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Definice 

Fenotyp 
 Pozorovatelné strukturální a funkční vlastnosti organismu 

určené jeho genotypem a modulované prostředím 
 

Rice JP et al: Definition of the phenotype. Adv Genet 2001 

Klinický fenotyp (CHOPN) 
 Vlastnost nebo kombinace vlastností, které popisují rozdíly 

mezi jednotlivými pacienty s CHOPN a mají vztah ke klinicky 

významným důsledkům (symptomy, exacerbace, odpověď 

na léčbu, rychlost progrese nemoci, mortalita) 
Han ML et al: COPD Phenotypes, AJRCCM 2010 

 

Fenotypizace 
 Snaha identifikovat pacienty s daným klinickým fenotypem 
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Identifikace klinických fenotypů 

Klinické fenotypy 
definované podobnými 

vlastnostmi 

Popis fenotypů 
podle symptomů, 

fyziologie, funkčních a 

radiologických vlastností 

Popis fenotypů 
podle biologických nebo 

molekulárních vlastností 
             Vývoj léčby 

Potvrzení  
molekulárních markerů  

nebo  

léčebné odpovědi  

v cílové populaci 

Upraveno podle Han ML, ARJCCM 2010 
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Exprese MMP u fenotypů CHOPN 
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Česká multicentrická výzkumná databáze CHOPN 
Registr České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP 

 

Pacienti s CHOPN s FEV1 ≤ 60% náležitých hodnot 

14 center – 784 pacientů 

zpracována vstupní data 

Česká multicentrická výzkumná databáze CHOPN 



Česká multicentrická výzkumná databáze CHOPN 
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Léčba CHOPN dle České nár.doporučení 
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Léčba bronchitického fenotypu CHOPN 
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Léčba založená na klinických fenotypech 
 

• Individualizovaná, dobře reflektuje heterogenitu CHOPN 

 

• Používaná preferenčně u určitých fenotypů 

 

• V rámci daného fenotypu používaná preferenčně u 

pacientů v horším stavu 

 

• Bude pokračovat sledování kohort pacientů a zhodnocení 

efektu fenotypové léčby v průběhu času 

Závěry 




