
Plicní postižení u systémových nemocí 
pojiva a vaskulitid 

Martina Vašáková 

Pneumologická klinika 1. LF UK 

Thomayerova nemocnice  

Praha 

Prezentace vznikla s podporou společnosti Teva Pharmaceuticals CR s.r.o 



Plicní postižení u SNP 

• V rámci jedné SNP i několik různých fenotypů plicního postižení 

• Identifikace fenotypu plicního postižení- nutná pro určení závažnosti plicního postižení a 
pro jeho léčbu 

• Obtížná dif. dg-  primární IPP v rámci SNP x  polékové postižení při léčbě SNP x difúzní 
infekční pneumoniíe v imunokompromitovaném terénu u nemocného léčeného 
imunosupresivy 

• Kromě plicní tkáně může být postižena i pleura a klouby a svaly hrudního koše 

 

• Někdy plicní postižení jediným manifestním postižením SNP-  15% původně  
diagnostikovaných idiopatických intersticiálních pneumonií (IIP) frustní formy SNP- sine 
syndromy 



SNP spojené s intersticiálním plicním 
postižením (IPP) 
• Systémová sklerodermie 

• Polymyozitida/dermatomyozitida 

• Systémový lupus erythematosus 

• Revmatoidní artritida 

• Ankylozující spondylitida 

• Smíšené onemocnění pojiva 

• Primární Sjőgrenův syndrom 

• Behçetův syndrom 

 

 



Epidemiologie IPP u SNP 

• Nejvyšší výskyt IPP (70 %) u systémové sklerodermie (SSc)- plicní 
fibróza u SSc (SSc-PF) nejčastější příčinou smrti 

• Revmatoidní artritida (RA)- plicní postižení u cca 20 % pacientů- nebývá 
klinicky závažné 

• Polymyozitida/dermatomyozitida (PM/DM) IPP u 30 % pacientů 

• Systémový lupus erythematosus (SLE)- klinický významné plicní 
postižení u 5 %, subklinické formy u 30 % pacientů 

• Sjögrenův syndrom (SS)- plicní postižení u 30 % pacientů, u 10 % 
klinicky významné 

• Ankylozující spondylitida (AS)  intersticiální plicní změny minimální, 
bulózní emfyzém v horních lalocích 



Radiologické a histologické typy IPP u SNP 

• Kopírují podtypy IIP 

 

• Akutní intersticiální pneumonie (Hamman- Rich)- AIP 

• Intersticiální plicní fibróza typu obvyklého- IPF-UIP 

• Lymfocytární intersticiální pneumonie LIP 

• Obliterující bronchiolitida s organizující (se) pneumonií- BOOP(OP) 

• Nespecifická intersticiální pneumonie- NSIP 

• Deskvamativní intersticiální pneumonie DIP 

• Difuzní alveolární hemorhagie- DAH 

• Granulomatózní plicní postižení 

• Fibrobulózní postižení a syndrom kombinované fibrózy a emfyzému (CPFE) 

 



HRCT vzorce- korelace s histol. fenotypy 

  7 klinicko-patologicko- radiologických kategorií 

ATS/ERS International Multidisciplinary Consensus Classification of the Idiopathic 
Interstitial Pneumonias, AJRCCM Vol 165. pp 277-304, 2002 
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Vyšetřovací postupy u plicního postižení při SNP 
• Laboratorní- protilátky proti topoizomeráze u SSc, anti Jo-1, 

DAH- anémie, pokročilé IPP s hypoxémií- polyglobulie 

• Funkční vyšetření plic- spirometrie, bodypletysmografie, 
difuze- spiroergometrie: klinická závažnost IPP, screening PAH 

• Radiologické vyšetření- HRCT- postižení pleury, známky fibrózy, 
zánětu, alveolárního postižení- DAH, AIP 

• Bronchoalveolární laváž- nález v BALTe variabilní- záleží na 
patologicko-radiologickém fenotypu IPP, ! i fibrotický fenotyp v 
rámci SNP v BALT větší zastoupení lymfocytů než u IPF-UIP 

• Plicní biopsie- obvykle fenotyp postižení dobře definován-  
klinika, funkční, HRCT, BAL, ev. TBB- kryoTBB)- chirurgická plicní 
biopsie nutná 

• Ostatní vyšetření- oční - tzv. Schirmerův test - „suché oko“, 
biopsie labiálních slinných žlaz- SS 



Radiologické nálezy u SNP 



DAH 



Obraz DAH při BAL 



KryoTBB 



Histopatologický obraz IPP u SNP 

•Histopatologický obraz SNP v plicích- postižení dýchacích cest, alveolů, 
plicních cév, pleury a hrudní stěny 

•Často postižen izolovaně plicní parenchym 

•Nejčastěji NSIP, méně často UIP (OP, BO, AIP, LIP, DAH..) 

•Při diagnostice plicního postižení v rámci SNP je nejdůležitější úzká 
klinicko-patologická korelace  

 



Léčba 
•Rozhodnutí o léčbě IPP při SNP: 

1. doba trvání SNP do manifestace IPP méně než 5 let 

2. Rozsáhlé (HRCT obraz) a funkčně závažné (transfer faktor) 
postižení  

3. progresivní zhoršování plicního nálezu 
• Kortikoidy, imunosupresiva- azathioprin, MMF, biologická léčba- 

rituximab, antifibrotická léčba, léčba PAH 

• pokročilé IPPs hypoxémií - indikována DDOT, případně transplantace 
plic, pokud není prokazatelné jiné orgánové postižení 

 



Prognóza 

•Prognóza jednotlivých podtypů IPP u SNP se značně liší- 
závislá na histologickém podtypu, funkčním postižení 
v době diagnózy (transfer faktor) a také na komplikujících 
faktorech (postižení cév, plicní infekce) 

• Fenotyp PF-UIP má u SNP lepší prognózu než v případě 
izolovaného výskytu.  

•Akutní exacerbace ve většině případů navzdory komplexní 
léčbě končí fatálně  

 



  
Systémová sklerodermie (SSc)  
 • Plicní postižení- až v 70% případů- hlavně u pacientů s autoprotilátkami proti 
topoizomeráze (ATA, Scl-70), anticentromerové autoprotilátky (ACA) spojené 
hlavně s plicním cévním postižením 

• Klinický obraz- dušnost se u SSc často! může být vyvolána i mimoplicními 
příčinami !: ztuhlost kůže stěny hrudníku, pleurální nebo srdeční postižení, 
myozitida interkostálních svalů, IPP 

 

• Klinické fenotypy 

1.Prekapilární vaskulární nemoc s intersticiálním plicním postižením (IPP) 

2.Těžké postižení plicního parenchymu- převážně u pacientů s difúzní SSc 

3.Plicní hypertenze (PAH )- může být přítomna u SSc i bez jakýchkoli známek IPP 

4.SSc bez sklerodermie s IPP, s autoprotilátkami proti jaderným antigenům (ANA), 
s teleangiektáziemi, Raynaudovým fenomenem, gastroesofageálním refluxem a 
perikarditidou 

 

 



  
Revmatoidní artritida (RA) 
• Plicní postižení u RA velmi časté- geneticky svázáno s HLA-B8 a HLA-

Dw3 

• Plicní fibróza u RA (RA-PF) častější u pacientů s vysokým titrem 
revmatoidního faktoru (RF) a s revmatickými uzly v plicích 
• Nejčastěji typ UIP (56%), méně často smíšená nebo fibrotická  NSIP (33%).  

• Někdy obliterující bronchiolitida (OB) ev. folikulární bronchitida(FB) s nebo 
bez OP (11%) 

• Zřídka LIP, nekavitující či kavitující revmatické uzly 

• Krikoarytenoidní artritida, bronchiektázie, Caplanův syndrom, lymfoidní 
hyperplázii, vaskulitida plicních cév 

 



Polymyozitida/Dermatomyozitida (PM/DM) 

• Relativně často s plicním postižením, v rámci tzv. antisyntetázového 
syndromu- protilátky proti aminoacyl tRNA syntetázám a klinické 
symptomy: myozitida, IPP, artritida nebo artralgie, Raynaudův 
fenomen, „ruce mechanika“ horečka, porucha motility jícnu 

• Nejčastějším typem postižení plic NSIP, někdy OP, u akutních forem 
obraz ARDS /DAD 

• Obraz může být modifikován svalovým postižením dechových svalů a 
svalů hrtanu (opakované aspirace) 

 



Systémový lupus erythematosus (SLE) 
• IIP- Nejčastěji NSIP, méně často OP, vzácně UIP a LIP 

• Difúzní amyloidóza 

• DAH- u 1-5% nemocných se SLE 

• Akutní lupusová (lupoidní) pneumonie 

• Syndrom respirační tísně (ARDS)- u 5- 15% pacientů se SLE- vyvolávající 
faktory- infekce a antifosfolipidový syndrom, ALP může vyústit také až do 
ARDS 

• Plicní hypertenze (PH) u 6- 14% pacientů 

• Syndrom přechodné hypoxémie- agregace neutrofilů indukovaná aktivací 
komplementu v kapilárách  

• Plicní venookluzivní nemoc (PVOD) 

• Nejčastějším klinicky relevantním postižením je  postižení pohrudnice 

• Vzácně postiženy dýchací svaly a bránice- „shrinking lung sydrome- SLS“  

• Trombotické a tromboembolické komplikace- lupus antikoagulant (LA) a 
antikardiolipinové autoprotilátky  



Sjőgrenův syndrom  
 
• Plicní postižení různé fenotypy s různou prognózou- u 9- 75% pacientů 

v závislosti na použité metodě detekce IPP 

• Nejčastějším fenotypem je NSIP, celulární podtyp, zřídka LIP, maligní 
lymfoproliferace, někdy UIP, vzácně plicní amyloidóza, difúzní 
bronchiolitida ev. obraz OP 

 



Smíšené onemocnění pojiva (mixed connective tissue 
disease- MCTD) 

• Plicní postižení u 25- 85% nemocných 

• Klinický obraz- překrývající se příznaky SLE, SSc, polymyozitidy a RA, 
symptomy plicního postižení včetně PH, krepitus u poloviny pacientů 

• Laboratorní nálezy- autoprotilátky proti  extrahovatelným 
nukleárním antigenům degradovatelným RNázou a trypsinem, vysoké 
titry ANA, anti RNP a anti-U1-autoprotilátek. 

• Radiologický fenotyp- obraz fibrózy s aktivní alveolitidou 

 

 



Ankylozující spondylitida (AS)  
 

• Plicní postižení u AS je většinou sekundární, dané limitací ventilace při 
postižení skeletu hrudníku, 

• Občas  fibrobulózní postižení horních laloků-  plicní distorzie a retrakce 
plicních hilů s tvorbou kavit, sekundárně kolonizované či infikované 
patogeny (mykobakteria, houby) 



Nediferencované onemocnění pojiva (Undifferentiated 
connective tissue disease- UCTD)- IPAF 

• UCTD- soubor symptomů nasvědčujících SNP, které však nelze 
přesně zařadit, velmi často součástí UCTD plicní postižení 
s obrazem NSIP.  

• Řada tzn. idiopatických NSIP je v.s. součástí UCTD 

• Kritéria pro UCTD dle Kindera et al :  
• ženské pohlaví 

• alespoň jeden symptom SNP 

• alespoň jedna známka systémového zánětlivého procesu 

• převaha mlhovitých opacit na HRCT hrudníku, histologický průkaz 
NSIP 

• V BALTe lymfocytóza, více prominentní než u idiopatické NSIP 



Plicní postižení u vaskulitid 

• Plicní postižení nejčastěji u vaskulitid postihujících cévy malého a 
středního průsvitu spojených s protilátkami proti cytoplasmě 
neutrofilů (ANCA) 
• Granulomatóza s polyangiitidou (GPA) (Wegenerova granulomatóza) 

• Mikroskopická polyangiitida 

• Eosinofilní granulomatóza s polyangiitidou (EGPA) (Syndrom Churgův- 
Straussové)  

• Někdy plicní postižení jediným manifestním postižením u klinicky 
inaparentně probíhajícího systémového onemocnění 



Klinické obrazy u vaskulitid 

• Klinické syndromy 
• Difúzní alveolární hemorhagie - DAH 

• Akutní glomerulonefritida- rychle progredující glomerulonefritida 

• Pulmo- renální syndrom, zahrnující DAH a RPGN 

• Intersticiální plicní postižení napodobující podtypy idiopatických 
intersticiálních pneumonií 

• Deformující nebo ulcerózní léze v oblasti horních cest dýchacích 

• Kavitující nebo nodulární léze v radiologickém obraze 

• Hmatná purpura 

• Mononeuritis multiplex 

• Multisystémové postižení 



Syndrom DAH 
Plicní kapilaritida Blandní plicní hemorhagie 

Granulomatóza s polyangiitidou Idiopatická plicní hemosideróza 

Mikroskopická polyangiitida Goodpastureův syndrom 

Izolovaná plicní kapilaritida Mitrální stenóza 

Systémový lupus erythematosus Kyselé anhydridy, isocyanáty  

Primární antifosfolipidový syndrom Polékové (antikoagulancia, kokain, rituximab, penicilamin, amiodaron, nitrofurantoin) 

Smíšená kryoglobulinémie Plicní venookluzivní nemoc 

Behçetův syndrom Plicní kapilární hemangiomatóza 

Henochova- Schőnleinova purpura Lymfangioleiomyomatóza 

Goodpastureův syndrom Tuberózní skleróza 

Pauciimunní glomerulonfritida Poruchy koagulace 

Imunokomplexová glomerulonefritida Systémový lupus erythematosus 

Poléková DAH Difúzní alveolární poškození (včetně kokainu) 

Akutní rejekce štěpu Infekce (SARS, leptospiróza, chřipka) 

Transplantace kostní dřeně Nádory (metastázy angiosarkomu, choriokarcinom) 



Vyšetření 

• Laboratorní nálezy- anémie při DAH, porucha funkce jater a 
ledvin, ANCA 

• Radiologický nález variabilní – ložiskové tumoriformní léze, 
pneumonie, imitace IIP, alveolární výplň- DAH 

• Bronchoskopie – BAL –DAH, diagnostika lézí velkých 
dýchacích cest při WG, TBB- kryo 

• Renální biopsie by měla být provedena primárně vždy při 
podezření na postižení ledvin RPGN 

• Kožní biopsie a biopsie HCD obvykle méně přínosná, nicméně 
vzhledem k lepší dostupnosti by měla být provedena před 
invazivnějšími biopsiemi 

• Chirurgická biopsie je suverénní metodou při plicním 
postižením. Vzorky tkáně by měly být odebrány jak do 
formolu, tak i zmrazené na imunofluorescenční vyšetření 



Obraz DAH při BAL 



Léčba AAV 
Stádium Navození remise Udržení remise Poznámky 

Lokalizované onemocnění Cotrimoxazol +/- kortikoidy Cotrimoxazol +/- kortikoidy   

Generalizované onemocnění 
neohrožující orgány 

Metotrexát +/- kortikoidy Metotrexát +/- kortikoidy   

Generalizované onemocnění 
ohrožující orgány 

Pulzní léčba CPH + kortikoidy Azathioprin + kortikoidy, při 
intoleranci azathioprinu možno: 
mykofenolát mofetil, metotrexát, 
leflunomid 

Další možnosti v případě absence 
odpovědi- IVIG, mykofenolát 
mofetil, 15- deoxyspergualin, ATG, 
infliximab, rituximab 

Těžká vaskulitida ledvin CPH+ kortikody + plasmaferéza Azathioprin + kortikoidy 

Difúzní alveolární 
hemorhagie 

Vysoké dávky CPH+ pulsní léčba 
methylprednisolonem 
CPH+ kortikoidy+ plasmaferéza 

Azathioprin+ kortikoidy 



Plicní postižení u granulomatózy s polyangiitidou 

• Prevalence: 3-6 /100 000 obyvatel 

• Roční incidence 7/100 000 jedinců, postihuje častěji 
muže obvykle mezi 40. a 60. rokem života. 

• c-ANCA u 70- 93% pacientů s  neléčenou  GPA 

• p-ANCA u méně než u 10% pacientů s GPA 

• Vzhledem k tomu, že GPA může mít rychle progredující, 
popřípadě smrtící průběh, je nutné  na ni v diferenciální 
diagnostice myslet, abychom byli schopni stanovit 
diagnózu včas 

 



Klinický obraz 

• Klasická trias v typických případech: 
• Postižení HCD (epistaxe, sinusitida, otitida, ulcerace sliznice, otalgie, 

mastoiditida, ztráta sluchu, kostní deformace, perforace nosního septa, 
subglotické nebo bronchiální stenózy) 

• Postižení DCD a plic (kašel, bolest na prsou, dušnost, hemoptýza) 
• Postižení ledvin- glomerulonefritida 

• !! Všechny příznaky ale nemusí být v době diagnózy vyjádřeny- 
renální postižení méně než 40% pacientů-  v průběhu neléčené 
nemoci RPGN  až v 90% případů 

• Oční příznaky (keratokonjunktivitida, skleritida, uveitida, vaskulitida 
a komprese očního nervu), neurologické, kožní a muskuloskeletální 
příznaky 

• Celkové příznaky (únava, slabost, teploty a váhový úbytek) u 30- 50% 
pacientů s WG 

 



DAH 



Ložiskové léze před léčbou a po 2. cyklu CPH 



GPA se stenosou velkých DC- atelektáza L 
horního laloku 

 



Bronchoskopie 

• Každý pacient s WG i s negativním radiologickým nálezem by měl mít 
bronchoskopii- cave subklinické postižení DC, DAH bez hemoptýzy 

• Stenózy velkých dýchacích cest nebo ulcerózní léze  

• Odběr materiálu pro histologickou diagnózu (excize z lézí nebo TBB) 

• TBB obvykle nebývá přínosná  

• BAL podpoří diagnózu obrazem DAH- při návratu jednotlivých porcí 
BALTe je progresivní zbarvení krví, v BALTe hemosiderinem vyplněné 
makrofágy 

 



Ulcerosní léze 



Nekrotický granulom 



Jizevnatá subglotická stenóza 



Léčba 
• Fáze léčby 

• 1. fáze- navození remise  

• 2. fáze- udržovací  

• GPA bez DAH:  

• Prednison 1 mg/kg, postupně ex do 9 měsíců 

• CPH 1-2 mg/kg/den, nebo v pulsech, po 3- 6 měsících můžeme nahradit AZA, MMF či MTX 

• Celková doba  léčby 12- 18 měsíců 

• GPA s DAH: 

• Urgentní léčba pulzním methylprednisolonem (3 dny á 1 g i.v.) 

• Někdy v akutní fázi plazmaferéza 

• Limitované plicní formy+ antirelapsová léčba 

• trimethoprim/sulfamethoxazol (T/S) 160/800 mg 2xdenně 

• Léčba biologická: 

• anti CD4+ T Ly 

• anti B Ly (anti-CD20) – rituximab- deplece B ly- zábrana tvorby autoprotilátek, ovlivňuje i 
regulační roli T a B ly 

• Anti TNF-alfa 



Prognóza 

• Závislá na rozsahu orgánového postižení 

• U 11- 32% pacientů s renálním postižením chronické selhání ledvin 

• Relapsy u 30- 50% pacientů- obvykle odpovídají dobře na 
znovunastolení úvodní léčby 

• Časté infekční komplikace a nežádoucí polékové účinky (CPH- 
hemorhagická cystitida) 

• Lepší prognózu pacienti s limitovaným počtem postižených orgánů (1-
2) 

• Špatná prognóza spojena s pokročilým věkem, závažnějším renálním 
postižením, DAH, pozitivitou c-ANCA 

 



Plicní postižení u eosinofilní granulomatózy s 
polyangiitidou  

• EGPA: Nekrotizující vaskulitida s periferní eozinofilií, 
extravaskulárními nekrotizujícími granulomy a s eozinofilními 
infiltráty ve stěně cév a perivaskulární tkáni 

• Hlavní rysy 
• Celkové příznaky 

• Astma 

• Alergická rhinitis 

• Multiorgánové projevy – prchavé plicní infiltráty, mononeuritis multiplex, 
purpura a uzly 



Klinický obraz 

• Astma předchází manifestaci systémového postižení v 90% 

• více než 2/3 pacientů mají anamnézu alergické rýmy, polypů a/nebo 
sinusitidy 

• abnormality na skiagramu hrudníku u 30- 70% pacientů 

• pleurální výpotky u 30% 

• DAH méně než 5% případů 

 



Radiologický nález plicního postižení u EGPA 

 



Diagnóza 

• Kritéria ACR z roku 1990: biopticky prokázaná vaskulitida spolu se 
4 ze 6 následujících kritérií:  
• středně těžké až těžké asthma 

• eozinofilie v periferní krvi větší než 10% 

• mononeuropatie nebo polyneuropatie 

• plicní infiltráty 

• abnormity paranazálních dutin 

• biopsie s nálezem extravaskulární infiltrace eozinofilními granulocyty 

 



Léčba 

• Kortikoterapie bez přidaných imunosupresiv obvykle postačí 

• Fulminantní průběhy- pulsní th kortikosteroidy a CPH i.v. 

• Anti IL-5- mepolizumab, reslizumab- off-label 



Prognóza 

•Mortalita a morbidita u CSS: 
•Postižení srdce 
•Postižení gastrointestinálního traktu 
•Obtížně léčitelné asthma 
•Respirační selhání 

 



Plicní postižení při mikroskopické polyangiitidě 

• V popředí postižení ledvin 

• Pokud se v průběhu nemoci objeví postižení plic, je obvykle 
závažné a ovlivňuje prognózu- difusní kapilaritidy 

• Klinický obraz: kašel a hemoptýza, progredující dušnost 

• Klinické syndromy postižení plic: 
• DAH 

• Obrazy odpovídající IIP 

• Léčba- odpovídá typu plicního postižení 



Obraz odpovídající NSIP u MPA 



Závěr 

• Na plicní postižení u SNP a vaskulitid je nutné myslet 

• Pozor na nejasné rychle progredující anémie s obrazem 
pneumonie, i když není DAH 

• Rychlá diagnóza- rychlá léčba- prevence smrti nebo renálního 
selhání  

• Multidisciplinární spolupráce je zásadní 



Děkuji Vám za pozornost 

 



Otázka 

• Který typ plicního postižení nepatří mezi postižení typická pro 
systémové nemoci pojiva a vaskulitidy 

1. Difusní alveolární hemorhagie 

2. Nespecifická intersticiální pneumonie 

3. Respirační bronchiolitida s intersticiálním plicním postižením 

4. Akutní intersticiální pneumonie 

5. Obvyklá intersticiální pneumonie 

6. Obliterující bronchiolitida s organizující se pneumonií 


