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Úvod  

Po návštěvě kartotéky hematologické kliniky jsem byla překvapena, kolik 

lidí se lečí s hematoonkologickou chorobou, mezi nejčastější patří lymfomy, 

leukémie a myelomy. Péče o onkologické pacienty je velmi náročná a specifická. 

Její součástí je léčba cytostatiky, radioterapie a různé invazivní výkony. Pro obor 

hematoonkologie je specifická transplantace krvetvorných kmenových buněk. 

Celý proces transplantace je náročný a podílí se na něm mnoho odborníků z 

různých oborů medicíny.  

Téma bakalářské práce Ošetřovatelská péče o pacienta hospitalizovaného 

pro autologní transplantaci periferních hematopoetických buněk jsem si vybrala 

především na základě svého pracovního zařazení na transplantační jednotce. 

Cílem této práce je přiblížit problematiku stále více diskutované 

onkologické nemoci mnohočetný myelom se zaměřením na diagnostiku, léčbu a 

ošetřovatelskou péči. 

 Již první den mého pracovního působení mě fascinovalo prostředí 

hematologické kliniky, zvláště oddělení transplantační. První setkání s pacienty a 

přiblížení se k péči o ně, jen z neodborného pohledu sanitáře pro mě bylo něčím 

úplně novým. Bylo to pro mě poprvé, kdy jsem stála na druhé straně řeky, do té 

doby jsem byla ve zdravotnickém zařízení pouze jako pacient. 

V této práci se zabývám především autologní transplantací krvetvorných 

kmenových buněk a diagnózou mnohočetný myelom. Zpracovala jsem 

případovou studii 59leté pacientky s tímto onemocněním, která autologní 

transplantaci absolvovala. 

V praktické části je popsán průběh onemocnění, průběh celé hospitalizace 

od příjmu po propuštění. Ošetřovatelské anamnéza je zpracována dle modelu 

funkčního zdraví podle Marjory Gordon, dále jsem stanovila hlavní ošetřovatelské 

problémy. V neposlední řadě se práce zabývá v rámci dlouhodobé péče o edukaci 

pacientky v rizikovém období 100 dní po transplantaci. 

„Jen ten zápas je ztracen, který je ztracen v naší duši.“  

Ota Pavel  
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Anatomie a fyziologie krvetvorby 

1.1.1 Krev 

Skládá se z buněčných elementů a tekuté části. Tekutá část se nazývá krevní 

plazma. Buněčné elementy, tj. erytrocyty, leukocyty a trombocyty. Tyto krevní 

elementy zajišťují transport kyslíku, imunitu a krevní srážení. Obsahem krevní 

plazmy je kromě vody mnoho proteinů a molekuly rozpustné ve vodě.  Objem 

krve u dospělého člověka je 4–6 litrů, což tvoří 8 % tělesné hmotnosti. (Rokyta a 

kol. 2015)  

1.1.2 Tvorba krve (hematopoéza) 

Jednotlivé typy formovaných elementů jsou schopny plnit svoji funkci po 

omezenou dobu, mají rozdílnou délku života, proto se krvinky a krevní destičky 

neustále doplňují. (Langmeier a kol. 2009).  

Kostní dřeň obsahuje pluripotentní hematopoetické kmenové buňky, mají 

základní vlastnost všech kmenových buněk, jsou schopny kompletní sebeobnovy. 

Tato kmenová buňka dále proliferuje a její hlavní funkcí je diferencovat se v 

progenitoré buňky, které jsou již zadané pro jednotlivé krevní řady. Tato 

diferenciace byla studována a vžily se názvy, které reflektují, jaká buněčná linie z 

dané kultury vzniká (CFU – colony forming unit). Na časném stupni diferenciace 

se tak odděluje společný prekurzor pro granulocytární, erytrocytární, 

myelomonocytární a megakaryocytární řady (CFU-GEMM) a prekurzor pro 

lymfocytární řadu (lymfoidní progenitor). (Rokyta a kol. 2015)  

CFU-GM se diferencují do granulocytové řady a monocytové řady, BFU-E, 

CFU-E do erytroidní řady, CFU-G do granulocytové řady, CFU-M diferencují do 

monocytové řady a CFU-L do lymfocytové řady. GM-CSF, tj. granulo-

makrofágové kolonie stimulující faktor, podporuje diferenciaci do granulocytové 

a monocytové makrofágové řady. G-CS, tj. granulocytové kolonie stimulující 

faktor, podněcuje diferenciace granulocytů. Účinek na diferenciaci a produkci 

buněk mají i interleukiny a interferony. (Kozák a kol. 2001)  
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Významné je i prostředí, ve kterém probíhá diferenciace vlivem růstových 

faktorů (cytokinů). Hematopoéza je závislá na přísunu stavebních látek 

(aminokyseliny, železo a některé vitamíny). Místo jejich tvorby se během vývoje 

organismu mění. Krvetvorba je zahájena prenatálně na povrchu žloutkového vaku 

(2. až 3. týden), poté je přesunuta do jater a sleziny a v období fetálním je 

lokalizovaná do kostní dřeně všech kostí. Po uplynutí 20. roku života je 

krvetvorba omezena jen na červenou kostní dřeň některých kostí, v ostatních 

kostech ustává, aktivita kostní dřeně se snižuje a mění svůj vzhled. (Langmeier a 

kol. 2008) 

1.1.3 Erytrocyty 

Proces produkce červených krvinek se nazývá erytropoéza, erytrocyty se 

vyvíjí z erytroblastů kostní dřeně, které se diferencují z pluripotentní 

hematopoetické buňky. Tvorba erytrocytů je řízena nároky tkání na dodávku 

kyslíku. Růstový erytrocytární faktor – erytropoetin, který je produkován zejména 

v ledvinách, se váže na receptor nezralého prekurzoru pro červenou krvinku, 

potencuje syntézu hemoglobinu, membránových proteinů a diferenciaci 

erytroblastů. (Rokyta a kol. 2015) 

 Jejich hlavní funkcí je transport dýchacích plynů. Během vývoje v kostní 

dřeni ztrácejí jádra a většinu organel. Nejsou schopny se dále dělit, jejich 

metabolismus je závislý na anaerobní glykolýze. Počet červených krvinek závisí 

na vývojovém stupni organismu a na pohlaví, dospělý člověk má zhruba od 3,5 – 

5,8x1012/l. Jejich velikost není stejná, délka života je poměrně dlouhá, 110–120 

dnů. (Langmeier a kol. 2009) 

1.1.4 Leukocyty 

 Mezi leukocyty řadíme granulocyty, monocyty a lymfocyty. Granulocyty a 

monocyty jsou produkovány v kostní dřeni. Tam probíhá jejich diferenciace 

z kmenové buňky pod kontrolou růstových faktorů. Nejmladším morfologicky 

odlišitelným elementem je prekurzovaná buňka granulocytární řady myeloblast. 

Vzniká z progenitorové buňky pro granulocyty (CFU-G). Dále se 

diferencuje na promyelocyt, myelocyt, metamyelocyt, tyč a zralý granulocyt – 

neutrofilní, bazofilní a eozinofilní. 



 

 

9 

Produkce granulocytů a monocytů se zvyšuje vyplavením cytokinů 

(z důvodu infekce, zánětu, alergie či traumatu). Primární funkcí leukocytů je 

ochrana organismu proti infekcím, tuto funkci plní společně s humorální složkou 

imunity, protilátkami (imunoglobuliny) a komplementem. Neutrofily, bazofily, 

eozinofily a monocyty pohlcují a destruují pohlcené bakterie a buněčné zbytky, 

provádějí fagocytózu. Neutrofily jsou nejpočetnější leukocyty. Eozinofily 

provádějí také fagocytózu, ale v menší míře než neutrofily a hromadí se v místě 

alergické reakce, kde detoxikují zánět rozkladem mediátorů. Bazofily zejména 

fagocytují, hrají důležitou roli v patogenezi alergické reakce. 

Monocyty vznikají z prekurzorové kmenové buňky – monoblastu, ten je 

odvozován od progeniterové buňky CFU-GM a CFU-M. Z monoblastu vzniká 

promonocyt a z něj zralý monocyt. 

Monocyty provádějí fagocytózu velkých elementů, červených krvinek a 

parazitů, jsou prekurzory tkáňových makrofágů. Syntetizují, skladují a uvolňují 

řadu mediátorů, například interleukin 1 a hematopoetické růstové faktory, také 

hrají roli v protinádorové imunitě. (Rokyta a kol. 2015; Kozák a kol. 2001) 

1.1.5 Lymfocyty  

Vznikají diferenciací pluripotentní kmenové buňky na bipotentní 

progenitorové lymfoidní buňky v kostní dřeni, odvozují se od nich dvě funkčně 

odlišné řady lymfocytů. Nezralé buňky – lymfoblasty, ze kterých další 

diferenciací a zráním vznikají zralé prolymfocyty dávající vznik lymfocytům. 

Získaná neboli nespecifická imunita je jejich funkcí, má dvě složky – 

humorální a buněčnou, obě úzce spolupracují.  Buněčnou imunitu obstarávají T-

lymfocyty, které mají zásadní úlohu v řízení celé obranné reakce a zabíjí 

napadenou buňku. Celkové množství leukocytů se u dospělého člověka pohybuje 

od 4,0 – 10,7x109/l. 

• T-lymfocyty se tvoří v kostní dřeni, vyzrávají v thymu. Rozlišují se 

do skupin s různými funkčními vlastnostmi. Cytotoxické buňky 

jsou útočné, schopny přilnout na buňku s cizími antigegy, poté 

poruší její membránu a vpustí do ní cytotoxické látky, které ji 

zničí. Význam mají především při destrukci virem napadených a 

rakovinných buněk. Dalším vyzráváním těchto buněk vznikají 
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paměťové buňky, které aktivují cytotoxické buňky při napadení 

tímtéž patogenem. Pomocné buňky stimulují proliferaci 

cytotoxických T-buněk, stimulují diferenciaci a vyzrávaní B-

lymfocytů a makrofágů a některé jejich cytokiny mají účinky na 

neutrofily a makrofágy. Supresorové buňky po eliminaci patogenu 

ukončují imunitní odpověď, produkují cytokiny, které snižují, až 

zastavují aktivitu ostatních složek imunity. 

• B-lymfocyty zodpovídají za imunitu humorální. Jejich původ je 

v kostní dřeni, předpokládá se, že vyzrávají v kostní dřeni a 

v lymfatických tkáních stěny střev. Po stimulaci příslušného 

receptoru antigenem se B-lymfocyt začne dělit a vzniká skupina 

buněk se stejnými receptorovými typy – klon, který se specializuje 

do dvou skupin: plazmatické buňky a paměťové buňky. 

Nejprve dochází k blastové transformaci lymfocytu, která je 

následovaná vznikem plazmablastu, který vyzrává z proplazmocyt 

a dále ve zralou plazmatickou buňku – plazmocyt. CD38 je 

charakteristický imunofenotypickým znakem pro zralé a nezralé 

plazmatické buňky. 

Plazmocyt je imunokompetentní buňka, která je schopna vytvářet 

specifické protilátky, její životnost je jen několik dní a uplatňuje se 

v akutní fázi infekce. B-paměťových buněk vznikne málo, ale mají 

delší životnost a po opakovaném setkání s antigenem se začnou 

rychle množit a diferencovat v plazmocyty. 

• Protilátky jsou bílkoviny typu imunoglobulinů, které se skládají 

z dvou těžkých a dvou lehkých řetězců. Mají přímý účinek na 

infekční agens nebo nepřímo opsonizací, což je posílení odpovědi 

fagocytujících buněk vazbou protilátky na antigen. Protilátky se 

dělí do pěti tříd podle těžkých řetězců. IgG: po vzniku zánětu jejich 

množství roste, jsou příčinou zvyšující se sedimentace, odpovídají 

za specifické humorální reakce a opsonizují. IgM: shlukují 

mikroorganismy a usnadňují jejich zničení makrofágy. IgA: 

sekreční protilátky, vyskytují se ve slinách, slzách a na sliznicích. 
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Zabraňují adhezi bakterií na sliznicích, neutralizují bakteriální 

toxiny a viry. IgD a IgE: zodpovídají za přecitlivělost (alergické 

reakce).  

• NK buňky jsou velké granulární lymfocyty, liší se od B a T 

lymfocytů tím, že nedokážou rozeznávat specifické antigeny. Ničí 

antigenně odlišné buňky bez nutnosti předchozího setkání. Najdou 

a zničí buňku napadenou jakýmkoliv virem. Jejich hlavní funkcí je 

ochrana organismu před nádorovým bujením a dalšími 

patologickými procesy. (Rokyta a kol. 2015; Kozák a kol. 2001) 

1.1.6 Trombocyty  

Megakaryocytová řada je odvozena od progenitorových buněk CFU-Meg, 

ze kterých se diferencuje prekurzorová buňka megakaryoblast, poté se vyvine 

promegakaryocyt a poté pomocí endomitóz megakaryocyt. (Kozák a kol. 2001) 

Je to největší hematopoetický element kostní dřeně. Proliferace a 

diferenciace je řízena trombopoetinem. Nemají jádro, ale obsahují mitochondrie. 

Normální počet u člověka je 140 – 400x109/l. (Rokyta a kol. 2015) 

Obsahují granula, která se podle obsahu dělí na denzní (ADP, ATP, vápník, 

serotonin) a alfa-granula obsahující destičkový faktor 4, fibrinogen, růstový 

faktor, von Willebrandův faktor). Fosfolipidové plazmatické membrány 

(destičkový faktor 3) mají uplatnění při hemokoagulaci. Jejich nedůležitější 

funkce je účast při zástavě krvácení. Hemostáza brání ztrátám krve při porušení 

integrity cévní stěny. (Langmeier a kol. 2009)    

1.2 Patofyziologie mnohočetného myelomu 

Patogeneze je komplexní, zahrnuje jak změny v rámci kmenové buňky 

potenciálního klonu, tak změny mikroprostředí. Zvýšená sekrece IL-6 a 

angiogeneze je důležitá podmínka pro přežití klonu MM, výsledkem těchto dějů je 

maligní transformace plazmatické buňky, tvorba klonu buněk MM a útlak kostní 

dřeně. 

Ve většině případů produkuje klon mnohočetného myelomu monoklonální 

imunoglobulin (M-protein neboli paraprotein). M-protein třídy IgG nejčastěji, 

méně často IgA a další třídy raritně. Jelikož jsou tyto protilátky patologické, 
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nejsou schopné plnit jejich základní funkci, chránit organismu před infekcí. 

Monoklonální bílkoviny navíc utlačují zdravé plazmocyty, čímž je oslabena 

tvorba nových protilátek. Dochází i k útlaku dalších buněk krvetvorby. 

Myelomové buňky tvoří kromě M-proteinu látky, které aktivují buňky 

odbourávající kosti. (Adam, Maisnar a kol. 2008; Rokyta a kol. 2015) 

1.2.1 Maligní onemocnění plazmatických buněk 

Monoglonální gamapatie nejasného významu (MGUS) 

Toto onemocnění je považováno za prekancerózní stav, v krvi je detekován 

paraprotein (M-komponenta). V 1 % se tento stav rozvine do MM. (Oldřichová 

2016) 

Kritéria pro diagnostiku doutnajícího mnohočetného myelomu jsou 

nepřítomnost kritérií pro MM nebo amyloidózu a přítomnost monoklonálního 

proteinu ≥30 g/l nebo klonální populace z plazmatických buněk v kostní dřeni 10 

%. Solitární/extramedulární plazmocytom je charakteristický osteolytickými 

ložisky a u této choroby se nevyskytují systémové známky MM (CRAB). 

Leukémie plazmatických buněk je definována přítomností klonálních 

plazmatických buněk v periferní krvi >2000/l nebo 20 % leukocytů. 

Waldenstromova makroglobulinemie má kritéria onemocnění: monoklonální 

gamapatie IgM, infiltrace kostní dřeně plazmocyty ≥10 % nebo infiltrace 

plazmocyty typickým imunofenotypem. Amyloidóza je typická přítomností 

celkových příznaků, které s ní souvisí, pozitivní barvení amyloidu, průkaz, že 

amyloid je v lehkých řetězcích a přítomnost proliferativního onemocnění 

z monoklonálních plazmatických buněk. (Špička a Maisnar 2017)     

1.3 Mnohočetný myelom  

1.3.1 Definice 

MM (plazmocytový myelom, mnohočetný plazmocytom, Kahlerova nemoc) 

je klonální onemocnění plazmatických buněk. (Rokyta a kol. 2015) 

 Tyto buňky se kumulují v kostní dřeni a nadměrně produkují monoklonální 

bílkovinu. (Špička a Maisnar 2017)  
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1.3.2 Etiologie a epidemiologie 

Podobně jako u jiných hematologických malignit je vyvolávající příčina 

mnohočetného myelomu neznámá. Vyšší riziko onemocnění touto chorobou 

zřejmě souvisí s genetickou predispozicí i exogenními faktory. Příbuzní pacientů 

s myelomem mají 3–6x vyšší riziko téže choroby.  Mezi vlivy prostředí patří 

ionizující záření, chemikálie a pesticidy. (Špička et al. 2005) 

Roli hrají i vrozené a získané defekty imunity a obezita. (Adam, Maisnar a 

kol. 2008) 

Je známo, že MM je onemocnění spíše staršího věku, medián 85 % 

diagnostikovaných pacientů je více než 65 let, černoši mají dvakrát vyšší 

incidenci než bílá populace. V České republice je myelom považován za 

vzácnější, jeho výskyt však stoupá. Je považován za druhé nejčastější 

hematologické onemocnění. Ve Spojených státech amerických tvoří 1,6 % všech 

onkologických onemocnění a zhruba 10 % všech hematologických malignit, 

v roce 2015 bylo zaznamenáno 11 000 úmrtí. (Špička a Maisnar 2017).    

1.3.3 Klinické projevy 

Symptomatologie 

Diagnóza MM je doprovázena třemi základními rysy: infiltrace kostní 

dřeně, produkce monoklonálního imunoglobulinu a kostní postižení. Mezi kostní 

příznaky patří především bolest kostí, nejčastěji zad a hrudníku, někdy bolesti 

kostí končetin. Osteolytická ložiska mohou vést k patologické zlomenině 

doprovázené prudkou bolestí. V některých případech může vést rychlé 

odbourávání kosti také k hyperkalcémii, což je další z příznaků symptomatického 

MM.   U části pacientů se mnohočetný myelom projeví zhoršením ledvinných 

funkcí až renálním selháním s nutností hemodialýzy. Další symptomatologickou 

oblastí mohou být rekurentní infekce, zvláště bakteriální. Únava, slabost a celkové 

vyčerpání patří mezi charakteristické znaky, které mohou být způsobené 

přítomností anémie. (Špička et al. 2005) 

Pacient může trpět periferní neuropatií nebo hyperviskozitou. Také může 

dojít k úbytku hmotnosti, nauzee, renálnímu postižení. Onemocnění může nějakou 

dobu probíhat asymptomaticky. (Špička a Maisnar 2017) 
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Stanovení diagnózy 

Časná diagnostika choroby je dosti obtížná, protože klinické příznaky v 

případě MM jsou často velmi nespecifické. 

V roce 2014 byly Mezinárodní pracovní myelomovou skupinou 

zrevidovány diagnostická kritéria pro tuto diagnózu. Rutinně se provádí 

následující vyšetření ke stanovení diagnózy:  

• Krevní obraz s diferenciálním rozpočtem  

• Biochemické parametry albumin, kalcium kreatinin, 

ionty a urea 

• Elektroforetické vyšetření bílkovin (ELFO) v moči a 

séru včetně imunofixace 

• Mezi další vyšetření patří jaterní testy, sedimentace, 

CRP, RTG hrudníku, vitamin D a B12 a PET/CT 

hrudníku, břicha a pánve, pokud se některé z těchto 

ukazatelů jeví jako rizikové, pacientovi se provádí další 

laboratorní vyšetření 

• Beta2-mikroglobulin, laktátdehydrogenáza, volné lehké 

řetězce v séru, aspirace kostní dřeně, trepanobiopsie 

včetně cytogenetiky, flowcytometrie, fluorescenční 

hybridizace in situ, imnohistochemie. (Špička a Maisnar 

2017) 

Současná klasifikace rozlišuje asymptomatický MM (smoldering myelom) s 

hodnotou M-Ig v séru nad 30 g/l a přítomností více než desetiny klonálních 

plazmatických buněk v kostní dřeni, ale bez klinických příznaků. (Oldřichová, 

2016) 

V rámci diagnostiky symptomatického MM musí být splněna následující 

kritéria: 

• Klonální populace plazmatických buněk ≥10 % nebo 

kostní či extramedulární plazmocytom potvrzený 

biopsií. 
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• Jedno nebo více kritérií MM: hyperkalcemie: calcium 

>2,75 mml/l (C), renální insuficience: koncentrace 

kreatinin >177 µml/l či glomerulární filtrace <40 

ml/min/1,73 m2 (R), anémie: koncentrace hemoglobinu 

<100 g/l nebo o 20 g/l pod dolní hranici normy (A), 

kostní léze: jedna či více kostní postižení na RTG 

skeletu, CT – osteolýza/osteoporóza (B). 

CRAB je zkratka pro označení těchto kritérií. (Špička a Maisnar 2017) 

 

Staging  

Mezinárodní stagingový systém, ISS (International staging systém), má tři 

stádia onemocnění, které se odvíjí od hodnot beta2-mikrogbulinu v séru a hodnot 

albuminu, tento systém je nejrozšířenější. IMWG nedávno vytvořila nový 

zrevidovaný mezinárodní stagingový systém R-ISS, který tvoří tradiční kritéria 

plus přítomnost chromozomálních abnormalit, což je detekováno pomocí 

interfázové fluorescenční hybridizace in situ a koncentrace laktátdehydrogenázy 

v séru. Tento systém byl vytvořen k predikci přežití bez progrese i celkového 

přežití, je doporučen k budoucímu využití stejně jako návrh používat metodu 

fluorescenční hybridizace in situ u všech nově diagnostikovaných případů 

myelomu. Předpoklad do budoucna je role genetického vyšetření při stagingu, ale 

v současné době je tato metoda nepraktická. Dále jsou v tabulce zobrazena 

klinická stádia podle systému Durie-Salmona. (příloha č. 2) (Špička a Maisnar 

2017)  

„Je založený na kombinaci klinických parametrů a velikostí nádorové masy, 

přínos některých faktorů je však sporný. Typickým příkladem je stupeň kostního 

postižení.“ (Špička et al. 2005 s. 43). 

Fyziologický nález při RTG vyšetření skeletu, ačkoliv spadá pod málo 

pokročilého onemocnění, může být paradoxně u rychle se rozvíjející formy. Tento 

systém zahrnuje subklasifikaci v rámci kreatininu, kde je A) ≤ 177 µmol/l a B) 

>177 µmol/l. (Špička et al. 2005) 
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Laboratorní vyšetření imunofixační elektroforéza nám pojmenuje 

paraprotein, například IgG a stanovení volných lehkých řetězců, kappa a lambda. 

(Šálek 2008) 

1.3.4 Terapie  

K léčbě MM se nejčastěji používá kombinace cytostatik, necytostatických 

léčiv, glukokortikoidů, doplněná autologní transplantací krvetvorných buněk. 

S léčbou protinádorovou probíhá souběžně léčba podpůrná – léčba bolesti, léčba 

řešící komplikace léčby nebo samotného onemocnění a léčba proti odbourávání 

kostí. (Vorlíček, Abrahámová, Vorlíčková 2012)  

 Volbu léčebných možností určuje genová exprese klonální plazmatické 

buňky a zdatnost pacienta včetně komorbidit a aktuálního zdravotního stavu 

pacienta. (Špička a Maisnar 2017) 

 

Chemoterapie  

V léčbě se využívá jejich cytotoxického účinku na buňky, které rostou a dělí 

se. Cytostatika zasahují do buněčného dělení, poškozují genetickou informaci 

buněk, a to vede ke zpomalení nebo zastavení růstu nádoru. Tento efekt však 

postihuje i buňky zdravé. Nejvíce jsou poškozovány sliznice GIT a krvetvorba, 

protože se tam buňky nejrychleji obnovují. (Zítková a kol. 2016) 

Používaná cytostatika: 

• Melphalan: patří mezi alkylační činidla, v perorální podobě je ho 

nutné podávat 30 minut před jídlem, jinak je léčba neúčinná (velmi 

špatně se vstřebává ze zažívacího traktu). Je doporučena kryoterapie 

při jeho podání. Mezi nežádoucí účinky patří myelosuprese, 

mukozitida, nauzea. 

• Cyklofosfamid: patří také do skupiny alkylačních činidel, používá se 

tabletově i nitrožilně. Mezi nežádoucí účinky řadíme myelosupresi, 

nevolnost, vomitus, při vysokých dávkách nefrotoxicita, 

kardiotoxicita a alopecie. (Adam, Maisnar a kol. 2008; Vorlíček, 

Abrhámová, Vorlíčková 2012) 
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Radioterapie 

Radioterapie ničí nádorové buňky podobně jako chemoterapie, obvykle se 

používá jako doplněk cytostatické léčby. Výhodou je, že je možné ji zacílit, aniž 

by poškodila tkáně v celém organismu. Kurativní radioterapie se používá s cílem 

usmrtit téměř všechny myeloidní buňky v místě záření a probíhá dlouhodobě. 

Paliativní ozařování (analgetické) nemá likvidační účinek, spíše pomáhá zmírnit 

bolesti v místě ložiska. Mezi nežádoucí účinky patří poškození krvetvorby, 

alopecie a postradiační syndrom (únava, letargie, nauzea, bolest hlavy, 

nechutenství). (Vorlíček, Abrhámová, Vorlíčková 2012; Česká myelomová 

skupina 2017)   

 

Glukokortikoidy 

Mezi zástupce patří dexametazon a prednison, tyto přípravky intenzivně 

poškozují myelomové buňky, přitom nemají negativní vliv na kostní dřeň, netlumí 

tvorbu ostatních krevních elementů. Pozor na náhle přerušení léčby, léčba musí 

být postupně vysazována, může dojít k tzv. abstinenčnímu syndromu. Mezi 

nežádoucí účinky patří oslabení obranyschopnosti, dráždí žaludeční sliznici, 

zadržují v těle soli a tekutiny, tím zvyšují krevní tlak a může docházet k otokům. 

Dochází ke zvýšenému vylučování draslíku a vápníku, tím může dojít k závažné 

komplikaci u pacientů se srdečními poruchami a u žen v menopauze, kde se začne 

rozvíjet osteoporóza. Mohou usnadnit vznik hluboké žilní trombózy, způsobit 

kožní změny a alergické reakce. Způsobují změny nálad až po hluboké deprese, 

mohou být příčinou nespavosti, bolestí hlavy. (Adam, Maisnar a kol. 2008; Česká 

myelomová skupina 2017) 

 

Druhy léčebných režimů 

Režimy indukční jsou užívané k navození remise či léčbě relapsu, 

následující konsolidační režimy jsou k prohloubení remise (další cykly stejnou 

léčbou). (Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP 2009) 
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Nové metody léčení – necytostatické 

Nejširší vliv mají moderní léčiva používaná od nového tisíciletí, patří mezi 

ně biologické imunomodulační léčby.  

 

Imunomodulační látky 

Thalidomid je první zástupce tzv. IMIDs (immunomodulatory drungs) 

léčby, která má značně široké spektrum v biologické účinnosti léčby MM. Je to 

derivát kyseliny glutamové, kromě imunomodulačních účinku je také 

protizánětlivý a antiangiogenní. Mezi jeho nežádoucí účinky patří velké procento 

výskytu polyneuropatií, proto není doporučeno dlouhodobé podávání, další 

nežádoucí účinek je zvýšené riziko žilní trombózy, zejména v kombinaci 

s dexametazonem.  

Výsledky klinických studií potvrzují vysoký léčebný potenciál kombinace 

bortezomidu (Velcade) a thalidomidu v přímo léčbě i v léčbě relapsu. Nemocným 

se otevírá nová perspektiva léčby režimem dvou vysoce účinných léčiv 

s akceptovatelnou toxicitou.  

Lenalidomid (Revmilid) je imunomodulační léčivo druhé generace, je 

minimálně neurotoxické na rozdíl od thalidomidu, problém je v České republice 

však ve schválení úhrady ze zdravotního pojištění.  

 

Inhibitory proteasomu  

Bortezomid (Velcade) je dostupný od roku 2005, v současnosti již existuje 

řada generik. Je indikovaný pro všechny linie léčby. V kombinaci 

s dexametazonem nebo s dexametazonem a thalidomidem se využívá v indukční 

fázi léčení s nově diagnostikovaným MM před vysokodávkovanou chemoterapií 

s transplantací krvetvorných buněk. Je to derivát kyseliny boronové, 

dipeptidylborát. Protinádorový účinek je zprostředkován reverzibilní inhibicí 26S 

proteasomu, což je multiproteinový komplex, který má důležitou úlohu při 

degradaci bílkovin. Tímto procesem jsou z buňky eliminovány chybně přepsané, 

špatně složené, staré či nějak defektní proteiny. Toto vede ke zpomalení nebo 

zastavení buněčného dělení. Bortezomid nepřímo blokuje faktory, které jsou 

zodpovědné za zánětlivé odpovědi, proliferaci a apoptózu. Mezi nejzávažnější 
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nežádoucí účinky patři periferní neuropatie a z hlediska hematologického, 

trombocytopenie. (Klener 2010; Ščudla 2009; Zahradová, Plonková, Grácová, 

Hájek 2016) 

  

Carfilzomid 

Je účinnější a jeví známky efektivity i při rezistenci na bortezomid, jeho 

účinky jsou srovnatelné s bortezomidem. Navíc má mnohem méně nežádoucích 

účinků. (Klener 2010)  

 

Terapie nově diagnostikovaného MM 

U nově diagnostikovaných nemocných s MM vyššího věku nad 65 let nebo 

u jedinců nesplňující kritéria pro použití transplantační metody, mající jiné 

závažné onemocnění, se používají léčebné programy senior. V současnosti režimy 

spočívají v cytostatických léčivech, glukokortikoidech a v přidání nových léčiv, 

režimy s thalidomidem MPT a CTD nebo s bortezomidem CVD a VMP. MP 

(Melphalan, prenison) režim se používá již jen rezervovaně. 

Kandidáti pro autologní transplantaci kmenových buněk byli standardně 

léčeni indukčními režimy, označované jako VAD (vikristin, adriamycin, 

dexametazon), v současnosti se tento režim nepoužívá ani pro konvekční léčebné 

režimy. Standardní jsou programy junior s thalidomidem a bortezomidem – 

režimy CTD či CAD a CVD. 

Tzv. vstupní indukční terapie dosáhne dostatečnou cytoredukci, už po 

opakování čtyř cyklů léčby u naprosté většiny pacientů. Následující krok je tzv. 

stimulační nebo též mobilizační chemoterapie (Cyklofosfamid) s podáním 

leukocytárních růstových faktorů a poté sběr periferních hematopoetických buněk 

a jejich zpětná autologní transplantace po vysokodávkované chemoterapii. 

(Cetkovský, Mayer, Starý, Hričinová et al. 2016; Společnost pro transfuzní 

lékařství ČLS JEP 2009; Ščudla 2009, Špička et al. 2005; Špička a Maisnar 2017; 

Zahradová, Plonková, Grácová, Hájek 2016)  

 

Druhy transplantací  

• Syngenní – dárcem je jednovaječné dvojče nemocného 
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• Alogenní – je podání kostní dřeně nebo periferních krvetvorných 

buněk od dárce (příbuzný, nepříbuzný). Tento způsob léčby se volí, 

pokud kostní dřeň po podání chemoterapie je stále poškozena 

maligním onemocněním. 

• Autologní transplantace periferních hematopoetických buněk – dárce 

transplantátu je sám pacient. Principem této metody je odběr 

vlastních zdravých HC z periferního řečiště, podání vysoké dávky 

chemoterapie, čímž dochází k likvidaci nejen buněk nádorových, ale 

i buněk krvetvorných, podáním transplantátu buněk pak dochází 

k obnově krvetvorby. ASCT prodlužuje dobu přežití o 12 měsíců. 

Nejedná se však o kurativní léčebný postup, neboť u většiny 

nemocných dochází k relapsu onemocnění. (Cetkovský, Mayer, 

Starý, Hričinová et al. 2016; Ščudla 2009, Špička a Maisnar 2017, 

Zítková a kol. 2016) 

 

Od sběru periferních hematopoetických buněk do transplantace (den 0) jsou 

hematopoetické buňky (HC) trvale přítomny v krevním oběhu, avšak jejich 

koncentrace je velmi nízká pro účel efektivního odběru pro transplantaci. 

Mobilizace je proces, který umožní efektivní odběr, dojde k vyplavení HC 

z kostní dřeně do krevního oběhu a tím a ke zvýšení koncentrace. Mobilizace 

probíhá po podání alkylační cytostatické léčby, například cyklofosfamidu, a za 

využití lidského růstového faktoru pro granulocyty G-CSF (faktor stimulující 

kolonie granulocytů), přípravky Zarzio, Neupogen. Aplikují se v podobě 

subkutánní injekce. 

Koncentraci HC zjistíme vyšetřením flowcytometrie, především vyšetřením 

antigenu CD34+, což zajistí lékaři správné načasování odběru – separaci. 

Pro odběr periferních HC se používají separátory krevních elementů, 

přístrojový odběr se nazývá leukaferéza, respektive leukocytaferéza a probíhá přes 

centrální žilní katétr, pro návrat krve stačí zavedení periferního žilního katétru. U 

onkologických pacientů už bohužel v době odběru nebývají žíly v dobré kondici, 

proto bývá nezbytné zavedení dvojcestného centrálního katétru určeného pro 

dialyzační léčba mající dostatečné parametry k průtoku. 
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 Separátor funguje na principu centrifugy, rozdělí jednotlivé krevní složky, 

smísí se s malým množstvím citrátové antikoagulace. Výsledkem odběru je 

leukocytární koncentrát se zvýšeným množstvím mononukleárních buněk 

s různou příměsí granulocytů, erytrocytů a trombocytů ve sběrném vaku, ostatní 

složky krve se mísí a vrací se zpět do žíly pacienta. Jedna separace obvykle stačí 

pro dostatečný odběr, zpravidla celý proces trvá zhruba 5 hodin. 

Při naplnění sběrného vaku se provádí filtrace a úprava, materiál se ochladí 

na 4 °C a smíchá se s kryoprotektivním roztokem (Dimethylsulfoxid), poté se 

zamrazí a kryovak s buněčnou suspenzí se umístí do skladovacího kontejneru 

v monitorované kryobance při teplotě -196 °C v tekutém dusíku do doby, než 

proběhne samotná transplantace.  

 

Předtransplantační režim  

Pacientovi jsou poskytnuty veškeré informace o průběhu celé hospitalizace 

pro autologní transplantaci, je seznámen s nežádoucími účinky v rámci režimu 

Melphalan i v rámci převodu buněk a s možnými riziky. 

• Vysokodávkovaný myeloablativní režim – tato metoda hraje 

důležitou roli od 90. let. Použití vysoké dávky Melphalanu (200 

mg/m2; Mel 200) v monoterapii je optimální a používá se v mnoha 

centrech po celém světě.   

 

Pacient musí absolvovat předtransplantační vyšetření: fyzikální vyšetření, 

odběr krve a moči, odběr vzorků na mikrobiologii, EKG, ECHO, RTG srdce a 

plic a stomatologické vyšetření.  

  Je uložen na transplantační aseptický pokoj, kde probíhá proces 

transplantace a rekonvalescence. Musí být vždy jednolůžkový. Pacient tento pokoj 

neopouští po celou dobu léčby, kromě výjimečných situací. V tomto období musí 

pacient dodržovat režimové opatření a je o tom edukován. Pacient by měl dbát o 

zvýšenou hygienu těla, dutiny ústní, dodržovat dietní opatření. Personál dodržuje 

aseptické podmínky, používá jen jednorázové pomůcky. Návštěvy si musí obléct 

plášť a jiné ochranné pomůcky před vstupem na pokoj.  

Dny před transplantací se označují znaménkem -, den transplantace je den 0.  
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Tento proces není pro pacientka bolestivý, ale může být doprovázen 

nežádoucímu účinky. Pacientovi se aplikují léky dle ordinace, které je tlumí. Je 

potřeba připravit si sterilní stolek, proces probíhá za sterilních podmínek. 

Pacientovi je monitorováno EKG, saturace, krevní tlak a puls. Připraví se vodní 

lázeň o teplotě 37 °C na rozmražení vaku. Transplantát aplikuje lékař, sestra mu 

asistuje. Zkontrolují se všechny náležitosti na vaku s dodacím listem. Na vak se 

napojí set a je nasáván pomocí stříkačky a aplikován do centrální žíly pacienta. 

Pacient může pocítit nepříjemné škrábání v krku, dráždění ke kašli nebo další 

nežádoucí účinky z působené konzervační látkou DMSO.  

 

Potransplantační období  

Z důvodu útlumu funkce kostní dřeně je nutné podávat pacientovi jako 

substituci transfuzní přípravky, HC začínají tvořit krvinky v průběhu týdne.  

Aplikace růstových faktorů je několik dní po transplantaci standardní, slouží 

k ovlivnění kinetiky přihojení štěpu. G-CSF je diferenciační faktor pro myeloidní 

řadu buněk, jeho aplikace vede ke zmnožení myeloidních progenitorů v kostní 

dřeni, rychlému vyzrávání neutrofilního segmentu a přesunu zralých neutrofilů do 

periferní krve. Aplikace faktoru stimulující kolonie granulocytů může být 

doprovázena vedlejšími příznaky, bolest kostí a kloubů, zvýšená teplota a 

přírůstek na váze. G-CSF snižuje riziko vzniku infekce, protože zkracuje dobu 

granulocytopenie, tím pádem také neutropenie. Podání růstových faktorů zkracuje 

dobu přihojení štěpu o 2-4 dny. (Cetkovský, Mayer, Starý, Hričinová et al. 2016; 

Vorlíček, Abrhámová, Vorlíčková a kol. 2012; Zítková a kol. 2016) 

 „Přihojení štěpu poznáme podle krevního obrazu, kde se objeví první 

neutrofilní granulocyty.“ (Zítková a kol. 2016, s. 49) 

 

Udržovací léčba 

Po absolvování léčby indukčními režimy a ASCT dojde ke zhodnocení 

léčebných postupů, cílem je dosažení KR, pokud dojde k VGPR může proběhnout 

další ASCT či udržovací léčba thalidomidem nebo konsolidační cykly s jinými 

léky než v indukci. (Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP 2009) 
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Podpůrná léčba 

Podpůrná komplexní léčba zahrnuje léčbu anémie, opatření k udržení 

správné funkce ledvin, snížení hyperkalcémie, léčbu bolestí v souvislosti s 

kostním postižením, léčbu závažných infekčních komplikací, prevence 

tromboembolické nemoci a psychologickou podporu.  

U více jak 80 % nemocných touto chorobou dochází k 

zvýšenému odbourávání kostí (osteolýze), postupně může vést až ke vzniku 

samovolných fraktur. Bisfosfonáty se vážou a brzdí buňky, které kosti 

odbourávají, zmenšují bolesti kostí, snižují riziko fraktury kostí, zlepšují zhojení 

kostí. Mají nežádoucí účinky, pokud podáváme perorálně, může dojít k zažívacím 

problémům, při intravenózní aplikaci k subfebrilii až flebitidě žíly, závažnější 

komplikace je porucha funkce ledvin.      

V rámci léčby bolesti se pacienti vybavují kombinací analgetik, protože 

bolesti bývají intenzivní. Postupně se tiší bolest klidová, pokud má bolesti skeletu 

při pohybu, tzv. bolest průlomovou, vezme se lék těsně před začátkem námahy. 

Pacient a rodina jsou edukováni o změnách dávek a kombinacích léků, aby byla 

bolest maximálně tlumena, dále je edukován o nežádoucích účincích léčiv. 

(Adam, Maisnar a kol. 2008; Česká myelomová skupina 2010) 

V rámci profylaxe tromboembolické nemoci se uplatňuje podání kyseliny 

acetylsalicylové, fyzikální opatření nebo při zvýšeném riziku aplikace 

nízkomolekulárních heparinů. Kromě hyperviskozity se v patogenezi u 

mnohočetného myelomu uplatňuje zvýšená hladina faktoru VIII a Willenbrandova 

faktoru. Riziko zvyšuje léčba s thalidomidem, zejména v kombinaci 

s dexametazonem. Dále hrozí obecné faktory rizika TEN: upoutání na lůžko, 

CŽK, fraktura, infekce, varixy a další. 

 Léčba anémie probíhá pomocí podání transfuze erytrocytů či aplikace 

erytropoetinu. (Adam, Maisnar a kol. 2008; Společnost pro transfuzní lékařství 

ČLS JEP 2009) 

Psychická podpora nemocných je v tomto směru velice důležitou částí 

podpůrné léčby, pacienti měli zdravotní potíže, většinou trpěli bolestmi i před 

stanovením diagnózy. Už v tomto stavu může mít pacient problém se 

soustředěním, náladou, vnímáním. Po zjištění diagnózy může nastat psychický 
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šok, často se nemocní uzavírají do sebe. Hloubka prožívání závisí na individualitě 

člověka a je potřeba si uvědomit, že toto zažívá s nemocnými jejich nejbližší 

rodina. Na onkologických pracovištích pracuje dobře proškolený personál, který 

poskytuje psychickou podporu a je k dispozici i psycholog. Probíhají setkaní 

pacientů, kteří mají stejné onemocnění a mohou sdílet podobné emoce. Pro 

pacienty s mnohočetným myelomem existuje klub, probíhají klubová setkání a 

vydává se časopis. Všechny tyto aktivity přinášejí pacientům zajímavé informace 

a podporu. (Adam, Maisnar a kol. 2008; Malinová 2009; Hylena 2017) 

1.3.5 Komplikace 

V tomto období se dostavují komplikace vyplývající z podané chemoterapie 

před převodem. Nejvíce poškozené jsou buňky trávicího ústrojí, sliznic a 

vlasových folikulů. Alopecie je pro některé pacienty velmi náročná, zvláště pro 

ženy. Je doporučeno vlasy oholit z důvodu snížení rizika pomnožení bakterií.  

 

Infekce  

V důsledku aplikace vysokodávkované chemoterapie klesnou bílé krvinky 

pacienta na nulové hodnoty, což způsobuje výraznou imunosupresi a tento stav 

trvá do přihojení štěpu. Vzniknout mohou infekce bakteriální, virové i mykotické. 

(Vorlíček, Abrhámová, Vorlíčková a kol. 2012) 

Riziko rozvoje infekčních komplikací je ovlivněno nejvýznamnějšími 

rizikovými faktory – neutropenií a mukozitidou.  Více k rozvoji infekce 

v souvislosti s těmito faktory v kapitole Ošetřovatelské problémy. 

Pacientovi je v tomto imunodeficitním období kontrolována několikrát 

denně tělesná teplota, odebírány kontrolní stěry z dutiny ústní a rekta, vyšetření 

moči na kultivaci a vyšetření sedimentace. (Zítková a kol. 2016). 

Důležitá je pravidelná monitorace klinických i laboratorních známek 

infekce. (Špička et al. 2005) 

 

Vyšetření u afebrilního pacienta s neutropenií 

Klinické vyšetření (denně):  

• Sledování příznaků infekce. 
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• Sledování integrity kůže a sliznic.  

• Sledování okolí žilního katétru. 

• Sledování krevního tlaku a srdeční frekvence (minimálně 1x 

denně). 

•  Sledování tělesné teploty (minimálně 3x denně). 

Laboratorní vyšetření (minimálně 2–3x týdně): 

• Krevní obraz – sledování hloubky neutropenie. 

Mikrobiologické vyšetření (1–2x týdně): 

• Kultivační vyšetření moči na bakterie a kvasinky. 

• Kultivační vyšetření stěru z dutiny ústní, z rekta, z dutiny nosní – 

posouzení možné kolonizace rezistentními nebo závažnými mikroby (důležitá 

informace pro zvolení antimikrobiální léčby). 

 

Vyšetření u pacienta s neutropenií a horečkou  

Provedeme všechny vyšetření se stejnými časovými intervaly jako u 

pacienta bez horečky a další:  

• Sledování krevního tlaku, srdeční frekvence, dechové frekvence a 

tělesné frekvence a tělesné teploty (minimálně 3x denně, ale i častěji). 

• Sledování bilance tekutin za 24 hodin (perorálně i intravenózně). 

• Krevní obraz (denně). 

• Biochemické vyšetření – CRP. 

• Koagulační vyšetření. 

• RTG plic, další zobrazovací vyšetření, podle pravděpodobného zdroje 

infekce. 

•  Odběr hemokultury. (Vorlíček, Abrahámová, Vorlíčková a kol. 2012; 

Zítková a kol. 2016) 

1.3.6 Prognóza 

Díky vývoji nové terapie jsme svědky dalšího přelomového období léčby 

MM. Myelom je vyléčitelný u 10 % až 15 % nemocných, v tomto směru se 

objevuje v literatuře pojem „operative cure“. Jde o intenzivní léčbu, po níž bude 

pacient v hluboké kompletní remisi (vymizení příznaků) delší než 10 let, tudíž na 
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toto onemocnění nezemře. U většiny nemocných se i přes tento pokrok objeví 

nová aktivita onemocnění, dochází relapsu onemocnění. (Zahradová, Plonková, 

Grácová, Hájek et al. 2016) 

 Cílem léčebných strategií je dosáhnout CR, co nejvíce zvýšit kvalitu života 

s využitím léčebných kombinací přiměřené intenzity. (Společnost pro tranfuzní 

lékařství ČLS JEP 2009) 

„Komplexním managementem MM se u nás zabývá Česká myelomová 

skupina, která sdružuje odborníky různých specializací. Díky tomu nabízíme nejen 

velmi kvalitní integrovanou péči, ale také se podílíme na výzkumu a pacientům 

můžeme nabídnout léčebné možnosti, které teprve procházejí klinickým 

testováním. Léčba MM v České republice je tak na špičkové úrovni.“ Říká 

místopředseda České myelomové skupiny prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D. 

(Oldřichová 2016, s. C4) 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST – KAZUISTIKA 

 

Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala 59letou ženu P. Š. s diagnózou 

symptomatický mnohočetný myelom, plánovaně hospitalizovanou k autologní 

transplantaci krvetvorných buněk.  

2.1 Anamnéza 

2.1.1 Lékařská anamnéza 

Lékařská anamnéza byla odebrána v den plánovaného příjmu pacientky na 

transplantační oddělení.  

Datum přijetí: 3. 11. 2017 

NO: Pacientka P. Š. pociťovala v prosinci roku 2016 bolest v oblasti 

hrudníku při běžných denních činnostech. Cvičení jógy, ale i otočení v lůžku jí 

dělalo problém. Začala navštěvovat fyzioterapeutku, bolest přetrvávala. Všimla si 

profuzního pocení hlavně v noci, bez známek zvýšené tělesné teploty. Únavu 

nepociťovala, chuť k jídlu byla. Navštívila praktického doktora, RTG vyšetření 

bez patologických známek, dále navštívila neurologii, kde provedli znovu RTG 

vyšetření a doporučili krevní odběry, krevní obraz vyšel patologický. Pacientka 

byla předána do hematologické ambulance, kde proběhlo vyšetření kostní dřeně, 

v červnu 2017 byla stanovena diagnóza symptomatický mnohočetný myelom IgG 

kappa, klinické stádium III A, ISS 2. Pacientka docházela do denního stacionáře 

na 4.cykly VTD, v září roku 2017 bylo dosaženo VGPR. Po 1. cyklu byl 

komplikován stav akutní kolitidou a polyneuropatií. V září proběhla mobilizační 

chemoterapie Cyklosfamidem a poté odběr periferních hematopoetických buněk.  

RA: otec – TBC kostní forma, zemřel ve staří, matka – zdravá, babička – Ca 

mamma, sourozenci – bratr operace páteře, jinak zdráv, děti – dcera Bechtěrevova 

nemoc 

OA: nemoci – v dětství hepatitida, 1996 gastritida, 1996 hypotyreóza, 2001 

deprese v souvislosti s postmenopauzálním syndromem  

Úrazy: 0  

Operace: 0 
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SA, PA: pacientka je vystudovaná textilní návrhářka a pracuje jako 

aranžérka bytového textilu jako OSVČ. Žije v rodinném domě s manželem.  

AA: dezinfekce Ajatin  

Abusus: nekuřačka, abstinent  

FA: Letrox tbl. 75µg 1-0-0  

        Citalec tbl. 100mg 1-0-0  

Objektivně při přijetí: při vědomí, orientovaná, spolupracuje, plně mobilní, 

hydratace v normě, výživa přiměřená, klidově bez dušnosti, bez cyanózy, kůže 

anikterická, bez krvácivých stavů, vlhká, turgor v normě, bez periferní 

lymfadenopatie. 

FF: TK: 120/85 P: 82/min DF: 15/min SpO2: 99 % TT: 35,8 °C váha: 70 kg 

výška: 168 cm     

BMI: 24,8 

Hlava: normocefalická, poklepově nebolestivá, výstupy trigeminu 

nebolestivé, bulby ve středním postavení, volně pohyblivé všemi směry, bez 

nystagmu, skléry bílé, spojivky růžové, zornice izokorické, reagují na osvit, uši a 

nos bez sekrece, rty růžové, sliznice dutiny ústní vlhká, tonzily nezvětšené, jazyk 

hladký bez povlaku, plazí středem, chrup sanován, bez caries 

Krk: velikostně odpovídá tělu, šíje volná, pulzace karotid symetrická, náplň 

krčních žil nezvětšená, štítná žláza nehmatná 

Hrudník: symetrický, bez deformit, dýchaní sklípkové, bez vedlejších 

fenoménů, poklep jasný, plný, akce srdce pravidelná, dvě ohraničené ozvy 

Břicho: v úrovni hrudníku, poklep diferencovaně bubínkový, palpačně 

měkké, nebolestivé, peristaltika přiměřená, patologické rezistence nehmatné, 

dýchání v plném rozsahu, játra nehmatné, slezina nehmatná 

DK: bez otoků, bez známek zánětu, pulsace do periferie hmatná, palpace 

lýtek nebolestivá 

2.1.2 Ošetřovatelská anamnéza  

Ošetřovatelskou anamnézu jsem odebírala v den příjmu pacientky, 3. 11. 

2017 v dopoledních hodinách v transplantačním boxu, ve kterém byla paní P. Š. 

po celou dobu hospitalizace. Tento den jsem si vybrala z důvodu komplexního 
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pozorování pacientky od prvního dne hospitalizace až do dimise. Pro sepsání 

příjmové ošetřovatelské anamnézy jsem údaje získala formou rozhovoru 

s pacientkou, měřením a pozorováním.  Dále jsem čerpala z lékařské dokumentace 

a nutričního záznamového listu. Jako strukturu jsem použila model Marjory 

Gordon, model fungujícího zdraví. Pacientka podepsala informovaný souhlas 

pro odebrání anamnézy.  

 

Vnímání zdravotního stavu: pacientka se cítí dobře. Nikdy nebyla závažně 

nemocná. Za celý svůj život nebyla na operačním výkonu. Ve středním věku měla 

problémy se žaludkem, poté upravila životosprávu, od té doby v pořádku. Léčí se 

s hypotyreózou, pravidelně bere medikaci. Po odchodu dcer z domu a nástupu 

menopauzy trpěla depresí, začala pravidelně cvičit jógu, poznala nové přátele, 

bere pravidelně medikaci. Nekouří, nepije alkohol. Pravidelně cvičí, chodí do 

přírody, minulý rok hodně cestovala. Bere tuto nemoc jako zkoušku a věří, že 

pozitivní přístup k životu jí pomůže se uzdravit. O transplantaci nepochybuje. Od 

prvního cyklu chemoterapie postupný rozvoj polyneuropatie na akrech horních a 

dolních končetin – zhoršená citlivost, pocit chladu, brnění. Po skončení léčby na 

horních končetinách odeznělo, na dolních končetinách přetrvává. Změřila jsem 

nemocné fyziologické funkce, které byly v normě. Zhodnotila jsem pomocí 

špachtle a tužkové svítilny stav dutiny ústní, sliznice byla bez poškození. Rovněž 

jsem vyhodnotila riziko pádu (2 body – bez rizika) a Barthelův test základních 

všedních činností (100 bodů – nezávislá). (příloha č. 1) 

 

Výživa: pacientka neměla před hospitalizací problém s jídlem. Jí spíše 

vegetariánskou stravu a není příliš vybíravá, jí velice zdravě. Stačí ji jedno teplé 

jídlo denně, jí pravidelně, menší množství víckrát denně, zhruba 5x. Váží 70,5 kg 

a měří 168 cm, BMI 24,8, což je v normě. Nikdy neměla problém s váhou. 

Postava působí souměrně, Chuť k jídlu má, dieta 3 – racionální. Dle nutričního 

screeningu byla nutná konzultace s nutriční terapeutkou. Poučena nutriční 

terapeutkou o zásadách vhodné stravy během hospitalizace. Vyplněn nutriční list 

s cílem udržení nutričního stavu, tělesné hmotnosti a předejití vzniku malnutrice 

během hospitalizace. Potravinovou alergii neguje. Pacientka vypije 2 až 3 litry 

tekutin denně, převážně pije vodu. Během hospitalizace si bude vést záznamy 
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příjmu stravy a tekutin. Nutriční terapeutka bude sledovat stav pacientky a 

hodnotit ho (příjem potravy, monitoring nutričních parametrů).  

 

Vylučování: močení bez potíží, moč světlé barvy, bez příměsí. Stolice 

pravidelná, 1x denně, normální barvy a konzistence. Zaznamenala noční pocení.  

 

Aktivita a cvičení: pravidelně, několikrát týdně cvičila jógu, byla velmi 

aktivní. S manželem hodně cestovala, poznávací zájezdy, nachodili mnoho 

kilometrů. Během prosince minulého roku začaly bolesti v oblasti hrudníku, 

navštěvovala fyzioterapeutku. 

 

Spánek, odpočinek: paní měla před hospitalizací problémy se spánkem 

z důvodu bolestí žeber. Hypnotika neužívá, ale bere pravidelně jednu tabletu 

Citalecu na noc na zklidnění.  V poslední době spí dobře. Obvykle usíná okolo 22. 

hodiny, spí cca 6-8 hodin denně. Na oddělení problémy se spánkem nemá. Jen má 

raději svoji postel. Usíná lépe při úplné tmě a tichu. Po probuzení se cítí odpočatá. 

 

Vnímání, poznávání: pacientka je orientovaná všemi kvalitami, nemá 

problémy s pamětí. Z kompenzačních pomůcek používá brýle na čtení. Slyší 

dobře, mluví plynule, vady řeči nejsou přítomny. Při konverzaci je plně 

soustředěna. Bolesti momentálně nemá.  

 

Sebepojetí, sebeúcta: paní Š. se jeví zdravě sebevědomě. Změnu vzhledu 

z důvodu ztráty vlasů bere statečně, během hospitalizace nosí šátky, doma má 

paruku. Pacientka během komunikace udržuje oční kontakt, gestikuluje 

přiměřeně. Snaží se na vše nahlížet pozitivně.  

 

Mezilidské vztahy, plnění rolí: paní Š. žije s manželem v rodinném domě. 

Má dvě dcery, na které je velmi pyšná, má s nimi velmi dobrý vztah. Má ráda 

společnost lidí, má spoustu skvělých přátel. Rodina bude pravidelně chodit na 

návštěvy, denně budou udržovat telefonický kontakt. Paní má jistotu, že se o ni 

manžel postará po propuštění domů, všichni členové rodiny jsou pro ni oporou. 
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Sexualita: paní je v menopauze, porodila dvě zdravé dcery. S manželem 

mají plnohodnotný vztah, více se vzhledem k nemoci nebude vyjadřovat.  

 

Stres, zátěžové situace a jejich zvládání: po odchodu dcer z domu a 

nástupu menopauzy trpěla paní Š. depresí, začala pravidelně cvičit jógu, poznala 

nové přátele, bere pravidelně medikaci – jednu tabletu Citalecu na noc. Je ráda, že 

si prošla touto životní krizí, protože vyrovnat se s nemocí pro ni nebylo tak těžké. 

I když to pro ni byl velký šok, vyrovnala se s tím relativně rychle. Pacientka tak i 

působí. 

 

Víra, životní hodnoty: pacientka konkrétní náboženství nevyznává, ale má 

blízko k buddhismu z důvodu cvičení jógy. Minulý rok si splnila svůj sen 

navštívit Nepál, bylo to velmi náročné, denně chodila několik desítek kilometrů, 

byla to pro ni životní zkouška, která změnila její pohled na svět a pomáhá ji 

překonat toto těžké období. „Tato nemoc je jen další zkouška!“ opakovala 

sebejistě.  „Musím být pozitivní a věřit, že se uzdravím.“ Nejdůležitější je pro ni 

její zdraví a zdraví její rodiny.  

2.2 Průběh hospitalizace  

1. den -  3. 11. 2017 (den –3) 

Pacientka byla plánovaně přijata na transplantační jednotku k autologní 

transplantaci periferních hematopoetických buněk. Byla přijata na transplantační 

box. Při přijetí se cítila dobře. Po přečtení a poučení lékařkou podepsala 

informované souhlasy (souhlas s hospitalizací, souhlas se zavedením CŽK, 

s chemoterapií, s podáním transfuze, s autologní transplantací krvetvorných 

buněk). Byla u ní odebrána lékařská a ošetřovatelská anamnéza, natočen příjmový 

záznam EKG. Sestra odebrala krevní odběry dle ordinace lékaře.  Odpoledne byl 

pacientce zaveden dvoucestný žilní katétr umístěn do vena jugularis 1. dextra, 

poté byl udělán kontrolní RTG srdce a plic. Po vyhodnocení RTG, které bylo 

v pořádku, se pacientce v 15 hodin podala kontinuální infuze na 24 h z důvodu 

zavodnění dle ordinace lékaře: 1. cesta – F1/1 1000 ml + 40 ml 7,45% KCl + 1 



 

 

32 

amp. 20% MgSO4
 + 5000 j. heparinu rychlostí 45 ml/h, 2. cesta – F1/1 500 ml 

rychlostí 100 ml/h. Vše bylo podáno přes infuzní pumpu.   

Nutriční terapeutka sepsala s pacientkou nutriční záznam, stav byl nutriční 

terapeutkou vyhodnocen bez rizika malnutrice, bez dietního opatření. Dieta číslo 3 

– racionální. Pacientce byl ponechán nutriční záznam, kam si zaznamenávala 

příjem potravy. Pacientka byla edukována v oblasti řádu oddělení, signalizačního 

zařízení, ovládání lůžka, dietních opatřeních, léčebných přípravcích, byla 

seznámena s informacemi o invazivních vstupech a s právy pacientů.  

Monitorace: P + V á 6 hod.; TT, TK, P, SpO2 á 6 hod., tělesná váha á 12 

hod 

Medikace per os: Helicid 20mg cps. 1-0-1 (8 hod., 20 hod.), Milurit 100mg 

tbl. 0-1-0 (13 hod.), Letrox 75µg tbl. 1-0-0 (7 hod. – půl hodiny před jídlem), 

Citalec 100mg tbl. 0-0-1 (20 hod.), profylaxe ATB: Ciphin 500mg tbl. 1-0-1 (20 

hod., 8 hod.) 

 

2. hospitalizační den 4. 11. 2017 (den –2) 

Dnes plánovaně podána vysokodávkovaná chemoterapie Melphalan 200 

mg/m2. 

Premedikace: Dexamethason 8mg do F1/1 100 ml na 30 minut (11 hod.), 

Kytril 3mg do F1/1 15 ml bolusově proti nauzee (11:30). Poté podána 

chemoterapie Melphalan (Alkeran) 200mg/m2 = 356mg do F1/1 500 ml na 60 

minut, při podání Melphalanu podán led do dutiny ústní jako kryoterapie – 

prevence poškození sliznice dutiny ústní. S podáním chemoterapie bylo pacientce 

doporučeno vyplachovat si ústní dutinu fyziologickým roztokem alespoň 5x 

denně, zvýšit hygienu dutiny ústní. Ve 12:30 chemoterapie dokapala. Pacientka 

zvládla chemoterapii dobře. Večer se objevila první nevolnost, podán Degan 1 

amp. + F1/1 10 ml (19 hod.) s efektem, nezvracela. Bolesti nemá, jiné obtíže také 

ne. Kontrola CŽK, funkční, průchozí, bez známek infekce, krytí vyhovuje. 

Medikace, infuzní roztoky kontinuálně a monitoring beze změny, jako předchozí 

den. 
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3. den 5. 11. 2017 (den –1) 

Paní Š. se cítila dobře, bez nauzey. Dnes první návštěva fyzioterapeuta dle 

ordinace.  Změna medikace: podána 1 tableta Neurolu 0,25mg (22 hod.) z důvodu 

nespavosti, změna rychlosti ze 100 ml/h na 50 ml/h podání kontinuálního 

infuzního roztoku FR do proximální cesty CŽK. Ostatní medikace beze změny – 

jako první den hospitalizace. Kontrola CŽK, funkční, průchozí, proběhl převaz 

krytí z důvodu zakrvácení okolí vpichu, bez známek infekce.  

 

4. hospitalizační den 6. 11. 2018 (den 0) 

Pacientka udává nevolnost, ráno 1x zvracela žaludeční šťávy, podala jsem 

antiemetika s efektem, poté už nezvracela, včera minimální příjem stravy. 

Zhodnotila jsem toxicitu dle WHO: nauzea, vomitus: 2, mukositis: 0, průjem: 0, 

krvácení: 0. Odebrala jsem screeningové stěry z dutiny ústní, vzorek stolice a 

moči na kultivační vyšetření. V 18 hodin jsem odebrala kontrolní odběr krve na 

krevní obraz po převodu. Provedla jsem kontrolu CŽK: funkční, bez známek 

infekce, krytí čisté. Pacientka dbala zvýšené hygieny ústní a vyplachovala 5x 

denně dutinu ústní.  

Infuzní roztoky: kontinuálně na 24 hodin přes infuzní pumpy do 1. cesty 

CŽK F1/1 1000 ml + 30 ml 7,45% KCL + 1 amp. Ca gluconicum + 1 amp. 20% 

MgSO4 + 5000 j. Heparinu rychlostí 45 ml/ hod. Do 2. proximální cesty CŽK 

F1/1 rychlostí 50 ml/ hod. 

Perorální medikace: Letrox 75µg tbl. 1-0-0 (7 hod), půl hodiny před snídaní, 

Helicid 20mg cps. 1-0-0 (8 hod.), Citalec 10mg tbl. 0-0-1 (20 hod.), Frontin 

0,25mg (22 hod.) z důvodu úzkosti.  

Intravenózní medikace: jako profylaxe Ciphin 400mg + F1/1 100 ml (20 

hod., 8 hod), Degan 1 amp. + F1/1 10 ml (14 hod., 22 hod.), Helicid 40mg + F1/1 

100 ml (18 hod.) rychlostí 200 ml/h, Kytril 3mg + F1/1 20 ml (21:30). 

Pacientka byla poučena o postupech výkonu transplantace kmenových 

buněk a o nežádoucích účincích. Monitorace od 10 hodin do 12 hodin před, 

během i po transplantaci. Monitorováno EKG, SpO2, P, TK, DF.  
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Premedikace: Kytril 3mg + F1/1 20 ml bolusově (10 hod.), Apaurin 1 amp. 

+ F1/1 10 ml, Calcium gluconicum 1 amp. + F1/1 10 ml, Hydrocortison 100mg + 

F1/1 10 ml, vše bylo aplikováno pomalu.  

 

Popis převodu kmenových buněk (10: 10 – 10:20) 

Pacientka po celou dobu transplantace uložena na lůžko a monitorována. 

Vaky s transplantátem přineseny laborantkou zamražené tekutým dusíkem, byly 

rozmraženy ve vodní lázni teploty 37 °C. Na transfuzi odebraných buněk se 

nasadil transfuzní set, odtáhly se 2 ml do injekční stříkačky a na set se nasadila 

injekční stříhačka, objem transfuzního vaku byl nasáván do ní. Aplikaci prováděl 

lékař za asistence staniční sestry do dezinfikovaného biokonektoru do centrálního 

žilního katétru. Na konci převodu emeze, aplikace pozastavena do ústupu 

nežádoucího účinku. Převod trval přibližně 15 minut. Kromě emeze bez 

komplikací, po celou dobu byly vitální funkce stabilní. Další nežádoucí účinky 

z důvodu přítomnosti konzervační látky DMSO (Dimethylsulfoxid), jako jsou 

hypotenze nebo bušení srdce, nenastaly. Celkově podáno 150 ml, WBC 

6,44x108/kg pacientky, CD34+ 4,45x106/kg, CFU-GM 153,37x104/kg, BFU-E 

117,93x104/kg. Pacientka byla monitorována další 3 hodiny po převodu. Oběhově 

byla stabilní, kromě nauzey se cítila dobře, ale byla slabá a unavená z důvodu 

aplikace Apaurinu jako premedikace. Pacientka byla edukována, že vertikalizace 

proběhne za přítomnosti sestry z důvodu slabosti, na toaletu jsem ji doprovázela. 

Odpoledne se cítila unavená, ale bez obtíží, byla soběstačná. Večer úzkostný stav, 

podána medikace s efektem.  

 

5. hospitalizační den 7. 11. 2017 (den +1) 

Paní Š. subjektivně udává unavenost, nauzeu, ráno 1x vomitus, podána 

antiemetika s efektem. Bolest nemá, jen lehké škrábání v krku při polykání. Nízký 

příjem stravy – sní ¼ porce. Pacientce dnes nasazeny ATB Amikacin 1g z důvodu 

asymptomatické bakteriurie E. coli, v plánu na tři dny. Z vyšetření diskového 

difúzního testu/MIC vyšla citlivost na Amikacin. Vyšetření kultivace ze vzorku 

moči se prokázalo Escherichia Coli heamolytica širokospektrá betalaktamáza 

pozitivní ESCO IV 10ˆ5 CFU/1 ml. WHO toxicita: mukositis 1, nauzea; vomitus 
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1, průjem 0, krvácení 0. Noční sestrou provedeny kontrolní odběry KO. Proběhla 

rehabilitace s fyzioterapeutem. CŽK jsem zhodnotila jako funkční, bez známek 

infekce, palpačně nebolestivý. Dnes a další dny hospitalizace v plánu standardní 

peritransplantační management.  

Medikace per os: Letrox 75µg tbl. 1-0-0 (7 hod., půl hodiny před jídlem), 

Citalec 75mg tbl. 0-0-1 (20 hod.) Neurol 0,25mg tbl. (23 hod.) 

Intravenózní medikace: Degan 1 amp. + F1/1 10 ml (6 hod., 14 hod., 22 

hod.), Kytril 3mg + F1/1 15 ml (8 hod., 9:30, 21:30), Helicid 40mg + F1/1 100 ml 

rychlostí 200 ml/h (18 hod.), Ciphin 400mg (8 hod., 20 hod.), Amikacin 1g + 100 

ml FR rychlostí 100 ml/h (15 hod.) 

Infuzní roztoky: F1/1 1000 ml + 50 ml 7,45% KCL + 1 amp. Ca gluconicum 

+ 1 amp. 20% MgSO4 + 5000j heparinu rychlostí 45 ml/h do distální cesty CŽK, 

F1/1 500 ml rychlostí 50 ml/h do proximální cesty CŽK kontinuálně přes infuzní 

pumpu na 24 hodin. 

 

6. hospitalizační den 8. 11. 2017 (den +2)  

V noci udává velkou nevolnost, přes den lépe. Zvracení nebylo. Je slabá, jí 

málo, ¼ polévky a 1/2 krupicové kaše.  Bolesti v krku nejsou, jiné také ne. Jiné 

obtíže nemá. WHO toxicita mukositis 0, nauzea; vomitus 1, průjem 0, krvácení 0. 

Medikace per os, intravenózní medikace a infuzní roztoky beze změny, kromě 

úpravy množství KCL z 50 ml na 30 ml dle aktuální hladiny iontů a Kytril 3mg + 

F1/1 15 ml (8 hod., 20 hod.). CŽK bez známek infekce, průchozí, funkční, 

palpačně nebolestivý, krytí v pořádku. Provedeny stěry z rekta, DÚ a poslány se 

vzorkem moči na kultivaci.  Kontrolní odběr krve – KO, koagulace, biochemie.  

 

 

7. hospitalizační den 9. 11. 2017 (den +3) 

Dnes se pacientka cítila lépe, lehká jen intermitentní nevolnost. Přijímá více 

stravy, v jídle ani pití se neomezuje, preferuje tekutou stravu z důvodu mírné 

bolesti v krku při polykání. Přetrvává chronická polyneuropatie, bez analgetik. 

WHO toxicita mukositis 1, nauzea; vomitus 1, průjem 0, krvácení 0. Monitorace, 

rehabilitace a výplachy DÚ, medikace beze změny kromě úpravy množství KCL 
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ze 30 ml na 40 ml dle aktuální hladiny iontů. Dnes výměna bezjehlových spojek u 

CŽK, spojovacích hadiček. Kontrola CŽK: funkční, průchozí, dnes převaz krytí – 

bylo znečištěné, dezinfekce Betadine, krytí Tegaderm. 

   

8. hospitalizační den 10. 11. 2017 (den +4) 

U pacientky přetrvává nauzea, vomitus 2x, jen žaludeční šťávy, per os 

příjem stravy a pití minimální, proto ordinována parenterální výživa. Bolesti 

v krku při polykání jsou snesitelné. Pokles tělesné váhy od přijmu o 1,4 kg. 

Vyšetření kultivace ze spontánní moči vyšlo znovu Escherichia coli haemolytica 

širokospektrá betalaktamáza pozitivní ESCO IV 10ˆ5 CFU/1 ml. Amikacin bez 

efektu, proto nasazen Ertapenem. Ráno odebrána krev z CŽK, posláno na krevní 

vyšetření. Vyšetření krevního obrazu ukázalo pokles neutrofilů na 0,80 x 109/ml. 

Pacientka je ve stavu neutropenie. CŽK průchozí, krytí čisté. Pacientka si 5x 

denně vypláchla dutinu ústní fyziologickým roztokem, v rámci zvýšené hygieny 

DÚ. Proběhla rehabilitace s fyzioterapeutem v rámci pacientčina pokoje. 

Monitorace TK, TF, P, SpO2 4x denně, příjem a výdej tekutin po 6 hodinách. 

Z ordinace podán per os Letrox 75µg 1-0-0 (7 hod.), Citalec 10mg 0-0-1 (20 

hod.), Neurol 0,75mg 0-0-1 (22 hod.). Z intravenózní medikace podán Helicid 

40mg + F1/1 100 ml rychlostí 200 ml/h (18 hod.), Degan 1 amp. + F1/1 10 ml (14 

hod., 22 hod., 6 hod.), Invanz 1g + F1/1 100 ml rychlostí 200 ml/h (10 hod.). 

Infuzní roztoky do 1. cesty F1/1 1000 ml + 40 ml 7,45% KCl + 1 amp. Ca 

gluconicum 1 amp. + 20% MgSO4 + 5000 j. Heparine, do 2. cesty F1/1 500 ml 

rychlostí 20 ml/h. Smofkabiven 1477 ml + 1 amp. Addaven + 1 amp. Soluvit + 1 

amp. + 1 amp. Vitalipid, kontinuálně na 24 hodin, přes infuzní pumpu (12 hod.). 

 

9. den 11. 11. 2017 (den +5) 

Od včera zlepšení, úleva od nevolnosti, ráno snědla půl porce snídaně. Ve 

večerních hodinách si pacientka začala stěžovat na bolest břicha, po konzultaci 

s lékařem byly naordinovány analgetika s efektem. Změna ordinace: per os 

Algifen 15 gtt. (22 hod.), změna rychlosti podání 500 ml z 20 ml/h na 10 ml/h FR 

do distální části CŽK. Centrální žilní katétr byl funkční, průchozí, bez známek 

infekce.  
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10. den 12. 11. 2017 – 11 den. 13. 11. 2017 (den +6, +7)  

U paní Š. přetrvává nauzea, nezvrací, analgetika nevyžaduje, bolesti nemá. 

Dnes začaly problémy s vyprazdňováním, 4x kašovitá stolice, proto zahájen plán 

ošetřovatelské péče – sledování frekvence, barvy a příměsi vyprazdňování. 

Odebrán vzorek stolice a poslán na vyšetření toxinu Clostridium difficile. Dnes 

proveden převaz CŽK, výměna krytí Tegaderm, bez známek infekce, palpačně 

nebolestivé, funkční.    

11. hospitalizační den pacientka udává intermitentní nevolnost. Stěžuje si na 

tlak v epigastriu. Nezvrací, bolesti v krku při polykání jsou snesitelné, příjem 

stravy minimální. Včera 5x vodnatá, hnědá stolice, malé množství. Vyšetření na 

Clostridium difficile negativní. Břicho nebolestivé. WHO toxicita nauzea, 

vomitus 1, průjem 1, mukositis 1, krvácení 0. Aktuální váha 68,7 kg, od příjmu 

minus 1,8 kg. Antiemetika s efektem. Dnes zahájen plán G-CSF, ostatní terapie, 

jak zavedeno, plnění peritrasplantačního managementu. Rehabilitace 

s fyzioterapeutem splněna.  Monitorace fyziologických funkcí 4x denně, 

sledování bilancí po 6 hodinách. Výplachy DÚ 5x denně Tantum Verde. Kontrola 

CŽK v pořádku, funkční, krytí čisté.  

Ordinace: per os léky beze změny, intravenózní medikace: 1. cesta F1/1 

1000 ml + 30 ml 7,45% KCl + 1 amp. Ca gluconicum + 1 amp. 20% MgSO4 + 

5000j. Heparinu rychlostí 45 ml/ h, 2. cesta F1/1 500 ml rychlostí 20 ml/h 

kontinuálně přes infuzní pumpu, dále Helicid 40mg + F1/1 100 ml rychlostí 200 

ml/h na 30 minut, Smofkabiven 1477 ml + 1 amp. Addaven + 1 amp. Soluvit + 1 

amp. Vitalipid, kontinuálně přes infuzní pumpu, Analgin 1 amp. + F1/1 100 ml 

(18 hod.) rychlostí 200 ml/h, Degan 1 amp. + F1/1 100 ml (14 hod., 22 hod., 6 

hod.), Kytril 3mg + F1/1 100 ml (17 hod.), Zarzio 48 MU, subkutánně (12 hod.), 

Invanz 1g + 100ml FR (10 hod.).  
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12. den 14. 11. 2017 (den +8) 

Paní Š. se cítí lépe, slabá nevolnost, průjem včera 3x denně, vodnatý, první 

stolice objemnější, poté malé množství. Podle ordinace podán v odpoledních 

hodinách TAD, během podání alergická reakce, výrazná třesavka, zimnice, 

následně subfebrilie 37,8 °C, přechodně vzestup TK, jinak stabilní. Aplikace 

korkosteroidů, dithiadenu a novalginu s postupným efektem. Poté byla odebrána 

hemokultura z důvodu vyloučení bakteriální kontaminace. Pravděpodobně se dle 

příznaků jednalo o febrilní nehemolytickou potransfúzní reakci, která souvisela 

s přítomností zbytkového množství leukocytů v transfúzním přípravku, přípravek 

byl skupinově kompatibilní. Pacientka zajištěna jednorázově vancomycinem 

z důvodu rizika neutropenie. Ve večerních hodinách kontrolní krevní odběr krve: 

vyšetření KO, glykémie, Na, K, Cl, CRP.  

Ordinace per os: Letrox 75µg tbl. 1-0-0, Citalec 10mg tbl. 0-0-1, 

intravenózně: do 1. cesty CŽK F1/1 1000 ml + 30 ml 7,45% KCl + 1 amp. Ca 

gluconicum + 1 amp. 20% MgSO4 + 3000 j. Heparinu rychlostí 45 ml/h, 2. cesta 

CŽK F1/1 500 ml, rychlostí 20 ml/h, Smofkabiven 1477 ml + 1 amp. Addaven + 1 

amp. Soluvit + 1 amp. Vitalipid, Helicid 40 mg + 100 ml FR, rychlostí 200 ml/h, 

ATB: Invanz 1g + F1/1 100 ml rychlostí 200 ml/h, Degan 1 amp. + F1/1 10 ml 

(14 hod., 22 hod., 6 hod.), subkutánně Zarzio 48 MU (12 hod.)  

Medikace z důvodu alergické reakce na TAD: Hydrocortison 200mg + F1/1 

20 ml, Dithiaden 1 amp. + 100 ml 5 % glukózy, rychlostí 20 ml/h, Solu-Medrol 

40mg + F1/1 100 ml, rychlostí 20 ml/h, Novalgin 2 ml + F1/1 100 ml rychlostí 

200 ml /h, Edicin 1g + F1/1 250 ml rychlostí 90 ml/h.  

 

13. den 15. 11. 2017 (den +9) 

Paní Š. se cítila celkem dobře, nevolnost stále trvá. Mírné bolesti v DÚ a 

krku. V DÚ erytém, drobný defekt s bílým povlakem za zubech. Vzhledem 

k tomu přidáno antimykotikum, kultivačně prokázána Candida albicans. Průjem 

také trvá –  4x denně kašovitá stolice. Tělesná váha klesla od příjmu o 3,5 kg. 

Hemokultura výsledek negativní. 
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Medikace per os: chronická medikace, Loperon 1 tbl. 0-1-0 (14 hod.), 

intravenózní: beze změny od předchozí dne, kromě Flukonazolu 200mg + F1/1 

100 ml FR, rychlostí 100 ml/h.  

 

14. den 16. 11. 2017 (den +10) 

Bolest DÚ přetrvává, ale klidově ne, pacientka analgetika nechce. Nezvrací, 

průjem není, 1x denně stolice. Příjem stravy a pití minimálně – není chuť k jídlu. 

Medikace beze změny, kromě per os: Neurol 0,25mg tbl. 0-0-1 (22 hod.). 

Proběhla výměna spojovacích hadiček, infuzních ramp, kohoutů a bezjehlových 

spojek. Rehabilitace, výplachy DÚ, monitorace beze změny. CŽK: funkční, odtah 

volný, bez známek infekce, krytí čisté.  

 

15. den – 17. den 17. 11. 2017 – 19. 11. 2017 (den + 11, + 12, +13) 

Pacientka se cítí dobře, bolesti v DÚ a krku již nejsou, nevolnost je po jídle 

a napití, následně zvracení žaludečního obsahu. Řidší stolice 1x denně, břicho bez 

bolesti. CRP: 18. 16. den: G-CSF dnes EX, přihojena v neutrofilech, 17. den: 

přihojena v trombocytech.  Ordinace beze změny + Lactobaccilus tbl. 1-0-1 (8 

hod., 17 hod.). Po konzultaci s nutriční terapeutkou dnes změna diety na 

výběrovou, pacientka si může vybrat ze tří jídel.  

 

18. den 20. 11. 2017 (den + 14) 

Pacientka bez obtíží, nevolnost trvá, stolice 1x denně. Dnes ukončení 

ordinace ATB a parenterální výživy, od přijmu +0,5 kg. Podána antiemetika podle 

ordinace s efektem. Plán – snaha navýšit per os příjem. Ukončení ATB, CRP 

nízké: 11. Dnes odstraněn centrální žilní katétr, byla provedena 20minutová 

komprese z důvodu rizika krvácení. Zaveden periferní žilní katetr do levé horní 

končetiny. WHO toxicita: mukositis 0, nauzea, vomitus 1, průjem 0, krvácení 0. 

Proveden odběr krve, výplachy DÚ pomocí Tantum Verde, monitorace FF, váhy, 

bilance tekutin a rehabilitace dle ordinace. PŽK bez známek infekce, krytí čisté: 

Tegaderm, funkční, palpačně nebolestivé okolí vpichu.   

Medikace per os: Letrox 75µg tbl. 1-0-0 (7 hod.), Citalec 10mg tbl. 0-0-1 

(20 hod.), Neurol 0,25 mg tbl. 0-0-1 (22 hod.), intravenózní: Helicid 40mg + 100 
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ml FR (18 hod.), rychlostí 200 ml/h, F1/1 1000 ml + 7,45 % KCl, rychlostí 167 

ml/h, Degan 1 amp. + F1/1 10 ml (14 hod., 22 hod., 6 hod.), Invanz 1g + F1/1 100 

ml rychlostí 200 ml/h.  

 

19. den 21. 11. 2017 (den + 15) 

Paní Š. se dnes cítí mnohem lépe, je v dobré náladě. Nevolnost ustupuje, 

příjem stravy navýšen, včera snědla 1/3 porce k večeři. Stolice 2x za 24 hodin 

kašovitá. Snaha navýšit hlavně per os příjem tekutin (alespoň 1,5 l denně) 

Pacientka je bez bolesti a jiných obtíží, antiemetika nevyžaduje. WHO toxicita: 

mukositida 0, nauzea, vomitus 0, průjem 0, krvácení 0. Zítra dimise. PŽK bez 

známek infekce, funkční. Monitorace beze změny.    

Ordinace per os: Letrox 75µg cps. 1-0-0 (7 hod.), Helicid 20mg tbl. 0-0-1 (18 

hod.), Citalec 10mg tbl. 0-0-1 (20 hod.), Neurol 0,25mg tbl. 0-0-1 (22 hod.), ATB 

profylaxe: Herpesin 400mg tbl. 1-0-1 (8 hod., 18 hod.), intravenózní léky: 

Plasmalyte 1000 ml, rychlostí 167 ml/h 

 

20. den 22. 11. 2017 (den + 16) 

Pacientka je soběstačná, chodící, orientovaná. Cítí se dobře, těší se domů. 

Nevolnost ani průjem nejsou. Bolesti neguje. Je afebrilní. Dutina ústní je bez 

známek mukozitidy. Příjem tekutin navýšen na 2 litry za včerejší den. Tělesná 

váha klesla od příjmu o 1,2 kg. Periferní žilní katétr odstraněn. Pacientce byla 

podána jen chronická medikace. Pacientka byla poučena o rekonvalescenci 

v rámci domácího prostředí. Po transplantaci je prvních 100 dní pro pacientku 

rizikových, je doporučeno vyhýbat se místům o velké koncentraci lidí, vyhnout se 

lidem jevícím známky infekčního onemocnění. Příliš se nenamáhat, kontrolovat 

denně tělesnou teplotu a hmotnost. V rámci dietního opatření by měla jíst hlavně 

čerstvou stravu, tepelně upravenou. Nedoporučují se například saláty, majonéza a 

další. Dimise v 15 hodin s rodinou. Předána v uspokojivém stavu do ambulantní 

péče. Doporučení navštívit hematologickou ambulanci 29. 11. 2017 na kontrolní 

odběry. Medikace po propuštění: Letrox 75µg tbl. 1-0-0 půl hodiny před jídlem, 

Helicid 20mg cps. 1-0-0 nalačno, Citalec 10mg tbl. 0-0-1, Zovirax 400mg tbl. 1-

0-1 ponechat 100 dní po transplantaci. 



 

 

41 

2.3 Ošetřovatelské problémy 

U této pacientky se dalo stanovit více ošetřovatelských problémů. Jako 

hlavní ošetřovatelské problémy jsem si vybrala riziko neutropenie a riziko 

mukozitidy, které jsou typické pro pacienty po onkologické léčbě, obzvlášť po 

transplantaci hematopoetickými buňkami.  

2.3.1 Riziko neutropenie 

Myelosuprese je nejčastější důsledek cytostatické léčby, z tohoto stavu 

vyplývají infekční komplikace z nedostatku neutrofilních granulocytů. 

 Pokles neutrofilů, tzv. neutropenie je doprovázena únavou, slabostí a 

oslabením imunity, což znamená, že se pacient není schopen bránit proti infekcím. 

Narušení obranyschopnosti indikujeme především z počtu neutrofilů, z vyšetření 

krevního obrazu. Normální hodnota neutrofilních granulocytů neboli segmentu 

v periferní krvi člověka je 2,0x109/l. 

Neutropenii můžeme dělit na lehkou, kdy počet neutrofilů klesá pod 1x109/l, 

zde je nízké riziko infekce. Můžeme se setkat s neutropenií střední, kde se 

hodnoty neutrofilů pohybují pod 0,5x109/l, pacient s takovými hodnotami je 

ohrožen středně vysokým rizikem infekce. V neposlední řadě hrozí i velmi vysoké 

riziko infekce, hladina neutrofilů se pohybuje pod 0,1x109/10. 

Kromě rozsahu neutropenie se určuje riziko infekce i doba trvání tohoto 

stavu. Čím déle bude neutropenie trvat, tím více stoupá riziko infekce. 

Nebezpečná je i přítomnost dalších rizikových faktorů, jako jsou nízký počet nebo 

porucha funkce lymfocytů, snížená tvorba protilátek, imobilizace, invazivní 

vstupy, defekty na kůži a sliznicích, malnutrice a jiná chronická onemocnění.  

Mezi časté původce infekčních komplikací u imunokompromitovaných 

pacientů patří bakterie, viry, mykotické i parazitární infekce.  

Pro tyto pacienty se stává nebezpečná i běžná mikroflóra zevního prostředí, 

ale i organismy uvnitř těla, nejčastějším místo vzniku infekce je GIT, vedlejší 

dutiny nosní, kůže a invazivní vstupy. 
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Tabulka 1: Dělení neutropenie (Zítková a kol. 2016) 

Hloubka neutropenie 
Hodnota neutrofilů 

v krevním obraze 
Riziko infekce 

Lehká neutropenie pod 1x109/l mírné riziko 

Středně těžká neutropenie pod 0,5x109/l střední riziko 

Velmi těžká neutropenie pod 0,1x109/l velmi vysoké riziko 

 

Tabulka 2: Způsoby přenosu infekce (Zítková a kol. 2016) 

 

Způsob 

přenosu 

infekce 

Exogenní 

Potraviny nekonzervované a rychle podléhající zkáze. 

Ruce personálu a návštěv, přenos kapénkové infekce. 

Prach, aerosol z klimatizace, nebulizátorů, sprch. 

Přenos skrz krevní deriváty, transfúzní přípravky. 

Endogenní Dutiny ústní, střevo, kůže (oděrky, místa zapářky). 

 

Protože u neutropenického pacienta nevznikají lokální projevy zánětu 

z důvodu nedostatku neutrofilů, jedinou známkou infekce je vzestup tělesné 

teploty nad 38 °C, tento jev se označuje jako febrilní neutropenie. Jde o život 

ohrožující situaci, která se může vyvinout až do sepse a septického šoku, proto se 

nutně zahájí léčba širokospektrálními ATB bez čekání na výsledky kultivačního 

vyšetření. (Vorlíček, Abrahámová, Vorlíčková a kol. 2012; Zítková a kol. 2016) 

Je nutné okamžitě informovat lékaře při klinických známkách infekce, 

vzestupu TT, srdeční a dechové frekvence nebo poklesu krevního tlaku, při 

zarudnutí kůže v místě vpichu katétru či poruchách integrity kůže a sliznic. 

(Vorlíček, Abrahámová, Vorlíčková a kol. 2012) 

Mezi léčebná opatření, kdy není patogen identifikován, patří podávání ATB 

empiricky – naslepo – antibiotika ihned po zjištění zvýšené teploty, prodleva 

v podání může ohrozit nemocného na životě. ATB jsou podávána s cílem pokrytí 

co nejširšího spektra bakterií. Zprvu se volí ATB proti gramnegativním bakteriím, 

protože jsou nejnebezpečnější, pokud teploty neustanou, podávají se širokospektrá 

antimykotika. Poté, co se z hemokultury nebo jiného kultivačního vyšetření zjistí 

původce infekce, antibiotická léčba se mění dle citlivosti. Další důležitý krok 
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léčby je podávání růstového faktoru jako podpora růstu granulocytů, podání 

imunoglobulinů, pokud pacient nemá dostatek vlastních a v neposlední řadě 

podání transfuzních přípravků podle hodnot KO. Pacient by měl mít dostatečný 

přísun tekutin a klidový režim. (Zítková a kol. 2016) 

Prevence infekce u neutropenického pacienta je velmi důležitou součástí 

péče, zvláště sestry.  Snížit riziko rozvoje infekčních komplikací lze ovlivnit 

zavedením tzv. reverzní izolace. Sestra by měla edukovat pacienta, personál a 

návštěvy o preventivních opatřeních. Umístí pacienta na pokoj, kde nejsou 

nemocní. Používá osobní ochranné pomůcky na rizikové činnosti, měla by 

minimalizovat zavádění močových katétrů a rektální manipulaci. Sleduje 

laboratorní výsledky, příznaky infekce a vede řádně dokumentaci. (Vorlíček, 

Abrhámová, Vorlíčková a kol. 2012; Zítková a kol. 2016) 

 

Tabulka 3: Zásady reverzní izolace 

Zásady reverzní izolace 

Zákaz vstupu personálu a návštěv s projevy infekčního onemocnění (rýma, 

kašel, teplota). Na pokoj smí vstupovat jen určený personál, sestra mající jiné 

pacienty by neměla přecházet k jiným pacientům. 

Zákaz čerstvých, sušených květin, jež jsou zdrojem bakterií a plísní, zákaz 

zvířat. 

Jednolůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením. Izolační pokoj by měl být 

vybaven sociálním zařízením, dezinfekcí na ruce, mýdlem, papírovými ručníky, 

kontejnerem na ostrý a infekční odpad a kontejnerem na použité prádlo.  Každý 

pacient má na svém pokoji jednorázové pomůcky na jedno použití. Dále má na 

pokoji individualizované pomůcky k osobní hygieně. Fonendoskop, teploměr, 

které jsou po celou dobu hospitalizace totožné.   

Omezení četných hlavně dětských návštěv, maximálně 2 osoby na pokoji. 

Vstup do pokoje v ústence, plášti, rukavicích. Personál by měl před vstupem na 

pokoj použít dezinfekční prostředek na ruce, obléct si jednorázový empír, 

ústenku, čepici a naposledy jednorázové rukavice, před odchodem vše vyhodí 

do koše na pokoji pacienta a vydezinfikuje si ruce. 

Dbát zásad důkladné hygieny a dezinfekce rukou.   
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Úklid, dezinfekce povrchů, podlah a hygienického zařízení prováděn 3x denně. 

V provozním řádu je stanoven technologický postup úklidu, charakter čistících 

prostředků a frekvence sanitárních dnů v rámci dezinfekčního a úklidového 

režimu. Individuálně vyčleněny by měli být i úklidové pomůcky. 

Pravidelná výměna ložního prádla a osobního prádla (dle potřeby, minimálně 

však 1x týdně). S prádlem se manipulujeme v ochranných pomůckách, je 

tříděno přímo u lůžka. 

Pravidelná a pečlivá osobní hygiena pacienta (oblast konečníku, genitálu, 

podpaží), zvýšená péče o dutinu ústní (výplachy). Používáme ochranné 

pomůcky při kontaktu s pacientem během hygieny. Poučíme pacienta o 

nejvhodnějších postupech při hygieně DÚ, prevence vzniku mukozitidy. 

Doporučíme vhodné přípravky v oblasti hygieny. 

Zajištění nízkobakteriální – izolační úpravy diety. 

Zajištění filtrace vzduchu HEPA filtry – „high particulate tempetature“ 

„(zachytávání mikročástic s vysokou účinností)“. Tento filtr je schopen ze 

vzduchu odstranit částice o velikosti 300 nanometrů s 99,79 % účinností. 

Aseptická péče o všechny invazivní vstupy. U onkologicky léčených pacientů, 

u kterých se přepokládá dlouhodobá terapie je indikováno zavedení CŽK. Jeho 

výhoda je možnost aplikace parenterální výživy a odběry krve. Zavedení CŽK 

probíhá za sterilních podmínek. Aplikace do vena subclavia je nejvýhodnější ve 

vztahu k riziku infekce. Zavádí ho lékař s asistencí sestry. Jako krytí je vhodné 

použít transparentní semipermeabilní fólii, pro dobrou přehlednost místa vstupu 

katétru. Převaz dle potřeby, pokud je krytí vlhké, znečištěné a dle standardu 

pracoviště. Snažíme se přijít s místem vstupu katétru, co nejméně do kontaktu, 

z důvodu minimalizování rizika infekce.   Při převazu je nutné použití ústenek 

pro sestru i pacienta, použití sterilních nástrojů nebo sterilních rukavic a 

antiseptického kožního roztoku. V rámci prevence rozvoje infekce se používají 

k uzávěru tzv. bezjehlové spojky, tedy systém uzavřený. Dezinfekce této spojky 

je nevhodnější sterilním dezinfekčním čtverečkem, výměna spojky nejdéle za 7 

dní. Při aplikaci léčiv do CŽK používáme ochranné rukavice a pracujeme tak, 

abychom se nedotýkali spojů a kónusů. Před aplikací léčiv provedeme zkoušku 

průchodnosti katétru. Před, mezi a po podání léčiv bychom měli proplachovat 
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pomocí FR. Výměny infuzních setů nejdéle po 24 hodinách. K odběru krve se 

používá jeden označený lumen. U odběru používáme ochranné rukavice. 

Nejprve musíme odsát cca 10 ml krve, znehodnotit, poté nabereme krev přes 

přechodku do zkumavek a propláchneme pomocí FR. Všeobecně se 

upřednostňuje použití uzavřených systémů. S velkou výhodou používáme 

v onkologické léčbě implantabilní venózní port. Samozřejmostí je aseptická 

péče o všechny invazivní vstupy. 

 (Maďar 2006; Kapounová 2007; Kolář 2008; Vytejčková 2015; Zítková a kol. 

2016)  

Reverzní neboli ochranná izolace je soubor pravidel, jež zajišťují ochranu 

imunokompromitovaných pacientů před exogenními infekcemi a 

mikroorganismy, které se vyskytují v běžném prostředí.  Konkrétní forma 

reverzního režimu se odvíjí od stavu pacienta, od jeho léčby a zvyklostí 

pracoviště. Pokud nemocný opouští pokoj, musí mít ústenku, plášť a 

vydezinfikuje si ruce předtím, než vstoupí zpět.  

Věnovat zvýšenou pozornost a dodržovat jistá pravidla musí neutropeničtí 

pacienti při výběru, zpracování a konzumaci potravin. Doporučuje se konzumovat 

jen UHT potraviny (Ultra high temperatur), sterilizované potraviny vysokou 

teplotou, pasterizované či vakuované. Potraviny musí být kvalitní a v záruční 

lhůtě, nesmí mít porušený obal. Doporučuje se stravu konzumovat vždy čerstvou. 

Musí se dbát na zvýšenou hygienu při přípravě a stolování. Potraviny skladujeme 

dle doporučení výrobce. Koření by se mělo přidávat jen během vaření. 

Imonusupresivní pacienti by se měli vyhýbat stravě, kde hrozí výskyt plísní, 

hniloby, tvorba choroboplodných zárodků, žluknutí, zkvašení. Podrobněji 

v tabulce 4. (Zítková a kol. 2016) 

Tabulka 4: Přehled doporučených potravin (Zítková a kol. 2016) 

Druh 

potraviny 

Doporučené potraviny Nevhodné potraviny 

Maso  

Dobře tepelně upravené. Syrové maso (tatarský biftek) 

Sušené maso, polotovary z 

mletého masa 
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Ryby 
Dobře tepelně zpracované. Syrové (sushi), uzené ryby, 

zavináče 

Uzeniny 

Tepelně zpracovaná, šunka, 

dietní vakuované uzeniny, 

paštiky. 

Sušené salámy, krájené salámy, 

uzeniny s plísní na obalu, tlačenka. 

Mléčné 

výrobky 

Pouze UHT, sušené mléko, 

tavené sýry, plátkové sýry 

ve vakuovém balení. 

Mléčné výrobky obohacené 

živými bakteriemi, acidofilní 

mléko, čerstvé mléko, kefír, 

tvaroh, krájené a zrající plísňové 

sýry. 

Pečivo  
Jen čerstvé, neskladovat v 

igelitu (plísně). 

S obsahem semínek (slunečnice, 

seznam, mák, dýně atd.). 

Ovoce 
Kompotované, co se dá 

dobře umýt a oloupat. 

Čerstvé, které se nedá loupat, 

sušené ovoce, ořechy. 

Zelenina 

Sterilovaná, tepelně 

upravená, která se dá dobře 

oloupat, umýt. 

Syrová – cibule, česnek, zelenina 

konzervovaná kvašením.  

Tuky 

Máslo, margarin – 

skladované v lednici, 

kvalitní oleje.  

Majonézy, dresinky, máslové 

krémy, kysaná smetana, 

pomazánky. 

Nápoje 

Převařená voda, balená, 

konzervované džusy, 

instantní káva (s převařenou 

vodou). 

Voda z vodovodu, sycená voda, 

zrnková káva, alkohol, 

nepasterizované ovocné šťávy. 

Vejce 
Pouze výjimečně, dobře 

tepelně upravená. 

Tepelně neupravená, na hniličku, 

volské oko, smažená vejce.  

Pochutiny 

Sušenky bez náplně, 

piškoty, jednotlivé balení 

nanuku, tvrdé bonbóny, 

čokoláda čistá, suché 

moučníky (piškot, 

bábovka). 

Sušenky plněné krémem, zmrzlina 

v kornoutu, zákusky, obložené 

chlebíčky, bonboniéry, saláty 

s majonézou, čokoláda s ořechy.  
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2.3.2 Průběh neutropenie u mé pacientky  

Při příjmu pacientky 3. 11. 2017 byly provedeny krevní odběry na 

laboratorní vyšetření krevního obrazu. Výsledky počtu absolutních neutrofilů byly 

2,72x109/l, normální hladina počtu absolutních neutrofilních granulocytů. 

Antibiotická profylaxe byla podána preventivně. Z důvodu předchozí cytostatické 

léčby a samotného onemocnění byla pacientka imunosupresivní. 

 Od 1. hospitalizačního dne byl ordinován a podáván perorálně Ciphin 

500mg tbl. 2x denně 1-0-1 (20 hod., 8 hod.). 2. hospitalizační den byla podána 

vysoká dávka cytostatické léčby Melphalan 200mg/m2. 4. hospitalizační den 

proběhl převod hematopoetických buněk a změna z per os profylaxe na 

intravenózní Ciphin 400mg (20 hod., 8 hod.), 5. hospitalizační den (den +1) vyšla 

z kultivačního vyšetření ze vzorku spontánní moči asymptomatická bakteriurie E. 

coli, byl nasazen intravenózně Amikacin 1 g v plánu na 3 dny, pacientka na něj 

dle vyšetření nebyla rezistentní. 6. hospitalizační den pacientka podle 

laboratorních výsledků počtu absolutních neutrofilů v normě (2,07x109/l). 8. 

hospitalizační den (den +4) antibiotikum Amikacin bez efektu, z kultivačního 

vyšetření spontánní moči hodnota bakteriurie beze změn. Výsledek počtu 

absolutních neutrofilů 0,80x109/l, paní Š. byla v lehké neutropenii, měla mírné 

riziko infekčních komplikací. Pacientka byla zajištěna intravenózně lékem Invanz 

1g á 24 hodin (10 hod.). 11. hospitalizační den (den +7) byla z krevních odběrů 

zjištěna velmi těžká neutropenie, pacientka byla ohrožena velmi vysokým rizikem 

infekce, od dnešního dne byl naordinován růstový faktor G-SCF Zarzio 48 MU, 

aplikován byl subkutánně do podbřišku. 13. hospitalizační den (den + 9) pozitivní 

nález Candida albicans ze stěrů z dutiny ústní, naordinován z důvodu mukozitidy 

a neutropenie Flukonazol 200mg, podáván intravenózně po 12 hodinách (12 hod., 

24 hod.). Po podání TAD (trombocyty z aferézy deleukotizované) nárůst tělesné 

teploty na 37,8 °C, po podání medikace (viz výše, průběh hosp.) postupný ústup. 

Odebrána hemokultura pro vyloučení bakteriální kontaminace. Jednorázově podán 

Edicin 1g. Hemokultura vyšla negativní. 14. hospitalizační den (den +10) stoupl 

absolutní počet neutrofilů na 0,1x109/l, pacientka je ohrožena mírným rizikem 

infekce.  15. hospitalizační den (den +11) pacientka je bez neutropenie 

(1,99x109/l) nehrozí riziko infekce, úspěšné přihojení štěpu v neutrofilech.  
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Specifika péče o transplantovanou pacientku ve stavu neutropenie a reverzní 

izolace na transplantační jednotce hematologické kliniky 

 Pacientka byla po celou dobu pobytu na jednom jednolůžkovém pokoji/ 

boxu, vybaveném vlastním sociálním zařízením, monitorovacím systémem, 

rozvodem kyslíku. V boxu se nachází také televizor, jídelní stůl a židle. Pacientka 

měla na pokoji, mimo monitorovací systém zdravotnické pomůcky (teploměr, 

tonometr, fonendoskop, váhu, pulzní oxymetr, tužkovou svítilnu.), ostatní 

jednorázové. V boxu měla také zdravotnický vozík s převazovým materiálem, 

pomůcky pro odběr krve, infuzní sety atd. Z pokoje nevycházela, strava jí byla 

nošena na pokoj.  

Vstup na transplantační oddělení je eliminován, vstupovat mohou jen 

návštěvy v omezeném počtu, musejí projít hygienickým filtrem, kde si oblečou 

jednorázový empír, návleky na obuv a ústenku. Umyjí a vydezinfikují si ruce. 

Vstup je zakázán osobám mladších 7 let, osobám trpících infekčním 

onemocněním a na oddělení nesmí zvířata. Ochranné pomůcky si návštěvy 

svlékají a vyhazují do košů ve filtru, když odcházení z oddělení.  

Přístup do boxu měl ošetřující personál a návštěvy jen za předpokladu 

dodržení hygienických standardů oddělení. Všechny osoby vstupující do 

pacientčina boxu byly opakovaně edukovány a musely dodržovat přísné 

hygienické podmínky v rámci reverzní izolace. Veškerý personál a návštěvy si 

před vstupem do transplantačního boxu vydezinfikovaly ruce a nasadily rukavice.  

Pravidelné mytí rukou a dezinfikování je zde stěžejní, nejrizikovější faktor pro 

vznik infekčních komplikací jsou ruce personálu. Po odchodu z boxu si personál i 

návštěvy svlékly rukavice a vydezinfikovaly si ruce. 

Výměna ložního prádla podle potřeby, vždy minimálně 3x týdně. Výměna 

podložky (ze stejného materiálu jako ložní prádlo) v lůžku každý den. Prádlo se 

pere procesem termodezinfekce, který probíhá nejméně 10 minut v lázni o teplotě 

nejméně 90 °C. Účinnost praní a dezinfekce prádla se pravidelně kontroluje 

pomocí bioindikátorů s nosiči mikroorganismů, nesmí dojít k sekundární 

kontaminaci prádla. 
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 Léky se podávají do jednorázové lékovky pomocí jednorázové pinzety. 

Příprava i.v. léčiv probíhala na sesterně na vydezinfikované pracovní ploše a tyto 

léky byly odneseny na transplantační box. Centrální žilní katétr značky Arrow 

s dvěma lumeny byl pacientce zaveden za přísně aseptických podmínek 3. 11. 

2017 a odstraněn 20. 11. 2018. Kontrola stavu CŽK několikrát za den, při každé 

manipulaci za aseptických podmínek. U pacientky byl používán uzavřeny systém, 

který zamezuje vzniku infekce. Převazy CŽK dle potřeby, nejdéle po 7 dnech, 

pacientka měla po celou dobu hospitalizace transparentní krytí Tegaderm. Převaz 

ve sterilních rukavicích nebo se sterilními nástroji, pacientka i personál měl 

ústenku. Odběr krve z CŽK uzavřeným způsobem. Výměna infuzního setu nejdéle 

po 24 hodinách. Výměna bezjehlových spojů, spojovacích hadiček, kohoutů a 

infuzních ramp nejdéle po 7 dnech. Pacientka měla po celou dobu hospitalizace 

centrální žilní katétr bez známek infekce. 

 O podávání stravy a nápojů rozhodovala ve spolupráci s lékařem nutriční 

terapeutka, pacientka měla dietu číslo 3. Příprava stravy byla přizpůsobená 

transplantační léčbě, musela být dodržována základní pravidla minimalizující 

rizika vzniku potravou přenosných infekcí. Jde především o skladování, oddělené 

zpracování jednotlivých složek potravy, opracovaní vysokou teplotou, vakuové 

zabalení a důležitý je i kvalitní výběr. Teplá strava byla přivážena v termoboxech 

z centrální kuchyně a podávána přímo na pokoj, finesa s jídlem byla předem 

dezinfikována. Pacientka byla nutriční specialistkou poučena o dodržování 

dietního omezení v rámci nízkomikrobiální stravy. Rodina byla poučena o 

vhodných potravinách, které mohou pacientce donést, například ovoce a zelenina, 

bez slupky není doporučováno, také zákusky atd. Pacientka nesměla pít vodu 

z vodovodu. Otevřený nápoj se musel spotřebovat nejdéle do 24 hodin. Na 

oddělení byl k dispozici černý a ovocný čaj, předem připravený z převařené vody 

do konvic, které jsou 2x denně sterilizovány. 

Dezinfekční přípravky na povrchy se používaly dle dezinfekčního řádu, jsou 

měněny cyklicky po měsíci z důvodu rezistence mikrobů, totéž platí pro 

dezinfekční přípravky na ruce. Jednou za měsíc jsou prováděny kontrolní stěry 

z povrchů na bakteriologické vyšetření. Dezinfekce povrchů probíhala 3x denně, 

voda s dezinfekčním prostředkem a jednorázový materiál (perlan) byly vyměněny 
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a použity nové a čisté na každý pokoj. Na oddělení platí zákaz otevírání oken, po 

celém pracovišti je centrální klimatizace a speciální HEPA filtry, které eliminují 

riziko vzniku infekcí ze vzduchu. Dvakrát za měsíc se kontroluje stav 

kontaminace vzduchu a dvakrát ročně probíhá uzávěr oddělení, malování a 

generální úklid.  

Paní Š. byla edukována o nutnosti zvýšené hygieny těla, dutiny ústní o 

dodržování hygienických zásad. Na mytí těla měla pacientka k dispozici 

jednorázové žínky. Ve sprše byla odstraněna hlavice, z důvodu vzniku aerosolu, 

hrozí nákaza bakterií legionella.  

2.3.3 Riziko mukozitidy 

Působení cytostatické léčby či radiace poškozuje DNA buněk, dochází 

k uvolňování volných kyslíkových radikálů a tím k apoptóze epitelií a fibroblastů 

submukózy, iniciuje se aktivita zánětlivých mediátorů. Může se rozvíjet ztráta 

integrity sliznice, invaze mikroorganismů a další produkce cytokinů, rozvoj 

zánětu a apoptóza. Poté mohou začít převažovat signály buněčné proliferace, 

diferenciace, angiogeneze a fáze hojení. (Sonis, 2012) 

 

Tabulka 5: Patologie vzniku mukozitidy (Zítková a kol. 2016) 

Patofyziologie   

Iniciace 

Aplikace chemoterapie / radioterapie způsobí poškození DNA, 

dochází k apoptóze (programovaná smrt buňky) buněk, jak v 

bazální vrstvě, tak v submukóze. Tímto procesem vznikají volné 

radikály, které se dále podílejí na poškození sliznice. Pouhým 

okem nejsou na sliznici pozorovatelné změny. 

Up – regulace 
Procesy z iniciační fáze aktivují protizánětlivý faktor. Tkáň je 

poškozována.  

Amplifikace 
Dochází k biologickým změnám v epitelu, může být patrný 

erytém. Celistvost sliznice není narušena. 

Ulcerace 

Sliznice má porušenou integritu, vznikají bolestivé defekty 

postihující submukózu, zvyšuje se riziko infekce. Dochází k 

nadprodukci cytokininů, zánětu, apoptóze a tím k destrukci 
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tkáně, která bývá většinou pokryta pablánou. 

Hojení  

Po několika dnech klesá hladiny cytokininů a nastává proliferace 

s angiogenezí (novotvorba krevních kapilár), diferenciace buněk 

epitelu. 

 

Mukozitida postihuje sliznici a podslizniční tkáň celého trávicího traktu, 

není specifická jen pro dutinu ústní, z toho vyplývají komplikace jako porucha 

trávení, vyprazdňování až průjmy. V horní části GIT způsobuje subjektivní potíže 

typu bolesti, pocitu suchosti v ústech, dysfagii, odynofagii, poruchy vnímavosti 

chuti, diskomfort při přijmu potravy a tekutin, tudíž hrozí riziko malnutrice a také 

hygiena DÚ může být pro pacienta nepříjemná. 

Výskyt mukositidy u pacientů léčených vysokými dávkami cytostatické 

léčby s transplantací krvetvorných buněk je 60 % až 100 %. Při běžných režimech 

léčby chemoterapií se výskyt pohybuje přibližně u 15 % pacientů. Proto je před 

každým zahájením léčby nutné stomatologické vyšetření k vyloučení infekčních 

fokusů. Průběh toxické mukozitidy není při shodných režimech onkologické léčby 

totožný, vyvíjí se s individuální odlišností. Významnou roli hraje vnímavost proti 

cytostatikům, genetické predispozice a geny odpovědné za protizánětlivé děje. 

Obecně je za rizikový faktor považováno ženské pohlaví, dalším činitelem je 

dávkování léčby, které je vázané na tělesný povrch a samozřejmě malhygiena DÚ. 

(Vokurka 2015; Zítková a kol. 2016) 

 

Tabulka 6: Příznaky mukozitidy (Zítková a kol. 2016) 

Příznaky mukozitidy  

Změna barvy sliznic, vybledlé až erytém 

Scalloping – žebrování, otisky zubů na hranách jazyka a bukální sliznici 

Prosáknutí sliznice 

Bolestivost  

Ulcerace kryté pablánou, až nekróza 
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Vznikem mukozitidy se zvyšuje riziko infekčních komplikací, v souvislosti 

s ní se může vyskytnout herpetická, kvasinková a bakteriální stomatitida. 

Nejčastějším místem výskytu je jazyk a bukální sliznice, po chemoterapii se 

objevuje zpravidla za 4–8 dní, přetrvává 7–14 dní. Zpočátku se projevuje 

prosáknutí sliznice, bledý nádech, poté scalloping. Další projev je erytém, 

ulcerace kryté žlutavou či bělavou pablánou, obtížné bolestí doprovázené 

polykání nejprve tuhé stravy, dále i tekuté a může dojít až k ovlivnění vnímání 

chuti. Přehledně jsou uvedené příznaky v tabulce.  

 

Tabulka 7: Kritéria hodnocení tíže mukozitidy dle WHO (Zítková a kol. 

2016) 

Stupeň 1 2 3 4 

Charakter Erytém 

sliznice, 

mírná 

bolestivost, 

možný příjem 

stravy. 

Defekty 

sliznice, 

někdy kryté 

bělavou 

pablánou 

mírná bolest, 

schopnost jíst 

upravenou i 

tuhou stravu. 

Splývající 

defekty, 

někdy 

pokryté 

bělavou 

pablánou, při 

drobném 

traumatu 

krvácení, 

významné 

omezení 

příjmu včetně 

tekutin. 

Nekróza 

tkáně, 

spontánní 

krvácení, 

život 

ohrožující 

projevy, 

nemožnost 

přijímat 

perorálně ani 

tekutiny. 

 

Takto poškozená sliznice je bránou průniku patogenů: Streptococus mitis, 

Klebsiella, Candida či Pseudomonas.  (Zítková a kol. 2016) 

Klinické zhodnocení tíže mukozitidy vyžaduje přesné posouzení, k němuž 

je potřeba použít dřevěnou špachtli a vysoce intenzivní světlo – tužkovou svítilnu 

nebo diodové svítilny. Při vyšetření se díváme na stav rtů, dále monitorujeme 

jednotlivé části DÚ, vestibulum horní a dolní, kompletní dentice, horní plochu 
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jazyka, pravou a levou hranu, oblast pod jazykem, obě části bukální sliznice, tvrdé 

a měkké patro, patrové oblouky a v neposlední řadě dásně. Množství zubního 

plaku a kamene nám ukazuje, jak pacient provádí hygienu ústní. Sliznice by měla 

být růžová, vlhká, bez povlaků, krvácení a jiných defektů.  

Sledujeme suchost, nadměrné slinění, zápach, erytém, defekty (afty, 

ragády), pablány, povlaky, odlupování (deskvamace), scalloping, krvácení, 

ekchymózy (plošná slizniční zakrvácení), stav chrupu. Při nálezu hnisu nebo 

bílých povlaků se šetrně provede stěr na mikrobiologické vyšetření (bakteriální a 

mykotická kultivace). Při hodnocení zaznamenáme: lokalizaci postižení v rámci 

DÚ, rozsah defektu (v mm nebo %), bolest dle stupnice VAS, stupeň poškození. 

 

Tabulka 8: Kritéria hodnocení tíže mukozitidy dle NCI – CTC (Zítková a 

kol. 2016) 

Stupeň 1 2 3 4 

Klinické 

projevy 

Žádné. Bolest, 

zarudnutí 

sliznice, 

nevyžaduje 

analgetika. 

Lokální 

defekt, 

schopen 

přijímat 

tuhou stravu, 

bolest dle 

VAS do 4/10, 

analgetika při 

jídle. 

Lokální 

defekt, 

schopen 

přijímat jen 

tekutou 

stravu, bolest 

5-7/10 dle 

VAS, silná 

analgetika. 

 

Léčba mukozitidy by měla být pojata individuálně a komplexně, aby se 

zachovala kvalita pacientova života. V první řadě se musí pečlivě monitorovat 

stav DÚ, dále je důležité zajistit léčbu bolesti a nutrici podle stavu pacienta. 

Můžeme se řídit preventivními opatřeními, které vycházejí z doporučení 

MASCC/ISOO – Multinational Association of Supportive Care in 

Cancer/International Society of Oral Oncology najdeme zde rady týkající se 

kryoterapie, řízení analgezie (lokální i systémové), laserové opatření a další. 

(Lalla et al. 2008) 
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Základem ošetřovatelské péče o pacienty s orofaryngeální mukozitidou je 

kvalitní a důsledná hygiena dutiny ústní. Následek zanedbané hygienické péče je 

vznik vyššího rizika infekce působením mikroflóry. Základní pomůcka je zubní 

kartáček s jemnými a hustými vlákny, cca po 2–3 měsíců nebo po prodělané 

infekci je nutné provést jeho výměnu. Doporučuje se čištění zubů po každém jídle 

a před spaním. Je vhodné používat pasty s vyšším obsahem fluoridů. Kromě toho 

pacienta edukujeme o správné metodě čištění, krouživými pohyby zhruba po dobu 

3 minut a měli bychom navrhnout spolupráci s dentální hygienistkou. Můžeme 

doporučit používání mezizubních kartáčků, ale pozor na pacienty trpící 

trombocytopenií. Důkladně čištěny musí být zubní protézy dle zvyklosti 

pracoviště. Pokud je stav sliznice DÚ vážný a bolestivý, že není možné vyčistit 

zuby kartáčkem, použijeme speciální štětičky či gázu namočenou ve FR. 

Z důvodu zajištění dostatečné vlhkosti DÚ, která je důležitá pro proces hojení, je 

nedílnou součástí provádět výplachy několikrát denně. Doporučovány jsou 

přípravky s antimikrobiální složkou, například s obsahem chlorhexidinu či 

benzydaminu (Tamtum Verde), zklidňující efekt má i výplach fyziologickým 

roztokem. Pokud je pacient bolestivý, můžeme před čištěním využít analgetika 

nebo kryoterapii.  Kryoterapie je aplikace chladu pomocí ledu, ledové tříště, 

studené vody. Zásadní je zajištění profylaktického chlazení dutiny ústní při 

aplikaci Melphalanu a jiných cytostatik, které mají krátký poločas metabolické 

deaktivace. Kryoterapie způsobuje vazokonstrikci kapilár, tudíž sníží průtok krve, 

čímž je sliznice vystavena menšímu vlivu cytostatik. Aplikaci chladu zahajujeme 

nejméně 5 minut a maximálně 30 minut před podáním cytostatické léčby. 

Používání intravenózní přípravků (Amifostin) není rozsáhlé především 

z ekonomického hlediska. (Zítková a kol. 2016)     

2.3.4 Mukozitida u mé pacientky 

Pacientka byla při příjmu poučena o nutnosti zvýšené hygieny dutiny ústní, 

byla vybavena správným kartáčkem o nízké tvrdosti vláken. Byla zvyklá provádět 

hygienu ústní dutiny 2x až 3x denně. Ráno, někdy i po obědě a před spaním. 

Mezizubní kartáčky a ústní vodu používá standardně v domácím prostředí. Při 

edukaci byl zmíněn návrh pravidelně navštěvovat zubní hygienistku, což paní 
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podpořila, jelikož k ní už několik let pravidelně, každý půl rok dochází. V rámci 

edukace jsem se ji zeptala, jakým způsobem si zuby čistí. Paní používala techniku 

krouživých pohybů, což jsem odsouhlasila a jen doporučila, aby čistila minimálně 

po dobu 3 minut. Měla naordinováno 5x denně vyplachovat dutinu ústní 

fyziologickým roztokem. V rámci edukace nutriční specialistky byla paní poučena 

o dietních opatřeních, dostala záznamový arch, kde si zapisovala příjem stravy a 

tekutin. Byla jí doporučena taková strava, aby nedocházelo k dráždění a 

poškození sliznice mechanicky, nevhodné jsou potraviny fyzikálně nebo 

chemicky dráždivé – tvrdé, ostré, kyselé, horké a příliš slané.    

U paní byly podávány vysoké dávky Melphalanu, proběhla proto aplikace 

preventivního opatření – aplikace ledu neboli kryoterapie. Zhruba 10 minut před 

začátkem podání chemoterapie jsem pacientce donesla misku s ledem, který si 

postupně po jedné kostce vkládala do DÚ do dokapání cytostatického přípravku. 

Poté jsem zkontrolovala stav DÚ, který byl v pořádku, pacientka neudávala 

bolest.  

U paní Š. se mukozitida diagnostikovala 5. den hospitalizace (den +1), 

stupeň poškození dle WHO 1. Pacientka si stěžovala na mírnou bolest dle VAS 

stupeň 2, subjektivně popisovala jako škrábání v krku, především při polknutí. 

Sliznice DÚ byla lehce zarudlá. Defekty nebyly zřejmé. Upozornila na to, že se jí 

strava nepřijímá dobře, tekutiny problémem nebyly. Z porce oběda a večeře 

snědla zhruba ¼. Analgetika nevyžadovala, po kontrole DÚ bylo zjištěno, že se o 

případ malhygieny nejedná. Pacientka stále vyplachovala 5x denně fyziologickým 

roztokem a bylo jí doporučeno nejíst dráždivé potraviny.   

6. hospitalizační den (den +2) si paní subjektivně nestěžovala na bolest, 

škrábání v krku také nepociťovala. Vzhledem k intenzivní nauzee dnes nepřijala 

moc stravy, zhruba 1/3 z každé porce, příjem tekutin uváděla okolo 2,5 litru. 

Preferuje tekutou stravu, polévku a krupicovou kaši. Dodržuje zásady zvýšené 

hygieny ústní, výplachy pravidelně provádí. WHO toxicita byla zhodnocena 

stupněm 0.  

7. hospitalizační den (den +3) paní udává bolest v DÚ dle VAS stupně 3, 

sliznice DÚ zhodnocena jako zarudlá, udává škrábání v oblasti krku a obtížné 
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polykání, integrita sliznice neporušena. Stále preferuje tekutou stravu, příjem 

tekutin i stravy v normě. WHO hodnocení stupeň 1.  

8. hospitalizační den (den +4) příjem stravy i tekutin minimálně, udává 

bolest v DÚ a krku dle VAS stupeň 3. Z důvodu nauzey, vomitu několikrát denně 

a poklesu tělesné váhy o 1,4 kg od příjmu, lékař po konzultaci s nutriční 

terapeutkou dnes naordinoval parenterální výživu Smofkabiven + další doplňky 

nitrožilní výživy. Dle WHO stupeň mukozitidy 1 z důvodu bolesti, sliznice mírně 

začervenalá.  

Do 11. hospitalizačního dne (den +7) beze změny, dnes pacientka uvádí, že 

se cítí lépe v rámci nevolnosti, nezvrací, ale bolest v krku při polykání a DÚ 

hodnotí dle VAS 3. Příjem stravy a tekutin minimální. Změna ordinace 

v přípravku na výplachy DÚ na Tantum Verde. Po kontrola DÚ pomocí špachtle a 

tužkové svítilny, zhodnocení dle WHO stupněm 1, zarudnutí sliznice + mírné 

vybledlé oblasti, bez defektu. Pacientka důsledně čistí DÚ několikrát denně. 

12. hospitalizační den (den +8) proběhla u paní subfebrilie, způsobená 

alergickou reakcí v rámci podání trombokoncetrátu. Pacientka byla ve fázi těžké 

neutropenie, z důvodu podezření na febrilní neutropenii byla odebrána 

hemokultura, která vyšla negativní. Odebrány stěry z DÚ na mikrobiální 

vyšetření. Bolest DÚ a krku udává dle VAS stupeň 3. Analgetika stále 

nevyžaduje. Stav sliznice zhodnocen dle WHO jako stupeň 1, sliznice zarudlá až 

erytém.  

13. den hospitalizace (den +9) pacientka udává snesitelné bolesti v krku a 

DÚ, ale horší než předchozí den, hodnotí pomocí VAS 4. Analgetika nevyžaduje. 

Příjem stravy a tekutin minimální. Při vyšetření DÚ zjištěn erytém a nález 

drobného defektu s bílým povlakem v oblasti zubů spodního patra. Výsledek 

kultivačního vyšetření z DÚ vyšel: Osídlení Candida albicans, proto nasazeny 

intravenózně antimykotika Flukonazol 200mg jako prevence infekčních 

komplikací. Paní opakovaně edukována o zvýšené hygieně dutiny ústní a 

vyplachování alespoň 5x denně přípravkem Tantum Verde.  Stupeň mukozitidy 

dle WHO 2.   

14. den hospitalizace (den +10) udává mírné bolesti v oblasti krku a DÚ, ale 

jen při námaze, jídle či hygieně DÚ dle stupně VAS 1. Příjem tekutin a stravy 
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stále minimální, snaží se vypít alespoň 1 litr denně a ½ porce tekuté stravy. 

Erytém není, defekty také ne, přetrvává zarudnutí sliznice a bílý povlak na zubech 

i přes důkladnou hygienu DÚ. Hodnocení WHO stupeň mukozitidy 1.  

15. den hospitalizační (den +11) pacientka je bez bolesti DÚ, udává jen 

lehké škrábání v krku při polknutí, stále preferuje tekutou stravu, snaha zvýšit 

příjem tekutin i stravy. Zvýšená hygienu DÚ a proplachy provádí. Hodnocení 

mukozitidy dle WHO vychází na stupeň 0. Dnes konzultace s nutriční 

terapeutkou, dieta změněna z diety racionální na výběrovou, má možnost výběru 

ze tří jídel.  

2.4 Dlouhodobá péče  

2.4.1 Edukace pacientky při propuštění 

Pacientka byla při propuštění do domácího prostředí v dobrém zdravotním i 

psychickém stavu. Štěp byl kompletně přihojen, laboratorní výsledky byly 

v normě. Hladina neutrofilů byla více než uspokojivá (4,39x109/l), CRP bylo 

nízké. I přesto byla pacientka stále ohrožena rizikem infekce. Je stanoveno, že 100 

dní po autologní transplantaci je pro pacienty rizikové období a měli by dodržovat 

určitý režim. Proto byla pacientka po celou dobu hospitalizace průběžně 

edukována o vhodném chování v tomto období. Paní Š. dostala doporučený 

seznam medikace do domácího prostředí v rámci 100 dní, dále byla seznámena s 

jejich možnými nežádoucími účinky.  Byla jí doporučena léčiva při nevolnosti. 

Lékař ji poučil o situacích, při kterých by měla neprodleně vyhledat lékaře či přijít 

přímo do hematologické ambulance. Jednalo se o zvýšení teploty nad 38 °C, 

třesavku, zimnici, opakované průjmy, zvracení nebo krvácení. Bylo ji doporučeno 

do týdne, tj. 29. 11. 2017 přijít na kontrolu do hematologické ambulance na 

vyšetření (KO + diferenciál., biochemie – glykémie, kreatinin, urea, bilirubin, Na, 

K, CRP, ELFO). Paní by měla stále dodržovat zásady zvýšené hygieny těla a DÚ, 

pravidelně dodržovat mytí rukou několikrát denně, hygiena po stolici a močení, 

pravidelná hygiena celého těla, pravidelné hygiena DÚ. Stále by měla dodržovat 

zásady dietního omezení, byla poučena nutriční terapeutkou, dostala od ní 

edukační brožuru.  

 



 

 

58 

Zásady pro domácí prostředí:  

• Vyhýbat se místům se zvýšenou koncentrací lidí – škola, kino, 

nákupní centra, hromadnou doprava 

• Nošení ústenky – při opuštění domácího prostředí, například při 

nakupování, cestování, v čekárnách atd.  

• Sledovat příznaky infekce – pravidelně měřit tělesnou teplotu, váhu  

• Pozor na nemocné – pacientce bylo doporučeno vyhýbat se všem 

nemocným, nepřijít do kontaktu ani s nemocným rodinným 

příslušníkem, nebezpečné jsou i dětské nemoci 

• Hygiena DÚ – nejen dodržovat zvýšenou hygienu DÚ, ale i docházet 

do zubní ordinace a k dentální hygienistce častěji  

• Zvířata a rostliny – není nutné se jim vyhýbat, jen dodržovat zásady 

zvýšené hygieny při kontaktu s nimi  

• Pravidelné kontroly – pokud si paní nebude něčím jistá, konzultovat 

s lékařem, nepodceňovat příznaky onemocnění, ihned se dostavit do 

ambulance 

• Zdravý životní styl – zdravá nízkobakteriální strava, pravidelný 

pohyb, sport je vhodné začít provozovat postupně a zhruba půl roku 

po transplantaci   

• Psychický stav – udržovat sociální kontakty, případná návštěva 

psychologa, psychoterapie. 
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3 Diskuze 

Mnohočetný myelom je onemocnění, se kterým se v rámci maligních 

chorob nesetkáváme příliš často, přesto se řadí mezi druhé nejčastější onkologické 

onemocnění krve, míněno v celosvětovém měřítku. V České republice jde stále o 

vzácné onemocnění, ale incidence přibývá. Jeho prognóza se za posledních dvacet 

let tolik zlepšila, že z nevyléčitelného onemocnění se dnes stává vyléčitelné, 

ovšem jen ve smyslu, že starší lidé, které tato choroba postihuje, jsou nejčastěji v 

remisi déle jak 10 let, tudíž na toto onemocnění nezemřou. Velkou zásluhu na 

prodloužení celkové remise mají nové léčebné strategie, které se skládají z nových 

necytostatických léčiv a autologní transplantace periferních kmenových buněk. 

Ovšem i tyto moderní léčebné postupy mají své nevýhody. Jsou doprovázeny 

řadou nežádoucích účinků a komplikací.  

Mezi hlavní komplikace léčby hematoonkologických pacientů patří 

mukozitida, zvláště pak u vysokodávkované chemoterapie Melphalan v rámci 

přípravného režimu před ASCT. Mukozitida je doprovázena diskomfortem, 

bolestí DÚ, a nejen to pak může zapříčit další závažnou infekční komplikaci 

z důvodu snížené obranyschopnosti pacienta a poruchy perorálního příjmu. 

Výskyt a rozsah lze ovlivnit preventivními opatřeními, sem řadíme pečlivou 

edukaci pacienta a vhodnou léčbou. Většina doporučení vychází z MASCC/ISOO 

a EBMT. Domnívám se, že názor na prevenci, diagnostiku a terapii mukozitidy se 

v rámci onkologických lékařů v ČR i po celém světě tolik neliší.  

Pokyny MASCC/ISOO doporučují použití standardizovaného protokolu 

ústní hygieny, který obsahuje čištění zubů s měkkým kartáčkem, používání 

mezizubních kartáčků a zubní nitě, výplachy a kloktání nemedicínskými 

přípravky (například FR). Personál by měl být proškolen a pacienti edukováni 

podle těchto protokolů. Nedoporučují používání přípravků s chlorhexidinem 

s obsahem alkoholu, pro pacienty trpící ulcerací může být tolerance alkoholu 

obtížná a neprokázala se jeho pozitivní významná činnost v léčbě. Je známo, že 

některá centra tyto přípravky používají, ale na klinice, kde byla paní 

hospitalizovaná, jsem se s nimi nesetkala. (Lalla et al. 2008) 
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Pacientka si preventivně vyplachovala ústa 5x denně fyziologickým 

roztokem, po zhoršení stavu mukozitidy vyplachovala a kloktala 5x denně 

antiinflamatorním přípravkem Tantum Verde, který obsahuje benzydamin. 

V pokynech pro klinickou praxi v léčbě a prevenci mukozitidy v rámci 

onkologické léčby z roku 2004 ze Spojených států amerických se dočteme, že 

benzyldamin navozuje úlevu od bolesti, ale léčebný účinek nemá. Je doporučován 

spíše pacientům léčeným radioterapií. (Rubenstein et al. 2004)  

Pro diagnostiku je prakticky jediný způsob klinické vyšetření DÚ a znalost 

časové návaznosti na chemoterapii. Hodnocení rozsahu mukozitidy je 

nejrozšířenější v hematologických evropských centrech použití škály WHO a 

NCI-CTC. Je však nutné mít také přehled o klinickém stavu DÚ, o případných 

defektech, o intenzitě bolesti (dle VAS) a o per os příjmu, takto se o problematice 

vyjadřuje lékař Doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph. D. ve svém odborném článku. 

(Vokurka, 2009) Zaměřuje se na hematologii, onkologii a na problematiku 

postižení dutiny ústní, vydal na tato témata mnoho publikací.   

WHO škála hodnocení mukozitidy je snadná a praktická pro každodenní 

užití pro záznam do dokumentace v klinické praxi. Zahrnuje subjektivní i 

objektivní hodnocení. Stupnice OMAS je využívána především pro výzkumné 

účely a v onkologických studiích se můžeme setkat s kritérii toxicity EGOS. 

Východní kooperativní onkologická skupina. (Lalla et al. 2008)  

Nemocná byla hodnocena dle WHO stupnice toxicity mukozitidy, 

subjektivně udává hodnotu na stupnici dle VAS a každý den proběhlo klinické 

vyšetření DÚ.  

Dále se v dostupné literatuře setkávám s novým pojmem cytoprotekce 

neboli ochrana před cytostatiky a radiací. První intervence je kryoterapie, její 

aplikace je jednoduchá, ale velmi účinná. Princip kryoterapie je aplikace ledu do 

dutiny ústní, má však vliv jen u úzké skupiny léčiv a u bolusově podaných nebo 

krátkých infuzních terapií. Další z intervencí je přípravek Palifermin, 

rekombinantní analog humánního růstového faktoru keratinocytů. Podporuje 

proliferaci epitelií, ochraňuje před volnými kyslíkovými radiály, potlačuje 

zánětlivé cytokiny a omezuje apoptózu, je doporučován pacientům jako profylaxe 

mukozitidy postupujících ASCT před celotělovým ozářením. Amifostin je 
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selektivní protektor zdravých buněk před kyslíkovými radiály, má nejspíš vliv 

v prevenci mukozitidy dutiny ústní před podáním Melphalanu v rámci ASCT.  

Terapie mukozitidy by měla být komplexní a volena by měla být 

individuálně. První z možností je laserové ošetření nízkoenergetickými lasery 

mající efekt na snížení výskytu a délku trvání mukozitidy a hojení sliznice, jejich 

dostupnost je ale omezená. Aminokyselina glutamin je velmi významná pro 

zajištění integrity sliznic zažívacího traktu, růstové faktory granulo a monocytární 

řady mají schopnost stimulovat proliferaci endotelií a keratinocytů, ale efekt je 

v indikaci profylaxe mukozitidy DÚ sporný. (Bensinger et al. 2008; Peterson et al. 

2008; Rubenstein et al. 2004)   

Kryoterapie se na našem oddělení používá před podáním Melphalanu 

standardně, pomocí oválných kusů ledu, které si pacientka vkládala před a během 

vykapání infuze do úst. V rozporu s těmito odbornými články je však fakt, že 

pacientce kapala infuze 60 minut, doporučená délka infuze je maximálně 15 

minut. Amifostin se na oddělení, kde byla paní hospitalizována nevyužívá. 

V rámci zachování kvality pacientky života jsme pečlivě monitorovali stav 

DÚ, bolest DÚ a zajistili nutrici. Žádný z těchto přípravků, ani laserové ošetření 

není dostupné.   

Léčba bolesti je možná pomocí adherujících viskózních gelů, například 

Gelclalir nebo Bioxtra, které vytváření adherující film na sliznici a tím mají lehce 

analgetický účinek. U nich však hrozí omezení citlivosti DÚ a s tím spojené riziko 

poškození sliznice jídlem nebo kousnutím. Při výrazných přetrvávajících 

bolestech se indikují systémová analgetika. (Peterson et al. 2008; Rubenstein et al. 

2004)  

Pacientka udává za celou hospitalizaci dle stupnice VAS stupeň 4, byla jí 

nabízena analgetika, paní i přesto žádná nevyžadovala. 

Mukozitida dutiny ústní přestavuje oblast, která potřebuje pozornost a 

zlepšování v léčebných a ošetřovatelských postupů péče. Zasahuje do kvality 

života pacientů po všech stránkách. Je velice důležité, obzvláště u pacientů, kteří 

postupují vysoce dávkovanou chemoterapii v rámci profylaxe aplikovat 

dostupnou kryoterapii, pečovat o tišení bolesti a zajistit dobrý nutriční stav 

pomocí alternativních výživ. Můj názor na shodné použití hodnocení a 
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diagnostiky mukozitidy v jiných hematoloonkologických centrech se potvrdil, ale 

z literatury, ze které jsem čerpala, jsem se dozvěděla o léčebných postupech, se 

kterými jsem se nikdy předtím nesetkala. 

Další ošetřovatelský problém byl riziko neutropenie. Abychom předešli této 

závažné komplikaci u imunokompromitovaných pacientů je nezbytné dodržování 

zásad reverzní neboli ochranné izolace. Míra této izolace je však neustále 

předmětem diskuzí odborníků po celém světě, názory na ni i výsledky studií se 

liší. Nespornou výhodou v rámci ochranné izolace je mytí a dezinfekce rukou při 

kontaktu s pacientem. Mnoho autorů se zabývá, jaký má tato izolace vliv na 

psychiku pacienta. Bylo zjištěno, že přísná reverzní izolace je pro 

transplantovaného pacienta velkou psychickou zátěží. Pacienti jsou velmi smutní 

a depresivní, jejich stav často vyžaduje léčbu psychologem či psychiatrem 

s následnou léčbou léky nebo užití hypnotik z důvodu poruchy spánku. (Cetlová 

2013)   
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4 Závěr 

V této bakalářské práci jsem se zaměřila na ošetřovatelskou péči o pacientku 

s diagnózou mnohočetný myelom, která byla hospitalizována z důvodu autologní 

transplantace periferních hematopoetických buněk. V teoretické části se věnuji 

fyziologii krvetvorby, patofyziologii maligních onemocnění plazmatických buněk 

a patofyziologii konkrétně této choroby, stanovení a klasifikaci onemocnění, 

terapii a komplikacím. V rámci terapie jsem se zaměřila na léčbu novými 

necytostatickými léčivy a detailně jsem popsala průběh celé autologní 

transplantace od sběru po přihojení štěpu.  

Část praktickou mám zaměřenou na průběh hospitalizace této pacientky, 

zaobírám se průběhem onemocnění a léčby před hospitalizací. V rámci průběhu 

hospitalizace, popisuji předtransplantační režim, samotný proces aplikace 

transplantátu a jeho připojení. Snažila jsem se co nejvíce přiblížit hospitalizaci 

v transplantačním boxu a specifika ošetřovatelské péče v rámci tohoto oddělení. 

Stanovila jsem hlavní ošetřovatelské problémy, vybrala jsem si je z důvodu velice 

častého výskytu v rámci tohoto léčebného režimu. Pro pacientku, kterou jsem 

vybrala, to byly ty nejzávažnější komplikace. Soustředila jsem se na riziko 

neutropenie a riziko mukozitidy, řeším specifika péče sestry, prevenci a léčbou 

těchto komplikací.  

V diskuzi se zabývám problematikou mukozitidy dutiny ústní. Jako jeden 

z ošetřovatelských problémů jsem si ho vybrala, jelikož se vyskytuje u většiny 

pacientů indikovaných k ASCT a také si myslím, že by tomuto problému měla být 

věnována větší pozornost. Dále řeším v diskuzi riziko neutropenie.  

Díky psaní této práce jsem se dozvěděla o nových preventivních a 

léčebných strategiích, které jsem dosud neznala.  
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Seznam zkratek  

AA   alergická anamnéza 

ADP, ATP  adenosintrifosfád 

amp.   ampule 

ASCT                         Autologous stem cell transplantation 

ATB   antibiotika 

atd.                              a tak dále 

BMI   index tělesné hmotnosti (Body Mass Index) 

Ca   karcinom  

CAD   Cyklofosfamid + Adriamycin + Dexamethazol 

CFU   jednotky (buňky) tvořící kolonie (colony forming unit) 

Cl   chlor  

cps.   kapsle 

CRAB                         kritérium (c-calcium elevation, r-renal insifficiency, a-        

                                    anemia, b-bone abnormalities)  

CRP    C-reaktivní protein 

gtt.   kapka 

CT   počítačová tomografie 

CTD   Cyklofosfamid + Thalidomid + Dexamethazon 

CVD   Cyklofosfamid + Velcade + Dexamethazon 

CŽK   centrální žilní katétr 

DF   dechová frekvence  

DMSO   dimethylsulfoxid   

DÚ   dutina ústní 

EBMT   European Blood and Marrow Transplantation Group 

ECHO   echokardiografie 

EKG   elektrokardiografie 

ELFO   elektroforéza bílkovin 

EX   extrakce  

FA   farmakologická anamnéza 

FF   fyziologické funkce 
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FR   fyziologický roztok  

G-CSF   růstový faktor pro granulocytární řadu 

GIT   gastrointestinální trakt  

GM-CSF  faktory stimulující kolonie granulocytů a makrofágů 

HC   hematopoetické buňky 

Ig   imunoglobulin 

IgG   imunoglobulin G  

IL   interleukin  

IMWG   International Myeloma Working Group 

IMIDs   imunomodulační léky (immunomodulatory drungs) 

ISS   mezinárodní stážovací systém (International staging systém) 

i.v.   intravenózně  

K   kalium 

KCl   chlorid draselný 

KO   krevní obraz 

KR   kompletně remise  

l   litr  

MASCC/ISOO           Multinational Association of Supportive Care in Cancer/                       

                                    International Society of Oral Oncology  

MgSO4  síran horečnatý (magnesium sulfate) 

mg                              miligramy 

MGSU monoklonální gamapatie nejasného původu (Monoclonal 

gammopathy of unknown significance)  

MIg    monoklonální protilátky  

ml                              mililitry 

ml/hod                       mililitry za hodinu 

MM    mnohočetný myelom (Multiple myeloma) 

MP    melphalan + prednison 

M-protein   monoklonální protein 

MPT   Melphalan + Prednion + Thalidomid 

MU                             jednotka filgrastimu 

Na    sodík 
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NCI – CTC   National Cancer Institude Common Toxicity Criteria 

NK    buňky podskupiny lymfocytů, přirození zabíječi (natural 

                                    killers) 

NO    nynější onemocnění 

OA    osobní anamnéza 

OMAS   Oral Mucositis Assessment Scale 

P    pulz  

PA    pracovní anamnéza 

PBSC    kmenové buňky získané z periferní krve (Peripheral blood  

                                    stem cells) 

PET    pozitronová emisní tomografie  

p. o.     per os  

PŽK    periferní žilní katétr 

R-ISS    Zrevidovaný mezinárodní stagingový systém (Revised  

                                   International Staging System)  

RTG    radioizotopový termoelektrický generátor 

SA    sociální anamnéza 

SpO2    saturace 

TAD    trombocyty z aferézy deleukotizované  

TBC    tuberkulóza 

tbl.    tableta 

TEN    tromboembolická nemoc 

tj.    to jest 

TK    krevní tlak  

TT    tělesná teplota 

UHT    Ultra high temperature 

VAD   Vincristin + Adriamycin + Dexamethason  

VAS   vizuální analogová stupnice 

VGPR   velmi dobrá parciální remise 

VMP   Velcade + Melphalan + Prednison 

VTD   Velcade + Thalidomid + Dexamethazon 

WHO   World Health Organization 
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Příloha č. dvě Tabulka stanovení stagingového systému mnohočetného 

myelomu (Špička, Maisnar 2017) 

 

 


