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Alogenní transplantace krvetvorných 
buněk (HSCT)



Komplikace po alogenních HSCT

• Imunologické: GvHD 
Rejekce štěpu

• Prevence – imunosupresiva, léčba –
kortikosteroidy, steroid-refrakterní GvHD  = ↑
imunosupresiva 
↔ infekční komplikace (bakteriální, virové, 
mykotické)



Komplikace po alogenních HSCT

INFEKČNÍ:
• imunosuprese = rozvoj oportunních infekcí -

reaktivace, primoinfekce
• zkrácená doba replikace, ↑ rychlost nárůstu vir. nálože
• diseminované infekce, orgánové postižení (např. CMV 

nemoc)
• riziko potence, iniciace →GvHD, rejekce štěpu

• ↓rizika - ukončení imunosuprese, rekonstituce virus 
specifické imunity



Komplikace po alogenních HSCT



Klinické projevy infekčních komplikací
CMV EBV HHV6 PB 19 ADV

pneumonie + + + +

encefalitida + + + +

hepatitida + + + + +

gastroenteritida + +

nefritida + +

retinitida + +

exantem + +

cytopenie + + +

PTLD +

GvHD, rejekce + + +



Detekce virové DNA
• ECIL 
• monitoring 1x týdně (krev) 
• preemptivní režim - CMV, EBV, HHV 6, PB 19, ADV
• profylaxe αHV - acyklovir
• zvýšený monitoring - nepříbuzenský dárce, 

inkompatibilita v HLA, ABO
• potransplantační komplikace → + jiný biologický materiál

Klinický cut-off pro zahájení terapie → retrospektivní
analýza  výsledků PCR, korelace s klinickým obrazem 
pacienta, zobrazovací metody….a jiné



Laboratorní diagnostika DNA virů

• CMV, EBV, HHV6A, HHV6B, HSV1, HSV2, VZV, HHV8, 
PB 19, ADV, BKV

• biologický materiál: krev, KD, likvor, moč, 
stěr, BAL, tkáně

• izolace DNA:   Qiagen DNA Mini Kits / QiaCube
tkáně - Qiagen DNA Mini Kits /ruční izolace

• detekční systém:  PCR - Altona/ GeneTica 
CFX 96/ Biorad             



Pacienti s komplikacemi po HSCT

diagnóza

AML

ALL

CLL 

CML

IMF

MDS

NHL

symptomy
průjem

exantém
dyspepsie

hepatopatie, 
ikterus

ileus
nefropatie

pancytopenie

typ tkáni
GIT (72)

kůže (57)
jiné (14)

2013 - 2016  HSCT ve FN Olomouc - 115 pacientů
závažné komplikace - 82 pacientů→ 143 bioptických 
tkání



Bioptické tkáně

• indikace odběru:
+ klinické symptomy
+ nepotvrzení DNA virů PCR v krvi
+ diferenciální diagnostika GvHD vs. orgánové postižení
infekčního původu → analýza bioptické tkáně
„transplantační panel“: CMV, EBV, HHV 6, PB 19, ADV



Bioptické tkáně



Kazuistika
Muž 55 let dg. MDS → AML, al HSCT 

dárce muž, nepříbuzenský, HLA identický, ABO inkompatibilní, Ig CMV P+/D-

terap. režim před Tx - RIC (Flu+Bu+ATG), po Tx – profylaxe GvHD - CyA

den +30 kompletní dárcovský chimerismus, 

den +32 EBV DNA (plazma) 590 kopií/ml, asymptomatický, bez terap. intervence

den +56 redukce CyA  s postupním vysazením – den +105

den +82 CMV DNA (plazma) 660 kopií/ml, KD 330 kopií/ml

den +97 CMV DNA (plazma) 730 kopií/ml, terapie - VALACYKLOVIR

den +135 průjmy (25/den), zvracení, afebrilní, dehydratace/kultivace ADV, ROTV neg.

den +146 rektální tkáň, histologie – neurčité změny, PB 19 +, HHV 6 – 420000 kopí/ml

monitoring virů v plazmě - negativní

terapie iv  GANCYKLOVIR (HHV 6), Ig (PB19)

do 48h remise průjmů



Kazuistika - závěr

• enterocolitis virové etiologie (HHV 6)
• včasné vysazení GvHD profylaxe + klinické symptomy

→ indikace odběru rektální tkáňe na PCR
• terapie infekce a GvHD - zásadně odlišná



Závěr
• pravidelný monitoring PCR DNA virů v krvi negativní
• závažné klinické symptomy
• nejasné výsledky histologických vyšetření
• diferenciální diagnostika GvHD vs. orgánové postižení

infekčního původu → analýza bioptické tkáně na PCR virové
DNA
= správná terapeutická intervence….???

• obezřetnost v interpretaci laboratorních výsledků
• korelace výsledků plasma – plná krev – bioptická tkáň
• odlišení latentní infekce?! znalost patogeneze virů! 
• málo klinických dat




