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Podmínky pro přístup k dárci CSCR 
 

Transplantační centrum v ČR 
- musí být hematologickým (hematoonkologickým) centrem  (§ 70, odst. 2) písm. a) platného znění zákona č. 

20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu) vysoce specializované péče schváleným Ministerstvem zdravotnictví ČR (§ 
112 odst. 1 zák. č. 372/2011 Sb ) a splňovat požadavky na tato centra kladené  - viz Koncepce hematologie 
stanovené Hematologickou společností ČLS JEP  

- musí splňovat požadavky zákona 285/2002 (Transplantační zákon)  
- musí být členem EBMT 
- musí mít určeného transplantačního koordinátora, nebo kontaktní osobu pro komunikaci s  registrem  
- předává registru souhlas příslušné zdravotní pojišťovny s  vyhledáváním dárce 
- musí své pacienty informovat o indikacích a výsledcích transplantací krvetvorných buněk, pacient musí 

podepsat informovaný souhlas se zařazením do programu 
 

Klinická indikace k transplantaci – dle aktuálních doporučení České Hematologické společnosti a České 
onkologické společnosti ČLS JEP. Pokud tato nejsou v konkrétním případě k dispozici, registr se řídí pravidly EBMT. 
 

Žádost o vyhledání dárce – viz F004 ČREG Žádost o vyhledání  - na vyžádání registr zašle 
V žádosti musí být vyplněna  HLA typizace pacienta – minimálně HLA- A, B, DRB1* Low resolution nebo musí být 
přiložen laboratorní protokol 

 
Verifikační vyšetření dárce 
V případě žádosti o toto vyšetření musí TC registru poskytnout typizaci pacienta na úrovni min. HLA- A,B Low 
resolution a DRB1 High resolution 
- objem krve vzorků na konfirmační vyšetření odesílané do laboratoře TC nesmí překročit 50 ml 
- žádající instituce musí do CSCR poslat výsledky HLA typizace do 2 měsíců po obdržení vzorků 
 

Odběr  
Shoda dárce a pacienta min. 8/10 na úrovni A, B, C, DRB1, DQB1*HR  
- objem krve vzorků na vyšetření odesílané do laboratoře TC nesmí překročit 50 ml 

- Množství odebraného štěpu kostní dřeně je max. 20 ml/kg váhy dárce – nejvíce však 1500 ml. 

- Množství odebraného štěpu PBSC – standardně do  5 x 106/kg váhy pacienta. Vyšší požadovaný počet je třeba 
odůvodnit a předat požadavek ke kontrole a schválení lékařem registru, případně Etické komisi. 

- Není-li při první aferéze nasbíráno dostatečné množství buněk (CD34+ ≤95%), dárce podstoupí druhou aferézu 
pouze v případě, že souhlasí a umožňuje to jeho aktuální zdravotní stav. 

 

Klinické studie/Výzkum  
Žádající centrum musí doložit: 
- žádost  od řešitele studie o zařazení dárce  
- potvrzení o schválení studie Etickou komisí 
- Protokol studie 
- Informace pro účastníka  
- Formulář informovaného souhlasu 

Dárce musí být řádně informován o povaze výzkumu a dát písemný souhlas se svou účastí, jedná-li se o požadavek 
nad rámec standardně prováděných vyšetření, odběrů krve nebo samotného odběru krvetvorných buněk. Registr 
nechá předem posoudit výzkumný záměr etickou komisí.  

http://intranet.medicon.cz/2934


INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY 
Český registr dárců krvetvorných buněk 

    CREG OI 001, v01  

 
 

 

Tel.:  +420 261 361 011/2346 
  Fax: +420 261 362 370 
  www.darujzivot.cz 

Vídeňská 1958/9 
140 21 Praha – Krč 
IČ: 00023001 
DIČ: CZ00023001 

 
Druhé a následné odběry  
jsou možné pouze pro stejného pacienta, kterému dárce daroval první štěp. 
 

Minimální časové rozmezí mezi prvním a druhým odběrem* 
 První odběr 

Kostní dřeň PBSC 

Druhý odběr  

Kostní dřeň nepovoleno 1 – 3 měsíce** 

PBSC 1 – 3 měsíce** nepovoleno 

DLI 1 – 3 měsíce** 1 – 3 měsíce** 

 

Minimální časové rozmezí mezi druhým a třetím odběrem* 
 Druhý odběr 

Kostní dřeň PBSC DLI 

Třetí odběr 

Kostní dřeň nepovoleno nepovoleno 6 měsíců 

PBSC nepovoleno nepovoleno 6 měsíců 

DLI 6 měsíců 6 měsíců 6 měsíců 

 
 

Pupečníková krev  
V případě žádosti o vzorek DNA nebo dotestování musí TC poskytnout:     
- typizaci pacienta na úrovni min. HLA- A,B, DRB1 low resolution 
- žádající instituce musí zpět do CSCR poslat výsledky HLA typizace, v případě, že byl odeslán vzorek DNA do TC 
 
Konfirmační test provede laboratoř registru ze segmentu vaku na úrovni A,B,DRB1 low resolution. Tento test se 
provede pouze v případě, že registr obdržel formální žádost o vydání PK k transplantaci, a to zpravidla 3 dny před 
dnem vydáním PK. 
 
Vydání pupečníku z BPK  
– shoda PK a pacienta min. 4/6 A,B*LR a DRB1*HR  
 

Rezervace dárců a pupečníkové krve 
 

Dotestování  
- rezervace je provedena na  6 týdnů od obdržení požadavku  
- dárce je rezervován 2 týdny po odeslání výsledku typizace 

 
Verifikační vyšetření 
Dárce 

- rezervován od obdržení požadavku do odběru krve /max. 1 měsíc 
- rezervován 2 měsíce po odběru krve 
- rezervace může být prodloužena na žádost TC 

 
Pupečníková krev 

- rezervována 2 měsíce po provedení konfirmačního vyšetření nebo odeslání vzorku DNA  
- rezervace může být prodloužena na žádost TC 

*Rozhodnutí o uvolnění dárce 
k jakémukoliv následnému 
odběru závisí vždy na schválení 
odběrového centra dle aktuálního 
zdravotního stavu dárce. 
 
**Optimální odstup od prvního 
odběru je 3 měsíce. Dle 
zdravotního stavu dárce a 
urgentnosti požadavku 
z transplantačního centra může 
být tato doba zkrácena; minimální 
doba od prvního odběru však 
nesmí být méně než 1 měsíc. 


