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SOUHRN

Mírka H, Ferda J, Ohlídalová K, Jindra P, 
Karas M, Lysák D, Vokurka S. Možnosti 
HRCT v diagnostice plicní formy chro-
nické reakce štěpu proti hostiteli

Cíl. Zhodnocení možností výpočetní to-
mografie s vysokou rozlišovací schopností
v diagnostice plicní formy chronické re-
akce štěpu proti hostiteli u nemocných po 
transplantaci krvetvorných buněk.
Metoda. V období leden 2000 až září 2007 
jsme vyšetřili 16 nemocných (8 žen, 8 
mužů, průměrný věk 46,6 let) po alogen-
ní transplantaci kostní dřeně s potvrzenou 
chronickou reakcí štěpu proti hostiteli. Ve 
všech případech byly provedeny inspirač-
ní i exspirační skeny. Ve 13 případech bylo 
před CT zhotoveno rentgenové vyšetření 
plic. 
Výsledky. Nejčastějším nálezem byl obraz 
mozaikové perfuze s air-trappingem na 
exspiračních skenech (9 případů – 56,3 %). 
Změny ve stěně bronchů byly nalezeny 
u 7 nemocných (5 případů zesílení stěny – 
31,3 %, 2 případy bronchiektazií – 12,5 %). 
U třech nemocných (18,7 %) byly zjištěny 
centrilobulárně a peribronchiálně uložené 
intersticiální změny. V jednom případě 
(6,2 %) byla prokázána plicní fibróza. V ně-
kterých případech se nálezy kombinovaly. 
Závěr. Obraz mozaikové perfuze s air-trap-
pingem, který je nejčastějším projevem 
plicní formy chronické reakce štěpu proti 
hostiteli, je možno považovat za relativně 
specifický. Ostatní zjištěné změny jsou ne-
specifické. Za průkazné je lze považovat
jedině v případě, kdy je potvrzena jejich 
souvislost s transplantací krvetvorných 
buněk a není podezření na jiný (nejčastěji 
infekční) původ. Provedení exspiračních 

SUMMARY

Mírka H, Ferda J, Ohlídalová K, Jindra P, 
Karas M, Lysák D, Vokurka S. Potential of 
HRCT in dagnostics of pulmonary form 
of chronic graft-versus-host disease

Aim. To evaluate contribution of HRCT in 
diagnostics of pulmonary form of chronic 
graft-versus-host disease (GVHD).
Method. 16 HRCT examinations were per-
formed in patients after hematopoietic stem
cell transplantation with confirmed pulmo-
nary form of chronic graft-versus-host di-
sease over a period of 7,5 years (january 2000 
– september 2007). Inspiratory and exspira-
tory scans were obtained in all of them. X-ray 
examination was performed in 13 cases.
Results. The mosaic perfusion with air-
-trapping on exspiratory scans (9 cases 
– 56.3 %) was the most frequent finding.
Bronchial wall alteration was detected in 7 
patients (5 cases of bronchial wall thicke-
ning – 31.3 % and 2 cases of bronchiectases 
– 12.5 %). In 3 patients (18.7 %), centrilo-
bular and peribronchovascular interstitial 
changes were detected. Intersticial fibrosis
was developed only in one patient (6.5 %). 
Some findings were combined.
Conclusion. Mosaic perfusion with air 
trapping might be considered as relatively 
specific finding in group of patients with
chronic GVHD. Other findings are non-
-specific. As a sign of chronic graft-versus-
-host disease should be considered only 
if there is confirmed an association with
transplantation. Exspiratory scans are ne-
cessary in this indication.
Key words: high-resolution computed to-
mography (HRCT), lungs, blood stem cell 
transplantation, graft-versus-host disease,
bronchiolitis obliterans.
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ÚVOD

Transplantace krvetvorných buněk je moderní léčebná 
metoda využívaná u řady maligních nebo život ohrožu-
jících benigních onemocnění krvetvorby. Po přípravném 
režimu spočívajícím v likvidaci nádoru i vlastní krvetvor-
by pomocí cytostatik, někdy v kombinaci s celotělovým 
ozářením, je nemocnému podán štěp krvetvorných buněk 
(kostní dřeň, periferní kmenové buňky nebo pupečníková 
krev) od dárce se shodnými HLA antigeny. Kromě obno-
vy krvetvorby je u nepříbuzenské (alogenní) transplanta-
ce využíván efekt reakce dárcovských T-lymfocytů proti 
zbylým nádorovým elementům (reakce štěpu proti ná-
doru). Dárcovský imunitní systém může ovšem reagovat 
i s ostatními tkáněmi příjemce. Pak se rozvíjí reakce štěpu 
proti hostiteli (graft-versus-host disease, GVHD), která, 
pokud není adekvátně léčena, představuje život ohrožující 
stav. Onemocnění má akutní a chronickou formu. Akut-
ní GVHD postihuje kůži, játra a gastrointestinální trakt. 
Postižení plic je u ní obvykle sekundární (dané zvýšenou 
afinitou k pneumoniím nebo krvácení) (1). Chronická 
forma může postihnout primárně celou řadu orgánů včet-
ně plic (2, 3). 

Cílem práce je zhodnocení možností výpočetní tomogra-
fie s vysokou rozlišovací schopností (HRCT) při diagnostice
plicní formy chronické GVHD.

MATERIÁL A METODA

Od ledna 2000 do září 2007 bylo na našem pracovišti vyšet-
řeno HRCT 16 nemocných (8 žen, 8 mužů, průměrný věk 
46 let) po transplantaci krvetvorných buněk s potvrzenou 
chronickou GVHD (cGVHD). Pět vyšetření bylo provedeno 
na dvouřadém helikálním přístroji Twin II (Elscint, Haifa, 
Izrael) sekvenční technikou (šíře vrstvy 1 mm, odstup vrstev 
10 mm). Zbylých 11 nemocných bylo vyšetřeno na multide-
tektorových přístrojích Somatom Sensation 16 (4 pacienti) 
a Somatom Sensation 64 (7 pacientů) firmy Siemens (Forch- 
heim, SRN) za použití rekonstruované šíře vrstvy 0,75 nebo 
1 mm v rozsahu celého objemu plicní tkáně. Ve všech pří-
padech byly provedeny inspirační i exspirační skeny. Pro 
vstupní vyšetření byly použity expoziční parametry podle 
aktuálního rutinního protokolu. Případné kontroly byly 
prováděny technikou snížené dávky. Ve 13 případech jsme 
měli k dispozici rentgenový snímek hrudníku provedený 
48 a méně hodin před CT (vždy již v době manifestace kli-
nických příznaků). Chronická GVHD byla potvrzena na 
základě histologického vyšetření (většinou z kůže, sliznice 
dutiny ústní nebo jater), funkčních testů (přítomnost ob-

skenů je nutné i v případě negativních ná-
lezů v inspiriu.
Klíčová slova: výpočetní tomografie s vy-
sokou rozlišovací schopností, plíce, trans-
plantace krvetvorných buněk, reakce štěpu 
proti hostiteli, obliterující bronchiolitida.

strukční ventilační poruchy) nebo pozitivní reakce na imu-
nosupresivní léčbu.

VÝSLEDKY

V tabulce 1 jsou uvedeny RTG a HRCT nálezy u jednotlivých 
nemocných. Vyplývá z nich, že nejčastějším HRCT nálezem 
(9 případů – 56,3 %) byl obraz mozaikové perfuze se zadr-
žováním vzduchu v postižených oblastech (air-trappingem) 
na exspiračních skenech. Druhým nejčastějším nálezem byly 
změny ve stěně bronchů (5 případů zesílené bronchiální stě-
ny – 31,3 %, 2 případy bronchiektázií – 12,5 %). U tří nemoc-
ných (18,7 %) se vyvinuly centrilobulárně a peribronchiálně 
uložené intersticiální změny. V prvním případě se jednalo 
o okrsky o denzitách mléčného skla, ve druhém o peribron-
chiální infiltráty a ve třetím o peribronchiální uzlíky. Druhý
a třetí případ byly spojeny s nálezem air-trappingu. V pří-
padě centrilobulárních okrsků o denzitách mléčného skla 
nebyl přítomen. U jednoho nemocného (6,2 %) byla již zjiš-
těna intersticiální fibróza. Výsledek rentgenového vyšetření
byl v 6 případech (46,2 %) negativní. V 5 případech (38,5 %) 
byl zjištěn nespecifický obraz zvýraznění intersticia. U dvou
nemocných (15,4 %) byly patrné oboustranné symetrické 
skvrnité infiltráty.

DISKUZE

Mechanizmus vzniku reakce štěpu proti hostiteli nebyl dosud 
kompletně objasněn. Chronická forma GVHD vzniká po tře-
tím měsíci potransplantačního období. Častěji se jedná o po-
kračování akutní formy, méně často vzniká primárně jako 
chronická. Projevuje se jako multisystémové autoimunitní 
onemocnění se sklerotizujícím zánětem sliznic. Její incidence 
je 27–72 %, a mortalita až 40 % (4–6). Nejčastěji postiženými 
orgány jsou kůže, oči, sliznice dutiny ústní, gastrointestinální 
trakt, játra a plíce. Onemocnění má dvě formy: limitovanou 
a extenzivní. Limitovaná forma postihuje pouze kůži a ját-
ra. U extenzivní formy vzniká postižení dalších orgánů (7). 
I přes pokroky v léčbě cGVHD nedochází ke snižování je-
jího výskytu. To je dáno rozvojem transplantační techniky. 
Provádí se více transplantací s menší shodou v HLA antige-
nech, častěji se používají periferní kmenové buňky, u nichž 
je pravděpodobnost vzniku GVHD vyšší a zvyšuje se i věk 
nemocných indikovaných k transplantaci (5). 

Plicní forma cGVHD se objevuje asi u 10 % případů. 
Klinicky se projevuje suchým kašlem a dušností. Produk-
tivní kašel a teploty nejsou (na rozdíl od infekcí) typickými 
příznaky (6, 8, 9). Histologickým podkladem je obliterující 
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bronchiolitida. Někteří autoři v souvislosti s GVHD zmiňují 
rovněž difuzní alveolární postižení, lymfocytární interstici-
ální pneumonii a lymfocytární bronchiolitidu. Při obliteru-
jící bronchiolitidě se pod sliznicí bronchů a v peribronchiál-
ním intersticiu vytvářejí smíšené neutrofilní a lymfocytární
infiltráty přecházející do ireverzibilní fibrózy. Lumen posti-
žených průdušek se zužuje, což se při funkčním vyšetření 
projevuje obstrukční ventilační poruchou (10, 11). Zásad-
ním problémem je odlišení cGVHD od infekční léze, neboť 
léčba obou stavů je odlišná. Při reakci štěpu proti hostiteli 
jsou podávána imunosupresiva, která by nepoznanou pneu-
monii zhoršila (10, 12).

Nejtypičtějším projevem při HRCT je obraz mozaikové 
perfuze s air-trappingem na exspiračních skenech (obr. 1). 
Dalšími možnými nálezy jsou bronchiektázie, zesílení stěny 
bronchů a peribronchiální nebo centrilobulární infiltráty
(obr. 2, 3, 4). Dlouhodobě trvající onemocnění může vyústit 
do plicní fibrózy (13). Některé prameny popisují v souvislos-
ti s reakcí štěpu proti hostiteli i rozvoj bronchiolitis oblite-

rans organizující pneumonie (14). V tomto případě se pak 
kromě výše uvedených obrazů objevují kondenzace nodulár-
ního nebo cípatého vzhledu v peribronchiální a subpleurální 
lokalizaci (8). Rozsah HRCT nálezu nemusí korelovat s tíží 
onemocnění (5).

Obraz mozaikové perfuze se známkami air-trappingu na 
exspiračních skenech byl v našem souboru zjištěn u více než 
poloviny nemocných (obr. 1, 5). Tento obraz je sice typický 
pro obliterující bronchiolitidu, může se ale objevit i u dal-
ších infekčních a neinfekčních onemocnění postihujících 
malé dýchací cesty (příkladem je akutní bronchiolitida nebo 
akutní fáze exogenní alergické alveolitidy). U nemocných po 
transplantaci kostní dřeně se však tyto stavy vyskytují zříd-
ka a mají odlišné klinické souvislosti. Proto je u nich možno 
tento obraz považovat za relativně specifický pro cGVHD. Je
třeba si uvědomit, že za známku obstrukce malých dýchacích 
cest nelze považovat každý nález air-trappingu. V plicních 
bázích se ojediněle objevuje i u zdravých jedinců. Jako prů-
kazný pro postižení malých dýchacích cest jej lze hodnotit 
v případech rozsáhlejších nálezů postihujících i jiné partie 
plic.

Centrilobulárně a peribronchiálně uložené intersticiální 
změny nelze samostatně považovat za specifické (obr. 4). Ve
dvou případech byly však kombinovány s nálezem air-trap-
pingu. Nález izolovaných centrilobulárně uložených okrsků 
o denzitách mléčného můžeme vidět i u jiných onemocnění, 
jako je exogenní alergická alveolitida, infekce (zejména vi-
rové), deskvamativní intersticiální pneumonie nebo vzácně 
i u difuzní plicní hemoragie. Ve všech těchto případech může 
být izolovaný, bez dalších projevů postižení intersticia. 

Zesílení stěny bronchů a bronchiektázie nelze hodnotit 
jako projev reakce štěpu proti hostiteli, pokud není proká-
zána jednoznačná souvislost s transplantací kostní dřeně. 
Běžně se s nimi můžeme setkat u nemocných s chronickou 
bronchitidou. Za projev cGVHD je lze považovat pouze, po-
kud vzniknou u nemocného bez předchozího chronického 
plicního onemocnění a v souvislosti s transplantací kostní 
dřeně (obr. 3). 

U pacientů s plicní formou cGVHD můžeme detekovat 
i změny na dalších orgánech, jako jsou kůže, játra, trávicí 
trakt nebo paranazální dutiny.

Vzhledem k tomu, že u části nemocných s obliterující 
bronchiolitidou může být nález v inspiriu zcela negativní 
a obraz mozaiky s air-trappingem se vyvíjí až v exspiraci, je 
třeba u nemocných s možností cGVHD provádět exspirač-
ní skeny vždy (15). V našem souboru byl negativní nález 
v inspiriu u dvou nemocných (obr. 5). S ohledem na snahu 
o snížení radiační expozice nemocných je doplňující vyšet-
ření v exspiriu možno provést se snížením dávky, případně 
sekvenční technikou s 10 mm odstupy.

Rentgenové vyšetření není dle našich zkušeností, na roz-
díl od CT, možno k diagnostice cGVHD použít. Ani v jed-
nom případě nebyl zjištěn nález, který by ji odlišil od změn 
jiného charakteru. U téměř poloviny nemocných s diskrét-
nějšími HRCT projevy byl rentgenový nález zcela negativní. 
Ve zbylých případech byly zjištěny pouze nespecifické změny
– zvýraznění intersticiální kresby nebo skvrnité opacity. Te-
oreticky je možno provést snímky v exspiriu, které by mohly 
zachytit lokální změny transparence plicní tkáně dané roz-
sáhlejším air-trappingem. Sami tuto metodu neprováníme 
a ani nepředpokládáme, že by mohla být větším přínosem.

Tab. 1. Přehled HRCT a RTG nálezů
Tab. 1. HRCT and X-ray findings

Pacient  
(pohlaví, věk)

RTG nález CT nález

   1 (Ž, 47 let) normální
zesílená stěna 

bronchů

  2 (M, 21 let) skvrnité opacity
centrilobulární 

okrsky o denzitách 
mléčného skla

  3 (M, 26 let) normální
zesílená stěna 

bronchů, mozaiková 
perfuze, air-trapping

  4 (M, 55 let)
zvýraznění peribron-
chiálního intersticia

zesílená stěna bron-
chů, bronchiektázie

  5 (M, 25 let) normální
zesílená stěna 

bronchů

  6 (Ž, 50 let) normální
zesílená stěna bron-
chů, hlenové zátky

  7 (M, 33 let) skvrnité opacity
peribronchiální infil-

tráty, air-trapping 

  8 (Ž, 53 let)
zvýraznění parenchy-

mového intersticia 
– retikulace

fibróza, mozaiková
perfuze, air-trapping

  9 (Ž, 42 let) neprovedeno
mozaiková perfuze, 

air-trapping 

10 (M, 32 let) neprovedeno
mozaiková perfuze, 

air-trapping 

11 (Ž, 55 let)
zvýraznění parenchy-

mového intersticia 
– mikronodulace

mozaiková perfuze, 
air-trapping, peri-

bronchovaskulární 
uzlíky 

12 (M, 55 let)
zvýraznění parenchy-

mového intersticia 
– retikulace

mozaiková perfuze, 
air-trapping

13 (Ž, 60 let) normální
mozaiková perfuze, 

air-trapping

14 (Ž, 68 let) neprovedeno
mozaiková perfuze, 

air-trapping

15 (Ž, 46 let) normální
mozaiková perfuze, 

air-trapping

16 (M, 67 let)
zvýraznění peribron-
chiálního intersticia

bronchiektázie, 
hlenové zátky
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Obr 1. Pacient 3. Mozaiková perfuze s air-
-trappingem, exspirační sken. V postižených 
oblastech dochází k zadržování vzduchu, 
na exspiračních skenech v těchto místech 
zůstává objem plicního parenchymu stejný 
a nezvyšují se jeho denzity (šipky).
Fig. 1. Patient 3. Mosaic perfusion with air-
-trapping, exspiratory scan. Volume and 
density of affected areas is, contrary to
normal lung parenchyma, unchanged on 
exspiratory scans (arrows). 

Obr. 2. Pacient 1. A – zesílení stěny bronchů (šipky); B – normalizace nálezu po léčbě kortikoidy
Fig. 2. Patient 1. A –  thickened bronchial wall (arrows); B – bronchial wall became normal after 
corticoid therapy

Obr. 3. Pacient 16. A – normální nález v čas-
ném potransplantačním období; B – bronchi-
ektázie (zčásti vyplněné hlenem) při vyšetře-
ní provedeném 2 roky po transplantaci
Fig. 3. Patient 16. A – normal finding during
early posttransplantation period; B – bron-
chiectases (partially filled byl mucus) on
examination performed 2 years after trans-
plantation

Obr. 4. Pacient 7. Peribronchiální a centrilo-
bulární infiltráty s air-trappingem v exspiriu
A – koronární rekonstrukce v inspiriu, difúzní peri-
bronchiální a centrilobulární infiltráty; B – sagitální
rekonstrukce v exspiriu, air–trapping v subpleurál-
ních partiích levé plíce (šipky)
Fig. 4. Patient 7. Peribronchial and centrilobu-
lar infiltrates with air–trapping
A – coronal reformated image in inspirium, diffuse
peribronchial and centrilobular opacities; B – sagi-
tal reformated image in exspirium, air trapping in 
subpleural parts of the left lung (arrows).

Obr. 5. Pacientka 9. A – normální nález v inspi-
riu; B – mozaiková perfuze s air–trappingem 
(šipky) v exspiriu
Fig. 5. Patient 9. A – normal inspiratory scan;  
B – mosaic perfusion with air–trapping (ar-
rows) on exspiratory scan

Obr. 2A Obr. 2B

Obr. 3A Obr. 3B

Obr. 4A Obr. 4B

Obr. 5A Obr. 5B
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ZÁVĚR

Nejčastějším HRCT nálezem u cGVHD je obraz mozai-
kové perfuze s air-trappingem, který lze u nemocných po 
transplantaci kostní dřeně považovat za relativně specific-
ký. Ostatní výše uvedené změny jsou nespecifické a mohou

provázet další onemocnění. Za známku cGVHD je lze po-
važovat jedině v případě, kdy je potvrzena jejich souvislost 
s transplantací kostní dřeně a není podezření na jiný (nejčas-
těji infekční) původ. Provedení exspiračních skenů je nutné 
i v případě negativních nálezů v inspiriu.
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Tato nepříliš rozsáhlá kniha vzniklá pod redakcí známých 
průkopníků v radiologii sestává ze tří částí (v závorce jsou 
uvedena témata kapitol): přístroje, zobrazovací techniky 
a protokoly (pozitronová emisní tomografie, kardiovaskulár-
ní magnetická rezonance: principy a metody, vícedetektoro-
vá CT (označovaná MSCT) a CT s elektronovým svazkem), 
klinické aplikace (posuzování PET perfuze myokardu, PET: 
metabolizmus, inervace a receptory, MR angiografie, kardio- 
vaskulární MR, MSCT koronární zobrazování, hodnocení 
funkce myokardu, perfuze a viability), souběžné neinvaziv-
ní hodnocení koronární anatomie, fyziologie a myocelulární 
integrity (PET a MRI v kardiálním zobrazování, PET a CT: 
je posun od SPECT k hybridnímu PET/CT nevyhnutelný?) 
Z uvedeného přehledu je patrné, že v knize je podán kom-
plexní pohled na úlohu moderních zobrazovacích metod 
(s výjimkou sonografie) v diagnostice srdce. Prvé tři kapito-
ly obsahují popis fyzikálních principů zobrazovacích metod 
(mimochodem popis velmi výstižný a názorný). Ve 4. ka-
pitole se demonstruje, že PET poskytuje přesnou diagnózu 
rozsahu, závažnosti a anatomické lokalizace koronární ne-
moci vykazující senzitivitu a specificitu perfuze myokardu
90–95 %. Ve stadiu klinických zkoušek je koronární MR an-

giografie, většího rozšíření dosáhla MR velkých cév, MSCT
je úspěšná v neinvazivní angiografické identifikaci koronární
stenózy. Objemový charakter akvizice obrazu při CT dovolu-
je měření velikosti a funkce srdeční komory, zvláště když tato 
informace doplňuje koronární anatomii, kterou není možné 
obdržet neinvazivně jinou modalitou. Je uváděn přehled 
aplikací MRI a PET u téhož pacienta, jedná se již o studie, 
které předjímají očekávanou hybridní aparaturu MRI/PET. 
Výhody hybridního přístroje PET/CT jsou při jednom vyšet-
ření téhož pacienta v nukleární kardiologii četné: CT angio- 
grafie poskytuje informaci o přítomnosti a rozsahu zúžení
koronárních arterií, PET informaci o funkčních důsledcích 
takových koronárních lézí v myokardu, srdce může být se 
zvýšenou přesností uloženo v zorném poli PET aj. Grafic-
ké vybavení tohoto aktuálního díla je vynikající, schémata 
a grafy jsou barevné, rovněž barevná je část snímků ze zobra-
zovacích modalit, legendy k obrázkům jsou velmi podrobné. 
Za některými kapitolami je až několik set položek citované 
literatury. Pracoviště radiologie a nukleární medicíny budou 
s tímto aktuálním dílem vysoké odborné úrovně bezpochyby 
velmi spokojená. Knihu lze objednat na internetové adrese 
www.BlackwellCardiology.com.
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