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Laboratórne biomarkery v diagnostike ťažkej astmy 

 

Abstrakt 

Predpokladom výberu vhodných biomarkerov pre diagnostiku a sledovanie vývoja ochorenia 
je dôkladné poznanie mechanizmov jeho vzniku a priebehu. Vhodné biomarkery musia spĺňať 
určité všeobecné kritériá. Ideálny biomarker má mať význam nielen pre diagnostiku 
ochorenia, je žiadúce, aby na základe výsledkov vyšetrenia daného biomarkera bolo možné 
u pacienta predpovedať odpoveď na liečbu, priebeh ochorenia a riziko progresie ochorenia. 
Jedným z podtypov astmy, ktorým sa v súčasnosti venuje zvýšená pozornosť, je tzv. 
eozinofilová astma charakterizovaná T2 zápalom. Biomarkery asociované s T2 zápalom sa 
dajú vyšetrovať v krvi, v sére (alebo plazme), v spúte, vydychovanom vzduchu a v 
 bronchoalveolárnej laváži. V tomto zmysle najviac sledovanými biomarkermi sú v poslednom 
období eozinofily (v spúte a v periférnej krvi), imunoglobulín E a periostín v sére 
a vydychovaný oxid dusnatý. 

Abstract 
Thorough understanding of mechanisms which lead to origination and development of disease 
is a prerequisite for selection of biomarkers suitable for diagnostics and development follow 
up of disease. However, such suitable biomarkers must meet certain general criteria. An ideal 
biomarker should be of a value in diagnostics of disease and the possibility to predict patient´s 
response to therapy, development of the disease and the risk of the progress of the disease on 
the basis of the results of the given biomarker examination is also required. So-called 
eosinophilic asthma which is characterised by T2 inflammation is one of the subtypes of 
asthma that is drawing increased attention nowadays. Biomarkers associated with T2 
inflammation can be examined in blood, serum (or in plasma), in sputum, exhaled air and in 
broncho-alveolar lavage. In this respect the mostly monitored biomarkers recently are 
eosinophils (in sputum and peripheral blood, immunoglobulin E and periostine in serum and 
exhaled NO). 
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Úvod 

 Predpokladom výberu vhodných biomarkerov pre diagnostiku a sledovanie vývoja 
ochorenia je dôkladné poznanie mechanizmov jeho vzniku a priebehu. V prípade astmy je táto 



úloha obzvlášť dôležitá, ale zároveň aj veľmi náročná. Predovšetkým v súvislosti s objavením 
možností novej, tzv. biologickej liečby, narastá počet rozsiahlych štúdií, ktoré dokazujú, že 
astma nie je jednotným ochorením, ale je zmesou heterogénnych podtypov s rôznymi 
klinickými a fyziologickými prejavmi (1).   

Jedným z podtypov, ktorému sa v súčasnosti venuje zvýšená pozornosť, je tzv. eozinofilová 
astma. U pacientov s týmto podtypom astmy býva často dokázaný nekontrolovaný 
eozinofilový zápal v dýchacích cestách, ktorý zvyšuje riziko zhoršenia astmy a práve títo 
pacienti sú zaraďovaní do skupiny pacientov s ťažkou astmou (2), ktorou trpí odhadom 5 -
10% astmatických pacientov.  

  

 

Biomarkery 

 Vhodné biomarkery musia spĺňať určité všeobecné kritériá. Ideálny biomarker má mať 
význam nielen pre diagnostiku ochorenia, je žiadúce, aby na základe výsledkov vyšetrenia 
daného biomarkera bolo možné u pacienta predpovedať odpoveď na liečbu, priebeh ochorenia 
a riziko progresie ochorenia. Okrem toho by mal spĺňať aj ďalšie charakteristiky: 

- prítomnosť v určitých hladinách aj u zdravých jedincov, ale merateľne zmenený (zvýšený 
resp. znížený) u pacientov s ochorením, 

-zmeny hladín odrážajú závažnosť ochorenia a/alebo účinnosť terapie, 

-možnosť stanovenia rýchlymi a jednoduchými metódami, 

-vysoká citlivosť, špecifickosť a opakovateľnosť stanovenia, 

-vysoké pozitívne a negatívne prediktívne hodnoty, 

-vyšetrenie by malo zaťažovať pacienta len v nevyhnutnej miere, 

–(pokiaľ je to možné) nízka cena vyšetrenia. (3) 

 Stanovenie biomarkerov môže napomôcť rozdeleniu pacientov podľa jednotlivých 
fenotypov a endotypov a v spojení so správnou interpretáciou môže mať prediktívnu hodnotu 
pre odpoveď na liečbu astmy. Výsledkom je personalizácia terapie, t.j. jej „ušitie na mieru 
pacienta“. 

Aké biomarkery môžeme teda v súčasnosti využiť pre diagnostiku  eozinofilovej astmy 
a posúdenie závažnosti eozinofilového zápalu? Aby sme vedeli zodpovedať túto otázku, 
potrebujeme predovšetkým poznať deje, ktoré predchádzajú a sprevádzajú zápalový proces. 
Tieto deje sú nám už pomerne dobre známe.   

V reakcii na antigén dendritové bunky v dýchacích cestách uvoľňujú  IL-4 a OX40 ligand, 
ktoré podporuje diferenciáciu buniek Th2. Th2 bunky stimulujú alergén-špecifické B-
lymfocyty a sprostredkúvajú IgE prešmyk. IgE sa viaže na povrch mastocytov a bazofilov a 
väzbou s antigénom stimuluje produkciu histamínu, leukotriénov a cytokínov (4). Nové štúdie 
v oblasti patofyziológie astmy zachytávajú skutočnosť, že eozinofilový zápal je riadený 
zápalovými bunkami, ktoré predstavujú adaptívnu imunitu (lymfocyty typu Th2), ale zároveň 
aj bunkami, ktoré reprezentujú vrodenú imunitu (lymfatické bunky typu 2 ). Preto sa 



v súčasnosti začína viac používať termín astma typu 2 (T2 astma) (5,6,7).Th2 bunky 
a lymfatické bunky 2 typu produkujú efektorové cytokíny vrátane IL-5 a IL-13 (8, 9), čo 
vedie k maturácii eozinofilov a ich migrácii do dýchacích ciest, zvýšenej aktivite 
indukovateľných izoforiem  enzýmov katalyzujúcich produkciu NO a  sekrécii periostinu z 
epitelu dýchacích ciest. IL-5 je hlavný, aj keď nie jediný cytokín, ktorý spôsobuje rast, 
migráciu a aktiváciu eozinofilov. Stanovenie zvýšenej prítomnosti eozinofilov je dôležité pri 
rozhodovaní o fenotype astmy (10, 11). Vzhľadom na predpokladanú významnú úlohu 
eozinofilov v endogenéze ťažkej astmy sa väčšina prác venuje práve zastúpeniu eozinofilov 
v spúte a v krvi pacientov a ich vzťahu so závažnosťou ochorenia a významu v predpovedi 
reakcie na liečbu (2, 12, 17, 21, 26, 27, 30, 33, 37). 

Rovnako aj ďalšie navrhované biomarkery zohrávajú svoju úlohu v procese eozinofilového 
zápalu dýchacích ciest. Jednou z viacerých štúdií je práve prebiehajúca ARIETTA (14), 
zahrňujúca cca 1200 pacientov s ťažkou astmou, ktorá má za cieľ zistiť súvislosť medzi 
jednotlivými biomarkermi navzájom a ich prognostickou hodnotou v reálnych klinických 
podmienkach. Sledovanými biomarkermi sú FeNO, periostín a imunoglobulín E v sére a 
počet eozinofilov v krvi.  

 Biomarkery asociované s T2 zápalom sa dajú vyšetrovať v krvi, v sére (alebo plazme), 
v spúte, vo vydychovanom vzduchu a v  bronchoalveolárnej laváži (15).  

Stanovovanie biomarkerov v bronchoalveolárnej laváži je kvôli neprimeranej záťaži pacienta 
zriedkavé a využívané skôr na výskumné účely.  

Aj stanovovanie v indukovanom spúte má svoje nevýhody. Tiež do istej miery zaťažuje 
pacienta a spracovanie séra pred samotným laboratórnym vyšetrením je pomerne náročné 
a vyžaduje špeciálne techniky spracovania (1). Okrem toho v spúte je možné stanoviť len 
pomerné (percentuálne) zastúpenie bunkových populácií, čo do značnej miery znižuje 
výpovednú hodnotu vyšetrenia.  

Výhodou vyšetrenia biomarkerov v krvi (resp. v sére alebo plazme) je, že vyšetrenie 
predstavuje pre pacienta len minimálnu záťaž. Z hľadiska rutinnej laboratórnej praxe je 
nespornou výhodou jednoduchá stanoviteľnosť biomarkerov a dlhoročné praktické skúsenosti. 
Ako všetko, aj vyšetrenie biomarkerov v periférnej krvi má svoje nevýhody. Astmu často 
sprevádzajú komorbidity (atopická dermatitída, rinosinusitída), ktoré môžu ovplyvniť hladiny 
sledovaných biomarkerov. Hodnoty môžu byť ovplyvnené aj inými chorobnými stavmi 
(parazitové ochorenia, stres, liečba kortikosteroidmi). A v neposlednom rade - 
imunokompetentné bunky migrujú do postihnutého tkaniva, tam dochádza aj k produkcii 
cytokínov, protilátok a iných substancií a dôsledkom môže byť zníženie ich zastúpenia 
v periférnej krvi. 

Stanovenie markerov vo vydychovanom vzduchuje je pre pacienta minimálne zaťažujúce 
a výsledky stanovenia korelujú s ostatnými markermi ochorenia (3). 

 

Eozinofily. 

 Eozinofília v spúte je definovaná ako zvýšené pomerné zastúpenie eozinofilov nad 
3% (16). Eozinofília v spúte je asociovaná so hyperreaktivitou dýchacích ciest (17) 



a zvýšeným rizikom exacerbácií (18). Eozinofilový zápal je úzko spätý s nadmernou 
produkciou cytokínov typu T2 (IL-5, IL-13) (7, 19). 

Zvýšené zastúpenie eozinofilov v spúte má prediktívnu hodnotu pre odpoveď na liečbu 
monoklonovou protilátkou anti-IL-5. U pacientov s pretrvávajúcou eozinofíliou v spúte bolo 
pri liečbe mepolizumabom, respektíve reslizumabom dosiahnuté zníženie hladín eozinofilov, 
zlepšenie pľúcnych funkcií a zníženie počtu exacerbácií (20, 21, 22). Podľa ďalších štúdií 
pacienti s eozinofíliou v spúte dobre odpovedali na liečbu glukokortikoidmi, ktorá viedla 
k poklesu hladín eozinofilov (23, 24, 25). 

Počet eozinofilov v krvi  koreluje so symptómovým skóre (26), s hyperreaktivitou 
dýchacích ciest (27) a FEV1  (26). Počet eozinofilov v krvi s akceptovateľnou presnosťou 
súvisí s eozinofíliou dýchacích ciest u pacientov s miernou, ako aj závažnou formou astmy 
(28). Vysoký počet eozinofilov u astmatických pacientov súvisí so zvýšenou úmrtnosťou 
a zvýšeným rizikom exacerbácií (29, 30). 

Počet eozinofilov v krvi má prediktívnu hodnotu pre odpoveď na liečbu anti-IL5 (31, 32), anti 
IL13, anti IL-4/IL13 a anti-IgE (3). Tento biomarker teda môže byť jedným z užitočných 
ukazovateľov pre výber vhodnej liečby pre pacienta s astmou. Eozinofily v krvi sa javia ako 
vhodné biomarkery pre posudzovanie závažnosti astmy a majú významnú prediktívnu 
hodnotu pre liečbu a kontrolu závažnej astmy (2). 

Počet eozinofilov v krvi môže byť ovplyvnený expozíciou alergénu, infekčným agens, tiež 
liečba kortikosteroidmi a stres môže ovplyvniť ich zastúpenie v periférnej krvi. Okrem toho je 
počet eozinofilov vzhľadom na ich polčas v cirkulácii (cca 30 min., potom migrujú do tkanív, 
kde žijú asi 12dní)  premenlivý, závisí aj od doby odberu počas dňa. Preto sa odporúča 
vykonávať porovnávacie odbery u pacienta približne v tom istom dennom čase. Stanovenie 
počtu eozinofilov v krvi môže vykazovať značnú variabilitu pri sledovaní pacientov 
v dlhodobom časovom horizonte aj pri vylúčení vplyvu sezónnosti, terapie, infekčného 
ochorenia a pri dodržaní doby odberu. Na to, aby bolo možné definitívne určiť pacienta 
vhodného pre liečbu novými cielenými anti-T2 biologikami, je potrebné dlhodobé sledovanie 
a opakované merania počtu eozinofilov v krvi u vybraného pacienta (12). 

Hoci možno namietať, že počet eozinofilov v krvi nemusí nutne odrážať ich zastúpenie 
v postihnutom tkanive, veľkou prednosťou ich stanovenia v krvi je možnosť vyjadrenia 
v absolútnych počtoch, kým v spúte je možné stanoviť len ich pomerné zastúpenie.  

Ďalšou kontroverznou otázkou sú referenčné hodnoty, resp. hranica na posúdenie vhodnosti a 
účinnosti terapie. Aj keď jednotlivé laboratóriá majú svoje referenčné hodnoty, ktoré sa môžu 
do veľkej miery líšiť, za odporúčanú hranicu pre eozinofíliu v krvi sa považuje hodnota viac 
ako 250/µl. Zároveň je však potrebné upozorniť, že pri indikácii liekov, kde jedným z kritérií 
je absolútny počet eozinofilov v periférnej krvi, je potrebné rešpektovať hranice uvedené 
v SPC (33). Tieto odporúčania vychádzajú z početných klinických štúdií a teda nie je dôvod 
im nedôverovať. 

Počet eozinofilov v krvi môže byť vhodným biomarkerom a jeho stanovenie môže byť 
prínosné najmä v kombinácii s inými biomarkermi. 

 

Neutrofily. 



Úloha neutrofilov v zápalovom procese pri astme je nejasná. Prítomnosť neutrofilov môže 
odrážať mechanizmus non-T2-sprostredkovanej astmy,  napr. v súvislosti s produkciou IL-17 
Th17 bunkami (24). Vysoké hladiny  neutrofilov sú nachádzané častejšie v spúte pacientov s 
akútnou exacerbáciou astmy. Neutrofília a eozinofília v spúte sa vzájomne nevylučujú. Ich 
súčasná prítomnosť môže pomôcť  identifikovať pacientov s výrazne zníženými pľúcnymi 
funkciami a zle kontrolovanou astmou.  

Neutrofília v spúte má menej presné hranice ako eozinofília. Za zvýšené sa považujú hodnoty 
nad 40 až 80%, keďže neutrofily sa môžu vyskytovať aj u „zdravých“ jedincov s iným 
zápalovým ochorením (3). 

Na objasnenie  úlohy neutrofilov v zápalovom procese pri astme a využitia tohto biomarkera 
v praxi budú potrebné ďalšie štúdie. 

 

Imunoglobulín E.  

IgE je protilátka, ktorá sa zúčastňuje hypersenzitívnych (alergických) reakcií I. typu. Za 
„prepnutie“ B-lymfocytov na produkciu IgE sú „zodpovedné“ IL-4 a IL-13. IgE sa viaže s 
vysokou afinitou na receptory mastocytov a bazofilov, čo vedie k produkcii cysteínových 
leukotriénov a cytokínov, ktoré navodzujú dozrievanie a migráciu eozinofilov z kostnej drene 
do periférnej krvi, z periférnej krvi do pľúcnej sliznice. 

Zvýšené hladiny špecifických IgE sú spojené so zvýšeným rizikom astmy (35) a zvýšené 
hladiny celkového IgE sú spojené so znížením pľúcnych funkcií.(36). Na potvrdenie 
hypotézy, že hladina IgE môže byť meradlom alergického zápalu dýchacích ciest, bola 
vykonaná metaanylýza (37). Bolo však zistené, že súvislosť medzi hladinami celkového IgE 
a eozinofíliou v spúte má senzitivitu len 64% a špecificitu 71%.  

Hladiny IgE v kombinácii s inými biomarkermi môžu mať prediktívnu hodnotu pre odpoveď 
na terapiu.  

 

Periostín. 

Periostín je proteín indukovaný v pľúcnych epitelových bunkách a fibroblastoch po stimulácii 
IL-4 a IL-13 (38) a je jedným z najviac exprimovaných génov v epiteli dýchacích ciest 
u astmatických pacientov (39). Periostín spoľahlivo odráža eozinofíliu v spúte (40), čo by ho 
mohlo predurčovať ako vhodný biomarker T2 zápalu.  

Jeho zvýšené hladiny sú spojené s dobrou odpoveďou na liečbu kortikosteroidmi (39), na 
liečbu monoklonovými protilátkami lebrikizumab (anti-IL-13) (41), tralokinumab (anti-IL-13) 
(42) a omalizumab (anti-IgE) (43).  

Na základe doterajších poznatkov a vzhľadom na jednoduchosť stanovenia v periférnej krvi 
možno predpovedať dôležitú úlohu periostínu ako biomarkera v diagnostike astmy 
a v sledovaní účinnosti jej terapie. 

 

Vydychovaný oxid dusnatý (FeNO) 



FeNO (vydychovaný oxid dusnatý) je produkovaný v dýchacích cestách prostredníctvom 
enzýmov. Jeho hladiny korelujú s ostatnými markermi ochorenia (bronchiálna 
hyperreaktivita, bronchodilatácia, symptómy ochorenia). Bola potvrdená priama korelácia 
medzi FeNO a počtom eozinofilov v krvi, v bronchoalveolárnej laváži a bronchiálnej biopsii, 
nie však medzi FeNO a eozinofíliou v spúte (3). 

Podľa odporúčania ATS s hladinou FeNO  <25 ppm sa spája s nízka pravdepodobnosť 
eozinofilového zápalu, FeNO > 50 ppm znamená vysokú pravdepodobnosť eozinofilového 
zápalu (44).  

Hladinu FeNO ovplyvňujú aj faktory nesúvisiace s astmou: vek, výška, pohlavie, fajčenie, 
infekcie horných dýchacích ciest, čo je potrebné brať do úvahy pri hodnotení výsledkov 
vyšetrenia. 

Hodnoty FENO pri liečbe klesajú pri liečbe kortikosteroidmi (45, 46), antagonistami 
leukotriénov (47, 48), anti-IgE (13) , anti-IL-13 (41). 

 

Úloha biomarkerov v biologickej liečbe astmy 

biomarkery 

Cieľ Biologická liečba 

FeNO 
eozinofily v 

krvi 

eozinofily v 

spúte periostín IgE 

IgE Omalizumab 1,2 1 2 1   

Mepoluzimab   1, 2 1, 2     

Reslizumab   2 2     IL-5 

Benralizumab   1       

Lebrikizumab 1, 2 1   1, 2 2 
IL-13 

Tralokinumab   1   1   

IL-4/IL-13 Dupilumab 2 1 1   2 

 

1 predpovedá odpoveď na liečbu 
2 mení sa počas terapie 

Zdroj: Parulekar AD et al. Role of Type 2 inflammation biomarkers in asthma (3). 

 

 

Záver 

Stanovenie biomarkerov za predpokladu ich správneho výberu a vhodnej kombinácie možno 
využiť pre určenie fenotypu astmy, predpovede reakcie na terapiu a sledovanie účinnosti 
liečby. Pre naozaj spoľahlivú interpretáciu výsledkov vyšetrení v personalizácii terapie budú 
potrebné ďalšie štúdie a sledovania, ktoré budú zahŕňať výber tých najspoľahlivejších 
biomarkerov resp. ich kombinácií. 
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