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Anotace 

 Hemoterapie představuje léčbu některých pacientů s různými chorobami 

využitím transfuzních přípravků a krevních derivátů. V souvislosti s léčbou se mohou  

u transfundovaných pacientů vyskytnout nežádoucí potransfuzní reakce. Mohou být 

příčinou závažných a vzácně i smrtelných komplikací léčby. Každá reakce má jinou 

etiologii a časovou souvislost s podáním transfuzního přípravku. Znalostí těchto reakcí 

můžeme řadě z nich buď předejít správnou prevencí a vhodnou úpravou transfuzních 

přípravků, nebo zmírnit jejich projevy včasnou a cíleně vedenou léčbou. Mezi účinná 

preventivní opatření výskytu potransfuzních reakcí patří v prvé řadě výběr vhodných 

dárců krve, dále správné zacházení s transfuzními přípravky, jejich skladování  

a v neposlední řadě provedení předtransfuzních vyšetření. To slouží k zamezení 

imunologických rizik, přenosu infekčních onemocnění ad. 

 Cílem práce bylo popsat jednotlivé typy potransfuzních reakcí, jejich etiologii 

a dále zpracování shromážděných dat o jejich výskytu ve Fakultní nemocnici Motol  

za rok 2010. Bylo vybráno 5 případů výskytu potransfuzních reakcí, z čehož jeden 

z roku 2007, na kterých byla popsána příčina jejich vzniku včetně následných vyšetření, 

léčby a doporučení pro případné další transfuze. 
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Annotation 

 Hemotherapy represents treatment of certain diseases by the use of blood 

products or haemoderivates, as in transfusion. Undesirable post-transfusion reactions 

may appear in connection with such treatment. Those may cause serious or even fatal 

treatment complications. In each reaction, there is different etiology and temporal 

connection with application of transfusion preparation. Once being aware of such 

reactions, it is possible to either avoid some of them by means of appropriate 

prophylaxis and modification of transfusion preparations, or to moderate such reactions 

by early and pointed treatment. Effective prophylactic measures in appearance  

of post-transfusion reactions include a choice of appropriate blood donors, correct 

handling of transfusion preparations and their storage, and performing pre-transfusion 

examination, all of which leads to avoiding immunologic risks, transmission  

of infectious diseases, etc. 

 The aim of the thesis was to describe individual types of post-transfusion 

reactions and their etiology, processing gathered data mapping their appearance  

in the University Hospital of Motol in the course of the year 2010. Five cases  

of post-transfusion reactions were chosen, one of which dates to 2007, in which a cause 

of their origination and following examinations, treatment and recommendation  

for possible further transfusions were described. 
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Ery  erytrocyty 

Fe  železo 

FNHTR  Febrilní nehemolytická potransfuzní reakce 

GIT  gastrointestinální trakt 

Gy  Gray 

GYN-POR  Gynekologicko-porodnická klinika 

Hb  hemoglobin 

HBV  virus hepatitidy B 

HCV  virus hepatitidy C 

HIV  virus lidského imunodeficitu 

Hkt  hematokrit 

HLA  human leukocyte antigen 

HNA  human neutrophil antigen 
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HPA  human platelet antigen 
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i.v.  intravenózně 
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KDHO  Klinika dětské hematologie a onkologie 

KO  krevní obraz 
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P  plazma 
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SÚKL  Státní ústav pro kontrolu léčiv 

T  teplota 

T.U.  transfuzní jednotka 

TA-GvHD  transfusion associated graft versus host disease 

TBC  tuberkulóza 
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TP  transfuzní přípravek 
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ÚVOD 

 Hemoterapie jako léčba transfuzními přípravky je tradičně spojována s riziky, 

jejichž charakter i význam se měnil v průběhu historie. Jediné dříve známé 

imunologické riziko, které bylo odhaleno krátce po objevu krevních skupin v roce 1901, 

bylo podání krevní transfuze inkompatibilní v AB0 systému. Hemoterapie je od počátku 

provázena také infekčními riziky. Jako první byl prokázán přenos syfilis krví.  

V 70. letech 20. století byl dále prokázán přenos viru hepatitidy B. V 80. a 90. letech 20. 

století byl objeven virus HIV a ostatní kmeny virových hepatitid, které znamenaly další 

infekční rizika spojená s hemoterapii. V současnosti jsou rizika orientována zpět  

na imunohematologické nežádoucí reakce a případnou bakteriální kontaminaci 

transfuzních přípravků. Infekční rizika v současnosti nadále přetrvávají.  



12 
 

1. TEORETICKÁ ČÁST 

 Hemoterapie je léčba transfuzními přípravky a krevními deriváty  

a je významným procesem, který se využívá při péči o pacienty s různými chorobami 
[1,2]. V hemoterapii se užívají krevní složky, získané zpracováním plné krve  

nebo separačními technikami. V současnosti je tendence „produkovat a používat složky 

krve v co nejčistší formě s minimální příměsí ostatních krevních součástí, což má 

význam pro snížení míry rizik, která hemoterapii tradičně provázejí“ [2 s. 900,3].  

 Přípravky z lidské krve, používané při léčbě, lze rozdělit na transfuzní 

přípravky a krevní deriváty [2,4]. 

 

1.1. TRANSFUZNÍ PŘÍPRAVKY 

 Jako TP (transfuzní přípravek) se označují všechny léčebné přípravky 

biologického původu, které jsou vyrobeny z lidské krve od jednoho příp. několika dárců 
[5]. Tyto přípravky plní substituční funkci a jsou připravovány na pracovištích transfuzní 

služby [2,4,5].  

 Nejčastěji je krev dárce odebírána jako plná krev (PK) do schváleného obalu, 

čímž je krevní plastový vak obsahující konzervační roztok. Podle toho, jaké se z celé 

krve vyrábí transfuzní přípravky, používá se několik vakových systémů [5]: 

 Jednoduchý vak – používá se při odběrech krve, která se poté používá 

k transfuzi jako plná krev. 

 Dvojvak – skládá se z jednoho odběrového vaku a jednoho satelitního vaku. 

Používá se na přípravu erytrocytového koncentrátu a plazmy. 

 Trojvak – skládá se z jednoho odběrového vaku a dvou satelitních vaků.  

 Čtyřvak – skládá se z jednoho odběrového vaku a třech satelitních vaků [5]. 

 „Trojvak a čtyřvak slouží na zpracování krve na erytrocyty, trombocyty  

a plazmu“ [5, s. 223]. 

 „Množství transfuzního přípravku se vyjadřuje v transfuzních jednotkách“ [5, s. 

223]. Transfuzní jednotka (T.U., transfusion unit) označuje množství TP vyrobeného 

z jedné jednotky PK, tj. 450 ml krve. Další zpracování T.U. odebrané PK umožní získat 

jednotlivé složky krve, kterými jsou erytrocyty, trombocyty, leukocyty a plazma. Cílem 
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toho je, že jedna odebraná T.U. je poskytnutá na léčbu pro více pacientů a současně  

se minimalizuje podání těch složek krve, které nejsou pro pacienta potřebné [5]. 

 
 

1.1.1. Způsoby darování krve 
 

 Kromě zmíněného standardního odběru PK existují i další odběry krve pomocí 

přístrojů, tzv. aferéza (cytaferéza), kdy můžeme z PK přístrojově oddělit ty složky krve, 

které potřebujeme, a zbytek krve se vrací do těla dárce. Mezi tento typ odběru krevních 

složek patří: 

- erytrocytaferéza 

- plazmaferéza 

- trombocytaferéza 

- leukocytaferéza 

- odběry více krevních složek (tzv. multikomponentní odběr) [5,6] 

 

1.1.1.1. Plazmaferéza  

 Plazmaferéza je způsob odběru, „při kterém se z PK odebere plazma  

a erytrocyty se vracejí dárci“ [5, s. 220]. Provádí se pomocí separátorů plazmy, pracujících 

na principu centrifugačním nebo filtračním, příp. jejich kombinaci [5]. 

1.1.1.2. Cytaferéza 

 Cytaferéza je způsob odběru, kdy jsou odebírány formované krevní elementy 

(trombocyty, leukocyty, erytrocyty) a ostatní krevní složky jsou vráceny dárci. Cílem 

cytaferézy je připravit koncentráty odebraných krevních složek. Uskutečňuje se pomocí 

krevních separátorů pracujících na principu diferenciální centrifugace [5]. 

 Výhodou cytaferézy je vysoký počet krevních složek v získaných 

koncentrátech a také to, že každý koncentrát je od jednoho dárce. Díky tomu se snižuje 

riziko přenosu infekce a v případě aloimunizace příjemce je možné najít kompatibilního 

dárce v HLA (human leukocyte antigen) systému [5]. 
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1.1.2. Výběr dárců 
 

 „Dárcovství krve je dobrovolné a na dárce se nesmí vyvíjet nátlak“ [5, s. 217].  
Výběr dárců se zaměřuje hlavně na dárcovství bezplatné [5]. Dárce krve má možnost  

se sám rozhodnout o místě darování krve, ovšem poté by měl být veden  

k tomu, aby krev daroval vždy ve stejném zdravotnickém zařízení [6]. „Cílem výběru 

dárců je stanovit, zda je dárce v dobrém zdravotním stavu, aby odběrem krve nedošlo 

k poškození zdraví dárce a aby byl ochráněn před poškozením zdraví příjemce 

transfuzního přípravku, který má být z odběru vyroben“ [6, s. 62].  

 Před vlastním odběrem krve provede vyškolená osoba s dárcem důvěrný 

rozhovor z důvodu zjištění dárcova zdravotního stavu a epidemiologické situace.  

Při rozhovoru je dárci předložen dotazník (viz. Příloha 1 - Dotazník pro dárce krve),  

ve kterém uvede své anamnestické údaje, a také čestné prohlášení o správnosti údajů  

a písemný souhlas s odběrem krve [6]. Anamnestický dotazník obsahuje otázky 

zaměřené na zdraví a rizikové faktory [5]. Podle odpovědí na jednotlivé otázky může 

lékař vyřadit trvale nebo dočasně, po dobu několika týdnů až měsíců (Tabulka č. 1), 

některé dárce z dárcovství krve [6].  

 
Tabulka č. 1. Přehled rizikových faktorů mohoucích dárce trvale nebo dočasně vyřadit 

z dárcovství krve [6] 

Trvalé vyřazení Dočasné vyřazení 

závažná onemocnění srdce, plic a ledvin, 

epilepsie, zhoubné choroby krvácivé 

choroby 

akutní onemocnění typu chřipky 

trvalé užívání léků, diabetes nízké hodnoty KO 

infekční onemocnění akutní i prodělaná 

(TBC, AIDS, virová hepatitis typu B a C, 

syfilis, Creutzfeldt-Jakobova choroba aj.) 

karanténa infekční choroby, rekonvalescence 

po vyjmenovaných infekčních chorobách 

příjemci transplantátu 

vystavení riziku infekce přenosné krví – po 

operacích, endoskopickém vyšetření, 

transfuzi krve, tetování a body-piercingu 

toxikomanie, rizikové sexuální chování těhotenství, porod, laktace 

pozitivita některého z testů k průkazu 

známek infekce (HIV 1+2, HBV, HCV, 

syfilis) 

přechodné užívání léků, očkování, pobyt 

v cizině – tropy a malarická oblast 
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1.1.2.1. Klinické a laboratorní vyšetření 
 
 Pro dárce krve jsou nastavená určitá hmotnostní a věková omezení  

tzn., že dárce musí splňovat tělesnou hmotnost minimálně 50 kg a věk 18 – 65, 

výjimečně se souhlasem lékaře transfuzní služby věk nad 65 let [7]„v případě dobrého 

fyzického a psychického zdraví“ [5, s. 218].  

 Před odběrem krve k dárcovským účelům se taktéž provede klinické vyšetření 

zahrnující změření krevního tlaku (TK), pulsu, teploty (T) a laboratorní vyšetření 

spočívající v provedení krevního obrazu (KO), především změření hodnoty 

hemoglobinu (Hb) nebo hematokritu (Hkt) [5,6].  

 

Klinické vyšetření Laboratorní vyšetření 

TK 

systolický: ne vyšší jak 180 mm Hg a 

nižší jak 90 mm Hg min. hodnoty Hb 
muži: 135 g/l 

diastolický: ne vyšší jak 100 mm Hg ženy: 125 g/l 

Puls pravidelný v mezích 50 – 90/min 
min. hodnoty Hkt 

muži: 0,40 

T max. 37°C ženy: 0,38 

  
leukocyty 4 – 10 x 109/l 

trombocyty min. 150 x 109/l 

 
Tabulka č. 2. Požadované hodnoty dárce při klinickém a laboratorním vyšetření [5,6] 

 

 Pokud jsou hodnoty Hb resp. Hkt nižší než hodnoty uvedené v tabulce 2, může 

o darování krve i u takového dárce lékař výjimečně rozhodnout. Pokud jsou ovšem 

hodnoty abnormálně nízké nebo vysoké, musí se dárce podrobit dalšímu vyšetření, 

stejně jako v případě, kdy dojde mezi dvěma za sebou následujícími odběry k poklesu 

Hb o více jak 20 g/l [5].  

 Po odběru krve k dárcovským účelům se v laboratoři provede vyšetření krevní 

skupiny (KS) v AB0 systému a Rh(D) příslušnost a také vyšetření screeningu 

nepravidelných antierytrocytárních protilátek. Z hlediska prevence přenosu infekčních 

onemocnění je nutné provést také vyšetření vzorku na průkaz známek infekce [5,7]: 
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- HBsAg – povrchový antigen (Ag) viru hepatitidy B. Pokud je přítomný, svědčí 

to o výskytu tohoto viru v těle dárce. 

- anti HCV – protilátky proti viru hepatitidy C. Pokud jsou přítomny, svědčí to  

o proběhlé nebo probíhající infekci, která byla vyvolána tímto virem. 

- anti HIV 1+2 – protilátky proti viru lidského imunodeficitu (human 

immunodeficiency virus), jejichž přítomnost potvrzuje infekci tímto virem, 

způsobujícím onemocnění AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome). 

- protilátky proti Treponema pallidum – jsou-li přítomné, svědčí to buď  

o překonaném, nebo probíhajícím onemocnění syfilis. 

- anti-CMV – protilátky proti cytomegaloviru. Jejich přítomnost je průkazem 

překonané nebo probíhající infekce. V přítomnosti tohoto viru není dárce trvale 

vyřazen z dárcovství krve, pouze se jeho krve nesmí podat novorozencům  

a nemocným se sníženou imunitou. 

- ALT – enzym alaninaminotransferáza. Zvýšená hodnota tohoto enzymu svědčí 

o poškození jater a dárce může opět darovat krev za půl roku po normalizaci 

hodnot [5,8]. 

 

 V případě pozitivity i jediného testu, vyjma anti-CMV a ALT, se krev nesmí 

použít k transfuzi a dárce musí být trvale vyřazen z dárcovství krve (viz. Tabulka č. 1, s. 

14)[5]. 

 

1.1.3. Frekvence odběrů a maximální odebírané množství krve  
a jejích složek 

 
 
Odběry plné krve: 

 Standardně se odebírá 450 ml (± 10 %) krve do vaku obsahujícího konzervační 

roztok. V rámci jednoho odběru, lze dárci odebrat maximálně 13 % celkového objemu 

krve. „Minimální interval mezi dvěma následujícími odběry je 8 týdnů“ [6, s. 63]. 

V průběhu 12 měsíců mohou muži darovat krev nejvýše 5x a ženy 4x [6,7]. 

 

Přístrojové odběry erytrocytů (erytrocytaferéza): 

 Při jednoduché erytrocytaferéze platí stejná omezení, jaká jsou v případě 

standardních odběrů PK. V případě odběrů dvou T.U. technikou erytrocytaferézy  

se prodlužuje minimální interval mezi dvěma dvojitými erytrocytaferézami  
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nebo dvojitou erytrocytaferézou a poté následujícím standardním odběrem PK nejméně 

na 6 měsíců. 

 Pokud je nejprve proveden standardní odběr PK a poté následuje dvojitá 

erytrocytaferéza, minimální interval je v tomto případě 3 měsíce. Ovšem celkové 

množství erytrocytů odebraných v průběhu 12 měsíců musí odpovídat nejvýše 

množství, které je odebírané při standardních odběrech PK a po odběru by měl být Hb  

u dárce vyšší než 110 g/l [6,7]. 

  

Odběry plazmy: 

 Standardně je při jednom odběru odebráno do plastového vaku s protisrážlivým 

roztokem maximálně 650 ml plazmy, v případě, že není podáván intravenózně (i.v.) 

náhradní roztok. Během jednoho týdne je možno odebrat nejvýše 1,5 l plazmy. Během 

12 měsíců může být odebráno nejvýše 25 l plazmy. 

 Dvě po sobě následující plazmaferézy mohou být prováděny s odstupem  

14 dní. 

 Mezi odběrem plazmy a následným standardním odběrem PK nebo trombocytů 

je minimální interval 48 hodin.  

 Minimální interval v případě standardního odběru PK a následujícím odběrem 

plazmy je 4 týdny, přičemž jako standardní odběr PK je posuzován i případ, kdy dojde 

k selhání návratu erytrocytů při odběru plazmy [5,7]. 

 

Přístrojové odběry trombocytů: 

 V průběhu 12 měsíců je možný celkový počet odběrů 24. 

 Mezi odběrem trombocytů a standardním odběrem PK nebo odběrem plazmy 

nebo mezi dvěma odběry trombocytů je minimální interval 48 hodin. V případě 

standardního odběru PK a následným odběrem trombocytů je minimální interval  

4 týdny. Jako standardní odběr PK je posuzován i případ, kdy dojde k selhání návratu 

erytrocytů při odběru trombocytů [7]. 
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Leukocytaferéza: 

 Maximální počet odběrů v průběhu 12 měsíců je 4 [5]. 

 

Odběry více krevních složek (multikomponentní odběr): 

 Celkový objem odebraných krevních složek bez protisrážlivého roztoku nesmí 

převýšit 13 % vypočteného objemu krve dárce, v případě, že nebyl podán i.v. náhradní 

roztok. Celková množství odebraných jednotlivých složek krve nepřevyšují stanovená 

množství pro jednotlivé druhy odběrů [6,7]. 

 

1.1.4. Konzervace krve 

 Pojmem „konzervovaná krev“ je myšlena krev odebraná do plastových vaků 

obsahujících antikoagulačně-konzervační roztok. „Tento roztok zabezpečuje 

nesrážlivost krve a pomáhá erytrocytům zachovat si funkci a životnost“ [5, s. 222].  

 Princip konzervace krve spočívá v její stabilizaci a následné konzervaci, 

resuspenzi. Stabilizací krve je myšlena zábrana srážení krve při jejím odběru do vaku  

se stabilizačním (protisrážlivým) činidlem. Srážení krve je zabráněno vyvázáním iontů 

Ca2+ z plazmy. Konzervace spočívá v přidání činidla podporujícím přežití krevních 

buněk. Obvyklý je poměr 450 ml ± 10 % krve a 63 ml konzervačního roztoku. 

Resuspenze spočívá v dalším doplnění objemu erytrocytů 100 ml konzervačního 

roztoku [6]. 

 Nejčastěji používanými konzervačními roztoky jsou CPD a CPDA. Složení 

roztoku CPD je citronan sodný, glukóza, kyselina citronová, fosforečnan sodný. Složení 

roztoku CPDA je stejné jako u roztoku CPD + přídavek adeninu [6]. 

 Jelikož se PK dále zpracovává na jednotlivé krevní přípravky a odsátím plazmy 

se odstraní většina glukózy a adeninu potřebných jen pro erytrocyty, častěji se používají 

resuspenzní roztoky, při kterých se krev odebere do konzervačního roztoku bez adeninu 

a po odsátí plazmy se k erytrocytům přidá resuspenzní roztok, který obsahuje dostatečné 

množství glukózy a adeninu [5]. 

 Mezi nejčastěji používané resuspenzní roztoky patří SAG-M a ADSOL. 

Složení roztoku SAG-M je NaCl (chlorid sodný), glukóza, adenin a manitol. Roztok 

ADSOL má, až na absenci manitolu, stejné složení jako roztok SAG-M [5,6]. 



19 
 

 Doba použití (exspirační doba) erytrocytů je závislá na druhu použitého 

konzervačního roztoku (Tabulka č. 3). 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tabulka č. 3. Doba použití erytrocytů v závislosti na konzervačním roztoku [6, s. 66] 

 

 Další podmínkou zdárné konzervace je zajištění vhodné teploty při skladování. 

Erytrocyty musejí být skladovány při teplotě 2 – 4 °C. Pokud je krev skladována  

při teplotě nad 10 °C déle jak 3 hodiny, musí být k transfuzi použita do 24 hodin. 

Jelikož chlad je pro trombocyty jedním z aktivačních momentů, koncentrát těchto buněk 

se uchovává při pokojové teplotě, tj. při teplotě 22 °C ± 2 °C. Plazma se uchovává 

v mrazících zařízeních při teplotě -18 až -40 °C [5]. 

 

1.1.5. Přehled, výroba a specifikace transfuzních přípravků 

 

 Plná krev odebraná od jednoho dárce v plastovém vaku s konzervačním 

roztokem se může použít k transfuzi. Jak je ale uvedeno výše, ve většině případů slouží 

pro další zpracování k výrobě jednotlivých krevních přípravků [5].  

 Při výrobě krevních přípravků je důležitá separace jednotlivých složek krve 

pomocí centrifugace. „Sedimentace krvinek je dána jejich velikostí a jejich hustotou  

a hustotou okolní tekutiny“ [6, s. 66]. Na Obrázku č. 1 je schematické rozdělení 

jednotlivých krevních složek po centrifugaci včetně jejich specifické hmotnosti v g/ml 
[6]. 

Konzervační roztok Doba použití erytrocytů 

CPD 21 dní 

CPDA 35 dní 

SAG-M 42 dní 

ADSOL 42 dní 
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Plazma (1,026) 

 
  

Trombocyty (1,058) 
 

Leukocyty (1,082) 
 

  
Erytrocyty (1,100) 

buffy-coat 

 
Obrázek č. 1. Schéma rozdělení jednotlivých krevních složek po centrifugaci [6, s. 66] 

 

 Centrifugace PK se provádí ve velkoobjemových centrifugách obvykle  

při 3000 – 4000 ot. /minutu po dobu kolem 20 minut. Je nutné dbát na pomalé brzdění 

centrifugy. Po skončení centrifugace je třeba jednotlivé složky krve převést  

do dalších vaků pomocí jednoduchého lisu nebo zařízení, které celou separaci provede 

automaticky včetně uzavření a oddělení separovaných složek [6].  

 Například při práci se čtyřvakem (Obrázek č. 2) se z PK po centrifugaci  

ve vaku č. I přetlačí plazma (P) do vaku č. IV. Vrstva buffy-coatu, což je tenká vrstva 

rozdělující plazmu a erytrocyty (Ery), která je bohatá na leukocyty (Le) a trombocyty 

(Tr), se přetlačí do vaku č. II. Tato vrstva se odstraňuje z důvodu snížení rizika 

imunizace leukocytárními a trombocytárními antigeny. Po přetlačení plazmy  

a buffy-coatu zůstanou erytrocyty koncentrované s redukovaným množstvím 

antikoagulačního roztoku (většina byla odsáta spolu s plazmou). Pro další použití  

je tedy třeba erytrocyty resuspendovat tím, že se přetlačí do vaku č. III, jenž obsahuje 

resuspenzní roztok [6]. 

Obrázek č. 2. Příklad práce s čtyřvakem s horní výpustí [6, s. 67] 
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1.1.5.1. Erytrocytový koncentrát (EK) 

 EK je připravován z PK po centrifugaci pouhým odstraněním plazmy a žádné 

jeho další zpracování nenásleduje. Obsahuje koncentrované Ery,  

přibližně 2,5 – 3,0 x 109 Le a různý počet Tr. T.U. obsahuje nejméně 45 g Hb  

a hematokrit musí být v rozmezí 0,65 – 0,75 [5,9]. 

 

 Erytrocyty resuspendované (ER) se připravují centrifugací PK a následným 

odstraněním plazmy a přidáním resuspenzního roztoku. Obsah buněčných elementů  

je stejný jako u erytrocytového koncentrátu, ale přidání resuspenzního roztoku sníží 

viskozitu koncentrátu a prodlouží exspiraci v čemž je výhoda resuspendace [5,10]. 

 

 Erytrocyty bez buffy-coatu resuspendované (EBR) se připravují 

centrifugací, následným odsátím plazmy a vrstvy buffy-coatu z PK a přidáním 

resuspenzního roztoku k sedimentu erytrocytů. Je to nejčastěji používaný TP, který  

se používá k náhradě krevní ztráty a k léčbě anemie. [5,6,11].  

 

 Erytrocyty resuspendované deleukotizované (ERD) se získávají z EBR 

nebo PK odstraněním většiny leukocytů pomocí filtrace. Používá se u pacientů 

s protilátkami proti leukocytům. Dále jako prevence přenosu CMV (cytomegalovirus)  

a „prevence imunizace a potransfuzních reakcí u polytransfundovaných pacientů, 

pacientů s poruchou imunitního systému, při imunosupresi a pro novorozence“ [6, s. 68]. 

 

 Erytrocyty promyté (EP) se připravují centrifugací PK a následným 

odstraněním plazmy, leukocytů a trombocytů (buffy-coatu) a dále minimálně 

trojnásobným promytím erytrocytů fyziologickým roztokem. Tím je docíleno odstranění 

většiny plazmy, leukocytů a trombocytů. „Obsah bílkovin v supernatantu méně  

než 0,5 g/T.U. (IgA méně než 0,2 mg/T.U.)“ [6, s. 68]. Používá se pro pacienty 

s protilátkami proti plazmatickým bílkovinám, především anti-IgA a také pro pacienty, 

u kterých se vyskytly těžké alergické reakce po transfuzi [5,6]. 
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 Objem 
Hb (min. 

v g/T.U.) 
Hkt Le/T.U. 

Konzervační 

roztok a 

exspirace 

PK 

450 ml ± 10 % bez 

konzervačního 

roztoku 

45 
normální 

hodnota 

normální 

hodnota 

CPD, CPDA 

21 – 35 dní 

ER 
300 – 400 ml včetně 

resuspenzního roztoku 
45 0,65 – 0,75 2,5 – 3,0 x 109 

SAG-M, 

ADSOL 

42 dní 

EBR 
300 – 400 ml včetně 

resuspenzního roztoku 
43 0,50 – 0,70 1,2 x 109 

SAG-M, 

ADSOL 

42 dní 

ERD 300 – 400 ml 40 0,55 – 0,65 1 x 106 

SAG-M, 

ADSOL 

42 dní 

EP cca 300 ml 40 0,65 – 0,75  

Izotonický 

roztok NaCl 

24 hodin 

 
Tabulka č. 4. Základní přehled transfuzních přípravků červené řady a jejich specifikace 

[5,6,9,10,11] 

  

1.1.5.2. Trombocytový koncentrát  

 „Trombocytový koncentrát je koncentrát krevních destiček v plazmě“ [5, s. 225]. 

Vyrábí se buď z PK nebo pomocí aferézy [5]. 

 Trombocyty z PK se připravují diferenciační centrifugací PK od jednoho 

dárce. Vaky s trombocyty musí být při skladování neustále promíchávány pomocí 

automatických třepaček. Aby byla substituce pro jednoho pacienta účinná, je třeba 

podat 4 – 6 T.U. trombocytů od různých dárců [5,6]. 

 Trombocyty z aferézy (TA) jsou připravovány přístrojovou aferézou 

trombocytů od jednoho dárce pomocí automatického separátoru krevních elementů. 

K účinné substituci jednoho pacienta stačí podat 1 T.U. TA od jednoho dárce. Výhodou 
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TA je vyšší výtěžnost trombocytů od jednoho dárce, „snížení nebezpečí aloimunizace  

proti antigenům HLA a účinnější léčba již aloimunizovaných pacientů“ [5, s. 225]. 

Používají se u trombocytopenických pacientů s klinicky významným krvácením [5,6]. 

 Trombocyty z aferézy deleukotizované (TAD) se připravují filtrací 

trombocytů pomocí leukocytárního filtru, který je součástí aferézy. Počet Le je menší 

než 1 x 106/T.U.. Používají se u pacientů s protilátkami proti leukocytům, 

polytransfundovaných pacientů, pacientů s poruchou imunitního systému  

a dále při imunosupresi, pro novorozence a jako prevence přenosu CMV [6,12]. 

 

 Objem 
Počet 

Tr/T.U. 

Konzervační 

roztok 
Exspirace 

Trombocyty 

z PK 
≥ 40 ml cca 60 x 109 CPD, CPDA do 5 dnů 

TA 100 – 200 ml cca 200 x 109 CPD, CPDA do 5 dnů 

TAD 100 – 200 ml cca 200 x 109 CPD, CPDA do 5 dnů 

 

Tabulka č. 5. Základní přehled trombocytových koncentrátů a jejich specifikace [6] 

 

1.1.5.3. Plazma čerstvá zmrazená 

 Plazma čerstvá zmrazená je krevní produkt, který je získán buď z PK  

nebo z plazmy odebrané aferézou. „Obsahuje normální plazmatické hladiny stabilních 

koagulačních faktorů, albuminu, imunoglobulinů a přirozených inhibitorů“ [6, s. 69]. 

Optimální hladina pro její skladování je -30 °C, přičemž se doporučuje plazmu zmrazit 

nejpozději do 6 hodin po odběru. „Dostatečné zmrazení plazmy v krátkém čase  

a na danou teplotu je důležité pro zachování minimálně 70 % aktivity labilních 

koagulačních faktorů“ [5, s. 225]. Pro klinické použití se plazma může propustit  

až po opakovaném potvrzení negativity screeningových testů, mezi které patří HBsAg, 

anti-HCV a anti HIV 1+2.  Po tuto dobu trvající 6 měsíců je plazma v karanténě. 

Exspirační doba plazmy je do 36 měsíců. Použití plazmy je při kombinovaných 
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koagulačních poruchách, pokud není možné podat krevní derivát koagulačního faktoru, 

diseminovaném intravaskulárním srážení (DIC), tromboticko-trombocytopenické 

purpuře (TTP), velkých ztrátách krve. Dále se plazma používá jako surovina pro výrobu 

krevních derivátů [5,6]. 

 

1.1.5.4. Granulocyty z aferézy 

 Tento granulocytový koncentrát se získává od jednoho dárce pomocí aferézy  

a obsahuje hlavně granulocyty resuspendované v plazmě. Doporučuje se přípravek 

ozářit nízkou dávkou gamma záření jako prevenci TA-GvHD (transfusion associated 

graft versus host disease). Použití granulocytů je u těžce neutropenických pacientů [5,6]. 

 

Objem 
Granulocyty/

T.U. 

Konzervační 

roztok 
Skladování Exspirace 

do 500 ml více než 109 CPD, CPDA 22 ± 2 °C Max. 24 hodin 

Tabulka č. 6. Specifikace granulocytového koncentrátu [6]. 

 

1.2. KREVNÍ DERIVÁTY 

 Krevní deriváty se řadí mezi hromadně vyráběné léčivé přípravky, které jsou 

komerčně vyráběný ve frakcionačních centrech ze směsí plazmy od tisíců osob  

nebo rekombinantními technikami. Povinně jsou ošetřovány metodami inaktivace 

patogenů a také jsou z hlediska možného přenosu krví přenosných chorob 

považovány za mnohem bezpečnější než transfuzní přípravky [2,4]. 

 

1.2.1. Přehled základních krevních derivátů 

 Albumin, „který se připravuje jako 5 % nebo 20 % roztok plazmatických 

bílkovin, z kterých minimálně 95 % tvoří albumin“ [5, s. 226]. Neobsahuje koagulační 

faktory a také aglutininy, díky čemuž se může podávat bez ohledu na krevní skupinu. 

Albumin je indikován při léčbě hypovolemických stavů jako např. hemorrhagický šok, 

u popálenin, selhání jater, nefrotický syndrom, při poruchách GIT, při ascitu. Při léčbě 
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HON (hemolytické onemocnění novorozence) a hemolýze se využívá jeho schopnosti 

vázat nekonjugovaný bilirubin [1,6].  

 Koagulační faktory, které se vyrábí v sušené (lyofilizované) formě  

a jsou určené na i.v. podání. K dispozici jsou koncentráty faktoru VIII, IX,  

I (fibrinogen) a koncentrát faktorů protrombinového komplexu, tvz. Prothromplex 

(faktory II, VII, IX, X). K dispozici jsou i rekombinační koagulační faktory, které jsou 

připravené synteticky nebo geneticky. Indikace k podání je při nedostatku jednotlivých 

koagulačních faktorů [5,6]. 

 Antitrombin III, jenž je indikován „k profylaxi a léčbě tromboembolických 

komplikací při vrozeném nebo získaném nedostatku antitrombinu III v chirurgii, 

gynekologii a traumatologii“ [1, s. 15].  

 Imunoglobuliny se připravují se jako specifické (např. proti tetanu, viru 

hepatitidy B, planým neštovicím, CMV, klíšťové encefalitidě) nebo jako polyspecifické 

při poruše tvorby protilátek, terapii infekčních chorob a u autoimunních chorob. 

Imunoglobin anti-D se používá jako prevence HON [5,6]. 
 

1.3.  PŘEDTRANSFUZNÍ LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ 

 Cílem imunohematologického vyšetření před transfuzí je v maximální míře 

zamezit nežádoucím účinkům krevní transfuze způsobených reakcí antigenů a protilátek 

mezi organismem příjemce a obsahem TP. Předtransfuzní vyšetření tedy zajišťuje 

slučitelnost, neboli kompatibilitu, TP a krve příjemce [6]. „Kompletní předtransfuzní 

vyšetření se provádí před výdejem erytrocytárních transfuzních přípravků. U požadavku 

na výdej plazmy a trombocytárních přípravků pouze vyšetření krevní skupiny [1, s. 20]. 

 Mezi nežádoucí účinky krevní transfuze patří potransfuzní reakce, navození 

tvorby protilátek u příjemce či nedostatečný léčebný efekt [6]. S těmito riziky  

je příjemce před provedením transfuze seznámen a musí souhlasit s provedením 

transfuze (viz. Příloha č. 2 – Písemný souhlas pacienta / zákonného zástupce 

s transfuzí). 
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Předtransfuzní vyšetření zahrnuje: 

- příjem vzorku srážlivé krve od příjemce transfuze společně s přiloženou 

žádankou. Přijímající pracovník zkontroluje, zda jsou informace na žádance 

totožné s informacemi na štítku zkumavky s krví, vzhled vzorku a stáří vzorku 

- kontrolu záznamů v předchozí dokumentaci s ohledem na KS a přítomnost dříve 

prokázaných protilátek 

- stanovení KS v AB0 Rh(D) systému 

- screening nepravidelných antierytrocytárních protilátek 

- výběr vhodného TP na základě stanovené KS příjemce 

- vlastní test kompatibility [6,13] 

 Test kompatibility slouží k odhalení nepravidelných protilátek přítomných 

v séru příjemce, které by se mohly navázat na Ery dárce. V případě negativního 

výsledku lze TP použít k transfuzi. Platnost testu kompatibility je maximálně 72 hodin 

od odběru vzorku příjemce [6,13]. 

 Nedílnou součástí předtransfuzního vyšetření je provedení kontroly KS 

příjemce přímo u lůžka před započetím transfuze (tzv. Bed-side test).  

Jedná se o orientační vyšetření AB0 KS příjemce a podávaných Ery sklíčkovým testem 

za pomoci diagnostických sér anti-A a anti-B [6].  

 Správné provedení bed-side testu je poslední možností, jak odhalit záměnu 

vzorku krve příjemce, se kterým byl proveden test kompatibility. Při transfuzi plazmy  

a trombocytárních TP se kontroluje pouze KS příjemce a porovnává se s KS uvedenou 

na podávaném TP [6]. 

 

1.4. HEMOVIGILANCE 

 Hemovigilance je termín, který je používán v souvislosti s bezpečností 

hemoterapie. „Hemovigilancí se rozumí soubor systematických postupů pro dohled 

nad transfuzními přípravky a surovinami z krve a jejích složek pro další výrobu 

týkající se závažných nežádoucích nebo neočekávaných událostí nebo reakcí  

u dárců nebo příjemců, a epidemiologické sledování dárců“ [15, s. 5345]. Cílem  

je zajištění dohledu nad transfuzními činnostmi, sběr dat o závažných nežádoucích 

účincích hemoterapie, zdokonalení transfuzních standardů a zvýšení bezpečnosti  
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a kvality transfuzních procesů [14,16]. Podstatný je funkční systém hlášení 

nežádoucích účinků hemoterapie a jejich analýza. Aby byl systém hemovigilance 

efektivní je nepostradatelná kvalitní legislativa, standardy postupů, fungující síť 

spojující státní autority, kterými v České republice jsou SÚKL (Státní ústav  

pro kontrolu léčiv) a Ministerstvo zdravotnictví, poskytovatele zdravotní péče  

a transfuzní službu. Dále je nezbytná jasná definice sběru dat a aplikace získaných 

poznatků do praxe [14,16]. 

1.4.1. Hemovigilance v České republice 

 Stát povoluje výrobu TP a surovin pro další zpracování od roku 1997. Také 

byla stanovena povinnost hlásit závažné nežádoucí reakce po transfuzi vyplívající 

z kvality TP a transfuzí přenosné infekce [14].  

 I přesto, že situace v transfuzní službě není v České republice optimální, 

jelikož zde neexistuje národní transfuzní služba a problematika oboru není ošetřena 

ucelenou legislativní normou, v praxi je dobře ošetřena oblast správné výrobní praxe  

při výrobě TP. Při výběru dárců je kladen důraz na bezpříspěvkové dárcovství  

a je zaváděno jednotné poučení pro dárce krve o rizikových faktorech a jednotný 

dotazník. Zákon o léčivech ošetřuje vlastní výrobu TP a plazmy pro průmyslové 

zpracování a stanovuje požadavky na vzdělání kvalifikovaných osob, určuje jejich 

postavení a zodpovědnost v procesu výroby TP. Dále zákon stanovuje základní pravidla 

pro vyšetření parametrů jakosti odebrané krve [14,17]. „Zařízení transfuzní služby 

kontroluje v 2letých intervalech SÚKL“ [14, s. 914]. 

 Pro oblast klinické transfuziologie bylo STL (Společnost pro transfuzní 

lékařství) vydáno nové doporučení (č. STL2011_08 ze dne 1. 3. 2011) týkající  

se předtransfuzního laboratorního vyšetření. „Nedořešena je problematika nežádoucích 

účinků transfuze“ [14, s. 914]. Je sice platná povinnost hlásit závažné nežádoucí účinky 

vyplívající z kvality TP a transfuzí přenosné infekce SÚKL. Současně probíhá sběr dat 

pro statistické účely, ale na rozdíl od zahraničí nejsou publikovány žádné výstupy  

o získaných datech či epidemiologické situaci. Výjimkou je pouze NRL AIDS (Národní 

referenční laboratoř pro AIDS) [14]. 

 Výbor STL se dlouhodobě zabývá problematikou hemovigilance. V letech 

2002 – 2004 bylo zahájeno celostátní monitorování potransfuzních reakcí. Také „byl 
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vypracován metodický návod Doporučený postup při vyšetřování a hlášení 

potransfuzních reakcí a nežádoucích účinků transfuze, který komplexně řeší 

problematiku na úrovni zdravotnického zařízení v klinické i laboratorní oblasti“ [14, s. 

917]. 

1.5. POTRANSFUZNÍ REAKCE 

 Potransfuzní reakcí se rozumí nežádoucí účinek podaného transfuzního 

přípravku [18]. Je možné minimalizovat riziko některých potransfuzních reakcí správnou 

výrobní praxí a správným postupem v klinické části procesu podání transfuze, kam patří 

odběr a označení vzorku krve, vyplnění žádanky, zacházení s transfuzním přípravkem 

na klinickém oddělení včetně jeho aplikace pacientovi. „Některé potransfuzní reakce  

je možné ovlivnit preventivním opatřením (deleukotizace, záření) a některé tím, že  

se počítá s možností jejich vzniku, a pokud se objeví, včas se zrealizují vhodné 

diagnostické a terapeutické postupy“ [5, s. 239].  

Potransfuzní reakce lze rozdělit podle časové souvislosti s podáním TP na: 

- akutní reakce (objevují se během transfuze nebo krátce po ní (do 24 hodin) [5] 

- pozdní reakce (které se mohou objevit za několik dnů až měsíců) [1] 

Dále lze potransfuzní reakce rozdělit dle etiologie na: 

- reakce z imunologických příčin 

- reakce z neimunologických příčin [1] 
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Akutní reakce Pozdní reakce 

imunologické neimunologické imunologické neimunologické 

Akutní 

hemolytická 

reakce 

Bakteriálně 

toxická (septický 

šok) 

Potransfuzní purpura 

Přenos 

infekčních 

chorob 

Febrilní 

nehemolytická 

reakce 
Masivní transfuze 

Transfuzí asociovaná 

reakce štěpu proti hostiteli 

Potransfuzní 

hemosideróza 

Alergická reakce 

Hemolýza 

(pasivně získaná) 

Pozdní hemolytická reakce 

 Anafylaktická 

reakce 
Aloimunizace proti 

antigenům krevních 

elementů a plazmatických 

proteinů TRALI syndrom 

Tabulka č. 7. Rozdělení potransfuzních reakcí dle času a etiologie [1,5] 

1.5.1. Hemolytická potransfuzní reakce (HTR) 

 HTR patří mezi závažné komplikace hemoterapie. Je důsledkem imunologicky 

podmíněné inkompatibility mezi dárcem a příjemcem TP. Nejčastěji jsou aloprotilátky 

přítomny v plazmě pacienta a reagují s Ery dárce. Další možností je přítomnost 

aloprotilátek v transfundované plazmě, které poté reagují s erytrocyty pacienta. HTR 

vede k akutní intravaskulární hemolýze nebo postupné eliminaci transfundovaných Ery 

z cirkulace extravaskulární hemolýzou [6,19,20]. Intravaskulární HTR je charakterizována 

velkou hemoglobinurií a hemoglobinemií, zatímco extravaskulární HTR  

je charakterizována poklesem Hb [18]. 

Na destrukci erytrocytů se podílí 3 mechanismy: 

1) Komplex antigen – protilátka aktivuje systém komplementu přes složku C3  

do vytvoření komplexu C5b – 9, jenž atakuje membrány Ery a způsobuje 

intravaskulární hemolýzu, kdy se z buňky uvolní Hb. 
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2) Aktivace komplementu proběhne pouze do vytvoření složky C3. Erytrocyty 

s navázanou složkou C3b poté reagují s odpovídajícími receptory makrofágů, 

hlavně Kupferových buněk, které je sekvestrují. Po rozštěpení složky C3b  

na C3d dochází k jejich recirkulaci, zčásti jsou fagocytovány makrofágy  

na základě vazby na jejich Fcγ receptory (intrahepatální lýza), z části přežívají 

v cirkulaci. „Pokud dostanou makrofágy cestou receptoru Fcγ impulz  

od komplexu erytrocyt s navázaným IgG, hemolýza pokračuje“ [19, s. 74]. 

3) V případě, že jsou na Ery navázány protilátky typu IgG (imunoglobulin G), 

které neaktivují komplement, jsou senzibilizované Ery z cirkulace odstraněny K-

buňkami ve slezině na základě vazby komplexu s Fcγ receptory mechanismem 

ADCC (antibody dependent cellular cytotoxicity) [19]. 

 V patogenezi HTR hraje důležitou úlohu vazba protilátek na Ery a následná 

aktivace komplementu, lýza nebo fagocytóza opsonizovaných Ery a uvolnění mediátorů 

zánětu (cytokinů). Průběh reakce závisí na třídě a podtřídě protilátek, jejich schopnosti 

aktivovat komplement. IgM (imunoglobulin M) protilátky často způsobují aktivaci 

komplementu a následnou akutní hemolýzu, oproti tomu podtřídy protilátek IgG mají 

rozdílnou schopnost aktivovat komplement. Dále pak průběh reakce závisí na množství 

dané protilátky v plazmě a jejím teplotním optimu, počtu a hustotě vazebných míst na 

Ery a na množství transfundovaných Ery [18,19].  

Dle rychlosti nástupu se HTR dělí na: 

- Akutní – projevy nastávají během transfuze nebo do 24 hodin po transfuzi 

- Pozdní – typický interval projevů je 5 – 7 dní od podání transfuze [19] 

 

1.5.1.1. Akutní HTR 

 Akutní HTR vzniká nejčastěji jako důsledek působení aloprotilátek anti-A  

a anti-B po podání AB0-inkompatibilní transfuze. Specifická aloprotilátka se naváže  

na odpovídající Ag, který je na povrchu Ery a způsobí jeho hemolýzu. Již po podání  

20 ml inkompatibilního TP v AB0 systému se může rozvinout silná intravaskulární 

hemolýza, která se manifestuje v průběhu podání transfuze nebo krátce po jejím podání 
[19]. 
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 Intravaskulární hemolýzu iniciuje vazba antigenu se specifickou protilátkou 

typu IgM např. anti-A, anti-B, které jsou silnými aktivátory C1 složky komplementu  

a tvorby štěpu C1q. Štěp C1q se váže na membránu Ery a dále aktivuje komplement  

do složky C5 a uvolnění C5a do plazmy, dochází k ataku membrány Ery a tím dochází 

k jeho lýze. Složky C3a a C5a jsou anafylatoxiny, které mají vysoký zánětlivý 

potenciál, vedoucí k tvorbě kyslíkových radikálů, uvolnění enzymů granulocytů  

a žírných buněk, produkce oxidu dusného a cytokinů. Působením složek C4a, C3a  

a C5a s anafylaktickou aktivitou dojde k uvolnění histaminu a serotoninu z žírných 

buněk a ty způsobí dilataci a hyperpermeabilitu cévního systému. Důsledkem toho 

vzniká hypotonie, která svým rozvojem ovlivní uvolnění bradykininu a aktivaci 

kininového systému. Tyto mechanizmy jsou příčinou selhání cirkulace, rozvoje šoku 

s uvolněním katecholaminů, které působí na α-adrenoreceptory. Důsledkem toho  

je vazokonstrikce především cév ledvin, plic, kůže a splanchnické oblasti. K selhání 

ledvin dochází následkem sníženého průtoku krve ledvinami a akutní tubulární nekrózy, 

vzniklé důsledkem mikrotrombotizace  stromaty rozpadlých Ery [19]. 

 Kromě protilátek v AB0 systému vyvolávají intravaskulární hemolýzu  

i protilátky anti-K, anti-Jk(a), Le(a) [19]. 

 Protilátky typu IgG (např. Kidd a Duffy) způsobují extravaskulární hemolýzu. 

Váží subotické množství komplementu, jeho složka C3b a iC3b se váží na Ery  

a následně na receptory CR1 a CR2 na makrofázích a monocytech. Ty dále uvolní 

složku C3a do plazmy a důsledkem tohoto děje dojde k odstraňování Ery z cirkulace 
[19]. 

 Chyby vedoucí k podání inkompatibilního TP mohou vzniknout: 

1) na klinickém oddělení – chybné údaje na vzorku krve, chybná identifikace 

pacienta, nesprávně provedený bed-side test, chybná volba TP v urgentní situaci 

2) v laboratoři – špatně značená sekundární zkumavka, špatně interpretovaný 

výsledek 

3) v zařízení transfuzní služby – špatné označení TP [18] 

 Klinicky se akutní HTR projevuje horečkou, třesavkou, bolestí v místě vpichu, 

v břiše, v zádech, na hrudníku, dále pak nauzeou, zvracením, neklidem, dušností, 

tachykardií, hypotenzí, bledostí kůže. U pacientů v bezvědomí je prvním příznakem 



32 
 

pokles tlaku nebo neztišitelné krvácení z operační rány. Laboratorními známkami jsou 

hemoglobinemie a hemoglobinurie, vzestup hodnot bilirubinu, poruchy koagulace, 

známky DIC, poruchy funkce ledvin až selhání ledvin [18,19]. 

 Léčba pacienta spočívá v přerušení transfuze, zajištění dostatečné perfuze 

ledvin podáváním infuzí a furosemidu, a dále v dialýze a léčbě DIC. Prevence vzniku 

akutní HTR spočívá v provedení kvalitního imunohematologického předtransfuzního 

vyšetření, v dodržování předpisů a standardů. Při průkazu vícerých antierytrocytárních 

protilátek je důležité zabezpečit podávání kompatibilních TP. V případě urgentní 

situace, kdy tato možnost není, podávat transfuzi spolu s IVIG (intravenous 

imunoglobulin) v dávce 1 g/kg po dobu 3 dnů s nebo bez kortikosteroidů [19]. 

1.5.1.2. Pozdní HTR 

 Pozdní HTR se od akutní HTR odlišuje jak kauzálně, tak jejím průběhem.  

U příjemců TP dochází během několika dní po transfuzi k postupnému poklesu hodnot 

Hb a vzestupu hodnot bilirubinu v plazmě [19]. 

 Nejčastější příčinou pozdní HTR je přítomnost nedetekovatelného množství 

protilátek v plazmě příjemce, které nejsou zjištěny při předtransfuzním laboratorním 

vyšetření.  Vzniká jako důsledek sekundární imunitní odpovědi na znovupodání Ery 

s příslušným Ag příjemci, jenž byl primárně imunizován dřívější transfuzí,  

nebo těhotenstvím u žen [18,19]. „Pozdní HTR je důsledkem vazby aloprotilátek, které 

neaktivují komplement např. anti-D, -C, -c, -E, -e, -K, -Fy(a), -Jk(a), Jk(b) a složky C3 

na membránu erytrocytů a způsobují extravaskulární hemolýzu“ [19, s. 75]. 

 Klinicky se pozdní HTR u příjemce manifestuje ikterem, někdy horečkou. 

Laboratorními vyšetřeními může být zjištěn pokles Hb a hemoglobinurie. Často  

ale nejsou přítomny zřetelné klinické projevy a laboratorně je zjištěna pouze pozitivita 

PAT (přímý antiglobulinový test) [18,19]. 

 Léčba pacienta je závislá na jeho klinickém stavu. Spočívá ve sledování 

pacienta a v případě potřeby v podání kompatibilních TP. Prevence pozdní HTR 

spočívá ve screeningu nepravidelných antierytrocytárních protilátek v séru pacienta, 

určení jejich specifity a titru, a také ve sledování pacienta po transfuzi [19]. 
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1.5.2. Febrilní nehemolytická potransfuzní reakce (FNHTR) 

 „FNHTR je transfuzí vyvolaný vzestup teploty o ≥ 1 °C bez příznaků jiné 

hemolytické nebo na transfuzi závislé reakci“ [18, s. 906]. Neohrožuje pacienta na životě 
[19].  

 Patogeneze FNHTR je rozdílná po podání erytrocytových TP a po podání 

trombocytových TP. Po podání erytrocytových TP je rozvoj FNHTR závislý  

na množství transfundovaných Ery ve vztahu k titru antileukocytárních protilátek, HLA 

protilátek a antigranulocytárních protilátek příjemce. Prevence je deleukotizace TP, 

díky čemuž se sníží počet Le pod 1 x 106/T.U.. V případě podání trombocytových TP 

je FNHTR způsobena především přítomností pyrogenních cytokinů IL-1 (interleukin 1), 

IL-6 (interleukin 6) a TNFα (tumor-nekrotizující faktor α) z rozpadlých Le přítomných 

v TP. Prevence je v tomto případě taktéž deleukotizace TP, která má v tomto případě 

význam pouze tehdy, pokud je provedena před skladováním [18]. 

 Klinické projevy se začínají objevovat obvykle za 30 – 120 minut a jsou to, 

spolu se zvýšením teploty, třesavka, zimnice, tachykardie, nauzea či zvracení [14,18]. 

 Léčba pacienta spočívá v ukončení transfuze a podání antipyretik [19]. 

1.5.3. Alergická a anafylaktická potransfuzní reakce 

 „Alergická potransfuzní reakce je způsobena tím, že příjemce je deficientní 

v některé bílkovině nebo složce plazmy a má proti této bílkovině nebo složce vytvořenou 

protilátku nebo má příjemce protilátky proti transfundovaným antigenům“ [18, s. 907]. 

Reakce pacienta na transfuzi může být od slabé a nevýznamné až po anafylaktickou 

reakci [6].  

 Klinické projevy jsou od svědění, kopřivky, otoku víček, rtů a jazyka  

až po velké otoky dutině ústní, otok hrtanu, ztížené dýchání, bolest hlavy bez hypotenze 
[5,6].  

 Léčba pacienta spočívá v přerušení transfuze a v podání antagonistů H1/H2 

histaminových receptorů. Při opakovaných reakcích se jako prevence podávají EP [19] 

 Anafylaktická potransfuzní reakce je zvláštním typem alergické reakce.  

Její výskyt je přibližně 1 : 50 000 běžných transfuzí. Příčina vzniku anafylaktického 
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šoku v souvislosti s transfuzí je obsah bílkovin v plazmě. Rizikovou skupinou pro vznik 

anafylaktické reakce jsou pacienti s deficitem IgA (imunoglobulin A) s protilátkami 

anti-IgA. Při podání běžného TP se u pacienta začnou tvořit IgG/IgA-imunokomplexy  

a dojde k aktivaci komplementu. Vznikají anafylatoxiny, které se váží na receptory 

žírných buněk, při čemž dojde k jejich degranulaci a ke spuštění anafylaktické reakce 
[18,19]. 

 Klinické projevy se objevují během transfuze nebo do 24 hodin po ní. Objevuje 

se edém laryngu, bronchospasmus, dyspnoe, cyanóza, hypotenze (pokles systolického 

tlaku o 30 mm Hg), stridor, generalizovaný pruritus, kopřivka. Může dojít  

až k anafylaktickému šoku, kdy pacient ztrácí vědomí a může dojít k zástavě srdce 
[5,14,19]. 

 Léčba pacienta spočívá v okamžitém ukončení transfuze, podání adrenalinu, 

kortikoidů a antagonistů H1/H2 histaminových receptorů. Jako prevence je nutné  

u rizikových pacientů před transfuzí provést screening anti-IgA protilátek a dále podání 

promytých buněčných TP [18,19]. 

1.5.4. TRALI syndrom (transfusion related acute lung injury –  

akutní poškození plic způsobené transfuzí) 

 TRALI je akutně probíhající reakce, která ohrožuje pacienta na životě. Příčinou 

vzniku jsou protilátky proti HLA anebo specifickým granulocytárním antigenům.  

Tyto protilátky se nacházejí v 90 % případů v P dárců krve a přecházejí do těla pacienta 

především cestou transfundované čerstvě zmrazené plazmy nebo trombocytových 

přípravků [18,19]. Protilátky reagují s antigeny granulocytů pacienta. Důsledkem toho 

nastává aktivace adhezivních molekul na povrchu granulocytů, které umožňují jejich 

migraci do intersticia plic mezi epitel alveolů a kapilár.  Aktivované granulocyty zde 

uvolní protézy, cytokiny a superoxid kyslíku, které poškodí cévní epitel, jenž se stane 

hyperpermeabilní. Hyperpermeabilita cévního epitelu umožní přestup tekutin do alveolů 

a vznik nekardiogenního otoku plic [19]. 

 „Další příčinou morbidity pacienta je infiltrace (mikroembolizace) plic shluky 

leukocytů, dokazatelná na RTG snímku. Jinou příčinou vzniku TRALI je přítomnost 

antileukocytárních aloprotilátek v séru příjemce, reagujících se specifickými antigeny 

leukocytů v krevním přípravku“ [19, s. 76]. Komplexy antigen – protilátka aktivují systém 
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komplementu, čímž dojde k uvolnění proteáz a cytokinů z Le, které poškodí 

permeabilitu plicních kapilár [19]. 

 Klinické projevy se rozvíjí v intervalu 1 – 6 hodin začátku transfuze. Objevuje 

se dušnost, horečka, kašel, respirační insuficience, oboustranný otok plic, tachykardie  

a hypotenze [19]. 

 Léčba pacienta spočívá v přerušení transfuze, udržení venózního přístupu  

a dále v oxygenaci a symptomatické léčbě. Při včasném rozpoznání reakce a následující 

adekvátní léčbě projevy odezní za 48 – 96 hodin. Prevence TRALI se provádí pomocí 

screeningu antileukocytárních aloprotilátek u pacientů a dárců, kteří prodělali transfuzi 

nebo opakované těhotenství a jejich následným vyřazením z darování plazmy [19]. 

1.5.5. Bakteriálně toxická potransfuzní reakce 

 Bakteriálně toxická potransfuzní reakce se vyskytuje při transfuzi masivně 

kontaminovaného TP, což vede k vážnému ohrožení zdraví pacienta, jelikož dochází 

k přenesení bakterií nebo jejich toxinů do krevního oběhu. Frekvence výskytu  

je přibližně 1 : 500 000 transfuzí erytrocytových TP a přibližně 1 : 5 000 

trombocytových TP [6,18]. Mezi hlavní příčiny kontaminace TP se řadí: 

- přítomnost kontaminovaného roztoku v odběrovém setu 

- bakteriémie dárce 

- nedostatečně provedená dezinfekce místa vpichu při odběru krve od dárce 

- přerušování chladícího cyklu 

- nevhodné zacházení s TP na klinickém oddělení [18] 

 Nejčastějšími původci kontaminace TP jsou Pseudomonas, Citrobacter, E. Coli 

a Yersinia enterocolica [6]. 

 Klinické příznaky jsou závislé na stupni a typu kontaminace TP. Obvykle  

se začínají projevovat již během transfuze, kdy bývá horečka > 39 °C nebo změna 

tělesné T o > 2 °C oproti původní T pacienta, objevuje se tachykardie, třesavka, ztrnutí 

svalů, hypotenze, nauzea, zvracení, DIC, kolaps, renální selhání, šok [14,18].  
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 Léčba spočívá v poskytnutí okamžité podpůrné léčby a i.v. podání vysoké 

dávky antibiotik. Jako prevence slouží dodržování zásad sterility při odběru krve  

od dárce, odběr krve do neporušeného krevního vaku a řádné skladování TP [6,21]. 

1.5.6. Potransfuzní purpura 

 Potransfuzní purpura je stav akutní těžké trombocytopenie, jenž se objevuje 

přibližně za týden po transfuzi. Frekvence jejího výskytu je asi 1 : 200 000 transfuzí. 

Příčinou vzniku je přítomnost trombocytárních aloprotilátek anti-HPA-1a u příjemce 

proti trombocytárnímu antigenu HPA (human platelet antigen) důsledkem aloimunizace 

předchozí hemoterapií nebo těhotenstvím [19,22].  

 Typické je postižení žen, které byly imunizovány proti tomuto antigenu během 

předchozího těhotenství. Transfuze erytrocytárních nebo trombocytárních TP HPA 

pozitivních poté u pacientek spustí imunitní reakci B buněk a zvyšuje se hladina 

aloprotilátek [19,22]. Aloprotilátky anti-HPA-1a se následně váží na příslušný Ag  

na povrchu transfundovaných Tr, při čemž dojde k tvorbě imunokomplexů reagujících 

s vlastními Tr pacientky a důsledkem toho dochází k dramatickému poklesu jejich 

počtu. Během 5 – 10 dní po transfuzi tedy dochází k rozvinuté hemoragické diatéze 

důsledkem snížení hodnot Tr na < 10 x 109/l [18,19]. 

 Léčba je symptomatická pomocí IVIG v dávce 1 g/kg tělesné hmotnosti  

po dobu dvou dnů, dále podáním kortikosteroidů [18,22]. Jako prevence slouží podávání 

HPA negativních TP pacientkám, u kterých tato reakce v minulosti proběhla [18]. 

1.5.7. Transfuzí asociovaná reakce štěpu proti hostiteli  

(TA-GvHD – transfusion associated graft versus host disease) 

 TA-GvHD je vzácná komplikace hemoterapie způsobená transfuzí 

neozářených buněčných krevních složek vnímavým příjemcům, která bývá rychlá  

a fatální u většiny pacientů s oslabenou imunitou [23]. „Vzniká při převodu viabilních 

alogenních T lymfocytů, které jsou přítomny v transfuzních přípravcích“ [18, s. 907].  

U pacientů s poškozeným imunitním systémem, jako např. novorozenci, pacienti 

s malignitami po chemoterapii, mohou T lymfocyty dárce zprostředkovat buněčnou 

imunitní odpověď proti příjemci a dochází k produkci cytokinů. [19,23].  „V patogenezi 

TA-GvHD je důležitá shoda v HLA holotypu mezi příjemcem a dárcem, dárce bývá 
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homozygot pro jeden z haplotypů heterozygotního příjemce a T lymfocyty nejsou 

rozpoznány jako cizí“ [18, s. 907]. 

Zvýšené riziko TA-GvHD Střední riziko TA-GvHD 

Nevyvinutý imunitní systém 
(novorozenci) Akutní leukemie 

Vrozený imunodeficit Lymfomy 

Alogenní/autologní transplantace 

kmenových buněk 
Solidní tumory 

Transfuze od pokrevních příbuzných Orgánové transplantace 

Transfuze HLA identických Tr Radioterapie 

Hodgkinova choroba Pacienti, u kterých byla po narození 

provedena exsangvinační transfuze Léčba purinovými analogy 

Tabulka č. 8. Přehled rizik vzniku TA-GvHD [18] 

 K rozvoji klinických projevů dochází za 2 – 4 týdny po transfuzi. Objevují  

se změny na kůži (erytém, exantém), teploty a průjmy. Poté dochází k jaterní dysfunkci 

a poškození kostní dřeně (pancytopenie) [18,23]. „Jakmile dojde k rozvoji pancytopenie, 

je mortalita v podstatě 100 %“ [18, s. 907].  

 Léčba je pouze podpůrného charakteru, jelikož neexistuje specifická léčba. 

Prevence spočívá v podávání ozářených TP, minimálně dávkou 25 Gy (Gray), 

rizikovým pacientům. Také se jako prevence využívá deleukotizace TP [18,19,21]. 

1.5.8. Masivní transfuze 

 Při převodu většího množství T.U. (uvádí se náhrada 1,5 – 2,5 objemu 

cirkulující krve) se mohou projevit některé další nežádoucí účinky transfuze [18]. 

 Objemové přetížení je způsobeno především převedením příliš velkého 

objemu krve, nebo také přílišnou rychlostí podávání transfuze. Nebezpečí  

je nejčastěji u dětí a starších pacientů. Klinické projevy se objevují během transfuze 

nebo v následujících 12 hodinách po transfuzi dušností, tachykardií, hypertenzí, 

projevuje se selhávání pravého a následně levého srdce až obrazem plicního edému 
[5,6,14]. 
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 Citrátová intoxikace může nastat po masivní transfuzi, kdy se do organismu 

pacienta dostává větší množství citrátu sodného, který slouží jako antikoagulační 

činidlo, a ten může nadměrně snížit hladinu ionizovaného kalcia v séru pacienta.  

To může způsobit křeče až zástavu srdce pacienta [6]. 

 Hypotermie – dochází k poklesu tělesné T po transfuzi, která může klesnout 

až pod 29 °C. Následkem snížené tělesné T se objevuje dušnost a hypotenze [14,18]. 

 Dalšími komplikacemi při masivních transfuzích mohou být hyperkalémie, 

hypotenze/hypertenze, diluční trombocytopenie nebo diluční koagulopatie [1,14]. 

1.5.9. Potransfuzní hemosideróza 

 V každém TP je přibližně 250 mg Fe (železa), který je vázán v Hb.  

U polytransfundovaných pacientů, jako jsou pacienti s aplastickou anemií či talasemií,  

se nadbytek Fe ukládá do parenchymatózních orgánů, jelikož neexistují žádné 

fyziologické mechanismy, které by dokázaly eliminovat nadbytek Fe. Dochází 

k poškození jater, sleziny a srdce. Jako kritická hodnota se považuje podání 100 T.U. 

erytrocytárních TP a více [6,21]. 

 K léčbě, resp. minimalizaci akumulace Fe u polytransfundovaných pacientů  

se používají látky, které vážou železo (např. desferoxamin) [21]. 

1.5.10.   Přenos infekčních chorob 

 „Za posledních 20 – 30 let došlo k dramatickému poklesu chorob přenesených 

krevní transfuzí, ale nikdy nebude dosaženo nulové riziko, protože se mohou objevit 

další, dříve neznámé choroby“ [6, s. 81]. Riziko přenosu infekčních agens kolísá 

v závislosti jejich výskytu v populaci dárců krve. V ČR (Česká republika) je povinnost 

vyšetřovat dárce krve na výskyt infekčních onemocnení. Největší riziko přenosu  

je spojováno s erytrocytárními, trombocytárními a granulocytárními TP a naopak u TP 

plazmy a krevních derivátů je riziko přenosu minimální [2]. 

 Mezi nejzávažnější infekční agens přenosné krví se řadí: 

- virus HIV 

- virus hepatitidy B 
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- virus hepatitidy C 

- Treponema pallidum 

- Cytomegalovirus 

- a další [6] 

 Známky infekce u pacienta se projeví za různě dlouhou dobu v závislosti  

na inkubační době jednotlivých infekčních onemocnění. Klinické projevy budou 

taktéž závislé na typu přeneseného infekčního onemocnění. 

 Jako prevence přenosu infekčních chorob slouží správný výběr dárců krve,  

kdy se klade důraz na anamnestický dotazník, který dárce vyplňuje. Dále povinná 

laboratorní vyšetření dárců a jejich vyloučení při pozitivním nálezu. Plazma  

je povinně karantenizována po dobu 6 měsíců, díky čemuž dosud nebyl v ČR  

u transfuze plazmy zaznamenán přenos infekčních chorob [2,6]. 

1.5.11.   Hemolýza (pasivně získaná) 

 Hemolýza transfundované krve může nastat působením fyzikálních  

nebo chemických vlivů jako je vystavování TP nadměrným výkyvům teplot, zmrznutí 

Ery bez protektivních látek nebo přehřátí nad 50 °C, či mísení s neizotonickými roztoky 
[1,6]. 

1.5.12. Aloimunizace proti antigenům krevních elementů  

a plazmatických proteinů 

 U pacienta dochází k tvorbě protilátek proti Ery, HLA antigenům, HPA 

antigenům a HNA (human neutrophil antigen) antigenům dárcovského původu [14]. 

 

1.6.  VYŠETŘENÍ POTRANSFUZNÍCH REAKCÍ 

 V případě, že se vyskytne nežádoucí reakce v souvislosti s podáním TP, 

nastává podle zákona 378/2007 Sb. (zákon o léčivech) povinnost ohlásit tuto událost 

krevní bance, která TP pro transfuzi připravila. V případě závažné nežádoucí reakce 

s následkem vážného poškození zdraví nebo úmrtí pacienta se hlášení podává také 

SÚKL, Ministerstvu zdravotnictví ČR. Hlášení (viz. Příloha 3 – Zpráva o klinické 

reakci po transfuzi) odesílá lékař klinického oddělení, kde byla transfuze prováděna. 
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Spolu s hlášením je nutné zajistit pro vyšetření potransfuzní reakce i následující vzorky 
[1,6]: 

- vzorek krve pacienta před transfuzí (povinně skladován 7 dní 

v imunohematologické laboratoři) 

- vzorek krve pacienta po transfuzi, čerstvě odebraný na klinickém oddělení 

- transfuzní vak se zbytkem TP, zajištěný proti sekundární kontaminaci (povinně 

skladován na klinickém oddělení 24 hodin) [6,18] 

 Dále je třeba zajistit vzorek moče pacienta po transfuzi pro vyšetření volného 

Hb [1]. 

 Samotné laboratorní vyšetření potransfuzních reakcí spočívá v rekonstrukci 

předtransfuzního imunohematologického vyšetření a průkazu hemolýzy v transfuzním 

vaku (viz. Příloha č. 4 – Laboratorní vyšetření potransfuzní reakce). Toto vyšetření 

umožní potvrdit, či naopak vyloučit, případné reakce z imunologické příčiny. 

 Po transfuzích erytrocytárních TP se provádí všechny následující laboratorní 

vyšetření. V případě trombocytárních TP a plazmy se provádí pouze vyšetření KS 

v AB0 Rh(D) systému ve vzorku pacienta po transfuzi a vyšetření aglutininů 

v transfuzním vaku. Místo testu hemolýzy se hodnotí pouze vzhled TP [24]. 

1.6.1. Stanovení KS v AB0 Rh(D) systému 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 9. Charakteristika KS v AB0 Rh(D) systému [6] 

KS 
Aglutinogeny 

na Ery 

Aglutininy v 

plazmě 

 Rh příslušnost Antigen D na 

Ery 

A A anti-B Rh pozitivní přítomen 

B B anti-A Rh negativní nepřítomen 

AB A i B - 
v plazmě není přítomna žádná 

protilátka 

0 - anti-A i anti-B 
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 Stanovení KS se provádí u vzorku pacienta před i po transfuzi a také 

z transfuzního vaku [25]. 

 KS se stanovuje pomocí známých diagnostických erytrocytů a sér. 

- Pomocí diagnostických erytrocytů A1 a B se vyšetří neznámé aglutininy v séru 

pacienta. 

- Pomocí diagnostických sér anti-A a anti-B se vyšetří neznámé aglutinogeny  

na povrchu Ery pacienta. 

- Rh příslušnost se vyšetřuje pomocí známých diagnostických sér anti-D a zjišťuje 

se přítomnost antigenu D na povrchu Ery pacienta. Každý vzorek je vyšetřován 

dvojmo pomocí různých monoklonálních diagnostických sér anti-D třídy IgM 
[6,25,26]. 

V dnešní době se KS vyšetřuje kromě klasické zkumavkové metody také 

pomocí gelových karet (Obrázek č. 3), tzv. metodou sloupcové aglutinace, kdy  

po centrifugaci v případě negativní reakce prochází Ery gelem až na dno a při pozitivní 

reakci zůstávají na vrchu gelového sloupce, jelikož aglutinované Ery neprojdou gelem. 

Obrázek č. 3. Gelová karta pro vyšetření KS v AB0 Rh(D) systému 
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1.6.2. Screening nepravidelných antierytrocytárních protilátek 

 Screening nepravidelných antierytrocytárních protilátek se používá k vyhledání 

nepravidelných protilátek v séru pacienta. Provádí se u vzorku pacienta  

před i po transfuzi [27]. 

 Screening se provádí vyšetřením NAT (nepřímý antiglobulinový test). 

Pozitivita NAT je důkazem vazby inkompletní nepravidelné protilátky (IgG)  

na diagnostické Ery. Současně je prováděn enzymatický (bromelinový) test, u kterého 

enzym bromelin přidaný k Ery natráví jejich povrch a tím usnadní jejich aglutinaci  

i s malým množstvím protilátky [27]. 

 V případě pozitivního výsledku se provádí navíc identifikace nepravidelných 

antierytrocytárních protilátek. „U identifikované protilátky se posuzuje její klinická 

významnost. Klinicky významná je taková protilátka, která může způsobit zrychlenou 

destrukci signifikantního množství transfundovaných erytrocytů, nesoucích příslušný 

antigen“ [13, s. 3]. Klinickou závažnost antierytrocytárních protilátek a doporučený 

postup při výběru kompatibilní krve uvádí Příloha č. 5. 

 Stejně jako v případě vyšetření KS se i screening protilátek vyšetřuje pomocí 

gelových karet (Obrázek č. 4) metodou sloupcové aglutinace. 

Obrázek č. 4. Gelová karta pro screening antierytrocytárních protilátek 
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1.6.3. Přímý antiglobulinový test (PAT) 

 Principem PAT je použití  polyspecifického lidského antiglobulinu (AGH), 

jenž umožní detekci Ery pokrytých imunoglobuliny nebo složkami komplementu. 

Vyšetřuje se pouze u vzorku pacienta po transfuzi a to tehdy, když se předpokládá 

senzibilizace vlastních Ery IgG protilátkou nebo aktivovaným komplementem [28]. 

 PAT se vyšetřuje v gelové kartě (Obrázek č. 5), kde jsou mikrozkumavky 

nasyceny antiglobulinovým reagentem. Pokud dojde k aglutinaci vyšetřovaných Ery 

přidaných do mikrozkumavek znamená to, že Ery pacienta jsou senzibilizované 

protilátkou nebo aktivovaným komplementem, jelikož tyto Ery reagují 

s polyspecifickým AGH [28]. 

 V případě pozitivity PAT ve vzorku krve pacienta po transfuzi se dovyšetří 

PAT i u vzorku před transfuzí [24]. 

Obrázek č. 5. Gelová karta pro PAT 

 

1.6.4. Test kompatibility 

 Kompatibilita TP se zjišťuje smícháním erytrocytů dárce (ze segmentu TP)  

se sérem příjemce a provedením NAT v gelové kartě: 

1) ze vzorku odebraného před transfuzí s náplavem před transfuzí a po transfuzi 

2) ze vzorku odebraného po transfuzi s náplavem před transfuzí a po transfuzi 
[24,29] 
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1.6.5. Test hemolýzy 

 Provádí se ze zbytku krve v transfuzním vaku, kdy se ve zkumavce smíchá 

malé množství Ery s fyziologickým roztokem a po centrifugaci se kontroluje,  

zda nedošlo k hemolýze [24]. 

1.6.6. Interpretace výsledků 

 U všech zmíněných vyšetření, vyjma testu hemolýzy, se přítomnost aglutinace 

na povrchu gelu nebo rozptýlené v gelu považuje za pozitivní výsledek. Sediment  

na dně mikrozkumavky je hodnocen jako negativní. Hodnocení je semikvantitativní 

(Tabulka č. 10.) [24]. 

Negativní - 
proužek Ery na spodu sloupce, žádné viditelné aglutináty ve 

zbytku sloupce 

Pozitivní 

± ojedinělé aglutináty malých rozměrů v dolní polovině sloupce 

1+ aglutináty malých rozměrů 

2+ aglutináty po celé délce sloupce 

3+ aglutináty středních rozměrů v horní polovině sloupce 

4+ proužek aglutinovaných Ery na vrcholu sloupce 

Dvojí populace Dvojitý proužek Ery na spodu a na vrcholu sloupce 

Tabulka č. 10. Hodnocení výsledků v gelové kartě [24] 
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2. PRAKTICKÁ ČÁST 
 

2.1. ÚDAJE O VÝSKYTU POTRANSFUZNÍCH REAKCÍ VE   

FN MOTOL V ROCE 2010 

V roce 2010 bylo ve FN Motol podáno celkem 42 755 T.U. TP (Graf č. 1). 

Graf č. 1. Přehled podaných TP v roce 2010 dle typu TP 

 Za rok 2010 bylo hlášeno a na oddělení krevní banky FN Motol a vyšetřeno 

celkem 58 potransfuzních reakcí u 28 mužů, z toho 3 chlapci a 30 žen, z toho 3 dívky 

(Tabulka č. 9). 

Dospělí 

muži 25 

ženy 27 

Celkem 52 

 

Děti 

chlapci 3 

dívky 3 

Celkem 6 

 

Celkový počet 58 

Tabulka č. 11. Přehled výskytu potransfuzních reakcí za rok 2010 dle stáří a pohlaví 

Erytrocytární 
TP - 20513

Plazma - 18475

Trombocytární 
TP - 3474

Granulocytární 
TP - 24

Autotransfuze -
293
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2.1.1. Potransfuzní reakce dle klinik a oddělení 

 Potransfuzní reakce se v roce 2010 vyskytly na 

- KAR (Klinika anesteziologie a resuscitace) 

- Interní klinice 

- I. ortopedické klinice 

- I. chirurgické klinice 

- III. chirurgické klinice 

- RTO (Radioterapeuticko-onkologické oddělení) 

- GYN-POR (Gynekologicko-porodnická klinika) 

- KDHO (Klinika dětské hematologie a onkologie) 

- Urologické klinice 

- Pediatrické klinice 

- II. ortopedické klinice Dětská a dospělá ortopedie a traumatologie 

- Oddělení klinické hematologie 

- Pneumologické klinice 

- Dětském kardiocentru 

- Oddělení neurochirurgie 

- ORL (Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku) 

 Dle klinik a oddělení bylo nejvíce potransfuzních reakcí zaznamenáno na KAR 

a Interní klinice (Graf č. 2).  

Graf č. 2. Přehled potransfuzních reakcí dle klinik a oddělení FN Motol 
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2.1.2. Potransfuzní reakce dle jejich typu a typu TP 

Nejčastěji se vyskytující potransfuzní reakcí byla alergická potransfuzní 

reakce, která se vyskytla celkem 28krát. Po ní následovala FNHTR s celkovým počtem 

20 reakcí. Dalšími hlášenými potransfuzními reakcemi byly akutní HTR a anafylaktická 

potransfuzní reakce. Jedna potransfuzní reakce byla vyloučena (Graf č. 3).  

Graf č. 3. Přehled nahlášených potransfuzních reakcí dle jejich typu 

 Po podání erytrocytárních TP se vyskytlo celkem 25 potransfuzních reakcí, po 

TP plazmy 27 a po trombocytárních TP 6 potransfuzních reakcí. Potransfuzní reakce po 

podání erytrocytárních a trombocytárních TP byly častější u žen, zatímco reakce  

po podání TP plazmy byly častější u mužů a to včetně dětí (Graf č. 4). 

Graf č. 4. Přehled potransfuzních reakcí dle typu TP a pohlaví 

muži ženy muži ženy muži ženy

Erytrocytární TP TP Plazmy Trombocytární TP
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muži ženy muži ženy muži ženy

Erytrocytární TP TP Plazmy Trombocytární TP

FNHTR
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10

1 1
0

2

2.1.3. Jednotlivé potransfuzní reakce dle typu TP a pohlaví 

 Alergická potransfuzní reakce se vyskytla 5krát po podání erytrocytárních 

TP, 20krát po TP plazmy a 3krát po trombocytárních TP.  

Graf č. 5. Alergická potransfuzní reakce dle typu TP a pohlaví 

  

 FNHTR se objevila po podání erytrocytárních TP u šestnácti pacientů, u dvou 

pacientů po podání TP plazmy a taktéž u dvou pacientů po trombocytárních TP.  

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 6. FNHTR dle typu TP a pohlaví 

muži ženy muži ženy muži ženy

Erytrocytární TP TP Plazmy Trombocytární TP

Alergická potransfuzní reakce
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 Anafylaktická potransfuzní reakce se celkově vyskytla 8krát z čehož  

ve dvou případech po podání erytrocytárních TP, v pěti případech po TP plazmy a 

jednou po trombocytárních TP.  

Graf č. 7. Anafylaktická potransfuzní reakce dle typu TP a pohlaví 

  

 Akutní HTR se za rok 2010 vyskytla pouze jednou a to u pacientky po podání 

inkompatibilního erytrocytárního TP. 

2.1.4. Potransfuzní reakce u dětí 

 Celkově bylo u dětí nahlášeno 6 potransfuzních reakcí, z čehož ve třech 

případech šlo o anafylaktickou potransfuzní reakci, ve dvou případech o FNHTR  

a v jednom případě o alergickou potransfuzní reakci (Tabulka č. 10). 

 ERD TA TAD Plazma 

FNHTR 1 x  1 x  

Alergická potransfuzní reakce  1 x   

Anafylaktická potransfuzní reakce 1 x  1 x 1 x 

Tabulka č. 12. Přehled výskytu potransfuzních reakcí u dětí 

muži ženy muži ženy muži ženy

Erytrocytární TP TP Plazmy Trombocytární TP

Anafylaktická potransfuzní reakce

0

2

4

1

0

1
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2.2.  KAZUISTIKY 

 

2.2.1. Kazuistika č. 1 

Pacient: P.H., žena  Datum výskytu potransfuzní reakce: 6. 3. 2007 

Rok narození: 1931 

Klinické oddělení: Dětská a dospělá ortopedie a traumatologie 

Dg.: Infekční a zánětlivá reakce způsobená endoprotézou kyčelního kloubu 

Předtransfuzní anamnéza 

1 gravidita, 1 porod 

Není známo, zda pacientka v minulosti podstoupila transfuzi. Cca v roce 1992-3 

nefrektomie v Krči. Pacientka neví, že by byla informována o nálezu aloprotilátky 

V roce 2001 podána ve FN Motol 1 T.U. EBR KS 0 Rh pozitivní 

Během hospitalizace ve FN Motol (reoperace kyčelního kloubu) v perioperačním 

období 23. 2. 2007 – 27. 2. 2007 pacientce podáno 10 T.U. EBR KS 0 Rh pozitivní  

a 9 T.U. plazmy. V tuto dobu opakovaně negativní screening nepravidelných protilátek  

i negativní testy kompatibility u všech podaných TP EBR. Poslední TP EBR byl podán 

27. 2. 2007 

Indikace k podání transfuze 

Reoperace kyčelního kloubu 

Požadavky na TP 

Dne 6. 3. 2007 – 2 T.U. EBR (z důvodu anemizace pacientky) 
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Předtransfuzní vyšetření 

KS 0 

Rh příslušnost pozitivní 

Screening protilátek pozitivní 

Fenotyp 
CcD.ee  kk  Cw 

neg.  Jk(a-b+) 

V rámci předtransfuzního vyšetření byl zjištěn pozitivní screening protilátek a dále byla 

zjištěna silná senzibilizace Ery (PAT 4+) IgG protilátkou na 1+ i slabě C3d složkou 

komplementu. Speciálním imunohematologickým vyšetřením prokázána protilátka  

anti-Jk(a). 

Dotazem u ošetřujícího lékaře dětské a dospělé ortopedie a traumatologie zjištěno,  

že 5.3. byla u pacientky zjištěna tmavá moč, 6.3. došlo k ikteru kůže a sklér pacientky. 

Biochemické a hematologické vyšetření 

nález anémie - Hb 81 g/l, Ery 2,65 x 1012/l, Hkt 0,243 

hyperbilirubinémie (celkový bilirubin 76 µmol/l, přímý 34,9 µmol/l) 

Hodnocení 

Z provedeného imunohematologického vyšetření, nálezu těžké anémie, 

hyperbilirubinémie, nálezu urobilinogenu a bilirubinu v moči byla tato reakce uzavřena 

jako hemolytická potransfuzní reakce z důvodu imunitní odpovědi na sekundární 

expozici Ag-Jk(a). 

Pro další transfuze erytrocytárních TP doporučeno podávat otypované TP Jk(a) 

negativní a dle Rh-Kell fenotypu –E negativní, Kell negativní a Cw negativní 

kompatibilní v NAT. 

Pacientka poučena a obdržela Průkaz o nálezu antierytrocytární protilátky anti-Jk(a). 
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U pacientky doporučeno na základě transfuziologického konsiliárního vyšetření 

monitorovat:  

- TK, diurézu a celkový stav 

- Hodnoty bilirubinu (přímý i nepřímý), laktátdehydrogenázy, kreatininu, 

haptoglobinu, volného Hb v séru 

- V moči bilirubin, urobilinogen a volný Hb 

- KO, retikulocyty, z koagulačních vyšetření protrombinový čas, Quick, D-dimer, 

fibrinogen AT III 

Dne 7.3. došlo k mírnému poklesu bilirubinu - celkový 54,6 µmol/l, přímý 21,4 µmol/l. 

Kreatinin 112 µmol/l, volný Hb 132 mg/l v séru a 24 mg/l v moči, laktátdehydrogenáza 

8,47 µkat/l. Došlo k další anemizaci (Hb 72 g/l, Ery 2,3 x 1012/l, retikulocyty 14,2 %, 

proto byl další požadavek kliniky na přípravu otypované 1 T.U. EBR Jk(a) negativní  

a dle Rh-Kell fenotypu. 

Dne 8.3. pacientka klinicky stabilizována, transfuze 1 T.U. EBR 7.3. proběhla  

bez komplikací. Kontrolní PAT již negativní. 

Krevní obraz a moč: Hb 77 g/l, Ery 2,52 x 1012/l, Hkt 0,234, retikulocyty  

10,96 %. Moč bez průkazu bilirubinu a urobilinogenu, volný Hb 31 mg/l. 

Koagulace: PTT 27,7 sec./N 30,6; Quick 13,6 sec./N 11,9; fibrinogen 3,83 g/l;  

D dimer 1 260. 

Biochemické vyšetření: bilirubin celkový 29,3 µmol/l, přímý 11,2 µmol/l. 

kreatinin 120 µmol/l, volný Hb v séru 623 mg/l a v moči 31,0 mg/l. 

Doporučeno podat 1 – 2 T.U. otypovaných EBR Jk(a) negativních, dle Rh-Kell 

fenotypu. 

Dne 9.3. pacientka klinicky stabilizována, diuréza, moč ráno oranžová, prokrvení kůže  

i sliznic podstatně zlepšeno, bez významného ikteru. 

 Krevní obraz a moč: Hb 91 g/l, Ery 2,89 x 1012/l, Hkt 0,270, retikulocyty  

10,7 %. V moči negativní volný Hb 31 mg/l. 



53 
 

 Biochemické vyšetření: bilirubin celkový 27,1 µmol/l, přímý 7,4 µmol/l. 

Kreatinin 98 µmol/l, volný Hb v séru 31 mg/l. 

Dle laboratorních výsledků i klinického stavu pacientky již s největší pravděpodobností 

hemolýza netransfundovaných Ery Jk(a) pozitivních nepokračuje. 

Doporučeno ještě podání 1 T.U. otypovaných EBR Jk(a) negativních, dle Rh-Kell 

fenotypu. 

Během víkendu 9.3. – 11.3.2007 pacientka stabilizována, bez potřeby transfuze. 

Diuréza, moč je světlá. Laboratorní vyšetření během víkendu se slušnými hodnotami. 

Bilirubin klesl na 23,9/9,3 µmol/l. Hladina kreatininu v normě, volný Hb v normě, 

koagulace v normě. 

Dne 12.3. vyšetření KO s hodnotami Hb 130 g/l, Ery 4,15 x 1012/l, Hkt 0,394. 

Doporučeno nadále sledovat bilanci tekutin, není třeba denně vyšetření koagulace. 
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2.2.2. Kazuistika č. 2 

Pacient: M.V., chlapec Datum výskytu potransfuzní reakce: 13. 1. 2010 

Rok narození: 2008 

Klinické oddělení: Dětské kardiocentrum 

Dg.: Srdeční vada (totální anomální návrat plicních žil) 

Předtransfuzní anamnéza 

Bez substituce TP 

Indikace k podání transfuze 

Srdeční operace 

Požadavky na TP 

1 T.U. ERD 

Předtransfuzní vyšetření 

KS A 

Rh příslušnost pozitivní 

Screening protilátek negativní 

Test kompatibility negativní 

Potransfuzní reakce 

Za 145 minut po transfuzi naměřena tělesná T 38,0 °C. Jiné klinické projevy 

potransfuzní reakce nepřítomny. 
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Vyšetření potransfuzní reakce 

T před transfuzí: 36,9 °C  T po transfuzi: 38,0 °C 

TK před transfuzí: systolický 110 TK po transfuzi: systolický 90 

Pacient 

Vzorek před transfuzí Vzorek po transfuzi 

KS A KS A 

Rh příslušnost pozitivní Rh příslušnost pozitivní 

Screening protilátek negativní Screening protilátek negativní 

Test kompatibility negativní Test kompatibility negativní 

 PAT negativní 

Transfuzní přípravek 

KS A 

Rh příslušnost pozitivní 

Test hemolýzy negativní 

 
Bakteriologické vyšetření: negativní 

Hodnocení 

Senzibilizace Ery nezjištěna. KS TP ERD a pacienta souhlasí. Screening 

nepravidelných protilátek negativní z předtransfuzního i potransfuzního vzorku 

příjemce. Testy kompatibility rovněž negativní. Test hemolýzy ze zbytku krve TP ERD 

negativní. 

Jedná se o FNHTR po ERD.  

Doporučeno podávat deleukotizované TP. Před případnou další aplikací TP 

profylakticky podat i.v. kortikoidy.  
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2.2.3. Kazuistika č. 3 

Pacient: V. I., muž  Datum výskytu potransfuzní reakce: 9. 6. 2010  

Rok narození: 1956 

Klinické oddělení: KAR 

Dg.: Respirační selhání 

Předtransfuzní anamnéza 

Němá – pacient bez předchozích problémů 

Indikace k podání transfuze 

Koagulopatie 

Požadavky na TP 

6 T.U. plazmy 

Předtransfuzní vyšetření 

KS A 

Rh příslušnost pozitivní 

Screening protilátek negativní 

Potransfuzní reakce 

Za 30 minut po podání druhé T.U. plazmy se projevila kopřivka na břiše a hrudníku. 

Vyšetření potransfuzní reakce 

T před transfuzí: 38,8 °C  T po transfuzi: 38,7 °C 

TK před transfuzí: 87/40  TK po transfuzi: 110/46 
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Pacient 

Vzorek před transfuzí Vzorek po transfuzi 

KS A KS A 

Rh příslušnost pozitivní Rh příslušnost pozitivní 

Transfuzní přípravek 

KS A 

 

Hodnocení 

KS TP plazmy a pacienta souhlasí. Dle štítků na vacích byly podány TP KS A. 

Jedná se o alergickou potransfuzní reakci po plazmě. 

Doporučeno pro následné transfuze před podáním TP podat pacientovi premedikaci 

antihistaminika, eventuelně kortikoidy. 
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2.2.4. Kazuistika č. 4 

Pacient: T. K., dívka  Datum výskytu potransfuzní reakce: 19. 2. 2010 

Rok narození: 2008 

Klinické oddělení: KDHO 

Dg.: Akutní myeloidní leukemie 

Předtransfuzní anamnéza 

Od roku 2009 podáno celkem 24 T.U. TAD, 18 T.U. ERD, 3 T.U. plazmy z PK, 2 T.U. 

EBR, 3 T.U. plazmy deleukotizované. 

21. 1. 2010 alogenní transplantace kostní dřeně 0 Rh negativní. Po transplantaci 

doporučeno podávat erytrocytární TP KS 0 Rh negativní, trombocytární TP a plazmu 

KS A Rh negativní nebo AB Rh negativní. 

Poté ještě podáno 7 T.U. TAD a 3 T.U. ERD 

Celkem 60 T.U. TP 

Indikace k podání transfuze 

Trombocytopenie 

Požadavky na TP 

1 T.U. TAD 

Předtransfuzní vyšetření 

KS A 

Rh příslušnost negativní 

Screening protilátek negativní 
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Potransfuzní reakce 

Po zahájení transfuze anafylaktický šok. Za 60 minut stabilizována po oběhové podpoře 

a po aplikaci 2 dávek hydrokortizonu a 1 dávky kalcia i.v. 

Vyšetření potransfuzní reakce 

Pacient 

Vzorek po transfuzi 

KS 0 

Rh příslušnost negativní 

Transfuzní přípravek 

KS A 

 
Bakteriologické vyšetření: negativní 
 
Hodnocení 

KS pacientky i TP souhlasí. Pacientka po transplantaci KD. Dle doporučení podáván TP 

TAD KS A. Přípravek normální barvy bez příměsi. 

Jedná se o anafylaktickou potransfuzní reakci po TAD. 

Doporučení pro další podání TP, zajistit v ÚHKT přípravu TAD v náhradním roztoku – 

intersolu. 
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2.2.5. Kazuistika č. 5 

Pacient: H. S., muž  Datum výskytu potransfuzní reakce: 13. 7. 2010  

Rok narození: 1955 

Klinické oddělení: Dětská a dospělá ortopedie a traumatologie 

Dg.: Koxartróza 

Předtransfuzní anamnéza 

Němá – žádné předchozí podání TP 

Indikace k podání transfuze 

Pooperační krevní ztráty 

Požadavky na TP 

Ve stejný den (13. 7. 2010) 1 T.U. plazmy a 2 T.U. EBR 

Předtransfuzní vyšetření 

KS 0 

Rh příslušnost pozitivní 

Screening protilátek negativní 

Test kompatibility negativní 

Potransfuzní reakce 

Po vykapání 1 T.U. plazmy za 1 hodinu a 15 minut dušnost, hypertenze. Nutná podpora 

vitálních funkcí – dechová podpora 02 (kyslíkovou helmou). 
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Vyšetření potransfuzní reakce 

T před transfuzí: 37,3 °C     T po transfuzi: 37,0 °C 

TK před transfuzí: 140/80     TK po transfuzi: 210/100 

Moč chemicky před transfuzí: negativní   Moč chemicky po transfuzi: negativní 

 

Pacient 

Vzorek po transfuzi 

KS 0 

Rh příslušnost negativní 

Transfuzní přípravek 

KS 0 

 

Hodnocení 

Diferenciálně-diagnostická úvaha o možnosti potransfuzní reakce typu TRALI a plicní 

embolii. Proto zajištěno vyšetření HLA protilátek u příjemce i dárce. 

LCT (lymfocytotoxický test): negativní (u dárce i příjemce) 

Leukocytární protilátky 

GIFT: negativní (u dárce i příjemce) 

GAT: negativní (u dárce i příjemce) 

 

TRALI vyloučeno, přesto doporučeno podávat deleukotizované TP.  

Jedná se o plicní embolii na základě pooperačního stavu nesouvisející s transfuzí. 
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DISKUZE 

 Rizika hemoterapie v průběhu historie měnila svůj charakter i význam.  

 Jak uvádí literatura, objevením KS na počátku 20. století bylo odhaleno jediné 

dříve známé imunologické riziko. Toto riziko bylo spojené s podáním TP 

inkompatibilních v AB0 systému [2]. V dnešní době je již riziko podání AB0 

inkompatibilní krve minimální, avšak dojde-li k jejímu podání, představuje taková 

situace ohrožení života příjemce transfuze [2,30]. Většinou k podání AB0 inkompatibilní 

krve dochází záměnou TP a z analýz těchto záměn vyplývá, že v cca 80 % případů jsou 

způsobené chybami zdravotnického personálu. V cca 43 % případů dochází ke špatné 

identifikaci příjemce transfuze, což se ukázalo jako nejčastější fatální chyba [2,31]. 

Současná praxe ukazuje, že se frekvence těchto chyb snižuje, ale i přesto v posledních 

letech z důvodu podání AB0 inkompatibilního TP umírá v ČR nejméně 1 člověk ročně 
[2]. V našem případě se tato potransfuzní reakce po podání AB0 inkompatibilního TP 

vyskytla v období roku 2010 pouze jednou a s nejvyšší pravděpodobností se tak stalo 

chybou lidského faktoru, což potvrzuje informace v literatuře. 

Riziko bakteriální kontaminace TP patří k nejdéle známým rizikům hemoterapie 
[2]. K bakteriální kontaminaci jsou náchylnější trombocytární TP více než erytrocytární 

přípravky, jelikož jsou skladovány při výrazně vyšší teplotě (22 °C). Bakteriální 

kontaminace TP mohou být ze zevního prostředí (infekce z pokožky) transfundovaného 

pacienta, ale nejčastěji bakteriální kontaminace TP vznikají při odběru krve  

nebo skladováním TP [32]. V literatuře je uveden výskyt bakteriálně toxické potransfuzní 

reakce spojené s kontaminací TP s frekvencí cca 1 : 5 000 transfuzí trombocytárních TP 

a cca 1 : 500 000 erytrocytárních TP [18].  Ve FN Motol v roce 2010 z celkového počtu 

podaných TP (42 755 T.U.) činil počet erytrocytárních TP 47,9 % a trombocytárních  

8,1 % a to s ohledem na údaje v literatuře předpokládá nižší riziko výskytu potransfuzní 

reakce spojené s kontaminací TP. To se potvrdilo i skutečností, že se taková 

potransfuzní reakce v roce 2010 ve FN Motol nevyskytla, což lze zřejmě přisoudit 

relativně nízkému počtu podaných trombocytárních TP či správné manipulaci s TP a 

jeho skladování. 

I když se v posledních třech desetiletí přenos infekčních onemocnění 

přenesených transfuzí výrazně snížil, i přes veškerá opatření k jejich eliminaci, tato 
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rizika v současnosti nadále přetrvávají. Riziko jejich přenosu je závislé na jejich 

výskytu v populaci dárců krve a na výskytu nových, dříve neznámých onemocnění [2,6]. 

Projevují se jako pozdní komplikace transfuze. Literatura uvádí, že přenos viru HIV 

transfuzí nebyl v ČR doposud zaznamenán [2] a to i přesto, že od 1. 10. 1985  

do 31. 10. 2010 bylo v ČR zjištěno celkově 1493 případů HIV pozitivity u občanů ČR  

a rezidentů a od roku 2003 setrvale rostou roční počty nově zjištěných případů HIV 

pozitivity a dosahují nejvyšších hodnot za celou dobu sledování [33]. Pravděpodobně 

k přenosu infekce HIV transfuzí nedošlo díky dodržování pravidel výběru dárců, 

provádění povinných laboratorních vyšetření u dárců, karantenizaci plazmy  

a v neposlední řadě díky účasti pravidelných dárců, u kterých je samozřejmě riziko 

výskytu infekčního onemocnění nižší než u prvodárců. Ve FN Motol v roce 2010 nejen 

že nebyl zaznamenán výskyt přenosu viru HIV transfuzí, ale nebyl zaznamenán přenos 

žádného infekčního onemocnění transfuzí. 
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ZÁVĚR 

 Teoretická část práce se přehledně zabývá problematikou hemoterapie  

a potransfuzních reakcí s ní spojených. Jednotlivé kapitoly se zabývají celkově výrobou 

TP od odběru krve dárce až po jednotlivé typy TP. Dále samotnými potransfuzními 

reakcemi, jejich rozdělením, diagnostikou, léčbou a prevencí. Byla rozepsána 

problematika hemovigilance, jejích hlavních úkolů, včetně její situace v ČR. Poznatky  

a informace k vypracování teoretické části jsem vyhledával ze zdrojů dostupných 

v odborných monografiích, časopisech a internetových recenzovaných zdrojích. 

 Praktická část uvádí problematiku výskytu potransfuzních reakcí ve FN Motol 

v období roku 2010. V tomto období bylo na Oddělení krevní banky FN Motol 

nahlášeno a následně pak vyšetřeno celkem 58 potransfuzních reakcí, které jsou 

podrobněji rozděleny dle různých kritérií v přehledných grafech. Nebyl zjištěn 

významný rozdíl mezi výskytem potransfuzních reakcí u mužů a žen. U dětí  

se potransfuzní reakce vyskytly v 6 případech (cca 10 %). Z grafů vyplývá, že nejčastěji 

se potransfuzní reakce vyskytly po podání plazmy (u mužů) a erytrocytárních TP  

(u žen). Dále, že nejčastěji se vyskytující potransfuzní reakcí byla alergická 

potransfuzní reakce, která byla zaznamenána v celkem 28 případech. Její výskyt byl 

nejčastěji u mužů po podání plazmy. FNHTR byla zaznamenána 20krát a nejčastěji  

po podání erytrocytárních TP u žen. Anafylaktická potransfuzní reakce byla 

zaznamenána nejvíce u žen po podání plazmy. Akutní HTR se vyskytla pouze jednou. 

Jedna potransfuzní reakce byla vyloučena. 

 Podrobně byly rozebrány případy několika pacientů, jejichž výběr byl zaměřen 

tak, aby byla předvedena diagnostika odlišných potransfuzních reakcí po podání 

různých TP. Pro správnou diagnostiku, léčbu a prevenci potransfuzních reakcí je nutná 

jejich dobrá znalost jak z hlediska jejich etiologie, časového nástupu, tak jejich 

klinických projevů a rizicích pro pacienta. Jen tak je možné co nejvíce předcházet 

rizikům hemoterapie a při výskytu potransfuzních reakcí pacientovi poskytnout 

adekvátní léčbu.  

 Moderní transfuziologická praxe umožňuje předcházet imunologickým 

komplikacím hemoterapie především dodržováním standardních předpisů týkajících  

se  předtransfuzních vyšetření pacienta i transfuzního přípravku. Neméně důležité  
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je dodržování aktuálních směrnic týkajících se Aplikace transfuzních přípravků  

a krevních derivátů na klinických pracovištích. Mimořádně důležité vyšetření je ověření 

krevní skupiny u lůžka (bed-side test) před podáním transfuze u příjemce  

a erytrocytárního přípravku, které je poslední v řadě kontrol, které mohou odhalit 

administrativní omyl. Opomenutí nebo nedbalé provedení může příjemce ohrozit  

na životě.  

 Závěrem je třeba zdůraznit, že výběr kompatibilního transfuzního přípravku 

pro pacienta spočívá především v dodržování přísných klinických indikací,  

na rozsahu a kvalitě předtransfuzního vyšetření. Je bezpodmínečně nutné dodržovat 

systém SLP (Správná laboratorní praxe) při činnostech souvisejících s laboratorním 

vyšetřováním, kontrolovat kvalitu diagnostik a použitých metodik. Z hlediska prevence 

imunologických komplikací hemoterapie je nutná cílená anamnestická informace 

pacienta a jeho zdravotnická dokumentace. Správná indikace správného transfuzního 

přípravku ve správný čas je výsledkem posouzení poměru mezi riziky transfuze  

a rizikem jejího nepodání a očekávaným přínosem pro pacienta.  
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