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Úvod 

 
Difúzne parenchýmové pľúcne choroby (DPPCH) tvoria rozsiahlu heterogénnu skupinu 

chorôb s viac ako 200 diagnostickými jednotkami. Charakteristickou črtou DPPCH je 
postihnutie pľúcneho interstícia rôznym stupňom zápalu a fibrózy s akumuláciou 
extracelulárnej matrix. DPPCH sa vyskytujú buď ako idiopatické formy, bez neznámeho 
vyvolávateľa alebo ako následok známeho spúšťača (autoimunitné choroby, rôzne lieky, 
anorganický a organický prach). Ich prognóza závisí od prebiehajúceho imunologického 
procesu, ktorý je väčšinou zápalovou odpoveďou na známy alebo neznámy spúšťač. 
Pretrvávajúci zápalový proces môže viesť k aktivácii fibrotizujúceho procesu, ktorý postupne 
vedie k deštrukcii architektoniky pľúcneho parenchýmu s následným narušením výmeny 
plynov a respiračným zlyhávaním. Najhoršiu prognózu má progresívny fibrotický fenotyp 
choroby (1). Hlavným problémom DPPCH s ohľadom na početnosť diagnostických jednotiek 
je diferenciálna diagnostika a limitované možnosti liečby. Pre rozšírenie liečebných možností 
je mimoriadne dôležité pochopenie imunopatogenézy týchto chorôb.  

Fraktalkín (CX3CL1) je jediným CX3C-chemokínom. CX3CL1 sa vyskytuje v dvoch 
formách – membránovej a solubilnej, ktorá pôsobí ako silný chemoatraktant podporujúci 
migráciu NK (natural killers) buniek, cytotoxických T-lymfocytov a makrofágov (2). 
Membránová forma sa tvorí na endotelových bunkách ako adhezívna molekula a podporuje 
migráciu leukocytov do miesta zápalu. CX3CL1 produkujú aj epitelové bunky pľúc, obličiek 
a čreva (3). Solubilná forma CX3CL1 je z membrán buniek uvoľňovaná proteolýzou 
pôsobením TNF-α-konvertujúceho enzýmu (TACE/ADAM17) (4). CX3CL1 sa viaže na svoj 
špecifický receptor (CX3CR1) v pomere 1:1 (5). CX3CR1 tvoria  hlavne CD16+ NK bunky, 
CD14+ monocyty a CD3+ lymfocyty (6). 

Úloha CX3CL1 v patogenéze DPPCH bola len nedávno potvrdená na animálnom 
modeli Ishidom a spol. (7) a v niektorých štúdiách v ľudskej populácii (8, 9).  

V našej štúdii sme vyhodnocovali potenciálnu úlohu CX3CL1 v patogenéze DPPCH 
u ľudí. Cieľom našej štúdie bolo zistiť koncentrácie solubilnej formy CX3CL1 v tekutine 
z bronchoalveolárnej laváže (BALT) pacientov s rôznymi typmi DPPCH – pľúcna sarkoidóza 
(PS), idiopatická pľúcna fibróza (IPF), hypersenzitívna pneumonitída (HP) a intersticiálne 
pľúcne postihnutie pri systémových chorobách spojiva (SOS-IPP). Koncentrácie CX3CL1 sme 
porovnávali medzi jednotlivými skupinami DPPCH a tiež medzi fibrotickými a nefibrotickými 
štádiami DPPCH. Na základe predchádzajúcich zistení ohľadom ADAM17, pôsobiaceho ako 
enzým, ktorý uvoľňuje  solubilnú formu CX3CL1, sme vyhodnocovali tiež vzťah medzi 
koncentráciami CX3CL1 k ADAM17 v BALT.  
 
 



Metódy  
Do štúdie sme zaradili 270 pacientov s DPPCH, ktorých sme rozdelili  do 4 hlavných 

skupín: 156 pacientov s PS, 46 pacientov s IPF, 46 pacientov s HP a 22 pacientov so SOS-IPP. 
Diagnózy PS, IPF, HP a SOS-IPP boli stanovené v súlade s aktuálnymi medzinárodnými 
diagnostickými odporúčaniami odborníkov ako výsledok konsenzu multidisciplinálneho tímu 
(pneumológ, rádiológ a patológ) v zariadení špecializovanom na diagnostiku a liečbu pľúcnych 
chorôb. Následne sme zo skupín PS, HP a SOS-IPP vytvorili dve podskupiny: fibrotickú 
a nefibrotickú, a to podľa prítomnosti/neprítomnosti charakteristických fibrotických zmien na 
HRCT (počítačová tomografia s vysokým rozlíšením) skenoch pľúc.  

Fibrotická skupina označená OFI (ostatná fibróza) pozostávala zo 46 pacientov - 7 
pacientov z PS skupiny (IV. štádium sarkoidózy), 21 pacientov z HP skupiny 
(chronická/fibrotická HP) a 18 pacientov zo skupiny SOS-IPP (fibrotické štádium SOS-IPP). 

Nefibrotická skupina označená NFI (non-fibróza) pozostávala zo 178 pacientov – 149 
pacientov z PS skupiny (I.-III. štádium sarkoidózy), 25 pacientov z HP skupiny 
(zápalová/nefibrotická HP) a 4 pacientov z SOS-IPP skupiny.  

Kontrolnú skupinu (KS) tvorilo 16 pacientov bez klinických a rádiologických znakov 
DPPCH a bez významnej odchýlky v rozpočte buniek BALT.  

BALT sme získali od všetkých pacientov počas bronchoskopie v rámci diagnostického 
procesu DPPCH. Vybraný bronchiálny segment bol lavážovaný instiláciou fyziologického 
roztoku v objeme 120-160 ml, v troch až štyroch 40 ml alikvotných objemoch s následnou 
aspiráciou roztoku medzi jednotlivými instilovanými objemami. Následne sme vzorku BALT 
scentrifugovali a supernatant uchovali pri -80°C až do analýzy. Koncentrácie CX3CL1 
a ADAM17 sme stanovili pomocou ELISA testu (Human Fractalkine Elisa test, Disintegrin and 
metalloproteinase domain-containing protein 17; FineTest, Wuhan Fine Biotech Co., China) 
presne podľa návodu výrobcu. 
Štatistické spracovanie 

Na posúdenie rozloženia dát (parametrické/neparametrické) sme použili Kolmogorov-
Smirnov test.  Získané údaje sme porovnali pomocou štatistických testov Kruskal-Wallis 
s Dunn post-testom. Modely logistickej regresie (logit) boli použité na zistenie vplyvu 
skúmaného markeru na konkrétnu pľúcnu diagnózu. Na vyhodnotenie možného použitia 
markeru v diferenciálnej diagnostike pri odlíšení fibrotického ochorenia pľúc od ostatných 
DPPCH sme využili ROC krivku. Štatistickú analýzu sme robili použitím SAS a stata softwaru. 
 
Výsledky 

Zvýšená koncentrácia CX3CL1 u pacientov s IPF a HP 

V porovnaní s KS mali signifikantne vyššie koncentrácie CX3CL1 v BALT pacienti 
s IPF (p<0,01) a HP (p<0,05). V skupine pacientov s PS a SOS-IPP sme nezistili signifikantné 
rozdiely v porovnaní s KS. Pri porovnaní jednotlivých skupín pacientov s DPPCH sme zistili 
signifikantne nižšie koncentrácie CX3CL1 u pacientov s PS (p<0,001) v porovnaní s ostatnými 
skupinami pacientov s DPPCH (IPF, HP, SOS-IPP). Medzi IPF, HP a SOS-IPP pacientmi nebol 
signifikantný rozdiel v koncentrácii  CX3CL1 v BALT.  

 Vysoko signifikantné rozdiely sme zaznamenali v koncentráciách CX3CL1 u oboch 
fibrotických skupín (skupina s IPF a skupina OFI) v porovnaní s nefibrotickou (NFI) skupinou 
(p<0.001) pacientov s DPPCH. Medzi skupinou pacientov s IPF (primárna fibróza) a skupinou 
OFI (sekundárna fibróza) sme nenašli signifikantný rozdiel v hladine CX3CL1.  



 Na základe zistených údajov sme využitím modelov logistickej regresie zistili, že 
zvýšené hladiny CX3CL1 v BALT vysoko signifikantne korelujú s rizikom rozvoja fibrózy 
pľúc, a to aj po odkontrolovaní vplyvu ostatných faktorov, ktoré sú spojené s vyšším rizikom 
rozvoja fibrózy (vek, pohlavie a fajčenie).  

Ďalej sme skúmali prediktívnu schopnosť nameraných koncentrácií CX3CL1 na 
odlíšenie  fibrotického a nefibrotického procesu. Využitím ROC krivky  sme zistili, že CX3CL1 
má ako biomarker vysokú prediktívnu schopnosť odlíšiť fibrotický pľúcny proces 
od nefibrotických DPPCH, o čom svedčí aj hodnota plochy pod krivkou (AUC) 0,8182. 
Najvyššia hodnota Youdenovho indexu (0,5586), ktorá poskytuje informáciu o kvalite 
diagnostického testu, bola dosiahnutá pri hodnotách senzitivity 0,7802 a špecificity 0,7784. 
 
Koncentrácia solubilného ADAM-17 v BALT je zvýšená u HP a znížená u IPF  

Zistili sme signifikantne vyššie koncentrácie ADAM17 v BALT v skupine pacientov 
s HP (p<0,01) v porovnaní s KS. Nezistili sme signifikantné rozdiely v koncentráciách 
ADAM17 v ďalších skupinách DPPCH v porovnaní s KS. Okrem toho sme zistili signifikantne 
nižšie koncentrácie ADAM17 v skupine pacientov s IPF v porovnaní so skupinou s HP 
(p<0,001), PS a SOS-IPP (p<0,05). Následne, pri porovnávaní koncentrácií ADAM17 medzi 
skupinami IPF, OFI a NFI, sme zistili signifikantne nižšie koncentrácie u pacientov s IPF 
v porovnaní s OFI aj NFI skupinou (p<0,01). Žiadny signifikantný rozdiel v koncentrácii 
ADAM17 nebol zistený pri porovnaní skupín OFI a NFI.  
 
Pacienti s IPF mali najvyšší pomer CX3CL1/ADAM17  

Nakoniec sme vyhodnocovali pomer koncentrácií CX3CL1/ADAM17 a zistili sme 
signifikantne vyššiu hodnotu tohto pomeru u pacientov s IPF v porovnaní s KS (p<0,01). 
Signifikantný rozdiel sme namerali aj pri porovnaní pacientov s IPF s ostatnými skupinami 
pacientov s diagnózami DPPCH – PS (p<0,001), HP (p<0,01), SOS-IPP (p<0,01) (Graf 1a). 
neboli zistené pri porovnaní zvyšných skupín pacientov s DPPCH diagnózami s KS sme 
nezaznamenali signifikantné rozdiely v tomto pomere. u. Našli sme však signifikantný rozdiel 
v hodnote pomeru CX3CL1/ADAM17 u skupiny s IPF v porovnaní so skupinami OFI (p<0,01) 
aj NFI (p<0,001). Signifikantný rozdiel pomeru CX3CL1/ADAM17 sme zistili aj medzi 
skupinami OFI a NFI (p<0,01) (Graf 1b). 

Predpoklad, že vyššia hodnota pomeru CX3CL1/ADAM17 je spojená s vyššou 
pravdepodobnosťou diagnózy IPF podporili aj výsledky modelov logistickej regresie.  Aj po 
zohľadnení iných faktorov, ktoré môžu mať vplyv na rozvoj IPF (vek, pohlavie a fajčenie), 
ostal vplyv pomeru CX3CL1/ADAM17 štatisticky signifikantný, čo znamená, že pomer 
CX3CL1/ADAM17 je spojený s vyššou pravdepodobnosťou diagnózy IPF. 

Na základe našich výsledkov demonštrujúcich vysokú hodnotu pomeru 
CX3CL1/ADAM17 u pacientov s IPF sme využitím analýzy logistickej regresie hodnotili 
schopnosť využitia pomeru CX3CL1/ADAM17 v diagnostike pri rozlíšení IPF od ostatných 
DPPCH diagnóz. ROC krivka a hodnota plochy AUC 0,8424 dokazuje vysokú prediktívnu 
schopnosť pomeru CX3CL1/ADAM17 ako biomarkeru pri odlíšení IPF od ostatných DPPCH 
diagnóz. Najvyššia hodnota Youdenovho indexu (0,6657) bola dosiahnutá pri hodnotách 
senzitivity 0,8077 a špecificity 0,8580 (Graf 2). 
 
Diskusia 

Účasť osi CX3CL1-CX3CR1 v patogenéze DPPCH nebola popísaná až do nedávna, 
kedy Ishida a spol. prvýkrát poukázali  na jej možnú úlohu v patogenéze fibrózy pľúc (7). 
V experimentálnom modeli bleomycínom indukovanej pľúcnej fibrózy pri myšiach zistil 
signifikantne nižší stupeň fibrózy u CX3CR1-deficientnych myší v porovnaní s myšami, ktoré 
CX3CR1 exprimovali. Potvrdil tziež väčšie množstvo M2 (profibrotických) makrofágov 



v BALT CX3CR1-exprimujúcich myší v porovnaní s M1 makrofágmi, čo bolo v kontraste 
s opačným pomerom zastúpenia týchto typov makrofágov u CX3CR1-deficientnych myší. 
Naviac, pľúcne tkanivo CX3CR1-deficientnych  myší obsahovalo menšie množstvo fibrocytov 
v porovnaní s CX3CR1-exprimujúcimi myšami. Okrem toho zistili, že nižšie hladiny TGF- β 
(transformujúci rastový faktor),- ktorý je dôležitým profibrogénne pôsobiacim cytokínom, boli 
namerané v pľúcach CX3CR1-deficientnych myší, a to na génovej aj proteínovej úrovni 
v porovnaní s CX3CR1-exprimujúcimi myšami. 

Doteraz bolo publikovaných lén pár štúdií, ktoré sa zaoberajú úlohou CX3CL1-
CX3CR1 systému v patogenéze DPPCH u ľudí. Hoffman-Vold a spol. (8) vo svojej práci 
porovnávali koncentrácie CX3CL1 v sére a pľúcnom tkanive pacientov postihnutých 
intersticiálnym pľúcnym procesom asociovaným so systémovou sklerózou a u zdravej 
populácie. Koncentrácie CX3CL1 boli vyššie v sére a v pľúcnom tkanive týchto pacientov 
v porovnaní so zdravou populáciou, pričom negatívne korelovali s difúznou kapacitou pľúc 
a pozitívne korelovali s koncentráciou anti-topoizomerázy-I a rozsahom pľúcneho postihnutia. 
S ohľadom na túto štúdiu sa CX3CL1 zdá byť asociovaný s progresívnym pľúcnym 
postihnutím u systémovej sklerózy.  

Najnovšie sa úlohe CX3CL1 u DPPCH venovali vo svojej práci Greiffo a spol. (9). 
Autori poukázali na vplyv CX3CL1 pri transmigrácii CX3CR1-exprimujúcich monocytov 
z krvi do fibrózou postihnutých pľúc ľudí s rôznymi DPPCH.  

Je dávnejšie známe, že IPF je primárny fibrotický proces s nízkym stupňom zápalu (10). 
Chronická HP, SOS-IPP a PS majú tiež potenciál rozvoja sekundárneho fibrotického procesu 
(11). V súlade s predchádzajúcimi štúdiami dokazujeme aj v našej štúdii zapojenie CX3CL1 do 
patogenézy fibrotického procesu u IPF aj OFI (IV. štádium sarkoidózy, fibrotická HP a SOS-
IPP). Dokázali sme vyššie koncentrácie CX3CL1 v BALT pacientov s IPF aj OFI v porovnaní 
s KS. Nezistili sme signifikantý rozdiel v koncentráciách CX3CL1 medzi IPF a OFI, avšak 
tento rozdiel bol signifikantný u oboch týchto skupín v porovnaní s NFI. Tento výsledok 
podporuje dôkazy o dôležitosti CX3CL1 pri rozvoji fibrotického procesu. Potenciál CX3CL1 
v patogenéze fibrotického pľúcneho procesu je zrejmý bez rozdielu, či sa jedná o primárny 
(IPF) alebo sekundárny fibrotický proces (HP, CTD-SOS, PS). Najnižšie koncentrácie 
CX3CL1 namerané v skupine pacientov s PS pravdepodobne súvisia s najnižším fibrotickým 
potenciálom PS, ktorý je asociovaný so špecifickým zápalovým procesom (malý spolupodiel 
CD8+ T- lymfocytov) v porovnaní s HP a SOS-IPP (12). 

Z predchádzajúcich výskumov je známe, že membránová forma CX3CL1 je štiepená 
z bunkového povrchu proteolyticky pôsobením ADAM17 (4). Naše výsledky podporujú 
hypotézu, že ADAM17 zohráva kľúčovú úlohu pri uvoľňovaní solubilného CX3CL1 u HP 
a SOS-IPP, avšak u IPF pri jeho uvoľňovaní pravdepodobne pôsobí iný mechanizmus. Na 
základe našej štúdie nie je možné identifikovať mechanizmus vedúci k uvoľňovaniu CX3CL1 
u IPF. Niektoré štúdie potvrdzujú úlohu ADAM17 v podporovaní zápalového procesu 
a nedostatok ADAM17 viedol k poklesu migrácie leukocytov do miesta zápalu (13). Nízka 
koncentrácia ADAM17 u IPF v našej štúdii koreluje s predchádzajúcimi štúdiami 
analyzujúcimi úlohu ADAM17 v zápalovom procese a potvrdzuje nízky stupeň zápalu u IPF 
v porovnaní s ostatnými DPPCH. 

Mechanizmus vedúci k nízkej koncentrácii ADAM17 u IPF je nejasný a potrebuje byť 
skúmaný v ďalšom výskume. Jedným z možných faktorov nízkej hladiny  ADAM17 u IPF 
môže byť tkanivový inhibítor metaloproteinázy-3 (TIMP-3) − prirodzený inhibítor tohto 
enzýmu (14). Garcia-Alvaréz a spol. demonštrovali vo svojej práci signifikantne vyššiu 
expresiu TIMP-3 génu a zastúpenie jeho proteínu vo fibroblastických fokusoch a v 
extracelulárnej matrix v tkanive pacientov s IPF (15). 

Vysoká hodnota pomeru CX3CL1/ADAM17 u IPF v našej štúdii v porovnaní 
s ostatnými DPPCH skupinami je tiež zaujímavá. Vysoká hodnota AUC poukazuje na možnosť 



vytvorenia zaujímavého testu s vysokou senzitivitou a špecificitou a dobrou schopnosťou 
odlíšiť IPF od ostatných DPPCH. 

Nakoniec sme poukázali tiež na vysokú hodnotu CX3CL1/ADAM17 u IPF skupiny so 
signifikantným rozdielom v porovnaní k podskupine pacientov s ostatnými fibrotickými 
DPPCH (skupina OFI). S ohľadom na tento signifikantný rozdiel by mohol byť pomer 
CX3CL1/ADAM17 považovaný za pomocný diagnostický marker odlišujúci IPF a fibrotické 
štádiá ostatných DPPCH. Potrebný je však ďalší výskum, ktorý by podporil naše výsledky 
a validoval význam pomeru CX3CL1/ADAM17 ako vhodného biomarkeru v diferenciálnej 
diagnostike IPF a ostatných fibrotizujúcich DPPCH.  

 
 

 
1a                                                                    1b 
Graf 1 – Porovnanie (log10) pomeru CX3CL1/ADAM17 v BALT: 1a) medzi jednotlivými DPPCH skupinami a 
kontrolnou skupinou, 1b) u idiopatickej pľúcnej fibrózy (IPF), fibrózy inej než IPF (OFI) a nefibrotických štádií 
DPPCH (NFI). 
 

 
Graf 2 - ROC krivka prediktívnej schopnosti CX3CL1/ADAM17 rozlišovať IPF od ostatných DPPCH. Youdenov 
index = 0.6657; Senzitivita = 0.8077; Špecificita = 0.8580. 
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