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FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA 

17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba, Česká republika 
 

 

Informovaný souhlas pacienta(tky) s výkonem 
 
 
 

 

Vážená paní, Vážený pane, 
vzhledem k tomu, že jako svéprávný jedinec se podílíte významným způsobem na diagnostickém a léčebném 
postupu navrženém u Vaší osoby, máte nezadatelné právo být před Vaším rozhodnutím o těchto postupech 
podrobně informován(a). 

Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu: 
Cílem alogenní transplantace krvetvorby je nahrazení krvetvorby a imunitního systému pacienta (příjemce) 
krvetvorbou a imunitou dárce. Nejedná se tedy pouze o transplantaci krvetvorby (nepřesně nazývanou transplantace 
kostní dřeně), ale rovněž o transplantaci imunity, což je zcela zásadní, protože imunitní buňky dárce dokáží 
vyhledávat a likvidovat nádorové buňky pacienta. Lze tedy říci, že transplantace imunity je hlavním cílem výkonu 
a nová imunita, imunita získaná od dárce, zprostředkovává hlavní léčebný efekt.  
 
Alogenní transplantace krvetvorby je vhodná - a tedy indikovaná - v případě některých nádorových onemocnění 
krvetvorby a u některých typů selhání krvetvorby. Typicky se jedná o akutní leukemie, myelodysplastický syndrom 
a aplastickou anémii. O vhodnosti provedení alogenní transplantace krvetvorby u konkrétního pacienta rozhoduje 
Transplantační komise Kliniky hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava na základě typu, stádia a vývoje 
onemocnění a s ohledem na jeho celkový stav a v návaznosti na dostupnost vhodného dárce krvetvorných buněk. 
Indikace vždy velmi individuální a pečlivě zvažovaná, protože tento typ léčby je náročný, komplikovaný a zahrnuje 
řadu možných nežádoucích účinků a rizik. Ne vždy se daří vše tak, jak by si lékaři i pacienti a jich blízcí představovali. 
Přesto lze říci, že se jde o léčebnou metodu, která přes veškerá svá úskalí je jedinou reálnou možností, jak vyléčit 
určitá onemocnění krvetvorby. 
 
Jaký je postup při výkonu: 
Léčba pomocí transplantace krvetvorby zahrnuje více částí či období, které jsou probrány níže: 
 
První částí léčby spočívá v podání přípravné chemoterapie, jejímž cílem je připravit organismus pacienta pro přijetí 
krvetvorných a imunitních buněk dárce. Zjednodušeně jde o to, aby 1) došlo k odstranění původní krvetvorby 
pacienta, čímž vznikne místo pro novou krvetvorbu, 2) zásadně se oslabila imunita pacienta, což zajistí, že nedojde 
k odhojení krvetvorby dárce (imunitní systém pacienta nesmí likvidovat buňky dárce).  
 
Druhou částí léčby je převod transplantátu, který spočívá v jednoduchém podání suspenze krvetvorných buněk do 
žíly pacienta. Technicky se tento postup podobá transfúze krve. Krvetvorné buňky dárce se s krví dostanou do 
prostředí kostní dřeně, kde se usídlí a začnou množit. Postupně tak vytvoří novou krvetvornou tkáň (kostní dřeň). 
 
Třetí částí léčby může být podání speciální chemoterapie několik dnů po převodu transplantátu. Cílem tohoto kroku 
je likvidace aktivovaných imunitních buněk dárce, které mají tendenci poškozovat organismus příjemce: způsobují 
tzv. akutní formu nemoci z reakce štěpu (transplantátu) proti hostiteli (příjemci transplantátu) - často se tento dlouhý 
název nahrazuje zkratkou GVHD (z anglického názvu graft-versus host disease).  
 
Čtvrtá část léčby zahrnuje časné období po transplantaci, během kterého dochází k obnově krvetvorby pomocí buněk 
dárce. V tomto období má pacient nedostatek krvinek, takže jsou obvykle nutné transfuze krve a krevních destiček. 
Nedostatek bílých krvinek spolu s utlumenou imunitou výrazně zvyšuje riziko různých infekcí, proto je pacient 
umístěn v izolaci na transplantačním pokoji a dostává preventivně antibiotika a další léky proti kvasinkám, plísním 
a virům. V tomto období rovněž pacient dostává léky pro potlačení imunity, které potlačují imunitní reakci příjemce 
proti buňkám dárce (prevence odhojení, a tedy likvidace transplantátu) a současně imunitní reakci buněk dárce proti 
organismu příjemce (prevence GVHD). Časné období po transplantaci trvá dva až čtyři týdny a obvykle končí 
normalizací krevního obrazu, který je známkou obnovy krvetvorby. 
 
Pátá část léčby zahrnuje 6-12 měsíců, které následují po časném potransplantačním období a ve kterém dochází 
k obnově imunity dárce v organismu příjemce. V tomto období je cílem dosáhnout stavu, kdy si „zvykne“ imunita 
dárce na organismus příjemce, ale přitom bude nadále vyhledávat a likvidovat nádorové buňky. Pro toto období léčby 

Alogenní transplantace krvetvorby 
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je typické časté ambulantní sledování pacienta, úpravy dávkování léků na tlumení imunity (imunosupresiv), sledování 
případných projevů návratu nemoci, známek obnovy původní krvetvorby příjemce a projevů nemoci z reakce štěpu 
proti hostiteli (GVHD). V ideálním případě (asi u 50% pacientů) se podaří postupně zcela vysadit většinu léků, 
zejména imunosupresiv, přičemž krvetvorba příjemce kompletně nahradí krvetvorbu dárce a přitom nedojde k rozvoji 
nemoci z reakce štěpu proti hostiteli a ani k návratu původního onemocnění. Na druhé straně může u pacientů i přes 
komplexní léčbu docházet ke slábnutí nové krvetvorby (od dárce), projevům nemoci z reakce štěpu proti hostiteli 
(zhoršení jaterních testů, kožní vyrážky, poškození sliznice v ústech i jinde, průjmům, nechutenství atd.) i k návratu 
(relapsu původní nemoci). 
 
Podání chemoterapie: 
Většina pacientů se setká s opakovaným podáním chemoterapie dříve, než je přistoupeno k transplantační léčbě. 
Proto se zde omezíme jen na základní informace a doporučení. Přípravný režim zahrnuje vysoké dávky jednoho či 
více cytostatik a někdy imunosupresivních látek. Podobně mohou být podány poměrně vysoké dávky cytostatik po 
transplantaci s cílem kontroly imunity. Smysl a cíl je popsán výše.  
 
Chemoterapie je podávána několik dní po sobě, obvykle ve formě infúzí, někdy i tablet. Současně jsou podávány 
další doplňkové a podpůrné léky, které působí zejména proti nevolnosti a zvracení a jako již zmíněná prevence 
rozvoje infekcí. V průběhu podávání vysokých dávek chemoterapie je doporučováno hodně pít a mnohdy jsou 
podávány i zavodňovací (hydratační) infúze, aby se ledvinami co nejdříve vyloučily látky, které vznikají jako odpadní 
produkty při rozkladu cytostatik a rozpadu buněk. Někdy organismus podané tekutiny nevylučuje dostatečně, a proto 
se většinou denně sleduje příjem a výdej tekutin a hmotnost pacienta. Veškeré změny zdravotního stavu je třeba 
hlásit ošetřujícímu lékaři. 
 
Vlastní transplantace krvetvorných buněk: 
Převod transplantátu není složitý a komplikovaný úkon, ale musí být proveden pečlivě a přesně. Transplantát je 
buněčnou suspenzí. To znamená, že v roztoku různých minerálů a bílkovin se nachází značné množství bílých 
krvinek. Červené zabarvení transplantátu je způsobeno příměsí červených krvinek a krevního barviva, hemoglobinu. 
Transplantát může být čerstvý, kdy je odebrán 1-2 dny před plánovaným podáním, nebo může být zamrazený. Pokud 
je zamrazený, tak jsou vaky s transplantátem těsně před aplikací rozmrazeny ve vodní lázni ohřáté na 37°C. 
Transplantát se podává do žíly pacienta buď jako transfuze (platí pro čerstvě odebraný transplantát), nebo s pomocí 
stříkačky (platí pro rozmrazený transplantát).  
 
Podání transplantátu může být provázeno některými nepříliš závažnými a krátce trvajícími vedlejšími účinky, 
například pocitem škrábání v krku, drážděním ke kašli, mírnou nevolností, pocitem horka ve tvářích. Výjimečně se 
vyskytne krátce závrať, bušení srdce, svírání v krku či zčervenání v obličeji. Před transplantací jsou proto všem 
pacientům podávány léky, které mají tyto vedlejší příznaky co nejvíce omezit. Pokud se přesto objeví, je potřeba 
sdělit to lékaři, který transplantaci provádí. 
 
Časné období po transplantaci: 
Pacient je krátce před transplantací umístěn na pokoj zvaný transplantační jednotka, kde zůstává minimálně po celou 
dobu nedostatku bílých krvinek. Toto období je obvykle zatíženo komplikacemi. Nevolnost a nechutenství po 
chemoterapii mohou přetrvávat až několik dnů, i když jsou adekvátně léčené. Zvýšená hydratace během 
chemoterapie a při převodu transplantátu může mít za následek zadržení tekutin s přírůstkem váhy a otoky. Léčba 
léky na odvodnění je jednoduchá a rychlá. 
 
Chemoterapie postihuje všechny rychle se dělící buňky, mezi které patří kromě buněk krvetvorných zejména buňky 
výstelky sliznic celého zažívacího traktu. Pacienti mohou několik dnů po ukončení chemoterapie začít pociťovat 
změnu chutí, může se objevit zvýšené slinění, někdy naopak sucho v ústech, bývá také pocit otoku v krku („knedlík 
v krku“). U některých pacientů se může snížit práh bolesti sliznice úst a krku, což bývá provázeno bolestmi při 
polykání, mluvení apod. Hovoříme o mukozitidě. Bolesti jsou způsobené především snížením vrstvy krycích buněk 
sliznice, kdy dojde k přiblížení velmi citlivých nervových zakončení k povrchu sliznice. Výjimečně pacient není 
schopen příjmu jídla a v takových případech bývá nezbytná infúzní výživa (kapačka do žíly). Bolesti lze účinně tlumit, 
infekci oslabené sliznice se předchází výplachy úst desinfekčním roztokem (Corsodyl nebo Tantum verde). 
 
Kromě sliznice úst a jícnu může být postižena i sliznice žaludku či střeva. Výsledkem mohou být potíže, které se 
obvykle projevují tlakem v oblasti žaludku, pocitem plnosti, po požití potravy či tekutin bývá nevolnost a pocit těžkosti 
v žaludku. Po několika desítkách minut může dojít k vyzvracení žaludečního obsahu a úlevě. Postižení střeva se 
může projevit vzedmutím břicha, nepříjemnými až bolestivými pocity v břiše, řídkými a častějšími stolicemi.  
 
Během potransplantačního období se nedostatek různých druhů krvinek projevuje různě. Nedostatek červených 
krvinek se může projevovat slabostí, malátností, únavností, dušností. Nedostatek krevních destiček může vést 
k rozvoji různých forem krvácení. Léčba spočívá v transfúzích červených krvinek, resp. krevních destiček. 
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Nedostatek bílých krvinek zvyšuje riziko výskytu závažných infekcí. Snaha zabránit jim vede k řadě preventivních 
opatření, která mají snížit množství mikroorganismů, s nimiž nemocný přijde do styku (umístění pacienta na 
jednolůžkovém pokoji, zvýšená osobní hygiena, používání desinfekce, preventivní používání antibiotik apod.). Přes 
všechna preventivní opatření se v době útlumu krvetvorby vyskytne celková infekce u většiny pacientů, přičemž 
většina infekcí je původem přímo z organismu pacienta (z mikroorganismů přítomných na sliznicích, na kůži nebo ve 
střevě). Infekce se projevují vysokou teplotou, tedy horečkou, někdy předchází zimnice a třesavka. Může se objevit 
i zápal plic, močová infekce atd. Při horečkách pátráme po původu, proto pacient může absolvovat řadu krevních 
odběrů, rentgen plic, ultrazvuková a jiná vyšetření. Infekce se dle původu léčí silnými antibiotiky a dalšími 
antimikrobiálními léky.  
 
Bohužel, v období po transplantaci krvetvorby nelze zcela vyloučit závažné celkové komplikace. Ty mohou být 
výjimečně provázeny také nedostatečnou funkcí důležitých orgánů, jako například srdce, plic, jater, mozku či ledvin, 
vzácně může dojít i ke smrti pacienta. Tyto případy jsou však velmi výjimečné a vyskytují se téměř výhradně u velmi 
oslabených pacientů v důsledku závažné a rychle probíhající infekce nebo v důsledku závažného krvácení. 
 
Následné období po transplantaci: 
Jak už bylo uvedeno výše, toto období zahrnuje obvykle prvních 6-12 měsíců po propuštění pacienta po transplantaci 
do domácí péče. V tomto období dochází k obnově imunity dárce v organismu příjemce. V ideálním případě se podaří 
postupně navodit stav, kdy dojde k vzájemné toleranci nově zrající imunity a organismu příjemce (imunita si „zvykne“ 
na příjemce), přičemž nová imunita je nadále schopná vyhledávat a likvidovat zbytkové buňky původního nádorového 
onemocnění. Pro toto období léčby je typické časté ambulantní sledování pacienta, úpravy dávkování léků na tlumení 
imunity (imunosupresiv), sledování případných projevů návratu nemoci, známek obnovy původní krvetvorby příjemce 
a projevů nemoci z reakce štěpu proti hostiteli (GVHD).  
 
Mezi nejčastějšími problémy patří infekce, včetně virových, nemoc z reakce štěpu proti hostiteli (kožní forma se 
projevuje zejména vyrážkou, suchostí kůže, poruchami pigmentace, slizniční forma se nejčastěji projevuje narušenou 
sliznicí v dutině ústní, nechutenstvím, problémy s trávením, průjmy, jaterní forma se projevuje zhoršením jaterních 
testů, někdy žloutenkou). Pokud se nepodaří dosáhnout dobré tolerance mezi organismem příjemce a novou 
imunitou, pak může nemoc z reakce štěpu proti hostiteli přejít v chronickou formu, kdy je nutné užívat dlouhodobě 
různé léky pro tlumení imunity a pacient má různé kombinace potíží (zejména problémy s poruchami sliznice 
a postižení kůže). Rovněž může dojít k návratu původního onemocnění a nahrazování nové krvetvorby (získané 
transplantací) původní krvetvorbou pacienta.  
 
Probírat zde všechny eventuality není možné, protože u každého pacienta se postupuje přísně individuálně a léčebné 
postupy jsou vysoce specializované a složité. Nicméně je důležité zmínit, že někdy léčebné postupy a řešení 
komplikací vyžadují hospitalizaci, takže minimálně během prvního půl roku po transplantaci musí pacient počítat 
s tím, že může mít problémy a může být nutná hospitalizace na specializovaném pracovišti. 
 
Jaký je režim pacienta po provedení výkonu: 
V období chemoterapie se vyvarujte slunění a prochlazení, nekuřte nebo kouření alespoň výrazně omezte, rozhodně 
nepožívejte alkohol a minimalizujte případná rizika infekce (styk osobou trpící infekčním onemocněním atd.). 
Doporučujeme dostatek pohybu i při pobytu v nemocnici, tedy pokud to umožní stav pacienta a současně například 
epidemiologická a jiná opatření, pak jsou vhodné procházky alespoň po budově nejlépe třikrát denně. Stran stravy 
a dalších opatření vás bude průběžně informovat zdravotnický personál. V dalším období by se měl pacient velmi 
pečlivě řídit doporučením lékařů a jiného zdravotnického personálu. 
 
Propuštění z nemocnice: 
Aby mohl být pacient po transplantaci krvetvorby propuštěn domů, musí být splněny čtyři základní podmínky: 

1) Musí být uspokojivé laboratorní výsledky, především krevní obraz. To neznamená, že by se musely parametry 
krevního obrazu zcela normalizovat, ale existují určité nepodkročitelné meze, před jejichž dosažením by bylo 
propuštění domů zatíženo neadekvátním rizikem komplikací. 

2) Pacient nesmí mít aktivní infekci nebo podezření na ni a stav pacienta nesmí vyžadovat podávání léků (např. 
antibiotik) do žíly. Jinými slovy, stav pacienta musí umožňovat běžnou domácí péči. 

3) Pacient musí mít dostatečný příjem potravy bez výraznějších nevolností apod. Pacient může být bezpečně 
propuštěn domů, pokud bez zvláštních opatření sní alespoň polovinu běžných denních porcí stravy. 

4) Pacient musí mít doma dostatečné zázemí s ohledem na svůj stav a rodinnou a sociální situaci. Při velmi dobrém 
domácím zázemí je možné pro propuštění tolerovat, pokud pacient ještě není zcela soběstačný, u pacientů, kteří 
bydlí sami, je samozřejmě propuštění možné až ve chvíli, kdy je pacient plně soběstačný a v dobrém stavu.  
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Jaké jsou možné komplikace: 
Komplikace v jednotlivých fázích léčby byly většinou popsány už v předchozím textu. Je nutné zdůraznit, že samotné 
nádorové onemocnění obvykle představuje významné omezení v běžném způsobu života a u pacientů vhodných pro 
alogenní transplantaci krvetvorby se jedná o taková nádorová onemocnění nebo selhání krvetvorby, která bez 
transplantace způsobí smrt pacienta většinou během několika týdnů či měsíců. Alogenní transplantace má potenciál 
pacienta vyléčit, ale tato léčba je náročná, je zatížená nežádoucími účinky a může dojít k řadě různých komplikací, 
jejichž spektrum je tak široké, že je nelze v tomto textu dopodrobna popsat a probrat. Výjimkou nejsou ani 
dlouhodobé či trvalé nežádoucí účinky, někdy jsou komplikace léčby natolik závažné, že způsobí smrt pacienta. I po 
provedení alogenní transplantace krvetvorby může dojít k návratu základního onemocnění, což může ve svém 
důsledku rovněž vést ke smrti nemocného.  
 
Alternativy výkonu: 
Určitou alternativou alogenní transplantace krvetvorby může být běžná chemoterapie a imunoterapie, nicméně od 
těchto postupů nelze čekat dlouhodobý efekt. U pacientů indikovaných k alogenní transplantaci jiné léčebné metody 
nevedou k vyléčení a nezřídka jsou dokonce v součtu zatíženy větším množstvím nežádoucích účinků a potíží.  
 
Závěrem: 
Bohužel, u některých pacientů neprobíhá vše ideálně, předvídatelně a podle očekávání. Nikdy nelze dopředu říci, 
jaký průběh bude mít léčba u konkrétního nemocného. K nejzávažnějším problémům patří vedle infekcí také návrat 
původního onemocnění a nezvladatelná nemoc z reakce štěpu proti hostiteli (GVHD). Ani alogenní transplantace 
krvetvorby nedává stoprocentní záruku, že všechny nádorové buňky budou zničeny a že se nemoc nevrátí, podobně 
ani přes shodu v imunitních znacích není zaručeno, že se podaří dosáhnout vzájemné tolerance nové imunity 
a organismu příjemce. Při návratu původního onemocnění vypracují lékaři pro pacienta nový léčebný plán a snaží 
se tento nepříznivý stav zvrátit. Volí se různé typy léčby, někdy je podávána další chemoterapie, u některých pacientů 
se volí aplikace imunitních buněk (lymfocytů), které se odeberou původnímu dárci (infuze dárcovských lymfocytů). U 
všech nemocných, kteří byli léčeni chemoterapií, existuje také určité riziko vzniku druhotných nádorových 
onemocnění. 
 
Možnost dalších informací a konzultací: 
Než se definitivně rozhodnete, pravděpodobně se budete chtít poradit se svou rodinou či přáteli. Pokud se chcete 
také poradit s jinými odborníky, kontaktujte prosím pouze takové lékaře, kteří mají dostatek zkušeností s touto 
problematikou. Mimo lékařů našeho pracoviště Vám můžeme doporučit jiné nezávislé odborníky, kteří Vám mohou 
být zdrojem kvalifikovaných informací. Rovněž chceme zdůraznit, že pacienti mají právo na svobodnou volbu 
zdravotnického zařízení, kde se chtějí léčit. Pokud se pacient rozhodne podstoupit léčbu na jiném pracovišti, budeme 
jeho rozhodnutí plně respektovat. Léčba pomocí alogenní transplantace krvetvorby je v České republice prováděná 
v níže uvedených centrech vysoce specializované hematologické péče:  
 

Zdravotnické zařízení Telefonní kontakt 
Hematologicko – onkologické oddělení, Fakultní nemocnice Plzeň 37710 3722 
Ústav hematologie a krevní transfúze, Praha 22197 7282 
Hemato-onkologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc 58844 4181 
IV. interní hematologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové 49583 4612 
Interní hematologická a onkologická klinika, Fakultní nemocnice Brno 53223 3642 

 
Identifikační údaje pacienta(tky): 
Příjmení:  Jméno:  Titul:  RČ:  
 
Identifikační údaje zákonného zástupce, opatrovníka: 
Příjmení:  Jméno:  Datum narození:  
 
Plánovaný výkon: 

Alogenní transplantace krvetvorby 

Vysvětlující pohovor provedl: 
 

identifikace a podpis lékaře 
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Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod, předpokládaný prospěch, způsob provedení, následky 
i možná rizika a komplikace plánovaného výkonu. Dále mi byly vysvětleny možné alternativy včetně jejich 
komplikací a zdravotní důsledky vyplývající z nepodstoupení plánovaného výkonu. Měl(a) jsem možnost 
zeptat se lékaře na všechno, co mě ve vztahu k plánovanému výkonu zajímá a obdržel(a) jsem vysvětlení, 
kterému jsem porozuměl(a). 
 
S provedením výše uvedeného výkonu SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM (nehodící se škrtněte). V případě 
nesouhlasu bude se mnou sepsán Negativní revers. 
 
Dále prohlašuji, že jsem pravdivě informoval(a) ošetřujícího lékaře o dosavadním vývoji zdravotního stavu, 
včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, 
o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro 
poskytování zdravotních služeb a nezatajil(a) jsem žádné okolnosti svého zdravotního stavu, které jsou 
překážkou v provedení výkonu či mohou být v jakékoli souvislosti se vznikem komplikací. 
 
Bylo mi podáno vysvětlení, že v případě výskytu neočekávaných komplikací vyžadujících neodkladné 
provedení dalších výkonů nutných k záchraně mého života nebo zdraví, budou tyto výkony provedeny. 
 
 

V Ostravě dne:    

 
podpis pacienta(tky), zákonného zástupce, 

opatrovníka 
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