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Úvod

Většina epitelových buněk vystýlajících dýchací cesty 
nese na svém povrchu řasinky, vysoce evolučně konzer-
vované buněčné specializace, které se vyskytují téměř 
u všech organismů, jednobuněčnými zelenými řasami 
počínaje a člověkem konče. V dýchacích cestách je hlavní 
funkcí řasinek posunovat hlen a v něm zachycené nečis-
toty orálním směrem. To je možné díky tomu, že řasinky 
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SOUHRN
Primární ciliární dyskineze je dědičné onemocnění charakterizované abnormalitami ve struktuře nebo funkcí řasinek. Cílem tohoto souborného 
článku je podat přehled současných znalostí o primární ciliární dyskinezi se zaměřením především na patogenezi onemocnění a klinické příznaky. 
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SUMMARY
Primary ciliary dyskinesia is a hereditary disease characterized by abnormalities in ciliary structure or function. This review aims to summa-
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Key words: cilia, primary ciliary dyskinesia, situs viscerum inversus, chronic respiratory disease

Seznam zkratek
PCD – primární ciliární dyskineze
OME – otitis media with effusion, sekretorická otitida
CF – cystic fibrosis, cystická fibróza
HSVM – high speed videmicroscopy, vysokorychlostní videomikroskopie
EM – electron microscopy, elektronová mikroskopie

jsou orientovány stejným směrem (k dutině ústní), jejich 
pohyb je synchronizovaný, má přesně daný vzorec a spo-
lečnou frekvenci. 

Vrozená porucha struktury a/nebo funkce řasinek je 
charakterizována termínem primární ciliární dyskineze 
(PCD). Jde o dědičné onemocnění, při kterém pacienti 
vinou chybějící nebo nedostatečné samočisticí funkce 
dýchacích cest trpí nejčastěji rekurentními či chronický-
mi záněty horních i dolních dýchacích cest, chronickou 
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rýmou a kašlem. Klinická zkušenost i dokumentované 
případy zachycené v adolescenci či dokonce v dospělosti 
signalizují, že řada pacientů uniká správné diagnóze nebo 
jsou diagnostikováni až v době rozvinutých komplikací 
(4).

Struktura a funkce řasinek

Struktura řasinek
Řasinky jsou buněčné specializace s vysoce organi-

zovanou strukturou. Na řasince se rozeznává část vybí-
hající nad povrch buňky (volná část řasinky) a bazální 
tělísko, které slouží k zakotvení řasinky v buňce. Volná 
část řasinky je spojena s bazálním tělískem přechodnou 
částí. Vnitřní strukturu řasinky tvoří axonema, která se 
skládá z mikrotubulů – jednotlivých a uspořádaných do 
dubletů. Řasinky dýchacích cest mají evolučně konzervo-
vanou strukturu 9 + 2, kde je pár centrálních mikrotubulů 
obklopen devíti periferními dublety mikrotubulů. Ty se 
skládají z mikrotubulů A (13 protofilament) a B (11 pro-
tofilament). Každý dublet je spojen s vedlejšími dvěma 
dublety nexinovými spojkami a je připojen k centrálnímu 

páru mikrotubulů radiálními paprsky. Centrální mikrotu-
buly se skládají každý ze 13 protofilament, které obsahují 
proteiny funkčně i biochemicky odlišné od proteinů ve 
vnějších dubletech. K mikrotubulu A každého perifer-
ního dubletu jsou připojena vnější a vnitřní dyneinová 
raménka (obr. 1).

Typy řasinek
Řasinky, které se vyskytují u člověka, lze rozdělit pod-

le struktury a podle funkce. Podle struktury je dělíme 
na řasinky typu 9 + 2, které byly popsány v předchozím 
odstavci, a řasinky 9 + 0, u nichž se nevyvinul centrální 
pár mikrotubulů. Podle funkce lze řasinky dělit na pohyb-
livé a nepohyblivé. Zkombinujeme-li obě kritéria, získá-
me 4 typy lidských řasinek (8):
1) Pohyblivé řasinky typu 9 + 2, které lemují dýchací ces-

ty, ependym mozkových komor a centrálního míšního 
kanálu, u žen vejcovody a u mužů ductuli efferent-
es. Jejich pohyb, který má přesně definovaný vzorec 
s určitou frekvencí, usnadňuje pohyb částic podél epi-
telu. Tento pohyb je významnou součástí mukociliár-
ních obranných mechanismů.

Obr. 1: 
A) Schéma struktury řasinky.
B) Příčný průřez normálními lidskými řasinkami bronchiálního epitelu s dobře viditelnými dyneinovými raménky.
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2) Nepohyblivé řasinky typu 9 + 2 se nacházejí na povr-
chu vláskových buněk ve vnitřním uchu a slouží jako 
receptory sluchového a rovnovážného ústrojí.

3) Nepohyblivé řasinky typu 9 + 0 se vyskytují téměř na 
všech buňkách obratlovců a mají funkci mechanore-
ceptorů, chemoreceptorů a fotoreceptorů, pracují tedy 
jako „buněčné antény“ komunikující s extracelulárním 
prostředím. Nejčastěji je nalezneme na výstelce žlu-
čovodů, pankreatických vývodů, ledvinných kanálků, 
ale i například na povrchu chondrocytů. Axonema typu 
9 + 0 také spojuje zevní a vnitřní segmenty tyčinek 
a čípků sítnice.

4) Nodální řasinky jsou pohyblivé, mají však strukturu 
9 + 0 a podílejí se především na determinaci laterality 
u embrya v časném stadiu vývoje v období gastrulace 
(11).

Funkce řasinek
Vnější dyneinová raménka jsou zodpovědná za frek-

venci pohybu řasinky, vnitřní dyneinová raménka odpo-
vídají za tvar ohybové křivky. Na svém konci dyneinová 
raménka nesou ATPázu. Pomocí hydrolýzy ATP se hlava 
dyneinového raménka posouvá podél sousedního mik-
rotubulu B. Centrální pár mikrotubulů komunikuje s radi-
álními paprsky a pomocí signálních molekul selektivně 
aktivuje dyneinová raménka postupně v různých částech 
axonemy (11). Tím je způsobeno ohýbání řasinky. 

Samotný pohyb řasinky pak vypadá tak, že se řasinka 
rychle ohýbá vpřed jakýmsi úderem a pomalejším pohy-
bem se vrací zpět. Zároveň svým koncem opisuje křivku 
oválného tvaru. Mukociliární transport je účinný pouze 
tehdy, pohybují-li se řasinky koordinovaně s ostatními 
řasinkami na stejné buňce i na buňkách okolních a jsou-li 
orientovány stejným směrem. Frekvence pohybu řasinek 
je uváděna v rozmezí 10–20 Hz, hlen je posouván rych-
lostí 4 mm/min. (10, 19).

epidemiologie

Primární ciliární dyskineze se podle recentních úda-
jů vyskytuje s četností okolo 1:15 000 živě narozených 
dětí (17). Na Pediatrické klinice UK 2. LF a FN Motol 
je v současnosti registrováno 24 pacientů s potvrzenou 
PCD a podle dostupných informací tento soubor tvoří 
většinu diagnostikovaných dětí s PCD v České republice. 
Z počtu známých nemocných s potvrzenou PCD v České 
republice vyplývá vypočtená prevalence zřetelně nižší, 
než by měla být prevalence očekávaná. Toto zjištění je 
podpořeno i porovnáním potvrzených případů v České 
republice s počty případů registrovaných v zemích EU 
s centralizovanou péčí o pacienty s PCD a standardizova-
ným diagnostickým algoritmem. Z toho rozdílu lze usu-
zovat, že řada pacientů v České republice zřejmě nemá 
stanovenu správnou diagnózu a jsou vedeni v různých 
ambulancích pod diagnózami jinými. V našem souboru 
pacientů je navíc průměrný věk při diagnóze 9,2 roku, 
zatímco Coren et al. (4) uvádějí průměrný věk při dia-
gnóze 4,4 roku. 

Genetika

Onemocnění PCD obvykle vykazuje autozomálně 
recesivní dědičnost. Dosud bylo rozpoznáno celkem  
8 genů, jejichž mutace mají za důsledek poruchu řasinek 
(5,14,15). Většina případů PCD nicméně zůstává zatím 
geneticky neobjasněna. Mutace ve dvou nejčastěji muto-
vaných genech DNAH5 a DNAI1 jsou zodpovědné asi za 
38 % případů onemocnění (21). S rozvíjejícími se mož-
nostmi molekulárně genetických metod a se snižováním 
jejich ceny však genetické testování bude stále častěji 
slibným diagnostickým pomocníkem. 

Patofyziologie

Při porušené struktuře nebo funkci řasinek není 
mukociliární clearance účinná. Stáza sekretu v dýchacích 
cestách je zodpovědná za většinu příznaků primární cili-
ární dyskineze. Porucha pohyblivosti řasinek ve vejco-
vodech je příčinou subfertility a vyššího rizika ektopické 
gravidity u žen s PCD. U mužů s PCD je snížená plodnost 
dána jednak poruchou pohyblivosti řasinek v ductuli ef-
ferentes a jednak poruchou pohyblivosti spermií, jejichž 
bičík je strukturálně velice podobný řasince a podléhá 
shodným strukturálním poruchám. 

V souvislosti s PCD byly identifikovány různé typy 
strukturálních defektů řasinek (19), z nichž nejčastější 
je defekt vnějších nebo vnitřních dyneinových ramének 
(podle různých autorů 60–80) (obr. 2). Z dalších struktu-
rálních defektů se vyskytují numerické defekty, nejčas-
těji chybějící centrální pár mikrotubulů (9 + 0). U těchto 
defektů dochází k transpozici periferních dubletů tak, že 
výsledné uspořádání je 8 + 1. Méně častými numeric-
kými defekty jsou chybějící nebo nadbytečné periferní 
mikrotubuly nebo celé dublety (obr. 3). Nejméně obvyklé 
jsou defekty radiálních paprsků vedoucí k desorganizaci 
axonémy o normálním počtu mikrotubulů. U pacientů 
s PCD pozorujeme často náhodnou orientaci řasinek, 
kterou lze sledovat po vyhodnocení vzájemné polohy 
centrálních párů. Mnohými autory popisované složené 

Obr. 2: Příčný průřez řasinkami pacienta s PCD s chybějícími 
dyneinovými raménky, původní zvětšení 40.000x.
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cilie s mnohočetnými axonemami jsou považovány za 
sekundární jev způsobený tvorbou apikálních cytoplaz-
matických protruzí poškozenými řasinkovými buňkami 
(12). Vzácnými poruchami jsou defekty bazálních tělísek 
a úplná aplasie řasinek. 

Morillas et al. (15) uvádějí, že asi 15 % v současnosti 
diagnostikovaných pacientů nemá strukturální defekt, 
který by bylo možné odhalit pomocí elektronové mikro-
skopie. U těchto nemocných je diagnóza obvykle stanove-
na na základě klinického obrazu a podrobných funkčních 
studií cilií s tím, že je vždy nutno pečlivě odlišit případné 
změny sekundární. Předpokládá se, že s rozvojem gene-
tické diagnostiky a s dalšími rozpoznanými genetickými 
defekty řasinek se bude zvyšovat počet pacientů s PCD, 
u nichž se nepodaří prokázat jasný strukturální defekt, 
a přesto mají funkci řasinek trvale porušenou.

Bush et al. (16) zase uvádějí předpoklad, že bude při-
bývat diagnosticky hraničních případů primární ciliární 
dyskineze a že bude možné asociovat jednotlivé genetic-
ké mutace s různě vyjádřenými fenotypy, podobně jako 
je tomu v současnosti u cystické fibrózy.

Prognóza

Ve starším přehledu z roku 1998 Bush et al. udáva-
jí, že střední očekávaná délka života není zkrácena a že 
pacienti mají lepší prognózu, než pacienti s CF, kteří mají 
podobné respirační příznaky (2). Ke zhoršování FEV1 
dochází přibližně o 0,8 % za rok (oproti 3,4 % u CF) 
(16). Noone et al. na velkém souboru severoamerických 
pacientů uvádějí, že asi 38 % dospělých pacientů ve věku 
nad 30 let dospěje k respiračnímu selhání, které definují 
tak, že jde o pacienty s FEV1 ≤ 40 %, pacienty na čekací 
listině pro transplantaci plic nebo po transplantaci plic, 
pacienty na trvalé kyslíkové terapii nebo pacienty s desa-
turacemi oxyhemoglobinu ≤ 85 %) (16). 

klinický obraz PCD

Před narozením
Již prenatálně může na možnost primární ciliární 

dyskineze upozornit ultrasonografické vyšetření pro-
váděné v těhotenství ukazující u plodu situs viscerum 
inversus, který se u pacientů s PCD vyskytuje asi v polo-
vině případů (3). Situs viscerum inversus, vyskytující 
se s incidencí přibližně 1:8000 porodů, není asociován 
pouze s PCD(6), ale může být způsoben také mutacemi 
v jiných genech nebo jeho příčina není zjištěna (9). Přesto 
by přítomnost dextrokardie, situs inversus či jiných poru-
ch laterality měla vždy vzbudit pozornost vyšetřujícího 
lékaře. PCD může být výjimečně spojena také s dalšími 
vrozenými vadami (např. s hydrocefalem, s vývojovými 
vadami ledvin, srdce aj.), které mohou být také prokaza-
telné již před narozením.

Novorozenecké období
U více než 35 % pacientů je anamnesticky vypátratel-

ným prvním příznakem syndrom respirační tísně (respi-
ratory distress syndrome) (4), který přichází u donoše-
ných novorozenců bez jasného rizikového faktoru, jakým 
může být aspirace plodové vody, infekce apod. Noone et 
al. (16) uvádějí u dosud největšího studovaného souboru 
severoamerických pacientů, že se syndrom respirační tís-
ně objevuje u 74 % pacientů. Také Ferkol et al. (7) uvádě-
jí, že PCD tvoří část etiologicky neobjasněných případů 
respirační tísně novorozenců narozených v termínu a že 
by měla v tomto případě tato diagnóza vždy zvažována 
již neonatology.

Pravděpodobně nejčastějším příznakem vůbec, který 
je ve shodě s jinými soubory udáván i v našem souboru 
prakticky ve 100 %, je trvalá rýma, typicky začínající již 
v novorozeneckém období a v různé intenzitě se proje-
vující v průběhu celého života (3). 

Dětský věk 
U dětí je kromě již zmiňované rýmy častým příznakem 

kašel. Téměř vždy se jedná o „vlhce znějící“ (produk-
tivní) každodenní kašel (17). Děti s PCD mívají často 
i určitý stupeň bronchiální hyperreaktivity, mohou mít 
i obstrukční poslechový nález a nález obstrukční venti-
lační poruchy při spirometrii. Jsou tak nezřídka dlouho 
vedeny pod diagnózou „atypické asthma bronchiale“ či 
„asthma bronchiale nereagující na terapii“(20). 

Významnou součástí klinického obrazu jsou opako-
vané infekce horních a dolních dýchacích cest (rinosinu-
sitidy, sinusitidy a bronchitidy). Noone et al. (16) uvá-
dějí, že kombinace příznaků postižení horních a dolních 
dýchacích cest je podmínkou, bez níž nelze diagnózu 
PCD učinit. Upozorňují také na další důležitý příznak – 
rekurentní nebo chronickou sekretorickou otitidu (OME), 
kterou nalezli až u 95 % vyšetřovaného souboru a kte-
rá vyžadovala vícečetné intervence nebo antibiotickou 
léčbu. Otitidy typicky spontánně ustupují kolem 13 let 
věku. U pacientů s PCD může docházet také ke zhoršo-
vání sluchu (intermitentnímu nebo trvalému), jedná se 
přitom o poruchu převodní (3).

Obr. 3: Příčný průřez řasinkami pacienta s PCD s kombinací 
chybění vnitřních dyneinových ramének a numerického defektu 
mikrotubulů. Hroty šipek - řasinky 9+2 s dislokacemi periferních 
dubletů; šipka – řasinka 8+2, * – řasinka 9+0, # - řasinka 9+0 s dis-
lokací jednoho periferního dubletu do středu axonémy. Zmnoženou 
cytoplasmu kolem axonémy v řasince vlevo dole považujeme za 
sekundární změnu. Původní zvětšení 30.000x.
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Nedojde-li k včasnému zahájení vhodné intenzivní 
terapie, rozvíjejí se u pacientů nevratné změny v dýcha-
cích cestách. Nejčastějšími strukturálními změnami jsou 
bronchiektázie (16), dochází ale i k chronickým infiltra-
tivním změnám a ke zmnožení plicního intersticia. „Idi-
opatické bronchiektázie“ jsou zřídkakdy problematikou 
dětského věku, ale část těchto pacientů jistě tvoří nedi-
agnostikovaní pacienti s PCD (18). Při spirometrickém 
vyšetření může být prokazatelná obstrukční porucha ven-
tilace, která se zhoršuje s věkem (16). 

Adolescence a dospělost
U dospělých je symptomatologie PCD podobná jako 

u dětí. K těmto příznakům se přidává infertilita nebo 
subfertilita. U mužů postižených PCD byla prokázána 
infertilita pouze v 50 % případů, sníženou pohyblivost 
spermií lze nicméně prokázat u většiny z nich. Ženy 
s PCD mohou být rovněž subfertilní a mají také vyšší 
pravděpodobnost mimoděložního těhotenství v důsledku 
dysfunkce řasinek vystýlajících vejcovody (3).

Přidružené diagnózy

PCD by měla být přinejmenším zvažována, pokud jsou 
již u pacienta stanoveny následující diagnózy (3): kom-
plexní vrozená srdeční vada (1) především s poruchami 
laterality (9), polycystické onemocnění ledvin nebo jater, 
hydrocefalus, biliární atrezie, závažné onemocnění jíc-
nu (atrezie, závažný reflux), retinální degenerace, včetně 
retinitis pigmentosa (13).

Závěr

Primární ciliární dyskineze je závažné vrozené one-
mocnění s rizikem trvalého poškození respiračního trak-
tu. To je o to závažnější, čím později je nemoc diagnos-
tikována. Prognózu kromě včasného stanovení diagnózy 
určuje především kvalita dlouhodobé komplexní péče. 
Současné poznatky ukazují, že problematika PCD je pod-
statně složitější a závažnější, než jak je obecně v odborné 
populaci vnímána. Klíčem k úspěchu je především dobré 
obecné povědomí o této nemoci a její včasný záchyt na 
základě diagnostického protokolu zahájeného při výskytu 
podezřelých příznaků. Je třeba si stále uvědomovat, že 
fenotypický obraz PCD je velice variabilní co do tíže 
i rozsahu postižení a zdaleka nelze očekávat, že se setká-
me pouze s pacienty, kteří budou mít vyjádřeny všechny 
typické příznaky (tabulka 1). Aby bylo možné diagnos-
tikovat PCD v co možná nejnižším věku, je třeba, aby 
byly k vyloučení diagnózy PCD odeslány všechny děti 
s nevysvětleným syndromem respirační tísně a časným 
nástupem rýmy, všechny děti s bronchiektáziemi nejas-
ného původu, všechny děti s chronickým kašlem a/nebo 
„atypickým astmatem“, s chronickou rinitidou, chronic-
kou sekretorickou otitidou a sourozenci dětí s diagnosti-
kovanou PCD bez ohledu na přítomnost nebo nepřítom-
nost příznaků (4). 

Práce je součástí řešení výzkumného záměru MZO 
64203-6404 a 64203-6501.
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