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Summary
Development of B-lymphocytes in primary and secondary lymphatic organs.
Progenitors of B-lymphocytes arise from pluripotent haematopoietic stem cell.
Comprehensive survey of changes associated with expression of genes specific for individual developmental stages is described and a special attention is paid to mechanisms
for selecting B-lymphocytes of the desired phenotype that represent the only cells allowed to survive. In positive selection, only cells carrying functional pre-B-cell receptor
(pre-BcR), then B-lymphocytes expressing BcR and finally B-lymphocytes expressing
high-affinity antibodies (generated after somatic mutation) can survive whereas unselected cells are rapidly lost likely by apoptosis. Transit between developmental stages is
accompanied by antigen-mediated negative selection to avoid self-reactivity. These mechanisms ensure rigorous control over the continuous generation and diversification of
B-lymphocytes in lymphatic organs throughout the life.
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Souhrn
Prekurzory B-lymfocytů vznikají dělením pluripotentní hematopoetické kmenové buňky.
Tento článek podává přehled změn spojených s expresí genů specifických pro jednotlivá vývojová stadia B-lymfocytů a speciální pozornost věnuje mechanismům umožňujícím selekci B-lymfocytů požadovaného fenotypu, které jako jediné mohou tyto vývojové
etapy přežít. Při pozitivní selekci jsou vybrány pouze buňky nesoucí funkční prekurzory
B-lymfocytárních receptorů pro antigen (pre-BcR), později B-lymfocyty exprimující BcR
a nakonec B-lymfocyty vyjadřující vysokoafinní protilátky (generovaných po somatické
mutaci), zatímco nevybrané B-lymfocyty jsou rychle eliminovány apoptózou. Přechod
z vývojových stadií je doprovázen negativní selekcí autoreaktivních B-lymfocytů na základě schopnosti jejich BcR vázat vlastní antigen. Oba mechanismy zajišťují přísnou
kontrolu nad kontinuální produkcí B-lymfocytů v lymfatických orgánech.
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Úvod
Vlastní název subpopulace B-lymfocytů byl odvozen od specifického prostředí, které
umožňuje vývoj této lymfocytární subpopulace. U ptáků je tímto orgánem Bursa Fabricii
(odtud označení B-lymfocyty), u savců je hlavním místem dalšího rozvoje B-lymfocytů
kostní dřeň, ale i lymfatická tkáň v gastrointestinálním traktu, zahrnující především
Peyerovy plaky v intestinum ileum, appendix a tonzily. Tyto tkáně tedy slouží jako primární lymfatický orgán, v němž u dospělých savců dochází k vyzrávání B-lymfocytů
v imunokompetentní buňky (brzlík, thymus, je primárním lymfatickým orgánem T-lymfocytů). Kostní dřeň navíc produkuje vlastní pluripotentní hematopoetické kmenové
buňky, z nichž se vedle unipotentních kmenových buněk pro ostatní krevní elementy (tj.
erytrocyty, monocyty, granulocyty, T-lymfocyty a krevní destičky) vyvíjejí také lymfoidní kmenové buňky, zodpovědné za vznik celé linie B-lymfocytů. V embryonálním životě
jsou však tyto buňky generovány také krvetvornými ostrůvky v paraaortální tkáni (omentu), játry a slezinou, a teprve po narození je produkce B-buněk omezena na kostní dřeň.
K největší produkci B-lymfocytů dochází během prvních měsíců postnatálního života.
Potomstvo vlastní kmenové buňky se musí nejdříve namnožit v následných buněčných děleních. K proliferační expanzi dochází v kostní dřeni i zárodečných centrech.
Během svého vývoje procházejí B-lymfocyty několika stadii. Přechod v jednotlivá vývojová stadia je spojen s masivním úhynem nepotřebných buněk. Nadměrná produkce buněk současně umožňuje přísný výběr buněk v rámci pozitivní a negativní selekce, a tím
i kontrolu nově produkovaných buněk s mutovanými receptory. Po selekcích dlouhodobě přežívají pouze buňky požadovaného fenotypu, schopné rychle uskutečnit funkce,
pro něž byly vybrány. Buňky opouštějí primární lymfatické orgány krevní cestou a osídlují tzv. sekundární lymfatické orgány, v nichž se lymfocyty setkávají s antigeny. V těchto orgánech osídlují B-lymfocyty tzv. B-dependentní oblasti, např. primárních folikulů
sleziny, lymfatických uzlin, disperzní lymfatické tkáně v různých orgánech (mandle, červovitý přívěsek slepého střeva atd.), ale i tkáně primárních lymfatických orgánů včetně
kostní dřeně. Primární lymfatický orgán může tedy být zároveň orgánem sekundárním.
Lymfocyty neosidlují sekundární lymfatické orgány trvale, ale recirkulují mezi nimi. Po
aktivaci antigenem proběhne další vývoj buňky, který vede k terminální diferenciaci Blymfocytů a k produkci specifických paměťových a plazmatických buněk zajišťujících
ochranu organismu.

Vývojová stadia B-lymfocytů
Diferenciace B-lymfocytů začíná od pluripotentní hematopoetické kmenové buňky, která na svém povrchu ještě nemá specifické receptory schopné vázat antigeny. Buňka však
ve svém jádře obsahuje genetický materiál, s geny pro receptor pro antigen libovolné specifity. Mechanismus vzniku protilátkové diverzity (rozmanitosti), tj. tvorby nepřeberného množství receptorů pro antigen a protilátek s odlišnou specifitou, je poměrně složitý
proces. Udává se, že imunitní systém je schopný pomocí protilátek rozlišit 106-108 rozdílných antigenních determinant. Za objasnění genetického řízení tvorby protilátek získal v r. 1987 Nobelovu cenu japonský imunolog Susumu Tonegawa. Genetická
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informace pro tvorbu těžkých (H, z angl. heavy) a lehkých (L, z angl. light) řetězců tvořících imunoglobulin je uložena v genomu kmenové buňky odděleně. Tvorbu protilátek
s odlišnými specifitami umožňuje přeskupení (rekombinace) relativně malého počtu genových segmentů kódujících variabilní oblasti imunoglobulinového řetězce (např. lehký
řetězec κ kódují čtyři exony; geny těžkého řetězce jsou sestaveny z dalších čtyř souborů
genových segmentů).
Po redistribuci genetického materiálu a následujících somatických mutacích, které
zvyšují další variaci imunoglobulinů, se buňka stává monospecifickou a unipotentní, tj.
předurčenou pro rozeznávání jedné určité antigenní specifity a pro generaci buněk se
stejnými vlastnostmi. U člověka se totiž v každé vyvíjející se B-lymfocytární buňce spojuje odlišný počet segmentů těchto genů, a proto odlišné buňky exprimují receptory
s rozdílnou specifitou hned od svého počátku (na rozdíl od kuřat). Vznik obrovského
množství buněk s odlišnými povrchovými receptory se generuje uvnitř primárního lymfatického orgánu v nepřítomnosti zevních antigenních stimulů. Specifita buňky zůstává
nezměněna po celou dobu jejího života a života celého jejího potomstva (klonu). Těžké
a lehké řetězce budoucího imunoglobulinu se v B-buňce syntetizují nejprve odděleně
a teprve v cytoplazmě se spojují v imunoglobulinovou molekulu. Během vývoje dochází
nejdříve k definitivnímu uspořádání genu pro těžký řetězec µ, který se jako první exprimuje a objevuje v cytoplazmě. Vývoj buněk, které nejsou schopny tento řetězec vyjádřit,
je zablokován. V buňkách, které tyto řetězce exprimují, tvoří řetězce µ komplexy s dalšími komponentami pre-BcR (prekurzoru receptoru pro antigen na povrchu B-buněk);
L řetězce jsou však zatím nahrazeny řetězci λ5 a VpreB (obr. 1). Exprese pre-BcR vede
k ukončení přeuspořádání genů, ke zvýšené proliferaci těchto buněk a k poklesu exprese řetězců λ5 a VpreB nahrazujících L-řetězce. Při vyzrávání B-lymfocytu se na jeho povrchové membráně objevují i další molekuly, jako např. molekuly CD (z angl. clusters of
differentiation; diferenciační shluky), podle nichž lze jednotlivé buňky spolehlivě charakterizovat (obr. 2). Buňky exprimující pre-BcR jsou pozitivně selektovány pro další vývoj, zatímco zbylé buňky odumírají apoptózou (programovanou buněčnou smrtí).
Po ukončení buněčného dělení vzniká klidová, tzv. malá pre-B buňka. V těchto buňkách dochází ke snížení exprese pre-BcR a současně ke snížení transkripce protoonkogenu bcl-2, jehož funkcí je inhibice apoptózy. Po uspořádání genu pro L řetězec se tento
řetězec přikládá k řetězci H. Dvě podjednotky L-H se spojují disulfidickými můstky a nekovalentními vazbami tak, že vzniká symetrický dimer (L-H)2 ve tvaru Y (obr. 1). První
imunoglobulin patřící do třídy IgM (tj. tvořený těžkým řetězcem µ) se nejprve objevuje
v membráně tzv. nezralé B-buňky jako komponenta receptoru pro antigen na B-lymfocytech (BcR, B-cell antigen receptor). B-lymfocyt se tímto stává imunokompetentní buňkou. Receptor se svou strukturou velice podobá protilátkám (proto je označován také
jako povrchový imunoglobulin). Povrchový imunoglobulin má stejná vazebná místa jako
secernovaná protilátka; receptor pro antigen má navíc transmembránový úsek umožňující zakotvení v buněčné membráně. Existence povrchového receptoru pro antigen
umožňuje výběr žádoucího typu buněk pomocí antigenu (pozitivní selekci), jak bylo naznačeno Burnetovou klonální selekční teorií.
Poněvadž i tyto buňky mají nízkou intracelulární hladinu proteinu bcl-2, je jejich jedinou záchranou před programovanou buněčnou smrtí únik do periferní krve. Zde se je-
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Obr. 1. Vyzrávání imunoglobulinů během vývoje B-lymfocytů. a) První imunoglobulin, který
se objevuje na membráně buněk B-lymfocytární vývojové řady, je tvořen těžkým řetězcem µ.
Lehký řetězec je zatím nahrazen polypeptidy λ5 a VpreB. Imunoglobulin je pomocí krátkého řetězce zakotven v plazmatické membráně. Spolu s podjednotkami α a β tvoří receptor
pre-BcR. b) Později jsou náhražkové řetězce zaměněny za lehké řetězce κ nebo λ. Tyto imunoglobuliny nesoucí dvě vazebná místa pro antigen již tvoří funkční receptor B-lymfocytů
(BcR). Zralé B-lymfocyty exprimují stejné receptory, v nichž řetězec µ může být nahrazen jiným těžkým řetězcem, např. δ. c) Teprve efektorové plazmatické buňky, představující konečné vývojové stadium B-lymfocytární řady, produkují imunoglobuliny postrádající
C terminální část řetězce imunoglobulinu pro zakotvení do membrány. Tyto imunoglobuliny
jsou uvolňovány do okolního prostředí jako protilátky. Těžké řetězce IgG, který je znázorněn
zde, jsou tvořené čtyřmi doménami (VH, CH1, CH2 a CH3).

Obr. 2. Schéma vývoje B-lymfocytů. Vývoj B-lymfocytů začíná od pluripotentní hematopoetické
kmenové buňky, z níž vzniká unipotentní kmenová buňka pro B-lymfocyty. Z ní vznikají další
vývojová stadia B-lymfocytů, které lze charakterizovat podle exprese membránových proteinů.
Pre-BcR a BcR značí expresi příslušných receptorů pro antigen. Číslice označují membránové
molekuly CD (clusters of differentiation) typické pro určité vývojové stadium. Zralé B-lymfocyty,
které vstupují do krevního řečiště, nesou vedle povrchových IgM a IgD i další typy imunoglobulinů. Navázání antigenu a signály od regulačních buněk mohou navodit aktivaci B-lymfocytu,
která vede k produkci specializovaných paměťových a plazmatických buněk (blíže viz text).

jich hladina bcl-2 opět zvýší, což umožní přeměnu buněk v dlouhožijící zralé B-lymfocyty za předpokladu, že je jejich BcR funkční. Přechod v dlouhožijící (u člověka žijící až
desetiletí) buňky se podaří pouze 3 % nezralých B-lymfocytů. Velké buněčné ztráty odrážejí alespoň částečně selekci na základě specifity receptorů. Buňky, jejichž BcR není
vytvořen funkčním (L-H)2 dimerem nebo autoreaktivní lymfocyty, které se střetnou s příslušným antigenem, jsou eliminovány apoptózou.
Během života jednoho B-lymfocytu a jeho potomstva jsou tvořeny imunoglobuliny
různých tříd; nejdříve IgM, pak genovým přesmykem IgD a další, které jsou zatím vyjádřeny pouze na membráně B-lymfocytů. IgM +IgD+ B-lymfocyty představují hlavní zdroj
zralých B-lymfocytů účastnících se primární imunitní odpovědi. Zbylých asi 25 % periferních lymfocytů patří k paměťovým buňkám a tzv. B-1 B-lymfocytům (viz níže). Během
další diferenciace nastupuje u zralého B-lymfocytu tvorba i ostatních tříd imunoglobulinů; i tyto se nejdříve zakotvují v plazmatické membráně jako povrchové receptory.
Všechny antigenní receptory jedné buňky však mají stejnou specifitu, neboť tyto imunoglobuliny jsou určovány stále stejnými variabilními oblastmi.

Vazba antigenu na receptor pro antigen na B-lymfocytu může indukovat protilátkovou odpověď nebo navodit toleranci; výsledný efekt závisí jednak na období vývoje jedince, v němž dojde k dané stimulaci, a jednak na signálech zprostředkovaných
regulačními buňkami. Po stimulaci membránového receptoru BcR antigenem v imunogenní formě dojde k aktivaci B-lymfocytu a k rozvoji primární imunitní reakce.
Multimerické antigeny, vyskytující se obzvláště na buněčných membránách, mohou vázat komponenty BcR a navodit přímou stimulaci periferních B-lymfocytů včetně subsetu B-1 B-lymfocytů. V rámci takovéto protilátkové odpovědi, nezávislé na pomoci
T-lymfocytů, jsou produkovány převážně protilátky třídy IgM a IgG3.
B-1 B-lymfocyty, charakteristické povrchovými markery CD5 a Mac-1, převládají v buněčné populaci v časné ontogenezi a později se soustřeďují do peritoneální
a pleurální dutiny. Tyto buňky patrně představují populaci fylogeneticky starších Blymfocytů, zahrnutých do přirozené obrany proti běžným patogenům. Přispívají především k tvorbě přirozených protilátek, přičemž některé mohou rozlišovat i vlastní
antigeny.

paměťová b.
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Rozvoj imunitní odpovědi
Další významnou etapu ve vývoji B-buněk tvoří jejich vstup do (primárního) lymfatického folikulu (např. lymfatické uzliny nebo tonzily), který představuje vysoce organizované mikroprostředí, tvořené též pomocnými T-lymfocyty specifickými pro dané
antigeny a folikulárními dendritickými buňkami (antigen předkládajícími buňkami). Do
těchto míst je drénován antigen, který zde indukuje primární reakci.
Antigen, který neaktivuje B-lymfocyty přímo a neváže se na BcR, je nejdříve rozeznán a zachycen složkami nespecifické imunity. Vazbou antigenu přirozenými protilátkami a složkami komplementu vznikají větší komplexy, které makrofágy pohlcují,
zpracují a předloží na svém povrchu pomocným T-lymfocytům (T-helper lymfocytům,
TH). Proto tyto fagocytující buňky označujeme jako akcesorní či antigen-předkládající
buňky (APCs). Touto interakcí a aktivací dojde k proliferaci těch pomocných T-lymfocytů, které jsou schopny daný antigen navázat. Poněvadž při dostatečné dávce antigenu,
není všechen antigen pohlcen makrofágy, může být zbylý antigen vázán receptorem na
povrchu B-lymfocytů. Po vazbě na BcR je daný antigen internalizován B-lymfocytem,
zpracován a peptidové fragmenty jsou exprimovány na buněčné membráně, kde tvoří
komplexy s molekulami MHC II. třídy (class II of major histocompatibility complex).
Tyto komplexy, které jsou obdobné komplexům na APCs, jsou cílem pro vazbu stejnými
TH-buňkami, specifickými pro tyto komplexy. B-lymfocyty jsou tedy také účinnými antigen předkládajícími buňkami. Plné uskutečnění aktivace B-lymfocytu vyžaduje další aktivační signály ve formě cytokinů od akcesorních buněk a stimulovaných pomocných
T-lymfocytů a vzájemnou interakci četných kostimulačních a akcesorních molekul a jejich ligand na povrchu těchto buněk (např. CD28 a CTLA-4, CD40 a CD40L a další).
TH-buňka syntetizuje řadu cytokinů, které umožňují další vývoj B-lymfocytů. B-lymfocyt
odpovídá na stimulaci nejdříve expresí receptorů, které B-buňce umožní odpovídat na
lymfokiny produkované aktivovanou TH-buňkou. Interleukin-4 (IL-4), označovaný jako
růstový faktor pro B-lymfocyty, vede k proliferaci stimulovaných B-lymfocytů a umožňuje zvětšit klony dané specifity. Touto aktivací dojde uvnitř folikulu k rychlé expanzi
oligoklonální populace B-lymfocytů vykazujících specifitu pro antigen, který stimulaci
vyvolal. V rámci této imunitní odpovědi závislé na T-lymfocytech se formují uvnitř primárních folikulů zárodečná (germinální) centra a folikuly se mění v tzv. sekundární lymfatické folikuly. Aktivací dojde rychle k proliferaci několika málo specifických klonů,
jejichž potomstvo rychle osídlí prostředí folikulu. Dalším lymfokinem, produkovaným
pomocnými buňkami, je IL-5, diferenciační faktor pro B-lymfocyty, který umožní terminální diferenciaci B-lymfocytů v lymfatických orgánech. Diferenciací buněk tohoto klonu potom vznikají jednak výkonné (efektorové) plazmatické buňky, a jednak buňky
paměťové. Teprve v rámci protilátkové odpovědi závislé na pomoci T-lymfocytů vzniká
imunologická paměť (viz níže).
Proliferaci a diferenciaci B-lymfocytů v zárodečném centru doprovází somatická mutace variabilních úseků těžkých i lehkých řetězců vedoucí k produkci imunoglobulinů
s různými afinitami vůči stejným antigenním determinantám (epitopům); vznikají dokonce i protilátky, které mají vyšší afinitu pro antigen, než vykazoval původní klon. I tento proces - doprovázený selekcí vznikajících buněk - je spojen s velkými ztrátami

a

b
Obr. 3. Kůra lymfatické uzliny člověka obsahuje četné lymfatické folikuly. Mikrofotografie
(a) zobrazuje na parafinovém řezu, obarveném hematoxylin-eosinem, dva sekundární lymfatické folikuly (F) se světlým zárodečným centrem, které představuje místo proliferace Blymfocytů. Zárodečné centrum je obklopeno pláštěm nezadaných klidových buněk. Sériový
řez (b) zpracovaný pomocí peroxidázové imunohistochemie ukazuje expresi proliferačního
markeru Ki-67 v dělících se buňkách. Tmavá zóna zárodečného centra obsahuje čile se dělící Ki-67+ B-lymfocyty mnoha klonů; zde probíhá souběžně s proliferací B-lymfocytů i jejich
somatická mutace. Do světlé zóny zárodečného centra vycestují potomci úspěšných klonů
s vysokou afinitou pro antigen. Stejné místo rozšířeného subkapsulárního sinusu (s) je vyznačeno na obou sousedních řezech. x45
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B-lymfocytů. Mutace umožňující produkci protilátek o různé afinitě je však omezena neschopností některých mutovaných H a L řetězců tvořit páry. K vzestupu počtu B-lymfocytů nesoucích BcR dochází za 5-6 dnů po zahájení primární odpovědi. V zárodečném
centru dochází také ke změně ve třídě těžkých řetězců, jež jsou syntetizovány. Tato změna - izotypové přepnutí (tzv. isotype switching) - je zprostředkována dalším přeskupením
genových segmentů a vede k expresi IgG, IgA nebo IgE, které nahrazují počáteční IgM
a IgD. Důsledkem somatických mutací se zvyšuje afinita protilátek; IgG mají obyčejně
vyšší afinity pro daný antigen než IgM. Velké množství vznikajících B-lymfocytů umožňuje eliminovat mutanty s nízkou afinitou pro antigen a autoreaktivní buňky (viz níže).
Celý proces současně umožňuje pozitivní selekci mutantů s vysokou afinitou, kteří přežívají.
Na rozdíl od klidových zralých a paměťových buněk vyjadřují proliferující buňky
v zárodečných centrech pouze nízké intracelulární hladiny bcl-2. Poněvadž tyto buňky mají současně zvýšenou membránovou expresi molekuly CD95 (Apo/Fas) proapoptotického proteinu, jsou předurčeny (naprogramovány) k buněčné smrti, pokud
nebudou včas zachráněny vazbou antigenu a signály od specifických T-lymfocytů.
Kompetice buněk o antigen a pomoc T-lymfocytů významným způsobem přispívá
k účinné selekci. Pouze B-lymfocyty exprimující ve své membráně vysokoafinní protilátky jsou uvnitř mikroprostředí zárodečného centra pozitivně selektovány.
Ligandou, která tento výběr umožňuje, je antigen. V zárodečném centru dochází také
k negativní selekci těch B-lymfocytů, jejichž BcR váže antigen bez pomoci T H-buněk.
Takové buňky rychle podlehnou apoptóze. Tento mechanismus současně snižuje nebezpečí výskytu autoreaktivních mutantů. B-lymfocyty, které nevstoupily do zárodečného centra, ale usadily se v jeho okolí, exprimují imunoglobuliny, které neprodělaly
somatickou mutaci, jež je spojena s vývojem B-lymfocytů v sekundárním lymfatickém
folikulu.
Vývoj B-lymfocytů končí jejich diferenciací v efektorové plazmatické buňky (plazmocyty), které produkují a extracelulárně uvolňují velké množství imunoglobulinů stejné specifity (především IgG, IgA a IgE), jako byl receptor na povrchu zralého
B-lymfocytu, který navázal daný antigen. Při primární protilátkové odpovědi lze prokázat secernované protilátky v séru asi 7. den po stimulaci antigenem; maximální hladiny
dosáhnou protilátky okolo 10. dne (převažují IgM). Primární protilátková odpověď je
často velmi slabá. Vlastní plazmatické buňky jsou ovoidní elementy dosahující velikosti
10-20 µm, s excentricky uloženým kulovitým jádrem. Hrudky chromatinu v jádře jsou
charakteristicky loukoťovitě uspořádány; cytoplazma je díky velkému množství zrnitého
endoplazmatického retikula bazofilní. Plazmatické buňky žijí poměrně krátce (3-4 dny)
a po splnění své úlohy v imunitní odpovědi zanikají. Po několika týdnech se zárodečné
centrum lymfatického folikulu zmenší a většinou zmizí. B-lymfocyty, které přežily a prošly několika koly pozitivní selekce, zvýší hladinu bcl-2 proteinu a změní se v klidové buňky. Tyto buňky představují nový repertoár B-lymfocytů, jejichž další aktivací bude
zahájena tvorba somatickou mutací vzniklých vysokoafinních protilátek i bez vstupu do
zárodečného centra. Všechny popsané změny, vedoucí k produkci plazmatických a paměťových buněk, se odehrávají po stimulaci B-lymfocytu antigenem v rámci primární
imunitní odpovědi.
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Vnikne-li stejný antigen do organismu opětovně, je rozpoznán a zachycen právě paměťovými buňkami. Paměťové buňky představují minoritní subpopulaci B-lymfocytů
charakteristickou specifickými povrchovými markery, somaticky mutovanými protilátkami a nepřítomností IgD. Většinou se jedná o klidové, dlouhožijící (žijí až desítky let),
recirkulující buňky, které přednostně osídlují slizniční povrchy, kde čekají na setkání
s vnikajícími exogenními antigeny. Po antigenní stimulaci paměťové buňky antigen zpracují a předloží ho T-lymfocytům. Tato interakce indukuje sekundární protilátkovou odpověď, která se rychlostí svého průběhu dramaticky liší od primární odpovědi.
Stimulace těchto B-lymfocytů antigenem vede k rychlé proliferační expanzi klonu potřebné specifity mimo zárodečná centra lymfatických folikulů. Proliferaci většiny paměťových B-lymfocytů nedoprovází další somatické mutace, což usnadňuje rychlou
diferenciaci v plazmatické buňky produkující vysokoafinní protilátky. Při sekundární
protilátkové odpovědi dosahuje počet B-lymfocytů se specifickými povrchovými receptory maxima již 3.-4. den. Protilátky dosahují maximální hladiny v séru 10.-14. den a přetrvávají asi 2-4 týdny. Opětovným setkáním paměťových buněk s antigenem jsou již
selektovány B-lymfocyty s nejvyšší afinitou a počet potřebných buněk se zvyšuje.
Opakované setkání s antigenem vede tedy k výběru B-lymfocytů s žádoucími vlastnostmi. Během sekundární odpovědi je již většina protilátek mutovaných (tj. jejich vazebné
místo pro antigen se liší od imunoglobulinu exprimovaného původními prekurzory).
Díky přítomnosti paměťových buněk tedy organismus reaguje při dalším setkání se stejným antigenem daleko pohotověji než při primární reakci, neboť stimulace paměťových
buněk vede rychle k tvorbě velkého množství imunokompetentních buněk potřebné specifity.

Eliminace autoreaktivních klonů
Při rekombinaci genových úseků pochopitelně vznikají i lymfocyty, jejichž receptory
jsou schopny vázat antigeny vlastního organismu. Prvotní lymfocyty skutečně mohou
produkovat autoreaktivní protilátky. Jedná se o polyreaktivní protilátky nejčastěji třídy
IgM, vykazující nízkou afinitu k antigenům. Autoprotilátky lze zaznamenat v nízkých
hladinách i v těle zdravých organismů (tzv. fyziologická autoimunita). Většina z nich
patří do skupiny přirozených protilátek. Předpokládá se, že tyto protilátky zasahují do
regulace homeostázy; některé jsou schopny snižovat aktivitu určitých enzymů, jiné zasahují do regulace aktivace některých T-lymfocytů. Při nadměrné produkci autoprotilátek se však rozvíjí patologická autoimunita. Autoprotilátky vázající tělu vlastní antigeny
pak mohou vést k poškozování vlastních tkání a k rozvoji autoimunních chorob. Proto
musí být během vývoje B-lymfocytů kontrolována afinita receptorů generovaných buněk
k vlastním antigenům.
Nejnebezpečnější autoimunní B-buňky s největší afinitou k vlastním antigenům jsou
eliminovány delecí brzy po svém vzniku hned v kostní dřeni. Vazba vlastního antigenu
spustí v buňkách s povrchovými autoprotilátkami apoptotickou smrt (negativní selekce).
Autoreaktivita některých mutantů může být eliminována i následným přeskupením genových segmentů kódujících BcR, k němuž dochází během diferenciace. B-lymfocyty vázající vlastní antigeny s nižší afinitou však unikají ze dřeně a cirkulují tělem. Některé
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jsou po vazbě vlastního antigenu funkčně zablokovány TH-lymfocyty stejné specifity, které prošly selekcí v brzlíku. Tyto nereaktivní B-lymfocyty spolu s nezablokovanými autoreaktivními B-lymfocyty osídlují podobně jako normální B-lymfocyty tzv. B-dependentní
oblasti, kde probíhá další vývoj B-lymfocytů. Mikroprostředí folikulů umožňuje B-lymfocytům dozrát a získat delší životnost. Autoreaktivní buňky, které na své cestě k lymfatickým folikulům vážou vlastní antigen, migrují pomaleji, a proto jsou předběhnuty
„zdravými“ B-lymfocyty. „Prospěšné“ B-lymfocyty rozeznávající pouze cizorodé antigeny obsadí oblast primárních folikulů dříve, a znemožní tak její obsazení autoimunními
buňkami. Zdravé B-lymfocyty mohou v takovéto soutěži obstát jen tehdy, převažují-li jejich počty nad počtem autoimunních buněk. Autoimunní B-lymfocyty se potom hromadí vně folikulu a umírají během tří dnů, neboť jim schází trofická podpora specifického
mikroprostředí folikulu. Tento mechanismus kontroluje složení i velikost repertoáru
dlouhožijících recirkulujících B-lymfocytů a současně brání dozrávání autoreaktivních
klonů B-lymfocytů.
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Summary
Contemporary view on effect of low molecular weight heparins.
For more than a decade, low molecular weight heparins (LMWH) obtained by chemical or enzymatic depolymerization of the long saccharidic chains of stadart heparin
have been obtained for clinical use. Firm evidence has been obtained that LMWH are
superior to unfractionated heparin for the prevention of venous thromboembolism in
orthopaedic surgery. LMWH acts by binding to AT III, causing a conformational change
which allows the heparin-AT III complex to bind to a number of clotting factors including factor Xa and thrombin, leading to increased activity of AT III. There is now evidence that tissue factor pathway inhibitor and fibrinolysis are involved in the mechanism
of action of heparin.
Key Words: Low molecular weight heparin; Antithrombin III; Tissue factor pathway
inhibitor; Fibrinolysis

Souhrn
Nízkomolekulární heparin byl připraven před více než 10 lety chemickou nebo enzymatickou depolymerizací z nefrakcionovaného heparinu. Klinické využití našel
LMWH především v prevenci tromboembolických komplikací u ortopedických operací. V této indikaci se prokázala jeho výhodnost oproti nefrakcionovanému heparinu.
Antikoagulační působení heparinu spočívá především v potenciaci AT III jako přirozeného inhibitoru řady koagulačních faktorů. Potenciace účinku AT III není jedinou
cestou, kterou LMWH vytv áří antitrombotické prostředí. Potenciace f ibrinolýzy a zvýšení inhibitoru tkáňového faktoru jsou nové skutečnosti, které LMWH stavějí do pozi ce léku s významným antitrombotickým potenciálem. Současné poznatky o účinku
nízkomolekulárních heparinů ukazují, že LMWH ovlivňuje hemokoagulaci jak ve vnitřním systému, tak i v zevním systému aktivace tromboplastinu.
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Úvod

Koagulační aktivita heparinu

Heparin je antikoagulační látka, která je známá více než 80 let. V roce 1916 student medicíny McLean extrahoval tromboplastiny z různých tkání a jako vedlejší produkt prokázal hepatofosfatidy s antikoagulační aktivitou. Dva roky nato, v laboratoři prof. Howela,
dostalo nové antikoagulans název „heparin“, protože se zvýšeně extrahovalo z jaterních
buněk. Později se prokázalo, že heparin potřebuje ke své antikoagulační aktivitě kofaktor,
který se zpočátku nazýval pouze „heparin kofaktor“. Ve druhé polovině 60. let byl tento
kofaktor izolován Abildgaardem a pojmenován jako antitrombin III (AT III). V 50. letech
znamenalo použití tzv. „malých dávek heparinu“ v prevenci žilních tromboembolismů významné snížení úmrtí na fatální plicní embolie v ortopedii a chirurgii (11). Ve více než
osmdesátileté historii heparinu měla převratný význam jeho frakcionace a fragmentace.
Fragmentace heparinů umožnila vznik skupiny heparinů o nízké molekulové hmotnosti,
které představují novou etapu v léčbě a prevenci žilních tromboembolismů (2).
Heparin se považuje za přímé antikoagulans, ale jeho účinek je vždy zprostředkován,
především vazbou na antitrombin III. Při podání vysokých koncentrací heparinu se
může uplatnit i působení heparinového kofaktoru II, který zprostředkovává antikoagulační účinky dermatansulfátu a sulfatovaných laktobionových kyselin (4).
Standardní nefrakcionovaný heparin je směs mukopolysacharidových řetězců, u kterých molekulární hmotnost kolísá mezi 3000 až 40 000 daltony. Mukopolysacharidy se
skládají z ekvimolárního množství D glukosaminu a kyseliny D glukuronové. Heparin
zvyšuje účinek přirozeného inhibitoru řady serinových proteáz. Většina koagulačních
faktorů odhaluje po aktivaci v místě svého účinku serin a označují se jako serinové proteázy. Potenciace účinku AT III se projevuje inhibicí faktorů XII, XI a IX, dále především inhibicí faktoru Xa a trombinu (1,3,4,13).

Heparin jako směs mukopolysacharidů má různou afinitu k AT III. Heparin se váže
k AT III malou částí své molekuly, která obsahuje pentasacharidové sekvence. Frakce heparinu, které obsahují tyto pentasacharidové sekvence, mají vysokou schopnost vázat se
na antitrombin III. Vysokou afinitu k AT III mají frakce heparinu s nízkou molekulární
hmotností, pod 6000 daltonů. Aktivita frakcionovaného nízkomolekulárního heparinu
(low molecular weight heparin - LMWH) k antitrombinu III je 4x vyšší, než je aktivita
nefrakcionovaného heparinu, protože LMWH obsahuje více vazebných sekvencí (5,14).
O účinku heparinu tedy rozhodují velmi malé funkční fragmenty schopné vazby na AT
III. Vysokomolekulární či nefrakcionovaný heparin má nízkou afinitu k antitrombinu
III, a vyvolává tedy i nižší antikoagulační odpověď. Naproti tomu má nefrakcionovaný
heparin četné schopnosti mimo koagulační kaskádu:
a) inhibuje hyperplazii vaskulárních svalových vláken,
b) aktivuje lipoproteinovou lipázu,
c) snižuje sekreci aldosteronu,
d) indukuje destičkovou agregaci (pouze některé frakce) (13,14).
Další zásadní skutečností je, že fragmenty heparinu o 16 - 20 monosacharidových
jednotkách, které mají molekulovou hmotnost nižší než 5000 daltonů a obsahují specifické vazebné pentasacharidové sekvence k AT III, nedokážou významně ovliňovat
trombin. Ale na druhé straně významně inhibují faktor Xa (15).
Biologická využitelnost heparinů je rovněž vázána na molekulární hmotnost heparinových řetězců a na jejich schopnost vázat se na endotelie a plazmatické bílkoviny.
Vysokomolekulární a nefrakcionovaný heparin se aktivně váže na endoteliální buňky
a na makrofágy, a tím rychle mizí z cirkulace. K udržení účinné plazmatické hladiny je
v klinické praxi nutná trvalá infuze nebo opakované podávání heparinu. Standardní heparin se také váže na různé plazmatické bílkoviny, jako jsou fibronektin, vitronektin, destičkový faktor 4 a von Willebrandův faktor. Tím je dále omezováno množství heparinu,
které je schopné se vázat s AT III, a tím se dále snižuje antikoagulační účinek nefrakcionovaného heparinu (1). Dále se heparin váže na proteiny akutní fáze, které jsou zvýšeny například i při tromboembolické nemoci, a tím se také částečně vysvětluje
rezistence na antikoagulační léčbu heparinem při fixovaných dávkách heparinu (12,15).
LMWH má naopak nízkou afinitu k endoteliím a plazmatickým bílkovinám. Tím se samozřejmě udržuje jeho vysoká plazmatická hladina i při bolusovém podání LMWH
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Obr. 1. Schéma působení antitrombinu III v koagulaci jako přirozeného inhibitoru řady koagulačních faktorů.
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a pokles není závislý na velikosti dávky heparinu. Tato skutečnost je příčinou výrazně
lepší biologické využitelnosti nízkomolekulárních heparinů a umožňuje lépe odhadnout
jejich antikoagulační působení (12).
Nízkomolekulární hepariny se kromě mírně rozdílné molekulární hmotnosti liší především způsobem frakcionace.
Příprava nízkomolekulárních heparinů může být :
a) alkoholovou precipitací, frakcionací a depolymerizací,
b) enzymatickou depolymerizací s heparinázou,
c) peroxidativní depolymerizací následovanou alkoholovou extrakcí,
d) izoamynitritovou depolymerizací,
e) depolymerizací s kyselinou dusičnou a gelovou fitrací.
Molekuly LMWH se izolují jednak gelovou filtrací, jednak ultrafiltrací, či extrakcí
s etanolem (3,13).
Plazmatická aktivita LMWH dovoluje při prevenci žilních tromboembolismů podávat
nízkomolekulární 1x denně podkožně. Nízká aktivita LMWH k fibronektinu, von Willebrandovu faktoru a destičkovému faktoru 4 udržuje jeho stabilní plazmatickou hladinu,
a tím i dobře odhadnutelnou antikoagulační odpověď. Plazmatický poločas LMWH není závislý na dávce, jak je tomu u nefrakcionovaného heparinu, ale na ledvinných funkcích. Proto
u nemocných s ledvinovou nedostatečností je biologický poločas LMWH prodloužen.
Antitrombotické působení heparinu nespočívá pouze v jejich antikoagulační aktivitě. Heparin ovlivňuje endoteliální funkce, aktivuje fibrinolýzu, působí na morfologické
krevní elementy a působí i reologicky. LMWH uvolňuje fibrinolytické markery a metabolity prostacyklinu. Klinicky se LMWH používá k prevenci žilních tromboembolismů
a prevenci arteriálních restenóz. Heparin, na rozdíl od přímých inhibitorů trombinu, působí méně na trombin vázaný na fibrin. Přesto byla prospěšnost heparinu spolehlivě prokázána při prevenci restenóz u nemocných se srdečním infarktem, léčených tkáňovým
aktivátorem plazminogenu. LMWH je i v tomto případě výhodnější než nefrakcionovaný heparin, neboť má lépe předvídatelný antikoagulační účinek (4,5,6).

Ovlivnění zevního koagulačního systému heparinem
Při vysvětlování účinku LMWH se v poslední době přisuzuje velký význam potenciaci
inhibitoru zevní cesty aktivace srážení, zvanému též inhibitor tkáňového faktoru (TFPI).
Nové skutečnosti o efektivitě heparinu prostřednictvím zvýšení TFPI ukazují na to, že
heparin ovlivňuje nejen vnitřní systém aktivace koagulace, ale zasahuje výrazně i do zevního systému aktivace hemostázy (2).
Koagulace je patofyziologicky zahajována dvěma mechanismy:
1) aktivací kontaktem ve vnitřním systému,
2) uvolněním tkáňového aktivátoru v zevním systému.
Vzniká labilní koagulační rovnováha mezi koagulačním systémem proteáz, aktivními koagulačními faktory a proteinovými inhibitory koagulace, která zajišťuje kvalitní
funkci koagulačního systému.
Zatímco ve vnitřním sytému aktivace koagulace je dlouho a dobře známa celá řada
inhibitorů, udržujících tuto rovnováhu, odpovídající inhibitor zevního systému aktivace
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byl popsán teprve v roce 1987. Jde o inhibitor tkáňového aktivátoru zevního systému
(tissue factor pathway inhibitor - TFPI) (11).
Tkáňový faktor (TF), jehož uvolnění zahajuje aktivaci v zevním systému, je transmembránový buněčný receptor, který se za normálních podmínek v cirkulaci nevyskytuje. Uvolňuje se do krevního oběhu při poškození stěny cévní nebo z povrchu
stimulovaného mononukleáru. Dále se vytváří komplex TF a faktoru VIIa. Tento komplex se účastní koagulace tím, že aktivuje faktor IX ( FIX) a faktor X (FX). TFPI má
dvojnásobný inhibiční efekt, jednak inhibuje FXa vazbou na jeho aktivní část, a jednak
inhibuje TF pomocí kvarterního komplexu sestávajícího z TFPI, TF, FVIIa a FXa. Tento
komplex reverzibilně inhibuje FXa a není závislý na Ca iontech, zatímco vazba
TF/FVIIa na TFPI a FXa je na vápníku závislá (7,14).
Znalost vlastností inhibitoru tkáňového aktivátoru koagulace má velký význam v objevech posledních let týkajících se patogeneze, léčby a prevence trombózy.
TFPI je protein, který obsahuje 276 aminokyselin a má hmotnost 32 000 daltonů.
V plazmě se prakticky nevyskytuje, váže se na LDH a HDL. Význam TFPI je především
v tom, že dokáže inhibovat malá množství TF, která mají pravděpodobně zásadní úlohu
pro udržení hemostatické rovnováhy (7,11,).
Uvolnění TFPI a zvýšení jeho inhibiční aktivity po podání heparinu se považuje za
jeden z hlavních momentů pro vysvětlení antikoagulační aktivity endotelu. TFPI je účinný při léčbě experimentální diseminované intravaskulární koagulace (DIC), sepse
a trombózy. TFPI a deriváty TFPI mohou být léčebně účinné u nemocných s aktivací
hemostázy, trombotickými a pretrombotickými stavy (1,10,12).
TFPI se uvolňuje do plazmy a jeho hladina je závislá na heparinu. Nízkomolekulární
heparin zvyšuje plazmatickou hladinu TFPI asi 10x. TFPI se dále váže na destičky a na
endotel. 50-70 % váže endotel (endovaskulární pool), ze kterého ho uvolňuje heparin.
Podání nízkomolekulárního heparinu (LMWH) vede ke snížení inhibitoru aktivátoru plazminogenu a výrazně zvyšuje TFPI.
Podání LMWH kromě zvýšení TFPI vede i k selektivní inhibici faktoru Xa, a to bez
nutnosti vazby na AT III, tj. přímou blokádou zevní cesty aktivace hemostázy. Význam inhibice TF, a tedy i zevní cesty, vyplývá i ze studií o DIC (11).
Jestliže se pokusným zvířatům podá TF nebo endotoxin, dojde k DIC pouze v případě, že nemají TFPI. TFPI tedy hraje důležitou roli při inhibici zevní cesty aktivace
tromboplastinu prostřednictvím inhibice TF. TFPI může hrát v budoucnu značnou roli
při léčbě a prevenci místních a systémových hyperkoagulačních stavů. Antitrombotický
efekt LMWH při podkožním podání vytváří antitrombotické prostředí více mechanismy:
a) významně se váže na AT III, a tím selektivněji inhibuje faktor Xa,
b) zvyšuje fibrinolýzu,
c) snižuje inhibitor aktivátoru plazminogenu (PAI),
d) zvyšuje TFPI, a tím inhibuje TF a zevní koagulační systém (7,9,10,12,14,15).
Kromě toho bylo pozorováno významné zvýšení TFPI u nemocných při léčbě heparinem u nádorových onemocnění a u uremických nemocných. Nízkomolekulární heparin uvolňuje TFPI výrazněji než nefrakcionovaný heparin. Léky stimulující TFPI, mezi
které patří LMWH, jsou ve fázi klinického zkoušení a mohly by představovat další úspěšnou etapu v léčbě a prevenci proti arteriálním a žilním trombózám (9,10).
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Závěr
Současné poznatky o účinku nízkomolekulárních heparinů ukazují, že LMWH ovlivňuje hemokoagulaci jak ve vnitřním systému, tak i v zevním systému aktivace tromboplastinu. Potenciace učinku AT III není jedinou cestou, kterou LMWH vytváří
antitrombotické prostředí. Potenciace fibrinolýzy a zvýšení inhibitoru tkáňového faktoru jsou nové skutečnosti, které LMWH stavějí do pozice léku s významným antitrombotickým potenciálem.
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Summary
Histiocytosis in children.
Langerhans cell histiocytosis (LCH) is a rare malignancy disorder of childhood. During
the past few years the scientific view of pathogenesis and classification of LCH has been
changed. The classification and treatment of LCH is complicated by excessive variability of clinical manifestation and course of the disease,ranging from a spontaneously regressing solitary bone lesion to a multisystem life-threatening disorder. Therapeutic
approach depends on the extent of disease. In case of the restricted form, the conservative approach is recommended. Patients with the extensive form of LCH should be treated with risk- related chemotherapy.
Key words: Langerhans Cell Histiocytosis; Classification; Childhood; Therapy

Souhrn
Histiocytóza z Langerhansových buněk (LCH) je vzácné nádorové onemocnění dětského věku. Náhled na patogenezi a klasifikaci LCH prošel v posledních letech významnými změnami. Přesnou klasifikaci a léčbu LCH velmi znesnadňuje značná variabilita
klinických příznaků a průběhu onemocnění, pohybující se od spontánně regredujících solitárních kostních lézí až po multisystémové letální formy. Terapeutické přístupy závisí na rozsahu postižení. Konzervativní přístup s lokální terapií je
doporučován u lokalizovaných forem a komplexní chemoterapie u forem diseminovaných.

LCH - etiopatogeneze
Jen málo nemocí je ve své patogenezi, klasifikaci a klinickém průběhu tak matoucích, jako je skupina histiocytóz. Jedná se o značně nesourodou skupinu onemocnění,
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jejichž společným znakem je lokalizovaná nebo diseminovaná proliferace histiocytů, tzn.
buněk řady monocytomakrofágové na jedné straně a řady Langerhansových a dendritických buněk na straně druhé. Obě řady mají společný původ v pluripotentní kmenové
buňce CD 34+, ze které se diferencují pod vlivem růstových faktorů, zejména GM-CSF
a TNF alfa. Zatímco monocyty a makrofágy jsou profesionálními fagocyty,
Langerhansovy buňky a dendritické buňky mají fagocytární schopnosti jen velmi nízké
a jejich hlavním úkolem v kaskádě imunitních reakcí je prezentace antigenu T lymfocytům. Naše sdělení je zaměřeno především na skupinu histiocytóz z Langerhansových buněk. Tento termín nahradil dříve užívaný název Histiocytosis X, který zavedl
Lichtenstein v roce l953 (8).
Distribuce Langerhansových buněk je za fyziologických okolností omezena na kůži,
lymfatické uzliny, bronchiální sliznici a thymus. Etiologie klonální proliferace
Langerhansových buněk zdaleka není vyjasněna. Svou roli zde podle závěrů současných
výzkumů mohou hrát cytokiny, porucha regulace imunitního sytému a též viry (Human
herpes virus 6) (5).

LCH - klasifikace
Variabilita klinických příznaků a průběhu onemocnění, pohybující se od spontánně regredujících solitárních kostních lézí až po multisystémové letální formy, velmi znesnadňuje přesnou klasifikaci a léčbu LCH. Všeobecně uznávaná klasifikace histiocytóz
dle Histiocytární společnosti z r. l987 dělí histiocytární onemocnění do známých 3 tříd
(5):
I. třída: Histiocytóza z Langerhansových buněk
II. třída: Histiocytóza z mononukleárních fagocytů jiných než Langerhansova buňka
- Hemofagocytující histiocytóza (familiární nebo reaktivní)
- Sinusová histiocytóza s masivní lymfadenopatií (Rossai-Dorfman sy)
- Juvenilní xantogranulom
- Retikulohistiocytom
III. třída: Maligní histiocytární onemocnění
- Akutní monocytová leukemie (FAB M-5)
- Maligní histiocytóza
- Histiocytární lymfom
Samotná skupina Langerhansových histiocytóz byla dle klasického dělení
Lichtensteina z r. l953 (8) členěna s ohledem na klinický průběh na 3 základní jednotky:
l. Eosinofilní granulom: lokalizované postižení kostí.
2. Hand-Schüller-Christianova choroba: subchronické nebo chronické onemocnění,
nejčastěji charakterizované triádou „geographic skull“, exoftalmus, diabetes insipidus.
3. Letterer-Siweho choroba: akutní nebo subakutní diseminované onemocnění.
Klasický obraz jednotlivých forem LCH však pozorujeme velmi zřídka.
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V posledních letech je tedy snaha najít klasifikační systém, který by lépe vyhovoval
histopatologickému dělení stejně jako klinickému obrazu choroby.
V tabulce 1 uvádíme novou klasifikaci histiocytóz podle souborné práce amerických
autorů publikované v r. l994 (2). Ve srovnání s původním rozdělením dle Histiocytární
společnosti má sice mnoho společných znaků, ale přísně rozlišuje skupinu reaktivních
a maligních LCH a již nedává do jedné skupiny maligní onemocnění makrofágů
a Langerhansových buněk. V samotné skupině LCH upouští od poněkud rigidního rozdělení dle Lichtensteina a název jednotky je spíše popisem biologického chování choroby.
Tabulka 1.

Klasifikace histiocytóz
I. Reaktivní makrofágové histiocytózy
M-I Střádající onemocnění
M-II Benigní proliferativní makrofágová onemocnění
M-III Nemaligní hemofagocytující makrofágová onemocnění
-Fulminantní hemofagocytující lymfohistiocytóza (reaktivní, familiární)
-Rossai-Dorfman sy
II. Maligní makrofágová onemocnění
M-IV Akutní monocytární leukemie (FAB M5)
M-V Chronická myelomonocytární leukemie
M-VI Maligní 5q35 histiocytóza
III.Reaktivní LCH
L-I Benigní LCH
A: Eosinofilní granulom: klin. průběh variabilní - benigní až agresivní.
Postižení kostí, plic, hypofýzy a vzácně jater a sleziny.
B: Relabující LCH: klin. průběh od benigního po agresivní, zřídka
smrtelný. Relabující.
C: Congenital self healing histiocytosis: pouze kožní postižení - zcela
benigní.
IV. Maligní LCH
L-II Progresivní LCH: klin. průběh fatální, infiltrace kůže, kostní dřeně,
viscerálních orgánů
L-III Lymfom z Langerhansových buněk: agresivní lymfom
L-IV Lymfom z dendritických buněk: omezený pouze na uzliny

V případě LCH je však dělení na maligní a benigní proces opět dosti mlhavé, neboť
u všech, tedy i klinicky jasně benigních forem, byla prokázána klonalita procesu, tj.
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známka malignity (10). Není vzácností, že nemoc původně probíhající jako monoostotická léze přejde po určité době latence do diseminované agresivní formy s orgánovým
postižením. Průběh progresivní formy je od samého počátku akutní s multiorgánovým
postižením a dysfunkcí, s mortalitou 40-80 % (2). V každém případě je nutno zdůraznit
špatnou, až téměř žádnou korelaci mezi histologickým nálezem z ložiska a klinickým
průběhem onemocnění.

LCH - klinika a diagnostika
Incidence LCH v pediatrické populaci je 3 - 4 případy na l mil. dětí za rok. Maximum
výskytu je mezi l. a 3. rokem života, chlapci jsou postiženi 2x častěji než dívky. Klonální
proliferace postihuje kterýkoliv orgán, častější je postižení kůže, kostí, uzlin. Postiženy
mohou být dále játra, slezina, GIT, plíce, CNS a vzácně thymus, urogenitální trakt (5).
V l5-50 % je průběh komplikován vznikem diabetu insipidu (DI), který může být prvním
a po dlouhou dobu jediným příznakem LCH, a stejně tak se může objevit kdykoliv v průběhu nemoci, i po skončení léčby. Patogeneze tohoto postižení není dosud spolehlivě vysvětlena. S největší pravděpodobností se nejedná o prostou infiltraci hypofýzy LCH
buňkami. Snížená sekrece ostatních hypofyzárních hormonů se pozoruje jen velmi vzácně (4).
Dle diagnostických kritérií světové Histiocytární společnosti je pro definitivní diagnózu LCH nutný jednak nález ve světelném mikroskopu - tzn. nakupení tzv. LCH buněk
s větší či menší příměsí eosinofilů. Druhou podmínkou diagnózy je nález Birbeckových
granul v elektronovém mikroskopu a/nebo CDla pozitivity. Histochemický průkaz pozitivity S-l00 proteinu, peanut lecitinu, ATP-asy, alfa D manosidasy nebo neuron specifické
enolasy je pro diagnózu doplňující, avšak nespecifický (5). Svá úskalí má i diagnostika
kostních lézí LCH, kdy je prokázána menší citlivost scintigrafie ve srovnání s prostým rtg
snímkem. Jedna z posledních studií na toto téma však naznačuje, že v případě detekce
postižení žeber, páteře a pánve by tomu mohlo být i naopak (3).
Platný staging LCH je uveden v tabulce 2 (5).

Tabulka 2.

LCH - rozsah onemocnění
I. Izolovaná forma LCH
A: Kožní forma
B: Monoostotická léze +/- DI, uzliny, kůže
C: Polyostotické léze +/- DI, uzliny, kůže
II. Diseminovaná forma LCH
A: Orgánové postižení +/- kosti,uzliny, DI, kůže (bez dysfunkce)
B: Orgánové postižení +/- kosti,uzliny, DI, kůže (s dysfunkcí)
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LCH - terapie
Terapie LCH se odvíjí od stagingu nemoci v jejím počátku, tak jak je uveden v tabulce 2.
V zásadě konzervativní přístup je doporučován v terapii izolovaných forem.
V případě izolované kostní léze lze vystačit s exkochleací nebo pouhou biopsií z ložiska, kdy samotný chirurgický zásah „nastartuje“ proces spontánního hojení léze. Lze
použít topicky steroidy, popř. i intraoseálně (7). Radioterapie je užíváno v dětském věku
jen výjimečně, v emergentních situacích (útlak páteřního kanálu apod).
Přístup k léčbě polyostotických lézí již není tak jednoznačný. Jsou pracoviště, která
trvají na konzervativním přístupu nebo jen velmi mírné chemoterapii (Prednison, 6 merkaptopurin) (9). Ovšem zatím nejrozsáhlejší evropská studie s protokolem DAL HX 83
ukázala oprávněnost včasného nasazení středně intenzivní, prolongované chemoterapie
i u pacientů s mnohočetným kostním postižením, zvláště pak, pokud jsou mladší 2 let
v době diagnózy. Jedním z největších prokázaných přínosů tohoto přístupu je výrazné
snížení výskytu DI v dalším průběhu nemoci (kumulativní risk v mediánu 5 let po dg. ll %
versus 36 % při konzervativním přístupu) (6).
U diseminovaných forem onemocnění je léčbou volby „risk related“ chemoterapie.
Protokolů je v současnosti k dispozici několik. Na našem pracovišti jsme dosud používali rakousko-německý DAL HX 83, který je protokolem s největším počtem odléčených
pacientů a zatím nejlepšími výsledky. V současné době přecházíme, stejně jako ostatní
onkologická centra v České republice, na protokol LCH II. Základními léky jak v tomto, tak i ve výše zmíněmém DAL HX 83 jsou epipodophylotoxiny, vinca alkaloidy,
Prednison, merkaptopurin, anthracykliny.
Léčebné výsledky protokolu DAL HX 83 na souboru 106 pacientů jsou velmi příznivé pro skupinu pacientů s mnohočetným kostním postižením a skupinu se současným
postižením měkkých tkání - overall free survival (OFS) l00 %, resp. 96 % v 6 letech.
Znatelně horší je prognóza pacientů s orgánovou dysfunkcí - s 6letým OFS 62 % - navzdory velmi intenzivnímu protokolu (6).
Zatím spíše ve stadiu experimentu je léčba vysokodávkovanými imunosupresivy
a transplantací kostní dřeně. Léčba monoklonálními protilátkami proti CDla receptoru
je velmi slibná metoda, jejíž účinnost však ještě zdaleka není seriózně ověřená, stejně
jako pokusy ovlivnit průběh nemoci podáváním interferonu alfa (7).
Včasná, razantní a prolongovaná léčba zlepšuje dlouhodobou prognózu pacientů
s multiorgánovým postižením, přičemž rychlost ústupu iniciálních příznaků nezávisí na
stupni původního postižení a je predikcí další prognózy.
Stále velmi špatná je prognóza dětí, které splňují všechna 3 kritéria zvýšeného rizika,
tj. mladších 2 let v době diagnózy s multiorgánovým postižením a dysfunkcí. Tyto děti ve
většině případů neodpovídají na iniciální léčbu a mortalita se pohybuje od 40 do 70 % (6).
Velká pozornost je věnována nežádoucím účinkům chemoterapie, a to zvláště leukemogennímu účinku etoposidu, který je zároveň prakticky nejúčinějším agens v terapii
LCH. Kumulativní riziko vzniku sekundární akutní myeloblastické leukemie v mediánu
6 let po léčbě je 6 % u pacientů s dávkou etoposidu vyšší než l500 mg/m2. Je tedy vždy
nutno, jako ve všech případech podávání cytostatik, zodpovědně zvážit riziko a přínos
terapie (l).
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Závěr
LCH je v současné době považována za onemocnění způsobené klonální proliferací
LCH buněk, a tím tedy za onemocnění v podstatě maligní. Nejnovější klasifikace již více
přihlíží ke klinickému obrazu choroby. Léčebná strategie středně intenzivní chemoterapie s prolongovanou udržovací léčbou je podle posledních poznatků na místě i u pacientů s mnohočetným kostním postižením. Další kontrolované studie ukáží, zda-li přece
jen pro část těchto pacientů nebude vhodnější redukce intezity chemoterapie.
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Summary
Chronic persistent cough - the dilemma not only for general practitioner.
In a short rewiew, the autors discuss the problem of chronic persistent cough with special attention to its postinfectious and asthmatic etiology. They stress the inability of
even specialised investigations ( fiber bronchoscopy with histologic airway mucosa investigation, bronchoalveolar lavage fluid and cytology examination, bronchial hyperreaktivity estimation ) to prove the exact mechanism of chronic persistent cough in
a relative high proportion of patients, leaving these subject without the possibility of causal therapy.
Key words: Chronic persistent cough; Postinfectious; Asthmatic

Souhrn
Autoři uvádějí stručný přehled problematiky chronického perzistujícího kašle se zvláštním zřetelem na postinfekční a astmatickou etiologii. Ukazují, že ani speciální vyšetřovací metody (fibroskopie s histologickým vyšetřením sliznice, vyšetření buněčné
a solubilní části bronchoalveolární laváže, vyšetření bronchiální hyperreaktivity) nedokáží v určitém procentu nemocných určit přesnou etiologii chronického perzistujícího
kašle, a tím indikovat kauzální léčbu.

Definice
Chronický perzistující kašel (CHPK) je kašel trvající minimálně 4 - 6 týdnů. Tato časová hranice je pouze arbitrární, někteří autoři mluví o CHPK již po třech týdnech od
vzniku kašle. Rozdíl proti chronickému kašli je v tom, že CHPK vznikl u člověka předtím nekašlajícího. Jde většinou o kašel dráždivý, s malou nebo obtížnou expektorací.
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Indukován bývá akutní infekcí dýchacích cest. Jeho prevalence je 2 % - 40 %, na tento
značný rozptyl má vliv míra kouření a některé faktory zevního prostředí v určité lokalitě. Až 50 % návštěv v ambulancích praktických lékařů je z důvodů různých forem kašle.
CHPK bývá často problémem jak diagnostickým, tak terapeutickým.

Etiologie
Určení etiologie CHPK je velmi obtížné, určitým vodítkem může být doporučený protokol Irwinga (11). Jde o poměrně složitý anatomický a diagnostický protokol, ve kterém je v postupných krocích odebrána podrobná anamnéza, RTG plic, vylučuje se
možná noxa. Při negativním nálezu je doporučeno provedení spirometrického vyšetření
s bronchodilatačními a bronchoprovokačními testy. Při podezření na zadní rýmu je nutné ORL vyšetření, při podezření na alergickou etiologii vyšetření alergologem. Pokud je
abnormální nález na RTG či nadměrná produkce sputa, je doporučena bronchoskopie.
Při negativních nálezech je vylučován gastroezofageální reflux i při nepřítomnosti gastrointestinálních příznaků. Pokud byla všechna vyšetření včetně bronchoskopie negativní, je nutné vyloučit kardiologické onemocnění. Uvádí se, že v běžné klinické praxi je
správná etiologie diagnostikována jen asi u 14 % pacientů a po podrobném vyšetření zůstává až 20 % nemocných bez určení přesného původu CHPK (1).
Nejčastějšími příčinami CHPK jsou: asthma bronchiale (AB), pozánětlivé postižení
dýchacích cest, zadní rýma a gastroezofageální reflux.

Diagnostika a diferenciální diagnostika
V diagnostice CHPK činí největší problém odlišení pozánětlivého kašle od kašle astmatického, protože u obou mohou být velmi podobné klinické a laboratorní nálezy.
Některé laboratorní__metody, často užíváné pro odlišení poinfekčního a astmatického kašle s uvedením jejich změn, jsou naznačeny v tabulce 1. V případě poinfekčního
kašle bývají zpravidla výsledky těchto vyšetření normální, u astmatického kašle mohou
být charakteristické změny především u atopických nemocných. Jedná-li se o neatopickou formu astmatu, jsou výsledky těchto vyšetření většinou také normální.
Tabulka 1. Shrnutí pozitivity či negativity výsledků některých laboratorních metod užívaných
pro odlišení poinfekčního a astmatického kašle.
VYŠETŘENÍ
RTG plic
FEV 1
Eosinofily v krvi
IgE v séru
Kožní testy
ECP*

POZÁNĚTLIVÝ CHPK
normální
normální
normální
normální
normální
normální

* Eosinofilní kationový protein v séru

ASTMATICKÝ CHPK
normální
snížená či normální
zvýšené či normální
zvýšené či normální
pozitivní či normální
zvýšený či normální

135

Nepřinesou-li výše uvedená vyšetření jednoznačné závěry, je nutné zvolit složitější
diagnostické postupy, z nichž nejužívanější jsou fibrobronchoskopie s provedením biopsie pro histologické a imunohistochemické vyšetření. Výhodná je i bronchoalveolární
laváž (BAL) s určením charakteru převažujících buněk v nátěru, vyšetřením jejich imunobiologických charakteristik, eventuálně stanovením produktů těchto buněk v lavážní
tekutině (cytokiny, adhezivní molekuly apod.). Určité světlo pro odlišení pozánětlivého
a astmatického kašle může přinést vyšetření bronchiální_hyperreaktivity.
Histologické_nálezy v sliznici dýchacích cest u perzistujícího kašle s AB či bez AB
nejsou zcela charakteristické. U obou je přítomen edém, deskvamace ciliárních buněk,
je zvýšen počet lymfocytů, leukocytů, mastocytů, bývá submukózní fibróza, metaplazie
a zvýšený počet pohárkových buněk. U nemocných s asthma bronchiale lze najít ztluštělou bazální membránu, zvýšený počet eosinofilů. Eosinofily jsou vždy prokazovány ve
sliznici dýchacích cest astmatiků, někteří autoři nalezli eosinofily i u některých pacientů s CHPK bez prokázané alergie. Jako příčina tohoto jevu jsou diskutovány virové pozánětlivé stavy či působení bakteriálních alergenů přes mechanismus tvorby IgE.
Nálezy v bronchoalveolární laváži (BAL) nejsou jednoznačné, často nekorelují s histologickým nálezem v sliznici dýchacích cest, nebývá korelace mezi tíží postižení sliznice
a nálezem v BAL.
U nemocných s chronickou bronchitidou jsou v BAL prokazovány zánětlivé markery jako zvýšení neutrofilů, lymfocytů, myeloperoxidázy, molekul zprostředkujících adhezi leukocytů na endotel ELAM1, intercelulárních adhezivních molekul ICAM1
a vaskulárních adhezivních molekul VCAM1.
U alergického zánětu je v BAL prokazováno zvýšené množství IgE, ECP (eosinofilní kationový protein), mastocytů, tryptázy.
Z interleukinů se vyskytuje u asthma bronchiale IL 4, IL 5, u chronické bronchitidy
IL 8.
Průkaz hyperreaktivity dýchacích cest jako projevu asthma bronchiale by mohl být
jednoduchým diferenciálním kritériem pro rozlišení od pozánětlivého kašle. V poslední
době je bronchokonstrikce jako příčina kašle velmi diskutována. Převládá názor, že reflexy pro bronchokonstrikci mají odlišné dráhy od drah vedoucích vzruchy pro vznik kašle. Fuller (5) ve své studii měl pacienty s CHPK, kteří dobře reagovali na léčbu
betamimetiky, aniž měli prokazatelnou obstrukci v plicních funkcích, a měli i negativní
bronchoprovokační testy. Gibson (6) ve své práci poukazuje na pacienty s perzistujícím
kašlem, s prokázanými eosinofily ve sliznici dýchacích cest a bez nálezu bronchiální hyperreaktivity, kteří nereagovali na betamimetika, ale ústup kašle nastal po ordinaci inhalačních kortikoidů. Fujimura (4) popsal kašlající pacienty s prokázanou atrofií sliznice
dýchacích cest rezistentní na léčbu betamimetiky, ale dobře reagující na kortikoidy.
Hyperreaktivita bronchů je dynamický proces a je velice obtížné stanovit, kdy jde
o funkční abnormalitu dýchacích cest a kdy je způsobena patologickými změnami bronchiální sliznice. Obvyklý názor, že hyperreaktivita dýchacích cet je v přímé souvislosti
se zánětem sliznice, je v současné době zpochybňován. Smith (14) nedosáhl změny v hyperreaktivitě dýchacích cest léčbou potlačující zánětlivou infiltraci. Podobně Evald (2)
měl některé pacienty po zánětu dýchacích cest s kašlem a prokázanou hyperreaktivitou,
kteří nereagovali na léčbu inhalačními kortikoidy.
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Není zatím také uspokojivě vysvětleno, jak zánět ovliňuje kašlací reflex a hyperreaktivitu dýchacích cest, ať už je etiologie zánětu způsobena virovou infekcí či expozicí
alergenu. Pacienti s perzistujícím kašlem bez asthma bronchiale mívají v dýchacích
cestách signifikantně zvýšený počet zánětlivých buněk. Na léčbu inhalačními kortikoidy
reagovala jak polovina ze skupiny s hyperreaktivitou dýchacích cest, tak polovina ze skupiny bez hyperreaktivity dýchacích cest. Zatím nevíme, proč se u některých nemocných
s CHPK a prokázanými známkami zánětu dýchacích cest rozvine bronchiální astma,
kdežto u jiných přetrvává kašel bez astmatu. Některé práce prokázaly, že polovina dětských pacientů s CHPK má pozitivní bronchoprovokační testy, ale jen u 11 % z nich se
později rozvine AB.
Z těchto poznatků vyplývá:
a) dosud chybí přesnější specifikace diagnostických markerů k odlišení (pre) astmatického kašle od perzistujícího kašle jiné, hlavně pozánětlivé etiologie,
b) terapie CHPK je obvykle empirická proto, že často neznáme přesnou vyvolávající příčinu. Přesto se nám většinou podaří nemocné s CHPK zbavit kašle, když vycházíme
v terapii z některých výše uvedených poznatků klinických a obvyklých či speciálních
laboratorních vyšetření.
Osvědčená schémata pro léčení postinfekčního a astmatického CHPK jsou uvedena
v tabulkách 2 a 3.
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Tabulka 2.

LÉČBA POINFEKČNÍHO KAŠLE:
a) ANTITUSSIKA (centrální, periferní) +
INHALACE (Vincentka, Celaskon, Panthenol, eventuálně Mesocain)
PŘETRVÁVÁNÍ CHPK
b) ANTICHOLINERGIKA - Atrovent či Berodual spray
NENÍ EFEKT PŘIDÁVÁME
c) INHALAČNÍ KORTIKOIDY

Tabulka 3.

LÉČBA ALERGICKÉHO KAŠLE:
a) INHALAČNÍ KORTIKOIDY
b) BETA2MIMETIKA
c) ANTICHOLINERGIKA

MUDr. Zdeňka Paráková,
Jungmannova 1393,
500 02 Hradec Králové.
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Summary
Liver Immunopathology.
Genetic predisposition associated with specific HLA antigens is pressumed for a number of liver diseases. The possible role of cytokins in different liver disorders has been
reported. Specific antibodies have been demonstrated in autoimmune liver diseases.
Liver disorders induced by accumulation of endogenous bile acids or by drugs appear to
have an immunological basis.
Key words: Liver diseases; Cytokins

Souhrn
U řady jaterních onemocnění se předpokládá genetická predispozice spojená s výskytem
určitých HLA antigenů. Existují práce poukazující na úlohu cytokinů v rozvoji řady jaterních onemocnění. U autoimunitních onemocnění bývají přítomny různé protilátky.
Předpokládá se, že ke vzniku imunologicky podmíněných jaterních poškození vede akumulace endogenních žlučových kyselin, rovněž k nim přispívají léky.

Játra jsou orgánem významně zapojeným do homeostatických funkcí organismu.
Kromě uplatnění v metabolismu sacharidů, lipidů a proteinů produkují proteiny nezbytné pro koagulaci krve, mají vztah ke krvetvorbě, zasahují i do metabolismu vitaminů, významná je jejich detoxikační funkce. Je zcela zřejmé, že postižení jater může mít až
fatální následky. Příčiny možného postižení jsou různé. Díky poznatkům v imunologii,
zaváděním nových, přesnějších metodik vyšetřování vychází najevo řada vztahů mezi
imunitními ději v játrech a jejich souvislosti s již známými onemocněními.
Geny lokalizované v „Major Histocompatibility Complex“ na krátkém raménku
chromozomu 6 mají centrální úlohu v kontrole imunitních odpovědí. Jejich produkty MHC třídy I (HLA - A, B, C) a třídy II (HLA - DR, DP, DQ) antigeny jsou vysoce polymorfní membránové proteiny, které tvoří komplexy s imunogenními peptidy, vyvolá-
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vající vhodnou imunitní odpověď. Existují studie zabývající se vztahy mezi těmito imunogenetickými faktory a vnímavostí k různým onemocněním a poškozením jater. Byla
zjištěna statisticky větší frekvence výskytu HLA - B 14 u pacientů s chronickou perzistující nebo aktivní hepatitidou C, zatímco u hepatitidy B a D nikoliv. Zajímavé je i zjištění výskytu HLA - DR 5 u italských pacientů jako protektivního faktoru chronické
hepatitidy C (9). Autoimunitní onemocnění jater jako primární biliární cirhóza (PBC)
má pravděpodobně imunogenetickou predispozici k MHC I. nebo II. třídy. Na rozdíl od
normálních jater, kde je exprese HLA limitována, pacienti s PBC mají přítomnou expresi HLA antigenů I. třídy na hepatocytární membráně a II. třídy na buňkách žlučovodů (2). Některé práce uvádějí vztah tohoto onemocnění k HLA - DR 8. HLA - DR 4 byly
identifikovány jako rizikové faktory autoimunitní hepatitidy typu 1 (6). Tyto alely dekódují specifické pořadí aminokyselin DR polypeptidu, který determinuje schopnost molekul třídy MHC II vázat a prezentovat antigen T buňkám. Jedním
z nejpravděpodobnějších cílů při autoimunitní hepatitidě je asialoglykoproteinový receptor (ASGPR) na povrchu periportálních hepatocytů (5, 4). Svědčí pro to klony
T lymfocytů dobře rozlišujících tuto molekulu, izolované z krve a jater postižených pacientů. HLA - DR 3 bývá uváděn v souvislosti s primární sklerotizující cholangitidou
(PSC).
Léky podávané v terapeutických dávkách mohou vést ke vzniku hepatitidy na toxickém nebo imunologickém podkladě. Imunologický základ podporují symptomy hypersenzitivity jako horečka, exantém, eozinofilie, mnohem rychlejší projev onemocnění po
opakovaném podání léku oproti prvnímu podání. Jaterní léze často zahrnují infiltraci jaterního parenchymu imunokompetentními buňkami, v některých případech byly zjištěny protilátky proti buněčným složkám. Uvádí se, že tytéž léky mohou způsobit toxickou
hepatitidu u jedněch pacientů, zatímco u druhých imunoalergickou.
Existují práce poukazující na úlohu cytokinů v rozvoji řady jaterních onemocnění.
TGF beta má význam ve fibrotické a cirhotické transformaci jaterního parenchymu indukcí syntézy a akumulací komponent extracelulární matrix. Rovněž se uplatňuje při zánětu. Antifibrinogenetické působení je přisuzováno IL-4, IL-10 a interferonu gama
a beta. U alkoholického jaterního onemocnění byla v řadě prací prokázána zvýšená koncentrace a aktivita plazmatických, monocytárních a hepatálních cytokinů jako IL-1, IL6 a TNF. U jedné z forem tohoto onemocnění, alkoholické hepatitidy, je charakteristická
infiltrace jater neutrofily doprovázená vysokým počtem neutrofilů v periferii. IL-8, cytokin aktivizující neutrofily, může být u alkoholické hepatitidy produkován
Kupfferovými buňkami a hepatocyty (4).
Rozvoj virových onemocnění jater závisí na kapacitě imunitního systému rozeznávat
jedinečné sekvence virových polypeptidů a zároveň na schopnosti T a B lymfocytů rozlišovat velké množství antigenů. Hypervariabilní region HCV vykazuje časté mutace
a může být příčinou perzistující infekce snížením protilátkové odpovědi. Viry mohou inhibovat buněčně zprostředkovanou imunitu. U pacientů s chronickými jaterními onemocněními byly popsány určité změny v buněčně zprostředkované imunitě, jako např.
poškození pozdního typu hypersenzitivity při kožních antigenových testech in vivo.
Během virové infekce může dojít k expresi Fas antigenu v cytoplazmě nebo na povrchu
hepatocytů. Fas ligand zjištěný na povrchu cytotoxických T lymfocytů adheruje k tomu-

141

to antigenu a mechanismem apoptózy dochází k buněčné smrti (7). To může být jeden
z mechanismů poškození jater nejen u hepatitidy B.
U autoimunitních jaterních onemocnění bývají přítomny i různé protilátky.
Antineutrofilní protilátky typu 1 (ANCA 1) byly popsány u pacientů s PSC i u jiných jaterních onemocnění - jako autoimunitní hepatitida (AIH) a PBC. AIH a PBC mají podobný výskyt Ig G podtříd s predominancí Ig G 1 a 3 (8). Tyto podtřídy vykazují
výraznější komplement aktivační kapacitu. Výskyt těchto protilátek může být odrazem
obdobného mechanismu imunitní regulace (1). U PBC bývají přítomny antimitochondriální protilátky M 2, M 4, M 8 a M 9. Hlavně díky zvýšené hladině sérových Ig M je zde
hypergamaglobulinemie. Ta je výsledkem zvýšené kooperace T a B lymfocytů zprostředkované lymfokiny, neboť T lymfocyty zvýšeně produkují lymfokiny regulující proliferaci
a diferenciaci B lymfocytů (3).
Předpokládá se, že akumulace endogenních žlučových solí v játrech, jako je tomu
u cholestázy, vede rovněž ke vzniku imunologicky podmíněných jaterních onemocnění.
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HENOCH-SCHÖNLEINOVA PURPURA
U DOSPĚLÉ NEMOCNÉ S MESANGIOPATICKOU
(MESANGIOPROLIFERATIVNÍ)
GLOMERULONEFRITIDOU
Tomáš Vašátko, * Zdeněk Nožička, Eliška Pintérová, Zbyněk Hrnčíř
II. interní klinika FN a LF UK v Hradci Králové;
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*Fingerlandův ústav patologické anatomie FN a LF UK v Hradci Králové;
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Summary
Henoch-Schönlein purpura in adult female patient suffering from mesangiopathic (mesangioproliferative) glomerulonephritis.
An observation of a 19-year old female-patient with Henoch-Schönlein purpura, manifested by a scanty finding of recurrent palpable purpura and dysmorphic erythrocyturia
is described. Biopsy of the kindney revealed mesangiopathic glomerulonephritis. This
finding led to entry therapy with one-gram intravenous pulses of methylprednisolone.
We present the observation, because of the fact, that the disease occurred not before the
adult age and that a fairly scarce type of affection of the kidney was demonstrated.
Key words: Henoch-Schönlein purpura; Mesangiopathic glomerulonephritis; Pulse
methylprednisolone therapy

Souhrn
Popsáno pozorování 19leté nemocné s Henoch-Schönleinovou purpurou, která se manifestovala skromným nálezem rekurující hmatné purpury a dysmorfní erytrocyturií. Biopsie
ledviny prokázala mezangiopatickou glomerulonefritidu. Tento nález vedl k vstupní terapii
jednogramovými i.v. pulzy methylprednisolonu. Pozorování uvádíme proto, že k onemocnění došlo až v dospělém věku a byl prokázán poměrně vzácný typ postižení ledvin.
Vybrané zkratky:
ANCA - autoprotilátky proti antigenům cytoplazmy neutrofilních leukocytů, EFB - elektroforéza bílkovin, GNF - glomerulonefritis, HSP - Henoch- Schönleinova purpura, IF imunofluorescence, RF - revmatoidní faktor.
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Úvod
Henoch-Schönleinova purpura (HSP) se řadí mezi systémové vaskulitidy s postižením
malých cév bez asociace k autoprotilátkám proti antigenům cytoplazmy neutrofilních
leukocytů (ANCA) (9).
V populaci se onemocnění vyskytuje především u dětských pacientů, většinou mladších
10 let, v poměru muži:ženy 2:1, více v zimních měsících, geograficky častěji v mírném pásu.
Etiologicky jsou zvažováni tito činitelé: infekce, léky (penicilinová řada, erytromycin), neoplazmata, systémová onemocnění pojiva, střevní a jaterní onemocnění, genetické predispozice (HLA DR4, HLA Bw35), těhotenství, „Mediterranean fever“ a další (4,7).
Klinicky se HSP projevuje rozmanitými příznaky. Obligátním nálezem je hmatná
purpura s výsevy v opakovaných atakách (časově přibližně po dvou týdnech), lokalizovaná především kolem kotníků, na bércích, hýždích, méně na trupu, obličeji či jiných
částech těla. Asi v 80 procentech případů je př ítomna GIT symptomatologie (tyto příznaky dominují především u dětských pacientů): koliky, krvácení, výjimečně i intususcepce a ileus. V 60 procentech má HSP kloubní projevy (prchavé polyartralgie, občas
i artritidy). V 45-75 procentech se vyskytují horečky či subfebrilie. Ve 25-50 procentech
nacházíme postižení ledvin. Jedná se o hematurii (erytrocyturii) r ůzné intenzity často
s malou proteinurií, méně často hypertenzi, nefrotický syndrom či redukci renálních
funkcí. Do renální insuf icience dospěje asi 5 % pacientů (1,12). Jinými, méně častými
příznaky jsou: edém skrota a chámovodu, bolesti hlavy, periferní neuropatie a jiná neurologická symptomatologie, myalgie, výjimečné je postižení srdce či plic.
Z laboratorních hodnot jsou sledovány zvýšené hodnoty reaktantů akutní fáze.
Asi v 50 % případů se zjistí zvýšené hodnoty IgA (polymerní formy) (4,7,12) či revmatoidní faktory (RF) ve třídě IgA, známky aktivace komplementu alternativní cestou
(snížení C3, properdinu, norm. hladiny C4 a C1q) (4). Můžeme prokázat také kryoglobulinemii a vyšší hodnotu ASLO v séru.
Pro diagnózu jsou rozhodující nálezy histologické. Z kožní biopsie v místě výsevu
purpury (nejlépe v akutní fázi) nacházíme histologicky obraz leukocytoklastické vaskulitidy (infiltrace neutrofilů + Ery, později lymfocytární a mononukleární infiltrát) a imunofluorescenčně (IF) IgA depozita, případně C3 a fibrin (1,12). Ve většině případů je
postižena postkapilární část drobných cév. Při klinických či laboratorních známkách postižení ledvin provádíme nefro-biopsii, která bývá rozhodující nejen pro stanovení diagnózy, ale také pro další terapeutický postup a posouzení prognózy onemocnění. Na
základě histologických změn a IF průkazu IgA depozit (možný výskyt i IgG, C3, fibrinu, C1q /1/) rozlišuje Niaudet (151 klinicko- nefrologických korelací - /10/) 4 formy: mesangiopatická glomerulonefritida (GNF), fokální a segmentální GNF (tento obraz bývá
typický - /1,12/), difuzní proliferativní endokapilární GNF, endo- a extrakapilární GNF.
Cílem vlastní práce je stručný popis pozorování u dospělé ženy s rekurující hmatnou
purpurou, dysmorfní erytrocyturií a neobvyklým typem postižení ledvin dle bioptického
nálezu.

Popis případu
19letá pacientka byla opakovaně krátkodobě hospitalizována na II. interní klinice v období 05/96 - 02/97. Rodinná anamnéza bez pozoruhodností. Nekuřačka. Alergie na
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PNC, pozit. precipitace na Ferronat, Ascorutin. Od 09/95 pozorovala „praskání“ kapilár na kůži se zarudlou hmatnou vyrážkou až 2,5 cm hojící se krustičkou, zvláště na kotnících a bércích až ke kolenům, minimálně i na stehnech, břiše a obou horních
končetinách s trváním výsevů 1-2 týdny a opakováním těchto výsevů nepravidelně po 24 týdnech s jistým provokujícím vlivem fyzické námahy (např. delší chůze). Počátek obtíží udávala asi 3 týdny po infekci horních cest dýchacích (tyto později opakovaně).
Z dalších obtíží udávala nepravidelné bolesti hlavy, svalů a kloubů (bez otoků) na horních a dolních končetinách, občasné subfebrilie v časové souvislosti s výsevem vyrážky.
Počátkem roku 1996 pozorovala jedenkrát jasně červenou krev ve stolici, dle rektoskopie se jednalo o „zánět“ (anam. údaj od pacientky). Poté 3 týdny podáván Salofalk, epizoda se již neopakovala. Mívala necharakteristické bolesti břicha, občas i bolest
v bedrech bez přímého časového vztahu ke kožním výsevům.
Pro tyto obtíže byla hospitalizována 03/96 na kožním odd. a 05/96 na interním odd.
nemocnice ve Svitavách s nálezy výsevů drobných petechií na obou dolních končetinách, místy snad až sufuze. Z dokumentace zjištěny tyto laboratorní nálezy: FW 22
mm/1 hod, krevní obraz včetně trombocytů v normě, pozitivní Rumple-Leedův test, vyšetření hemokoagulace v normě. V moči a sedimentu zjištěna erytrocyturie (Ery 21-40),
nečetný nález leukocytů a epitelií, kvalitativně bez proteinurie, kvantitativně bílkovina
0.023g/24 hod. Clearance endogenního kreatininu 1.025 ml/s, tubulární resorpce 99.15 %.
Biopsie z kožní eflorescence na stehně byla hodnocena jako kapilaritida s rozpadlými
polymorfonukleáry a s erytrocyty v okolí.
S tímto nálezem byla pacientka odeslána 05/96 k vyšetření na II. interní kliniku
Fakultní nemocnice v Hradci Králové. V objektivním nálezu při přijetí zjištěny tyto odchylky: hypertrofie krčních mandlí, skromná hmatná purpura kolem kotníků s krustičkou velikosti do 1 cm, ojedinělé petechie na trupu a horních končetinách. Ostatní
somatický nález včetně krevního tlaku v normě.
Základní laboratorní vyšetření shrnuje tabulka 1. Z dalších laboratorních nálezů uvádíme: diferenciální rozpočet leukocytů a trombotický standard v normě (krvácivost, srážlivost, trombelastogram, retrakce koagula, finbrinolyt. aktivita, FDP, APTT, INR, trombin.
čas, konzumpce protrombinu), Rumple-Leedův test byl pozitivní. Sternální punkce: cytologicky necharakteristický nález, cytogenetické vyšetření v normě. Biochemický profil
Tab. 1.
Teplota (°C)
v axile
FW mm/1.hod
Hb
(g/l)
Htk
(%)
Leu (x109/l)
Trom (x109/l)
Stolice
OK

05/96
36,8

10/96
37,3

01/97
36,8

02/97
36,8

28
123
0,35
5,7
234
1x slabě
pozit.

24
135
0,38
12,0
282

10
131
0,37
10,3
260

12
126
0,38
10,9
264

146

pouze s mírně zvýšenými hodnotami cholesterolu a triglyceridů. Kultivační vyšetření
(nos, krk, moč, stolice) opakovaně negativní, jedenkrát vypěstován v krku Streptococcus
beta haemolyticus (08/96). Cílené biochemické a imunologické vyšetření vedlo ke zjištění vyšší hodnoty IgG (22.22g/l), hraniční hodnoty kys. sialové(0.8 g/l). Ostatní hodnoty
byly v mezích normy (EFB séra, CRP, orosomukoid, C3 a C4, orgánové protilátky,
ANCA protilátky, LFT, HAT, CIK/PEG, kryoglobulin, antikardiolipinové protilátky, „total“ ANA/IF, anti ds DNA/IF, anti SS-A/SS-B/ ID, anti Sm/RNP/ID, Le buňky). EKG
křivka bez anomálií, UZ srdce (včetně vyšetření jícnovou sondou), RTG plic, ORL vyšetření, oční vyšetření (včetně vyšetření bengálskou červení) - vše v normě.
Biopsie kožní eflorescence z nártu pravé dolní končetiny vedla k průkazu leukocytoklastické vaskulitidy v subakutní fázi (obr. 1).
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Tab. 2.
Moč + sed

Addis sed. (mil.)

05/96

10/96

pH
5
Ery 30-40
Leu 2-4
bakt.
E 3
L 10
V 0

pH
5
krev
+
Ery 10-15
Leu oj.
E 10
L 3
V 0

Kvantit.
Proteinurie
negat.
(g/24 hod.)
Clearance
0,812
Krea (ml/s)
(objem 1,25 l)
GF (%)
0,982
Zimnického test
max. 1022
Ery ve fáz.
eumorfní
Kontrastu

negat.
2,44
(objem 1,1 l)
0,995
opakovaně
dysmorfní

01/97

02/97

pH
5
Ery oj.
Leu 1-2
Epi oj.
Hamb. E 111,1
E 15
sed. L 273,7
L 2
(tis.) V 0
V 0
stopa
albuminu
negat.
0,10
1,7
1,115
(objem 2,3 l) (objem 700 ml)
0,984
0,993
dysmorfní

Biopsie levé ledviny (3.10.96): obraz mesangiopatické GNF s uloženinami IgA v mesangiu v podobě stromečkovitých imunodepozit (obr. 2). Dle vyšetření elektronovým
mikroskopem nebyla proliferace mesangie příliš výrazná.
Terapie: zprvu bez medikace (kromě úspěšného přeléčení streptokokového infektu
v hrdle Augmentinem). Po zjištění nálezu z biopsie ledviny podána intravenózně série
tří pulzů methylprednisolonu (SoluMedrol) à 1g, poté podáván Medrol tbl. ve vstupní
dávce 32mg/den s postupným snižováním na 16 mg obden.
Při poslední hospitalizaci (2/97) pacientka již neudávala opakování kožních výsevů,
laboratorně však přetrvává erytrocyturie s dysmorfními erytrocyty v moči (Tab. 2).
Objevily se drobné červené pajizévky na přední straně stehen, drobnopapulózní exantém
v obličeji, došlo k vzestupu hmotnosti a růstu vousů.

Diskuse
Obr. 1. Imunohistologické vyšetření ledvinové biopsie pomocí imunoperoxydázové techniky:
charakteristické stromkovité rozložení IgA komplexů deponovaných v mesangiu (biopsie
B 27 995/96, SwAHu IgA/Px, orig. zvětš. 120x).
Laboratorní nefrologické vyšetření shrnuje tabulka 2. Cílené nefrologické vyšetření
přineslo tyto výsledky: UZ břicha + ledvin - normální nález. Dynamická scintigrafie ledvin - zpomalený a nepravidelný odtok moče z nedilatované pánvičky, pozitivní odpověď
na Furosemid. Relativní funkce: L 53 %, P 47 %.

Východiskem pro klinickou analýzu u 19leté nemocné byly opakované výsevy za rudlých a hmatných kožních eflorescencí. Tato skutečnost spolu s opakovaně normálními hodnotami trombocytů a nepřítomností hemokoagulační poruchy vedla
k podezření na vaskulitidu malých cév. Jiné příčiny hmatné kožní purpury, např. mikroembolizace při sepsi (2), bylo možno vyloučit. Klinické podezření podpořil výsledek kožní biopsie a rebiopsie s průkazem kožní vaskulitidy s leukocytoklasií (obr.
2a,b). Tento nález vedl k pátrání po dalších orgánových projevech onemocnění. Pro
ně svědčily anamnestické údaje o nálezu krve ve stolici (později zjištěn nález pozitiv-

148

Obr. 2. Kožní projevy při Henoch-Schönleinově purpuře.
a) zánětlivé postižení kožních cév převážně na úrovni subpapilárního plexu a zčásti i periadnexálně (u mazové žlázky v dolní části obrázku) [biopsie kožní kliniky 9582, H.Eos., orig. zvětš.
30x];
b) detailní záběr z místa označeného na předchozím záběru šipkou. Edematózně rozvolněná
stěna kapiláry se zdužnatělými endoteliemi a průnikem leukocytů do stěny cévní i do adventitie. V okolí cévy jsou nejen celé leukocyty, ale i jejich jaderné fragmenty (leukocytoklazie)
[H.Eos., orig. zvětš. 120x].

ní stolice na okultní krvácení), necharakteristické bolesti břicha a hlavy, polyartralgie,
subfebrilie v časové souvislosti s výsevy purpury a močový nález s dysmorfní erytrocyturií.
Opakované výsevy hmatné kožní purpury na bázi vaskulitidy, spolu s diskrétní abdominální symptomatologií a nálezem dysmorfní erytrocyturie (bez proteinurie), nás
vedly k podezření na HSP. K bližšímu ověření předpokládané diagnózy a určení charakteru a závažnosti postižení ledvin byla provedena nefrobiopsie. Ta vedla k průkazu
mesangiopatické GNF s depozity IgA (obr. 1), která představuje jednu z forem postižení ledvin u HSP (10).
Na základě provedených vyšetření můžeme považovat diagnózu HSP u naší nemocné za prokázanou podle kritérií ACR (1990) (1). Ke stanovení diagnózy se požaduje splnění dvou ze čtyř znaků:
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1) věk pod 20 let na počátku nemoci,
2) hmatná kožní purpura bez trombocytopenie,
3) difuzní bolesti břicha často se zhoršením při jídle + krev ve stolici,
4) histologický nález granulocytů ve stěně arteriol či venul biopticky.
U naší nemocné jsou splněna nepochybně kritéria 1, 2 a 4. Mesangiopatická nefropatie (GNF) patří mezi vzácné formy postižení ledvin u HSP. Podle Niaudeta byla prokázána pouze dvakrát v kohortě 151 nemocných, u kterých provedl klinicko-histologické
vyhodnocení (10).
Dle literatury lze očekávat lepší prognózu onemocnění v případech s méně výraznou proliferací mesangie a intaktními kapilárami (1,3,10,12). Uvádí se též, že poškození
ledvin na počátku onemocnění je rozhodující pro dlouhodobou prognózu (6).
Léčebně jsme zasáhli uplatněním principu „obrácené pyramidy“, tj. sérií intravenózně podaných 1g pulzů methylprednisolonu. Důvodem bylo to, že kožní purpura rekurovala opakovanými výsevy, opakovaně jsme prokázali dysmorfní erytrocyturii, a také to, že
nepříznivou prognózu HSP-nefritidy nelze předem zcela vyloučit. Na pulzní léčbu navázala standardní perorální terapie Medrolem s postupným snižováním denní dávky. Tato
terapie potlačila výsevy kožní purpury, nález dysmorfní erytrocyturie zatím přetrvává. Při
příznivém vývoji počítáme s trváním p.o. léčby Medrolem aspoň 3 měsíce (10). Při eventuální rezistenci na glukokortikoidní terapii se nabízí k úvaze tyto další možnosti: imunosupresivní léčba cytostatiky, léčba dlouhodobým podáváním Cyklosporinu A (studie
s 1ročním podáváním udává pokles proteinurie významnější, než vysvětluje hemodynamický mechanismus snížení glomerulární filtrace /8/), podávání polyvalentních imunoglobulinů (2g/kg/měsíc po 3 měsíce, poté i.m. 6 měsíců /11/), zvažována může být
i plazmaferéza (6), antikoagulační a antiagregační terapie.
V etiopatogenezi u části nemocných s HSP se uplatňuje infekce beta-hemolytickým
streptokokem. Tento aspekt nelze vyloučit ani u naší nemocné, která měla opakovaně angíny, a během našeho sledování bylo toto infekční agens kultivačně prokázáno v krku. Jeho
eradikace náležitou ATB terapií se neodrazila v ústupu klinických známek onemocnění.
Tato skutečnost nevylučuje představu o tom, že streptokokový infekt byl spouštěcím faktorem, který indukoval imunopatologický děj, přetrvávající i po jeho odstranění (5).
Vaskulitidy malých cév mohou být spjaty kromě HSP s řadou dalších onemocnění.
Jsou to zejména: systémové vaskulitidy (Wegenerova granulomatóza, polyarteritis nodosa) a ostatní systémová onemocnění pojiva (systémový lupus erythematodes, revmatoidní artritida, dermatomyositis/polymyositis, Sjögrenův syndrom), infekční
onemocnění (vedle infekce beta-hemolytickým streptokokem také hepatitida B, HIV,
subakutní bakteriální endokarditida), dále u smíšené kryoglobulinemie, makroglobulinemie, kryofibrinogenemie, nádorových procesů, chronických střevních zánětů, cystické fibrózy, „bowel bypass syndromu“, deficitu C2 či alfa-1-antitrypsinu a jiných (2).
Z klinického obrazu ani provedených šetření jsme nenašli oprávněný důvod myslet na
některé onemocnění z této skupiny chorob.
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