EO v kostní dřeni, stěhování  a aktivace  EO v místě  zánětu   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  IL - 3 a GM- CSF interagují pouze s bc podjednotkou  receptoru  pro IL- 5 

  a posilují funkční odpověď  stimulů pro EO 

 



 

https://www.researchgate.net/figure/293797158_fig2 

IL- 5 zásadní role v životě eosinofilů 

 způsob účinku  humanizovaných monoklomálních protilátek vůči IL-5  ( anti-IL5) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 mepolizumab a reslizumab se váží na různé epitopy IL-5  a blokují jeho ligaci do  receptoru IL-5 

 benralizumab  se váže na  receptor 5Ra, což vede k inhibici receptorové aktivace  přes  IL-5 

  

 



 

https://www.researchgate.net/figure/293797158_fig2 

IL- 5 zásadní role v životě eosinofilů 

 způsob účinku  humanizovaných monoklomálních protilátek vůči IL-5  ( anti-IL5) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

benralizumab  omezuje  buněčné cytotoxicitu závislou na protilátkách 

 (ADDC – antibody dependent cellular cytotoxicity)  

 - Fc receptor na NK buňkách není schopen vazby  na receptor pro  IL- 5Ra  na EO 

 

 

 

    



 

 

 

 

 
Nucala (mepolizumab)  

humanizovaná monoklonální protilátka 
 
 

                                 SPC přípravku Nucala 

  

 

 

• prášek pro injekční roztok k  s.c. aplikaci 
 

• doporučená dávka mepolizumabu je 100 
mg podaná subkutánně jednou za 4 týdny. 
 

    

cílená k interleukinu-5 

•  blokuje vazbu IL-5 na jeho receptor  

=> je snižována biologická aktivita EO 

 

 



Studie MENSA: primární parametr účinnosti 

 

Ortega HG, et al. N Engl J Med. 2014, 371: 1198-1207. 

Snížení četnosti  klinicky významných exacerbací v porovnání s placebem 

 (Ρ < 0,001) ve 32. týdnu byla zaznamenána u všech léčebných skupin 

 



Studie SIRIUS -  snížení dávky OCS versus placebo 

 

Bel EH, et al. N Engl J Med. 2014, 371: 1189-1197 

(počet = 25) 

(počet = 37)  

(počet = 

5) 

(počet = 12) 
(počet = 10) 

(počet = 

9) 
(počet = 

7) 
(počet = 

7) 

                Průměrné procentní snížení dávek OCS  



 

 

Reslizumab – Cinqaero 

 
- vyvinut vědcem Chuan-Chu Chuo a jeho skupiny v Schering-Plough 

- v r.1993 Chuo a jeho skupina nahlásili patent pro klonování reslizumabu 

- v r.2008 prvně použit v rámci studií k léčbě AB 

 

biologické terapie: 
- monoklonální protilátka vyrobená rekombinantní DNA technologií 

- zaměřená proti interleukinu-5  

 

podávání:  

- Cinqaero se vyrábí jako vodný roztok 

-  aplikuje  se 1x za 4 týdny jako nitrožilní infuze (lahv. 100 mg/10 ml) 

-  dávka je individuální  

Castro M  et al, Lancet 2015,3(5):355-65 



1,95 0,85 

 

 

Počty exacerbací  AB jsou signifilkantně nižší ve skupině  

Cinqaero   (reslizumab) ve srovnání  se skupinou  léčenou 

standardně ( SOC – standard of care,  počet  na osobu za rok) 

Castro M  et al, Lancet 2015,3(5):355-65 



Plicní funkce – srovnání  skupiny Cinqaero   ( reslizumab)  

ve srovnání  se skupinou  léčenou standardně 
( SOC – standard of care,  změny v FEV1 v ml) 

  

Castro M  et al, Lancet 2015,3(5):355-656 

 



Zlepšení plicních funkcí s vazbou na Cinqaero  

je prediktivní ve snížení rizika exacerbací 

Bateman E.D. et al, ATS, May, 2016 

redukce počtu 

exacerbací  AB  % 



655 

514 

654 

61 

Castro M  et al, Lancet 2015,3(5):355-65 

 

Cinqaero je spojen se signifikantním snížením 

EO ve srovnání  se standardní péčí 
data ze dvou studií, věk 12-75 let : 

double-blind, parallel group, randomised, placebo-controlled trials 

 

 

 

EO  uL 



 

 

 Cíl léčby: omalizumab        IgE /   mastocyt 

                       anti – IL 5               eosinofil 
  Neexistuje srovnávací head-to-head studie 

 

Teřl, M. a kol.: Doporučený postup diagnosticky a léčby astmatu, 2015. 

SPC Xolair. SPC Nucala. 

 

 

 

Eosinofilní 

fenotyp 

 

 

 

Eosinofilní 

fenotyp 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti- IL 5 ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti- IL 5 ? 

 

 

Omalizumab 

 

 

Omalizumab 



rhinosinusitis 
nosní polypy 

31 

rhinitis 
 

30 

aspirin 
 intolerance 

35 

astma 
 

32 

věk věk 

ASA ASA 

  Porucha metabolizmu  kyseliny arachidinové 

   v prospěch prozánětové  5-lipoxygenázové cesty 

   -  ASA / NSA senzitivita  

    -  eosinofilie 



Mepolizumab 

Reslizumab 

Benralizumab 
anti-IL-5 

specifická protilátka 
MEDI-528 

anti-IL-9  

specifická 

protilátka 

Omalizumab 
anti-IgE  

specifická protilátka 

Pitrakinra 

Anrukinzumab 

Dupilumab 
anti-IL-4  

specifická protilátka 

Secukinumab 
anti-IL-17  

specifická protilátka 

Lebrikizumab 

Tralokinumab 

Anrukinzumab 
anti-IL-13  

specifická protilátka 



IL- 5 –   zvyšuje v B- lymfo produkci IgA 

                  

                                 nebude chybět IgA ?........ A co paraziti ? 

 

https://www.researchgate.net/figure 



vysoká  

hladina  

cytokinů 

 

uvolnění 

cytokinů 

 

hypersenzitivita 

IgE 

mediovaná 

reakce- 

pozdní reakce 

 

IgG  + T lymfo 

zkřížená 

reaktivita 

ne- 

imuno- 

logické  

 

vedlejší 

účinky 

Typ  Typ  Typ  Typ  Typ  

syndrom imunitní/ 

cytokinové  

dysbalance 

imunodeficience 

 

syndrom  

imunitní/cytokinové  

dysbalance 

  

auto- 

imunita 

atopické  

příznaky  

                             

W. J. Pichler, Allergy, 2006:61 

nežádoucí účinky biologické léčby nežádoucí účinky biologické léčby 

desenzitizace ? 

desenzitizace ? 



Imunosuprese ? 

  Terapie zánětu 

soli zlata MTX 
azathioprin 

cyklosporin 
tacrolimus 

IVIG 

 

Holgate ST: Pathophysiology of asthma: What has our current understanding taught us about new therapeutic approaches? J ACI; 128: 495-505 

Bel E, te brinke A: A rational approach to the management of severe refractory asthma. Treat respir med 2005; 4: 365-379 

Schwartz HJ, Berger M: Intravenou gamma-globulin therapy in bronchial asthma. Allergy asthma Proc 2002; 23: 18-18 

RIZIKA > KLINICKÝ BENEFIT 

anti CD4 

anti TNFα 



Budoucnost ? 

• Astma je komplexní onemocnění sestávající z velkého množství subtypů 
(klinických fenotypů, molekulárních fenotypů či endotypů) 
patogeneticky přesahující hranice konvenčně vnímaného zánětu dýchacích 
cest 

 

• I přes enormní nárůst informací o zánětlivých procesech u astmatu 
nedosahuje cílená protizánětlivá terapie zejména u těžkých forem 
onemocnění očekávaných výsledků 

 

• Některé procesy remodelace se spíše než zánětu podobají organogenezi 
či dokonce onkogenezi 

 

• V současné době jsou intenzivně zkoumány nové potenciální terče pro 
cílenou terapii astmatu, nové biomarkery pro zpřesnění diagnostiky a 
monitorace 



DAŘÍ SE NÁM ČÁSTEČNĚ OVLIVNIT ZÁNĚT 
 

(RESP. ALESPOŇ NĚKTERÉ JEHO FORMY) 

NEDAŘÍ SE NÁM OVLIVNIT  

PŘIROZENÝ PRŮBĚH NEMOCI A REMODELACI 

ALE 


