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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 léčby pomocí autologních T-lymfocytů vybavených chimérickým antigenním receptorem (CAR-T lymfocyty) je 
intenzivní léčba hematoonkologického onemocnění, které nedostatečně odpovídá na chemoterapii a/nebo 
imunoterapii. Jedná se o registrovaný léčivý přípravek moderní terapie Nejčastěji je podáván pacientům léčeným pro 
různé typy lymfomů z B lymfocytů, akutní B-lymfoblastickou leukemii a mnohočetný myelom. O vhodnosti provedení 
této terapie a o zařazení pacienta do CAR-T programu rozhoduje Transplantační komise Kliniky hematoonkologie 
Fakultní nemocnice Ostrava na základě typu, stádia a vývoje onemocnění u konkrétního pacienta s ohledem na jeho 
celkový stav.  
 
Co jsou to CAR-T lymfocyty: 
T-lymfocyty vybavené chimérickým antigenním receptorem (CAR-T lymfocyty) jsou buňky imunitního systému 
pacienta, které jsou po odebrání z organizmu nemocného v laboratoři geneticky upraveny tak, aby pomoci uměle 
vpraveného receptoru dokázaly rozeznat a útočit na nádorovou buňku, co v konečném důsledků vede k jejímu 
usmrcení. 
 
Jaký je postup při výkonu: 
Léčba pomocí CAR-T lymfocytů se skládá z několika částí, které jsou podrobněji rozvedeny níže:  
 
První část léčby spočívá v odběru autologních (vlastních) bílých krvinek periferní krvi pomocí leukaferézy. Samotný 
proces odběru je podrobněji popsaný v informovaném souhlasu Odběr koncentrátu mononukleárních buněk z krve 
pomocí aferézy, který Vám bude předložený spolu s tímto dokumentem. Odebraný koncentrát bílých krvinek se 
odesílá k výrobě CAR-T lymfocytů příslušné farmaceutické společnosti v různých zemích světa Zpracování 
buněčného koncentrátu a výroba samotných CAR-T lymfocytů se řídí postupy konkrétní společnosti. Z koncentrátů 
bílých krvinek se k výrobě používají T-lymfocyty. Odebraný koncentrát je ve výrobním zařízení farmaceutické 
společnosti pročištěn. Získané autologní T-lymfocyty jsou dále geneticky modifikovány (upraveny) - vybaveny 
chimericky upraveným receptorem (CAR) a pomnoženy na požadované množství. Výrobní proces CAR-T lymfocytů 
může trvat 2 až 6 týdnů. Hotový přípravek se zamrazí a uchovává v parách tekutého dusíku pro další použití. Doba 
uchování zamrazeného produktu je časově omezená a určená výrobcem. 
V případě, že se z jakýchkoliv důvodu nepovede vyrobit CAR-T lymfocyty, nebude Vám žádná část níže popsané 
léčby aplikovaná. 
 
Překlenovací terapie spočívá v podání chemoterapie, imunoterapie nebo radioterapie v období mezi leukaferézou 
a infuzi samotných CAR-T lymfocytů. Tuto léčbu neabsolvují všichni nemocní. Je určená pacientům, u kterých 
z důvodu rozsahu onemocnění nebo jeho rychlého růstu nelze nemocného ponechat bez léčby. Cílem je zpomalení 
růstu onemocnění.  
 
Lymfodepleční terapie spočívá v aplikaci chemoterapie většinou 3 až 5 dnů před samotnou infuzi CAR-T lymfocytů. 
Cílem je snížení počtu lymfocytů v krvi, aby se vytvořilo místo pro množení a přežívaní vyrobených CAR-T lymfocytů.  
 
Převod CAR-T lymfocytů spočívá v jednorázovém podání infuze CAR-T lymfocytů do žíly, tedy do krevního oběhu 
pacienta.  
Suspenze CAR-T lymfocytů je zamražená v jednom, výjimečně v několika vacích tak, aby celkový počet CAR-T 
lymfocytů odpovídal požadavkům výrobce. Před převodem se vak s CAR-T lymfocyty šetrně rozmrazí ve vodní lázni 
při teplotě 37°C. Po rozmrazení se vak obsahující CAR-T lymfocyty připojí pomocí soupravy hadiček ke kanyle 
zavedené do žíly pacienta. Samotná aplikace trvá přibližně 5 až 30 minut a provádí ji vždy lékař. Technicky se tento 
postup zásadně neliší od transfúze. Bezprostřední podání CAR-T lymfocytů může být provázeno některými 
nezávažnými krátce trvajícími vedlejšími účinky, přičemž většina z nich souvisí s látkou zvanou DMSO 

Léčba autologními CAR-T lymfocyty 
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(dimethylsulfoxid), která je ke CAR-T buňkám přidávána před jejich zamražením jako konzervační látka ochraňující 
je před poškozením při zamražení. Pravidlem bývá pocit škrábání v krku, někdy doprovázený dráždivým kašlem. 
Může se objevit také mírná nevolnost. Zcela výjimečně dochází k návalu horka do tváří, závrati, bušení srdce, svírání 
v krku či zčervenání v obličeji. Před aplikaci CAR-T lymfocytů jsou proto všem pacientům podávány léky, které mají 
tyto vedlejší příznaky co nejvíce omezit. Pokud se přesto objeví, je potřeba sdělit to lékaři, který převod CAR-T 
lymfocytů provádí.  
Krevním oběhem se CAR-T lymfocyty dostanou k nádorovým buňkám, které rozeznávají pomocí svého specifického 
receptoru. Po vzájemném spojení (CAR-T lymfocyt – nádorová buňka) se aktivují imunitní procesy, které vedou 
k usmrcení nádorových buněk. 
 
Období po podání CAR-T lymfocytů je pravidelně zatíženo komplikacemi. Většina těchto komplikací ale odezní bez 
následků.  
V prvních dnech po podání se může u více než poloviny pacientů objevit syndrom z uvolnění nadměrného množství 
různých působků, tzv. cytokinů, vyplavovaných z bílých krvinek (anglicky cytokine release syndrome – CRS). Projeví 
se vždy horečkami a někdy také poklesem krevního tlaku a/nebo dušností. U většiny pacientů má lehký průběh, ale 
může se jednat i o závažnou komplikací. Při řešení komplikací lékaři postupují dle podrobně vypracovaných 
doporučených léčebných postupů, které minimalizují riziko závažného průběhu. Léčbu mohou provázet i infekční 
komplikace. V prvních 10 až 14 dnech je pacient hospitalizovaný a pravidelně sledovaný (měří se tělesná teplota, 
krevní tlak a pulz, okysličení krve, hodnotí se dýchání a stav vědomí a různé další parametry stanovované z odběrů 
krve).  
Druhou nejčastější komplikací v prvních dnech až týdnech po podání CAR-T lymfocytů je postižení funkcí nervového 
systému (anglicky immune effector cell-associated neurotoxicity syndrome – ICANS). Nejčastěji se projeví poruchou 
koordinace drobných pohybů (např. psaní), mluvení (obtížné vybavování si slov), paměti nebo koncentrace. Pokud 
je tento syndrom správně rozpoznán a léčen, jeho závažnější formy, projevující se například křečemi, ztrátou 
schopnosti se hýbat nebo bezvědomím, se objeví jen výjimečně. Je proto nutné, aby po dobu prvních 4 až 8 týdnů 
byly u pacienta formou jednoduchého dotazníku zkoušeny funkce paměti, pozornosti, drobných pohybů 
a pojmenovávání předmětů. Důležité je také, aby i rodinní příslušníci pacienta byli upozorněni na možnost výskytu 
těchto změn a nutnost jejich hlášení ošetřujícímu lékaři. Léčba závisí na charakteru a závažnosti neurologických 
projevů a řídí se doporučenými léčebnými postupy. 
Velmi vzácně se může objevit nadměrná aktivace imunitního systému v podobě tzv. syndromu aktivovaných 
makrofágů (MAS), který vyžaduje podání léků tlumících imunitu nebo dokonce chemoterapie.  
Naopak často se objevuje pokles počtu normálních bílých krvinek, krevních destiček nebo červených krvinek, který 
může trvat i několik týdnů nebo měsíců. Nedostatek červených krvinek se u pacienta může projevovat slabostí, 
malátností, únavností nebo dušností. Nedostatek krevních destiček může vést k rozvoji různých forem krvácení. 
Nedostatek bílých krvinek a protilátek zvyšuje riziko výskytu infekcí. Vzhledem k pravidelnému sledování hodnot 
krevního obrazu a podávání transfuzí červených krvinek, krevních destiček, růstových faktorů pro bílé krvinky, 
protilátek anebo preventivních antibiotik se závažné komplikace s tímto spojené objevují zřídka.  
Nikdy však nelze zcela vyloučit, že v období po podání CAR-T buněk nedojde k celkovým těžkým komplikacím. Ty 
mohou být provázené také nedostatečnou funkcí důležitých orgánů, jako je srdce, plíce, ledviny, játra nebo mozek, 
což může vést i ke smrti pacienta. Tyto případy jsou výjimečné, vyskytují se například v důsledku závažné a rychle 
probíhající infekce, závažného krvácení nebo závažného nekontrolovatelného syndromu z uvolnění cytokinů.  
V období po propuštění z nemocnice je zapotřebí, abyste dále byli pečlivě sledovaná/ný. Během druhého měsíce od 
podání CAR-T lymfocytů se u menší části pacientů mohou ještě objevit pozdní neurologické nežádoucí účinky 
podobného charakteru, jako je popsáno výše. Poměrně často ještě i v tomto období přetrvává snížené množství 
normálních krvinek a protilátek. K nejzávažnějším problémům patří návrat (relaps) původního onemocnění.  
 
Alternativy výkonu: 
Léčba hematoonkologických onemocnění je náročná. Ne vždy se daří vše tak, jak by si lékaři i pacienti a jejich blízcí 
představovali. Buněčná terapie pomocí CAR-T lymfocytů je i přes svá úskalí mnohdy jedinou možností, jak vyléčit či 
stabilizovat některá nádorová onemocnění.  
Podání CAR-T buněk je v aktuálním stavu Vašeho typu hematoonkologického onemocnění vhodné za účelem 
dosažení co možná nejlepšího léčebného výsledku a dlouhodobé stabilizace nemoci. Váš ošetřující lékař s Vámi 
detailně probere a nastíní další léčebné možnosti a alternativy, které však nemusí být stejně účinné.  
 
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 lékaře, kteří mají dostatek zkušeností s touto problematikou. Mimo 
lékařů našeho pracoviště Vám můžeme doporučit jiné nezávislé odborníky z dalších hematoonkologických center 
v ČR, kteří Vám mohou být zdrojem kvalifikovaných informací a nejsou přitom nikterak zainteresováni na provedení 
této konkrétní terapie 
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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 
I. interní klinika – klinika hematologie, Všeobecná fakultní nemocnice Praha 22496 6335 
Interní hematologická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha 26716 2292 

 
Možná omezení v obvyklém způsobu života a v pracovní schopnosti po podání CAR-T lymfocytů: 
Možné komplikace tohoto léčebného výkonu a dočasné omezení obvyklého způsobu života jsou detailně popsány 
v předchozích částech tohoto souhlasu. Nekomplikované podání CAR-T lymfocytů obvykle znamená hospitalizaci 
v délce 2 až 5 týdnů. V případě komplikací může být tento časový interval i delší. Závažné komplikace s možným 
přímým ohrožením života nejsou příliš časté a provází asi 10-20% všech podání CAR-T terapie. Pokud jsou 
adekvátně léčeny, nepřesahuje úmrtnost na tyto komplikace 5% případů. Po provedení CAR-T terapie následuje 
období rekonvalescence, které většinou trvá 3-9 měsíců, toto již probíhá v domácím prostředí pacienta, jsou nutné 
opakované ambulantní kontroly na specializovaných hematoonkologických poradnách Kliniky hematoonkologie 
Fakultní nemocnice Ostrava. Změny v pracovní schopnosti a zdravotní způsobilosti jsou možné, jsou u každého 
nemocného individuální a závisí na celkovém klinickém stavu pacienta, stavu základního hematoonkologického 
onemocnění a přítomnosti přidružených onemocnění.  
 
Informace o zpracování osobních údajů: 
Výroba CAR-T lymfocytů z Vašich vlastních bílých krvinek je logisticky nároční proces, který vyžaduje spolupráci 
a koordinaci Fakultní nemocnice Ostrava s farmaceutickou společnosti. Aby tento proces proběhl bezpečně 
a zabránilo se záměně v kterémkoliv kroku výroby budou Vaše osobní údaje poskytnuté farmaceutické společnosti 
prostřednictvím elektronického objednávacího systému, budou uvedené na koncentrátu bílých krvinek získaných 
aferézou a dokumentaci, která se spolu s koncentrátem odesílá firmě do výrobního místa.  
K tomuto dokumentu proto dostanete informovaný souhlas se zpracováním Vaších osobních údajů farmaceutickou 
společnosti, která pro Vás CAR-T lymfocyty bude vyrábět. Přečtěte si pozorně i tento dokument. Farmaceutická 
společnost Vám umožňuje i odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. V případě, že jste ale v úvodu 
s léčbou souhlasili, odvoláním svého souhlasu znemožníte zachování identity a nebude tudíž možné CAR-T 
lymfocyty vyrobit. 
 

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

Léčba autologními CAR-T lymfocyty 

Vysvětlující pohovor provedl: 

 

identifikace a podpis lékaře 
 
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. 
 
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. 
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Podpisem tohoto informovaného souhlasu se zároveň poskytuje nezbytný a nedílný souhlas s předáváním 
osobních údajů vedených ve Fakultní nemocnici Ostrava a vztažených k této léčbě farmakologické 
společnosti Novartis. Bez poskytnutí tohoto souhlasu by jakýkoli další souhlas s touto léčbou léčbu 
neumožňoval.  
 
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 
 
 
 


