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Plicní karcinom – pokroky v léčbě

M. Svatoň

Klinika pneumologie a ftizeologie, LF a FN Plzeň, Univerzita Karlova v Praze

Když jsem byl požádán o sepsání tohoto úvodní-
ku, přemýšlel jsem, co vlastně vybrat z té řady no-
vinek, které se v posledních letech objevily v léčbě
karcinomu plic. A čím více jsem nad tím uvažoval,
došlo mi, že vše lze obecně pojmout do dvou vět.
Tou první zprávou je to, že chemoterapie samotná
již není standardem léčby první linie pro většinu
pacientů s pokročilými plicními karcinomy. A tou
druhou, že pro čím dál větší počet pacientů není
první volbou vůbec, tedy ani v kombinaci s jiným
lékem.

Když se před několika roky diskutovalo na ESMO,
zda něco takového připadá v řádu cca pěti let v úva-
hu, většina diskutujících byla skeptická. I mně to
tenkrát přišlo jako sci-fi v tak krátkém časovém
horizontu. A najednou je ta doba tady.

Jednak se rozšiřuje nadále spektrum řídících
mutací, na které jsme schopni cílit, byť se stále ta-
to léčba týká jen plicních adenokarcinomů. Již se
nebavíme pouze o EGFR a ALK mutovaných tumo-
rech. Do spektra cílené léčby pro metastatické
onemocnění se zařadily též BRAF V600E mutace
a NTRK a ROS1 translokace. A na dveře běžného
užívání klepají další – RET translokace, HER2 mu-
tace, cMET skip 14 mutace, a dokonce i část pa -
cientů s KRAS mutacemi. Ano, i tato „zakletá“ sku-
pina pacientů patrně (alespoň při mutacích KRAS
G12C) by v blízké době mohla dosáhnout na svoji
cílenou léčbu [1,2].

Pro další pacienty s metastatickými plicními
karcinomy vstoupila do hry zásadním způsobem
imunoterapie. Spolu s chemoterapií se stala stan-
dardní léčbou pro většinu nemalobuněčných
(NSCLC), a dokonce i malobuněčných plicních
karcinomů v první linii léčby. A u nemalobuněčné-
ho karcinomu existují dokonce i možnosti pouze
imunoterapie, tedy zcela s vynecháním chemotera-
pie, což bylo donedávna nepředstavitelné pro celou
tuto skupinu nemocných s pokročilými tumory.
Při expresi PD-L1 nad 50 % lze užít v monoterapii
pemprolizumab. A pro pacienty s nižší expresí se
pak otevírá možnost kombinace nivolumabu + ipi-
limumabu. Jistě nemusí jít pro všechny nemocné
o nejlepší volbu, ale tato možnost zde existuje
a s velkou pravděpodobností bude u některých ne-
mocných využívána [3–5].

Navíc pokrok v podobě nových léčebných mož-
ností nenastal jen u pokročilých tumorů. NSCLC
stadia III též přibral imunoterapii pevně do svých
léčebných schémat. Po chemoradioterapii se stala
standardem terapie pomocí durvalumabu na zá-
kladě výsledků studie PACIFIC [6]. V Evropě je její
užití omezeno na nemocné s PD-L1 pozitivitou.
Imunoterapie je zkoumána i u pacientů operova-
ných jako neoadjuvantní i adjuvantní léčebná va-
rianta [7].

A to není veškerý pokrok u nižších stadií. Krom
imunoterapie sem prvně úspěšně začala pronikat
též cílená léčba. Konktrétně studie ADAURA proká-
zala zlepšení doby bez recidivy onemocnění (DFS)
při adjuvantní léčbě osimertinibem u pacientů
s prokázanými častými EGFR mutacemi [8].

Celkově lze tedy říct, že chemoterapie prožívá po-
malý, ale jistý ústup. A otázkou na dalších 5 let
 tedy již není, zda bude sama o sobě dominující
 léčebnou možností, ale zda bude užívána vůbec
(v kombinacích) jako první volba. Prozatím bych byl
v této otázce opět pesimistou, ale rád se budu mýlit.
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Úspěšná léčba českého pacienta s plicním 
adenokarcinomem s BRAF V600E mutací 

dabrafenibem plus trametinibem

M. Svatoň1, M. Pešek1, G. Krákorová1, T. Vaněček2, J. Baxa3

1Klinika pneumologie a ftizeologie, FN a LF UK Plzeň; 2Bioptická laboratoř, s. r. o., Plzeň; 
3Klinika zobrazovacích metod, FN a LF UK Plzeň

ÚVOD

Léčba pokročilého nemalobuněčného plicního
karcinomu (NSCLC) doznala v posledních letech
mnoha změn, které vedou k delšímu a kvalitnější-
mu přežití pacientů. Zejména se jedná o rozšiřující
se možnosti cílené léčby a imunoterapie [1,2]. S tím
souvisí i náročnější požadavky na precizní určení
přesného genetického profilu nádoru a exprese
PD-L1 [3]. V rutinním užívání či nadějném klinic-
kém vývoji je řada preparátů cílící na stále rostou-
cí počet nádorových mutací plicních adenokarci-
nomů. Mezi tyto cíle patří i mutace BRAF (v-Raf
murine sarcoma viral oncogene homolog B), zejmé-
na pak jeho mutace V600E [4]. Mutace BRAF V600E

představuje zhruba polovinu případů z BRAF muta-
cí u plicního adenokarcinomu [5]. Četnost samot-
né BRAF mutace byla stanovena na obvykle 2 až
5 % plicních adenokarcinomů, ačkoliv je dokládán
výskyt až u 8 % pacientů [5–7]. Exprese BRAF
V600E vede k aktivaci MAPK buněčné cesty, což
má za důsledek růst a proliferaci nádorových bu-
něk [4]. Výskyt BRAF V600E mutací patrně není
spojen s klinickými rysy (pohlaví, věk) pacientů,
vyjma kuřáckého stavu (většina pacientů jsou kuřá-
ci či bývalí kuřáci) [5]. Prognostický význam BRAF
mutací není doposud dostatečně znám, ačkoliv ne-
lze vyloučit jeho negativní prognostickou hodnotu
[4]. Diagnostika této mutace je v současné době
založena především na sekvenování nové generace

SUMMAR Y

Czech patient with lung adenocarcinoma with the BRAF V600E mutation successfully treated with dabra-
fenib plus trametinib

Targeted therapy has improved the prognosis of patients with non-small-cell lung carcinoma. New targets of
treat ment include the BRAF V600E mutation. Probably the first case of a successfully treated Czech patient is
discussed in this case report. A 39-year-old man was first treated with cisplatin plus pemetrexed chemotherapy.
After two cycles, targeted treatment was approved by his health insurance company. Therefore, therapy with da-
brafenib plus trametinib was initiated. The patient has tolerated the treatment very well; no side effects have oc-
curred so far. A partial response was documented by a CT scan after six months of treatment.

Keywords: BRAF V600E, NSCLC, dabrafenib, trametinib

SOUHRN
Cílená léčba přinesla zlepšení do prognózy pacientů s NSCLC. Mezi nové cíle léčby patří i mutace genu BRAF

V600E. Patrně první případ její úspěšné léčby u českého pacienta dokládá naše kazuistické sdělení. Třicetidevíti-
letý muž byl nejprve léčen chemoterapií v kombinaci cisplatina + pemetrexed. Po 2 cyklech došlo ke schválení cí-
lené léčby zdravotní pojišťovnou. Byla tedy zahájena terapie v kombinaci dabrafenib plus trametinib. Nemocný
snáší léčbu velmi dobře, zatím se neobjevily žádné nežádoucí účinky. Na CT vyšetření po 6 měsících léčby byla
doložena parciální odpověď.

Klíčová slova: BRAF V600E, NSCLC, dabrafenib, trametinib
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(NGS), případně PCR, ačkoliv se zdá být možné užít
i imunohistochemické vyšetření jako screeningo-
vou metodu obdobně jako např. u ALK translokací
[4]. U některých pacientů (ve studii udáváno 74 %)
se daří stanovení BRAF mutace z tekuté biopsie
[6]. Naše kazuistika přináší případ pacienta s po-
kročilým plicním adenokarcinomem s prokázanou
mutací BRAF V600E a úspěšnou cílenou léčbou.

KAZUISTIKA

39letý dosud vážněji nestonající muž, kuřák (cca
10 balíčkoroků) s udávanou krátkodobou expozicí
azbestu (oprava střechy haly pokryté eternitem, asi
před 2 lety) se dostavil na naši kliniku v cca polo-
vině listopadu 2019 na doporučení ošetřujícího lé-
kaře pro progredující námahovou dušnost a suchý
kašel i po léčbě antibiotiky (klaritromycin 10 dní
s ústupem teplot), s nálezem rozsáhlého fluidotho-
raxu vpravo na skiagramu hrudníku (obrázek 1).
Zánětlivé parametry byly v normě. Byla provedena
hrudní drenáž, kdy byly odsáty cca 3 litry exsudá-
tu. Jeho cytologické vyšetření prokázalo buňky
NSCLC, cytoblokem upřesněnými jako plicní ade-
nokarcinom (TTF1 a napsin A pozitivní, p40 nega-
tivní), PD-L1 negativní, EGFR a ALK negativní.
V rámci stagingu byla doplněna magnetická re -
zonance mozku (bez známek metastáz) a PET/CT
vyšetření. Zde se ozřejmily metastázy na pleuru
vpravo s primárním tumorem v pravém dolním
plicním laloku (max. 42 mm). Dále byly prokázány
uzlinové metastázy v pravém hilu, pravé polovině
mediastina, oblasti pravé axily a pod úrovní bránice
a suspektní metastatická infiltrace perikardu vpra-
vo (obrázek 2). Staging uzavírán jako (c)T4N2M1c,
stadium IVB (dle TNM 8. klasifikace). Stav výkon-
nosti pacienta byl po drenáži ECOG PS 1. 

Byla provedena talkáž 5 gramy talku vpravo,
která však nepřinesla úspěch a hrudní drén byl
nadále s významnými odpady. Proto byla po do-

mluvě s nemocným indikována
videotorakoskopie vpravo s par-
ciální dekortikací plíce a pleuro-
abrazí. V rámci výkonu byla
odebrána též biopsie, která byla
po potvrzení přítomnosti nádo-
rových buněk odeslána na gene-
tické vyšetření pomocí sekveno-
vání nové generace (NGS – zde
pomocí NGS Archer CTL kitu).
Jeho výsledek prokázal mutaci
BRAF V600E, jiné mutace neby-
ly ve zkoumaném panelu nale-
zeny.

Po diskuzi s nemocným byla
v lednu 2020 za hájena chemote-
rapie v kombinaci cisplatina +
pemetrexed a zároveň podána
žádost na zdravotní pojišťovnu
k úhradě cílené léčby BRAF +
MEK inhibitorem. Chemoterapie
byly podány 2 cykly s dobrou to-
lerancí, kontrolní CT vyšetření
(obrázek 3) prokázalo stabilizaci
nálezu. V této době přichází
schválení cílené léčby pojišťov-
nou. Doplňujeme echo srdce
(bez zásadního nálezu) a v bře-
znu 2020 zahajujeme terapii
kombinací dabrafenib + trameti-

Obrázek 1: Vstupní skiagram hrudníku

Obrázek 2: Vstupní PET/CT vyšetření

plíce 0321 _plíce 2014  22.07.21  15:05  Stránka 6



103

nib (de facto v pokračující první
linii léčby při absenci progrese
na chemoterapii). Pacient léčbu
toleruje dobře, nezaznamenali
jsme žádné nežádoucí účinky,
subjektivně dochází k lepší tole-
ranci námahy. První kontrolní
CT (6/2020) prokázalo stabiliza-
ci nálezu, v době psaní článku
aktuální CT vyšetření (9/2020)
pak přináší obraz parciální od-
povědi na léčbu (dle RECIST kri-
térií) – parciálně regreduje plicní
nález a zejména dochází k zmen-
šení hilových a mediastinálních
lymfatických uzlin (obrázek 4).

DISKUZE 

Případ našeho pacienta, který
je dle našich znalostí poprvé
v České republice publikovaným
případem úspěšně léčeného pa -
cienta s NSCLC a mutací BRAF
V600E pomocí cílené léčby, do-
kládá výsledky z publikovaných
mezinárodních studií [9,10].

BRAF inhibitory se prosadily
nejprve u melanomu, záhy se
však dočkaly studií i u dalších diagnóz včetně
NSCLC [11]. Zprvu byla u NSCLC zkoušena dvoji-
ce BRAF inhibitorů – vemurafenib a dabrafenib
[11]. Oba dosáhly léčebné odpovědi u cca 35 %
předléčených pacientů, a ukázaly tak na možnost
využití inhibice této cesty v klinické praxi [11,12].
Stejně jako u melanomu se však ukázalo, že sa-
motná BRAF inhibice je limitována v důsledku
vzniku kožních tumorů díky paradoxní aktivaci
MEK cesty u BRAF wild-typ buněk [11]. Proto se
v dalších klinických studiích užíval dabrafenib
spolu s MEK inhibitorem trametinibem [9,10]. Prv-
ní z těchto prací se zabývala užitím kombinace da-
brafenib (150 mg 2× denně) + trametinib (2 mg 1×
denně) u již předléčených pacientů (obvykle šlo
o druhou linii léčby) s NSCLC s mutací BRAF
V600E [9]. Jednalo se nerandomizovanou otevře-
nou multicentrickou studii fáze 2, jejímž primár-
ním cílem byla odpověď na léčbu. Celkem bylo za-
řazeno 57 pacientů, kdy objektivní léčebná
odpověď (ORR) byla pozorována u 63,2 % nemoc-
ných. Kontrola onemocnění dosáhla (DCR) 78,9 %.
Doba do progrese (PFS) pak dosáhla 9,7 měsíce.
Bylo tedy jasné, že klinická data podporují použití
této léčebné kombinace v první linii léčby. To pod-
poruje i studie, která dokládá delší dobu do pro-
grese při delší době odpovědi na dabrafenib, kdy
tato doba obvykle bývá u cílené léčby vyšší v první
linii oproti linii druhé [12]. Studie zkoumající kom-
binaci dabrafenib + trametinib v první linii léčby
měla stejné dávkování a prakticky i design jako

studie pro vyšší linie léčby [10]. ORR dosáhla 64 %
a DCR pak 75 %. Ačkoliv ORR i DCR bylo srovna-
telné s užitím dabrafenibu + trametinibu ve vyš-
ších liniích léčby, PFS (dle posouzení nezávislé ko-
mise) byla jednoznačně vyšší (14,6 měsíce). Proto
jsme se i my rozhodli zahájit tuto léčbu již v linii
první (2 cykly chemoterapie předcházely z důvodu
schvalovacího procesu úhrady léčby při riziku
z prodlení opožděné terapie, při této léčbě nedošlo
k progresi onemocnění, a proto považujeme námi
užitou cílenou léčbu nadále za první léčebnou li-
nii).

Nedílnou součástí klinického pohledu na nové
léčebné postupy není pouze jejich klinická účin-
nost, ale pochopitelně i výskyt nežádoucích účin-
ků. Ve studii s užitím dabrafenibu + trametinibu
v první linii léčby byly nežádoucí účinky stupně 1
či 2 zaznamenány u všech zkoumaných pacientů,
stupně 3 a 4 pak u 69 % pacientů [10]. Převážně
šlo o horečky, zvýšení jaterních testů a zvracení/
průjmy a kožní obtíže. Vzácné nebyly ani hypergly-
kemie, hyponatremie, anemie a leukopenie, ačko-
liv ne u všech nežádoucích účinků je jasný podíl
vlivu tumoru samotného a léčby jako takové. Též
je třeba pravidelně provádět echo srdce z důvodu
možného snížení ejekční frakce [10,13,14]. Nicmé-
ně většina nežádoucích účinků byla dobře zvlád-
nutelná buďto podpůrnou léčbou, nebo snížením
léčebné dávky, o čemž svědčí nutnost ukončení té-
to léčby jen u cca 20 % pacientů [10,13,14]. Náš
pacient léčbu toleruje dobře, žádné nežádoucí

Obrázek 3: CT vyšetření po 2 cyklech chemoterapie (stabilizace one-
mocnění)
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účinky terapie jsme zatím nepozorovali. Naopak se
pacient cítí výrazně lépe a žije aktivním životem.
V případě vážných nežádoucích účinků je v bu-
doucnu teoreticky možný přechod na kombinaci
vemurafenib + cobimetinib, jak dokládá kazuistic-
ké sdělení [8].

Na dabrafenib a trametinib se po určité době
u většiny pacientů, stejně jako u jiných cílených
léčeb, vyvíjí rezistence. Její příčiny již byly zevrub-
ně zkoumány a mohou mít několik podob [8,16].
Mezi ně patří především sekundární mutace v ces-
tách MAPK a PIK3 – především mutace rodiny RAS
a genu PTEN, a případně též mutace v genech
U2AF1 a IDH2.

Též je diskutována vhodnost užití imunoterapie
u pacientů s BRAF mutacemi. Tímto tématem se
zabývala francouzská studie, která na menší sku-
pině pacientů nepozorovala významnější odchylky
v účinnosti imunoterapie ve srovnání s neselektova-
nou skupinou nemocných s NSCLC [17]. Vzhledem
k negativní expresi PD-L1 u našeho nemocného by
tak v případě progrese onemocnění připadala v úva-
hu imunoterapie spolu s chemoterapií, pokud by by-
lo dosaženo úhrady této léčebné kombinace.

ZÁVĚR 

Jak dokládá naše kazuistika i publikované vědec-
ké studie [9,10], léčebná kombinace dabrafenibu
plus trametinibu u nemocných s prokázanou mu -

tací BRAF V600E může vést
k dlouhodobé kontrole tumoru,
v číselném srovnání obvykle vyš-
ší než s dříve užívanou chemo -
terapií. Toto reflektují i ESMO
doporučení [18], která navrhují
cílenou léčbu těchto pacientů
buď v první, či druhé linii léčby.
Která z těchto možností je s pří-
chodem nového léčebného sché-
matu první linie (chemoterapie +
imunoterapie) lepší, není jasné.
Bude třeba provést studii posu-
zující srovnání cílené léčby s che-
moterapií + imunoterapií a dle
toho volit nasazení cílené léčby
v první, či druhé linii.

Tento projekt byl podpořen
grantem AZV (grant No. 17-
307484).
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Inhalační anticholinergika 
s dlouhodobým účinkem v léčbě asthma bronchiale

S. Genzor 

Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, FN a LF Univerzity Palackého, Olomouc

SUMMAR Y

Inhaled long-acting muscarinic antagonists in asthma
Long-acting antimuscarinic agents (LAMAs) are a logical step in the therapy of uncontrolled asthma if treatment

with inhaled corticosteroid (ICSs) and long-acting beta-2 agonists (LABAs) is not effective. Their addition to the-
rapy might improve disease control and decrease the exacerbation rate. There are already robust data about the
effectiveness of tiotropium in asthma therapy. Other LAMAs have recently been tested as a treatment option 
in uncontrolled asthma. The TRIMARAN, TRIGGER, IRIDIUM and ARGON studies assessed the effectiveness 
of glycopyrronium in a fixed combination with ICS/LABA; the CAPTAIN study tested the use of umeclidinium. All
the above studies proved the effectiveness and safety of LAMAs in asthma treatment. Adding glycopyrronium 
to IKS/LABA in TRIMARAN and TRIGGER led to a decreased exacerbation rate and improved lung function. 
TRIGGER and ARGON showed non-inferiority of fixed triple therapy with ICS/LAMA/LABA and glycopyrronium
compared to free triple therapy including tiotropium. Moreover, the fixed triple therapy may potentially improve
patient compliance. 

Keywords: severe asthma, LAMA, fixed triple therapy

SOUHRN 
Použití anticholinergik s dlouhodobým účinkem (long acting muscarinic antagonist – LAMA) je logickým krokem

v léčbě nedostatečně kontrolovaného astmatu, v případě neúčinnosti léčby kombinací inhalačním kortikosteroi -
dem (IKS) a inhalačním beta2-agonistou s dlouhodobým účinkem (long acting beta2-agonist – LABA). Jejich při-
dání může zlepšit kontrolu nad astmatem a snížit frekvenci exacerbací. Robustní data ohledně efektivity tiotropia
v léčbě astmatu podporují myšlenku možného použití jiných LAMA v léčbě astmatu. Studie TRIMARAN, TRIGGER,
IRIDIUM a ARGON zkoumaly účinnost glykopyrronia s kombinací IKS a LABA, studie CAPTAIN testovala použití
umeklidinia. Všechny jmenované studie prokázaly, že i použití jiných LAMA než tiotropia v léčbě astmatu je bez-
pečné a efektivní. Přidání LAMA do kombinace IKS/LABA dle studií TRIMARAN a TRIGGER snížilo frekvenci exa-
cerbací a zlepšilo plicní funkce u sledovaných pacientů. Studie TRIGGER a ARGON prokázaly non-inferioritu fixní
trojkombinace IKS/LAMA/LABA s použitím glykopyrronia ve srovnání s volnou kombinací obsahující tiotropium.
Fixní trojkombinace může mít navíc potenciál ke zvýšení compliance pacientů.

Klíčová slova: těžké astma, LAMA, fixní trojkombinace

ÚVOD

Bronchiální astma je různorodé onemocnění cha-
rakterizované chronickým zánětem a remodelací
průdušek. Je spojené s bronchiální hyperreaktivi-
tou a variabilní, často reverzibilní, obstrukcí. Proje-
vuje se opakovanými stavy hvízdavého dýchání,
kašlem, dušností a svíráním na hrudi (doporučený
postup diagnostiky a léčby bronchiálního astma-
tu). V léčbě astmatu jsou na prvním místě inhalač-
ní kortikosteroidy (IKS), které jsou nejdůležitější
pro udržení kontroly nad aktivitou onemocnění.

V poslední době se do doporučených postupů do-
stává již v prvním kroku léčby astmatu kombina -
ce s inhalačním beta2-agonistou s dlouhodobým
účinkem (long acting beta2-agonist = LABA) [1,2].
Tato léčiva mají plný účinek po dobu 12 hodin, be-
ta2-agonisté s účinkem 24 hodin jsou označovány
jako U-LABA (ultra-long acting beta2-agonist) ne-
boli inhalační beta2-agonisté s ultra-dlouhodobým
účinkem. Další kroky léčby se dle aktuálně plat-
ných doporučených postupů Globální iniciativy pro
léčbu astmatu řídí tíží onemocnění a fenotypem
astmatu. V léčbě těžkého astmatu mají svoje místo
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i inhalační anticholinergika s dlouhodobým účin-
kem (long acting muscarine antagonist = LAMA).
Analogicky je v praxi používána i skupina inhalač-
ních anticholinergik s ultra-dlouhodobým účinkem,
tj. U-LAMA (ultra-long acting muscarine antago-
nist). Ta jsou dle doporučení přidávána ke kombi-
naci IKS/LABA za účelem zlepšení ventilačních
funkcí pacientů. Nejlepší evidence o účinnosti a bez-
pečnosti je v případě U-LAMA tiotropia [3]. V léčbě
chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) jsou
běžně užívána další (U)-LAMA, jako je glykopyrro-
nium, umeklidinium a aklidinium [4]. Ukazuje se,
že i tyto léky mohou být potenciálně přínosné
v léčbě astmatu. Navíc jsou již dostupné fixní kom-
binace některých LAMA s LABA a IKS. Tento pře-
hledový článek se zabývá aktuálními možnostmi
inhalační léčby těžkého astmatu se zaměřením na
kombinační léčbu s použitím LAMA. 

CHOLINERGNÍ SYSTÉM V ETIOPATOGENEZI
ASTMATU 

Je dobře zdokumentováno, že cholinergní sy-
stém se podílí na patogenezi asthma bronchiale.
Bloudivý nerv (n. vagus) vede svá pregangliová pa-
rasympatická vlákna do peribronchiálních ganglií,
kde pomocí cholinergních synapsí dochází k pře-
vodu signálu do postgangliových neuronů, vedou-
cích vlákna, která inervují dýchací cesty. Aktivita
parasympatického systému je mediována pomocí
muskarinových receptorů; převážně se jedná o re-
ceptory typu M1, lokalizované na parasympatic-
kých gangliích. Receptory M2 se nacházejí v blíz-

kosti postgangliových synapsí a zprostředkují ne-
gativní feedback, čímž redukují uvolňování acetyl-
cholinu. Receptory M3 se nacházejí na hladké sva-
lovině a submukózních žlázkách, jejichž stimulací
se zvyšuje tonus bronchiální svaloviny a zvyšuje
sekrece hlenů [5]. 

Předpokládaných příčin zvýšené aktivity para-
sympatiku u astmatiků je několik: zvýšená expre-
se muskarinových receptorů, zvýšená koncentrace
acetylcholinu na postgangliových synapsích a sní-
žení koncentrace neuromodulátorů, snižujících
cholinergní neurotransmisi. Typickou ukázkou té-
to cholinergní hypersenzitivity je bronchiální hy-
perreaktivita na cholinergní analoga při bron -
chokonstrikčním testu (nejčastěji metacholin) [6].
Acetylcholin je produkován dále i epitelem dýcha-
cích cest a dalších buněk jiného než neuroepitelové-
ho původu (např. eozinofily a mastocyty). V těchto
případech lze mluvit o parakrinním či autokrinním
účinku tohoto působku (v anglosaské literatuře
tzv. non-neurogenic acetylcholine) [7].

Anticholinergní léky výše popsané procesy bloku-
jí. Jejich nejstarší zástupce – atropin – má účinky
bronchodilatační, snižuje sekreci hlenů a snižuje
bronchiální hyperreaktivitu [6]. Pro četné nežá-
doucí účinky se nyní v klinické praxi nevyužívá.
Krátkodobě působící anticholinergika jsou použí-
vána již od roku 1975, jejich efekt však trvá jen
několik málo hodin [8]. Namísto toho byla vyvinu-
ta inhalační anticholinergika s dlouhodobým účin-
kem, která mají velmi dobrý bezpečnostní profil. 

Dalším argumentem ve prospěch použití LAMA
v léčbě astmatu jsou příznivé lékové interakce me-
zi LAMA, IKS a LABA. In vitro byly popsány syner-

Obrázek 1: Primární cíle studií TRIMARAN a TRIGGER a jejich výsledky
a) Nárůst hodnoty FEV1 dle jednotlivých skupin; FEV1 = forced expiratory volume 1 s
b) Roční míra výskytu středních/těžkých exacerbací; RR = rate ratio (poměr výskytu mezi jednotlivými sku-

pinami dle terapie) po adjustaci.

Rozdíl po adjustaci; 57 ml
(15 až 99); p = 0,0080

Rozdíl po adjustaci; 73 ml
(26 až 120); p = 0,0025

Rozdíl po adjustaci; –45 ml
(–103 až 13); p = 0,13

185 ml
(155 až 214)

127 ml
(98 až 157)

229 ml
(196 až 263)

157 ml
(123 až 190)

183
(1,63 až 2,04) 1,73

(1,53 až 1,93)

1,96
(1,76 až 2,19) 1,61

(1,37 až 1,90)

2,16
(1,94 až 2,40)

274 ml
(227 až 321)

FE
V 1 př

ed
 po

dá
ním

 in
ha

lač
níc

h l
ék

ů,
pr

ům
ěr

ný
 ná

rů
st 

z v
ýc

ho
zí 

ho
dn

ot
y [

m
l]

BDP/FF/G
skupina

(n = 575)

BDP/FF
skupina

(n = 574)

BDP/FF/G
skupina

(n = 571)

BDP/FF
skupina

(n = 571)

BDP/FF+Tio
skupina

(n = 278)

TRIMARAN TRIGGER

350

300

250

200

150

100

50

0 Ro
čn

í m
íra

 vý
sk

yt
u s

tře
dn

ích
/tě

žk
ýc

h e
xa

ce
rb

ac
í 3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0
BDP/FF/G
skupina

(n = 575)

BDP/FF
skupina

(n = 574)

BDP/FF/G
skupina

(n = 571)

BDP/FF
skupina

(n = 571)

BDP/FF+Tio
skupina

(n = 278)

TRIMARAN TRIGGER

RR 0,85
(0,73 až 0,99); p = 0,033

RR 0,88
(0,75 až 1,03); p = 0,011

RR 1,07
(0,88 až 1,33); p = 0,50

a) b)

plíce 0321 _plíce 2014  22.07.21  15:05  Stránka 11



108

gické efekty beklometasonu a glykopyrronia – sní-
žení M2 a M3 aktivity hladké svaloviny dýchacích
cest [9]. Velmi silný synergický efekt byl popsán
rovněž v případě kombinace beklometason dipro-
pionát + formoterol furoát + glykopyrronium
(BDP/FF/Gly). Byla popsána aktivace intracelu-
lárního glukokortikoidového receptoru a Gs� pod-
jednotky G proteinu beta2-receptorů [10]. U LAMA
bylo dále popsáno snížení hladiny interleukinu-4,
produkovaného zejména bazofily, které vedlo ne-
přímo ke snížení eozinofilního zánětu [11]. Syner-
gický účinek duální bronchodilatační léčby spo -
čívá v ovlivnění tonu hladké svaloviny průdušek
současnou stimulací beta2-receptorů a blokací M3

receptorů. Současně dochází ke vzájemnému
ovlivnění intracelulárních signálních drah, a to ze-
jména na úrovni vápníkem aktivovaných draslíko-
vých kanálů a tyrozin kináz [12]. 

TIOTROPIUM

Tiotropium jako významný zástupce U-LAMA by-
lo společně s celou lékovou skupinou iniciálně vy-
vinuto k léčbě CHOPN. Je podáváno inhalačně,
vzhledem k dlouhému biologickému poločasu 1×
denně, maximální bronchodilatační účinek je pa -
trný za 3 hodiny [13]. Oproti ipratropiu má vyšší
selektivitu k M3 receptorům a výrazně delší úči-
nek [14]. 

Mangussen et al. [15] provedli randomizovanou
studii na 472 pacientech s překryvným syndro-
mem obstrukční plicní nemoci a astmatu. Tiotro-
pium bylo u těchto pacientů přidáno do terapie
k IKS (minimálně 1 rok užívání před zahájením
studie). Autoři pozorovali zlepšení plicních funkcí
a redukci používání úlevové medikace. 

Peters et al. [16] publikovali studii na 210 pa -
cientech s nedostatečnou kontrolou astmatu při
užívání nízké dávky IKS (80 µg BDP 2× denně). Při-
dání tiotropia bylo v této práci superiorní ve srov-
nání s navýšením dávky BDP (160 µg 2× denně).
Kombinace LAMA/IKS byla v této studii non-infe-
riorní k IKS/LABA (dle hodnoty FEV1 před podá-
ním léků). Studie nehodnotila kombinaci IKS/LA-
BA/LAMA. V následujících letech se objevil velký
počet studií hodnotících efekt právě této kombina-
ce ve srovnání s IKS/LABA a vznikaly četné meta-
analýzy a systematické review, hodnotící význam
těchto výsledků. Kertsjens et al. [17] ve studii Pri-
moTinA prokázali efekt přidání tiotropia do kombi-
nace IKS/LABA (800 µg budesonidu anebo jeho
ekvivalentu + LABA) ve snížení rizika exacerbace
u pacientů s těžkým bronchiálním astmatem až
o 21 % a nárůstu průměrné hodnoty FEV1 o 99 ml
(celkem 912 pacientů). V navazující studii Mezzo-
TinA [18] byla prokázána non-inferiorita tiotropia
ve srovnání se salmeterolem v kombinaci s IKS.
Studie měla 4 ramena: IKS (400–800 µg budeso-
nid/ekvivalent) + tiotropium 2,5 µg – 1× denně;
IKS + tiotropium 5 µg – 1× denně; IKS + salmeterol

50 µg – 2× denně; placebo + IKS). Navýšení prů-
měrné hodnoty FEV1 bylo v této studii při obou
dávkách tiotropia signifikantně vyšší ve srovnání
s terapií IKS + placebo (+140 ml pro tiotropium
5 µg; +180 ml pro tiotropium 2,5 µg a +114 ml pro
salmeterol). Žádné závažné nežádoucí účinky ne-
byly detekovány. Výsledky potvrdila i systematická
review Kew et al. [19], která prokázala význam při-
dání U-LAMA do kombinace IKS/LABA, zejména
v redukci užívání systémových steroidů a záchran-
né medikace. 

GLYKOPYRRONIUM 

Glykopyrronium (Gly) je další z inhalačních
dlouhodobě působících anticholinergik. Zajíma-
vostí je, že inhalační použití nebylo původně u to-
hoto léku zamýšleno. První klinické zkušenosti
s Gly jsou z šedesátých let minulého století, kdy se
používalo v léčbě vředové choroby, či v případě hy-
perhidrózy a nadměrné salivace [20]. V případě
astmatu byla první studie, ovšem jen na několika
málo pacientech, publikovaná v roce 1987 [21],
kdy byl prokázán dvanáctihodinový bronchodila-
tační účinek. V inhalační formě získalo Gly v Ev-
ropské unii registraci pro léčbu CHOPN až v roce
2012. Oproti tiotropiu má rychlejší nástup účin-
ku – plný bronchodilatační efekt lze očekávat již za
5–15 minut, účinek trvá dle dávky 12–24 hodin;
při dávce 18 mcg, která se využívá v léčbě astma-
tu, je patrný plný účinek po dobu 12 hodin (v této
dávce tedy patří mezi LAMA). Dávka více než 40
mcg již udrží plný účinek 24 hodin a v tomto dáv-
kování se dosud využívá zejména v léčbě CHOPN
(a lze jej v této indikaci řadit mezi U-LAMA). 

POUŽITÍ GLYKOPYRRONIA VE FIXNÍ KOMBI-
NACI S IKS A LABA

Studie TRIMARAN a TRIGGER [22] zkoumaly
efektivitu a bezpečnost fixní trojkombinace extra-
fine BDP/FF/Gly v léčbě astmatu. Jednalo se
o klinické studie III. fáze klinického testování. TRI-
MARAN srovnával středně vysokou dávku IKS
(2× denně fixní kombinace – 100 µg BDP + 6 µg
FF + 10 µg Gly) u pacientů s nekontrolovaným ast-
matem (n = 1 155). Vstupní kritéria obou studií
byla: pre-bronchodilatační hodnota FEV1 méně
než 80 % náležitých hodnot, reverzibilita obstruk-
ce při bronchodilatačním testu salbutamolem o ví-
ce než 12 % a současně 200 ml FEV1, nedosta -
tečně kontrolované astma a 1 a více akutních
exacerbací v předchozím roce (vyžadující použití
systémových kortikosteroidů či vyšetření na oddě-
lení urgentního příjmu anebo hospitalizaci). Ve-
dlejší cíle studie byly pre-bronchodilatační hod -
nota FEV1 (týden 26) a počet středně těžkých
a těžkých exacerbací za 52 týdnů sledování. Před
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začátkem studie byli všichni pacienti léčeni 2 týd-
ny kombinací BDP + FF, poté již byli rozděleni dle
randomizace do jednotlivých ramen. Studie TRIG-
GER měla podobný design, ale použitá dávka IKS
byla vysoká (200 µg BDP + 6 µg FF + 10 µg Gly)
(n = 1 437). Tato studie navíc ještě zahrnovala ra-
meno s kombinací 100 µg BDP/6 µg FF (fixně) +
5 µg tiotropia. Obě studie byly prospektivní, ran-
domizované a multicentrické. Zásadní závěr obou
studií je, že fixní trojkombinace BDP/FF/Gly sig-
nifikantně snižuje četnost středně těžkých a těž-
kých exacerbací (o 15 % ve studii TRIMARAN). Ve
studii TRIGGER bylo zaznamenáno snížení čet-
nosti těžkých exacerbací o 23 % (p = 0,008). Před -
léková hodnota FEV1 byla v rameni s BDP/FF/Gly
ve 26. týdnu sledování signifikantně vyšší ve srov-
nání s BDP/FF (+57 ml – TRIMARAN, p = 0,008;
+73 ml – TRIGGER, p = 0,0025). Nebyly zazname-
nány žádné rozdíly ve výskytu závažných nežádou-
cích účinků. Ve studii TRIGGER rovněž nebyly
prokázané signifikantní rozdíly mezi kombinací
BDP/FF/Gly a BDP/FF + tiotropium, a to jak ve
smyslu zlepšení plicních funkcí a četnosti akut-
ních exacerbací, tak i ve frekvenci nežádoucích
účinků. Primární výsledky studií TRIMARAN
a TRIGGER zobrazuje obrázek 1.

Studie IRIDIUM (n = 3 092) [23] zkoumala efekt
fixní trojkombinace mometason furoátu (MF)/in-
dakaterolu (IND) a GLY ve srovnání s kombinací
MF/IND a flutikason/salmeterol. Pacienti ve stu-

dii měli nedostatečně kontrolované astma. Vstup-
ní kritéria studie byla analogická s předchozími
studiemi, stejně tak i cíle studie. Jak střední, tak
i vysoká dávka MF ve fixní kombinaci s IND/GLY
ve srovnání s flutikason/salmeterol prokázala sig-
nifikantní redukci počtu středně těžkých (19 %,
p = 0,041, a těžkých exacerbací (36 %, p < 0,001).
V počtu exacerbací nebyly signifikantní rozdíly
mezi skupinou s MF/IND a MF/IND/GLY. 

Analogicky se studií TRIGGER, studie ARGON
[24] prokázala non-inferioritu fixní kombinace
MF/IND/GLY ve srovnání flutikason/salmeterol +
tiotropium ve volné kombinaci. 

DALŠÍ LAMA V LÉČBĚ ASTMATU – UMEKLIDI-
NIUM, AKLIDINIUM

Studie CAPTAIN [25] (n = 2 439) srovnávala fixní
kombinaci flutikason/umeklidinium/vilanterol
(Flu/Umec/Vil) s Flu/Vil u pacientů s nekontro -
lovaným středně těžkým a těžkým astmatem. Po-
užita byla středně vysoká a vysoká dávka IKS
(100–200 µg Flu). Fixní trojkombinace ve srovnání
s IKS/LABA vedla ke zlepšení plicních funkcí ve
24. týdnu, ale nebyl prokázán signifikantní pokles
počtu exacerbací. Ke snížení počtu exacerbací byla
klíčová dávka IKS, kdy vysoká dávka IKS byla spo-
jena s redukcí rizika exacerbace. Tento efekt byl
patrný zejména v podskupině pacientů se zvýše-

Obrázek 2: Výsledky post-hoc analýzy studií TRIMARAN a TRIGGER – u pacientů s fixovanou bronchiální
obstrukcí (persistant airflow limitation = PAL) je signifikantně výraznější redukce počtu exacerbací. RR =
rate ratio (poměr výskytu mezi jednotlivými skupinami dle terapie).
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ným počtem eozinofilů a zvýšenou koncentrací
oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu. 

Aklidinium zatím nemá dostupné klinické studie
na lidech, které by sledovaly jeho účinek v případě
léčby astmatu. Vzhledem k průkazům jeho účin-
nosti v experimentálních modelech však lze očeká-
vat i jeho účinnost. Milara et al. [26] prokázali in
vitro inhibici transformace fibroblastu na myofi-
broblast u lidských buněčných linií (předpoklad
snížení bronchiální remodelace u astmatu). Navíc
Damera et al. [27] potvrdili na myším modelu u akli-
dinia snížení bronchiální hyperreaktivity a eozinofilie.

SKUPINY PACIENTŮ S VĚTŠÍ PRAVDĚPODOB-
NOSTÍ DOBRÉHO EFEKTU LAMA

Mezi možné skupiny astmatiků se zvýšenou prav-
děpodobností příznivé klinické odpovědi na terapii
LAMA patří: pacienti s astmatem s fixovanou ob-
strukcí, s nočními projevy, s překrývajícím syndro-
mem astma/CHOPN, (ex)kuřáci a podle některých
autorů i pacienti s postižením periferních dýchacích
cest.

Post-hoc analýza studií TRIMARAN a TRIGGER
[28] identifikovala minimálně dvě skupiny pacien-
tů, které z přidání LAMA do kombinace IKS/LABA
profitovaly. Jednalo se zejména o pacienty s fixova-
nou bronchiální obstrukcí a o pacienty s výraz nější
postbronchodilatační reverzibilitou bronchiální
obstrukce. Tato zjištění mohou vyznívat kontra-
diktorně a paradoxně, ale jsou k tomu etiopatoge-
netické důvody. Skupina pacientů s větší reverzi-
bilitou bronchiální obstrukce měla vyšší markery
eozinofilního zánětu. Post-hoc analýza dokumen-
tovala snížení frekvence exacerbací i pokles FeNO.
Zde se mohou uplatnit příznivé lékové interakce
kombinace IKS/LAMA/LABA i samotná aktivita
LAMA v potlačení eozinofilního zánětu. Druhá sku-
pina, s výraznějším benefitem z fixní trojkombina-
ce IKS/LABA/LAMA – pacienti s fixovanou bron-
chiální obstrukcí – měla signifikantně výraznější
snížení počtu akutních exacerbací (obrázek 2) i vý-
raznější zlepšení plicních funkcí. U této skupiny
pacientů byl prokázán pokles frekvence exacerbací
bez ohledu na roční období.

Jelikož LAMA je léková skupina původně určená
k terapii CHOPN, lze jistě očekávat dobrou účin-
nost také u pacientů s překryvným syndromem
astma/CHOPN [29]. Příčinou může být časté kou-
ření u této skupiny astmatiků. Na základě dat
z myšího modelu [30] se lze domnívat, že účinky
kouření kromě zvýšeného neutrofilního zánětu za-
hrnují i aktivaci cholinergního systému (nikoti-
nem), a to dominantně přes M3 receptory. Sprio
et al. [31] ve své observační studii na 521 pacien-
tech s astmatem prokazují význam LAMA, zejména
v terapii pacientů s historií kuřáctví 10 a více ba-
líčkoroků. 

Noční projevy nemoci jsou u pacientů s těžkým
astmatem poměrně časté. Větší aktivita parasym-

patického nervového systému v nočních hodinách
je považována za jednu z příčin nočních projevů
u astmatiků. Podle Skloota [32] má tato skupina
pacientů zvýšenou pravděpodobnost pozitivní od-
povědi na LAMA. 

Postižení periferních dýchacích cest, v anglosas -
ké literatuře často pod názvem small-airway disea -
se, je specifický fenotyp postižení u bronchiálního
astmatu. Tato skupina pacientů může být značně
symptomatická, přičemž ovlivnění klinických pro-
jevů je často obtížné. Navíc prevalence small-air-
way disease u pacientů s asthma bronchiale dosa-
huje 26 % (u pacientů skupiny GINA 1) až 72 %
(GINA 5) [33]. Při hodnocení pomocí oscilometrie je
prevalence ještě vyšší – 54 % u GINA 1 a až 91 %
u GINA 5. Lipworth et al. [34] u této skupiny paci-
entů doporučují preferenční podávání inhalačních
preparátů s extrafine velikostí částic (vzhledem
k potřebě distribuce léčiva do periferie dýchacích
cest). 

Používání jednoho inhalátoru namísto dvou,
anebo tří léčebný režim zjednodušuje. V případě
CHOPN bylo prokázáno zlepšení compliance u pa-
cientů na fixní trojkombinaci, což se promítlo
v lepší účinnosti léčby v klinické praxi [35]. Přesto,
že data o compliance při použití fixní trojkombina-
ce u astmatiků zatím nejsou k dispozici, se lze do-
mnívat, že zde může být analogie. 

ZÁVĚR

LAMA představují léčebnou modalitu, která mů-
že zlepšit kontrolu nad astmatem a snížit frekvenci
exacerbací. Kromě již zavedeného tiotropia budou
v blízké budoucnosti dostupné preparáty s jinými
účinnými látkami – glykopyrronium a umeklidini-
um. Tyto látky, které zatím nejsou konvenčně
v léčbě astmatu používané, jsou navíc dostupné ve
fixní kombinaci s LABA a IKS. V případě středně
těžkého a těžkého astmatu je léčba fixní trojkom-
binací vysoce efektivní, jak prokazují studie TRI-
MARAN, TRIGGER, IRIDIUM, ARGON a CAPTAIN.
Specifickou skupinou pacientů, u které lze očeká-
vat dobrý efekt léčby, je astma s fixovanou ob-
strukcí, dále pacienti s nočními projevy astmatu,
(ex)kuřáci a pacienti s postižením periferních dý-
chacích cest. V poslední jmenované skupině, která
je navíc v případě astmatu vysoce prevalentní, je
velmi výhodné použití extrafine velikosti částic.
Fixní trojkombinace může mít navíc potenciál ke
zvýšení compliance pacientů. Léčba astmatu
u každého pacienta má vést na prvním místě ke
zvýšení kvality života. Musí být cílena na potřeby
jednotlivých pacientů. 
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Bronchiolitis obliterans syndrom jako projev 
chronické reakce štěpu proti hostiteli 

po allogenní transplantaci krvetvorných buněk

H. Bartáková, V. Válková, J. Vydra

Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

SUMMAR Y

Bronchiolitis obliterans syndrome as a manifestation of chronic graft-versus-host disease after allogeneic
hematopoietic stem cell transplantation

Chronic graft-versus-host disease (cGVHD) is a leading cause of mortality in patients after allogeneic hemato-
poietic stem cell transplantation (alloHSCT) who survive at least two years after the transplantation. Bronchiolitis
obliterans syndrome (BOS) is a typical manifestation of pulmonary cGVHD and plays a significant role in morbi-
dity and mortality of alloHSCT recipients. Only a minority of patients are successfully managed by current thera-
peutic approaches in terms of stabilization of pulmonary function decline, while a significant increase in immu-
nosuppressants is frequently necessary. An early diagnosis and comprehensive treatment including supportive
care are essential. Organ-targeted treatment consists of an inhaled corticosteroid, azithromycin, montelukast and
a long-acting beta-2 agonist. Systemic steroids often combined with another agent are a cornerstone of immuno-
suppression. Immunomodulatory therapy with extracorporeal photopheresis may be considered in selected pa -
tients. In individual cases, lung transplantation is the last option. We present a review of current approaches to
patients with BOS after alloHSCT.

Keywords: bronchiolitis obliterans syndrome (BOS), chronic graft-versus-host disease (cGVHD), allogeneic hemato-
poietic stem cell transplantation (alloHSCT)

SOUHRN
Chronická reakce štěpu proti hostiteli (chronic graft versus host disease – cGVHD) je hlavní příčinou mortality

u pacientů po allogenní transplantaci krvetvorných buněk (allogeneic hematopoietic stem cell transplantation –
dále alloHSCT), kteří přežívají déle než 2 roky po transplantaci. Bronchiolitis obliterans syndrom (BOS) je typic-
kým projevem plicní cGVHD, který se významně podílí na morbiditě a mortalitě transplantovaných. Pomocí dosa-
vadních léčebných postupů se daří zastavit pokles plicních funkcí pouze u části nemocných, mnohdy za cenu vý-
znamného navýšení imunosuprese. Pacienty s BOS je třeba včas diagnostikovat, aplikovat léčbu dle současných
poznatků, včetně komplexní podpůrné léčby. Základem farmakologické, orgánově specifické léčby je kombinace
obsahující inhalační steroid, azithromycin, montelukast a dlouhodobě působící beta2-mimetikum. Pilířem imuno-
supresivní léčby jsou systémové kortikosteroidy, často v kombinaci s dalším imunosupresivem. Ve vybraných pří-
padech lze volit imunomodulační léčbu pomocí extrakorporální fotoferézy (EKF). Jako ultimum refugium je v in-
dividuálních případech indikována transplantace plic. V přehledném článku přinášíme informace o současném
přístupu k pacientům s BOS po alloHSCT. 

Klíčová slova: bronchiolitis obliterans syndrom (BOS), chronická reakce štěpu proti hostiteli (cGVHD), allogenní trans-
plantace krvetvorných buněk (alloHSCT)

BOS V RÁMCI cGVHD PO alloHSCT

Dle původního pojetí byl den 100 po transplan-
taci považován arbitrárně za období, kdy se může
u pacientů po alloHSCT začít rozvíjet cGVHD. Sou-
časný koncept cGVHD zahrnuje orgánová postiže-

ní, která představují jak klasickou formu cGVHD
bez projevů akutní GVHD, tak i tzv. overlap syn-
drom, kde se vyskytují projevy akutní i chronické
GVHD současně. Rozhodující je typ orgánového po-
stižení, nikoliv časový interval od transplantace. BOS
je většinou jedním z orgánových projevů cGVHD,
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může se však vyskytovat i izolovaně. BOS je klinic-
kou diagnózou, jejímž podkladem je typicky obli -
terující bronchiolitida (OB). K histologické diagno-
stice se však přistupuje individuálně na základě
vyhodnocení jednotlivých případů. Jedná se o no-
vě vzniklou obstrukční ventilační poruchu (OVP)
u pacientů, u nichž je vyloučena jiná příčina ob-
strukce. Pokud jsou přítomny i jiné projevy cGVHD,
stačí pro diagnózu funkční parametry uvedené
v horní části tabulky 1. Pokud nemá pacient extra -
pulmonální projevy cGVHD, je pro diagnózu BOS
požadován průkaz air-trappingu, prokazatelného
pomocí inspiračního a expiračního HRCT, nebo
funk čně na základě zvýšeného reziduálního objemu
(RV), nebo poměru reziduálního objemu vůči celko-
vé plicní kapacitě (RV/TLC). Typickými klinickými
projevy jsou námahová dušnost, suchý kašel a pí-
skoty, ini ciálně však může být pacient asymptoma-
tický [15, 19,25].

EPIDEMIOLOGIE cGVHD A BOS, 
VLIV NA MORTALITU

Uvádí se, že cGVHD se rozvíjí přibližně u 40 %
pacientů po alloHSCT, ovšem mezi jednotlivými
soubory jsou velké rozdíly v závislosti na řadě cha-
rakteristik, např. HLA shodě, věku pacientů, pri-
mární diagnóze a dalších [17,30,31]. Rovněž in -
cidence BOS se v publikovaných pracích značně
liší, což je mj. dáno i tím, že kritéria pro diagnózu
obliterující bronchiolitidy se opakovaně měnila.
V 12leté studii z Fred Hutchinson Cancer Research
Center v Seattlu bylo prokázáno, že nově vzniklá
OVP (zde definována jako FEV1/FVC < 0,8 a roční
pokles FEV1 > 5 %) se po alloHSCT vyvinula celko-
vě u 26 % pacientů, u nemocných s cGVHD v 32 %.
Mortalita pacientů s izolovanou OVP byla ve srov-
nání s pacienty bez OVP o 9 %, 12 % a 18 % vyšší
ve 3., 5. a 10. roce sledování, zatímco u těch, kteří

měli OVP v rámci dalších projevů cGVHD, byla
mortalita vyšší o 22 %, 27 % a 40 % [11]. Pro zí-
skání představy o přežívání pacientů po alloHSCT
viz graf 1, který odráží sledování pacientů od r. 1991
na Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT).
Mortalita v prvních 2 letech po alloHSCT je spoje-
na především s relapsem původního onemocnění.

PATOFYZIOLOGIE cGVHD A BOS

V rozvoji cGVHD hraje iniciálně roli imunitně
podmíněné poškození tkání, způsobené dárcovský-
mi cytotoxickými T-lymfocyty s následným uvol -
něním DAMPs (damage – associated molecular
patterns). Dalším významným faktorem je poško-
zení buněk thymu, hlavně v průběhu přípravného

Tabulka 1: Definice BOS

NIH konsensus pro BOS

Mimoplicní GVHD + FEV1/VC < 0,7 

FEV1 < 75 % NH

FEV1 (ml) ≥ 10% pokles/< 2 roky nebo v porovnání s předtransplantačními 
hodnotami

Kritéria splněna i po BDT

Absence infekce, vyloučení jiných příčin obstrukce

Mimoplicní GVHD – Air-trapping:

a) I/E HRCT

nebo

b) RV > 120 % NH nebo RV/TLC > 120 % NH

Biopsie ke zvážení

Graf 1: Křivka přežití pacientů po alloHSCT na ÚHKT
v letech 1991–2020, rozdělená do 5-letých intervalů
(a. 1991–1995, b. 1996–2000, c. 2001–2005, 
d. 2006–2010, e. 2011–2015, f. 2016–2020)
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režimu, případně při akutní GVHD. V důsledku to-
ho je narušena negativní selekce alloreaktivních
CD4+ T lymfocytů, dochází k jejich diferenciaci do
Th2 buněk s následnou aktivací makrofágů a fibro-
blastů. V potransplantačním období je rovněž sní-
žen počet regulačních T lymfocytů, Tregs, což zvy-
šuje diferenciaci přítomných dárcovských CD4+
T lymfocytů do Th2 a Th17 buněk. V přítomnosti
BAFF (B-cell activating factor, cytokin ze skupiny
TNF) Th17 buňky aktivují autoreaktivní B buňky
k produkci autoprotilátek. Ve výsledku tyto procesy
vedou k poškození tkání fibrotizací a depozicí auto-
protilátek [5,13]. V korespondenci s tímto obecným
schématem je přijímán koncept, že v případě roz-
voje OB dochází iniciálně k poškození epitelu
bron chiolů dárcovskými T lymfocyty, což vyvolá
akutní  zánět s infiltrací lymfocyty, makrofágy a ne -
utrofily, který perzistuje v podmínkách imunitní
potrans plantační dysregulace a ústí do fibroplas-
tických změn, které jsou podkladem obliterující
bronchiolitidy [13]. 

Za rizikové faktory cGVHD jsou považovány ze-
jména: vyšší stupeň HLA neshody, vyšší věk pří-
jemce a/nebo dárce, je-li dárkyní žena a příjem-
cem muž, předchozí alloimunizace (těhotenství,
transfuze), periferní kmenové buňky jako zdroj 
krvetvorných buněk, akutní GVHD, stav po sple-
nektomii, CMV seropozitivita dárce a/nebo příjem-
ce, EBV seropozitivita dárce [17,19,30,31]. Rizika
uváděná specificky v souvislosti s BOS jsou navíc
např. nízká hladina imunoglobulinů IgG, gastro-
ezofageální reflux nebo přítomnost OVP před
transplantací [1,12].

HISTOLOGICKÝ OBRAZ OB

Charakteristickým histologickým obrazem OB je
fibrózní obliterace lumin bronchiolů granulační tká-
ní, která proliferuje do alveolárních duktů, a peri-
bronchiální fibróza [39].

KLINICKÝ OBRAZ BOS

Dominujícími klinickými příznaky jsou dušnost,
suchý kašel, někdy pískoty. Iniciálně nemusí být
symptomy přítomny. Někdy bývají pacienti limi -
továni v pohybu, poměrně často se vyskytujícími
neuromyopatiemi, takže si na dušnost v počáteč-

ních fázích nestěžují. Stupeň dušnosti a hodnota
FEV1 tvoří podklad pro skórování BOS, jak je patr-
no z tabulky 2. Nekoresponduje-li stupeň dušnosti
a hodnota FEV1, je rozhodujícím kritériem FEV1.
Pozornému čtenáři neunikne diskrepance mezi de-
finicí BOS, kde je jedním z kritérií FEV1 < 75 % ná-
ležitých hodnot (NH), a skórovacím systémem, kde
1. stupeň BOS odpovídá FEV1 60–79 % NH. Nezbý-
vá, než na tento fakt upozornit. Obdobným způso-
bem je skórováno případné postižení 7 dalších tkání
a orgánů: kůže, dutina ústní, oči, GIT, játra, klou-
by a fascie, genitálie. Jednotlivá skóre se sečtou
a dle výsledku je cGVHD hodnoceno jako mírné,
střední a těžké [25].

DIAGNOSTIKA 

Vyšetření plicních funkcí
Základem diagnostiky BOS je funkční vyšetření.

Současná funkční kritéria jsou uvedena v tabul-
ce 1. Vzhledem k tomu, že FVC může být z důvodu
časného kolapsu bronchiolů v průběhu forsírova-
ného výdechu nižší než „pomalá“ VC, je jako krité-
rium obstrukce brán poměr FEV1/VC, neboť může
lépe odhalit počáteční lehké formy obstrukce. Pro
možnost současné extrinsické (sklerodermická
forma cGVHD, myopatie) nebo intrinsické (plicní
fibróza) restrikce je indikováno i vyšetření RV
a RV/TLC, které může odhalit případný air-trap-
ping. U čistě obstrukčních poruch bývá TLC v nor-
mě, zatímco RV a RV/TLC bývá vyšší. U restrik -
čních nervosvalových poruch a sklerodermické
formy kožní cGVHD je TLC snížená, ale při sou-
časném air-trappingu je poměr RV/TLC zvýšen.
Dominuje-li restrikční parenchymatózní porucha,
pak je snížená TLC i RV, RV/TLC je obvykle ne-
změněn [12,25]. Přestože v 1. roce po alloHSCT má
kolem 50 % snížený transfer faktor pro kysličník
uhelnatý (TLCO) [35], není TLCO diagnostickým
kritériem pro BOS. Snížení TLCO se u pacientů po
alloHSCT může vyskytnout jak v rámci BOS, tak
u jiných plicních patologií souvisejících s cGVHD,
které budou ještě zmíněny. Ke kvantifikaci a hod-
nocení léčebné odpovědi bylo dříve využíváno skó-
re plicních funkcí (lung function score LFS), kte-
ré bylo součtem skórovaného FEV1 a skórovaného
TLCO korigovaného na hemoglobin. Nicméně pro
limitovaný prediktivní význam LFS se od něj upouš-
tí [14,23]. Je-li izolovaně snížený TLCO při normál-

Tabulka 2: Skórování BOS

Skóre 0 1 2 3

Symptomy 0 mírná dušnost dušnost dušnost v klidu
po jednom schodišti po rovině potřeba 02

FEV1 ≥ 80 % 60–79 % 40–59 % < 39 %
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ních plicních funkcích a snížené saturaci hemo -
globinu kyslíkem v arteriální krvi, je třeba myslet
především na tromboembolickou nemoc a plicní
venookluzivní chorobu.

Výchozí hodnotou je kompletní vyšetření plic-
ních funkcí (spirometrie, RV, TLC, TLCO) před
transplantací. Doporučení pro frekvenci vyšetření
plicních funkcí se v posledních 10 letech několi-
krát měnilo a je opakovaně konstatováno, že sché-
mata nejsou systematicky dodržována. 

Dle guidelines Fred Hutchinson Cancer Research
Center v Seattlu 2019 je u každého pacienta po 
alloHSCT doporučováno vyšetření plicních funkcí
100. den po transplantaci, dále v prvním roce 1×
za 6 měsíců, poté 1× za rok minimálně 5 let. Je-li
diagnostikována mimoplicní forma cGVHD, tak je
doporučováno provést vyšetření ihned, poté rok 1×
za 3 měsíce, v následujícím roce 1× za 6 měsíců,
při stabilizaci pokračovat 1× za rok. Při stanovení
diagnózy BOS nebo poklesu plicních funkcí se do-
poručuje vyšetřovat v intervalu 1–3 měsíců do sta-
bilizace, dále 1× za 6–12 měsíců [19]. Vzhledem
k mediánu výskytu BOS 1,5 roku po alloHSCT a 6
měsíců od rozvoje cGVHD je však některými auto-
ry navrhováno u všech pacientů v prvních 2 letech
vyšetřování plicních funkcí každé 3 měsíce, při-
čemž vzhledem ke kapacitám funkčních laboratoří
mohou být některá z těchto vyšetření pouze spiro-
metrická [9,38].

Výpočetní tomografie s vysokým prostorovým
rozlišením (high resolution computed tomogra -
phy, dále HRCT)

Při podezření na BOS nebo při abnormálních
plicních funkcích je indikováno HRCT v inspiriu
a expiriu. Typickým nálezem svědčícím pro OB 
je mozaiková perfuze, charakteristická střídáním

okrsků zvýšené a snížené transparence, která je
dána oligemií v hypoventilovaných oblastech. Ná-
lez se akcentuje v expiriu v důsledku air-trappin-
gu. Mozaiková perfuze je nejsenzitivnějším HRCT
příznakem svědčícím pro OB (obr. 1). Přesnější
kvantifikaci air-trappingu jako dysfunkce bron-
chiolů umožňují CT volumometrické metody. Dal-
šími častými nálezy jsou periferní nebo centrilo -
bulární ground glass opacity a noduly. Zesílení
bronchiálních stěn a bronchiektazie jsou u BOS
obvykle pozdními nálezy. Existují ovšem i velmi
těžké formy OB, u nichž se může vyvinout i spon-
tánní pneumotorax nebo pneumomediastinum
[19,20,22] (obr. 2).

Bronchoskopie (BSK), otevřená plicní biopsie
(open lung biopsy, dále OLB)

U pacientů splňujících klinická, funkční, případ-
ně CT kritéria BOS není bronchoskopie vyžadová-
na. BSK s bronchoalveolární laváží je prováděna
především za účelem vyloučení infekce, kdy je ma-
teriál odesílán na široké mikrobiologické vyšetření,
včetně oportunních patogenů. Standardně je pro-
váděn i diferenciální rozpočet buněk, imunofeno-
typizace CD4+ a CD8+ lymfocytů, cytologické vy-
šetření a průtoková cytometrie. Transbronchiální
biopsie (TBB) je individuálně indikována při nále-
zu suspektního, ale nejednoznačného BOS a při
difuzních ground glass lézích nebo nodulech do-
stupných pro biopsii. Senzitivita a prediktivní hod-
nota pro OB je však nízká [19,23]. Zatímco u paci-
entů po transplantaci plic se kryobiopsie stává
metodou volby v diagnostice rejekce štěpu, publi-
kace na toto téma týkající se pacientů po HSCT
jsme nenalezli. OLB lze považovat za zlatý stan-
dard v diagnostice OB. Indikovaná je však převáž-
ně z diferenciálně diagnostických rozpaků, např.

Obrázek 1: Známky air-trappingu patrného na expiračním scanu subpleurálně u pacienta s BOS
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při současném nálezu drobnoložiskových lézí, pe-
riferním postižení parenchymu či uzlů nediagno-
stikovatelných TBB. Zajímavé jsou v tomto směru
výsledky dánské studie, kde byli pacienti s klinic-
kými parametry BOS po vyloučení infekční příčiny
bioptováni (soubor zahrnuje 34 OLB i 13 TBB), ale
pouze u 52 % byla prokázána OB, u ostatních se
jednalo o jiné histopatologické nálezy: kryptogenní
organizující se pneumonie (cryptogeneic organi-
zing pneumonia, dále COP), difuzní alveolární po-
škození, nespecifická intersticiální pneumonie a in-
tersticiální pneumonie. Ve skupině prokázané OB
bylo 90 % biopsií dosaženo cestou OLB, zatímco
v non-OB pouze 62 %, což může mírně podhodno-
covat celkový počet OB. Pacienti s histologicky
prokázanou OB měli signifikantně těžší OVP. His-
tologický průkaz OB nebo non-OB neměl u těchto
pacientů s BOS vliv na přežití. U pacientů podstu-
pujících OLB byl poměrně vysoký výskyt pooperač-
ních komplikací, hlavně infekce v ráně (17,6 %),
PNO a krvácení. Tři pacienti z 34 v průběhu hos-
pitalizace zemřeli [34]. Tento relativně velký sou-
bor přes některé limitace potvrzuje spíše odmítavý
postoj k paušální indikaci OLB k histologické veri-
fikaci BOS. 

Jiné plicní projevy cGVHD
Kromě OB jako typické formy cGVHD se může-

me setkat s dalšími typy postižení, která mají více
nebo méně těsnou souvislost s cGVHD. Extrapul-
monální ventilační porucha restrikčního charakte-
ru se vyskytuje relativně často u pacientů, kteří
mají kožní, muskulofasciální, nebo kloubní posti-
žení v rámci cGVHD. Hluboké sklerotické kožní lé-
ze, fasciitida, myositida a kloubní kontraktury jsou
podkladem omezené pohyblivosti hrudní stěny.
Tyto změny se mohou vyskytovat současně s BOS.
Fibrózu plicního parenchymu, vyskytující se po

alloHSCT, považují někteří autoři vedle OB za další
projev cGVHD plic. V tomto případě probíhá ini -
ciální zánět v plicním intersticiu a postupně vede
k jeho fibrotizaci [13]. V rámci akutního i chro -
nického GVHD může dojít k rozvoji COP ve formě,
jak ji známe i mimo transplantační medicínu,
s obvykle dobrou reakcí na kortikoidy. Popisovány
jsou rovněž případy intersticiálního postižení
plic v rámci systémových chorob pojiva, které
se vyvinou po transplantaci. Podobně jako u ne-
transplantovaných se mohou v krvi detekovat růz-
né autoprotilátky a v plicní tkáni pleomorfní histo-
logické obrazy [3,24]. Zcela raritní komplikací,
spíše však v rámci akutní GVHD, může být plicní
venookluzivní choroba [8].

LÉČBA

Farmakologická léčba
Flutikazon, azithromycin, montelukast (FAM), dlou-

hodobě působící beta2 mimetika (long acting beta2
agonists, dále LABA) a systémové steroidy jsou zá-
kladními farmakologickými prostředky součas-
ných léčebných doporučení pro BOS po alloHSCT,
nicméně jednotlivá schémata se mírně liší stupni
eskalace léčby. Flutikazon, resp. inhalační korti-
kosteroidy (IKS) mají lokální protizánětlivý účinek.
Evidence týkající se jejich efektu u BOS po allo -
HSCT se opírá o 2 retrospektivní analýzy, v jed-
nom případě byl příznivě hodnocen efekt samotné-
ho flutikazonu [2], v druhém případě kombinace
budesonidu s formoterolem [4]. Azithromycin sni-
žuje produkci IL-8 alveolárními makrofágy a přeží-
vání neutrofilů v místě zánětu, montelukast blo-
kuje aktivitu leukotrienů, migraci buněk do místa
poškození a zřejmě i aktivitu fibroblastů. Systé -
mové kortikosteroidy snižují především proliferaci

Obrázek 2: Těžké kombinované plicní postižení u pacientky po alloBMT s významnou sklerodermií hrudní
stěny (FVC 22 % NH, FEV1/FVC 100 %, TLC 66 % NH, RV/TLC 72 %; 230 % NH). Mozaiková perfuze, bron-
chioloektazie, zn. peribronchitidy, zn. intersticiální fibrózy, tracheomegalie, pneumothorax, pneumomedia -
stinum
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a aktivitu lymfocytů. Jejich dlou-
hodobá aplikace ve vyšších dáv-
kách není především z důvodu
imunosuprese žádoucí. Prospek-
tivní studie u pacientů s nově
vzniklým BOS prokázala léčbu
FAM s krátkodobě aplikovanými
systémovými kortikoidy jako efek-
tivní, co se týče poklesu FEV1,
a dobrou toleranci této léčby [37].
Doporučení, která by obsahova-
la léčbu dlouhodobými anticho-
linergiky, nám nejsou známa.

Jedním z návodných doporu-
čení je schéma pocházející
z Fred Hutchinson Cancer Rese-
arch Center v Seattlu z r. 2019,
tj. jednoho z nejprestižnějších
transplantačních center na svě-
tě, viz schéma 1 a 2.

Při zjištění nově vzniklé OVP je
doporučováno:
1. Vyšetřit, případně začít léčit

jakoukoli infekci horních
a dolních dýchacích cest,
včetně paranazálních dutin. 

2. Vyšetřit přítomnost gastro-
ezofageálního refluxu (GER)
a nasadit adekvátní léčbu a režimová opatření. 

3. Zvážit možnost „post-nasal drip syndrome“, pří-
padně jej léčit. 

Iniciální dávka flutikazonu je 440 µg 2× denně,
azithromycinu 250 mg 3x týdně (pondělí-středa-
pátek), montelukastu 10 mg denně, k tomu LABA
v běžné dávce. Je možné aplikovat i kombinaci
IKS/LABA, např. flutikazon 500 µg/salmetrerol
50 µg 2× denně nebo budesonid 160, resp. 200
µg/formoterol 4,5, resp. 6 µg 2× 2 vdechy denně.
Prednison je nasazován v dávce 1 mg/kg/den, po
2 týdnech snižován o 0,25 mg/kg/den za týden
s cílem, aby pokud možno byla 5. týden léčby dáv-
ka 0,25 mg/kg/den. Další dávkování kortikostero-
idů závisí na potřebě jejich aplikace z důvodu mi-
moplicní GVHD.

O deeskalaci léčby lze uvažovat po 6 měsících
aplikace režimu FAM + LABA, jsou-li: 1.) plicní
funkce včetně difuze stabilní nebo zlepšeny; 2.) ne-
dochází-li k rozvoji nových extrapulmonálních
projevů cGVHD, vyžadujících nasazení nových
imunosupresiv; 3.) probíhá-li snižování dávek
prednisonu a dávka je ≤ 10 mg/den. Jako první je
vysazen azithromycin. Po dalších 3 měsících při
setrvalé stabilitě je vysazen montelukast, po 1 mě-
síci případně LABA, po dalším měsíci se IKS sníží
nejdříve na 50 %, poté za 1–2 měsíce je lze vysadit
úplně [18,19,38].

Imunosuprese
Standardní léčbou první linie u BOS je stejně 

jako u jiných projevů středně těžké či těžké cGVHD

použití kortikosteroidů v dávce odpovídající 1 mg/
kg/den prednisonu. V kombinaci s výše uvedeným
režimem FAM patří k aktuálně revidovaným dopo-
ručením [32]. Randomizované studie neprokázaly
zlepšení výsledků po přidání dalšího léku, použí-
vaného v léčbě GVHD (kalcineurinové inhibitory,
mykofenolát mofetil atd.), k této standardní systé-
mové steroidní léčbě, přesto je použití těchto léků
v kombinaci obecně doporučováno, a to zejména
s cílem snížení celkové steroidní dávky. Dosud ne-
existují data umožňující srovnání účinnosti léčby
druhé linie terapie, tudíž chybí i standardní dopo-
ručení pro tento postup. Aktuálně se v léčbě druhé
linie do kombinace s kortikosteroidy používají nej-
častěji právě kalcineurinové inhibitory (cyklospo-
rin nebo tacrolimus). K dalším možným lékům
druhé linie patří zejména mykofenolát mofetil, ri-
tuximab, rapamycin, tyrosinkinazové inhibitory,
pentostatin, interleukin-2, etanercept a další, re-
centně zejména ibrutinib a ruxolitinib. Vzhledem
k malému počtu pacientů s BOS celosvětově, jsou
i data ze studií zaměřených na tuto problematiku
založena na malých souborech (10–40 pacientů).
Odpověď na rituximab byla popsána u 10–38 %
[26,41], na etanercept 32 % [40], u ostatních léků
není většinou referována samostatná odpověď
v oblasti plic. 

V roce 2017 byl FDA (U. S. Food and Drug Admi-
nistration) schválen ibrutinib (inhibitor Bruto novy
tyrosinkinázy) pro léčbu 2. a další linie terapie
cGVHD (ve studii prokázaná 67% účinnost) [28],
nejlepší odpověď však byla popsána v oblasti kůže,
úst a zažívacího traktu. K dalším nadějným lékům

Schéma 1: Iniciální léčba BOS. Plán A. Dle Fred Hutchinson Cancer Re-
search Center/Seattle Cancer Care Alliance, Version 2019, Long-term
Follow-up after Hematopoietic Stem Cell Transplant General Guidelines
for Referring Physicians
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patří rovněž ruxolitinib (JAK1/JAK2 inhibtor), je-
hož účinnost byla prokázána v multicentrické stu-
dii, kde celková odpověď byla u cGVHD 85 %, a to
v oblasti jater, kůže, gastrointestinálního traktu,
plic, muskuloskeletálního systému [42]. Nová data
studie REACH-3 (ruxolitinib versus nejlepší do-
stupná léčba steroid-refrakterní GVHD) budou br-
zy publikována (NCT03112603).

Transplantace plic
U pacientů s progredujícím respiračním selhá-

ním, kteří jsou více než 2 roky po alloHSCT bez
známek relapsu malignity, lze uvažovat o trans-
plantaci plic. V literatuře lze nalézt malé soubory
pacientů, kteří byli transplantováni pro neinfekční
kom plikace po alloHSCT. Jako prognosticky pří-
znivé faktory jsou uváděny mladý věk, alespoň 2
roky po alloHSCT bez známek malignity, nepří-
tomnost jiné závažné orgánové dysfunkce v rámci
cGVHD, která by vyžadovala imunosupresivní léč-
bu [10]. Z retrospektivní analýzy publikovaných
souborů celkem 101 pacientů, kteří podstoupili

transplantaci plic po alloHSCT, vyplynulo, že jejich
průměrný věk byl 24.8 roku (3–66), střední doba
od alloHSCT 8,4 roku (0,7–30), přežití v 50,5 mě-
síci sledování (0,5–216) bylo 65 % [6]. V trans -
plantačním centru Univerzity v Minnesotě byly
v průběhu 10 let provedeny 4 transplantace plic
po alloHSCT, medián doby sledování byl 39,5 mě-
síce (19–119), kdy byli všichni pacienti naživu [36].

Extrakorporální fotoferéza (EKF) 
EKF je metoda, která je v léčbě akutního i chro-

nického GVHD používána od 90. let. Mechanismus
účinku není dopodrobna objasněn. Principiálně
spočívá v tom, že aktivované T lymfocyty pacienta
jsou extrakorporálně fotosenzitizovány psoralenem
a následně ozářeny UVA světlem. Ozářené lymfo-
cyty jsou reinfundovány do krve a dochází k jejich
apoptóze. Apoptóza sama však není hlavním efek-
tem EKF. Předpokládá se, že podstatná je násled-
ná stimulace antigen prezentujících buněk a jejich
vystupňovaná reakce vůči T lymfocytům aktivním
v cGVHD. Kromě toho je v souvislosti s EKF po -

pisována indukce regulačních
T lymfocytů a další mechanis-
my, které navozují allotoleranci
[7]. Výhodou EKF je že nemá
signifikantní imunosuprimující
účinky a nepotlačuje ani „graft
versus leukaemia“ reakci. Lze
dohledat řadu studií, které do-
kládají příznivý efekt EKF na
průběh cGVHD, avšak kromě
dvou [16,21] se jedná o studie
retrospektivní. Velmi dobrý efekt
EKF je v řadě prací uváděn
u kožní GVHD. Ty, které sledo-
valy i plicní GVHD, referují o po-
zitivním efektu přibližně u 50 %
pacientů [27]. Pouze prospektiv-
ní randomizovaná studie Flower-
se a kol. porovnávala efekt EKF
a standardní imunosupresívní
terapie, výsledkem byl signifi-
kantní rozdíl v léčebné odpovědi
a redukci kortikosteroidů ve
prospěch EKF, nicméně zde ne-
byli zařazeni pacienti s plicní
GVHD [16]. Ve studii Greinixové
a kol., kde EKF podstupovali pa-
cienti, kteří byli primárně léčeni
standardní imunosupresní léč-
bou, došlo u 75 % ke zlepšení
plicní GVHD [21]. EKF je dopo-
ručována u pacientů s cGVHD,
kteří jsou steroid refrakterní
(bez efektu při dávce prednison
≥ 1 mg/kg/den po 2 týdnech nebo
≥ 0,5 mg/kg/den po 2 měsících)
nebo kortikoid dependentní (2 ne-
úspěšné pokusy o detrakci v in-
tervalu minimálně 8 týdnů), pří-
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Schéma 2: Léčba BOS při selhání iniciální léčby. Plán B. Dle Fred Hut-
chinson Cancer Research Center/Seat tle Cancer Care Alliance, Version
2019, Long-term Follow-up after Hematopoietic Stem Cell Transplant
General Guidelines for Referring Physicians
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padně netolerují kortikosteroidy [33]. Obvykle se
EKF zahajuje jedním cyklem (tj. 1× EKF 2 dny za
sebou) 1× za 14 dní, každé 3 měsíce se hodnotí
efekt a pokračuje se obvykle v redukovaných in-
tervalech. Je-li EKF indikována pro plicní formu
nebo sklerodermickou kožní cGVHD, doporučuje
se léčbu aplikovat minimálně 6 měsíců, neboť
efekt je pomalejší [29]. Nicméně lze předpokládat,
že doporučení týkající se frekvence a délky EKF se
budou dále vyvíjet.

Pozitivní výsledky přinášejí rovněž práce týkající
se BOS u pacientů po transplantaci plic. V součas-
né době probíhá v USA multicentrická randomizo-
vaná studie, která má v plánu zařadit téměř 1 000
pacientů s BOS po transplantaci plic. Do inter-
venční větve jsou zařazováni pacienti s BOS, kte-
rým kromě standardní léčby bude aplikována EKF.
(https://clinicaltrials.gov, NCT02181257)

ZÁVĚR

Ročně je na světě provedeno přibližně 30 000
allo HSCT. Z tohoto pohledu je pro většinu pneu-
mologů BOS po alloHSCT zcela marginálním téma-
tem. Přístup k pacientovi s BOS vyžaduje těsnou
spolupráci pneumologa s ošetřujícím hematolo-
gem, který komplexně řídí potransplantační péči.
S ohledem na raritu a specifičnost problematiky
předkládáme toto přehledné sdělení, jehož cílem je
napomoci k rychlejší orientaci v tématu.
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Lung hyperinflation in patients with obstructive
sleep apnoea treated with continuous positive 

airway pressure – preliminary safety data
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SOUHRN

Plicní hyperinflace u pacientů s obstrukční spánkovou apnoí léčených kontinuálním pozitivním přetla-
kem – pilotní studie

Úvod: Terapie kontinuálním pozitivním přetlakem (CPAP) je zlatým standardem léčby obstrukční spánkové ap-
noe (OSA). Jedním z vedlejších účinků této léčby by teoreticky mohla být plicní hyperinflace. Cílem této studie
bylo stanovit efekt terapie CPAP na míru plicní hyperinflace u pacientů s OSA.

Metody: Do této pilotní studie bylo zahrnuto 50 konsekutivních pacientů (z toho 43 mužů) průměrného věku
53,4 let, s indikací k terapii CPAP (AHI > 15). Všichni pacienti podstoupili bodypletysmografii, a to vstupně a po
3 měsících terapie přetlakovou ventilací. Jako uspokojivá compliance s terapií byla stanovena hranice 4 hodin
průměrného užití CPAP za noc. Plicní hyperinflace byla hodnocena na základě poměru reziduálního objemu a cel-
kové plicní capacity (RV/TLC).

Výsledky: Tato studie našla nepatrný, ale statisticky signifikantní nárůst poměru RV/TLC u pacientů s dobrou
compliance se CPAP (p = 0.03). Navýšení tohoto poměru nekorelovalo s výší použitého tlaku na CPAP. Poměr
RV/TLC byl jak před terapií, tak i po 3 měsících terapie ve fyziologickém rozmezí (průměr před léčbou 0,38, po
léčbě 0,40).

Závěr: Na základě našich výsledků se lze domnívat, že CPAP může způsobovat minimální, klinicky nesignifi-
kantní plicní hyperinflaci. Vzhledem k malému počtu pacientů a minimálnímu rozdílu v poměru RV/TLC je toto
nutno ověřit na větším souboru v rámci delšího sledování v prospektivní studii. 

Klíčová slova: obstrukční spánková apnoe, terapie CPAP, plicní hyperinflace, bodyplethysmografie

SUMMAR Y
Objective: Continuous positive airway pressure (CPAP) is currently the gold standard treatment for obstructive

sleep apnea (OSA). One of the possible side effects of this therapy may be lung hyperinflation. The aim of this stu-
dy was to assess the effect of CPAP on lung hyperinflation in patients with OSA.

Method: Fifty consecutive OSA patients (43 males) of a mean age of 53.4 years were enrolled into this pilot stu-
dy. All patients had two body plethysmography measurements taken, one at the time of OSA diagnosis (with
AHI > 15), and another after three months of CPAP therapy. Sufficient compliance with therapy was defined as
a CPAP use of more than 4 hours per night. Lung hyperinflation was assessed by the residual volume/total lung
capacity ratio (RV/TLC).

Results: The study found a significant increase in the RV/TLC ratio in CPAP-compliant patients (p = 0.03). The
increase did not correlate with the amount of pressure used. The RV/TLC ratio was within physiological ranges
both before and after CPAP therapy (mean ratios of 0.38 and 0.40 before and after CPAP therapy, respectively).

Conclusion: According to our results, clinically non-significant lung hyperinflation should be considered a pos-
sible side effect of CPAP therapy. However, given the small sample size and the minimal difference in the RV/TLC
ratio, this conclusion should be verified in a further larger and longer prospective study.

Keywords: obstructive sleep apnoea, CPAP therapy, lung hyperinflation, bodyplethysmography
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INTRODUCTION

Obstructive sleep apnoea (OSA) is characterized
by repetitive closure of the upper airways leading
to apnoea (complete airflow cessation) or hypopno-
ea (airflow limitation > 50 % + blood oxygen desa-
turation > 3 % or airflow limitation > 30 % + blood
oxygen desaturation > 4%) (AASM 2014). The first
use of continuous positive airway pressure (CPAP)
therapy in OSA treatment was by Sullivan et al. in
1981 [1]. Despite advances in OSA therapy, CPAP
remains to be the gold standard therapy [2,3] and
the most common mode of therapy in moderate to
severe OSA [4]. Positive airway pressure therapy is
not “physiological“ – it uses positive pressure to eli-
minate sleep apnoea [2]. It seems to be intuitive,
that this positive pressure can cause inflation of
the lungs, which might be measurable by lung
function tests. 

Budweiser et al. [5] studied 46 patients with stab-
le, chronic obstructive pulmonary disease (COPD)
indicated for non-invasive pulmonary ventilation.
They observed a decrease in the ratio of residual vo-
lume (RV) to total lung capacity (TLC) at 12 months.
On the other hand, Soilemezi et al. [6] had found
that CPAP caused transient pulmonary hyperin -
flation in 50 healthy volunteers without OSA. The
individuals had CPAP therapy while awake, with
hyperinflation being measured shortly after facial
mask removal.

Pulmonary hyperinflation is usually considered
to be a part of the clinical picture of COPD and va-
ries with time [7,8]. The definition of lung hyper -
inflation is an increased RV/TLC ratio above 0.5
together with an increased RV 150% above of nor-
mal values. Lung hyperinflation is more common
in smokers and tends to increase in time [7]. 

The aim of this study was to evaluate the possib-
le effect of CPAP on lung function tests. 

METHODS

Patient recruitment: consecutive patients were
selected from the Sleep Laboratory of the Depart-

ment of Respiratory diseases and tuberculosis, Uni-
versity Hospital Olomouc and Faculty of Medicine
and Dentistry Palacky University Olomouc. Target
number of the patients for this pilot project was 50.

Inclusion criteria: AHI (apnoea-hypopnoea in-
dex) above 15, indicated for CPAP therapy. 

Exclusion criteria: presence of contraindications
of CPAP therapy. 

Measurements
SleepDoc Porti 7® machine was used for OSA dia-

gnostics. Sleep records were analysed by original
Sleepdoc Porti software, version OR5.17b R5 using
an actual version of AASM guidelines [9] 3rd dia-
gnostic and scoring manual. 

Pulmonary function test measurements were do-
ne in concordance with actual European respira-
tory society/American thoracic society guidelines
(2019). Body plethysmography MasterScreen by
Jaeger® was used for pulmonary function testing,
using software SentrySuiteTM Version 2.19 by Ca-
reFusion for data retrieval. 

The residual AHI and compliance with the thera-
py was evaluated according to data from CPAP
machines used in the therapy.

Therapy
The optimal pressure for CPAP therapy was set

by autoset device during the 3-night long hospita-
lization. 4-hours of mean CPAP use per night was
considered to be proper compliance with the the-
rapy. The 4-hours limit for good CPAP compliance
was used as an arbitrary value but is a widely
used limit in numerous other studies. 

The course of the study
Day 1 – Admission to the sleep laboratory,

physical examination, pulmonary
function testing. 

Night sleep testing as described above. 
Day 2–4 – CPAP therapy titration as described

above. 
Day 5–90 – Home CPAP therapy. 

Table 1: Study group characteristics 

Parameter Mean SD Median Minimum Maximum

Age (years) 53.46 10.02 53 29 77

AHI 47.82 19.24 47.45 17.70 93.70

Pressure used (mBarrs) 9.22 2.45 8.00 6.00 15.50

CPAP use per night (hours) 5.11 1.81 5.47 0.56 7.87

Residual AHI after CPAP 2.75 2.27 2.30 0.30 14.50

Abbreviations: AHI, apnoea-hypopnoea index; CPAP, continuous positive airway pressure
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Day 90 – Check-up in the sleep laboratory – 
inspection of CPAP therapy 
compliance and residual AHI 
(according to CPAP machine data),
follow-up spirometry with 
bodypletysmography. 

Statistics
SPSS software version 22.0 (SPSS Inc., Chicago,

USA) was used for statistical analysis. Student 
pair t-test was used for comparison of RV/TLC ra-
tio before and after CPAP therapy. Mann-Whitney
U-test was used for comparison of RV/TLC ratio
difference between the CPAP compliant and non-
compliant subgroup. Mann-Whitney U-test was si-
milarly used for comparison of RV/TLC ratio, VC
and FEV1 difference after three months of CPAP
therapy between smoking and non-smoking sub-
group. P < 0.05 was considered statistically signi-
ficant. The Spearman correlation coefficient was
used for determination of a possible link between
amount of pressure used in CPAP therapy and
RV/TLC change after 3 months of therapy. 

Statement of ethics approval 
This study was approved by University Hospital

and Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky
University Olomouc Ethics Committee as number
EK FNOL 76/08 and participants signed the Infor-
med consent form.

The study was registered at http://www.clinical-
trials.com – registration number of the study is
NCT04084899.

RESULTS

50 patients (43 males, 7 females) were enrolled
in the study, of these, 39 had sufficient complian-
ce with therapy, with a mean compliance of 5.9
hours of CPAP therapy per night in this subgroup
(5.11 hours per night was overall mean CPAP use).
Characteristics of the study group are in table 1. 

We found a significant decrease in the vital capa-
city of 130 ml (2.9 %) on average (p = 0.003) after
three months of CPAP therapy in the subgroup
with good CPAP compliance. FEV1 was also signi-

Table 2: Pulmonary function tests change after CPAP therapy

Student
Mean SD Median Minimum Maximum t- test

p-value

VC 4.42 1.16 4.41 2.41 8.39

VC 3M 4.29 1.11 4.38 2.45 8.16

VC difference –0.13 0.25 –0.09 –0.81 0.47 0.003

FEV1 3.53 0.90 3.47 2.05 6.70

FEV1 3M 3.46 0.91 3.41 1.95 6.72

FEV1 difference –0.06 0.19 –0.04 –0.41 0.35 0.041

RV 2.67 0.70 2.56 1.57 4.25

RV 3M 2.75 0.63 2.65 1.82 4.26

RV difference 0.08 0.47 0.18 –1.23 0.89 0.290

TLC 7.09 1.53 7.30 4.07 11.51

TLC after 7.02 1.42 6.88 4.43 11.18

TLC difference –0.07 0.52 0.03 –1.71 0.69 0.911

RV/TLC ratio 0.38 0.08 0.38 0.25 0.58

RV/TLC 3M 0.40 0.07 0.39 0.24 0.55

RV/TLC difference 0.02 0.05 0.02 –0.08 0.10 0.034

Rtot 0.29 0.11 0.26 0.14 0.59

Rtot 3M 0.29 0.11 0.25 0.11 0.64

Rtot difference –0.01 0.10 0.01 –0.33 0.16 0.626

Abbreviations: 
VC = vital capacity before CPAP treatment, FEV1 = forced expired volume in 1 s before CPAP treat ment, RV = re-
sidual volume before CPAP treatment, TLC = total lung capacity before CPAP treatment, Rtot = total airway re-
sistance; 3M = after 3 months of CPAP therapy. P value < 0.05 was considered to be statistically significant 
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ficantly lower with a mean decrease of 60 ml
(1.7 %), p = 0.041. Similarly, the total lung capa-
city decreased by 70 ml, but not with significance
(p = 0.911). The airway resistance did not change
after three months of therapy. The residual volu-
me however, increased by 80 ml, but this change
was not statistically significant. The RV/TLC ratio
was significantly higher after three months of CPAP
therapy, with a mean increase of 5.26 %. All re-
sults of the study are summarized in table 2. 

No significant difference was found comparing
the RV/TLC ratio difference between CPAP com-
plaint and non-compliant subgroup (table 3). 

The amount of pressure used in CPAP therapy
did not correlate with a change in RV/TLC ratio 
after therapy; in the whole study group, Spearman

correlation coefficient was 0.088 (p = 0.542) and
0.131 (p = 0.426) in subgroup of therapy compliant
patients. 

DISCUSSION

According to our knowledge, this paper is the fir-
st study dealing with lung hyperinflation in other-
wise healthy individuals with OSA caused by
CPAP. In contrast with the Budweiser et al. [5] stu-
dy, which involved 46 patients with stable chronic
obstructive pulmonary disease (COPD) indicated
for non-invasive pulmonary ventilation. They ob-
served a decrease in the ratio of residual volume
(RV) to total lung capacity (TLC) of average
5.2 ± 9.8 % (or 15.2 ± 29.7 % pred.; P < 0.01) at
six months, and 3.9 ±  9.0 % (or 12.9 ±  18.6 %
pred.; P < 0.001) at 12 months. On the other hand,
Soilemezi et al. [6] had found that CPAP of 10
mBarrs caused transient pulmonary hyperinflation
in 50 healthy volunteers without OSA. The indivi-
duals had CPAP therapy while awake, and hyper -
inflation was measured shortly after facial mask
removal. 

We found small, but significant decline in VC
and FEV1 after three months of CPAP therapy. This
decline is larger than expected according to the phy-
siological decline of pulmonary functions. The pos-
sible role of an accidentally significant result due
to a small number of cases should be considered.
The ERS criteria of repeatability [10] accepts a dif-
ference in measurement of VC and FEV1 of 150 ml
in one person, therefore the significance of the chan-
ges we had found is dubious. 

This is the pilot project for a larger study. The
more extensive study with a control group without
CPAP therapy, or with poor CPAP compliance should
be performed to confirm this data. According to
our power analysis, to reach statistic significance
(p = 0.05) at least 185 subjects in each subgroup
(CPAP compliant vs. CPAP non-compliant) is requi-
red. The RV/TLC ratio in all patients was within
physiological ranges; longer follow-up will be needed

Figure 1: Patient recruitment – 81 patients were
examined, of which, 61 had OSA. 11 patients either
did not meet the inclusion criteria, or met the ex -
clusion criteria. The total number of patients inclu-
ded in the study was 50.

Patients included

in the study N = 50

Ineligible patients

N = 11

OSA patients

N = 61

Patients examined

N = 81

Table 3: Difference in RV/TLC after 3 months in therapy – comparison of compliant to incompliant 
patients

Compliance with PAP therapy Mann-Whitney U test:

No (n = 11) Yes (n = 39)

Mean 0.015 0.001

RV/TLC SD 0.047 0.057

difference Median 0.018 –0.003

Minimum –0.079 –0.094

Abbreviations: RV = residual volume before CPAP treatment, TLC = total lung capacity before CPAP treatment

0.528

p-value
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to decide whether the lung hyperinflation should
be of health concern. Another limitation is the lack
of high resolution chest computed tomography of
patients, for verification of possible emphysema-
tous pulmonary changes. 

CONCLUSION

We have found a slight, but statistically signifi-
cant difference, in lung hyperinflation measured
by RV/TLC in patients with proper compliance to
CPAP therapy. A larger study with a control group
without CPAP therapy, or with poor CPAP compli-
ance, should be performed to confirm this data.
Longer follow-up will be needed to decide whether
the lung hyperinflation should be a health con-
cern. 

ABBREVIATIONS

RV residual volume
TLC total lung capacity
RV/TLC ratio
VC vital capacity
FEV1 expiratory volume in 1st second of forced

exhale
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Definice progredujících fibrotizujících 
intersticiálních plicních procesů 
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SUMMAR Y

Definition of progressive fibrosing interstitial lung disease and the approach to patients
Interstitial lung disease with a progressive fibrosis phenotype is a prognostically unfavorable group of diseases

with heterogeneous etiology and a very similar course. While inflammatory changes in lung tissue may be mana-
ged with anti-inflammatory and immunosuppressive therapy, these agents may not be able to control the fibrotic
component of the disease in all patients. Since recent studies suggest that progression of fibrosis may also be slo-
wed in patients with other types of fibrosis than idiopathic pulmonary fibrosis, there is a need to define the pro-
gressive phenotype and initiate antifibrotic therapy in patients with this phenotype. The article summarizes the
definition of progressive fibrosing interstitial lung disease and the treatment options.

Keywords: progressive fibrosing interstitial lung disease, antifibrotic drugs, HRCT, silicosis

SOUHRN
Intersticiální plicní procesy s progredující fibrotizací představují prognosticky nepříznivou skupinu s heterogenní

etiologií a velmi podobným průběhem. Zatímco k ovlivnění zánětlivých změn v plicní tkáni slouží protizánětlivá
a imunosupresní léčba, ne u všech nemocných se těmito prostředky podaří udržet pod kontrolou i fibrotickou složku
onemocnění. Jelikož ale recentně publikované studie ukazují, že zpomalení progrese fibrózy je možné i u nemoc-
ných s jiným typem fibrózy než idiopatická plicní fibróza, vyvstává potřeba definovat progresivní fenotyp a u ne-
mocných s tímto fenotypem indikovat antifibrotickou léčbu. Sdělení shrnuje definici progredujícího fibrotizujícího
intersticiálního plicního procesu a léčebné možnosti.

Klíčová slova: Progredující fibrotizující intersticiální plicní proces, antifibrotika, HRCT, silikóza

ÚVOD 

Intersticiální plicní procesy (IPP) tvoří heterogen-
ní skupinu onemocnění, v jejichž etiopatogenezi se
různou měrou podílejí faktory zevního prostředí
a genetická predispozice pacienta [1]. Průběh IPP
se může i v rámci jedné nozologické jednotky li-
šit – u nemocných se stejnou diagnózou se někdy
můžeme setkat s dominantně zánětlivým obrazem,
u jiného pacienta zase s fibrotickými změnami (na-
příklad exogenní alergická alveolitida). Literatura
udává, že cca u 40 % nemocných s jiným IPP než

idiopatická plicní fibróza (IPF) dochází v čase k po-
stupné progresi fibrotických změn [2]. 

Progresivní fibrotizující fenotyp s sebou nese mi-
mo jiné zvýšené riziko rozvoje akutní exacerbace
a vysoké riziko mortality, v některých případech
srovnatelné s antifibrotiky neléčenou IPF. Zhoršu-
je kvalitu života svého nositele a zvyšuje náklady
na zdravotní péči. Nemocní s progredujícím fibro-
tizujícím IPP jsou častěji kandidáty kombinované
imunosupresivní léčby (i když s výjimkou plicního
postižení u nemocných se systémovou skleroder-
mií je dat posuzujících efekt různých imunosupre-

plíce 0321 _plíce 2014  22.07.21  15:05  Stránka 30



sivních režimů na plicní funkce a prognózu pa -
cienta poskrovnu) [3]. Častěji se stávají kandidáty
dlouhodobé domácí oxygenoterapie a v porovnání
se stabilními fibrotizujícími IPP jsou až 7× častěji
indikováni k plicní transplantaci.

Protože se tedy zcela jednoznačně jedná o pro-
gnosticky nepříznivý fenotyp, je třeba nemocným
s progredující plicní fibrózou věnovat zvláštní po-
zornost [4]. S ohledem na aktuální léčebné mož-
nosti by všichni pacienti s progredujícím fibrotizu-
jícím IPP měli být odeslání do Centra pro
diagnostiku a léčbu intersticiálních plicních proce-
sů, nálezy těchto pacientů by měly být konzultová-
ny v rámci setkání multidisciplinárních týmů (jak
k posouzení, zda se skutečně jedná o progredující
fibrotizující IPP, tak k doporučení optimálního lé-
čebného postupu). Kompletní znění textu je k dis-
pozici na stránkách České pneumoftizeologické
společnosti [5].

DEFINICE FENOTYPU

Intersticiálních plicních procesů, které se mo-
hou manifestovat fibrotickým plicním postižením,

je celá řada [6]. Diagnostika jednotlivých nozolo-
gických jednotek se neliší od aktuálních doporuče-
ných postupů, případně mezinárodně uznávaných
standardů. Stanovení diagnózy progredujícího fi-
brotizujícího IPP patří do rukou multidisciplinár-
ního týmu (MDT), který vyhodnotí výsledky pro -
vedených vyšetření a rozhodne o konečné diagnóze
i u nemocných, kde doporučený postup zatím chy-
bí (nespecifická intersticiální pneumonie, polékové
postižení apod.). MDT posoudí, zda má HRCT 
nález u pacienta charakter fibrotizujícího IPP 
(tabulka 1) a ověří, zda jsou naplněna kritéria pro-
grese (tabulka 2). Progrese je hodnocena jako
kompozitní ukazatel zahrnující radiologická, fyzio -
logická a klinická data.

Je naprosto nezbytné, aby počítačová tomografie
s vysokou rozlišovací schopností (HRCT) splňovala
pro účely posuzování fibrotizujících IPP následující
požadavky:
1. Nativní vyšetření (bez kontrastní látky).
2. Volumetrické (objemové).
3. Rekonstrukce tenkých řezů (≤ 1,5 mm).
4. Zobrazení v poloze na zádech (inspirační ske-

ny – objemové, exspirační skeny – objemové ne-
bo sekvenční), na břiše (jen inspirační skeny ob-

Tabulka 1: Radiologická definice plicní fibrózy [7,8]

Morfa Popis

Intralobulární linie Jemné lineární opacity v rámci lobulu

Retikulace Četné drobné lineární opacity, připomínající síť (skiagram); 
Na HRCT definovatelné jednotlivé složky retikulací – zesílení
interlobulárních sept, intralobulární linie, voština

Voština Klastr cystických útvarů průměru 3–10 mm, s dobře definovanou stěnou

Trakční bronchiektázie Nepravidelná dilatace bronchů a bronchiolů v důsledku retrakčních změn, 
způsobených fibrózou okolní tkáně

Distorze architektoniky Abnormální uložení anatomických struktur plicní tkáně, 
často doprovázené zmenšením objemu

Tabulka 2: Definice progrese fibrotizujícího intersticiálního plicního procesu [9] 

Hodnocené
parametry

Relativní O alespoň 10 % ve srovnání s předchozí O alespoň 5 % ve srovnání s předchozí
pokles hodnotou, navzdory stávajícímu hodnotou, navzdory stávajícímu
FVC individualizovanému léčebnému postupu individualizovanému léčebnému postupu

Další Nejsou potřeba Současné zhoršování respiračních 
nálezy symptomů a/nebo zvětšování 

rozsahu fibrotického postižení plic

Interval Hodnoceno kdykoliv během posledních Hodnoceno kdykoliv během posledních
hodnocení 24 měsíců před zahájením léčby 24 měsíců před zahájením léčby

antifibrotiky antifibrotiky

FVC – usilovná vitální kapacita

Progrese Progrese
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jemové nebo sekvenční), inspirační skeny vždy
na vrcholu maximálního inspiria.

5. Doporučená radiační dávka 1–3 mSv, nepo -
užívat CT s velmi nízkou radiační dávkou, pod
1 mSv (ultra-low-dose).

LÉČBA

Léčba nemocných s progredujícím fibrotizujícím
IPP probíhá v souladu s příslušným doporučeným

postupem, případně mezinárodním standardem (ta-
bulka 3). Při tvorbě individuálního léčebného plánu
je nutné respektovat případné kontraindikace jed-
notlivých léčiv a přidružená onemocnění pacienta.
Pokud k léčbě onemocnění, které je podkladem
progredujícího fibrotizujícího IPP, není k dispozici
doporučený postup, rozhoduje o volbě léčebného
postupu MDT na základě přehledu dat o léčebných
postupech, prezentovaných lékařem Centra pro dia-
gnostiku a léčbu IPP.

Tabulka 3: Léčiva využitelná v terapii fibrotizujících intersticiálních plicních procesů

Dominující
vyvolávající Nozologická jednotka Léčiva
faktor

Vnější faktory Exogenní alergické alveolitidy SKS, azathioprin, MMF, leflunomid,
cyklofosfamid, rituximab, pirfenidon, 
nintedanib

Pneumokoniózy Nintedanib

Polékové a postradiační SKS, cyklofosfamid, MMF,
postižení [10,11] infliximab, nintedanib

Nemoci vyvolané kouřením [12] Cladribin, nintedanib

Fibrotická fáze syndromu SKS, nintedanib 
dechové tísně dospělých (ARDS)

Poškození plic chemickými SKS, nintedanib 
látkami

Vnitřní faktory Autoimunitní onemocnění Idiopatické inflamatorní myositidy – 
SKS, MTX, azathioprin, MMF, cyklofosfamid, 
ciclosporin A, tacrolimus, rituximab, 
nintedanib [13] 

Systémový lupus erytematodes – SKS, 
MTX, azathioprin, MMF, cyklofosfamid, 
rituximab, belilumab, nintedanib [14,15]

Systémová sklerodermie – SKS, azathioprin, 
MMF, cyklofosfamid, rituximab, tocilizumab, 
nintedanib [16–21]

Sjögrenův syndrom – SKS, azathioprin, MMF, 
cyklofosfamid, rituximab, nintedanib [22]

Revmatoidní artritida – SKS, MTX, 
azathioprin, cyklofosfamid, leflunomid, 
rituximab, nintedanib [23,24]

Familiární plicní fibrózy Nintedanib, pirfenidon

Posttransplantační syndromy Pirfenidon, nintedanib, montelukast [25]

Není známo Idiopatická plicní fibróza Nintedanib, pirfenidon

Nespecifická intersticiální SKS, azathioprin, MMF, rituximab, 
pneumonie cyklofosfamid, nintedanib [26]

Sarkoidóza SKS, MTX, azathioprin, hydroxychlorochin, 
leflunomid, cyklofosfamid, MMF, rituximab,
infliximab, adalimumab, nintedanib [27,28]

Neklasifikovatelná plicní Pirfenidon, nintedanib [29] 
fibróza

SKS – systémové kortikosteroidy; MTX – metotrexát; MMF – mykofenolát mofetilu
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SOUHRN

Velká pneumatokéla jako plicní komplikace u pacienta s covid-19: kazuistika
Pneumatokéla je vzácná komplikace spojená s infekcí covid-19. Tato kazuistika popisuje případ velké pneuma-

tokély v důsledku covid-19. Muži ve věku 68 let byla diagnostikována závažná komunitní bilaterální covid-19
pneumonie, souběžně s diabetem 2. typu a středně závažným astmatem. CT hrudníku odhalilo bilaterální opacity
mléčného skla a ztluštění intersticia převážně v obou dolních lalocích. O 36 dnů později CT hrudníku prokázalo
vzduchem vyplněnou dutinu (pneumatokélu) velikosti 74 × 50 × 128 mm umístěnou v dolním laloku levé plíce. Po
dvou měsících se velikost cysty významně zmenšila, zatímco další vzduchem vyplněná dutina se objevila v pravé
plíci.

Klíčová slova: covid-19 pneumonie, pneumatokéla, CT, hrudník

SUMMAR Y
A pneumatocele is a rare complication associated with COVID-19 infection. The present case report describes

a case of a large pulmonary pneumatocele as a sequela of COVID-19. A 68-year-old male was diagnosed with se-
vere community-acquired bilateral polysegmental COVID-19 pneumonia concomitant with type 2 diabetes and
moderate asthma. A chest CT scan showed bilateral patchy ground-glass opacities and interstitial thickening dis-
tributed predominantly in both lower lobes. Thirty-six days later, chest CT scans demonstrated an air-filled cavity
(pneumatocele) 74 × 50 × 128 mm in size, located in the lower lobe of the left lung. After two months, the size of
the cyst decreased significantly while another air-filled cavity appeared in the right lung.

Keywords: COVID-19 pneumonia, pneumatocele, CT scan, chest

INTRODUCTION

Pulmonary pneumatoceles are air-filled thin-wall -
ed cysts that are formed in the lung interstitium.
They may occur anywhere within the pulmonary
parenchyma. Pneumatocele size can vary from
slightly greater than 1 cm in diameter to occupy-
ing the entire hemithorax, with walls being uni-
formly less than 4 mm thick [1]. 

The incidence of pneumatocele in patients with
COVID-19 infection is infrequent. Liu et al. [2] re-
ported the cystic chest CT findings in 2 patients
with the confirmed COVID-19-related pneumonia.
In hospital registry data Batubara et al. [3] revea -
led 1 case of pneumatocele out of 276 COVID-19

patients. Wu et al. [4] reported that only two from
130 COVID-19 patients showed pneumatocele fin-
dings on CT scans. 

The current report demonstrates the case of the
confirmed COVID-19 pneumonia with the large
pulmonary pneumatocele in the lower lobe of the
left lung. The written informed consent was ob -
tained from the patient to publish this case report.

CASE PRESENTATION

A 68-year-old male, non-smoker was admitted 
to the Department of Pulmonology of the 6th City
Clinical Hospital of Minsk, Belarus with general 
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weakness, moderate unproductive cough, fever up
to 39.5 °C which was hardly responding to antipy-
retics. 

Prior to admission he has been treated with osel-
tamivir, azithromycin and paracetamol for a week
without any significant improvement. On the 5th day
of the symptom onset, polymerase chain reaction
test for real-time reverse transcriptase (RT-PCR)
became positive for SARS-CoV-2. The patient was
admitted with anosmia, general malaise, dry cough
and dyspnea. Body temperature was 37 °C, O2

saturation at room air and peripheral oxygen sa-
turation (SpO2) with 5 L/minute of supplemental
oxygen (O2) were 92% and 98% respectively. Respi-
ratory rate and heart rate were recorded at 20
breaths and 76 beats per minute. The chest was
symmetrically moving with normal vesicular lung
sounds decreased in the lower part. The blood test
showed lymphocytopenia, elevated erythrocyte se-
dimentation rate (ESR), and elevated levels of ALT
and LDH (table 1). The concentration of the C-re-
active protein (CRP) was elevated to 100.49 mg/l.

Table 1: Lab Test Results

At admission Before the transfer Before the discharge 
from ICU from the hospital

Complete blood count:

White blood count 4.33 × 109/l 11,7 × 109/l 5.69 × 109/l

Red blood count 4.62 × 1012/l 4,71 × 1012/l 4.91 × 1012/l

Platelets 187 × 109/l 196 × 109/l 188 × 109/l

Haemoglobin 124 g/l 130 g/l 136 g/l

ESR test 60 mm/hr 12 mm/hr 19 mm/hr 
(Westergren method)
(for male normal 
value is ≤ 15 mm/hr)

WBC differential: 

Eosinophils 0 % 0% 5 %

Segmented neutrophils 79% (6.952 × 109/l) 78% (7.956 × 109/l) 53% (3.016 × 109/l)

Band neutrophils 6% (0.528 × 109/l) 10% (1.02 × 109/l) 3% (0.171 × 109/l)

Lymphocytes 8 % (0.704 × 109/l) 10% (1.02 × 109/l) 27% (1.536 × 109/l)

Neutrophil/
Lymphocyte ratio 10.62 8.8 2.07

Monocytes 7% 2% 12%

Blood biochemical test:

CRP (normal value 
is ≤ 10 mg/l) 100.49 mg/l 4.38 mg/l 7.44 mg/l

ALT (for male normal
value is 29–33 U/l) 72,3 U/ l 145.6 U/l 32 U/l

LDH (for male normal 
range is 140–280 U/l) 434 U/l 210.7 U/l

GLU 18.02 mmol/l 14.4 mmol/l 8.6 mmol/l

Arterial blood gases test and acid-base balance:

PH 7.462 7.502

pCO2 33.4 mm Hg 37.7 mm Hg

pO2 (age-appropriate 
normal value is 
> 80 mmHg) 68.3 mm Hg 118 mm Hg

sPO2 94.5% 98, 6%

Respiratory index 
PaO2/FiO2 (the normal 
ratio is ~ 400–500 mmHg) 228 mm Hg 393 mm Hg
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The arterial gas test showed the decreased pO2

 level. The chest CT scan revealed bilateral patchy
ground-glass opacities (GGOs) and interstitial thic-
kening distributed predominantly in both lower lo-
bes (figure 1A). The patient was diagnosed with se-
vere community-acquired bilateral polysegmental
viral COVID-19 pneumonia concomitant with ty-
pe 2 diabetes and moderate asthma.

Three days after admission patient’s status wor-
sened. Dyspnea was progressing, peripheral oxy-
gen saturation (SpO2) with 15 L/minute of sup -

plemental oxygen (O2) dropped to 87%, and pO2

reached 35.9 mm Hg. Respiratory index decreased
to 120. The patient was transferred to the intensi-
ve care unit (ICU) for 10 days where he was treated
with human insulin, imipenem/cilastatin, methyl-
prednisolone (intravenously at a dose of 125 mg
twice daily for the first 3 days, 62.5 mg twice a day
for the next 3 days, and 62.5 mg once a day for the
last 4 days), pantoprazole, dalteparin, salmeterol/
fluticasone, hydroxychloroquine and the combina-
tion of amlodipine with indapamide and perindo-

Figure 1: CT-scan without contrast. A – axial slice showing bilateral multifocal ground-glass opacities in the
both lower lobes (on admission). B (axial) and C (sagittal) slices show large left pneumatocele (36 days after
admission)/D (axial) and E (frontal) slices show two air-filled cavities (arrow) in both lungs (75 days after
discharge)

A B

C D E
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pril. Oxygen therapy (100% oxygen through the
mask at 12 l/min) has also been implemented.
 Laboratory test results at the time of the reverse
transfer to the Department of Pulmonology are
shown in table 1.

The patient stayed at the Department of Pulmo-
nology for another 27 days, where he continued
the previously prescribed treatment. Laboratory
tests showed gradual improvement up to the dis-
charge date (table 1). Chest CT scans demonstra-
ted the appearance of areas of consolidation of the
lung tissue in the areas of GGOs. The air-filled ca-
vity (pneumatocele) of 74 × 50 × 128 mm in size
with signs of compression of the adjacent lung tis-
sue in the lower lobe of the left lung and evidence
of limited bilateral pleural effusion has also been
revealed (figure 1). After a consultation with the
thoracic surgeon surgical management was not re-
commended and a „wait and watch“ strategy was
implemented for the pneumatocele.

The patient was prescribed with a follow-up chest
CT in two months after the initial examination.
Images showed the reduction of the size of the ca-
vity in the left lung (figure 1D) and appearance of
a new air-filled cavity (pneumatocele) in the right
lung (figure 1E). Ground glass opacities were still
visually detectable but no signs of pneumothorax
were observed. 

DISCUSSION

The reported prevalence of the air bubble sign
(a small air-containing space that may be a patho-
logical enlargement of bronchioles inside the opa-
city) in patients with COVID-19 pneumonia ranges
from 8.1% to 54.8% [5]. That phenomenon ap -
pears in the literature under different names (cys-
tic air space, round cystic changes, air-containing
space, sieve-hole sign, and vacuolar sign). On the
other hand, a large post COVID-19 air-filled cavity
(with a diameter of 110 mm) in the lung parenchy-
ma has been previously reported only once [6].

Between March and October of 2020 eight hun-
dred and ninety-one adult patients underwent me-
dical treatment for COVID-19 pneumonia at the
1st Department of Pulmonology of the 6th City Cli-
nical Hospital of Minsk, Belarus. Among those pa-
tients, only one male patient, had severe bilateral
polysegmental viral COVID-19 pneumonia with
the associated large (74 × 50 × 128 mm) pulmona-
ry pneumatocele. On admission his neutrophil/
lymphocyte ratio was 10.62 which according to
Liu et al. [7] is one of the predictors of the critical
illness development. Authors pointed that in pa -
tients of 50+ years of age the abovementioned ratio
could be considered as a predictor starting at 3.13
[7]. Previously reported cases of pneumatocele in
COVID-19 patients have also been associated with
the severe disease progression in the intermediate

and late stages of acute respiratory distress syn-
drome [2,8]. 

According to the literature, in COVID-19 patients,
large thin-walled air cavities have no specific loca-
lization. Mallick et al. [8] found pneumatoceles in
the right middle lobe and right lower lobe, Batuba-
ra et al. [3] – on the posterior side of the superior
lobe. In our case, chest CT revealed the large thin-
walled air-filled cavity in the lower lobe of the left
lung 36 days after the hospital admission. It has
been reported that round cystic changes of the
lung parenchyma leading to pneumatoceles are
rarely observed in the subclinical period and du-
ring the first two weeks after the onset of symp-
toms [9]. The pulmonary cysts in patients with
COVID-19-associated pneumonia were occurred
more than 30 days after the onset of symptoms [2].

Pathophysiology of the cystic air space develop-
ment in COVID-19 patients is unclear [10]. Some
theories were proposed attempting to explain its
mechanism. According to Mallick et al. [8] cystic
lung lesions such as pneumatoceles in COVID-19
patients likely result from prolonged inflammatory
damage to the lung parenchyma with development
of degenerative changes and subsequent air leaks.
Additionally, COVID-19 determines the ischemic
parenchymal damage, activation of fibroblasts and
lung fibrosis, and inflammatory storm, which can
exudate into alveoli and airway leading to check-
valve obstruction in the small airways and cystic
formation [2].

A recent series of patients with COVID-19 indi-
cated that 1% of them may develop pneumothorax
as a complication [11]. According to Lago et al. [12]
the increase in respiratory effort to compensate
ventilation/perfusion mismatch, lack of oxygena-
tion and frequent cough may increase the intra-al-
veolar pressure and contribute to the cystic lesion
rupture and pneumothorax formation. In our ca-
se, despite the large size of the air cavity, no da-
mage to the pneumatocele walls was observed.

Most pneumatoceles resolve spontaneously from
a few weeks to 6 to 12 months without any in -
tervention [1]. In our case, chest radiography at
two months’ interval revealed signs of progressive
resolution of the pneumatocele in the left lung.
The appearance of an air-filled cavity in the right
lung was most probably related to a self-mainta-
ining super-inflammatory response as a sequelae
of SARS-CoV-2 infection [13].

CONCLUSION 

The clinical case of the large pneumatocele in
the lung parenchyma as a late sequalae of severe
viral COVID-19 associated pneumonia was pre-
sented in the current report. Laboratory test re-
sults, CT imaging, treatment and time inter -
connections were observed and illustrated. The
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current case hi ghlighted the need in the chest
imaging evolution throughout the course of dise-
ase as well as predictor assessment. Cystic lung
changes may resolve spontaneously over time.
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Pokyny autorům

Zásady vztahu mezi autory a redakcí:
Redakce přijímá příspěvky v češtině, ve sloven-

štině nebo v angličtině, které odpovídají odborné-
mu profilu časopisu. Zaslaný příspěvek musí být
určen výhradně pro publikaci v časopisu Studia
Pneumologica et Phthiseologica a musí být do-
plněn prohlášením, že nebyl a nebude zadán
k uveřejnění v jiném časopise. Uveřejněná práce
se stává majetkem časopisu a přetisknout její část
přesahující rozsah abstraktu lze jen se souhlasem
vydavatele. Zároveň musí být imprimován všemi
autory, kteří svým podpisem stvrdí, že souhlasí
s údaji v rukopise, s jejich rozborem a závěry. Re-
dakce netrvá na „imprimatur“ přednosty pracoviš-
tě autora (autorů). Na konci rukopisu uveďte celá
jména, vědecké hodnosti a tituly všech autorů
a adresy jejich pracovišť. Hlavní autor uvede navíc
číslo telefonu, faxu, rodné číslo, a pokud je možné
i e-mailovou adresu. 

Příspěvky jsou doplněny souhrnem v češtině
a angličtině. Anglický překlad souhrnu může do-
dat autor, jinak jej zajistí nakladatel. 

Nebude-li článek přijat, budou všechny zaslané
materiály vráceny na adresu hlavního autora. Bu-
de-li přijat, zůstanou všechny materiály v redakci,
vráceny budou jen na vyžádání autorů.

Jestliže je zaslaný text dílem více autorů, bude
redakce komunikovat jen s jedním z nich (zpravid-
la prvním uvedeným). Tento autor pošle redakci
čestné prohlášení, že zastupuje celý autorský ko-
lektiv a má plnou moc jednat jeho jménem. Autor-
ské výtisky se posílají hlavnímu autorovi. 

Práce je po stránce obsahové a formální posuzo-
vána jedním či dvěma recenzenty a podle jejich po-
sudku rozhodne redakční rada o přijetí či odmít-
nutí textu. O výsledku bude autor vyrozuměn
písemně. Podle připomínek recenzentů může být
práce vrácena autorům na doplnění, na drobné či
větší úpravy či na přepracování. Redakce si vyhra-
zuje právo provádět drobné stylistické úpravy tex-
tu a upravovat pravopis podle progresivní verze
(v případě zkrácení rukopisu bude vyžádán auto-
rův souhlas). U přehledných článků, původních
prací a krátkých sdělení zašle redakce již vysazený
text autorovi k poslední korektuře. Neodpoví-li
autor do stanovené lhůty (obvykle do 7 dnů), bude
text považován za schválený.

Z důvodů právní ochrany nelze příspěvky, ze-
jména titulní stranu s prohlášením autorů, zasílat
redakci pouze elektronickou poštou ani jinými
elektronickými prostředky pro přenos dat. Při ja-
kémkoli právním řízení se lze odvolávat jen na ori-
ginály na papíru.

Formální náležitosti příspěvků:
Rukopis zasílejte na CD nebo e-mailem na adre-

su redakce. Přílohy (diapozitivy, fotografie, obráz-
ky) stačí poslat v jediném provedení, které musí
být reprodukovatelné. Texty je nutné zasílat pouze
ve formátu MS Word. Při psaní rukopisu na počí-
tači je třeba psát řádky plynule (tzv. „nekonečný
řádek“), tzn. klávesu ENTER stisknout pouze na
konci každého odstavce. Rozlišujte znaky l (malé l)
a 1 (jedna), O (velké O) a 0 (nula).

Pro míry, váhy a další fyzikální a chemické veli-
činy je nutné užívat SI normu. Pouze hodnoty pul-
zové a dechové frekvence, krevního tlaku a teploty
je možné uvádět v jednotkách obvyklých v praxi.

Použije-li autor v textu zkratky, musí být pří-
slušné výrazy poprvé použity v plném znění a ná-
sledov ány zkratkou uvedenou v závorce. Obsahu-
je-li text zkratek více, je alternativní možností
připojit seznam použitých zkratek jako zvláštní
přílohu.

Rukopis musí mít tyto náležitosti:
1. Vlastní text.
2. Souhrn s názvem práce, 3–6 klíčovými slovy,

jména autorů, názvy a adresami pracovišť auto-
rů.

3. Seznam literatury.
4. Dokumentaci (grafy, tabulky, obrázky, schéma-

ta) v provedení použitelném pro tisk.
5. Texty k dokumentaci.

Souhrn je v současné době důležitou součástí
sdělení, je obvykle jedinou informací o obsahu
práce, která se ukládá do elektronických databází.
Proto je třeba, aby byl při zachované stručnosti co
nejvýstižnější. Originální práce mají být členěny
do následujících kapitol:

Úvod – Materiál a metodika – Výsledky – Dis ku-
ze – Závěr.

Práci je možno doplnit tabulkami a obrazovou
dokumentací ve formě grafů, schémat, vzorců
a černobílých obrázků, případně černobílých di-
apozitivů nebo fotografií. Barevné fotografie budou
v časopise uveřejněny v černobílém provedení. Pří-
padná publikace barevných obrázků nebo fotogra-
fií bude možná jen výjimečně, po individuální do-
mluvě s redakcí. 

Přílohy připojte volně na konec rukopisu, kaž-
dou zvlášť, v pořadí podle odkazů v textu (znovu
upozorňujeme: tabulky, schémata a grafy nevklá-
dejte do textu!). Všechny přílohy je třeba na zadní
straně označit pořadovým číslem, jménem prvního
autora a názvem práce (stačí zkráceným).
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Titulní strana všech typů příspěvků s výjimkou
dopisů redakci obsahuje název práce, jména auto-
rů a jejich imprimatur. Název práce musí být
stručný a výstižný, bez použití zkratek. Jména
autorů budou uvedena včetně titulů a vědeckých
hodností i doplněna názvy jejich pracovišť. 

Literatura může být uvedena buď podle pořadí,
v němž je poprvé citována v textu, nebo v abeced-
ním pořadí podle jmen prvních autorů. Jednotlivé
položky budou očíslovány, odkazy budou v textu
vyznačeny pomocí příslušných čísel uvedených
v hranatých závorkách.

Formální úprava seznamu literatury se řídí nor-
mou obvyklou v kvalitních odborných časopisech.

Obecně se uvádějí příjmení a zkratky jmen prv-
ních čtyř autorů; je-li autorů pět a více, uvádí se
jen první tři a zkratka „et al.“.Užívá se plné formy
citací: příjmení a zkratky křestních jmen autorů,
plný název citované práce, event. podnázev práce
v jazyce originálu, název časopisu uznávanou
zkratkou, popř. v plném znění, ročník, rok vydání,
číslo svazku a stránkový rozsah. Iniciály prvních
jmen autorů a zkratky názvu časopisu se píší bez
teček, za znaky oddělujícími rok vydání, ročník
a stránky se píše čárka, středník a dělá mezera.

Příklady:
1. Gelb AF, Zamel N. Lung recoil and density de-

pendence of maximum expiratory flow in emphy-
sema. Bull Eur Physiopathol respir 1981; 17: 793–
798.

2. Hyatt RE, Mead J, Rodarte JR, Wilson TA.
Changes in lung mechanics. Flow-volume relati-
onships. In: Macklem PT, Permutt S, Eds. The
lung in transition between health and disease.
New York, Dekker, 1979; pp 73–112. 

Redakce přijímá texty podle následujících ka-
tegorií:
• Původní sdělení (Original articles): Obvykle jde

o výsledky retrospektivních či prospektivních
klinických studií nebo studií laboratorních. Patří
sem i metodické práce. Při hodnocení těchto tex-
tů klade redakce důraz na vhodnost použitých
metod, správnost interpretace získaných výsled-
ků (včetně statistického zpracování) a srozumi-
telnost. Počet tabulek, grafů a schémat musí být
přiměřený rozsahu a významu sdělení (obvykle
nepřestoupí deset). Rozsah: 7–10 stran, maxi-
málně 20 literárních citací.

• Přehledné články (Reviews): Podávají souborný
výklad určité problematiky. Při hodnocení se po-
suzuje zejména vyváženost a srozumitelnost tex-
tu, objektivita a aktuálnost zpracování. Optimál-
ní počet citací je 25–35, minimálně třetina by
měla pocházet z doby posledních 5 let. Maximál-
ně 15 stran textu.

• Krátká sdělení (Short communications): Jsou to
zprávy z praxe, klinické i laboratorní. Může se
jednat o kazuistické sdělení, informace o zajíma-
vých pozorováních nebo i anotace výzkumných
úkolů. Sdělení tohoto typu mají omezený rozsah
(do 6 stran normovaného textu včetně souhrnu
a literatury) a procházejí jen omezenou recenzí.

• Dopisy redakci (Letters to the editor): Zname -
nají polemiku na stránkách časopisu. Obvykle
se jedná o reakce na dříve otištěné články, podle
okolností se k nim připojuje odpověď autora pů-
vodního sdělení nebo komentář redakce.

• Zprávy (Reports): U recenzí knih a společen-
ských zpráv předpokládáme délku 1 normostra-
ny. Zprávy ze sjezdů a konferencí se svým cha-
rakterem a redakčním zpracováním podobají
krátkým sdělením. Žádáme uceleně prezentova-
né informace, zabývající se pokud možno jednou
problematikou. Výchozími akcemi mohou být
monotematicky zaměřené sjezdy, ale i zajímavá
sympozia nebo workshopy.

Etické aspekty:
Sdělení (psaný text, tabulky ani obrazová část)

nesmí porušit anonymitu pacienta. Neuvádějte
proto v textu jména ani iniciály nemocných, ne-
mocniční a protokolová čísla apod. Pokud se jedná
o výsledky klinické studie, je nutno redakci zaslat
ještě čestné prohlášení, že studie proběhla podle
zásad správné klinické praxe; toto prohlášení mu-
sí být opatřeno datem a podpisem hlavního auto-
ra. Analogické čestné prohlášení je třeba připojit
i v případě pokusů na zvířatech. Text rukopisu ne-
smí obsahovat skrytou reklamu. 

Příspěvky zasílejte na adresu:
Redakce časopisu 
Studia Pneumologica et Phthiseologica
TRIOS, s. r. o.
Zakouřilova 142
149 00 Praha 4-Chodov
tel.: 267 912 030, fax: 267 915 563
nebo mailem na: redakce@trios.cz
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