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Co je GVHD neboli graft versus host disease

• GVHD vzniklá v souvislosti s alogenní transplantací krvetvorných 

buněk 

• GVHD vzniká, když určitá populace bílých krvinek (T- lymfocytů), z 

darovaného štěpu napadá nejrůznější struktury v těle pacienta, jelikož je 

rozlišuje jako cizí. 

• Nelze dopředu odhadnout kdo a jak těžkou GVHD po transplantaci 

rozvine, pravděpodobnost  je  20 - 80%

• Někdo má zcela mírné projevy GVHD, které trvají krátce

• Někdo má těžké projevy, někdy i život ohrožující

• Projevy GVHD můžou trvat několik týdnů, ale i mnoho let



Jak GVHD vzniká
• GVHD vzniká tím, že po transplantaci  dochází k imunologickému 

střetu mezi dárcovským a pacientovým imunitním systemem

• Hlavním imunologickým nástrojem, zodpovědným za projevy GVHD 

jsou dárcovskíé T-lymfocyty, které napadají a ničí buňky, které 

rozpoznají jako cizí (hlavní mechanismus boje proti infekcím)

• Normální T-lymfocyty nenapadají buňky tělu vlastní,  protože  jsou 

schopny je rozpoznat na základě tzv HLA znaků- které jsou unikátní 

pro každého jedince

• Z kmenových buněk dárce  se po transplantaci vyvíjí nový imunitní 

systém a  T-lymfocyty, které mají HLA znaky dárce  začnou 

rozpoznávat cizí HLA znaky na buňkách pacienta – v nejrůznějších 

orgánech a tkáních a  začnou je ničit (tak jak jsou naprogramovány 

ničit cizí buňky)

• Čím větší shoda v HLA  znacích mezi pacientem a dárcem, tím je 

potenciální riziko GVHD menší



Rizikové faktory pro vznik GVHD 

• Nepříbuzní a zvláště neshodní dárci

• Vysoký počet  T lymfocytů v darovaném štěpu  - jelikož v kostní dřeni jich 

bývá méně než v krvi – je i po transplantaci kostní dřeně popisována nižší 

incidence GVHD než po kmenových buňkách z krve

• Současně však je větší šance, že T lymfocyty zničí lépe i nádor a výskyt 

GVHD je spojován s nižším rizikem relapsu (návratu nemoci) (tzv graft 

versus leukemia efekt GVL)

• Věk  - vyšší věk jak pacienta , tak dárce je spojen s vyšším rizikem GVHD

• Rozdíl v pohlaví – zejména transplantace štěpu od ženy – muži 

• Cytomegalovirus (CMV)- běžně se vyskytující virus – 60%  populace je 

CMV pozitivní- tzn , že mají protilátky proti CMV- tudíž se s virem setkali. 

CMV negativní pacient s CMV pozit  dárcem má vyšší riziko GVHD

• Donor lymphocyte infusion (DLI) – podávané pro riziko nebo návrat nemoci



Balancování mezi výhodami a 

nevýhodami GVHD

• GVHD může být zničující, s postižením mnoha orgánů a výrazně 

zhoršující kvalitu života 

• Ve výjimečných případech je GVHD přímo život ohrožující

• Ideální jsou mírné projevy GVHD, které  snižují riziko návratu nemoci

• Je nutné najít rovnováhu ke snížení rizika těžké GVHD, ale zachovat 

tzv GVL efekt



Kategorie GVHD

Kategorie GVHD                        Doba manifestace po transplantaci nebo DLI                         

Akutní GvHD

• klasická                                                              < 100 dní                                                        

• perzistující, rekurentní                                        > 100 dní                                                    

nebo s pozdním nástupem

Chronická GvHD     

• klasická                                               bez časového limitu                                     

• overlap syndrom                                 bez časového limitu  - jsou projevy 

• akutní i chronické GVHD



Akutní GVHD

Orgánové skore

Grade     kůže/ vyrážka        játra/ bilirubin          GIT (průjem)

1       < 25%   BSA             34-50 umol/l               > 500 ml

2       25-50% BSA             51-102                        > 1000 ml

3       generalizovaně         103-255                      > 1500 ml

4       + buly/deskvamace    > 255              kruté bolesti +- ileus

Celkový grading (Glucksberg)

Grade aGVHD                     orgánové score

I                kůže 1  (bez ostatních orgánů)

II              kůže 1-3 nebo  GIT  1 nebo játra 1, PS mírně

III        kůže 2-3 nebo GIT 2-3 nebo játra 2-3, PS významně

IV        kůže 2-4 nebo GIT 2-4 nebo játra 2-4, PS extremně



Doporučení pro první linii léčby akutní GVHD

•Methylprednisolon/prednison                 2,0 - 2,5 mg/kg/den

•GVHD gr. II (s postižení hor GIT)                        1 mg/kg/den

•Není konkrétní doporučení na vysazování steroidů – obecně 

začít co nejdříve po významném zlepšení symptomů,  pokud je 

GVHD pod kontrolou, začít snižovat o 0,2 mg/kg/den každých 

3-5 dní

•Studiová data kombinované iniciální léčby aGVHD (prednison 

+ basiliximab, ATG, daclizumab, etanercept, infliximab) 

nepodporují jejich standardní použití v 1. linii



Doporučení pro druhou linii léčby akutní GVHD 

• Není jasně definováno kdy začít – například

• Po 3 dnech v případě významného progresivního zhoršení

• Po 1 týdnu v případě perzistentní, nelepšící se GVHD gr III

• Po 14 dnech v případě perzistentní, nelepšící se GVHD gr II

• Pokračovat v podávání steroidů

Používané léky:   

• Mykofenolát ( Cellcept),

• IL-2 antagonisti - basiliximab, daclizumab, inolinomab,denileukin diftitox, 

• TNF- α antagonisti - etanercept, infliximab

• Sirolimus  

• Extrakorporální fotoferesa

Methotrexat , ATG,  alemtuzumab, sirolimus, mesenchymální buňky

Není jasná výhoda ani nevýhoda žádného z nich

Nutnost důsledné antiinfekční monitorace (viry-PCR dlouhodobě) a th



Diagnostika a skórovací systém

CHRONICKÁ GVHD



Diagnostika cGVHD

1) přítomnost aspoň 1 diagnostického znaku nebo 

přítomnost aspoň 1 typického znaku potvrzeného 

vhodnou biopsií nebo jiným relevantním testem 

(laboratorním, radiologickým zobrazením) ve 

stejném nebo jiném orgánu

2) rozlišení od akutní GvHD

3)   vyloučení jiné možné diagnózy



Diagnostika cGVHD

• diagnostické znaky definují přítomnost chronické GvHD bez potřeby 
dalšího testování nebo přítomnosti jiného orgánového postižení

• typické (rozlišovací) nejsou běžně nalézány u akutní GvHD, ale nejsou 
považovány za dostačující k diagnostice chronické GVHD bez dalšího 
testování nebo jiného orgánového postižení

• ostatní znaky chronické GvHD jsou nespecifické znaky, které nemohou 
být použity k diagnostice chronické GvHD

• společné znaky se nacházejí u obou - akutní i chronické GvHD (erytém, 
makulopaulární exantém, nauzea, zvracení, průjem, elevace JT)



Orgánově-specifické manifestace 

cGVHD

Kůže:

· diagnostické znaky: poikiloderma, lichen 

planus-like projevy, lichen sclerosus-like 

projevy, znaky hluboké sklerózy, morfea-like 

superficiální sklerotické znaky

· typické znaky: depigmentace, porucha produkce potu

· společné znaky: erytém, makulo-papulární exantém, 

pruritus (svědění)



Lichen planus



Lichen sclerosus,  poikiloderma



Sklerotické projevy



Dutina ústní

· diagnostické znaky  lichen planus –like změny, 

snížení rozsahu pohybu ústní dutiny u pacientů 

s kožními sklerotickými projevy

· typické znaky xerostomie , mukokély, atrofie sliznice, 

pseudomembrány, vředy, hyperkeratotické plaky 

(leukoplakie)

· společné znaky  gingivitída, mukositída, erytém, bolest



Lichen planus



Kožní deriváty

Nehty

· typické znaky dystrofie, štěpení a křehkost, lámavost, 
podélné brázdování, ztráta nehtů

Vlasy

· typické znaky alopecie (pleš), ztráta tělesného ochlupení

· ostatní znaky  předčasné šedivění, křehkost a ztenčování 
vlasů



Oči

· typické znaky  suché, bolestivé oči, keratokonjunktivitis 

sicca, jizevnatá konjunktivitída , splývavé plochy bodové 

keratopatie

· ostatní znaky  fotofobie, periorbitální hyperpigmentace, 

blefaritída (erytém a edém víček)



Gastrointestinální trakt

· diagnostické znaky  esofageální (jícen) síť, striktura nebo 

koncentrické prsteny – potvrzeno endoskopicky nebo RTG 

vyšetřením báryovou kaší

· ostatní znaky exokrinní pankreatická insuficience (nedostatečná 

sekrece enzymů slinivky břišní)

· společné znaky  nechutenství, nauzea, zvracení, ztráta hmotnosti, 

neprospívání. 

pacienti s neodeznělou akutní GvHD mají těžké postižení sliznice, 

včetně ulcerací a odlučování sliznice



Játra

· akutní i chronická GvHD se typicky prezentují 

cholestázou (vysoké jaterní testy)

· biopsie nutná k potvrzení GvHD

· pro histologickou podobnost mezi akutní a chronickou GvHD 

nemůže být dg chronické GvHD stanovena pouze jaterní biopsií, 

ale vyžaduje typickou manifestaci v aspoň 1 jiném orgánovém 

systému



Plíce

· diagnostický znak  biopsií potvrzena bronchiolitis 

obliterans (BO)

· typický znak BO stanovena funkčními testy a zobrazovací 

metodou (spirometrie, HRCT)

Genitál

· diagnostické znaky lichen planus-like změny, jizvení 

a stenóza pochvy, močové trubice



Muskulo-skeletální (svaly-kosti) 

systém

· diagnostické znaky  fasciitída - fasciální 
postižení (často na předloktích a dolních končetinách se 

sklerotickými změnami kůže a podkoží), může se vyvinou i bez 

kožních sklerotických změn, ztuhlost kloubů, 
kontraktury kloubů

· typické znaky   myositída, polymyositída (zánět svalů)

· ostatní znaky   otoky, bolesti a zánět kloubů



Hematopoetický a imunitní systém

· společné znaky  snížení lymfocytů, zvýšení eosinofílů, 
zvýšení nebo snížení hladiny imunoglobulinů, anemie, 
trombocytopenie

Jiné projevy cGVHD

· serositídy (perikardiální nebo pleurální výpotek, ascites), 
periferní neuropatie, myastenia gravis, nefrotický syndrom-
postižená ledvin, kardiální postižení (kardiomyopatie, defekty 
převodního systému, postižení koronárních artérií)



Klinické skórování orgánových 

systémů

• popisuje rozsah a závažnost chronické GvHD pro 
jednotlivé orgány, zohledňuje funkční postižení

• každý orgán je hodnocen na 4-stupňové škále (0-3)

• hodnocené orgány : kůže, ústní dutina, oči, GIT, játra, 
plíce, klouby a fascie, genitál



Orgánové skórování cGVHD - kůže

• Klinické znaky: makulopapulární exantém, lichen planus- like 

znaky, papuloskvamózní léze nebo ichtyóza, hyperpigmentace, 

hypopigmentace, keratosis pilaris, erytém, erythroderma, 

poikiloderma, sklerotické znaky, pruritus, postižení vlasů, 

postižení nehtů (% postižení BSA)

• skóre 0: bez příznaků

• skóre 1: <18% BSA , bez známek sklerózy

• skóre 2: 19-50% BSA nebo povrchové sklerotické postižení 

(možnost biopsie)

• skóre 3: >50% BSA nebo hluboké sklerotické postižení 

(nemožnost biopsie) nebo porušená mobilita, ulcerace nebo těžké 

svědění



Dutina ústní

• skóre 0: bez příznaků

• skóre 1: mírné symptomy onemocnění, ale podstatně 

neomezující p.o. příjem

• skóre 2: středně těžké symptomy onemocnění s částečným 

omezením p.o. příjmu

• skóre 3: těžké symptomy onemocnění s významným omezením 

p.o. příjmu



Oči
• skóre 0: bez příznaků

• skóre 1: mírné příznaky syndromu suchého oka, neomezující 
běžnou aktivitu (vyžadující aplikaci očních kapek < 3xdenně) 
nebo asymptomatické známky keratokonjunktivitis sicca

• skóre 2: středně těžké příznaky syndromu suchého oka, částečně 
ovlivňující běžnou aktivitu (vyžadující aplikaci očních kapek 
>3xdenně), bez poruchy zraku

• skóre 3: těžké příznaky syndromu suchého oka významně 
ovlivňující běžnou aktivitu , nebo ztráta zraku způsobená 
keratokonjunktivitis sicca



Zažívací trakt

• skóre 0: bez příznaků

• skóre 1: projevy jako horší polykání, porucha příjmu potravy, 

nauzea, zvracení, bolesti břicha nebo průjem bez signifikantního 

váhového úbytku (<5%)

• skóre 2: symptomy spojené s mírným nebo středně těžkým 

váhovým úbytkem (5-15%)

• skóre 3: symptomy spojené s významným váhovým úbytkem 

>15%, vyžadující nutriční podporu nebo dilataci jícnu



Játra

• skóre 0: normální jaterní testy

• skóre 1: bilirubin, ALP, AST nebo ALT< 2x normy

• skóre 2: bilirubin >30mg/l, nebo bilirubin, enzymy 2-5x normy

• skóre 3: bilirubin nebo enzymy >5x normy



Plíce

• skóre 0: bez příznaků  (FEV1>80%)

• skóre 1: mírné symptomy (dušnost po vystoupání do 1 patra) 

(FEV1 60-79%)

• skóre 2: středně těžké příznaky (dušnost při chůzi po rovině) 

(FEV1 40-59%)

• skóre 3: těžké symptomy (klidová dušnost, vyžadující O2) 

(FEV1 <39%)



Klouby, šlachy a svalové obaly

• skóre 0: bez příznaků

• skóre 1: mírná ztuhlost ramen a DK, normální nebo lehce snížený 

rozsah pohybu a neovlivnění běžné aktivity

• skóre 2: ztuhlost ramen a DK nebo kontraktury kloubů, erytém při 

fasciitídě, středně těžké postižení rozsahu pohybu nebo mírná až 

středně těžká limitace běžné aktivity

• skóre 3: kontraktury se signifikantním snížením rozsahu pohybu a 

signifikantní limitace běžné aktivity (neschopen uvázat tkaničky, 

obléknout se)



Genitál

• skóre 0: bez příznaků

• skóre 1: symptomatické postižení s mírnými znaky, bez efektu na 
pohlavní styk, minimální dyskomfort při gynekologickém 
vyšetření

• skóre 2: symptomatické postižení se středně těžkými znaky, 
mírný dyskomfort při sexu nebo  gynekologickém vyšetření

• skóre 3: symptomatické postižení s pokročilými znaky (striktury, 
labiální srůsty nebo těžké ulcerace) a výrazná bolest při 
pohlavním styku nebo nemožnost zavedení poševního zrcadla



Globální skórování chronické GvHD

• globální stanovení závažnosti chronické GvHD

• vhodné k použití k rozhodnutí o systémové 

imunosupresivní terapii

• odráží klinický dopad cGVHD na pacientův funkční 

stav

• zahrnuje počet postižených orgánů a míst a závažnost 

postižení v rámci každého orgánu



Globální skórování chronické GvHD

• mírná chronická GvHD   postižení 1 nebo 2 orgánů 
(kromě plic) bez signifikantního funkčního zhoršení 
(max. skóre 1 ve všech postižených orgánech)

• středně těžká chronická GvHD   postižení:

1) nejméně 1 orgánu s klinicky signifikantním ale 
ne závažným postižením (max. skóre 2 v jakémkoliv z 
orgánů)                                                               

2) 3 nebo víc orgánů bez klinicky signifikantního 
postižení (maximální skóre 1 ve všech orgánech)                                                                             

3) postižení plic se skóre 1

• těžká chonická GvHD významné postižení(skóre 3)

jakéhokoliv orgánu, plicní postižení se skóre 2 nebo   
vyšším    



Léčba chronické GVHD

cíle

• Zmírnit obtíže a aktivitu procesu

• Prevence poškození a invalidity

• Současně zabránit nepřiměřené toxicitě léčby

• Navození imunologické tolerance



Léčba chronické GVHD

principy

• Optimální je multidisciplinární spolupráce

• Léčba lokální – zaměřená pouze na postižené 

orgány

• Léčba systémová (celková imunosupresivní 

léčba)



Systémová léčba chronické GVHD

• Určená pro pacienty se středně těžkou a 

těžkou cGVHD:    

• postižení ≥3 orgánů (1)

• nebo 1 orgánu (2-3) 

• nebo jakékoliv postižení plic



Systémová léčba chronické GVHD

• Základem léčby 1. linie již více než 30 let jsou 

kortikoidy

• Prednison 1mg/kg/den +/- cyklosporin/prograf

• Snižování postupné zhruba o 20% á 14dní v případě 

dobré odpovědi 

• Zhruba během 22 týdnů na dávku 0,1mg/kg/ob den

• Zhruba 50-60% pacientů v průběhu 2 let potřebuje další 

léčbu (léčba 2. linie)

• Zhruba 50% pacientů je bez projevů cGVHD do 7 let 



Systémová léčba chronické GVHD-

nežádoucí účinky kortikoidů

• Přírůstek hmotnosti

• Ztráta kostní denzity – osteoporosa

• Svalová slabost

• Cukrovka

• Vysoký tlak

• Změny nálady

• Katarakta (šedý zákal)

• Zvýšené riziko infekcí



Systémová léčba chronické GVHD

2. linie terapie

Není standardní 

doporučení pro 

volbu léku další 

linie

Záleží na 

zkušenosti 

pracoviště a 

možné toxicitě



Podpůrná a orgánová terapie

• Kůže - prevence

• ochrana před slunečním zářením

• Kontroly kožním specialistou

• Kůže- léčba

• Masti s obsahem urey

• Kortikoidní masti

• V případě ran – komplexní léčba včetně atb



Podpůrná a orgánová terapie

• Dutiná ústní  - prevence

• Optimální ústní/zubní hygiena

• Kontroly stomatologem

• Dutiná ústní - léčba

• Gel  s kortikoidy ev cyklosporinem, anestetikem

• Léčba suchosti – stimulancia, výplachy, žvýkačky..



Podpůrná a orgánová terapie

• Oči  - prevence

• Ochrana před slunečním zářením

• Kontroly očním lékařem

• Oči – léčba

• Umělé slzy, oční masti s kortikoidy, cyklosporinem, 

• Ucpání slzných kanálků

• Zvlhčené prostředí (ochranné brýle), speciální ochranné 

čočky

• Autologní serum



Podpůrná a orgánová terapie

• Genitální oblast  - prevence

• Lokální hormonální terapie, prevence infekcí

• Kontroly gynekologem

• Genitální oblast – léčba

• Lubrikační gely, lokální estrogeny, kortikoidy

• Chirurgické řešení 



Podpůrná a orgánová terapie

• Gastrointestinální oblast a játra - prevence

• Prevence a léčba infekcí

• Gastrointestinální oblast a játra – léčba

• Dietní opatření

• Doplnění enzymů na trávení

• Látky rozpouštějící žlučové kameny (ursosan)

• Lokální kortikoidy (Entocort, Budenofalk)



Podpůrná a orgánová terapie

• Plíce- prevence

• Prevence a léčba infekcí

• Plíce– léčba

• Inhalační kortikoidy

• Léky rozšiřující průdušky (bronchodilatancia)

• Dechová cvičení



Podpůrná a orgánová terapie

• Kostní a svalová oblast- prevence

• Denzitometrie

• Pravidelná fyzická aktivita

• Kostní a svalová oblast – léčba

• Rehabilitace

• Léčba a prevence osteoporosy (vápník, vitamin D)

• Léčba bolesti



Incidence akutní a chronické  

GVHD na ÚHKT

Program transplantací nepříbuzných dárců od r 1995

20.1.1995 – 28.12.2012       celkem 751 pacientů 



Akutní GVHD

Celkem pacientů                      751               ATG       nepř dárce

Akutní GVHD nepřítomna        351 (47%)     67%       60%

Akutní GVHD grade 1-2           281 (37%)     64%       68%

Akutní GVHD grade 3-4             98 (13%)     69%       81% 

Nehodnotitelné                           21 ( 3%)



Chronická GVHD

Celkem pacientů                      751               

Hodnotitelných                         638 (85%)

cGVHD nepřítomna                  396 (62%)     

cGVHD     přítomna                  246 (38%)






