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Anotace 

Práce se věnuje problematice podávání transfuzních přípravků pacientům po 

transplantaci krvetvorných buněk. V teoretické části je zpracováno téma transplantace 

krvetvorných buněk, její historie, možnosti a druhy transplantací, příklady indikací se 

zaměřením na nádory dětského věku. Dále jsou popsány základy hemoterapie, historie 

léčby krví, druhy transfuzních přípravků a náležitosti spojené s podáním transfuze. 

Následuje část, zaměřená na specifika hemoterapie u pacientů po transplantaci 

krvetvorných buněk.  

Praktická část práce obsahuje studii o transfuzních přípravcích, podávaných dětským 

pacientům po transplantaci krvetvorných buněk ve FN Motol. Soubor je tvořen 

seznamem pacientů, kteří podstoupili transplantaci v období od 1.1.2010 do 31.12.2012. 

Práce hodnotí vliv několika faktorů na množství a druhy podaných transfuzních 

přípravků. Mezi faktory patří pohlaví, věk, diagnóza, typ transplantace 

(autologní/alogenní, příbuzenská/nepříbuzenská) a typ inkompatibility krevních skupin 

v AB0 systému. 
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Annotation 

The thesis deals with the issue of application of blood products to patients after the 

hematopoietic stem cell transplantation. The theoretical part covers the hematopoietic 

stem cell transplantation, its history, possibilities and types of transplantations, 

examples of indication focused on tumours of childhood. The following text describes 

basics of hemotherapy, history of treatment by blood, types of transfusion products and 

matters related to the application of blood transfusion. Next section is about the 

specifics of hemotherapy for patients after the hematopoietic stem cell transplantation. 

The practical part is dedicated to the study about transfusion products administered to 

paediatric patients after the hematopoietic stem cell transplantation at the University 

Hospital in Motol. The file consists of the list of patients, who underwent the 

transplantation during the period from 1.1.2010 to 31.12.2012. The thesis assesses the 

impact of several factors on the quantities and types of administered transfusion 

products. The factors include gender, age, diagnosis, type of transplantation 

(autologous/allogeneic), type of donor (related/unrelated) and type of incompatibility of 

blood group in the AB0 system. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

AIHA Autoimunní hemolytická anémie 

ALL Akutní lymfoblastická leukémie 

AML Akutní myeloidní leukémie 

BMDW Bone Marrow Donors Worldwide 

BMT Bone Marrow Transplantation, Transplantace kostní dřeně 

CMV Cytomegalovirus 

CNS Centrální nervová soustava 

ČLS JEP Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně 

CRP C-reaktivní protein 

D+ Den „plus“ 

E Erytrocyty 

EA (EAR, EAD) Erytrocyty z aferézy 

EB Erytrocyty bez buffy-coatu 

EBR Erytrocyty bez buffy-coatu, resuspendované 

ED Erytrocyty deleukotizované 

EMDIS European Marrow Donor Information System 

ER Erytrocyty resuspendované 

ERD Erytrocyty resuspendované, deleukotizované 

FACS Fluorescence-activated cell sorting, metoda průtokové cytometrie 

FN Fakultní nemocnice 

G-CSF Granulocyte Colony Stimulating Factor, Faktor stimulující granulocytární kolonie 

GIT Gastrointestinální trakt 

GvHD Graft versus Host Disease, Nemoc štěpu proti hostiteli 

GvL(T) Graft versus Leukemia (Tumor), Štěp proti leukémii (tumoru) 

Gy Gray (jednotka absorbované dávky záření), 1J/kg 

Hb Hemoglobin 

HSC Hematopoietic stem cell, Kmenová krvetvorná buňka 

HSCT Hematopoietic stem cell transplantation, Transplantace krvetvorných buněk 

IgM Imunoglobulin M 

IKEM Institut klinické a experimentální medicíny 

LISS-NAT Low Ionic Strenght Solution, Roztok o nízké iontové síle 

MDS Myelodysplastický syndrom 

MKN Mezinárodní klasifikace nemocí 

MNCs Mononuclear cells, Mononukleární buňky 

MRN Minimální reziduální nemoc 

NAT Nepřímý antiglobulinový test 

PAT Přímý antiglobulinový test 
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RBC Red Blood Cells, Červené krevní buňky 

SAGM Saline Adenine Glucose Mannitol 

SOP Standardní operační postup 

STL Společnost pro transfuzní lékařství 

T.U. Transfusion Unit, Transfuzní jednotka 

TA-GvHD Transfusion Associated Graft versus Host Disease, Transfuzí asociovaná nemoc 

štěpu proti hostiteli 

TKB Transplantace krvetvorných buněk 

TKD Transplantace kostní dřeně 

TP Transfuzní přípravek 

ÚHKT Ústav hematologie a krevní transfuze 

UNIS Univerzální nemocniční informační systém 

ÚVN Ústřední vojenská nemocnice 
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ÚVOD 

Transfuzní služba zajišťuje léčbu a podpůrnou péči o pacienty s onemocněními a 

zraněními různé etiologie. V posledních letech zaznamenalo transfuzní lékařství 

obrovský rozvoj díky zavedení nových metod, principů a postupů. Cílem bezpečné 

hemoterapie je dosažení maximálního léčebného účinku s minimálním rizikem ohrožení 

příjemce vedlejšími účinky. Z tohoto důvodu převažuje tendence produkce a použití 

složek krve v co nejčistší formě, s minimální příměsí ostatních krevních složek.  

Téma své bakalářské práce jsem si vybrala na základě svého několikaletého 

zájmu o problematiku transfuziologie. Již několik let pracuji na zkrácený úvazek 

v ÚHKT, kde se mimo jiné specializujeme na transplantace krvetvorných buněk a 

hemoterapii u pacientů s onemocněním krvetvorby různé etiologie. Ve FN Motol 

probíhají transplantace a léčba dětských pacientů, což s sebou z pohledu transfuziologie 

nese mnohá specifika. S paní primářkou MUDr. Květoslavou Petrtýlovou jsme se 

shodly, že by bylo zajímavé pokusit se zmapovat hemoterapii u pacientů po 

transplantaci krvetvorných buněk právě ve FN Motol. Sestavily jsme tedy seznam 

faktorů, které by mohly ovlivňovat množství a druhy podávaných transfuzních 

přípravků. Dále jsme se rozhodly, že do této studie zahrneme pacienty, kteří podstoupili 

transplantaci krvetvorných buněk ve FN Motol v období od začátku roku 2010 do konce 

roku 2012.   
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1 Transplantace krvetvorných buněk 

Transplantace krvetvorných buněk (TKB) je léčebná metoda, která je využívána 

k léčbě maligních i nemaligních hematologických chorob, poruch imunitního systému či 

vrozených vad látkové přeměny. Podstata léčby spočívá ve zničení patologické 

krvetvorby pomocí cytostatik a radiačního záření a následné obnově krvetvorby 

přenosem kmenových buněk od zdravého dárce nebo buněk vlastních, v případě 

autologní transplantace. Kmenové buňky se krevním oběhem dostanou až do kostní 

dřeně, kde se uchytí a začnou tvořit zdravé krevní buňky. (8) V minulých letech byl 

užíván pojem „transplantace kostní dřeně“ neboli „bone marrow transplantation 

(BMT)“. V současné době byl tento pojem nahrazen výrazem „transplantace 

krvetvorných buněk“ neboli „hematopoietic stem cell transplantation (HSCT)“, protože 

krvetvorné buňky nemusí pocházet pouze z kostní dřeně, ale využívají se i buňky 

z pupečníkové či periferní krve. (1, 2, 4) 

Kmenové buňky jsou funkčně definovány jako buňky se schopností sebeobnovy 

a diferenciace do různých typů buněk.  Z krvetvorné pluripotentní buňky (hematopoietic 

stem cell – HSC) vznikají lymfoidní, myeloidní i erytroidní buněčné linie. Krvetvorné 

kmenové buňky jsou přítomny v pupečníkové krvi (frekvence 1/1 000 000 

mononukleárních buněk (mononuclear cells - MNCs)), v kostní dřeni (1/3 000 000 

MNCs) a v periferní krvi (1/6 000 000 MNCs). (5) 

 

 

Obr. č. 1: Diferenciace hematopoetické kmenové buňky (Zdroj: odkaz) 

  

 

http://stemcells.nih.gov/info/scireport/pages/chapter5.aspx
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1.1 Historie transplantace krvetvorných buněk 

Jedny z prvních pokusů o použití krvetvorných buněk kostní dřeně (TKD) jsou 

datovány ke konci 19. století, kdy francouzský psycholog Brown-Séquard podával 

perorálně kostní dřeň nemocným s poruchami krvetvorby. (1) 

Velký rozvoj nastává po roce 1945, kdy došlo k použití jaderných zbraní v 

Hirošimě a Nagasaki. Vzniká zde totiž zájem o léčbu nemoci z ozáření. Od 50. let 20. 

století začíná experimentální ozařování zvířat a používání alogenní TKD, což popisují 

ve svých výzkumných pracích Jacobson a později i Lorenz. Experimenty, provedené 

roku 1956, prokazují antileukemický efekt po transplantaci kmenových buněk a zároveň 

posttransplantační syndrom. Následně byly popisovány pokusy převážně o autologní a 

syngenní transplantace. Alogenní transplantace mívaly fatální výsledky, které byly 

pravděpodobně způsobeny neshodou v HLA systému. Zlom nastal na konci 60. let 

s popsáním HLA systému. Díky této znalosti mohl v roce 1968 v Seattlu provést 

profesor E. D. Thomas první úspěšnou alogenní transplantaci kostní dřeně. Za svůj 

přínos medicíně byl profesor Thomas v roce 1990 oceněn Nobelovou cenou. (1, 6) 

V 70. letech vznikají první registry dobrovolných nepříbuzných dárců kostní 

dřeně. Od 90. let se transplantují periferní kmenové buňky a začíná se s transplantací 

pupečníkové krve. (3)  

V České Republice byla autologní transplantace poprvé popsána roku 1959 

(jičínský radiolog Kašpar). První alogenní TKD byla provedena v roce 1969 v ÚVN. 

První TKD s vyšetřením HLA-systému byla provedena roku 1976 v Hradci Králové ve 

spolupráci s ÚHKT (Bláha, Chudomel). Postupně se rozvinuly transplantační programy 

v několika fakultních nemocnicích po celé ČR. TKD u dětí se provádí od roku 1989 ve 

fakultní nemocnici v Motole. V tomto roce byla provedena první transplantace mezi 

dvěma bratry, jednovaječnými dvojčaty, a roku 1992 následovala první alogenní 

nepříbuzenská transplantace (prof. Starý). (1, 6) 

V roce 1991 vzniká v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny 

(IKEM) Český registr dárců kostní dřeně, dnes Český registr dárců krvetvorných buněk. 

O rok později vzniká ve Fakultní nemocnici Plzeň Český národní registr dárců dřeně. 

Oba registry jsou napojeny na mezinárodní databáze BMDW (Bone Marrow Donors 

Worldwide) a EMDIS (European Marrow Donor Information System). (24, 25) 
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1.2 Druhy transplantací 

1.2.1 Členění podle dárce 

1.2.1.1 Alogenní transplantace 

Dárcem je jiná osoba, která má akceptovatelnou shodu s příjemcem v HLA systému. 

Provádí se testy shody pro HLA I. třídy: HLA-A, -B, -C a pro HLA II. třídy: HLA-DR, 

-DQ, -DP. Požadovaná shoda je 5/6 znaků. V případě použití štěpu z pupečníkové krve 

lze akceptovat i shodu ve 4/6. Dárcem může být sourozenec či jiný příbuzný nebo 

nepříbuzný dárce z registru. (6, 2) Výhodou tohoto typu transplantace je, že štěp 

neobsahuje maligní ani jinak poškozené buňky, takže v případě přihojení produkuje 

zdravé elementy. Tento štěp však obsahuje i imunokompetentní T-lymfocyty, které 

mohou reagovat proti antigenním strukturám, jež neznají. V případě, že dárcovské T-

lymfocyty reagují proti maligním buňkám, nazýváme tento jev jako GvL(T) efekt (= 

Graft versus Leukemia (Tumor)). Tohoto jevu lze využít záměrně a použít jej jako 

léčebnou metodu. Pokud však T-lymfocyty destruují buňky příjemce, jedná se o GvHD 

(= Graft versus Host Disease neboli nemoc štěpu proti hostiteli). (3, 4, 6, 8) 

 

1.2.1.2 Autologní transplantace 

Převod vlastních krvetvorných buněk, odebraných před zahájením přípravného režimu. 

Odběr se provádí v době, kdy vyšetření neprokazují přítomnost nádorových buněk ve 

dřeni. Tento typ transplantace lze využít v případech, kdy není dřeň infiltrována 

primárním onemocněním nebo je dosaženo remise. Nedochází k efektu GvL(T), ale 

vzácně se může vyskytnout GvHD. Bohužel je zde zvýšené riziko relapsu základního 

onemocnění. Běžně je tento typ transplantace využíván u lymfomů či myelomů, méně 

často u leukémií. (1, 4, 8) 

 

1.2.1.3 Syngenní transplantace  

Převod kmenových buněk jednovaječného dvojčete. Princip této transplantace je 

obdobný jako u alogenního typu, avšak s tím rozdílem, že jednovaječná dvojčata jsou 

geneticky identická, tudíž shoda v HLA znacích je 100%. Právě genetická identita je 

důvodem k tomu, že nevzniká žádná imunologická reakce jako např. GvHD ani Gv(L)T 

efekt. (1) 
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1.2.2 Členění podle zdroje buněk 

1.2.2.1 Kostní dřeň 

Z lopaty kosti kyčelní se v celkové anestezii odebírá 10-15 ml dřeňové krve na 1 kg 

hmotnosti pacienta. Odebraná krev putuje do sběrného vaku s antikoagulačním 

roztokem, poté prochází filtrací a dalším zpracováním. V transplantátu zůstávají i 

vyzrálé krevní buňky (např. erytrocyty, 

leukocyty aj.). Tyto elementy se někdy, 

především v případě AB0 inkompatibility 

mezi dárcem a příjemcem, odstraňují 

pomocí dalších úprav. Výsledný transplantát 

by měl obsahovat minimálně 2 x 10
8
 

jaderných buněk na kg hmotnosti příjemce. 

(3, 7, 8) 

 

1.2.2.2 Periferní kmenové buňky 

Odebírají se pomocí separátoru po předchozí stimulaci růstovým faktorem 

granulopoézy (G-CSF = granulocyte colony stimulating factor). Odebrané buňky se 

smíchají s antikoagulačním roztokem, poté se centrifugují a následně je odsáta suspenze 

mononukleárních buněk, které nesou na svém povrchu znak CD34. Transplantát 

obsahuje minimálně 2,5 x 10
6
 CD34+ buněk na kg hmotnosti příjemce. Je zde možné 

provést obdobné úpravy jako u transplantátu z kostní dřeně, tj. například odstranění 

vyzrálých elementů při AB0 inkompatibilitě. Buňky se kryokonzervují v tekutém 

dusíku s  5 nebo 10% roztokem dimethylsulfoxidu jakožto kryoprotektivním činidlem. 

(1, 3, 8) 

 

1.2.2.3 Pupečníková krev 

Krev je odebrána po porodu, resp. po podvázání pupečníku. Získává se jí zhruba kolem 

100 ml a dárcem je plod, nikoli matka. Odebraná krev obsahuje 1,7 – 3,5 x 10
7
 

jaderných buněk. Zároveň je zde menší množství T-lymfocytů, což snižuje riziko 

GvHD. Z důvodu malého získaného objemu je tento typ transplantace využíván spíše u 

dětských pacientů s menší hmotností. Je zde však možnost použití více štěpů současně, 

což umožňuje transplantace i u dospělých pacientů či dětí s větší hmotností. (7, 8) 

Obr. č. 2: Odběr kostní dřeně (Zdroj: odkaz) 

http://www.uofmhealth.org/health-library/zm2530
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1.3 Indikace k TKD 

Mezi nejčastější indikace z důvodů maligních onemocnění patří akutní a 

chronická leukémie (myeloidní, lymfatická), myelodysplastický syndrom, lymfom 

(Hodgkinský i non-Hodgkinský), mnohočetný myelom a různé druhy solidních nádorů. 

Ze skupiny nemaligních chorob jsou to hemoglobinopatie, těžká aplastická anémie, 

vrozené poruchy metabolismu či imunity. (1, 6) 

V případě akutní lymfoblastické leukémie je transplantace doporučována ve 

druhé remisi, u akutní myeloidní leukémie se většinou provádí již v první remisi. U 

dalších diagnóz záleží na konkrétním typu onemocnění a reakci pacienta na léčbu. (22) 

 

1.4 Nádory dětského věku 

Hlavní specifikum u národů dětského věku je rychlý růst nádoru a 

metastazování. Důvodem je krátký generační čas jak zdravých, tak nádorových buněk. 

Z histogenetického hlediska pochází většina nádorů z krvetvorné tkáně, mezodermu a 

neuroektodermu.  V jednotlivých obdobích dětství se mění druhové spektrum nádorů. 

Děti do pěti let věku trpí nejčastěji leukémiemi, nefroblastomy a neuroblastomy. Ve 

druhém pětiletí jsou časté nádory CNS, ve třetím pětiletí lymfomy a v postpubertálním 

období se objevují nádory typické pro dospělou populaci. U dětí jsou zároveň patrné 

věkové rozdíly, přičemž asi polovina nádorů připadá na předškolní věk a po čtvrtině na 

druhé a třetí pětiletí života. Existují zde i pohlavní rozdíly, kdy poměr výskytu nádoru u 

chlapců je vyšší než u dívek (1,2 : 1). (18) 

Vzhledem k povaze nádorů dětského věku (rychlý růst a progrese) spočívá léčba 

většinou v principu systémové chemoterapie. Většina dětských nádorů má vysokou 

chemosenzitivitu, tudíž poměrně dobře reaguje na cytostatika. Další výhodou jsou dobré 

regenerační schopnosti a také to, že dětský organismus nebývá zatížen chronickými 

chorobami, které komplikují léčbu u dospělých pacientů. Hlavní nevýhodou systémové 

chemoterapie je toxicita vůči buňkám zdravých tkání, přičemž dětské dozrávající tkáně 

jsou mnohem zranitelnější než tkáně dospělého člověka. U dětí s nepříznivou prognózou 

je indikována vysokodávkovaná chemoterapie. Tato léčba je myeloablativní a musí jí 

doprovázet podpůrná léčba. Ve většině případů jsou podávány hematopoetické růstové 

faktory nebo musí být provedena transplantace krvetvorných buněk, aby došlo k její 

obnově. (18) 
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Alogenní transplantace je doporučována v případech hematologických malignit, 

kdy došlo k infiltraci kostní dřeně. V případech solidních tumorů, kde nebyla zasažena 

kostní dřeň, se doporučuje transplantace autologní. (19) 

 

1.5 Inkompatibilita krevních skupin 

Pro výběr vhodného alogenního dárce je nejdůležitější shoda v HLA systému. 

Shoda v systému krevních skupin je až druhořadým faktorem. Může se tudíž stát, že 

dárce bude mít jiné znaky na erytrocytech než příjemce. (20) V takovém případě dojde 

po úspěšné transplantaci ke změně krevní skupiny. Příjemce získá všechny znaky, které 

měl jeho dárce. (11) 

Rozlišujeme tři typy tzv. neshod. Inkompatibilita „major“ je případ, kdy 

v příjemcově plazmě kolují protilátky proti antigenům, přítomným na dárcovských 

erytrocytech. Příkladem je situace, kdy pacientovi krevní skupiny 0, který má přirozené 

protilátky anti-A a anti-B, je podán dárcovský štěp krevní skupiny A. Druhým typem je 

inkompatibilita „minor“. V tomto případě jsou v plazmě dárce přítomny protilátky proti 

antigenům příjemce. Dárce je skupiny 0 a příjemce skupiny A. Třetí typ je kombinací 

obou předchozích neshod (major + minor). Tato neshoda se vyskytuje v případech, kdy 

je příjemci skupiny A transplantován štěp skupiny B či naopak. (11, 20) 

Neshoda typu „major“ se může vyskytnout i v případě inkompatibility v dalších 

krevně-skupinových systémech (např. Kell, Duffy, Kidd, aj.), pokud jsou v plazmě 

příjemce přítomny protilátky proti dárcovským antigenům. V případě „major“ 

inkompatibility hrozí příjemci těžká intravaskulární hemolýza erytrocytů, pocházejících 

ze štěpu. Této komplikaci lze předejít deplecí erytrocytů ze štěpu, kterou lze provést 

několika různými metodami (sedimentace s hydroxyethylškrobem, automatický 

separátor buněk, aj.). (20)  Deplece erytrocytů je využívána především v případě 

transplantace kostní dřeně. U použití krvetvorných buněk z periferní krve, je přítomnost 

erytrocytů ve štěpu velmi nízká, tudíž se tato úprava obvykle neprovádí. (11) Součástí 

předtransplantačních vyšetření je i určení síly protilátky, přítomné v příjemcově plazmě. 

V případě zvýšených titrů lze koncentraci aglutininů snížit výměnnou plazmaferézou, 

která se provádí ještě před samotnou transplantací. (11) 

U neshody „minor“ hrozí intravaskulární hemolýza příjemcových erytrocytů. 

Tomu lze předejít redukcí plazmy z dárcovského štěpu. (20, 21) 
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2 Hemoterapie 

Léčba transfuzními přípravky a krevními deriváty se nazývá hemoterapie. Je 

využívána jako součást péče o pacienty s různými chorobami. Pacienti, podstupující 

transplantaci krvetvorných buněk, jsou během přípravného režimu, vlastní transplantace 

i v období po transplantaci závislí na podávání hemoterapeutických přípravků. 

Myelosupresivní účinek chemoterapie se projevuje leukopenií, trombocytopenií a 

následně anémií. Transfuzní přípravky se podávají deleukotizované a ozářené. Indikace 

jednotlivých přípravků se řídí konkrétními parametry krevního obrazu a klinickým 

stavem pacienta. (11, 18) 

 

2.1 Historie hemoterapie 

Souvislost mezi krví a životem byla lidstvem vnímána již v období antiky. 

Avšak první zaznamenaná transfuze se uskutečnila roku 1492, kdy papež Inocenc VIII 

upadl do komatu. Na návrh židovského lékaře mu měla být perorálně podána krev 3 

desetiletých chlapců. Za každého chlapce byl jeho rodině slíben jeden dukát. Papež se 

však uzdravení nedočkal a všichni tři chlapci zemřeli. Zásadním mezníkem v historii 

hemoterapie se stává objev krevního oběhu Wiliamem Harveyem roku 1616 a následný 

převod krve mezi dvěma psy, který provedl Richard Lower v roce 1665. (9, 12) 

První technicky úspěšná transfuze byla uskutečněna roku 1667, kdy lékař Jean 

Baptist Denis převedl patnáctiletému chlapci ovčí krev. Chlapec kupodivu přežil, ale 

další pokusy tohoto lékaře končily vesměs katastrofálně. Mylné úvahy o vlastnostech 

krve a jejích transfuzích vedly k mnoha neúspěšným pokusům o převody mezi lidmi a 

zvířaty. Proto byly tyto pokusy od roku 1678 ve velké části Evropy zakázány. (12) 

Průlom nastal v roce 1818, kdy profesor James 

Blundell podal lidskou krev dvěma vykrváceným rodičkám. 

Od této doby znovu stoupá zájem o transfuze a použití krve 

k léčbě různých hematologických chorob. Důvody 

neúspěšných transfuzí byly vysvětleny v roce 1901, kdy Karl 

Landsteiner popsal krevní skupiny. Tímto objevem začíná 

další etapa v historii hemoterapie a to je objevování krevně 

skupinových systémů a počátek imunohematologie. (9, 12) 

Obr. 3: Karl Landsteiner 

(Zdroj: odkaz) 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1930/landsteiner-bio.html
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Během 1. světové války objevil belgický chirurg A. Hustin antikoagulancium 

citronan sodný a umožnil tak nepřímou transfuzi. Dva roky po tomto objevu zjistil, že 

přidáním glukózy je možné transfuzní přípravek skladovat a vytvářet tak krevní zásoby. 

(12) V průběhu dalších let dochází k rozvoji transfuziologie ve všech směrech – od 

třicátých let začínají vznikat v USA i Sovětském svazu první krevní banky, rozvíjejí se 

nové techniky odběrů a skladování transfuzních přípravků, v neposlední řadě se objevují 

nové imunohematologické poznatky. (12) 

 

2.2 Transfuzní přípravky (TP) 

Transfuzní přípravky jsou přípravky, vyrobené z lidské krve. Jako surovina pro 

výrobu TP slouží plná krev. Z té se pomocí separačních metod vyrábí jednotlivé TP. 

Plná krev se, s výjimkou autotransfuze, v dnešní době prakticky nepodává. Jednotlivé 

TP lze také získat pomocí separační metody (aferéza), kdy je odebíraná krev dárce 

sbírána do separátoru, ve kterém se zachytí pouze určitá složka (ta, která má být 

separována) a ostatní buněčné elementy se vrátí do krevního oběhu dárce. (11)  

Každý druh transfuzního přípravku musí splňovat jasně dané parametry (objem, 

koncentrace jednotlivých krevních elementů, skladování, označení, aj.), které jsou 

stanoveny vyhláškou o lidské krvi (vyhl. č. 351/2010 Sb., která upravuje vyhlášku č. 

143/2008 Sb.) a dalšími vyhláškami, obsaženými v zákonu o léčivech č. 378/2007 Sb. 

(14) 

2.2.1 Erytrocyty 

Existuje několik druhů erytrocytových koncentrátů v závislosti na možných 

postupech při zpracování, viz. Obr. č. 4: Nejčastěji používané jsou EBR a ERD. (11) 

Zkratka Transfuzní přípravek Minimální obsah Hb (g/T.U.) 

E Erytrocyty 45 

EA (EAR, EAD) Erytrocyty z aferézy 40 

EB Erytrocyty bez buffy-coatu 43 

EBR Erytrocyty bez buffy-coatu, resuspendované 43 

ED Erytrocyty deleukotizované 40 

ER Erytrocyty resuspendované 45 

ERD Erytrocyty resuspendované, deleukotizované 40 

EP Erytrocyty promyté 40 
Obr. č. 4: Druhy erytrocytových přípravků a jejich minimální obsah hemoglobinu (11) 

Doba použitelnosti se odvíjí od použitého antikoagulačního a resuspenzního 

roztoku. Obecně platí, že erytrocyty v SAGM (saline adenine glucose mannitol) jsou 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=72467&fulltext=vyhl~C3~A1~C5~A1ka~20o~20lidsk~C3~A9~20krvi&nr=351~2F2010&part=&name=&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=67013&fulltext=vyhl~C3~A1~C5~A1ka~20o~20lidsk~C3~A9~20krvi&nr=&part=&name=&rpp=15#local-content
http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/leciva_5619_2493_11.html
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použitelné 42 dní. (11) Dětem do věku jednoho roku by měly být podány čerstvé 

erytrocyty, jejichž stáří nepřesahuje 5-7 dní. Dětem a mladistvým do 18 let jsou 

zpravidla podávány transfuzní přípravky erytrocytů do 14 dnů od odběru. Hlavním 

důvodem je, že při skladování dochází k postupnému rozpadu erytrocytů a uvolňování 

draselných iontů do extracelulárního prostředí. Starší přípravky erytrocytů tak mohou 

způsobit u příjemce zvýšení hladin sérového kalia. (20) Teploty pro skladování se 

pohybují v rozmezí 2-6°C. Obsah hemoglobinu v jedné transfuzní jednotce je 

minimálně 40 g.(11)  

Tyto přípravky jsou indikovány při klinických projevech anémie a řídí se 

především hodnotou koncentrace hemoglobinu v krvi pacienta. Při hodnotách 

hemoglobinu pod 70 g/l je podání erytrocytů indikováno téměř vždy, zatímco při 

hodnotách nad 100 g/l indikace téměř neexistuje. Indikací pro podání koncentrátu 

erytrocytů je u onkologicky léčených pacientů pokles hemoglobinu pod 65 g/l a klinický 

stav pacienta. Podání jedné transfuzní jednotky způsobí u dospělého příjemce zvýšení 

koncentrace hemoglobinu zhruba o 7-10 g/l. (11, 12) Ukázka transfuzního přípravku 

erytrocytů je součástí přílohy č. 10. 

 

2.2.2 Trombocyty 

Výroba trombocytových transfuzních přípravků probíhá podobně jako výroba 

erytrocytových koncentrátů. Trombocyty lze získat z plné krve (z plazmy bohaté na 

destičky nebo z buffy-coatu) či aferetickým odběrem. Výtěžek trombocytů z jedné plné 

krve je však velmi nízký, proto se využívá metoda smísení 4-6 jednotek a vznikají tak 

trombocyty směsné. Stejně jako u erytrocytových koncentrátů je možné trombocyty 

kryokonzervovat. K dalším úpravám těchto TP patří zejména deleukotizace. Mezi 

nejčastěji používané přípravky patří trombocyty z buffy-coatu směsné a trombocyty 

z aferézy. Trombocytové přípravky se skladují při 20-24°C za neustálého promíchávání 

(agitace). Agitace a speciální plastové vaky umožňují výměnu plynů (CO2 a O2) a 

udržují tak aerobní metabolismus trombocytů. Doba použitelnosti je 5 dní. (11, 27) 

Transfuze trombocytů slouží k substituční léčbě pacientů s krvácivými projevy 

různé etiologie. Terapeutické podání tohoto typu transfuze je doporučováno u pacientů, 

jejichž počet trombocytů je nižší než 50x10
9
/l. Při multiorgánovém poranění či poranění 

CNS se indikuje transfuze trombocytů při poklesu destiček pod 100x10
9
/l. Jedna 

terapeutická dávka, obsahující 200-400x10
9
 trombocytů, by měla dospělému příjemci 



Bakalářská práce  Hemoterapie u pacientů po TKB 

19 

zvýšit počet trombocytů o hodnotu 10-20x10
9
/l. (11, 12) Fotografie transfuzního 

přípravku trombocytů je součástí přílohy č. 11. 

 

2.2.3 Plazma 

Plazmu lze získat stejně jako v předešlých případech buď z plné krve nebo 

pomocí aferetického odběru. Pro zachování aktivity koagulačních faktorů musí být 

plazma šokově zmrazena a poté se uchovává při teplotě nižší než -25°C. Doba 

použitelnosti je 36 měsíců. Plazma může být vydána pro klinické použití až po skončení 

půl roční karantény, což je zároveň délka tzv. infekčního okna. (11) 

Objem jedné transfuzní jednotky (T.U.) plazmy činí 200-280 ml. Podáním 1 

ml/kg váhy pacienta je možné zvýšit hladiny koagulačních faktorů a inhibitorů o 0,5 – 

1% a hladinu fibrinogenu o 0,02 – 0,03 g/l. (11) Obvyklá dávka je 10-15 ml/kg váhy 

příjemce. (12) Plazma je indikována v případech krvácení, způsobených poruchami 

srážlivosti, u deficitu koagulačních faktorů a v mnoha dalších situacích. (11, 12) 

Ukázkou transfuzního vaku s plazmou je fotografie v příloze č. 12. 

 

2.2.4 Granulocyty  

Granulocyty jsou resuspendovány v plazmě dárce a získávají se aferetickými 

metodami, tzv. granulocytaferézou nebo, obdobně jako směsné trombocyty, z plné krve. 

U granulocytaferézy je kostní dřeň dárce ještě před odběrem stimulována pomocí 

kortikosteroidů nebo G-CSF. Důvodem této stimulace je potřeba velkého výtěžku z 

odběru, který činí 1,5-3,0x10
8
 granulocytů na kg váhy pacienta. Granulocyty z plné krve 

se připravují smísením 10-12 buffy-coatů. (11, 20, 28) 

Přípravek granulocytů je určen k okamžitému podání, kvůli jejich krátké 

životnosti. Teplota pro krátkodobé skladování, případně pro transport by se měla 

pohybovat mezi 20 a 24°C. Před aplikací je nutné přípravek ozářit. (11, 12) 

Tyto přípravky by měly být podány pouze v případech těžkých neutropenií či 

prokázaných sepsí. Pro snížení rizika TA-GvHD se přípravky ozařují 25 Gy gama 

zářením. Za účinnou se považuje dávka 1,5-2x10
8
 granulocytů/kg váhy pacienta. (11) 

Po transfuzi granulocytů by mělo dojít u příjemce ke vzestupu granulocytů v periferní 

krvi o více než 1x10
9
/l. (12, 28)  
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2.2.5 Deleukotizace 

Deleukotizace neboli leukodeplece je odstranění leukocytů z transfuzního 

přípravku tak, že počet klesne pod hodnotu 1x10
6
 leukocytů na jednu transfuzní 

jednotku. Odstraňování leukocytů se provádí buď při zpracování odebrané krve, nebo 

následným filtrováním u lůžka příjemce. Deleukotizace u lůžka s sebou nese mnoho 

úskalí. Její účinnost je omezena nestandardností procesu a nemožností laboratorní 

kontroly. Dále je zde riziko, že filtrem projdou i zbytky rozpadlých leukocytů, vzniklé 

ještě před tímto procesem. Hrozí zde hypotenzní reakce u příjemce v důsledku aktivace 

bradykininu na deleukotizačním filtru. Kvůli výše zmíněným důvodům je v dnešní době 

tato metoda považována za obsolentní.   

Mezi hlavní důvody provádění leukodeplece patří prevence aloimunizace, 

prevence přenosu CMV a prevence vedlejších potransfuzních reakcí. (11, 12, 13) 

 

2.2.6 Ozařování 

Ozáření TP brání proliferaci T-lymfocytů a tím působí jako prevence TA-GvHD 

(transfusion associated graft versus host disease – s transfuzí spojená reakce štěpu proti 

hostiteli). K ozařování se používají gama paprsky v dávce 25-50 Gy. Gama paprsky ničí 

membrány starších erytrocytů, takže se k ozáření užívají přípravky erytrocytů do 14 dní 

od odběru. (12, 13) 

 

2.2.7 Hemoterapie dětských pacientů 

Hemoterapie u dětských pacientů s sebou nese řadu speciálních požadavků. 

Vzhledem ke stáří a váze dítěte je nutné zvážit, jaký je jeho celkový objem krve a jak 

velký objem toho, kterého přípravku je nutné podat. Původní transfuzní přípravek je 

možné rozdělit do satelitních vaků s menším objemem a připravit tak pediatrickou 

jednotku. Celý proces probíhá v uzavřeném systému, tudíž je zajištěna sterilita 

přípravku. Podle počtu vaků má výsledný přípravek objem 25-100 ml. Vlastnosti i 

podmínky skladování zůstávají i po rozdělení stejné jako pro původní přípravek. (11, 

20, 26) 

Mezi další úpravy patří deleukotizace a ozáření. Dále se v případě dětských 

pacientů dbá na co nejnižší hladinu draselných iontů v přípravcích, což v praxi 

znamená, že se nepodávají přípravky starší 7 dní (především u RBC). (11, 20) 
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2.3 Předtransfuzní vyšetření 

Předtransfuzní vyšetření zahrnuje soubor postupů, které vedou k výběru 

vhodného transfuzního přípravku pro daného příjemce (pacienta). Všechny tyto postupy 

jsou stanoveny ve vypracovaných předpisech (standardní operační postup – SOP) a řídí 

se doporučeními, které vydává transfuzní společnost (Společnost pro transfuzní 

lékařství ČLS JEP). (11) 

Součástí předtransfuzního vyšetření je vyšetření krevní skupiny příjemce, 

screening nepravidelných protilátek proti erytrocytům příjemce a test kompatibility. 

Toto vyšetření je prováděno před podáním TP, obsahujícího erytrocyty. Před podáním 

plazmy a trombocytů se standardně provádí pouze určení krevní skupiny AB0 a RhD. 

(11) 

 

2.3.1 Vyšetření krevní skupiny a antigenu D 

Všem pacientům starším 4 měsíců se provádí vyšetření antigenů a protilátek 

v AB0 systému. Dle doporučení STL mají být minimálně vyšetřeny antigeny A a B 

pomocí diagnostických sér anti-A, anti-B a dále mají být určeny pravidelné protilátky 

v séru nebo plazmě pomocí diagnostických erytrocytů A1 a B. Novorozencům a dětem 

do 4 měsíců věku chybí přirozené protilátky v séru/plazmě, tudíž není možné vyšetřit 

tzv. zadní řadu. Mělo by proto být provedeno určení antigenů A a B dvojím vyšetřením 

pomocí diagnostických sér s 2 různými klony.(16)  

Vyšetření antigenu D se provádí duplicitně, a to dvěma různými 

monoklonálními diagnostickými séry anti-D třídy IgM, která by neměla detekovat 

variantu D
VI

. (16) 

 

  

Obr. 5: Ověření krevní skupiny (Zdroj: odkaz) 

http://www.austincc.edu/apreview/PhysText/Blood.htm
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2.3.2 Screening nepravidelných protilátek proti erytrocytům 

Tento test má být proveden metodou, která detekuje klinicky významné 

protilátky. Tuto podmínku splňuje nepřímý antiglobulinový test (NAT), tudíž se 

doporučuje jeho použití bez další doplňující screeningové techniky. Jako základ se 

považuje provedení LISS-NAT při 37°C, který je zároveň považován za referenční 

techniku. Za standardní metody jsou považovány metody sloupcové aglutinace a testy 

„na pevné fázi“. Technika s normální iontovou silou není doporučována, ale může být 

vhodná v případech výskytu LISS-dependentních autoprotilátek nebo jiných 

nespecifických reakcí. (16) 

Transfuzní společnost doporučuje použití panelu 3 diagnostických erytrocytů, 

přičemž by jedny měly mít fenotyp DCe/DCe (R1R1), a jedny fenotyp DcE/DcE (R2R2), 

a zároveň by měly být v homozygotním zastoupení antigeny Fy
a
, Fy

b
, Jk

a
, Jk

b
, S, s. 

Povinnou součástí screeningu nejsou autologní kontrola ani přímý antiglobulinový test 

(PAT). (16) Screening u polytransfundovaných pacientů by měl být prováděn z nového 

vzorku přinejmenším každých 72 hodin. (17) 

 

2.3.3 Identifikace nepravidelných protilátek proti erytrocytům 

V případě pozitivity screeningového testu je nutné provést identifikaci 

protilátky. Potenciálně klinicky významné jsou pouze protilátky reagující v NAT při 

37°C. (17) Identifikace se provádí příslušnou technikou proti identifikačnímu panelu 

diagnostických erytrocytů. Je vhodné zařadit i vlastní erytrocyty pacienta jako 

autokontrolu a odlišit tak nespecifické autoprotilátky od protilátek proti antigenu 

s vysokou frekvencí výskytu. (16) 

 

2.3.4 Test kompatibility 

Tento test slouží k průkazu slučitelnosti krve dárce s krví příjemce. Základním 

principem je smísení erytrocytů, obsažených v TP, a plazmy/séra příjemce. (12) Platnost 

tohoto testu je nejdéle 72 hodin. Lze ji však prodloužit na 7 dnů pokud prokazatelně 

nebyla pacientovi v posledních 28 dnech podána žádná transfuze erytrocytů nebo 

trombocytů.  Test kompatibility se rutinně provádí metodou s citlivostí odpovídající 

LISS-NAT při 37°C. (17) 
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2.4 Specifika hemoterapie u pacientů po transplantaci 

krvetvorných buněk 

2.4.1 Deleukotizace 

Všechny podávané transfuzní přípravky jsou deleukotizovány. Toto opatření 

slouží především ke snížení nehemolytické potransfuzní reakce, přenosu 

cytomegalovirové infekce a HLA aloimunizace. (11, 21) 

 

2.4.2 Ozařování 

Všechny transfuzní přípravky, podávané imunosuprimovaným pacientům by 

měly být ozářeny. Toto opatření slouží k eliminaci rizika TA-GvHD, která může být 

způsobena proliferací dárcovských lymfocytů a jejich invazí do kostní dřeně. Minimální 

radiační dávka je 25 Gy. (11, 21) 

 

2.4.3 AB0 kompatibilita 

V případě neshody typu „major“ jsou podávány erytrocytové přípravky, shodné 

s původní skupinou příjemce až do doby přihojení. To znamená, dokud je přítomna 

původní krevní skupina, je pozitivní PAT a/nebo trvá průkaz AB0 inkompatibilní 

protilátky. Po přihojení jsou podávány erytrocytové přípravky, shodné s dárcovskou 

skupinou v AB0 systému. Přípravky, obsahující plazmu jsou ode dne transplantace (den 

0) podávány AB0 shodné s krevní skupinou dárce. (26) 

U neshody „minor“ jsou do přihojení podávány transfuzní přípravky s plazmou 

podle krevní skupiny dárce. Až po vymizení erytrocytů s původní AB0 skupinou mohou 

být podány přípravky shodné s dárcovskou skupinou. Erytrocytové přípravky se ode dne 

0 podávají shodné v AB0 systémy se skupinou dárce. (26) 

V případě kombinované neshody doporučuje Společnost pro transfuzní lékařství 

podávat do přihojení erytrocytové přípravky skupiny 0 a přípravky s plazmou skupiny 

AB. Po imunohematologickém přihojení přejít v obou případech, jak plazma, tak 

erytrocyty, na krevní skupinu dárce. (26) 

Pokud je příjemce RhD pozitivní a dostává RhD negativní štěp, podávají se po 

celou dobu RhD negativní přípravky erytrocytů i trombocytů. (21, 26) 
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Inkompatibilita 
KS-

příjemce 

KS- 

dárce 

RBC před 

přihojením 

Plazma před 

přihojením 

RBC a plazma 

po přihojení 

Major A AB A AB AB 

 B AB B AB AB 

 0 AB 0 AB AB 

 0 A 0 A A 

 0 B 0 B B 

Minor AB A AB AB A 

 AB B AB AB B 

 AB 0 AB AB 0 

 A 0 A A 0 

 B 0 B B 0 

Major + Minor B A 0 AB A 

 A B 0 AB B 

RhD Poz Neg Neg  Neg 

 Neg Poz Neg  Poz 

Obr. č. 6: Krevní skupiny podávaných transfuzních přípravků pacientům po transplantaci krvetvorných 

buněk podle inkompatibility KS (Zdroj: 29) 

 

2.4.4 Chimerismus krevních skupin 

Součástí sledování vývoje po alogenní transplantaci krvetvorných buněk je 

stanovení podílu dárcovské a pacientské krvetvorby, které vyjadřuje chimerismus. Ten 

lze určit různými laboratorními postupy. Mezi základní principy patří stanovení 

chimerismu z pohledu HLA metodou průtokové cytometrie, cytogenetické metody, 

metody fluorescenční in situ hybridizace, založené na sledování výskytu chromozomů 

X a Y (pokud je mezi příjemcem a dárcem odlišnost pohlaví) a v neposlední řadě 

sledování erytrocytárních antigenů. (4, 5) 

Z pohledu transfuziologie je analýza antigenů na erytrocytech zásadní. Určitou 

dobu po samotné transplantaci je možné při vyšetření krevní skupiny pozorovat 

přítomnost tzv. dvojí populace erytrocytů. Část erytrocytů pochází ještě z pacientovy 

původní krvetvorby a nese tak antigeny příjemce. Další část erytrocytů již nese nové, 

dárcovské antigeny. Ve chvíli, kdy dojde k úplnému přihojení a pacient začne tvořit 

erytrocyty s novými, dárcovskými antigeny, je možné mu začít podávat TP dárcovské 
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krevní skupiny. Na druhou stranu, pakliže jsou stále přítomny ve větší míře původní 

antigeny, je velká pravděpodobnost relapsu onemocnění a/nebo selhání štěpu. (31) 

Pokud je prováděno určení 

krevní skupiny v gelové kartě, může 

být výsledkem obr. č. 26. V tomto 

případě byl příjemci krevní skupiny A+ 

transplantován štěp krevní skupiny 0+. 

V levé části karty je zřetelně vidět 

pozitivita RhD antigenu, který se 

neměnil. Dále negativní reakce ve 

druhém sloupci, obsahujícím protilátku 

anti-B, která s pacientovými erytrocyty 

nereaguje, protože neexprimují B 

antigen. V prvním sloupci je patrná dvojí populace neboli „mixed-field“ aglutinace. 

Část erytrocytů již netvoří žádný antigen, proto je reakce negativní. Další část stále nese 

antigen A, tudíž se při reakci s protilátkou anti-A (přítomnou v prvním sloupci) 

vytvořila aglutinace a reakce je pozitivní.  

Vzhledem k poměrně dlouhé životnosti erytrocytů, která je 120 dní, je možné, že 

ačkoliv již nastalo přihojení a pacient tvoří erytrocyty s dárcovským fenotypem, 

v oběhu stále zůstávají staré erytrocyty s původní krevní skupinou. (5) Pro odlišení je 

možné využít metody, kdy je do čisté skleněné kapiláry nasáta vyšetřovaná krev, 

kapilára je na jednom konci zatavena a poté se zcentrifuguje při vysokých otáčkách. 

Staré erytrocyty jsou odplaveny směrem ven, k zatavenému konci kapiláry, zatímco 

nové erytrocyty (z důvodu nižší váhy) zůstávají u druhého kraje kapiláry. Z nich se poté 

provede vyšetření krevní skupiny, což je i příklad na obr. č. 26. V pravé straně karty byl 

použit náplav erytrocytů z kapiláry. Tyto erytrocyty již neexprimují antigen A ani B. Je 

tudíž zřejmé, že z pohledu imunohematologie je pacient přihojen a může začít dostávat 

transfuzní přípravky dle dárcovské skupiny. (33) 

 

 

 

  

Obr. č. 26: Chimerismus krevních skupin 
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3 Praktická část 

3.1 Úvod 

Následující část se věnuje podávání transfuzních přípravků dětským pacientům 

po transplantaci krvetvorných buněk (TKB) ve FN Motol. Ve studii jsou zahrnuti 

pacienti, kteří podstoupili TKB v období od 1.1.2010 do 31.12.2012. 

Všechny údaje pocházejí ze zdravotní dokumentace na oddělení krevní banky 

FN Motol, převážně z laboratorního informačního systému UNIS. Doplňující údaje 

k jednotlivým případům jsou čerpány z dokumentace v Národní referenční laboratoři 

pro imunohematologii při ÚHKT.  

 

3.2 Cíle 

Cílem práce je zjistit, jaký vliv mají stanovené faktory na počet a druhy 

podaných transfuzních přípravků dětským pacientům po TKB. Mezi hodnocené faktory 

patří věk pacienta v době transplantace, pohlaví, diagnóza, typ transplantace 

(alogenní/autologní), druh dárce (příbuzný/nepříbuzný) a typ inkompatibility v AB0 

systému.  

 

3.3 Hypotézy 

Pohlaví a věk by měly pravděpodobně ovlivňovat druh diagnózy. Věk by mohl 

mít zároveň vliv na počet podaných TP, protože dětský pacient vyššího věku s vyšší 

tělesnou hmotností by mohl spotřebovat větší objem a tudíž i počet přípravků. Diagnóza 

by měla ovlivňovat druh transplantace a zároveň klinický stav pacienta před i po 

transplantaci. Tento faktor by mohl mít velký vliv na počet i druhy podaných TP. 

V případě leukémií předpokládáme nejvyšší spotřebu TP, zatímco u diagnóz 

s poruchami mechanismu imunity by měla být spotřeba nižší. U autologních 

transplantací lze předpokládat nižší potřebu posttransplantační substituce TP. Tento typ 

TKB je většinou indikován, pokud léčba primárního onemocnění zasáhne i samotnou 

krvetvorbu pacienta. V podstatě jde pouze o znovuobnovení pacientovy původní, zdravé 

hematopoézy. U příbuzenských TKB by mohla být spotřeba nižší oproti případům, kdy 

byly použity krvetvorné buňky nepříbuzného dárce z registru. Přihojení k jiné než 

původní krevní skupině by mělo zvyšovat nároky na TP, jak na jejich počet, tak na 
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jejich druh. Některé studie (Gajewski, 2008) poukazují na vyšší spotřebu 

erytrocytových a trombocytových TP a naopak nižší spotřebu plazmy z důvodů 

pozdějšího přihojení. (32) Nejvyšší potřeba substituce by měla být v případech 

kombinace obou neshod, menší počet TP u inkompatibility typu major a nejmenší a u 

neshody minor.  

 

3.4 Celková statistika 

Ve sledovaném období podstoupilo ve FN Motol transplantaci krvetvorných 

buněk celkem 90 pacientů dětského věku. Za rok 2010 bylo transplantováno 37 

pacientů, z toho 24 mužského a 13 ženského pohlaví. V roce 2011 podstoupilo TKB  28 

pacientů, z čehož bylo 15 mužů a 13 žen. Za následující rok proběhly TKB u 25 

nemocných, přičemž 19 z nich byli muži a 6 ženy. Nejstaršímu pacientovi bylo dvacet 

let, zatímco nejmladší pacientce byly v den transplantace pouhé dva měsíce. Průměrný 

věk všech transplantovaných pacientů za celé sledované období je necelých osm let.  

Z celkového počtu 90 pacientů jich celkem 16 zemřelo. Příčiny úmrtí jsou buď 

v souvislosti se samotnou transplantací, v důsledku relapsu původního onemocnění či 

následkem nezvládnutých septických stavů, které ve většině případů vedou až 

k multiorgánovému selhání a smrti pacienta. Celková statistika je shrnuta v tabulce 

(Obr. č. 7). 

 

Rok Počet 
pacientů 

Počet 
mužů 

Počet 
žen 

Průměrný věk 
(roky) 

Zemřelí 

2010 37 24 13 7,72 8 

2011 28 15 13 8,05 5 

2012 25 19 6 8,09 3 

Celkem 90 58 32 7,95 16 

Obr. č. 7: Celková statistika (počet pacientů, pohlaví, věk, zemřelí) 

 

Ze všech provedených transplantací bylo 15 autologních a 75 alogenních, 

z nichž 16 bylo příbuzenských a 58 nepříbuzenských. Detailní statistika je zobrazena 

v tabulkách (Obr. č. 8 a 9). U alogenních transplantací se ve 34 případech jednalo o 

AB0 shodné dárce. Ve zbylých 41 případech se jednalo o různé druhy neshod. 

Inkompatibilita typu major se objevila celkem 9krát, inkompatibilita minor 26krát a 

kombinace obou neshod byla u 6 případů. 
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Rok Počet 
autologních 

Počet 
alogenních 

Počet 
příbuzenských 

Počet 
nepříbuzenských 

2010 6 31 8 23 

2011 7 21 2 19 

2012 2 23 6 16 

Celkem 15 75 16 58 

Obr. č. 8: Počet autologních, alogenních, příbuzenských a nepříbuzenských TKB 

 

Rok Inkompatibilní  Major Minor Major + minor 

2010 14 4 9 1 

2011 16 1 10 5 

2012 11 4 7 0 

Celkem 41 9 26 6 

Obr. č. 9: Počet inkompatibilních TKB, major a minor neshod 

 

V 10 případech byla pacientům indikována retransplantace krvetvorných buněk. 

Z těchto 10 bylo 6 případů, kdy první TKB proběhla v roce 2009 a druhá ve sledovaném 

období, tzn. v letech 2010 až 2012. U zbylých 4 případů proběhly obě transplantace ve 

sledovaném období. Tyto 4 případy nejsou zahrnuty v celkové studii, ve výpočtech a 

grafech, ale je jim věnována samostatná kapitola s komentářem. 

Substituce transfuzními přípravky je nejzásadnější v prvních týdnech po TKB. 

Pro srovnatelnost bylo u každého pacienta sledováno podávání TP za období 15 měsíců 

od data provedení transplantace, což je i nejdelší období, které bylo možné sledovat. 

Poslední transplantace totiž proběhla v listopadu roku 2012 a výpis podaných přípravků 

byl prováděn v březnu roku 2014. 

Za celé sledované období bylo všem 86 pacientům po TKB podáno dohromady 

755 T.U. erytrocytů, 1253 T.U. koncentrátů trombocytů a 164 T.U. plazmy. Celková 

statistika je shrnuta v tabulce, Obr. č. 10. 

 

Rok Erytrocyty Trombocyty Plazma Celkem 

2010 215 413 79 707 

2011 273 489 45 807 

2012 267 351 40 658 

Celkem 755 1253 164 2172 

Obr. č. 10: Počet podaných jednotlivých transfuzních přípravků 
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3.5 Vliv jednotlivých faktorů na podané přípravky 

3.5.1 Pohlaví 

Po sečtení podaných TP a následném zprůměrování na počet pacientů bylo 

zjištěno, že nejvyšší spotřeba připadá na přípravky trombocytů. Zároveň z grafu i 

vypočtených hodnot vyplývá, že větší počet podaných TP připadá na pacienty ženského 

pohlaví. Je důležité zmínit, že ve zkoumaném souboru bylo zastoupení pacientů 

mužského pohlaví dvojnásobné oproti ženskému. Tato hodnota odpovídá i statistikám, 

které uvádějí, že nádory dětského věku postihují ve větší míře chlapce. Pokud se tedy 

vyskytly případy, kdy u některých pacientek byl průběh po transplantaci 

komplikovanější, zvýšil se počet podaných TP. Vzhledem k tomu, že hodnoty jsou 

v podobě průměrů, je pravděpodobné, že hodnoty u žen jsou těmito komplikovanými 

případy a nižším počtem pacientů ovlivněny a tudíž připadá na každou pacientku vyšší 

počet TP. Celkový počet jednotlivých TP je zobrazen v grafu (Obr. č. 11) a detailní 

statistika je součástí přílohy č. 6. 

 

 

Obr. č. 11: Průměrné počty jednotlivých podaných TP v závislosti na pohlaví 

 

3.5.2 Věk 

Ve zkoumaném souboru se vyskytují pacienti dětského věku. Ve studii není 

uváděn rok narození, nýbrž věk v době transplantace. Nejmladší pacientce byly v den 

transplantace dva měsíce, zatímco nejstaršímu pacientovi bylo dvacet let. Pacienti byli 

rozděleni do jednotlivých věkových skupin. První skupinu tvoří pacienti do věku 

jednoho roku, další jsou děti od jednoho roku do pěti let, ve třetí skupině jsou zahrnuti 
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pacienti od pěti do deseti let, ve čtvrté od deseti do patnácti let a poslední skupina 

zahrnuje pacienty nad patnáct let. V prvních čtyřech skupinách je spotřeba TP nižší než 

ve skupině poslední. Ovšem mezi těmito prvními čtyřmi věkovými skupinami nejsou 

v celkové spotřebě TP nijak markantní rozdíly (Obr. č. 12). 

 

 

Obr. č. 12: Zastoupení jednotlivých věkových skupin v celkovém počtu podaných TP 

 

U prvních čtyř skupin je však nápadný rozdíl v počtu jednotlivých druhů TP. Ve 

2. věkové skupině stoupá spotřeba plazmy oproti ostatním skupinám na více než 

dvojnásobek. Ve třetí skupině je patrný nárůst podaných trombocytových přípravků. 

Oproti tomu průměrná spotřeba TP erytrocytů je ve všech skupinách poměrně 

vyrovnaná. Všechny tyto údaje lze vyčíst z grafu (Obr. č. 13). Detailní statistika je 

součástí přílohy č. 6. 

 

 

Obr. č. 13: Druhy a počet jednotlivých TP dle věkových skupin 
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3.5.3 Diagnóza 

Ve studii se vyskytuje množství různých diagnóz, jejichž seznam je součástí 

tabulky v příloze č. 4. Diagnózy byly rozděleny do 7 skupin dle Mezinárodní klasifikace 

nemocí (MKN-10). Zvláštní skupinu tvoří diagnózy C910 až C930, které zahrnují různé 

druhy leukémií. Leukémie jsou podle MKN-10 řazeny do skupiny zhoubných 

novotvarů. (30) Z pohledu TKB je však praktičtější vymezit jim zvláštní skupinu. U 

diagnóz zhoubných novotvarů je zpravidla indikována autologní TKB, zatímco 

v případech leukemií bývají transplantace alogenní. (6) 

Všechny autologní transplantace ve zkoumaném souboru byly indikovány pro 

diagnózy ze skupiny č. 1 (zhoubné novotvary). Věk ovlivňuje některé diagnózy, resp. 

jejich výskyt. Diagnózy ze skupiny č. 1, 5, 6 a 7 se vyskytují převážně v prvním pětiletí 

věku, skupina leukemií je zastoupena v téměř celém věkovém spektru, stejně jako 

diagnózy ze skupin 3 a 4. Pohlaví je u jednotlivých diagnostických skupin zastoupeno 

rovnoměrně a nehraje tudíž větší roli. 

Velkou roli hraje rovněž stupeň rizika relapsu, který definuje podtyp 

jednotlivých onemocnění a zároveň reakci a odpověď pacienta na léčbu (6, 31). Stupeň 

rizika není v celkové statistice uváděn, ale mohl by mít vliv na vývoj pacientova 

klinického stavu po TKB. 

V celkovém poměru průměrné 

spotřeby TP u jednotlivých skupin 

diagnóz vychází z grafu, že největší podíl 

podaných TP připadá na skupinu č. 4 

(aplastické anémie). Druhé největší 

zastoupení mají leukemické diagnózy 

(skupina 2). Dále jsou zde ve velké míře 

zastoupeny skupiny 1 a 3. Nejnižší počet 

TP připadá na skupinu 7, což je 

pravděpodobně ovlivněno i nízkým 

zastoupením výskytu této diagnózy ve 

zkoumaném souboru (Obr. č. 14). 
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Obr. č. 14: Podíl skupin diagnóz na podaných TP 
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Vysoký podíl skupiny 4 je s největší pravděpodobností ovlivněn extrémním 

nárůstem spotřeby TP za rok 2012. V tomto roce se tyto diagnózy vyskytly u tří 

pacientů, z čehož dva měli velmi komplikovaný průběh. Těmto dvěma pacientům byly 

podávány velmi vysoké počty TP a oba 

rok od TKB zemřeli. Pokud bychom 

tyto dva pacienty vyjmuli ze statistiky, 

podíl jednotlivých skupin by se rapidně 

změnil (Obr. č. 15). Největší podíly by 

připadly na skupiny 2 a 3, zatímco 

jeden z nejnižších by měla právě 

skupina č. 4. Jednotlivé druhy TP jsou 

zobrazeny v dalším grafu (Obr. č. 16). 

 

 

Obr. č. 16: Průměrný počet jednotlivých TP v závislosti na typu diagnózy 

 

Z grafu (Obr. č. 16) vyplývá, že téměř u všech skupin je nejvyšší spotřeba 

substituce trombocytovými přípravky. Výjimku tvoří skupina č. 7, kde je poměr 

erytrocytů a trombocytů stejný a dále skupina č. 5, kde převažuje spotřeba erytrocytů 

nad trombocyty. Skupina č. 4 má nulovou potřebu plazmy, zatímco u ostatních skupin je 

spotřeba plazmy poměrně vyrovnaná. Ve skupině č. 4 nejsou zahrnuty 2 komplikovaní 

pacienti (viz výše). Detailní počty jednotlivých TP v závislosti na skupině diagnózy za 

jednotlivá období (roky 2010 až 2012) jsou součástí tabulky v příloze č. 7. 
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3.5.4 Druh transplantace 

U alogenních TKB byla předpokládána vyšší spotřeba TP než u transplantací 

autologních. Tato hypotéza byla ve výsledném součtu potvrzena. Poměry jednotlivých 

druhů TP se nijak významně neliší, viz sloupcový graf (Obr. č. 16). V obou případech 

převažují TP trombocytů, které tvoří 58% ze všech podaných TP. U alogenních TKB 

pak připadá 36% na přípravky erytrocytů a 6% na přípravky plazmy. V případech 

autologních TKB je pouze mírný posun v procentuálním zastoupení těchto přípravků, 

kdy 35% tvoří přípravky erytrocytů a 7% plazma. Tyto informace lze vyčíst z grafů 

(Obr. č. 17 a 18).   

 

 

 
Obr. č. 16: Počty jednotlivých TP v závislosti na druhu TKB 

 

   

Obr. č. 17: Zastoupení jednotlivých TP u alogenních TKB 

Obr. č. 18: Zastoupení jednotlivých TP u autologních TKB 
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V případě rozlišení alogenní transplantace dle typu dárce je zřetelné, že u 

nepříbuzenských TKB je spotřeba TP vyšší než v případě, že dárce pochází 

z pacientovy rodiny. Nicméně ve spotřebě trombocytových přípravků jsou hodnoty 

opačné. Tento jev je pravděpodobně ovlivněn případem pacientky z roku 2012, kdy 

dárcem krvetvorných buněk byl její otec. Po transplantaci dostávala tato pacientka velké 

dávky TP, především trombocytů. Ve zbylých případech příbuzenských transplantací 

byli dárci sourozenci pacientů. Konkrétní počty i poměry podaných TP u příbuzenských 

a nepříbuzenských TKB jsou zobrazeny v grafu (Obr. č. 19). Pokud odstraníme ze 

statistiky výše zmiňovanou pacientku, jíž byly podány krvetvorné buňky jejího otce, 

poměr u podaných přípravků trombocytů se sníží, viz graf (Obr. č. 20). Kompletní 

statistika je součástí tabulky v příloze č. 8. 

     

Obr. č. 19: Podané TP v závislosti na druhu TKB dle dárce 

Obr. č. 20: Podané TP v závislosti na druhu TKB dle dárce II 
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podaných TP neshoda typu minor (38%). Druhou nejvyšší spotřebu mají případy 

inkompatibility major (23%) a paradoxně nejnižší počet přípravků byl podán pacientům, 

u kterých byla přítomna kombinace obou neshod (10%). V porovnání s případy 

alogenních transplantací, u kterých měli dárce i pacient shodnou krevní skupinu, mají 

inkompatibilní TKB vyšší nároky na počet podaných TP. Na skupinu pacientů, u 

kterých po TKB došlo ke změně krevní skupiny, připadají více než 2/3 z celkového 

počtu podaných TP. Sloupcový graf (Obr. č. 21) rovněž zobrazuje převahu neshody 

typu minor a nízkou spotřebu u kombinace obou neshod. 

 

 

Obr. č. 21: Počet jednotlivých TP v závislosti na typu neshody 

 

Výsečové grafy ukazují procentuální zastoupení jednotlivých druhů TP 
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Obr. č. 22: Podané TP u inkompatibility major Obr. č. 23: Podané TP u inkompatibility minor 

 

  
Obr. č. 24: Podané TP u kombinace neshod  Obr. č. 25: Podané TP u kompatibilní TKB 

 

3.6 Retransplantace 
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zahrnovat do první posttransplantační fáze ani definovat podávání TP. Počet a druhy TP 

by bylo možné hodnotit opět až po podání dalších krvetvorných buněk. V následující 

části je shrnut průběh léčby a substituce transfuzními přípravky u jednotlivých pacientů, 

kteří byli indikováni k retransplantaci ve sledovaném období. 

 

3.6.1 Kazuistika č. 1 

Šestiletý pacient s diagnózou akutní myeloidní leukémie (AML) s postižením 

CNS podstoupil TKB v 1. kompletní remisi v dubnu roku 2010. Dárcem krvetvorných 

buněk byla o tři roky mladší HLA identická sestra se stejnou krevní skupinou (B+). 

Pacientův stav se po transplantaci jevil poměrně dobře, D+19 byl přihojen s trombocyty, 

D+22 s leukocyty a ode D+28 byla patrná kompletní dárcovská krvetvorba. V tomto 

období mu byly podány 2 T.U. erytrocytů a 2 T.U. trombocytů.  

Půl roku od transplantace byla průtokovou cytometrií (FACS) prokázána 

minimální reziduální nemoc (MRN) na hladině 0,37%. V dalších dnech narůstala MRN 

až k 5% a pacient byl indikován k retransplantaci. Od této chvíle až do samotné druhé 

TKB mu byly podány 1 T.U. erytrocytů a 1 T.U. trombocytů. 

2. alogenní transplantace proběhla na konci prosince roku 2010. Dárce byl 

vybrán z registru dárců krvetvorných buněk jeho krevní skupina byl 0+, tudíž se jednalo 

o inkompatibilitu typu minor. Vývoj po transplantaci provázela febrilní neutropenie. 

V D+10 byl přihojen s leukocyty, ale v D+22 nastala manifestace akutní GvHD třetího 

stupně (kůže, GIT, játra). V následujících měsících docházelo postupně k poruchám 

funkce jater a ledvin, doprovázené krvácivými projevy a trombocytopenií. Rok po druhé 

TKB se zhoršila plicní funkce, avšak FACS byla negativní.  

V září roku 2012 byl vyšetřením moku a kostní dřeně potvrzen kombinovaný 

relaps AML (kůže, dřeň, CNS). Několik dní poté byla zahájena paliativní terapie. Od 

druhé transplantace do této doby bylo pacientovi podáno 18 T.U. erytrocytů, 6 T.U. 

trombocytů a 7 T.U. plazmy. Pacient zemřel v říjnu roku 2012 na kardiorespirační 

selhání při progresi relapsu AML.  
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3.6.2 Kazuistika č. 2 

Ve dvou letech byla pacientovi diagnostikována euploidní akutní lymfoblastická 

leukemie (ALL). Léčba probíhala dle protokolu Interim 2000 a v D+33 dosáhl remise. 

V září roku 2010 byl diagnostikován velmi časný izolovaný medulární relaps ALL. Byl 

zařazen do skupiny s vysokým rizikem remise a po F2 bloku byla dosažena 

hematologická remise. V březnu roku 2011 mu byla transplantována kostní dřeň od 

nepříbuzného dárce se shodnou krevní skupinou. Po transplantaci se nacházel v hluboké 

neutropenii a stoupala hladina CRP kvůli bakteriálním infekcím. D+20 byl podán G-

CSF a nastal přechodný vzestup leukocytů. Ode D+22 byl přihojen s leukocyty a dále 

pro poklesy krevního obrazu trvala občasná potřeba G-CSF. Přihojení s trombocyty 

nastalo v D+72. Do této doby mu byly podány 4 T.U. erytrocytů a 30 T.U. trombocytů.  

Pět měsíců po první TKB byla diagnostikována MRN a pacient byl indikován 

k retransplantaci. Ta proběhla v listopadu téhož roku. Pacientovi byl podán štěp od 

jiného nepříbuzného dárce z registru. Krevní skupina dárce byla A+, tudíž se jednalo o 

případ inkompatibility major. Od indikace k retransplantaci až po samotný výkon bylo 

pacientovi podáno 5 T.U. erytrocytů, 14 T.U. trombocytů a 1 T.U. plazmy. 

Po druhé transplantaci byla přítomna kožní GvHD druhého stupně a průjmy. Pro 

nestabilitu vnitřního prostředí mu byly podávány plazmy a pro krvácení byla indikována 

substituce erytrocytovými přípravky. Klinický stav pacienta se postupně zlepšoval a 

v D+96 byl propuštěn do domácí péče. Od retransplantace bylo během následujících 15 

měsíců pacientovi podáno 6 T.U. erytrocytů, 10 T.U. trombocytů a 22 T.U. plazmy. 

 

3.6.3 Kazuistika č. 3 

Od 6 měsíců věku měl pacient kožní projevy chronické granulomatózy. 

V jedenácti letech byl indikován k alogenní TKB od nepříbuzného dárce pro 

imunodeficit NS. V březnu roku 2012 mu byly podány periferní kmenové buňky shodné 

krevní skupiny (0+). Přihojení s trombocyty nastalo v D+15, s leukocyty v D+19. 

Chimerismus v D+28 byl do 1% autologní krvetvorby. V tomto období byly pacientovi 

podány 2 T.U. erytrocytů a 1 T.U. plazmy. 

V srpnu byl patrný nárůst autologní krvetvorby a šest měsíců po transplantaci se 

objevila výrazná pozitivita přímého antiglobulinového testu. Měsíc poté byl pacient 

přijat k hospitalizaci s klinickými známkami AIHA (koncentrace hemoglobinu pod 60 

g/l). Chimerismus stoupl na hodnotu 97% autologní krvetvorby a byla indikována 
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retransplantace. Do prosince, kdy byla TKB provedena bylo pacientovi podáno 28 T.U. 

erytrocytů a 5 T.U. trombocytů. 

Druhá alogenní transplantace buňkami od stejného dárce proběhla v prosinci 

téhož roku. Po TKB nastala výrazná akcelerace hemolýzy a febrilní neutropenie. 

V D+28 byl chimerismus do 1% autologní krvetvorby. Rok po TKB klesla pozitivita 

přímého antiglobulinového testu na +. Po této transplantaci dostal pacient celkem 11 

T.U. erytrocytů a 15 T.U. trombocytů. V současné době je pacient bez větších 

komplikací a dochází na pravidelné prohlídky do FN Motol. 

 

3.6.4 Kazuistika č. 4 

Pětiletému pacientovi byla v roce 2009 diagnostikována euploidní cALL a byla 

mu indikována léčba dle protokolu Interim. V D+33 bylo dosaženo kompletní remise. 

Po 31 měsících byla diagnostikována infiltrace a relaps ALL.  

Pacient byl indikován k alogenní TKB od nepříbuzného dárce, která proběhla 

v srpnu roku 2012 v druhé celkové remisi. Pacientova krevní skupina 0 se měla přihojit 

k dárcovské skupině A, jednalo se tudíž o inkompatibilitu typu major. Molekulárně 

genetické vyšetření však vykazovalo vysokou MRN. Na podkladě virové zátěže došlo 

k primárnímu selhání štěpu. Pacient se nacházel v těžké pancytopenii a zároveň byl 

prokazován recidivující herpes labialis. Ošetřující lékař indikoval retransplantaci, která 

proběhla v říjnu téhož roku. Od první transplantace (srpen) do retransplantace dostal 7 

T.U. erytrocytů, 30 T.U. trombocytů a 71 T.U. granulocytů. 

V říjnu proběhla retransplantace pupečníkovým štěpem od jiného dárce (opět 

krevní skupiny A), avšak ani v této fázi nedošlo k přihojení štěpu. Pacientův klinický 

stav se rychle horšil, byl přeložen na anesteziologicko-resuscitační kliniku, kde po 

několika dnech zemřel na multiorgánové selhání. Během 1 měsíce po druhé 

transplantaci bylo pacientovi podáno 7 T.U. erytrocytů, 24 T.U. trombocytů, 1 T.U. 

plazmy a 30 T.U. granulocytů. 
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3.7 Diskuse 

Z výsledků studie vyplývá, že pohlaví pacientů nemá zásadní vliv na druh a 

počet podaných TP. Věk pacientů ovlivňoval spíše druh diagnózy než samotnou 

hemoterapii. Výjimkou je věková skupina od 15 do 20 let, kde spotřeba TP stoupla 

oproti ostatním věkovým skupinám. Tento jev je pravděpodobně dán vyšší tělesnou 

hmotností pacientů a tudíž i větší spotřebou TP. Zásadní vliv na substituci TP má 

diagnóza. Nejvyšší spotřeba TP byla zaznamenána u diagnóz leukémií, MDS a 

zhoubných novotvarů. Významnou roli zde však hraje i průběh samotného onemocnění 

a stupeň rizika relapsu. Studie potvrdila předpoklad, že u alogenních TKB je spotřeba 

TP vyšší než u transplantací autologních. Zároveň je možné potvrdit i hypotézu větší 

spotřeby TP v případě, že dárce krvetvorných buněk nepochází z pacientova 

příbuzenstva.  

Nejzajímavější výsledky poskytlo porovnávání z pohledu inkompatibilních 

TKB. V konečném součtu byla potvrzena hypotéza, že pokud mají dárce i pacient 

shodnou krevní skupinu v AB0 systému, klesají nároky na počet podaných TP. Avšak 

ze všech typů neshod mají nejvyšší spotřebu TP případy inkompatibility typu minor. 

Výrazně nižší spotřeba je u inkompatibility typu major a vůbec nejnižší spotřeba TP 

připadla na případy, kde byla přítomna kombinace obou neshod. 



Bakalářská práce  Hemoterapie u pacientů po TKB 

41 

ZÁVĚR 

Požadavek na konkrétní druh a počet transfuzních přípravků vydává ošetřující 

lékař pacienta. Rozhodnutí o podání přípravku se řídí hodnotami laboratorních testů a 

především klinickým stavem pacienta. Právě klinický stav je ovlivněn množstvím 

faktorů, které se vzájemně prolínají. Některé faktory byly zahrnuty ve studii, ale zbývá 

ještě množství dalších, které se podílejí na vývoji pacientova stavu. Je tudíž velmi 

obtížné izolovaně hodnotit vliv jednotlivých faktorů.  

Při práci v Národní referenční laboratoři pro imunohematologii, kde se vyšetřují 

pacienti před i po transplantaci krvetvorných buněk a jsou vydávána doporučení pro 

transfuze, bylo obtížné představit, s čím vším se tito pacienti potýkají a co všechno 

může ovlivňovat jejich klinický stav. Během zpracovávání této práce se ukázalo, jak je 

tato problematika obsáhlá a složitá. Ačkoliv se zpočátku zdálo, že soubor pacientů bude 

velmi široký a statistika za tříleté období bude dostačující, bylo vyhodnocování velmi 

obtížné. Každý pacient měl velmi individuální průběh přihojování, které bylo ovlivněno 

množstvím faktorů. Vzhledem k možné statistické chybě malých čísel tak výsledky 

nelze globalizovat. Bylo by zajímavé tuto statistiku rozšířit na delší časové období, více 

rozpracovat další faktory a případně porovnat se souborem dospělých pacientů.   
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Příloha č. 2: Seznam pacientů, faktorů a hemoterapie to TKB za rok 2011 
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Příloha č. 3: Seznam pacientů, faktorů a hemoterapie to TKB za rok 2012 
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Příloha č. 4: Seznam diagnóz a jejich rozdělení do skupin 
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Příloha č. 5: Průměrný počet podaných jednotlivých TP na jednoho pacienta 

v závislosti na pohlaví 

 

 

2010 Muži Ženy 

ERY 5,63 6,15 

TROMBO 10 13,31 

PLAZMA 2,29 1,85 

Celkem 18,7 21,31 

 

 

2012 Muži Ženy 

ERY 10,2 15,5 

TROMBO 12,59 20,33 

PLAZMA 1,12 6,1 

Celkem 23,94 34,96 

 

 

 

Příloha č. 6: Průměrný počet podaných jednotlivých TP na jednoho pacienta 

v závislosti na věku 

 

2010 do 1 roku 1 až 4,9 5 až 9,9 10 až 14,9 15 až 18 

ERY 4,00 5,82 4,22 8,00 7,67 

TROMBO 5,6 10,09 7,78 17,14 15,83 

PLAZMA 0,2 5,64 0,33 0,43 1,83 

Celkem 9,8 21,55 12,33 25,57 25,33 

 

2011 do 1 roku 1 až 4,9 5 až 9,9 10 až 14,9 15 až 18 

ERY 10,27 9,56 12,21 11,64 9,71 

TROMBO 17,86 16,56 21,93 18,25 17,24 

PLAZMA 0,82 0,81 0,93 0,81 0,81 

Celkem 28,95 26,93 35,07 30,7 27,76 

 

2012 do 1 roku 1 až 4,9 5 až 9,9 10 až 14,9 15 až 18 

ERY 6,67 4,2 7,4 1,5 29,5 

TROMBO 9 5,6 10 3,5 38,3 

PLAZMA 0,6 0,2 0 0 6,17 

Celkem 16 10 17,4 5 74 

 

Celkem 
do 1 roku 

1 až 4,9 
let 

5 až 9,9 
let 

10 až 14,9 
let 

15 až 20 let 

Erytrocyty 6,98 6,53 7,94 7,05 15,63 

Trombocyty 10,82 10,75 13,24 12,96 23,79 

Plazma 0,54 2,22 0,42 0,41 2,94 

Celkem 18,25 19,49 21,60 20,42 42,36 

2011 Muži Ženy 

ERY 11,07 8,23 

TROMBO 17,73 17,15 

PLAZMA 2,4 0,62 

Celkem 31,27 26 

Celkem Muži Ženy 

Erytrocyty 8,97 9,96 

Trombocyty 13,44 16,93 

Plazma 1,94 2,86 

Celkem 24,64 27,42 
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Příloha č. 7: Průměrný počet podaných jednotlivých TP na jednoho pacienta 

v závislosti na diagnóze 

 

 

2010 1 2 3 4 5 6 7 

ERY 8 7,06 6 1 9 2,6   

TROMBO 13,88 15,13 10,5 5 0 3,8   

PLAZMA 3,5 3 0 0 3 0   

Celkem 25,38 25,19 16,5 6 12 6,4   

 

2011 1 2 3 4 5 6 7 

ERY 11 11,63 15 3,3 5 8 2 

TROMBO 18,71 21,5 28,67 3 7,33 12,5 2 

PLAZMA 1 0,63 2 0 0 1,5 1 

Celkem 30,71 33,75 45,67 6,3 12,33 22 5 

 

2012 1 2 3 4 5 6 7 

ERY 4 7,50 8 5 13 3,83   

TROMBO 5 13,7 5 8 18 3   

PLAZMA 0 0,1 2 0 0 0   

Celkem 9 21,3 15 13 31 6,83   

 

Celkem 1 2 3 4 5 6 7 

ERY 7,67 8,73 9,67 3,10 9,00 4,81 0,67 

TROMBO 12,53 16,78 14,72 5,33 8,44 6,43 0,67 

PLAZMA 1,50 1,24 1,33 0,00 1,00 0,50 0,33 

Celkem 21,70 26,75 25,72 8,43 18,44 11,74 1,67 
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Příloha č. 8: Průměrný počet podaných jednotlivých TP na jednoho pacienta 

v závislosti na druhu transplantace 

 

 

2010 Alogenní Autologní 

 
2010 Příbuzný Nepříbuzný 

ERY 5,97 5,58 

 
ERY 3,5 6,35 

TROMBO 11,47 10,63 

 
TROMBO 7,67 12,74 

PLAZMA 2,19 3,16 

 
PLAZMA 0 2,78 

Celkem 19,64 19,37 

 
Celkem 11,17 21,87 

 

 

2011 Alogenní Autologní 

 
2011 Příbuzný Nepříbuzný 

ERY 9,05 11 

 
ERY 4,5 9,56 

TROMBO 15,8 18,71 

 
TROMBO 16 15,78 

PLAZMA 0,75 1 

 
PLAZMA 0 0,83 

Celkem 25,6 30,71 

 
Celkem 20,5 26,17 

 

 

2012 Alogenní Autologní 

 
2012 Příbuzný Nepříbuzný 

ERY 12,33 4 

 
ERY 14,57 11,21 

TROMBO 16,24 5 

 
TROMBO 22 13,36 

PLAZMA 1,9 0 

 
PLAZMA 3,14 1,29 

Celkem 30,48 9 

 
Celkem 39,71 25,86 

 

 

Celkem Alogenní Autologní 

 
Celkem Příbuzný Nepříbuzný 

Erytrocyty 9,12 6,86 
 

Erytrocyty 7,52 9,04 

Trombocyty 14,50 11,45 
 

Trombocyty 15,22 13,96 

Plazma 1,61 1,39 
 

Plazma 1,05 1,63 

Celkem 25,24 19,69 
 

Celkem 23,79 24,63 
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Příloha č. 9: Průměrný počet podaných jednotlivých TP na jednoho pacienta 

v závislosti na typu neshody v AB0 systému 

 

 

 

2010 Major Minor Major + minor Shoda 

ERY 3,75 9,44 3 5,97 

TROMBO 9,5 18,89 5 11,47 

PLAZMA 0 5,33 0 2,19 

Celkem 13,25 33,67 8 19,64 

 

 

2011 Major Minor Major + minor Shoda 

ERY 13 9,9 5,2 9,96 

TROMBO 23 17,9 9,4 17,04 

PLAZMA 1 1 0,4 0,8 

Celkem 37 28,8 15 27,8 

 

 

2012 Major Minor Major + minor Shoda 

ERY 4,67 13,43 2 11,64 

TROMBO 5,67 20,29 2 15,26 

PLAZMA 0 3,43 0 4,44 

Celkem 10,33 37,14 4 28,61 

 

 

Celkem Major Minor Major + minor Shoda 

Erytrocyty 7,14 10,92 3,40 9,19 

Trombocyty 12,72 19,03 5,47 14,59 

Plazma 0,33 3,25 0,13 2,48 

Celkem 20,19 33,20 9,00 25,35 
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Příloha č. 10: Transfuzní přípravek erytrocytů 

 

 

 
 

 

 

Příloha č. 11: Transfuzní přípravek trombocytů 

 

 
 

 

 

Příloha č. 12: Transfuzní přípravek plazmy 

 

 


