Sledování biochemických markerů septických stavů.
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2. PŘEHLED ZKRATEK
AACT

alfa1-antichymotrypsin

AAT

alfa1-antitrypsin

ACTH

adrenokortikotropní hormon

AGP

alfa1-kyselý glykoprotein (alpha1-acid glycoprotein), orosomukoid

AM

alfa2-makroglobulin

APP

proteiny akutní fáze (Acute phase proteins)

ARDS

syndrom akutní dechové tísně (Acute respiratory distress syndrome)

ATP

adenosin trifosfát (Adenosine triphosphate)

CARS

syndrom kompenzační protizánětlivé odpovědi (Compensatory
antiinflammatory response syndrome)

CALC-I

gen kalcitoninu I

CGRP

calcitonin gene related peptide

Cpl

ceruloplazmin

CRP

C reaktivní protein (C reactive protein)

ESRD

konečné stadium renálního onemocnění

Fbg

fibrinogen

GSHPx

Glutathionperoxidáza

GVHD

reakce štěpu proti hostiteli (Graft versus host disease)

HDL

vysoce denzní lipoproteiny (High density lipoproteins)

Hp

haptoglobin

Hpx

hemopexin
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Ig

imunoglobulin

IL

interleukin

ILMA

imunoluminometrická analýza (Immunoluminometric assay)

IL-1ra

receptorový antagonista interleukinu-1 (Interleukin-1 receptor antagonist)

iNOS

indukovatelná syntéza oxidu dusnatého (Inducible nitric oxide synthase)

LPS

lipopolysacharid, endotoxin

MODS

syndrom multiorgánového selhání (Multiorgan distress syndrome)

mRNA

informační ribonukleová kyselina (Messenger ribonucleic acid)

NO

oxid dusnatý (Nitric oxide)

NF-kappaB nukleární faktor kappaB (Nuclear factor kappaB)
PAF

aktivační faktor destiček (Platelet-activating factor)

PAI-1

inhibitor aktivátoru plazminogenu 1 (plasminogen activator inhibitor 1)

PAMPs

pathogen-associated molekular patterns

PRRs

pattern recognition receptors

PCT

procalcitonin

PGI2

prostaglandin I2

PMN

polymorfonukleární leukocyty (polymorphonuclear leukocytes)

RBP

retinol vážící protein (retinol binding protein)

ROS

reaktivní kyslíkové druhy (reactive oxygen species)

RIA

radioimmunoassay

SERPIN

inhibitory serinových proteáz (erine protease inhibitors)

SIRS

syndrom systémové zánětlivé odpovědi (systemic inflammatory response
syndrome)
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SOD

superoxid dismutáza (superoxide dismutase)

TNFalfa

faktor nekrotizující tumory-alfa (tumor necrosis factor-alfa)

TXA2

tromboxan A2

3. ÚVOD
Problematika systémového zánětu (SIRS) je v poslední době velice diskutovaná a to
napříč medicínskými obory. S rozvojem poznatků v intenzivní medicíně obecně se od
50. let minulého století významně zlepšila prognóza pacientů. Přesto dnes celosvětově
na systémový infekční zánět, tedy sepsi, umírá 25% pacientů, z toho 50% umírá v
rozvinutém septickém šoku. Na tuto léčbu se vynaloží 40% prostředků jednotek
intenzivní péče. Nedílnou součástí léčby těchto stavů se stal laboratorní komplement.
Včasná diagnóza a následně adekvátní terapie snižuje rizika rozvoje systémového
zánětu. Je tedy obecnou snahou najít vhodný marker pro diagnostiku a monitoraci
průběhu systémového zánětu. Každým rokem se objevují nové markery, které
mozaikovitě doplňují patofyziologický obraz, ale marker, který by splňoval podmínky
specifity, senzitivity, dostupnosti, stále nemáme. V posledních 10 letech je za jeden
z nejnadějnějších považován prokalcitonin (PCT).
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3.1. PATOFYZIOLOGIE ZÁNĚTU.
Zánět je primárně obranná reakce organizmu. V celé své šíři svých projevů jak
v lokální, tak na celkové úrovni pomáhá organizmu vyrovnat se s nadhraniční noxou a
to jak infekčního (bakterie, viry, mykózy), tak neinfekčního původu (fyzikální,
chemické poškození). Zánět, byl definován Galénem v 2st. našeho letopočtu pomocí
změn, které byly patrné- tedy rubor-zarudnutí, calor-zvýšená teplota, tumor-otok,
dolor-bolest, functio laesa-zhoršená funkce. Na této definici se nic nemění, jen se snad
podařilo odkrýt, co tyto změny působí. Na několika úrovních a v několika systémech,
vzájemně propojených, probíhá současně snaha o identifikaci, lokalizaci, zneškodnění
agens a následně navození opravných mechanizmů vedoucích k obnově funkce a to
jak na úrovni lokálního i systémového zánětu. Dnes již prokázanou funkci prvního
kontaktu mají Toll like receptory, které reagují na specifické matrice, které jsou
obsaženy ve skupinách patogenů a přes aktivaci nukleárního faktoru kapa B (NFkapaB) spouští transkripci proximálních cytokinů ( Interleukin (IL)- 1beta, IL- 6,
TNF) (7). Ty pak aktivují další systémy jako je monocyto-makrofágový systém,
komplement, koagulační kaskáda, krevní destičky, deriváty kyseliny arachidonové
(tromboxan, prostaglandin), působící změny v reaktivitě cévní stěny, adhezivní
molekuly, proteiny akutní fáze, v neposlední řadě hormonální systém stresových
hormonů (3, 9). Současně se v této situaci tvoří významné množství volných
kyslíkových radikálů, které atakují endotel a akcelerují probíhající děje. Jejich
působení se uvádí jako rozhodující v etiopatogenezi systémového infekčního zánětu,
tedy sepse. Výše popsaná reakce organizmu je uniformní a spouští se na jakoukoli
noxu (infekční i neinfekční). Rozsah odpovědi a tedy výše měřitelných zánětlivých
markerů, je závislá na několika faktorech.

Genový polymorfismus hlavních pro- a protizánětlivých cytokinů, zejména TNF-alfa,
IL-1beta, IL-6, IL-8 a IL-10, ovlivňuje průběh SIRS či sepse. Klinické studie
posledních let se snaží prokázat, že genotyp pacienta významně určuje intenzitu
obranné reakce po nociceptivním podnětu a je nezávislým prognostickým faktorem
průběhu zánětlivé reakce. Ukazuje se rovněž, že dopad jednotlivých genetických
variant může být rozdílný ve vztahu k závažnosti potraumatického SIRS a ve vztahu
9

k tíži a prognóze sepse (2, 6). Proto se možná brzy setkáme se stanovováním
perioperačního rizika, kde bude zahrnut genomový profil markerů důležitých
v zánětlivé, trombotické, cévní a neurologické odpovědi na perioperační stres. Pro
průkazné výsledky experimentů in vitro zatím ve většině případů chybí korelace s
klinickými studiemi.

Rozsah odpovědi. Přestoupí-li inzult rozsah lokálního zánětu, odpovídá organizmus
fyziologicky celotělovou (systémovou) zánětlivou odpovědí. Critical Care Society v
roce 1992 přijala následující definici syndromu systémové zánětlivé odpovědi
(systemic inflammatory response syndrome, SIRS) ( 1). SIRS je systémová odezva na
infekční i neinfekční inzulty, která se projevuje přítomností dvou a více následujících
symptomů:
•

teplota > 38 stupňů C nebo < 36 stupňů C;

•

tepová frekvence > 90 tepů/min;

•

dechová frekvence > 20 dechů/min nebo PaCO2 < 32 mm Hg (4,25 kPa);

•

počet leukocytů > 12 x 10 /l nebo < 4 x 10 /l nebo > 10 % nematurovaných
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forem (tyčí).
Sepsí pak rozumíme SIRS na infekční podnět. Sepse tedy předpokládá masivní
infekční (nejčastěji bakteriální, ale taky virový, mykotický) inzult a je podmnožinou
obrazu SIRS, ten pak může vyústit ve stav multiorgánové dysfunkce – situaci, kdy
orgánové funkce nejsou dostačující pro udržení homeostázy. Syndrom multiorgánového
selhání (multiorgan distress syndrome, MODS) je systémovou hemodynamickou
poruchou vedoucí k hypoperfúzi orgánů, tkáňové hypoxii, event. ke smrti organizmu
(5, 28).
SIRS je tedy odpovědí obrannou, může však nabývat autoagresívní charakter
doprovázený komplexní alterací homeostázy.Hranice, kde začíná autoagrese, tj.
rozmezí mezi fyziologickou, intenzívní, ale regulovanou odpovědí na silnější podnět a
patologickou dysregulovanou reakcí, je široká a klinickými parametry obtížně
definovatelná.
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Protiregulační mechanismus, který tlumí tvorbu a účinky prozánětlivých faktorů, se
nazývá syndrom kompenzační protizánětlivé odpovědi (compensatory
antiinflammatory response syndrome, CARS). CARS představuje součást
mechanizmu negativních zpětných vazeb cytokinové a endokrinní sítě, kam patří i
stresová hypotalamo-pituito-adrenální osa. (6). Limituje rozsah a trvání systémové
zánětlivé odpovědi. Poměr mezi SIRS a CARS, tedy mezi prozánětlivými a
protizánětlivými faktory určuje rovnováhu mezi obrannou zánětlivou odpovědí a
mírou imunosuprese. Predispozice k patologické nerovnováze SIRS a CARS
odpovědi, související s významnou genetickou variabilitou exprese hlavních pro- a
protizánětlivých cytokinů jsou intenzivně studovány (1).
Typ agens. Už při prvním kontaktu s patogenem jsou aktivovány různé receptory, na
Gram pozitivní (G+) agens je nachystán TLR 2, na Gram negativní (G- ) TLR 4, proti
virům, event. mykotickým agens reagují další působky, např. interferony (INF).
V expresi následných markerů zánětu je patrný rozdíl, Gram-negativní infekce vede k
vyšším hodnotám PCT než infekce Gram-pozitivní (poměr činí zhruba 5:1). Ještě
významnější rozdíl je pak v porovnání s virovou či mykotickou afekcí, čehož je
využíváno v diferenciální diagnose (8, 66).
Hormonální regulace Při systémové reakci organizmu (bolest, stres a strach) dochází
v hypotalamu k sekreci kortikotropin-uvolňujícího hormonu (CRH). Ten indukuje
uvolnění kortikotropinu (ACTH) z hypofýzy. ACTH stimuluje v kůře nadledvin
uvolnění glukokortikoidů (kortizolu) i mineralokortikoidů (aldosteronu). Hladiny
steroidů v séru se zvyšují po traumatu během minut. Glukokortikoidy zvyšují v játrech
glukoneogenézu, inhibují proteosyntézu, ve svalech zvyšují degradaci bílkovin a
zvýšením lipolýzy mobilizují volné mastné kyseliny. Omezují prozánětlivé procesy
v mononukleárních buňkách. Kortizol snižuje spontánní apoptózu polymorfonukleárů
(PMNL). Podobně jako glukokortikoidy působí na glukoneogenezu i katecholaminy,
které navíc zvyšují jaterní glykogenolýzu a výdej energie. Zvýšené uvolňování
glukagonu přispívá k jaterní glykogenolýze a glukoneogenéze. Je periferní
inzulinoresistence.Inzulín, přesto, že jeho tvorba je zvýšená nestačí brzdit
glukoneogenezu a obecně antagonizovat efekt zmíněných stresových hormonů (26).
Některé cytokiny zvyšují transportní systém pro glukózu, mají insulin-like aktivitu.
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Zvýšený vstup glukózy do buněk vede pak k tomu, že je tam i zvýšeně oxidována na
pyruvát s následnou redukcí na laktát a vzniká „stresová laktátová acidóza“.
Glukokortikoidy zaujímají mezi jmenovanými hormony zvláštní postavení. Jednak
tím, že regulují expresi většiny pozitivních i negativních proteinů akutní fáze (APP),
ale především skutečností, že interakce glukokortikoidů s hlavními cytokiny, které
stimulují hepatocyty, je nezbytná pro kvantitativně i kvalitativně vyváženou produkci
APP. Mezi hormony, které modulují produkci APP v zánětlivém období je možné
zařadit i růstový hormon, prolaktin a katecholaminy, estrogeny a inzulín hrají
významnější roli v klidovém období (4, 17).

Oxidační stres, stopové prvky. Vystupňovaný oxidační stres u kriticky nemocných
znamená významnou a nepříznivou stránku metabolické odpovědi na trauma. ROS
(reactive oxygen species) napadají a poškozují proteiny, polysacharidy i vícenenasycené
mastné kyseliny. Poškození endotelu cév, spolu s nahromaděním destiček a “rolujících“
leukocytů, způsobí změny v mikrocirkulaci a to je považováno za zásadní v etiopatogenezi
sepse. ROS spouštějí uvolnění cytokinů z buněk imunitního systému, a aktivují
prozánětlivé kaskády. Zvyšují expresi adhezních molekul zprostředkovanou patrně
zvýšením aktivity nukleárního faktoru kapaB. Proti ROS působí aktivity enzymů a
dalších molekul, souhrnně nazývané antioxidanty, které zmírňují, až inhibují oxidaci
substrátů. Endogenní antioxidanty jsou jednak neenzymatické (kyselina močová,
glutathion, bulirubin, thioly, albumin), jednak enzymatické (např. superxidismutáza- SOD,
kataláza, glutathionperoxidázy). Za běžných podmínek vyrovnávají endogenní
antioxidanty produkci ROS. V oxidačním stresu je tento systém vychýlen z rovnováhy.
Zásadní roli zde hrají stopové prvky a to jako součásti těchto enzymů, jako kofaktory, ale
také mají podíl v modulaci genové transkripce. Mohou aktivovat vybrané geny nebo tuto
aktivaci kontrolují. SOD mění v různých částech buněk superoxidové radikály na H2O2.
Uvnitř mitochondrií je tento enzym závislý na Mn, v cytoplazmě na Cu a Zn (13).
V cirkulaci má aktivitu SOD ceruloplazmin (Cpl). Vznikající H2O2 je substrátem pro
myeloperoxidázu, která z něj tvoří vysoce toxickou, baktericidní kyselinu chlornou
•

(HOCl). Kromě toho je H2O2 měněn na OH Fentonovou reakcí. Kyslíkové radikály a
HOCl aktivují polymorfonukleární leukocyty k uvolnění proteáz a kolagenázy a naopak
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inaktivují inhibitory proteáz. Vzniklého H2O2 se zbavujeme oxidací glutathionu
v přítomnosti selenoenzymu GSHPx. Další zametač volných radikálů (VR) vyžadující
stopové prvky je metalothionein. Tato bílkovina, bohatá na cystein, redukuje VR svými
volnými sulfhydrylovými skupinami. Pro svou aktivitu vyžaduje Zn a Cu. Z uvedeného
vyplývá, že vyšetřování stopových prvků, tedy zejména Se, Zn, event. enzymů SOD,
GSHPx a jejich substituce do komplexního přístupu k pacientovi v systémovém zánětu
rozhodně patří (14, 15, 16, 19).

3.2. BIOCHEMICKÉ MARKERY ZÁNĚTU
3.2.1. TOLL LIKE RECEPTORY (TLR), CYTOKINY
Vrozený imunitní systém má receptory s geneticky predeterminovanou specifitou,
zaměřené na některé struktury přítomné ve velkých skupinách infekčních
mikroorganismů. Tyto struktury jsou označované jako „struktury charakteristické pro
patogenní mikroorganismy“ (pathogen-associated molekular patterns, PAMPs) a
receptory, které je rozeznávají jsou “receptory rozeznávající profily“ (pattern
recognition receptors, PRRs). Po rozeznání PAMPs aktivují PRRs ihned signální
transdukční cesty a dojde k expresi množství genů imunitní odpovědi, včetně genů
determinujících produkci cytokinů s následnou zánětlivou reakcí. Předpokládá se, že
tato aktivace receptorů je schopná reagovat ihned na širokou škálu podnětů, ať už jde
o infekci, sterilní záněty, vč. imunodeficitních stavů, autoimunní onemocnění, alergie i
zánětlivou odpověď při sepsi.
TLR první v napadeném organismu odhalí invazi patogenů, zahajují imunitní
odpověď. Zatím je známo 10 TLR u lidí. Jednotlivé TLR rozeznávají molekulární
struktury typické pro infekční organismy. Např. receptorem pro G- LPS je TLR 4.
Prokázaná schopnost specificky diferencovat mikroorganismy je již rovněž známá o
TLR 1, 2 a 5. Zdá se, že gram-pozitivní sepse indukuje dominantní signál přes TLR 2,
zatímco pro gram-negativní sepsi je to přes TLR 4.
TLR zprostředkovaná signalizace vede k aktivaci NF-kappaB a ta spustí produkci cytokinů
(8, 66).
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Cytokiny Cytokiny definujeme v užším smyslu jako solubilní mediátory obranné
odpovědi organizmu, představují rozsáhlou skupinu informačních molekul
polypeptidové struktury s převážně parakrinním a autokrinním působením. Některé
cytokiny s výraznou prozánětlivou aktivitou působí v průběhu SIRS i endokrinním
mechanizmem podobně jako hormony.
Společnou charakteristikou cytokinů je nízká molekulární hmotnost (Mr < 80 kD). Jedná
se většinou o glykosylované lineární polypeptidy, méně často uspořádané do podoby
dimeru (příkladem heterodimeru je interleukin-12, IL-12) či oligomeru (např. faktor
nekrotizující tumory-alfa, TNFalfa - jako homotrimer), které působí již v
koncentracích 10

-12

až 10

-16

mol / mg cílové tkáně. Cytokiny se, podobně jako ostatní

faktory mezibuněčné komunikace (hormony, transportní proteiny, neuromediátory),
vážou na specifické buněčné membránové receptory. Zdrojem cytokinů jsou
především imunokompetentní buňky, ale schopnost tvořit cytokiny mají prakticky
všechny somatické buňky. Zajišťují tak meziorgánovou komunikaci a homeostázu.
Jejich významná a déletrvající dysbalance vede k poškození především endoteliálních
funkcí, mikrocirkulace a k projevům SIRS a MODS. Cytokiny nejsou deponovány v
intracelulárních kompartmentech, ale syntézovány de novo při reakci na aktivační
podněty. Hlavním regulátorem genomové exprese klíčových prozánětlivých cytokinů
je nukleární faktor kappaB.
Efekty cytokinů se překrývají, doplňují a přes řadu jednoduchých i složitých zpětných
vazeb na různých úrovních vzájemně ovlivňují. Stejné cytokiny jsou produkovány
různými typy buněk. Naopak jeden typ buněk (monocyty, lymfocyty apod.) tvoří škálu
cytokinů s různými účinky. Funkčně vytvářejí cytokiny sítě tím, že indukují nebo
suprimují expresi jiných cytokinů. Jejich působení je buď synergické (prozánětlivé),
nebo antagonistické (protizánětlivé).
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Tabulka č. 1 Základní dělení cytokinů
skupina

zástupci

prozánětlivé cytokiny

TNFalfa, TNFbeta, IL-1alfa, IL-1beta, IL-6, IL8 a další chemokiny, IL-12

protizánětlivé cytokiny

IL-1ra, IL-4, IL-10, IL-13, IL-20, TGF-beta1, 2,
3

hematopoetické

IL-3, IL-7, IL-9, IL-11, IL-14, M-CSF, G-CSF,

cytokiny

GM-CSF, SCF, LIF, erytropoetin, trombopoetin

cytokiny buněčné

IL-2, IFNgama, GM-CSF, TNFalfa, TNFbeta,

imunity (TH1 typ)

IL-18

cytokiny humorální

IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-13, IL-21

imunity (TH2 typ)
interferony (IFN,

IFNalfa, IFNbeta, IFNtheta, IFNomega,

antivirové cytokiny)

IFNgama

Vysvětlení zkratek: CSF = kolonie stimulující faktory (makrofágový, M-CSF,
granulocytární, G-CSF, granulocyto-makrofágový, GM-CSF); IFN = interferon; IL
= interleukin; LIF = leukémii inhibující faktor (Leukemia inhibiting factro); SCF =
faktor kmenových buněk (Stem cell factor); TGF = transformující růstový faktor
(transforming growth factor); TNF = faktor nekrotizující tumory.

Cytokiny lze stanovit ve všech biologických tekutinách a tkáních. Nejčastěji
stanovované plazmatické koncentrace jsou výrazně závislé jednak na metodě
stanovení, jednak na důsledném dodržení preanalytické přípravy vzorku.
Cytokinovými markery SIRS jsou TNFalfa, IL-1beta, a APP, které se časně zvyšují
jako reakce na inzult (např. infekci, trauma). Korelují s nástupem dalších,
necytokinových hematologických a endokrinologických reaktivních změn. Jejich
plazmatická koncentrace je nízká – nejvýše desítky pg/ml a biologický poločas
řádově několik hodin. Například nástup sekrece TNFalfa má maximum produkce
již za 1 h po podání čistého endotoxinu, oba spouštěcí cytokiny přechodně mohou z
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cirkulace zcela vymizet, a proto mohou v klinických studiích vznikat rozpory mezi
jejich plazmatickou koncentrací a tíží sepse. Obecně platí, že iniciálně vysoké a
přetrvávající vysoké koncentrace (například TNFalfa) jsou spojeny s infaustní
prognózou onemocnění. Následné (distální ) části cytokinové kaskády mají široké
spektrum imunologických a dalších účinků, propagují systémovou odpověď na
zánět. Jejich biologický poločas je delší, dynamika změn koncentrací v
biologických tekutinách pomalejší a jsou tedy diagnosticky lépe využitelné (44, 66).
V praxi je ale diagnostická použitelnost limitována především analytickou a
ekonomickou dostupností a neustále se optimalizují vhodné, pro konkrétní nemoc
specifické algoritmy.

3.2.2. KOMPLEMENT, KONTAKTNÍ FÁZE
Prozánětlivé mediátory, (cytokiny, metabolity kyseliny arachidonové), a toxiny
aktivují plazmatický kaskádový systém. Ten tvoří kaskáda komplementu, kalikreinkininový systém a koagulační kaskáda:
1. Systém komplementu: Jeho aktivace se děje dvěma způsoby: Klasickou cestu
zahajují komplexy vytvořené mezi antigenem a protilátkou ( imunoglobuliny M nebo
G), nebo aktivovaným koagulačním faktorem F XII. Alternativní cestu aktivují
bakteriální produkty, např. endotoxin. V obou případech dochází k štěpení a
přeměně C3 a C5 složek komplementu za vzniku opsoninů, anafylatoxinů a nakonec
k tvorbě „komplexu atakujícího membrány“ (membrane attack complex, MAC). Je
to komplex bílkovin C5b, C6, C7, C8 a C9. Opsoniny C3b a C4b (obojí derivované
z C3) umožňují fagocytózu buněčné drti a bakterií kovalentními vazbami na
patogenní povrchy, opsonizací. Anafylatoxiny C3a a C5a podporují zánět, chemotaxi
a aktivaci fagocytujících buněk (polymorfonukleárů, monocytů, makrofágů), zvyšují
reakci akutní fáze v játrech, vedou k degranulaci žírných buněk a bazofilů. Navíc
uvolňují vazoaktivní mediátory jako je histamin a jsou zapojeny do adhese leukocytů
k endoteliálním buňkám s následným zvýšením vaskulární permeability a vznikem
edémů. Podobně jako některé cytokiny, mají i složky C3a a C5a také dvojí efekt.
Mimo výše popsaného působení aktivují i některé reparativní pochody. Aktivita
kaskády komplementu je hlídána hned na svém začátku inhibicí složky C1,
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respektive jejích podjednotek pomocí C1 inhibitoru. 2. Systém kontaktní fáze:
Tvoří ho plasmatické bílkoviny k nimž patří faktory FXII, FXI, prekalikrein a
kininogen. Tyto proteiny jsou aktivovány negativními náboji na povrchu buněk.
Uvedenou aktivací z FXII vzniká FXIIa a z prekalikreinu kalikrein. Ty dále
vzájemně urychlují svůj další vznik. FXIIa stimuluje kaskádu komplementu a
představuje tak propojení obou kaskádových systémů. Kalikrein zajišťuje propojení
systému kontaktní fáze s třetím systémem, koagulační kaskádou. Je to tím, že
pozitivně ovlivňuje konverzi plazminogenu na plazmin. Do koagulační kaskády se
zapojuje i FXI po aktivaci na FXIa. Navíc zasahuje kalikrein do dalšího systému,
kterým je systém kininů. V něm stimuluje přeměnu kininogenu na bradykinin.
Kininy jsou vazodilatátory, které zvyšují vaskulární permeabilitu a inhibují funkce
destiček. (3, 66).

3.2.3. PROTEINY AKUTNÍ FÁZE (APP)

Proteiny akutní fáze jsou sekreční proteiny jaterních buněk tvorba a uvolnění do
cirkulace jsou regulovány zánětlivými faktory. U některých probíhá syntéza de novojejich koncentrace v klidové fázi je zanedbatelné (CRP), s rozvíjejícím se zánětem
vzrůstá až o 2 řády. U ostatních, např. u transportních proteinů a antiproteáz se
koncentrace mění z bazálních hodnot (albumin klesá, ceruloplasmin, alfa1-antitripsin
stoupá).

Pozitivní APP. Jejich plazmatická hladina během zánětu stoupá a do jisté míry koreluje
s aktivitou onemocnění a s koncentracemi prozánětlivých cytokinů. Uplatňuje se
stimulační vliv buď IL-1 a TNF nebo IL-6, případně jejich kombinace.
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Negativní APP. Snížení jejich produkce v zátěžových stavech odráží konverzi
proteosyntetické kapacity jaterních buněk na proteiny imunitních, zánětlivých a
reparačních dějů, tedy na podskupinu pozitivních APP. Na poklesu jejich plazmatické
hladiny se ale významně podílí i vystupňovaný katabolismus. Prozánětlivé cytokiny
inhibují jejich syntézu a sekreci v játrech. Mezi negativní APP patří především proteiny
s dominantní úlohou v klidovém období (transportní a strukturní proteiny).
Neutrální APP. Proteiny, které jsou regulovány prozánětlivými cytokiny (IL-1, TNF a
IL-6), ale jejich plazmatická hladina se v konkrétní zánětlivé situaci nemění. Neutrálním
APP je v některých situacích i alfa2-makroglobulin (AM).
Přehledné řazení APP dle struktury a funkce viz tabulka č.2.
Pozn. Někdy se k pozitivním APP řadí prokalcitonin (PCT) pro možnost jeho indukce
TNF, IL-1b, IL-6, IL-2 je nazýván také jako mediátor druhého sledu. Má vlastnosti jak
cytokinů, tak hormonů (11, 22).

Tabulka č.2 Skupiny APP
skupina

APP

pentraxiny

C reaktivní protein (CRP)
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sérový amyloid P (SAP)
inhibitory serinových proteáz

alfa 1-antitrypsin (AAT)
alfa 1-antichymotrypsin (AACT)
inhibitor proteinu C (PCI)
inhibitor aktivátoru plazminogenu 1 (PAI-1)
alfa 2-antiplazmin (AP)

metaloproteázy

ceruloplazmin (Cpl)
haptoglobin (Hp)
hemopexin (Hpx)
superoxiddismutáza (SOD)

proteiny s dominantní imunomodulační

alfa 1-kyselý glykoprotein (AGP)

aktivitou

alfa 2-makroglobulin (AM)

koagulační faktory

fibrinogen (Fbg)
von Willebrandův faktor (vWf)

složky komplementu

C3, C4, inhibitor C1 esterázy, faktor B

negativní APP

Albumin, prealbumin, transferin, retinol
vázající protei (RBP), HDL cholesterol,
koagulační faktory (AT III) a další.

3.2.3.1. C REAKTIVNÍ PROTEIN (CRP)
Asi nejvýznamnější z klinického hlediska je CRP, nazvaný tak podle schopnosti
reagovat s polysacharidem C Streptococcus pneumoniae, byl objeven r. 1930 Tilletem a
Francesem. CRP působí jako opsonizující faktor pro fagocytózu bakterií, parazitů a
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imunokomplexů. Aktivuje klasickou kaskádu komplementu. Navíc CRP váže
chromatin, histony a malé částice jaderných nukleoproteinů (snRNPs).
Svým charakteristickým pentamerickým uspořádáním molekuly představuje CRP
typický pentraxin. Pět strukturálně identických podjednotek o hmotnosti 25 kD je
nekovalentními vazbami organizováno do podoby jednoduchého disku s
pentagonálním cyklickým tvarem. Každá podjednotka CRP váže 2 atomy Ca2+.
Nejlépe poznanou funkcí CRP je opsonizace - kalcium-dependentní vazba CRP na
fosfatidylcholin bakteriální stěny a na buněčné membrány vyšších organismů. CRP se
váže na nukleární chromatin a membránové struktury nekrotických a komplementem
poškozených buněk, nikoli na zdravé buňky. CRP a jeho aktivní fragmenty, vzniklé
štěpením neutrofilními proteázami, se váží na specifické receptory CRP-R na membráně
neutrofilů, monocytů a NK buněk (přirozených zabíječů) a vykazují i přímý
imunomodulační efekt (Zhong et al. 1998). V kontextu s dalšími faktory stimulují
nebo inhibují jejich fagocytární aktivitu, chemotaxi a další funkce. CRP je zároveň
membránovým proteinem NK buněk a je zapojen do indukce apoptózy NK buňkami
(protilátky proti CRP inhibují cytolytickou aktivitu NK buněk). Na rozdíl od hepatocytů,
u kterých je tvorba CRP pozitivně stimulována především IL-6, hlavním stimulátorem
exprese CRP na membráně NK buněk je IL-2.
Podle novějších studií je CRP přisuzována také přímá antioxidační aktivita, podobně
jako u Cpl.
Účast CRP v patogenezi aterosklerózy byla v posledních letech již jasně prokázána.
Plazmatická koncentrace CRP začíná stoupat po 6 hodinách, k zvýšení dochází v rámci
uniformní odpovědi. K elevaci tedy dochází i u neinfekčních nox.Významě vyšších
koncentrací dosahuje u bakteriálních zánětů, zejména v sepsi. Syntéza CRP u
novorozenců a kojenců je proti dospělým jedincům snížená. CRP je ale velmi užitečný
v diferenciální diagnostice kojeneckých meningitid: koncentrace vyšší než 20 mg/l
svědčí spíše pro bakteriální původ než virový.
Adekvátní syntéza CRP je zpravidla zachována i u imunosuprimovaných pacientů, kde
chybí běžné známky infekce (neutrofilie, horečka). CRP je jedním z nejcitlivějších a
nejpřesnějších ukazatelů aktivity zánětu pojiva. Pro vysokou senzitivitu tohoto markeru
k obecně zánětlivé odpovědi se stanovení CRP, resp. hs- CRP ( high sensitive) využívá
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k určení rozsahu poškození u akutního infarktu myokardu.V poslední době je hodnocen
jako prognostický marker u akutních koronárních příhod- jeho trvalé lehké zvýšení u
osob bez přítomnosti akutního infektu upozorňuje na možnost chronické zánětlivé
iritace endotelu oxidovanými tukovými partikulemi (87). V ambulantních praxích má
své opodstatnění rychlé stripové kvantitativní stanovení CRP k diferenciální diagnostice
mezi bakteriální a virovou etiologií infektu (23).

3.2.4. KALPROTECTIN (calprotectin, synonymum: MRP8/14, calgranulin A/B,
Leukocyte L1 Antigen Complex) je hlavním antigenním glykoproteinem v cytoplazmě
polymorfonukleárních leukocytů a tvoří asi 50% jejího obsahu (74).Kalprotectin má
uspořádání heterodimeru 24 kDa, je složen z lehkých (S100A8) a těžkých (S100A9)
řetězců, které patří do rodiny S100 protein calcium binding superfamily . Uvolňuje se
po aktivaci neutrofilů, zasahuje do imunitních procesů častečně ovlivněním chemotaxe
a adheze leukocytů, častečně svými potencionálními antimikrobiálními vlastnostmi.
Též se podílí na spouštění cytokinové kaskády u chronických onemocnění (72). Je
prokázáno, že jeho zvýšená plazmatická koncentrace je dobrým markerem pro aktivitu
chronických zánětlivých onemocnění jako jsou nespecifické střevní záněty (74),
multiple sclerosis (76), sarcoidosis (77) nebo odmítnutí transplantátu.
(75).Antimikrobiální aktivita kalprotectinu, podobně jako jeho schopnost indukovat
apoptózu, je dána jeho schopností vychytávat zinek. Lze jej považovat za adhezín,
který usnadňuje vazbu monocytů na kolagen, interakce s aktivovaným endotelem vede
k jeho uvolnění, což vysvětluje jeho vysokou koncentraci jak u akutních, tak u
chronických zánětů.

3.2.5. PROKALCITONIN (PCT)

PCT je protein s řetězcem o 116 aminokyselinách a molekulovou hmotností 13 kD.
Struktura PCT detekovatelného v plazmě během zánětu je identická se strukturou
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prohormonu kalcitoninu, který je tvořen C buňkami štítné žlázy. “ Zánětlivý“ PCT má
ale zdroj i v jiných buňkách, je tvořen i u jedinců po thyreoidektomii. Nejvyšší
exprese mRNA PCT byla nalezena v játrech, dále v plicích, varlatech, prostatě,
ledvinách a v tenkém střevě. Zánětlivý PCT je kódován stejným genem jako prekurzor
kalcitoninu v C buňkách, tj. genem CALC-I. Na rozdíl od C buněk ale v tomto případě
nedochází k intracelulárnímu proteolytickému rozštěpení PCT a ke vzniku kalcitoninu.
Zatímco C buňky štítné žlázy reagují především na vzestup hladiny kalcia, nemá
hyperkalcémie vliv na PCT, který je uvolňován do cirkulace při zánětu. Tvorba PCT
během zánětu odvisí od produkce bakteriálního endotoxinu a prozánětlivých cytokinů.
Bakteriální endotoxin je nejsilnějším stimulátorem syntézy a uvolnění PCT do oběhu,
vzestup hladiny PCT lze navodit přímým podáním cytokinů jako je TNFalfa, IL-1beta,
IL-2 a IL-6.
Fyziologická úloha PCT při zánětu není jasná. Diskutuje se vztah ke
kalciofosfátovému metabolizmu, možná úloha PCT v modulaci tvorby NO, kde se
prozánětlivé cytokiny rovněž uplatňují, ale i analgetická úloha během zánětu. Tento
účinek, pravděpodobně daný inhibicí prostaglandin-G,H-syntázy, je podobný působení
nesteroidních analgetik.
Nejvyšších plasmatických hladin dosahuje PCT u systémových bakteriálních infekcí
(v sepsi). Lokální bakteriální záněty, stejně jako opouzdřené abscesy hladinu PCT
významně nemění.
Plazmatická hladina PCT se zvyšuje s několika hodinovou latencí (2 až 3) po
vyplavení TNF, IL-1b a IL-6, zhruba o 3 hodiny dříve než CRP. Na rozdíl od cytokinů
jeho dynamika popisuje aktivitu zánětlivých změn a schopnosti organizmu na ně
adekvátně reagovat. Můžeme tak vidět svižnou reakci a pokles během 2 dnů na méně
než 90% vstupní hodnoty u správně léčeného infektu u imunokompetentního
pacienta, anebo naopak setrvávání vysokých hladin u prolongované sepse. Na
dynamice PCT v definovaném zánětu je dnes založena doporučení na podávání, resp.
ukončení ATB terapie. V tomto je jednoznačná výhoda oproti hladinám cytokinů
s rychlým poločasem, anebo oproti CRP, kde není možné podle výše rozlišit tíži stavu.
Ve srovnání s plazmatickými hladinami zůstávají koncentrace PCT v dalších tělních
kompartmentech nízké. Ani peritonitida neindukuje výraznější zvýšení PCT
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v peritoneální tekutině a koncentrace v ascitu nikdy nepřesahuje plazmatickou hladinu,
stejně tak není dokumentováno výraznější zvýšení PCT v mozkomíšním moku u
bakteriální meningitidy.
PCT se nezvyšuje buď vůbec nebo jen mírně u zánětů autoimunních a u většiny
neoplázií. Kromě bakteriálních zánětů jsou vysoké plazmatické hladiny PCT
popisovány u medulárního karcinomu štítné žlázy nebo u malobuněčného karcinomu
plic, kde se jedná o paraneoplastickou produkci nezánětlivého PCT.
Zvýšené hladiny “ zánětlivého“ PCT bez přítomnosti bakteriální noxy, tedy falešně
pozitivní jsou popisovány u pacientů s těžkým renálním selháním, po rozsáhlém
chirurgickém výkonu, po popáleninách, 48 hodin po porodu u novorozenců, po podání
monoklonální nebo polyklonální ATG v rámci transplantace kostní dřeně, při ARDS,
při akutní atace malárie.

3.2.6. NOVÉ MARKERY ZÁNĚTU
Každým rokem se objevují nové parametry zánětu, které blíže popisují charakter, či
rozsah zánětu. Samotné, anebo v kombinaci s PCT zvyšují pravděpodobnost včasného
záchytu, odhad tíže stavu, predikci mortality. Mezi nejvíce diskutované patří Heat
shock proteiny (HSP), Kopeptin (CPP), Adrenomedulin (AM), natriuretické peptidy
(NP).

3.2.6.1. Heat shock protein (HSP) jsou také označovány jako stresové bílkoviny.
Jejich uvolnění, např. HSP 70, může zároveň sloužit jako signál nebezpečí pro
sousední buňky. Mají schopnost indukovat peptidově specifickou imunitu. Komplexy
stresových bílkovin s peptidy vyvolávají potentní reakci T-buněk nejen proti
peptidům, ale i proti typu buněk, z nichž je peptid derivován, ať již jde o tumorózní
buňky nebo viry. Pod jejich vlivem dochází k aktivaci dendrických buněk, k aktivaci
komplementu i k uvolňování prozánětlivých cytokinů. Extracelulární HSP 70
vyvolává na NF-kappaB závislou prozánětlivou genovou expresi přes toll-like
receptory. Jsou klasifikovány podle své molekulové hmotnosti, např. HSP 27, HSP 32,
HSP 47, HSP 60, HSP 70, HSP 90, HSP 110. Jejich funkce jsou odkrývány průběžně,
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nyní jim však je přičítána úloha jakési kontroly na molekulární úrovni. Přispívají ke
vzniku polypeptidů a asistují při stabilizaci poškozených peptidů. Chrání organismus
před letálním vlivem hypertermie i před netermálními cytotoxickými podněty.
Korelují se špatnou prognózou u zánětlivých procesů, mozkových traumat,
preeklampsie, jaterních onemocnění, onemocnění koronárních arterií i při septickém
šoku. HSP 70 má při nižších hodnotách pravděpodobně cytoprotektivní funkci a je
součástí odpovědi na infekci a stres, ale po překročení kritických hodnot vede
k významnému autotraumatu (24, 66).
3.2.6.2. Adrenomedulin (AM) AM gen je lokalizován na chromozomu 1 a patří do
rodiny peptidů příbuzných kalcitoninovému genu (calcitonin gene – related
peptide,CGRP). V plazmě se AM váže na vazebnou bílkovinu, adrenomedullin
binding protein-1 (AMBP-1), identifikovaný jako H faktor komplementu. Ve tkáních
působí AM prostřednictvím svých receptorů. AM je produkován v řadě buněk a tkání.
Obecně v buňkách vaskulárního systému aktivuje adenylátcyklázy s následným
zvýšením cyklického adenosinmonofosfátu (cAMP) a snižuje reaktivní kyslíkové
druhy. Zvýšená permeabilita endotelu a zhoršení vaskulární reaktivity jsou
považovány za podstatné faktory přechodu sepse z hyperdynamického do
hypodynamického stadia. Bylo prokázáno, že AM omezuje únik tekutin kapilární
stěnou a v ileu snižuje mikrocirkulační poruchy a stabilizuje zde funkci endoteliálních
bariér. Za příznivé působení AM v sepsi je zřejmě odpovědný jeho komplex
s vazebnou bílkovinou, AMBP-1. Právě nedostatek této bílkoviny může být příčinou
poklesu reaktivity cév na AM při přechodu do hypodynamického stadia sepse. Na
kardiovaskulární systém působí vasodilatačně a je ve fyziologickém antagonismu
s endotelinem-1 (ET-1), působícím naopak vazokonstrikčně, vede ke zvýšení syntézy
NO a má pozitivně inotropní i antifibrotický vliv na myokard, který chrání před
hypertrofií. V ledvinách zvyšuje glomerulární filtraci, diurézu a natriurézu. Je
supresorem aldosteronu, reninu, periferní aktivity sympatiku, ACTH, kortizolu,
snížuje citlivost ADH na hyperosmolalitu. V GIT působí pokles tvorby žaludeční
kyseliny, má antimikrobiální účinky proti G+ i G- bakteriím, v plicích potlačuje
vazokonstrikci.
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Plocha pod ROC křivkou (area under curve, AUC) z hlediska predikce mortality
v sepsi byla nejvyšší právě pro AM (0,81) následovaná v sestupné řadě hodnotami pro
IL-6 (0,76), PCT (0,68) a CRP (0,60) (9, 24).
3.2.6.3. Kopeptin (C-terminální provasopresin)
Nedávno byl objeven jako nový biomarker pro infarkt myokardu s vysokou specifitou.
U zdravých nepřekračuje jeho koncentrace 3,7 pmol/l. Podle dosavadních výsledků
zvyšuje současné vyšetření TnT + kopeptinu predikci infarktu na 95,5 %. A naopak,
kombinace negativního TnT + kopeptinu umožňuje negativní predikci infarktu u 99,7
% nemocných. Příčinou zvýšení sekrece kopeptinu je stejně jako u kortizolu
endogenní stres, zvyšuje v intervalu 0-4 hodiny. Mimo vysokou specifitu pro AIM
velmi přesně rozlišuje tíži stavu v jednotlivých fázích infektu (24).
3.2.6.4. Natriuretické peptidy Rodinu natriuretických peptidů (NP) tvoří nejméně
8 strukturálně příbuzných peptidů, které jsou skladovány ve 3 prohormonech. Jsou to:
1. prohormon atriálního natriuretického peptidu (proANP), 126 aminokyselin, je
syntetizován v atriálních myocytech a i v dalších tkáních.
2. prohormon mozkového natriuretického peptidu (proBNP), 108 aminokyselin,
původně prokázán v mozku, později až v 10x větší koncentraci v komorových
myocytech. BNP inhibuje systém renin-angiotensin, podporuje proliferaci hladké
svaloviny cév a endoteliálních buněk. Biologické efekty NT-proBNP nejsou známé.
3. prohormon CNP (proCNP), 126 aminokyselin, původně prokázán v mozku, později
také v koronárních arteriích, periferní cirkulaci a endoteliálních buňkách.
U 40% nemocných v sepsi dochází k zhoršení funkcí kardiovaskulárního systému . To
nepříznivě ovlivňuje prognózu. In vitro byla prokázána exprese BNP i pre-pro-ANP
po stimulaci kultury kardiomyocytů pomocí IL-1. I v septickém šoku byl prokázán
vztah mezi IL-6 a ANP. Byl popsán ochranný vliv ANP proti ischemickoreperfuznímu zranění ledvin a jater. Efekt je připsán antagonismu renální
vasokonstrikce zprostředkované katecholaminy, cytoprotektivnímu vlivu na
hepatocyty a regulaci funkce Kupfferových buněk. Základní úlohou vyšetření BNP je
zjištění, zda nemocný se symptomy dušnosti má či nemá kardiální selhání.
V septickém šoku je opakovaně prokazována nepřímá významnost vztahu mezi
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srdeční funkcí a NP. Porovnání významu ANP a BNP pro diagnózu deprese myokardu
v septickém šoku vyznívá spíše ve prospěch BNP. C typ natriuretického peptidu
(CNP) se nezvyšuje u srdečního městnavého selhání, ale u sepse a septického šoku.
Stimulátory jeho uvolnění z endoteliálních buněk jsou TNF-alfa, indukovatelná
syntáza NO (iNOS) a endotoxin. Zdrojem CNP jsou i makrofágy pod vlivem
endotoxinu. Lze předpokládat, že vasodilatační vliv CNP na žilní systém přispívá
k hromadění krve v tomto prostoru (11, 12, 24).

4. CÍLE PRÁCE
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4.1. SLEDOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH MARKERŮ rutinně používaných k diagnostice a
monitoraci zánětu. Porovnání jejich sensitivity a specifity, vhodnosti indikace a
výpovědní hodnoty v různých fázích a typech zánětlivé odpovědi ve skupině pacientů
s prokázaným SIRS.

4. 2. URČENÍ DIAGNOSTICKÉHO A PROGNOSTICKÉHO EFEKTU PCT U PACIENTŮ PŘI
TRANSPLANTACI KOSTNÍ DŘENĚ.
Interpretace PCT u neutropenických pacientů, reakce PCT na podání ATG při
transplantaci kostní dřeně.

4.3. URČENÍ DIAGNOSTICKÉHO A PROGNOSTICKÉHO EFEKTU PCT U PACIENTŮ V
KONEČNÉ FÁZI RENÁLNÍHO SELHÁNÍ.
Interpretace elevace PCT. Korelace s ostatními zánětlivými parametry a s parametry
kostního metabolizmu.

4.4. PCT, VZTAH K VYBRANÝM PARAMETRŮM ANTIOXIDAČNÍ OCHRANY.
Korelace mezi PCT a mírou oxidačního stresu.Vztah vysoké substituce selenu a tíže
stavu.
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5. METODIKA
5.1. SOUBORY PACIENTŮ
5.1.1. Ve studii zaměřené na specifitu a senzitivitu PCT a dalších markerů zánětu ve vzahu

k

definovaným klinickým stavům ( viz příloha 1) jsme prospektivně vyšetřovali a

následně vyhodnotili datový soubor 43 nemocných v různé fázi systémového zánětu.
Z laboratorních vyšetření byly vyhodnoceny plazmatické koncentrace PCT CRP,
orosomukoidu, alfa1-antitrypsinu, prealbuminu, fibrinogenu, INR, leukocytů a trombocytů.
Mezi další hodnocené údaje patřily hodnoty tělesné teploty v době odběrů materiálu,
SOFA, údaje o přítomnosti SIRS, pozitivitě bakteriologických vyšetření, pozitivitě
hemokultury a přítomnosti zjevného infektu.
5.1.2. Studie zaměřená na pacienty s transplantací kostní dřeně byla prospektivní a

nerandomizovaná (viz příloha 2). U 26 pacientů jsme před, v průběhu a po podání ATG,
jako přípravného režimu, sledovali následující parametry. Krevní vzorky byly odebírány
denně (den 0 – 5) z centrálního katetru za aseptických podmínek. Heparinizovaná plazma
byla použita pro analýzu CRP, PCT, urey, kreatininu, GFR, ALT, GGT a bilirubinu.
Krevní obraz byl analyzován ze vzorků s K3 EDTA. Faryngeální, nosní, rektální stěry a
močové kultury byly odebrány před zahájením léčby a pak 2x týdně. Hemokultura byla
odebírána při TT > 37,5 C v axile z centrálního i periferního katetru. Hemokultury byly
kultivovány na aerobní, anaerobní a patogeny. Přípravný režim byl podáván dle typu
onemocnění. První dávka ATG ( 20mg) byla podána po odebrání prvního vzorku
(baseline), pak bylo ATG podáváno 1x denně v dávce 20mg/kg během 6 ti hodinové
infúze. Většina pacientů dostala 2-3 dávky ATG před transplantací. Byl hodnocen vztah
mezi PCT a dalšími parametry zánětu, renálních, hepatálních funkcí a podáním a počtem
dávek ATG.
5.1.3.1. Při ověřování vztahu PCT k dalším markerům zánětu u pacientů s renálním

selháním v konečné fázi jsme jsme sledovali soubor 54 pacientů a 42 zdravých dárců (viz
příloha 3). Hodnotili jsme tyto klinické aspekty: přítomnost diagnostikovaného DM 2.typu,
akutní infekce, délku dialýzy, zbytkovou diurézu. Krevní vzorky byly odebírány před
započetím dialýzy a hned po skončení. Analyzovali tyto parametry IL-10, IL-12
intracelulární produkci v monocytech, PCT, CRP, beta2-mikroglobulin a kalprotectin.
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Dialýza byla zajišťována Dialog + (BBraun), AK 200 Ultra S (Gambro) and Fresenius
4008 S (Fresenius) s použitím membrán Polyflux L, Diacap, Dicea, Tricea. U pacientů s
klinickými projevy zánětu byly prováděny stěry z nazofaryngu a odebíraná hemokultura
při TT > 37.5°C . Kultivace z centrálního a periferního katetru byly vyhodnoceny na
přítomnost anaerobní, aerobní a mykotické afekce. Přítomnost, resp. nepřítomnost zánětu
jsme hodnotili dle klinických a laboratorních známek zánětu (tělesná teplota, pozitivita
stěrů, event. hemokultury).
5.1.3.2 V prospektivní studii vztahu PCT a markerů kostního metabolizmu jsme u 35

pacientů v konečné fázi renálního selhání sledovali přítomnost těchto klinických
parametrů: diagnostikovaný DM 2.typu, hyperparathyreóza, množství zbytkové diurézy,
přítomnost akutního infektu. Pacienti byly dialyzováni na stejných přístrojích jako
v předešlé práci, stejná byla i doba dialýzy a schéma náběrů. Analyzovali jsme tyto
parametry: IL-10, IL-12 intracelulární produkci v monocytech, PCT, plazmatické hladiny
urey, kreatininu, P, Ca, ALP, CRP, parathormon (PTH), kalcitonin (CAL), cross-linked
carboxyterminal telopeptid kolagenu (ICTP). Byly hodnoceny vztahy mezi markery
kostního metabolizmu a PCT, závislost definovaných klinických stavů na výši PCT (85).

5.1.4. Při sledování PCT při zvýšené substituci Se v rámci zvýšení antioxidační ochrany u

kriticky nemocných pacientů, jsme hodnotili soubor 140 pacientů v různé fázi
systémového zánětu. Podle výše substituce Se byly pacienti rozděleni na skupinu A se
standartní substitucí 30-75 ug/den a skupinu B s vysokou substitucí 1000ug 1. den, pak
500 ug dny 2-14. Pacienti obou skupin byli v různé fázi systémového zánětu. Podle tíže
stavu byly dále rozděleni do podskupin 1-4 podle tíže stavu (SIRS, sepse, těžká sepse,
septický šok). Sledovali jsme ve všech skupinách zánětlivé markery PCT, CRP, ale i
cholesterol, SOFA v závislosti na parametrech antioxidační obrany organizmu. Se, GSHPx
v definovaných časových odstupech. Krevní vzorky byly odebírány v den přijetí a tedy
zahájení substituce (den 0. a dále 1.,3.,5.,7.,10). Byly hodnoceny vzájemné korelace mezi
hladinou Se, GSHPx a PCT, CRP, SOFA a frekvencí přechodů ze skupiny těžších pacientů
do skupiny s lehčími pacienty (1-4) a to ve skupinách A x B. Zásadním ukazatelem bylo
hodnocení rozdílu mortality mezi oběma skupinami (86).
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5.2. ANALYTICKÉ METODY
CRP, urea, kreatinin, clearance kreatininu, bilirubín, ALT, AST, GGT, ALP, P,
Ca, cholesterol, albumin, prealbumin, celková bílkovina, byly stanoveny
pomocí biochemických analýz doporučených Mezinárodní federací klinické
biochemie (IFCC) na analyzátoru Modular SWA (Roche Diagnostic,
Switzerland). Alfa 1- antitrypsin, orosomukoid nefelometricky IMMAGE.
Fibrinogen metodou dle Clausse, počet leukocytů, trombocytů metodou
průtokové cytometrie (Advia 120, Bayer). IL-10, IL-12 metodou průtokové
cytometrie, FACS (Canto, BD),
PCT metodou ELFA (Enzyme Linked Fluoroscent Assay), kombinovaná
jednostupňová sendvičová analýza s konečným zjištěním pomocí fluorescence.
(VIDAS BRAHMS PCT, bioMérieux).
PTH parathormon - (ECLIA), Modular SWA (Roche Diagnostic,).

CAL

kalcitonin – CAL, (IBL) IRMA, ICTP cross-linked carboxyterminal telopeptid
kolagenu ( Orion diagnostika), RIA gamačítač Berthold. Kalprotectin enzymelinked immunosorbent assay MRP8/14, Bühlmann, Beta 2- mikroglobulin
MEIA (microparticle enzyme immunoassay) AXSYM, Abbot.
Selen metodou atomové absorbční spektrofotometrie s elektrotermickou
atomizací (AAS ), GSHPx stanovena v plné krvi UV metodou (RANDOX )
Modular SWA (Roche Diagnostic, Switzerland).

5.3. SKÓROVACÍ SYSTÉMY

SOFA skore
(Sepsis-related Organ
Failure Assessment)
Orgán/systém

1

2
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3

4

Metoda
Respirační systém
PaO2/FIO2
Koagulace
TROMBO x
103/mm3
Játra
Bilirubin umol/L
Kardiovaskulární s.
Krevní tlak, léčba

< 400

< 300

< 200

< 100

< 150

< 100

< 50

< 20

20-32

33-101

102-204

> 204

dopamine<
5

Dopamin > 5

Dopamin > 15

neboAdrenalin<
0.1

neboAdrenalin>
0.1

nebo Nor<0.1

nebo Nor>0.1

MAP< 70 mm
Hg

(Dávky vasopresorů
v ug/kg/minutu)

Centrální nervový s.
Glasgow Coma
Score
Ledviny
Kreatinin (umol/L)

nebo
dobutamin

13-14

10-12

6-9

<6

110-170

171-299

300-440

> 440

Nebo výdej močí
> 440ml/24h
< 200 ml/24h
Tabulka 3 SOFA (Sequential Organ Failure Assessment). Určuje momentální tíži stavu
(součet jednotlivých orgánových výsledků skórování, max. 24), stanovuje se denně.

APACHE II score (Acute Physiology And Chronic Health Evaluation), vstupní skórovací
systém používaný k určení závažnosti zdravotního stavu, který zahrnuje hodnocení
fyziologických parametrů v akutním stavu s přihlédnutím na přítomné chronické změny.
Predikuje přežití, stanovuje se 1x a to při přijetí pacienta.

5.4. STATISTICKÉ METODY
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Při statistickém zpracování studií jsou prezentovány průměry +- standartní odchylky (SD),
ve studiích s pacienty v konečné fázi selhání ledvin jsme prezentovali data jako mediány,
pro porovnání hodnot byl použit neparametrický Kruskal-Wallis test, dále byl použit chí
kvadrát, Wilcoxnův nepárový test. Pro korelaci byl použit Spearmanův korelační
koeficient. U jednotlivých markerů byly hodnoceny 1.a 3.kvartily analyzovaných hodnot,
významnost pro p<0,05, k porovnání se zdravými kontrolami (dárci) Mann- Whitney U
test. Všechny statistické analýzy byly zpracovány pomocí softwaru Statistica CZ 8.0
software (Statsoft, USA)

6. VÝSLEDKY

6.1.POSOUZENÍ, RESP. POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH PARAMETRŮ V DIAGNOSTICE A
MONITORACI ZÁNĚTU

Pomocí ROC křivek jsme hodnotili parameter s nejvyšší senzitivitou a specifitou pro
definovaný stav. V sedmi z osmi případů byl nejlepším parametrem prokalcitonin (viz
tabulka č.5 a obr.1 a 2). Také při hodnocení statistické významnosti rozdílů hodnot pro
jednotlivá stadia sepse byla lepším ukazatelem než PCT jen tělesná teplota (viz tabulka
č.4). PCT se ukázal jako účinější marker sepse a s ní souvisejících komplikací než CRP a
ostatní vybrané markery zánětu.

Tabulka 4. Hodnoty sledovaných parametrů v jednotlivých stadiích sepse
průměr (min, max) a významnost rozdílů nálezů mezi těmito stadii
Parametr /
jednotka

sepse

těžká sepse
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septický šok

významnost rozdílů pro

CRP mg/l
PCT µg/l
orosomukoid g/l
a1-antitrypsin g/l
teplota °C
SOFA
INR
prealbumin g/l
cholinesteráza
µkat/l
leukocyty 109/l

n =36

n =50

n =48

108

169

151

(64; 161)

(64; 260)

(102; 250)

0 ,5
(0,4; 0,91)
1 ,7 9

1 ,1 7
(0,6; 5,45)
1 ,8

1 ,7
(0,5;4,5)
1 ,7 9

(1,5; 2,1)

(1,4; 2,4)

(1,46; 2,4)

2 ,5 8
(2,33; 3,1)
3 8 ,2
(37,8; 38,8)
5
(4; 6)
1 ,1
(1; 1,2)
0 ,1 4
(0,11;0,2)
72

3 ,6
(2,6; 4,45)
3 8 ,7
(38,0; 39,2)
9
(7; 11)
1 ,1 6
(1,03; 1,3)
0 ,1
(0,07; 0,14)
64

2 ,7
(2,1; 3,8)
39
(38,5; 39,5)
10
(9; 12)
1 ,1 6
(1,03; 1,3)
0 ,0 9
0 ,0 6 ; 0 ,1 3 )
80

(63; 127)

(50; 80)

(53; 99)

11,3 (7,9;15,4)

1 5 ,1 5
(11,77;18,9)

1 2 ,1 5
(7,35;18,8)

Sepse /
těžká

těžká
Sepse /
sepse /
septický
septický
š ok
š ok

p < 0 ,0 5

p < 0 ,0 1

p < 0 ,0 1

p < 0 ,0 1

p < 0 ,0 1
p < 0 ,0 1

p < 0 ,0 1

p < 0 ,0 1

p < 0 ,0 1

p < 0 ,0 1

p < 0 ,0 1
p < 0 ,0 1

p < 0 ,0 5
p < 0 ,0 1

p < 0 ,0 1

Referenční: rozmezí:CRP < 7mg/l, PCT< 0,5 µg/l, orosomukoid 0.5-0.9 g/l, α1antitrypsin 1,5-2,1 g/l, prealbumin 0,2-0,4 g/l, cholinesteráza 87-190µkat/l, SOFA–
závažnost org. dysfunkce roste s počtem bodů, INR 0,9-1,1.

Tabulka 5. Hodnoty plochy pod křivkou pro sledované parametry pro definované
stavy při ROC analýze
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p < 0 ,0 1

CRP

leukocyty

orosomukoid PCT

APACHE

0,580

0,596

0,571

0,605

hemokultura

0,545

0,475

0,663

0,520

bakteriologický nález

0,492

0,539

0,575

0,627

MODS

0,490

0,569

0,540

0,683

SIRS

0,564

-

0,512

0,694

SOFA

0,557

0,657

0,523

0,756

zjevný infekt

0,528

0,588

0,476

0,598

přežití

0,546

0,610

0,472

0,716

Pozn. hodnota AUC pro leukocyty pro kriterium SIRS není uvedena, protože leukocyty
jsou součástí klasifikace přítomnosti SIRS, hodnota byla 0,762.

Obrázek 1
ROC analýza pro kriterium bakteriologického nálezu (dělení souboru bylo provedeno na
skupinu s negativním a pozitivním nálezem)
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Obrázek 2
ROC analýza pro kriterium MODS (dělení souboru bylo provedeno na skupinu
s postižením do 2 orgánů a na skupinu s postižením 3 a více orgánů)
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6.2. PCT V DEFINOVANÝCH STAVECH, INTERPRETACE
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6.2.1. PCT PŘI TRANSPLANTACI KOSTNÍ DŘENĚ
PCT bazální hodnoty před podáním ATG (0,185/ 0,06/ 0,30) a CRP (10/ 5 /26). 2.den
podávání ATG dochází pravidelně k elevaci PCT, max.183, minim. 0,8 (5,0/ 1,6/ 26) a
CRP max 107, min 10 ( 44/ 21/ 64). 5.-6. den sledování dochází k výraznému snížení
obou parametrů, PCT (0,85/0,3/2), CRP (12/7/28). Současně 2.den podání prudký pokles
leukocytů-v důsledku přípravného režimu. Max.10,9 min. hodnoty 0,06 (2,88 1,55 4,32) u
bazální hladiny. 2.den podávání max. 3,5 min. 0,03 (0,56 0,1 1,22). Hodnoty v závorkách
jsou medián, 1. a 3. kvartil. D4 dochází k poklesu hladin PCT a CRP a to bez
terapeutického zásahu. (rozdíl od baseline je statisticky nevýznamný).V době D0-D5
(vzestup a návrat k baseline sledovaných parametrů) byli pacienti bez známek infektu.
Změny v jaterních parametrech a v počtu leukocytů přetrvávají déle, parametry renálních
funkcí nejsou změněny (viz tabulka č.6).
K elevaci PCT a dalším změnám u zmiňovaných parametrů dochází v závislosti na podání
ATG.

Tabulka 6. Dynamika sledovaných parametrů
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Baseline/D0 post-ATG/D1-D5 (den 1-5).

6.2.2. PCT U PACIENTŮ V KONEČNÉM STADIU RENÁLNÍHO ONEMOCNĚNÍ
6.2.2.1. PCT ve vztahu k ostatním markerům zánětu.
Asi u pětiny pacientů jsme zaznamenali zvýšení PCT nad 0,5 (max.5,3) opět bez
přítomnosti infekce. Hledali jsme korelaci s ostatními markery zánětu. Nezaznamenali
jsme korelaci mezi žádným dalším markerem a PCT ( IL-10, IL-12, CRP,
kalprotektin).Změny plazmatické hladiny PCT nekorelovaly ani s diagostikovaným
DM 2.typu, beta 2 mikroglobulinem či délkou, resp. frekvencí dialýz. Naopak
calprotectin koreloval s hladinou beta 2-mikroglobulinu a frekvencí dialýz. Vlivem
dialýzy nedošlo ke změnám plazmatické koncentrace žádého ze sledovaných
zánětlivých markerů.
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Tabulka 7. Srovnání zánětlivých a dalších parametrů ESRD pacientů před a po
dialýze

Parametr

T1

T0

P (U)

Urea (mmol/l)
23.97 ± 4.95 [21; 26.4]

7.76 ± 2.18 [6.3; 9.4]

<0.001

759.59 ± 221.19 [597;

289.74 ± 89.90 [225;

<0.000

913]

349]

1

Kreatinin (µmol/l)

Celková bílkovina (g/l)
66.36 ± 9.35 [61;72 ]

68.23 ± 8.68 [64.0;
73.0]
15.30 ± 18.59 [4.0;18.0

NS

CRP (mg/l)

16.01 ± 19.38 [2;17]

PCT (ng/ml)

0.43 ± 0.76 [0.1; 0.4]

0.42 ± 0.71 [0.1; 0.5]

NS

IL-10 v monocytech (%)

11.11 ± 8.41 [5.0;17.2 ]

10.46 ± 8.88 [3.8;17.2 ]

NS

IL-12 v monocytech (%)

33.12 ± 14.64 [21.3;45 ]

Kalprotectin (µg/ml)

24.38 ± 18.56 [11.2;52.0

34.54 ± 28.56 [17.5;

]

80.0]

]

NS

31.21 ± 16.04 [19.2;
41]

Data jsou vyjádřena jako průměr a +- standartní odchylky mean [1st quartil, 3rd quartil]
T0 měření před dialýzouT1 měření po dialyze
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NS

NS

Obrázek 3. Zánětlivé parametry ve vztahu k DM 2.typu u ESRD pacientů 18 pacientů
z 54 (33.3 %) mělo prokázaný DM 2.typu.

Data jsou prezentována jako průměr ± směrodatná odchylka.
H, zdraví dárci; ESRD, end-stage renal disease patients.
CRP, C-reactivní protein; PCT, procalcitonin; pCAL, kalprotectin; IL-10, interleukin 10;
IL-12, interleukin 12.

Zánětlivé parametry a délka dialýz ( korelace).
CRP (p = 0.07), PCT (p = 0.48), IL-10 (p = 0.36) , IL-12 (p = 0.12).
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Obrázek 4.
Korelace mezi plazmaticým kalprotectinem a délkou dialýz

6.2.2.2. PCT a marker kostního metabolizmu
Elevace PCT u pacientů s ESRD bez známek infekce (viz metodika) jsme zjistili u
20% pacientů v souboru. Jednoznačnou korelaci jsme prokázali s P, Ca x P a ICTP.
Další korelace jak s diagnostikovaným sekundárním hyperparathyroidismem, ani
množstvím zbytkové diurézy jsme neprokázali.
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Tabulka 8. PCT ve vztahu k markerům kostního metabolizmu
(Spearman's rank correlation test) – prior HD* p < 0.05

** p < 0.001

r

Ca x P

Ca

P

PCT

CAL

PTH

IL-10

ICTP

ALP

Ca x P

x

0.55 **

0.95 **

0.32 *

0.06

-0.03

0.04

0.1

-0.07

Ca

x

x

0.3 *

0.21

0.23 *

-0.13

0.004

0.02

-0.29

P

x

x

x

0.39 **

0.07

0.02

0.026

0.17

0.09

PCT

x

x

x

x

0.71 **

-0.07

-0.1

0.35*

0.22

CAL

x

x

x

x

x

-0.16

-0.12

0.22

0.07

PTH

x

x

x

x

x

x

0.11

0.14

0.04

IL-10

x

x

x

x

x

x

x

- 0.32 *

0.006

ICTP

x

x

x

x

x

x

x

x

0.28 *

6.2.3. PCT A OXIDAČNÍ STRESS

Bylo zjištěno, že ve skupině s vysokou substitucí Se (sk.B) se zvyšovala rychleji hladina
selenu i GSHPx, na rozdíl od skupiny s nízkou substitucí se hladiny držely v horním pásmu
referenčních mezí. Ve skupině B byly take lepší a rychlejší poklesy SOFA a naopak
zvyšování hladiny cholesterolu. Ve všech popsaných parametrech byly rozdíly mezi
skupinou A a B statisticky významné. Ve skupině s vysokou substitucí došlo k více
přechodům ze stadia 4 do nižších stadií (44%) než ve skupině s nízkou substitucí ( 28%),
též zde byla vice zvýrazněna negativní korelace Se vs PCT.
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Skupina A (průměr) + SD S-Se 0.56 + 0,56 µmol/l
Skupina B (průměr) + SD S-Se 0.88 + 0.59 µmol/l

Skupina A (průměr) +SD

Rozdíl mezi A, B p<0.001

S-GSHPx 4864 + 1704 U/l

Skupina B (průměr) + SD S-GSHPx 6097 + 2252 U/l

Skupina A (průměr) +SD

S-cholest.

3.29 + 0.89 mmol/l

Skupina B (průměr) + SD S-cholest.

3.53 + 1.00 mmol/l

Skupina A ( průměr) + SD SOFA

8.2 + 4.7

Skupina B (průměr) + SD SOFA

5.6 + 4.2

Rozdíl mezi A, B p <0.001

Rozdíl mezi A, B

Rozdíl mezi A, B není statisticky

významný

Skupina A mortalita 37%
Skupina B mortalita 33% Rozdíl mezi A, B není statisticky významný

Tabulka 9. Korelace zánětlivých markerů a plazmatická hladina Se
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p < 0,03

Parameter

Skupina A Skupina B Significance

Se x PCT

r = -0.24

r = -0,42

p < 0,05

Se x CRP

r = -0,41

r = -0,53

p < 0,05

Se x SOFA r = -0,29

r = - 0,03

N.S.

7. DISKUZE
Ve všech zhora uvedených pracech je diskutován prokalcitonin. Jeho diagnostický,
prognostický efekt. Je porovnáván s dalšími parametry a tyto jsou při současném
hodnocení spolu s PCT používány k zvýšení diagnostické účinnosti, tedy lepšímu
popisu stavu. Z výsledků, v souhlase s literaturou vyplývá, že ne všechny elevace PCT
jednoznačně signalizují zánět.
Ve studii zaměřené na specifitu a senzitivitu PCT a dalších markerů zánětu ve vzahu k
definovaným klinickým stavům vychází PCT jednoznačně nejlépe v porovnání
s ostatními dostupnými markery systémového infekčního zánětu a to ve všech
definovaných stavech. Při hodnocení reaktantů akutní fáze ve vztahu k SOFA je
otázkou, do jaké míry se porucha jaterních funkcí projeví na jejich koncentraci,
protože je játra syntetizují. Z námi hodnocených ukazatelů se to týká CRP, PCT,
fibrinogenu i orosomukoidu.Syntéza PCT se pravděpodobně netýka jen jater.
Hodnotící kriterium pro posouzení MODS bylo postižení 2 a méně orgánů (95
nálezů) a 3 a více orgánů (69 nálezů, z toho jen u jednoho nálezu se jednalo o
postižení 5 orgánů). Při ROC analýze se ukázalo, že ze všech hodnocených ukazatelů
měly hodnotu AUC nad 0,6 pouze teplota (0,696), PCT (0,683) a trombocyty (0,658).
AUC pro CRP byla jen 0,490 (proti PCT významně nižší, p = 0,001). Podobně
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zdánlivě optimistická výpověď orosomukoidu je uvedena do reality ROC analýzou
(AUC pro orosomukoid pouze 0,540). Tato fakta zásadním způsobem podtrhují
význam ROC analýzy pro hodnocení efektivity diagnostického testu SIRS: Nálezů
s negativním SIRS bylo 43, pozitivních 121. Při porovnání AUC pro prokalcitonin
(0,694) a CRP (0,564) je rozdíl již významný (p < 0,04). Jediný další ukazatel s AUC
přes 0,6 byl fibrinogen (0,615). V našem souboru 45 nemocných bylo 14 nálezů
pozitivních hemokultur a 150 negativních. CRP (AUC 0,545) ani prokalcitonin (AUC
0,520) neměly z hlediska pozitivity hemokultury žádnou výpovědní hodnotu.
Domníváme se proto, že tento úsek hodnocení PCT vyžaduje sledování na širším
souboru nemocných, než jsme dosud vyšetřili, další otázkou je záchyt agens.
Fibrinogen (AUC 0,685) se společně s orosomukoidem (AUC 0,663) uplatnily jako
jediné dva pozitivní reaktanty akutní fáze. Jak uvedeno ve výsledcích měly nejvyšší
hodnoty AUC ve vztahu k bakteriologickému nálezu teplota a PCT. Zjevný infekt:
tedy přítomnost klinicky zjevné infekční komplikace (zánět pobřišnice, hnisavá
bronchiální sekrece, hnisavý rozpad břišní stěny). Nejvyšší hodnoty AUC byly
zjištěny pro fibrinogen a teplotu, zatímco PCT, CRP, leukocyty ani orosomukoid se
nad hodnotu 0,600 nedostaly. APACHE II skóre Jako kriterium byl zvolen medián
souboru, tj. hodnota 17. Nad tuto hodnotu bylo 72 nálezů, s hodnotou 17 a nižší bylo
92 nálezů. AUC pro PCT bylo 0,605, pro CRP 0,580, ani jeden z ukazatelů tedy
nevykazoval diagnostický vztah ke skórovacímu systému APACHE II. Největší AUC
byla zjištěna pro trombocyty (0,68). Přežívajících pacientů bylo 28 s celkem 115
nálezy, zemřelo 15 pacientů s celkem 49 nálezy. Mezi AUC pro PCT a CRP byl
významný rozdíl ve prospěch PCT (p = 0,008), podobně jako mezi trombocyty a
leukocyty ve prospěch trombocytů.
Z celého spektra výše uvedeného užíváme pro rutinní diagnostiku zánětu u pacientů
se systémovým zánětem vlastně jen CRP a PCT, z negativních reaktantů používáme
k hodnocení aktuálního nutričního stavu prealbumin, či cholesterol, resp. HDL
cholesterol. Albumin je běžně hodnocen jako marker chronické malnutrice. U pacientů
s akutním systémovým infekčním zánětem je jeho prudký pokles hodnocen jako míra
tíže stavu, tedy aktuálního zhoršení. Referuje o vytvoření leaku, úniku albuminu
z intravaskulárního prostoru do intersticia, následně onkotickým shiftem doprovázen
vodou a tedy snížením intravaskulární náplně se všemi důsledky (20).
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Z ostatních APP byl ještě v diagnostice zánětu používán orosomukoid a to do PINI (
prognostic inflammatory nutrition index). U akutních pacientů nejsou již tyto výpočty
běžně prováděny, tak i další APP jako je alfa1-antitrypsin, chymotripsin jsou
z hlediska diagnostiky akutních stavů obsoletní. Fibrinogen jako pozitivní reaktant se
při zánětu sice zvyšuje, u septických pacientů, kde dochází často k poruchám
hemokoagulace – diseminované intravaskulární koagulopatii (DIC), je fibrinogen
rychle konsumován a může být tedy i snížen.
Ve výše uvedené studii byl PCT spolu s dalšími markery zánětu hodnocen v 8
definovaných stavech, 7x mělo jasně nejlepší výpovědní hodnotu. S tímto závěrem
bychom pravidelně se vyskytující významné elevace PCT u pacientů ve druhé studii
s hematologickou tématikou hodnotili dost jednoznačně jako marker sepse (45). Z této
studie však vyplývá, že tomu tak není. U těchto pacientů je diagnostika počínajícího
infekčního zánětu velice obtížná. Jsou neutropeničtí, zvýšení tělesné teploty je často
z jiných příčin (fever of unknown origin, FUO) (29, 32, 40, 42) a přitom právě tito
pacienti jsou septickými komplikacemi nejvíce ohroženi. Pacienti podstupující
transplantaci kostní dřeně tedy představují populaci s výrazně alterovanou
imunologickou odpovědí. Tato situace se ještě zhorší podáním ATG v rámci přípravy
na transplantaci. ATG je směs protilátek proti T lymfocytům, váže se na receptory
CD2, CD3, CD4/CD28, CD7+, LFA-1+ and ICAM-1.Hlavní efekt je opsonizace a
lýza buněk pomocí aktivace komplementu. ATG je heterogenní protein, který působí
lýzu lymfocytů a mimo to může působit celou řadu reakcí. A to od horečky po
anafylaktický šok se všemi důsledky.
Tyto projevy mohou mít různou intenzitu a mohou kopírovat projevy sepse. Zde
jsou pak velkými diagnostickými pomocníky biochemické markery zánětu. V naší studii
jsme sledovali CRP a PCT a to před podáním ATG a v průběhu dalších 12 dní a
zanamenali jsme pravidelně se vyskytující elevace obou parametrů a to bez zjevných
známek zánětu, bez pozitivity mikrobiálních nálezů. Bez další terapeutické intervence
elevace 4. den vymizely. Tak tedy ani CRP, ani PCT neměly v těchto případech charakter
markeru infekčního systémového

zánětu. Pro naše sledování jsme hledali podporu

v literatuře a v souhlasu s našimi nálezy jsme našli obdobné výsledky v pracech z oblasti
transplantací ledvin a jater (50, 51) a v pediatrické studii k rozlišení febrilní reakci po
podání ATG a sepse (52).
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Přesný mechanizmus aktivace a produkce PCT v těchto stavech není zatím znám,
byla však prokázána produkce v lidských leukocytech (55), ale také v játrech (56, 57)
plicích a buňkách neuroektodermu.(58).V naší studii se dají nejspíše pravidelné elevace
PCT, doprovodně i méně vyjádřené elevace CRP a dalších zmíněných parametrů vysvětlit
destrukcí lymfocytů. Současně je třeba brát v úvahu i hepatotoxický efekt ATG. V
kontrastu s tímto uvádíme rozvoj klasické bakteriální infekce s prokázanou pozitivní
hemokulturou, která se rozvinula 7-11 den po podání ATG. Zde je dynamika a rozvoj
změn obou markerů PCT i CRP zcela odlišná od prosté reakce na ATG a vyvíjí se pod
klasickým obrazem odpovědi na zánětlivý systémový infect, a to zcela nezávisle na počtu
leukocytů.Pochopení mechanizmu uvolňování PCT vlivem ATG a tedy při nezánětlivé
noxe by mohlo objasnit vzestupy hladin PCT u dalších stavů bez infekční noxy. V naší
studii nebyla výše PCT závislá na počátečním stavu renálních a hepatálních funkcí, ani na
počtu leukocytů. Neměla prediktivní hodnotu ve vztahu k mortalitě. Posuzujeme-li
rozdílnou výši PCT u jednotlivých pacientů (max. 183, min 0,6) 2.den po podání ATG,
můžeme jen spekulovat o jakési imunologické hotovosti každého jedince a tudíž o různém
stupni systémové odpovědi.
Při rutinním vyhodnocování výsledků PCT jsme zaznamenali podobnou elevaci při
uštknutí hadem, při předčasném porodu a téměř pravidelně ve stavech spojených s těžkou
systémovou hypoperfuzí.
V dalších dvou studiích v souboru pacientů v konečné fázi renálního selhání
(ESRD) jsme se věnovali opět zvýšenému PCT (asi pětina pacientů) bez prokazatelné
infekce a hledali jsme možné vysvětlení. V první práci jsme sledovali, zda existují korelace
s ostatními parametry zánětu. Zánět je jedna z nejčastějších komplikaci hemodialýzy. U
pacientů v konečném stadiu renálního selhání působí systémový zánět syndrom MIA
definovaný jako malnutrition, inflammation and atherosclerosis (MIA) (67). Tento
systémový zánět vzniká jako důsledek zvýšeného oxidačního stresu v urémii. Krom toho
samotná dialýza může indukovat aktivaci polymorfonukleárů, monocytů a lymfocytů
k produkci cytokinů. To vede k lokálním i systémovým buněčným aktivacím (priming
stavu), neboli prozánětlivému, prooxidačnímu stavu (68, 69). Infekční komplikace
nejčastěji postihuje pacienty s komorbiditou, tedy např. DM, glomerulonefritidu léčenou
imunosupresivy, ale také katetrovou sepsí. Díky tomuto je často velmi těžké
diagnostikovat akutní infekční zánět. Zánětlivé parametry používané v současnosti mohou
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být zkreslené, a to buď falešně snížené- leukocyty u imunosupresivního pacienta, anebo
zvýšené CRP, PCT jako známky systémového zánětu, resp. tíže stavu. (70, 71, 72).
Polymorfonukleáry hrají zásadní roli v aktivaci zánětlivé kaskády u nemocných v
konečném stadium renálního selhání. Poškozená chemotaxe fagocytóza a snížení
baktericidní aktivity a metabolická dysfunkce buněk byla opakovaně u těchto nemocných
prokázána (73). Jelikož je kalprotektin hlavním zánětlivým proteinem cytosolu
polymorfonukleárů, přepokládáme, že jeho zvýšení u sledovaných pacientů je známkou
chronického systémového zánětu způsobeného jejich trvalou aktivací.Též těsná korelace s
počtem, resp. délkou dialýz a s hladinou beta2-mikroglobulinu byla pro kalprotektin
prokázána a spíše se vztahuje k chronicitě procesu.Na rozdíl od literárních údajů (84) jsme
korelaci mezi PCT a beta2- mikroglobulinem neprokázali. Pravděpodobně šlo z tohoto
hlediska o malý soubor pacientů. V této souvislosti se může jevit jako diskrepance trvale
vysoké hladiny kalprotektinu a nestandartní elevace ostatních námi sledovaných
zánětlivých parametrů, alespoň u tak nespecifického markeru jako je CRP by se dala
očekávat jakási korelace. Ale ani před ani po dialýze jsme žádnou závislost mezi parametry
(PCT, CRP, IL10, IL12 a kalprotektinem) nezaznamenali. Pravděpodobně zde elevace
PCT nesouvisí s chronickou zánětlivou aktivitou, popsanou výše a vyjádřenou mnohem
lépe trvale zvýšenou hladinou kalprotectinu.je spíše vyjádřením rozsahu poškození a tíže
stavu. Rosenthal (83) však u těchto pacientů jako zdroj elevace PCT uvádí zvýšené
uvolňování do periferie z mononukleárů při zhoršené eliminační funkci ledvin. S
přítomností diagnostikovaného DM 2.typu korelace pro elevaci PCT, ani ostatních
zánětlivých markerů nebyla prokázána. (77, 78, 79, 80).
V druhé studii v souboru ESRD pacientů jsme se snažili ozřejmit ”neinfekční”
elevaci PCT, která

nekoreluje s ostatními parametry zánětu, možnou souvislostí s

parametry kostního metabolizmu. Většina sledovaných pacientů měla prokázaný
sekundární hyperparathyroidismus se všemi důsledky na Ca P metabolizmus. Našli jsme
silnou pozitivní korelaci mezi Ca P součinem, jako výrazem renálního poškození a
hladinou PCT. Stejně tak významnou korelaci mezi hladinou ICTP jako markerem
poškození kosti a výší PCT, ICTP mělo silnou negativní korelaci s intracelulární produkcí
IL-10 v monocytech, přičemž IL-10 je silným supresorem zánětem stimulované kostní
resorbce. PCT nekorelovalo s hladinou Ca, ALP, ani výší diurézy, či sekundárního
hyperparathyroidismu. Předpokládaný vztah PCT a kalcitoninu (prekurzor-kurzor) nebyl
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jednoznačný. Všichni pacienti se zvýšeným kalcitoninem (třetina všech sledovaných
pacientů) neměli totiž zvýšený PCT, ale všichni pacienti s elevací PCT měli vysoký
kalcitonin. Vysoká hladina kalcitoninu je u nízkých hodnot PCT jednoznačně způsobena
poruchou kostního metabolizmu. V případě zvýšení kalcitoninu u pacientů se zvýšeným
PCT je situace složitější. Může dojít ke zkřížené chemické reakci a hladina kalcitoninu je
zkreslena zvýšením PCT. Vyplývá to z principu stanovení metodou RIA, tak jak jsme se
přesvědčili u stonásobných zvýšení kalcitoninu u pacientů v sepsi s prokázanou pozitivní
hemokulturou a adekvátně zvýšeným PCT.
Nálezy zvýšeného PCT u pacientů s ESRD korelují s markery poškození v
důsledku chronické zánětlivé noxy ( PCT s Ca P součin, P, ICTP) a vyjadřují tedy opět
spíše tíži stavu.
V obou studiích ve skupině pacientů s problematikou ESRD jsme zaznamenali
elevace PCT, calprotectinu, CRP i změny v cytokinové odpovědi a to jak před dialýzou,
tak po ní. Tyto hodnoty se nelišily statisticky významně. Znamená to tedy, že nedošlo
k ovlivnění těchto markerů dialýzou, tedy nedošlo k jejich snížení po dialýze, ale ani
k jejich navýšení indukcí dialýzou. Vzhledem k časovému odstupu měření před a po
dialyze, je možné, že v průběhu dialýzy dochází k přechodným elevacím cytokinů,
podstatné je, že se ale jejich hladina opět po ukončení vrací k normě. Změny sledovaných
parametrů neprezentují jednotný celek, tedy úplně spolu nekorelují a každý parametr
pravděpodobně popisuje trochu jinou fázi systémové odpovědi při tak komplexním a
multifaktoriálním onemocněním jako ERDS je.
Při sledování ovlivnění PCT parametry antioxidační ochrany jsme u pacientů ze skupiny s
vysokou suplementací selenu zjistili signifikantně vyšší plasmatickou hladinu jak Se, tak
GSHPx. Během sledování se rychleji normalizovala hladina cholesterolu a klesalo SOFA.
Byla zjištěna výrazná negativní korelace mezi hladinou Se a PCT a CRP u pacientů v
septickém šoku. V podskupinách 1-4 ( SIRS-sepse, těžká sepse, septický šok) bylo vice
přechodů ze skupiny 4 do nižších skupin ve skupině pacientů s vysokou dávkou Se. Co to
tedy znamená? Standartně podávaná dávka Se v komerčně vyráběných preparátech
Tracutil, Elotrace, či fortifikovaná enterální výživa (30-75 µg/d; 0.4-0.9 umol/l) je
nedostatečná pro zabezpečení plazmatické hladiny Se alespoň v referenčních mezích.
Pacienti v našich studiích téměř v naprosté většině nedosahovali ani spodní hranice
referenčního rozmezí (sérum 0,89–1,65 mikromol/l) a při běžné substituci jí ani během
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pobytu nedosáhli. Vliv Se na různé funkce organismu je připisován především redoxním
vlastnostem jeho organických sloučenin. Je v nich vázán na síru obsahující aminokyseliny
jako je selenoaminokyselina Se-cystein (Se-cystin) a Se-methionin. Jako selenoproteiny se
označují proteiny, do kterých je podle geneticky daného klíče zabudován Se-cystein.
Ačkoliv selenoproteiny mají funkce strukturální a transportní, jejich převážná většina má
aktivitu enzymatickou. Biologické účinky Se jsou spojovány s působenín Se-cysteinu
v aktivním centru enzymů. Do současné doby je známo u člověka 25 selenoproteinů.
Selenoenzymy přemění 92% H2O2 na H2O. Se i zvýšená aktivita GSHPx –1 i GSHPx – 4
snižují aktivitu NF- κB. Se redukuje aktivaci komplementu, je esenciální pro imunitní
systém, působí jako modulátor imunity (antioxidačně, antiinflamačně). Se inhibuje expresi
endoteliálních adhezních molekul(ICAM-1, VCAM-1, E-selektin, P-selektin). Endoteliální
buňky produkují GSHPx-1,4 a thioredoxinreduktázu, ty regulují tonus vaskulární stěny
(udržování rovnováhy O2.-/NO.), adhezivitu buněk (expresi adhezních molekul), apoptózu
(inhibice/podporu regulující kinázy 1) a produkci eikozanoidů (kontrola aktivity
cyklooxigenáz

a

lipooxigenáz).

Kyselé

prostředí

(zánět)

podporuje

přírustek

selenoproteinu P v endotelu (ochrana proti vzniku peroxinitritu ONOO- ze superoxidového
anionu O2.- a radikálů oxidu dusnatého NO. Thioredoxinreduktázy stabilizují receptory
glukokortikoidů – odpověď na glukokortikoidy se zlepší. Se stimuluje signalizační
kaskádu inzulinu, má inzulin-like efekt, tj. zlepší kontrolu glykémie (81). Dle posledních
guidelines se doporučuje podání i.v.Na-selenit, Na-selenit pentahydrát v dávce 400ug
Se/den, ne víc než 700ug Se/den formou kontinuálního podání, ne bolus (15, 16, 17, 18,
19, 20).

Plazmatické hladiny jak selenu, tak GSHPx u pacientů s vysokou substitucí Se 1000 ug
první den, a dále 500 µg/d po 14 dní zhruba po 4 dnech vystoupaly z nízkých hodnot do
referenčních mezí a to bez nežádoucích reakcí. Jak vyplývá z dalšího pacienti z této
skupiny jakoby lépe stonali, zlepšily se jim syntetické parametry a snížilo SOFA.
Zaznamenali jsme také častější přechody z těžších do lehčích stádií sepse u skupiny
s vysokou substitucí selenu. Přestože snížení mortality v této skupině nebylo oproti
mortalitě ve skupině s nizkou substitucí statisticky významné, má jistě udržování hladiny
Se a tudíž GSHPx u pacientů v kritickém stavu své oprávnění. V multicentrických studiích
(18, 19) je dosahováno statistické významnosti v rozdílu přežití mezi skupinami s vysokou
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substitucí a skupinou bez substituce. Na rozdíl od našich studií zde skupina bez vysoké
substituce nedostává selen žádný, tedy ani základní substituci. Substituční dávka u
kontrolní skupiny v našich studiích je výrazem přesvědčení, že u pacienta v kritickém
stavu je substituce stopových prvků samozřejmostí.
Výrazná negativní korelace Se a PCT, CRP dokazuje souvislost mezi tíží stavu, resp.
rozvojem infekčního zánětu a hladinou Se, resp. selenoenzymů, GSHPx. Z literárních
údajů i z vlastních předešlých studií vyplývá, jak negativní dopad mají snížené hladiny Se.
U pacientů s těžkým SIRS nebo septickým šokem je zjišťován pokles plazmatického Se o
hodnotu kolem 40%. Se pod 0,7 umol/l u ICU pac.je spojen se 4 násobným vzestupem
mortality, 3 násobným vzestupem incidence VAP (ventilator association pneumonia) (60).
Možnosti monitorace zánětlivých změn a to jak hladin jednotlivých zánětlivých
markerů, tak parametrů hormonálních, metabolických, monitorace antioxidační
ochrany, se významně rozšířily, nicméně je třeba dále hledat vhodný marker,
eventuálně kombinaci markerů zánětu a to na různém stupni vývoje zánětlivé reakce.
Který z parametrů, nebo jaká jejich kombinace nám dává lepší odpověď?
V současné době se pro diagnostiku a monitorování zánětu používá rutinně kombinace
klinických a laboratorních parametrů. Na jejich přítomnosti, či výši je založena většina
skórovacích systémů (SOFA, APACHE) odhadující stav pacienta a to jak při přijetí,
tak v průběhu hospitalizace. Mezi klinické parametry patří především tepová a
dechová frekvence , tělesná teplota a mnoho dalších, které získáváme pomocí
zobrazovacích technik a přístrojové monitorace. K laboratorním patří krevní obraz s
diferenciálním rozpočtem bílých krvinek, hemokoagulace ( AT III, D- dimery,
fibrinogen) , biochemické markery zánětu CRP, PCT,IL-6,TNF, kalprotectin,
(vyšetřování FW u septických pacientů je obsoletní). Dobrou informaci nám dávají též
hladiny negativních proteinů akutní fáze ( albumin, prealbumin, nověji cholesterol,
resp. HDL cholesterol). Slouží jednak pro posouzení nutričního stavu, resp. výše
proteosyntézy, ale také v kombinaci s markantním zvýšením zánětlivých markerů
ukazují tíži stavu (prealbumin). S rozvojem systémového zánětu, v rámci jeho
komplexnosti, souvisí změny dalších parametrů, odrážejících metabolickou odpověď.
Jen z těch nejzásadnějších glykémie, laktát, neesterifikované mastné kyseliny
(NEMK) (17). V rámci možností je dobré monitorovat alespoň hladinu Se pro
představu o stavu antioxidační ochrany organizmu. V neposlední řadě nutno doporučit
50

vybrané imunologické parametry (IL-6,IL-10, IL-12, IL-8,VCAM, ICAM,
CD4,TH1/TH2).

Obecné požadavky, kladené na marker zánětu s optimálními vlastnostmi pro
diagnostické uplatnění, lze shrnout do následujících bodů:
1. vysoká senzitivita a specificita
2. možnost statimového stanovení
3. snadná interpretace výsledků
4. cenová dostupnost

Hladiny APP stejně jako hladiny cytokinů odráží systémovou zánětlivou aktivaci a
jejich vzestup v časném období je nespecifický (operační trauma, krvácení, infekce)
(11, 22, 23).
Pro cytokiny je typický nepoměr mezi skutečnou lokální produkcí po zánětlivém
stimulu a naměřenými plazmatickými hladinami. Reakce většiny cytokinů se odehrává
na lokální, tkáňové úrovni, která je rutinními diagnostickými metodami nedostupná.
Neschopnost CRP diferencovat přítomnost infekce při systémové odpovědi ztěžuje
interpretaci zejména při neinfekčním SIRS, který vzniká například u
kardiochirurgických pacientů po mimotělním oběhu a nezřídka přesahují koncentrace
100mg/l. Podobné “ neinfekční“ elevace zaznamenáme u pacientů s venookluzivní
chorobou při odmítnutí štěpu (GVHD), zde jsou koncentrace ještě vyšší. Neschopnost
diferenciace mezi neinfekčním a infekčním SIRS a mezi jednotlivými stádii sepse je asi
největší nedostatek CRP jako markeru systémového infekčního zánětu. Tohoto
neinfekčního zvýšení se ale užívá k zjišťování rozsahu poškození nekrotické tkáně u
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infarktu myokardu ( ale i u tumoru)- v místě léze se vytvoří neinfekční zánět a jeho
rozsah odráží výše CRP. V tomto případě nejsou hladiny tak vysoké a k detekci
používáme senzitivní CRP s citlivějším rozlišením (22). CRP se však dobře hodí pro
vyhledávání lokalizovaného bakteriálního infektu a rozlišení jeho etiologie. Významně
vyšších koncentrací dosahuje u akutních bakteriálních infekcí, virové, mykobakteriální
a parazitární infekce vedou pouze k mírnému vzestupu hladin. U nebakteriálních
zánětů, například u viróz, je vzestup CRP řádově nižší (20-50 mg/l proti 100-300 i
více mg/l u bakteriálního zánětu).

Reakce proteinů akutní fáze podobně jako reakce PCT reflektuje odpověď cytokinů na
vyvolávající podnět. Přesto lze říci, že navzdory společným hlavním mechanismům
indukce poskytují jednotlivé proteiny v zánětlivé reakci specifické informace. Dokazují
to i vesměs nízké korelační vztahy jednotlivých proteinů. Vyšetření širšího spektra
proteinů akutní fáze tak podává komplexnější a plastičtější obraz reakce akutní fáze,
odrážející vliv mnoha faktorů, který nemůže izolované vyšetření PCT nebo cytokinů
vystihnout (22,23, 25).
Otázka vhodných indikačních kritérií pro vyšetření PCT, cytokinů a proteinů akutní
fáze není zatím uzavřena. Stejně tak metodologické aspekty jejich stanovení prochází
vývojem např. zavedení semikvantitativní metody stanovení PCT, umožňující jeho
vyšetření u lůžka pacienta (36, 39). V řadě případů sami autoři studií doporučuji ke
zvýšení diagnostické výtěžnosti souběžné vyšetření PCT s dalšími parametry, např.
IL-6, CRP, anebo novými markery, např. pro- AM. PCT stoupá především u zánětů
bakteriálního původu a odlišuje se zejména dynamikou. V porovnání s CRP je jeho
nástup je rychlejší. Ve většině případů odliší SIRS a sepsi a jednotlivé fáze sepse. Je
tedy dobrým indikátorem tíže stavu. U sepsí jiného než bakteriálního původu, tedy u
mykotických či virových dává cené informace, na rozdíl od CRP se skoro se
nezvyšuje.

Tab. 11. Hladiny PCT ve vybraných stavech (Maruna 2003)
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Zdravé osoby

< 0,5 µg/l

Chronický zánět

0,5-1 µg/l

Viróza, mykóza

0,5-2 µg/l

Lehká, lokalizovaná

0,5-2 µg/l

bakteriální infekce
SIRS, (hodnoty kolem 10

5-20 µg/l

mikrog/l ale nevylučují ani
těžkou sepsi)
Sepse, multiorgánové selhání

10-1000 µg/l

Ani cytokiny, ani proteiny akutní fáze, PCT a další citované markery nesplňují
kritéria ideálního markeru beze zbytku a ve všech klinických situacích. Volba
vyšetřovací metody pak vychází z porovnání kladů a záporů, které klinikovi přináší.
Jak bylo řečeno výše každý parametr má své výhody a nevýhody. U jednoznačných
nálezů jako je bakteriální sepse u imunokompetentního jedince nám většinou nálezy
zmíněných parametrů mezi sebou i s ostatními nálezy korelují. Obtížnější situace, pro
interpretaci a správnou diagnózu jsou situace, kdy tomu tak není.
Hodnota PCT ≥ 1 ug/l indikuje významné zvýšení rizika mortality kriticky
nemocných. Riziko mortality se zvyšuje každým dnem, kde je PCT nad 1 ug/l. CRP a
počet leukocytů nemají na rozdíl od PCT prediktivní význam. PCT se po nástupu
systémové bakteriální infekce zvyšuje během 3-6 hodin. U virových infekcí,
chronických zánětů a autoimunních onemocnění zůstává nízký. Hodnoty v sepsi jsou
obecně vyšší než 1-2 ug/l, ale často dosahují 10-100 ug/l a v individuálních případech
i více. Přispívá k diferenciaci nemocných se sepsí od nemocných se SIRS jiné
etiologie. Při přijetí je PCT jediný laboratorní parametr, který přispívá ke klinické
diagnóze sepse. To neplatí pro IL-6, IL-8 ani CRP. Hodnoty v SIRS, sepsi, těžké sepsi
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a septickém šoku se postupně zvyšují, stejně tak jako se (významně) zvyšují i se
vzrůstem hodnoty SOFA skóre, které odráží závažnost víceorgánové dysfunkce.
Kinetika PCT slouží k posuzování efektu léčby. Je užívána k trvání, event. změně,
antibiotické léčby u systémových bakteriálních infekcí. Použití vhodného
rozhodovacího algoritmu založeného na dynamice poklesu PCT umožňuje významně
zkrátit trvání antibiotické léčby a délku pobytu na JIP. Přestože je velice těžké
paušalizovat a určovat velmi tenké hranice při ATB terapii a to nejen zhledem
k robustnosti metody, ale i v závislosti na intraidividualní reaktivitě PCT (viz.
genetický polymorfizmus), nebyl prokázán škodlivý efekt takového postupu ani při
těžké sepsi a septickém šoku. Je to ekonomicky výhodné a předpokládá se pokles
bakterií resistentních na antibiotika. Citlivé měření PCT umožňuje i indikaci
k antibiotické léčbě, např. u infekcí dolního respiračního traktu nebo exacerbace
chronické obstrukční pulmonální choroby.
Tabulka 12. Algoritmy při zahájení a ukončení ATB terapie :
PCT při přijetí (ug/l)

Antibiotické terapie

6-12 hodin později

< 0,1

NE

Kontrola PCT

>0,1 – 0,25

ne

Kontrola PCT

> 0,25 - <0,5

ano

≥ 0,5

ANO

Ukončení ATB terapie když se klinické známky infekce zlepší a PCT buď klesne < 1
ug/l nebo během 3 dnů < 35 % výchozí koncentrace. U nemocných s infekcemi
dolního respiračního traktu doporučují jiní ukončit antibiotickou léčbu při poklesu
PCT < 0,1 ug/l (31, 34)

8. ZÁVĚR
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1. V souhlasu s řadou studií srovnávajících prediktivní nebo diferenciálně diagnostickou
hodnotu PCT s proteiny akutní fáze naše výsledky potvrzují skutečnost, že senzitivita a
specificita PCT u systémových bakteriálních zánětů je vyšší než v případě CRP a
dalších proteinů akutní fáze.Také co se týče diagnostiky a rozlišení MODS, mortality
má PCT jednoznačnou prioritu. (21, 24, 32,43,). PCT neslouží k vyhledávání lokálního
bakteriálního infektu, nenahrazuje výpovědní hodnotu proteinů akutní fáze, zejména
CRP při časném záchytu tohoto infektu.
2. Naopak s jeho elevacemi nezpůsobenými infekční noxou se ne vzácně potkáváme v
diagnostice kriticky nemocných. Nijak to však nesnižuje význam PCT, naopak nám
nabízí další diagnostický rozměr. PCT nám ukazuje tíži stavu, rozsah systémové
odpovědi- tak jak jsme to zaznamenali ve výše uvedené studií pacientů s transplantací
kostní dřeně. Nezkresleně referuje o systémovém infekčním zánětu u pacientů
neutropenických, tam, kde počet leukocytů, tělesná teplota a někdy i CRP nemají
diagnostickou hodnotu.
3. O vztahu PCT k chronickému zánětu a změnám v kostního metabolizmu se uvažuje u
pacientů s ESRD. Přítomnost chronického zánětu u těchto pacientů lépe popisuje
calprotectin, tíži tohoto zánětu a rozsah systémové odpovědi pravděpodobně
prokalcitonin.
4. Jednoznačnou souvislost jsme však zjistili mezi hladinou Se a výší PCT u pacientů v
těžké sepsi a septickém šoku. Se vzrůstající hodnotou PCT klesá plazmatická hladina
selenu.Jestliže je Se a GSHPx jedním ze stavebních kamenů obrany organizmu proti
ROS, pak zvýšení PCT, jako vyjádření tíže stavu, její funkci s poklesem Se významně
ohrožuje (18, 22).

Ze současného stavu znalostí vyplývají následující indikace vyšetření PCT:
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1. Monitorování kriticky nemocných pacientů – trvale vysoké hodnoty mají horší
prognózu.
2. Kontrola terapie a průběhu systémové bakteriálních infekce. Absolutní hodnota
PCT nekoreluje přímo se závažností stavu, vývoj hladiny odráží narůstající nebo
ustupující imunitní odpověď na infekci, je tedy podstatná dynamika.
3. PCT a změny v dynamice indikují začátek a ukončení ATB terapie v definovaných
klinických stavech.
4. Diferenciální diagnostika systémových bakteriálních onemocnění a horeček
nejasného původu, odlišení aktivity systémového autoimunitního onemocnění od
bakteriálních komplikací těchto pacientů.
5. Diagnóza systémové bakteriální infekce u imunosuprimovaných osob, vyšetření
pacientů na cytostatické terapii, s pancytopenií, po transplantaci kostní dřeně apod.
6. Hodnocení prognózy pacientů u multiorgánového selhání ( MODS), sepse či
nekrotizující pankreatitidy koreluje v těchto stavech maximální hladina PCT, ale
především doba, po kterou zůstává PCT zvýšen, se špatnou prognózou pacienta. (
66, 36).
V rámci sledování zánětlivých parametrů, resp. jejich chování ve stavech systémového
zánětu jsem se soustředila hlavně na prokalcitonin a jeho jakoby nesouhlasné nálezy
s přítomností infektu a s ostatními parametry zánětu. Ve zmíněných studiích bych ráda
prezentovala dignostickou šíři tohoto asi v současné době nejpoužívanějšího markeru
systémového zánětu. Chtěla bych zdůraznit důležitost správné indikace vyšetření,
interpretace v souvislosti s dalšími parametry a hlavně s klinickým stavem. PCT
představuje při téměř 15 letech užívání v klinické praxi stále dobrý biologický
diagnostický marker sepse nebo septického šoku. Jeho výpovědní hodnota je zde
nadřazená C-reaktivnímu proteinu (CRP) a dalším proteinům akutní fáze. Popisuje tíži
stavu, rozsah systémové odpovědi, jednoznačně diagnostikuje přítomnost systémové
bakteriální infekce. Měl by být součástí diagnostických postupů (guidelines) pro sepsi,
stává se vodítkem v zahájení a ukončení antibiotické terapie a součástí klinické praxe
na JIP. Hodnoty PCT přispívají k identifikaci nemocných s nepříznivou prognózou
přežití těžkých bakeriálních infekcí/sepsí.
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