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1. Úvod.  

Deficience A-1-AT (AATD) je d ědi čnou poruchou, poprvé popsanou v roce 1963, 

která vzniká d ůsledkem vrozených defekt ů alel AAT genu, lokalizovaného na 

chromozómovém segmentu 14q31-32.3 10. Nej čast ější deficientní alelou je PI*Z, 

která v homozygotní kombinaci (PI*ZZ) vede k nízké sérové koncentraci A-1-

AT, obvykle pod 0,5 g/l (< 11 µM). Panacinární plicní emfyzém je 

nej čast ějším klinickým korelátem a nej čast ější p ří činou úmrtí u pacient ů s 

AAT deficiencí. Druhou nej čast ější komplikací je postižení jater, které se 

obvykle v d ětství projevuje cholestázou se spontánním ústupem v  období 

dospívání. V posledních letech však bylo prokázáno,  že cirhóza jater a 

karcinom jater se m ůže vyskytovat až u 30-40 % dosp ělých nad 50 let 17. 

AAT je inhibitorem proteáz, jehož sérová koncentrac e se pohybuje mezi 1,2-2 

g/l. Jeho hlavním úkolem je inhibovat neutrofilní e lastázu, enzym, který 

degraduje elastin, bazální membránu a další sou části extracelulární matrix. 

AAT pat ří mezi serinové inhibitory proteáz a v nejv ětší mí ře je 

syntetizován v hepatocytech. Varianta Z molekuly AA T, nej čast ěji spojená 

s plicním postižením, je charakterizována normální tvorbou a velmi sníženou 

sekrecí AAT do cirkulace (cca 15 %). 85 % syntetizo vaného A-1-AT je 

blokováno v hepatocytech, v jejichž cytoplazm ě (endoplazmatickém retikulu) 

jsou patrny obrovské PAS pozitivní inkluze 1.  

Isoelektrickými testy (isoelectric focusing) bylo d osud identifikováno 

kolem 100 genetických variant AAT. Alely byly ozna čeny podle rychlosti, se 

kterou se molekuly protein ů (varianty AAT) pohybují podle isoelektrického 

pH gradientu (Z je nejpomalejší). Normální fenotyp je PI*MM, který se 

vyskytuje v 94-96 % kavkazské populace 16. 

 

2. Epidemiologie.  

Vzhledem k nízké frekvenci výskytu fenotypu PI*ZZ v  b ěžné populaci je 

obtížné získat relevantní prevalen ční data. Celosv ětov ě existuje zna čná 

variabila prevalence AAT deficience. Normální fenot yp PI alel (PI*MM) se 

vyskytuje v 94-96% kavkazské populace, p ři čemž heterozygot ů (PI*MZ) je 
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přibližn ě 2-3%. Deficit AAT byl prokázán i na Dálném Východ ě a v Africe, 

ale jeho výskyt byl vzácný 5. V minulosti bylo provedeno n ěkolik 

screeningových studií u novorozenc ů (za jedno až dvouleté období) a byla 

zjišt ěna četnost výskytu fenotypu PI*ZZ od 1:1600 novorozenc ů (Švédsko) po 

1:5097 (Oregon, USA). Z epidemiologických studií vy plývá, že se prevalence 

fenotypu PI*ZZ mezi Evropskými zem ěmi zna čně liší 2, je vyšší na 

severovýchod ě a pohybuje se od 0,0% (Island) do 4,5 % (Litva) 6. Pro Českou 

republiku žádná data neexistují. Výskyt genu pro S alelu je naproti tomu 

nejvyšší na Pyrenejském poloostrov ě (Portugalsko 18,5%). 

Výskyt AAT deficience mezi pacienty s CHOPN je zna čně variabilní a pro 

PI*ZZ se pohybuje mezi 1-4,5 %, výskyt heterozygot ů PI*MZ m ůže dosahovat až 

17,8 %. 

 

3. Mechanismus onemocn ění plic.  

Vzniku emfyzému plic p ři AATD je p řipisována řada mechanism ů. Nej čast ěji 

zmi ňovaným je nepom ěr proteázové-antiproteázové aktivity, která vede 

k vysoké produkci neutrofilní elastázy a nekontrolo vané proteolytické 

aktivit ě
9. Mimoto je však do plic pacient ů s AATD p řitahováno velké 

množství neutrofilních leukocyt ů, které potencují zán ětlivé zm ěny na úrovni 

acin ů. Nejv ětší odpov ědnost v tomto p řípad ě nese zvýšená produkce 

leukotrienu B4 (LTB4), neutrofilního peptidu (HNP) a interleukinu 8 (IL-8) 

alveolárními makrofágy. Tyto mediátory jsou jen z části ovlivn ěny 

suplementa ční terapií. Dalším faktorem, který je odpov ědný za chemotaxi 

neutrofilních leukocyt ů do plicního intersticia jsou AAT polymery typu Z a  

vedou rovn ěž k jejich aktivaci a zvýšené tvorb ě neutrofilní 

myeloperoxidázy. Tento d ěj však z ůstává substitu ční terapií neovlivn ěn. 

Zajímavé je zjišt ění, že kou ření cigaret m ůže vést k polymeraci AAT typu 

Z v plicích. Dalším mechanismem je biomechanické po škození plicních sklípk ů 

jejich cyklickým napínáním p ři dýchání 16. 

 

4. Klinický význam a diagnostika.  

AATD predisponuje ke vzniku řady onemocn ění, nej čast ěji plicního emfyzému, 

případn ě bronchiektazií, chronické hepatitid ě, cirhóze jater, 

hepatocelulárnímu karcinomu, panikulitid ě a c-ANCA asociované vaskulitid ě. 

Souvislost s ostatními onemocn ěními (celiakie, kolorektální karcinom, 

pankreatitida, aneuryzmata mozkových a b řišních tepen, apod.) není 

dostate čně prozkoumána 1.  
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Plicní emfyzém se typicky objevuje v mladším v ěku (4. dekáda), je 

panacinárního typu a disproporcionáln ě postihuje bazální partie plic (na 

rozdíl od b ěžného emfyzému ku řáků). Klinické obtíže však nejsou pro 

diagnózu AATD specifické a pacienti z ůstávají často nediagnostikováni, nebo 

je jim p řipisována diagnóza jiná (nap ř. astma bronchiale). To je p ři čítáno 

přinejmenším částe čné reverzibilit ě bronchiální obstrukce po aplikaci 

bronchodilatancia 3, která se vyskytuje až u 60% pacient ů. Na skiagramu 

hrudníku je nález odpovídající basální predilekci e mfyzému jen u p řibližn ě 

pětiny pacient ů. P ři vyšet ření výpo četní tomografií má dokonce jedna 

t řetina pacient ů apikální predilekci emfyzému 16. 

Důkazy pro spojení AATD s bronchiektaziemi jsou smíše né, v americkém NHLBI 

registru byla zaznamenána pouze 2% pacient ů. Pr ůkaz je však evidentn ě vázán 

na četnost použití CT s vysokou rozlišovací schopností (HRCT), kdy pr ůkaz 

bronchiektazií m ůže dosáhnout až 95% 13. 

Postižení jater u AATD je vázáno na fenotypy charak terizované polymerací 

(Z, M malton , S iiyama ), nap říklad u nulové varianty není možné. Jeho výskyt je 

málo prozkoumaný. Z r ůzných studií lze vyvodit, že laboratorní abnormalit u 

(elevace transamináz) lze detekovat u 12-18% pacien t ů fenotypu PI*ZZ. 

Riziko vývoje cirhosy m ůže u t ěchto pacient ů dosahovat 30-50% 1. 

Spojení AATD s panikulitidou je velmi vzácné, odhad uje se na 1:1000 

pacient ů s AATD. Panikulitida je charakterizována bolestivý mi a 

secernujícími noduly, které n ěkdy nekrotizují, v 1/3 p řípad ů se objevují 

v místech mechanického poran ění k ůže. 

Spojení AATD s ostatními nemocemi je mnohem mén ě pr ůkazné a z řejm ě klinicky 

nevýznamné 16. 

Podle dostupných údaj ů je patrné, že diagnostika AAT deficience je 

nedostate čná. Pátrání po AAT deficienci by m ělo být provedeno u 

následujících skupin pacient ů: 

1.  CHOPN s převahou emfyzému u pacient ů mladších 65 let v ěku 

2.  CHOPN s převahou emfyzému u pacient ů bez expozice rizikovým faktor ům 

(ku řácká anamnesa < 20 balí čkorok ů) 

3.  CHOPN s převahou emfyzému s predilekcí v oblasti dolních lalo ků plic 

4.  Bronchiektazie nezjišt ěné etiologie (p ři vylou čení cystické fibrózy, 

primární ciliární diskineze, dysgamaglobulinemie, a pod.) 

5.  Jinak neobjasn ěné jaterní onemocn ění 

6.  Nekrotizující panikulitida 

7.  Rodinná anamnéza kteréhokoliv onemocn ění uvedeného výše 
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Screening pacient ů se provádí m ěřením hladiny AAT v krvi, je-li hladina 

nižší než 1,0 g/l je indikována fenotypizace (isoel ektricky) či 

genotypizace (amplifika ční DNA metody) 11. M ěření hladiny AAT v krvi je 

všeobecn ě dostupné biochemické vyšet ření a proto je m ůže indikovat 

jakýkoliv léka ř. Je-li zjišt ěna hladina AAT v rozmezí 0,5 - 1,0 g/l, je 

doporu čena konzultace pacienta v centru pro AATD. Je-li zm ěřená hladina AAT 

pod 0,5 g/l, pacient by m ěl odeslán do centra pro AATD ke zvážení 

suplementa ční terapie. 

 

5. P řirozený pr ůběh CHOPN na podklad ě AATD 

Pacienti s CHOPN na podklad ě AATD mají akcelerovaný pokles FEV 1 v čase, 

který je obvykle rychlejší, než u pacient ů s obvyklou CHOPN, a dosahuje až 

300 ml/rok. Rychlejší pokles je predikovatelný kou řením, mužským pohlavím, 

bronchiální hyperreaktivitou, p říznaky chronické bronchitidy, mladším v ěkem 

a hodnotami FEV 1 mezi 35 a 79% normy 3,7 . 

Nej čast ější p ří činou úmrtí je respira ční selhání (45-72% p řípad ů), 

následované jaterní cirhózou (10-13% p řípad ů) 4. U neku řáků fenotypu PI*ZZ 

je tento pom ěr více naklon ěn k jaterní cirhóze (45%:28% p řípad ů) 16,17 . 

V NHLBI registru byly identifikovány následující fa ktory, které byly 

spojené s vyšším rizikem úmrtí pacient ů: vyšší v ěk, nižší vzd ělání, nižší 

FEV1 (%normy), stp. transplantaci plic a nepodávání sub stitu ční terapie. 

Pacienti fenotypu PI*ZZ s normálními plicními funkc emi a heterozygotní 

pacienti mají prognózu srovnatelnou se zdravou popu lací, pakliže nikdy 

nekou řili 17. 

 

6. Terapie pacient ů s CHOPN na podklad ě AATD.  

Pacienti s CHOPN na podklad ě AATD by m ěli být lé čeni stejn ě jako pacienti 

s obvyklou CHOPN. Lé čba by m ěla zahrnovat všechny modality, v četn ě 

intervence k zanechání kou ření, vakcinace, farmakoterapii (zejména 

bronchodilata ční lé čba), DDOT u chronicky hypoxemických pacient ů (podle 

platného doporu čení) a nefarmakologické postupy s d ůrazem na program 

ambulantní plicní rehabilitace. Vzhledem k tomu, že  se jedná v ětšinou o 

pacienty st ředního v ěku, jsou po dosažení indika čních kritérií obvykle 

zařazeni k transplantaci plic. Jedinou výjimkou jsou c hirurgické volum 

reduk ční operace plic (LVRS), které mají u této skupiny p acient ů velmi malý 

a krátkodobý efekt a mohou prognózu pacient ů s AATD dokonce zhoršit 1. Na 

základ ě dostupných dat se nelze domnívat, že by bronchosko pické LVRS m ěly 

mít lepší efekt, než chirurgické LVRS. 

Exacerbace onemocn ění se lé čí shodn ě, bez ohledu na AATD 16. 
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7. Specifická lé čba pacient ů s CHOPN na podklad ě AATD.  

Specifickou lé čbou se rozumí pravidelného podávání purifikovaného AAT 

vyrobeného z lidské plazmy a doposud je ur čeno pouze pro pacienty s CHOPN 

na podklad ě AATD. 

Suplementa ční podávání AAT vede ke zvýšení jeho plazmatické hl adiny a 

zvýšení koncentrace AAT v plicní tkáni. Z klinickéh o pohledu vedlo podávání 

AAT pacient ům s CHOPN na podklad ě AATD podle nekontrolovaných observa čních 

studií ke zpomalení rychlosti poklesu FEV 1 a snížení mortality 18,19 . Nejv ětší 

efekt byl prokazován u pacient ů se st ředně t ěžkým stupn ěm obstruk ční 

ventila ční poruchy s FEV 1 v rozmezí mezi 30 a 60% náležitých hodnot. 

Podávání AAT pacient ům s FEV 1 < 30 % poskytuje menší prosp ěch 18. V n ěkterých 

studiích byl prokázán i p říznivý efekt na snížení po čtu exacerbací. Teprve 

nedávno byly publikované výsledky dvou randomizovan ých, dvojit ě slepých 

studií, které prokázaly zpomalení zm ěn denzity plicní tkán ě zjiš ťované 

pomocí CT plic. V t ěchto studiích sice nebyly potvrzeny výsledky d říve 

publikovaných observa čních studií, z řejm ě z d ůvodu nedostate čného po čtu 

zařazených pacient ů
15. Dosud neexistuje dostatek d ůkaz ů podporujících 

podávání AAT u pacient ů s CHOPN na podklad ě AAT deficience, kte ří 

podstoupili transplantaci plic, a proto není doporu čováno. 

K substitu ční lé čbě jsou indikováni pacienti s CHOPN na podklad ě AATD1,16 , 

kte ří mají  

a) FEV 1 v rozmezí 30-60% normy  

b) hladinu AAT je pod 0,5 g/l 

c) jsou neku řáky (s objektivní verifikací)  

Substitu ční lé čba je v České republice dostupná od roku 2007. Jde o velmi 

nákladnou lé čbu, její cena se u pr ůměrného pacienta pohybuje okolo 2 mil. 

Kč/ rok a proto podléhá p řísné regulaci. Je podávána jen ve zdravotnických 

centrech k tomu ur čených (v dob ě vydání tohoto doporu čení existuje jediné 

centrum v ČR, na Pneumologické klinice 1.LF UK v Thomayerov ě nemocnici 

v Praze). Lé čbu lze podat bu ď v rámci domluvených limit ů na centrovou 

lé čbu, p řípadn ě po schválení p říslušnou zdravotní pojiš ťovnou. 

Někte ří výrobci doporu čují p řed zahájením podávání AAT provést 

(p ře)o čkování pacienta proti hepatitid ě typu A a B. 
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AAT je obvykle dodáván v podob ě prášku pro p řípravu infuzního roztoku 

s rozpoušt ědlem a podává se v pomalé i.v. infuzi v pravidelnýc h intervalech 

tak, aby jeho hladina neklesla pod úrove ň, která je všeobecn ě považována za 

protektivní. Tato hranice byla stanovena na 0,5 g/l . Je proto logické, že 

pacienti se spontánní hladinou AAT nad 0,5 g/l jsou  považováni za p řirozen ě 

chrán ěné a substitu ční lé čba u nich není indikována. 

Standardním intervalem k podávání suplementa ční terapie je jeden týden 

v dávce 60 mg AAT/kg hmotnosti pacienta. Podle NHLB I registru byla 

doporu čována i varianta podávání 250 mg AAT/kg hmotnosti v  intervalu jednou 

za m ěsíc 18, ale podle nedávné studie nebylo dosaženo udržení požadované 

protektivní hladiny AAT v krvi u v ětšiny pacient ů. Za možnou variantu lze 

akceptovat podávání AAT v dávce 120 mg/kg hmotnosti  jednou za 14 dn ů
14. 

V každém p řípad ě je nutné kontrolovat hladiny AAT t ěsně p řed druhou 

aplikací a pak jednou za 3 m ěsíce (t ěsně p řed následujícím podáním 

substitu ční dávky AAT).  

 

8. Sledování pacient ů s CHOPN na podklad ě AATD (povinné pro pacienty na 

substitu ční terapii).  

Podávání suplementa ční terapie vyžaduje pe člivé sledování pacient ů 

v pravidelných intervalech. Klinické sledování je s tejné jako u pacient ů 

s obvyklou CHOPN: klinická kontrola, fyzikální vyše t ření, v četn ě měření 

SpO2 (p řípadn ě krevních plyn ů p ři hodnot ě SpO 2 pod 92%, hodnocení p říznak ů 

podle dotazníku CAT a stupnice mMRC, spirometrie s odstupem každých 3 

měsíc ů. Vstupn ě a každý následující rok je provedeno m ěření nep římo 

měřitelných plicních objem ů a kapacit bodypletysmograficky a m ěření 

transferfaktoru plic pro oxid uhelnatý (TL CO). Vstupn ě a jednou za dva roky 

pacienti podstupují zát ěžová vyšet ření (optimáln ě pomocí spiroergometrie 

s m ěřením mechanické limitace ventilace a efektivity ven tilace) a CT 

vyšet ření hrudníku s kvalitativním hodnocením denzity pli cní tkán ě pomocí 

speciálního softwaru. 

Vstupn ě a následn ě každé dva roky se provádí kontrola krevního obrazu , 

jaterních transamináz a sonografie epigastria p řípadn ě další vyšet ření dle 

klinické pot řeby. 

Efekt lé čby se hodnotí primárn ě podle zm ěny denzity plicní tkán ě
8,12,15  a 

symptomů (CAT, mMRC), dále pak podle parametr ů funkce plic, v četn ě 

tolerance fyzické zát ěže. 
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Pacient s fenotypem PI*ZZ s normálními plicními fun kcemi a heterozygotní 

pacienti (pakliže jsou neku řáky) jsou sledováni alespo ň v p ětiletých 

intervalech. Jsou u nich provád ěna stejná vyšet ření, jak uvedeno výše, 

s výjimkou CT vyšet ření plic. 

 

9. Kontakt na centrum pro pacienty s CHOPN na podkl adě AATD:  

MUDr.Jan Chlumský, Ph.D. 

Centrum pro dosp ělé pacienty s CHOPN na podklad ě deficitu AAT 

Pneumologická klinika 1.LF UK 

Tomayerova nemocnice, Praha 

jan.chlumsky@ftn.cz  
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