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8
každý osmý lék, který češi dostávají, souvisí 

s onemocněním krve. s hematologickou 

diagnózou přijde do ordinací každý rok více 

než 200 tisíc lidí. pro ty, kteří potřebují 

opravdu specializovanou diagnostiku a léčbu, 

je tu už 62 let Úhkt. 

pečujeme o pacienty s nádorovými 

onemocněními typu akutní a chronické 

leukémie nebo myelodysplastického 

syndromu, o pacienty s anémiemi 

a s vrozenými či získanými poruchami krevní 

srážlivosti a krevních destiček.

nejde přitom jen o medicínskou praxi. 

V Ústavu hematologie a krevní transfuze 

rozvíjíme také hematologický výzkum. 

podrobnější přehled naší specializace najdete 

v této publikaci.
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(56 alogenních, 2 autologní, 36 mužů, 22 žen)
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58 transplantací kostní dřeně

Prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA
ředitel ÚHKT 

MUDr. Hana Klamová, CSc.
přednostka Klinického úseku,
členka vedení ÚHKT

Mgr. Lucie Vylitová, DiS.
náměstkyně pro ošetřovatelskou péči,
členka vedení ÚHKT

Mgr. Simona Brixíová
náměstkyně pro akreditace a kvalitu,
členka vedení ÚHKT

Doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.
náměstek pro vzdělávání a rozvoj,
předseda České hematologické společnosti,
člen vedení ÚHKT

504 hospitalizací. 19 381 ošetřených V ambulanci. 
5 536 ošetřených V denním stacionáři. 38 noVě 
diagnostikoVaných pacientŮ s akutní myeloidní leukémií. 
30 noVě diagnostikoVaných pacientŮ s chronickou 
myeloidní leukémií. 33 noVě diagnostikoVaných 
s myelodysplastickým syndromem. HLÁVKOVA MEDAILE 
za celožiVotní Významný příspěVek české a sVětoVé Vědě 
pro profesora karla smetanu, který je už držitelem mnoha 
jiných ocenění. o 25 % Více specializoVaných Vyšetření 
V laboratoři pro poruchy hemostázy. 14 prenatálních 
Vyšetření hemofilie. 28 tisíc Vyšetřených VzorkŮ kreVního 
obrazu. 841 konziliárních Vyšetření. 202 ambulantně 
proVedených trepanobiopsií. 1 400 Vyšetřených 
nátěrŮ kostní dřeně. o 14 % Více VýkonŮ V laboratoři 
prŮtokoVé cytometrie za poslední tři roky. o 7,1 % Více 
VýkonŮ V laboratoři pcr diagnostiky leukémií. 2 299 
Vyšetření V laboratoři diagnostiky anémií. 4 speciální 
Vyšetření kVality oVzduší na lŮžkoVém oddělení za rok. 
13 TYPŮ cytochemických Vyšetření – tedy kompletní 
morfologická diagnostika.
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Základními programy Klinického úseku jsou:

■ alogenní transplantace kmenových buněk krvetvorby, především od nepříbuzných 

dárců, jak po klasické přípravě, tak po přípravě s redukovanou intenzitou. tento pro‑

gram v posledních letech prodělal významný rozvoj a Úhkt je centrem s největším 

počtem těchto náročných výkonů v české republice; 

■ hematologická intenzivní péče (včetně umělé plicní ventilace a mimotělních elimi‑

načních metod; specializovanou péči kromě vlastních specialistů zajišťují též konzi‑

liáři z ostatních medicínských oborů); 

■ léčba pacientů s akutní myeloidní leukémií a akutní lymfoblastickou leukémií dle 

mezinárodních i národních protokolů; 

■ péče o  nemocné s  myelodysplastickým syndromem (mds), vzácnými anémiemi 

a  myeloproliferativními syndromy: uznáním kvality diagnostické a  léčebné péče 

o nemocné s mds je i jmenování Úhkt evropským centrem excelence;

■ léčba nemocných s chronickou myeloidní a chronickou lymfatickou leukémií; 

■ program diagnostiky a léčby nemocných se získanými i vrozenými krvácivými stavy, 

trombofilními stavy. péče o tyto nemocné je na klinickém úseku soustředěna do cen‑

tra pro trombózu a hemostázu. pracovníci této součásti klinického úseku se vedle ru‑

tinní léčebné péče zabývají též stanovováním přenašečství a prenatální diagnostikou 

hemofilií. součástí úseku je i  národní referenční laboratoř pro koagulaci a  referenč‑

ní pracoviště pro některé dna metodiky, které těsně kooperuje s centrem trombózy 

a hemostázy;

klinický Úsek

na klinickém úseku se provádí diagnostika a léčba nemocných se závažnými 

onemocněními krvetvorby, zejména akutních a chronických leukémií, my‑

elodysplastického syndromu a  myeloproliferativních chorob, vrozených 

i  získaných poruch krevní srážlivosti či krevních destiček, některých typů anémie 

a dalších chorob. 

péče zde poskytovaná vyžaduje komplexní týmový přístup; ten je zajištěn spolupra‑

cí zkušených lékařů, zdravotních sester i dalšího středního a nižšího zdravotního per‑

sonálu s dalšími specialisty, např. fyzioterapeutkami, nutriční terapeutkou, sociální 

sestrou, klinickými farmakology, klinickým psychologem a dalšími.

pracovníci klinického úseku poskytují péči a zajišťují bezpečí nemocných i personá‑

lu dle nastavených standardů. tato každodenní praxe byla oceněna udělením mezi‑

národní akreditace joint commission international v červnu 2007, úspěšná reakredi‑

tace proběhla v roce 2010 a 2013.

Klinický úsek tvoří:

■ transplantační jednotka a jednotka intenzivní hematologické péče 

■ lůžkové oddělení 

■ ambulantní část a denní stacionář 

■ laboratorní část 

■ centrum pro trombózu a hemostázu 
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Úsek pro akreditace a kvalitu

akreditační proces pomáhá vytvořit kulturu kvality a bezpečí, v rámci které dochází 

ke kontinuálnímu zlepšování všech procesů zajišťujících péči o pacienty a ke zlepšo‑

vání výsledků poskytované péče. získané certifikáty vedou k posílení důvěry veřej‑

nosti v kvalitní a bezpečné prostředí ve zdravotnickém zařízení a vytvářejí bezpečné 

a efektivní pracovní prostředí, což přispívá i ke spokojenosti zaměstnanců. 

Akreditace v ÚHKT v roce 2013:

joint commission international: V pořadí již druhá úspěšná reakreditace dle nejpřís‑

nějších mezinárodních standardů s cca 1 200 hodnocenými indikátory.

český institut pro akreditaci (čia): Úspěšná reakreditace komplementu laboratoří, 

který pravidelně prochází šetřením čia už od roku 2009, a reakreditace kalibračního 

centra jako laboratoře pro kalibraci pístových pipet v rozsahu 1–10 000 μl, registro‑

vaná pod číslem 2353.

akreditace dle norem čsn en iso/iec 17025:2005 a čsn en iso 15189:2007: ná‑

rodní referenční laboratoř pro dna diagnostiku obhájila osvědčení pro deset metod 

vyšetření onkohematologických onemocnění a pro monitoring léčby.

standards for histocompatibility testing: laboratoř hla analýzy obhájila akredita‑

ci metod pro vyšetřování genetických faktorů, které ovlivňují úspěšnost transplanta‑

cí krvetvorných buněk. osvědčení se týká kategorií: related donor typing, unrelated 

donor typing, coord blood typing a disease association studies a nově také kate‑

gorie chimaerism monitoring. 

■ vědecké projekty a výzkum, včetně účasti na grantových projektech a studiích, jsou 

významnou součástí činnosti všech oddělení klinického úseku;

■ v rámci programu rozvoje péče o vzácná onemocnění získal Úhkt dotaci z minister‑

stva zdravotnictví na vytvoření registru vzácných onemocnění červené krevní řady.

Ošetřovatelský úsek

pracovníci ošetřovatelského úseku (sestry, ošetřovatelky, sanitáři) se spolupodílejí 

na  tvorbě strategických cílů a  plánů ústavu. management ošetřovatelského úseku 

stanovuje základní koncepci ošetřovatelské péče, metodicky přímo vede a řídí vedou‑

cí sestry na  jednotlivých úsecích a  odděleních, řeší systémové otázky poskytování 

ošetřovatelské péče a  zajišťuje program celoživotního vzdělávání ošetřovatelského 

personálu v  Úhkt. ošetřovatelský personál poskytuje komplexní základní a  spe‑

cializovanou ošetřovatelskou péči pacientům Úhkt, dárcům krevních složek je vě‑

nována zvláštní péče. naším cílem je poskytování kvalitní a bezpečné péče, která je 

jasně definována standardy a je v souladu s moderním pojetím této péče nejen v eu. 

snažíme se, aby pacient trávil v našem ústavu jen dobu nezbytně nutnou pro léčbu, 

a  v  maximální možné míře vycházíme vstříc individuálním potřebám nemocných. 

V rámci zkvalitňování celkové úrovně péče pokračuje úzká spolupráce s nemocniční 

kaplankou, která pomáhá zajišťovat spirituální potřeby pacientů a jejich blízkých.

ošetřovatelský personál významně participuje na  procesu systematického a  konti‑

nuálního zvyšování kvality poskytované péče. podstatně tak přispěl k dalšímu obhá‑

jení reakreditace jci, která se uskutečnila v červnu 2013.



transfuziologický Úsek
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100 % deleukotizoVaných a ozářených transfuzních 
přípraVkŮ V nejVyšší kValitě, Výběr trombocytŮ z aferézy 
dle hla, hpa znakŮ. 8 206 Všech typŮ odběrŮ s přípraVou 
transfuzních přípraVkŮ nebo přípraVkŮ pro transplantaci, 
imunomodulaci a aktiVní protinádoroVou terapii.  
16 756 Vyrobených terapeutických přípraVkŮ (erytrocyty 
resuspendoVané deleukotizoVané, trombocyty z buffy 
coatu směsné deleukotizoVané, trombocyty z aferézy 
deleukotizoVané, plazma z plné krVe a z aferézy, krVetVorné 
buňky z periferní krVe /pbpc/ autologní a alogenní, 
mononukleární buňky pro dli, pro extrakorporální 
fotochemoterapii a pro protinádoroVou terapii).  
771 terapeutických VýkonŮ pro pacienty. NEJVYŠŠÍ NÁRŮST 
V počtu proVedených Vyšetření za posledních 10 let  
(14% NÁRŮST V počtu proVedených Vyšetření protilátek 
proti erytrocytŮm, 14% NÁRŮST V počtu proVedených 
Vyšetření u anti hla protilátek, 4,5% MEZIROČNÍ NÁRŮST 
V počtu Vyšetření kreVních skupin). spolupráce na  
14. pracoVních dnech V transfuzním lékařstVí V liberci. 
5000. zpracoVaný štěp Vložený do banky pupečníkoVé krVe. 
organizace 7. národního aferetického dne V liberci.

deleukotizoVaných 
a ozářených 
transfuzních 
přípraVkŮ V nejVyšší 
kValitě

100%

Doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc.
přednostka, členka vedení ÚHKT
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na  aferetickém oddělení se v  pohotovostním režimu připravují deleukotizované 

trombocyty z aferézy (takzvaní nonstop dárci) a provádějí se zde dárcovské a terapeu‑

tické výkony za pomoci techniky hemaferézy v nejširším rozsahu. pro speciální situ‑

ace se zajišťuje příprava trombocytů vybraných dle hla nebo hpa znaků. pracovníci 

rovněž zajišťují separace krvetvorných buněk a lymfocytů. na oddělení působí tkáňo‑

vé zařízení, které pracuje jak pro pacienty Úhkt, tak pro nemocné z jiných zařízení. 

spolupráce je i mezinárodní – aferetické oddělení dlouhodobě spolupracuje se svě‑

tovým registrem pro aferézy (Waa).

tým aferetického oddělení je aktivní i ve vědě a výzkumu – pracovníci se zaměřu‑

jí například na bezpečnost mobilizace a separace u dárců krvetvorných buněk nebo 

na frekvenci a závažnost nežádoucích reakcí v souvislosti s dárcovskými a terapeu‑

tickými hemaferézami.

třetí ze  čtyř oddělení transfuziologického úseku, oddělení imunohematologie 

a referenční laboratoř pro imunohematologii, provádí v rutinní laboratoři vyšetření 

krevních skupin dárců krve a  pacientů Úhkt a  zajišťuje komplexní předtransfuzní 

vyšetření. V dalších specializovaných laboratořích se provádějí složitější vyšetření an‑

tigenů a protilátek proti erytrocytům, leukocytům a trombocytům. referenční labo‑

ratoř pro imunohematologii slouží jednak jako diagnostický servis pro komplikované 

případy pro všechny laboratoře transfuzní služby v české republice a na slovensku 

a dále se podílí na přípravě a hodnocení externí kontroly kvality všech imunohema‑

tologických laboratoří v obou zemích.

transfuziologický Úsek

na  transfuziologickém úseku působí čtyři spolupracující oddělení: 

transfuzní oddělení, aferetické oddělení, oddělení imunohematologie 

a  oddělení buněčné terapie. jejich práce spočívá především v  odběrech 

krve či jejích složek a  ve  výrobě transfuzních přípravků, v  předtransfuzní přípravě, 

v  zajištění terapeutických hemaferéz a  v  přípravě mononukleárních buněk a  krve‑

tvorných buněk pro transplantace. transfuziologický úsek zároveň organizuje výuku 

studentů 1. lékařské fakulty univerzity karlovy a vzdělávání specialistů v transfuz‑

ním lékařství.

konkrétně: transfuzní oddělení připravuje v  běžném režimu vysoce kvalitní ery‑

trocytové koncentráty deleukotizované, trombocyty z buffy coatu směsné deleuko‑

tizované a  plazmu z  aferézy. další skupina přípravků je produkována ve  zvláštních 

případech na vyžádání, a to ať už pro pacienty Úhkt či pro nemocné z jiných praco‑

višť (erytrocyty a trombocyty promyté, patogen‑inaktivované trombocyty, transfuzní 

přípravky od cmV negativních dárců, granulocyty z plné krve pro terapii neutrope‑

nických dětských pacientů z fn motol).

transfuzní oddělení zároveň provozuje odběrovou laboratoř a  laboratoř preven‑

ce virových nákaz, spravuje sklad transfuzních přípravků a sklad krevních derivátů. 

zároveň spolupracuje s  aferetickým oddělením (fotomodifikace mononukleárních 

buněk pomocí 8‑methoxypsoralenu a  uVa pro extrakorporální fotochemoterapii, 

patogen‑inaktivaci trombocytů).
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rok 2013 přinesl několik úspěchů: na  oddělení byl proveden pilotní cyklus exter‑

ní kontroly pat, který bude od  roku 2014 již jako pravidelný cyklus v  nabídce sys‑

tému externí kontroly kvality dvakrát ročně, a  také došlo k  významnému rozšíření 

přístrojového vybavení. na  pracoviště byla instalována hybridizační stanice tecan 

hs400pro a přístroje luminex, které přispějí k podrobnějšímu vyšetření dárců i pří‑

jemců, což bude další krok k personalizované substituční terapii na míru. 

důležitý rok za  sebou má i  čtvrtá součást týmu transfuziologického úseku  – od‑

dělení buněčné terapie. tomuto pracovišti, které pracuje jako tkáňové zařízení, se 

podařilo posílit rozvoj projektu banky pupečníkové krve a v následujících měsících 

začne postupně přibývat počet odběrových míst. kromě toho oddělení zpracovávalo 

a  propouštělo lymfocyty dárců na  potransplantační infuze a  krvetvorné buňky pro 

transplantace pacientů Úhkt i  dalších zdravotnických zařízení. pracovníci tkáňo‑

vého zařízení rovněž spolupracovali při odběrech krvetvorných buněk v odběrovém 

zařízení fakultní nemocnice motol.



Věda a Výzkum
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24 grantoVých projektŮ pro budoucnost medicíny. 
5 zVaných přednášek na mezinárodních kongresech. 
VyšetřoVání 1 294 VzorkŮ V hla laboratořích (z toho 
332 VzorkŮ pacientŮ, 292 od jejich příbuzných,  
158 VzorkŮ nepříbuzných dárcŮ ze zahraničních 
registrŮ a Vzorky 42 nepříbuzných dárcŮ z českých 
registrŮ, 20 VzorkŮ V souVislosti s externím 
hodnocením kVality a 89 konfirmačních VzorkŮ 
nepříbuzných dárcŮ). 35 doktorandŮ, 86 Vědeckých 
pracoVníkŮ, 613 kultiVačních Vyšetření rŮstu 
krVetVorných buněk pro klinické Účely. 659 kalibrací 
pipet z jednotliVých pracoVišť Úhkt a 139 kalibrací pro 
externí zákazníky. OcENěNÍ HELMuT VINAZZER AwARD 
2013 (uděluje the danubian league against thrombosis 
and haemostasis). ZASTOuPENÍ V 7 ZAHRANIČNÍcH 
ORgANIZAcÍcH (european cerVical cancer association, 
american academy of microbiology, člen academia 
scientiarum et artium europea, molecular 
and clinical oncology, annals of Vaccines and 
immunization, „agencia de Qualitat i aValuació 
sanitáries catalunya“, acta Virologica).

publikací V impaktoVaných 
časopisech56

Prof. Ing. Jan E. Dyr, DrSc.
náměstek pro vědu a výzkum,
člen vedení ÚHKT

Mgr. Ing. Bc. Roman Kotlín, Ph.D.
zástupce ředitele, člen vedení ÚHKT
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metylačních a acetylačních činidel také na úrovni lokalizace a exprese proteinů bu‑

něčného cyklu a proteinů činných v apoptóze.

■ proteomová analýza vlivu zavedených léčiv (imatinib mesylát, dasatinib, saracati‑

nib, saha – suberoylanilid hydroxamové kyseliny) na lidské krevní buňky 

■ Úloha cytokinů v rozvoji nemoci štěpu proti hostiteli po alogenní transplantaci he‑

mopoetických kmenových buněk 

■ Výzkum problematiky nádorů indukovaných dna viry 

■ Vývoj imunizačních terapeutických postupů založených na ovlivnění nespecifické 

imunity a mikroprostředí nádorů 

■ Vývoj imunoterapeutických postupů a vakcín proti chronické myeloidní leukémii 

(cml) a nádorům asociovaným s papilomaviry na myších modelech

■ zkoumání imunologického profilu pacientů s cml a jeho změn v průběhu terapie

■ studium nádorových markerů, které jsou asociovány s  rezistencí vůči imunitním 

mechanismům a s progresí tumorogennosti 

■ studium rekonstituce buněčné imunity proti lidskému cytomegaloviru u pacientů 

po transplantaci kostní dřeně s cílem stanovit parametry odpovědi charakteristické 

pro pacienty v riziku reaktivace infekce

■ Vývoj metod stimulace lidských t lymfocytů pomocí dendritických buněk s vnese‑

nou iVt mrna a ověřování jejich využitelnosti pro monitorování imunitní odpovědi 

u pacientů a pro expanzi t lymfocytů ex vivo na modelu imunity proti lidskému cy‑

tomegaloviru

oblast Vědy a Výzkumu

V
íce než 90 procent medicínských rozhodnutí v  hematologii vychází 

z  laboratorní diagnostiky. její metody pomáhá v  Úhkt rozvíjet sedm 

výzkumných oddělení: oddělení biochemie, oddělení buněčné bio‑

chemie, oddělení buněčné fyziologie, oddělení molekulární genetiky, 

oddělení analýzy hla, oddělení cytogenetiky a oddělení experimentální virologie.

Výzkumný úsek ve spolupráci s Klinickým a Transfuziologickým úsekem řeší 

tato hlavní vědecká témata: 

■ sledování genomu a genové exprese u onkohematologických onemocnění

■ studium proteinové exprese (proteomu) a  proteinových interakcí (interaktomu 

a komplexomu) v leukemických buňkách a jejich změn ve vztahu ke zhoubným ná‑

dorovým procesům 

■ studium patogeneze myelodysplastického syndromu (mds) a chronické myeloidní 

leukémie (cml)

■ proteomické přístupy v  hematologii  – hledání zásahových míst v  buňkách cml 

rezistentních k běžné terapii 

■ Vrozené defekty hematopoézy 

■ analýza molekulárních mechanismů leukemogeneze a možnosti cílené regulace 

■ metylace a acetylace jako doplňující se epigenetické jevy regulující genovou i protei‑

novou expresi v buňce ovlivňují buněčnou proliferaci a směřování buněk k apoptóze. 

současně se sledováním jadérkových proteinů hledáme mechanismus působení de‑
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(crbn) mrna v porovnání s nízkorizikovými mds s normálním chromozomem 5 

a se zdravými kontrolami. značné snížení hladiny crbn během léčby lenalidomidem 

je asociováno se ztrátou odpovědi na lenalidomid a s progresem onemocnění, podob‑

ně jako při léčbě pacientů s mnohočetným myelomem. Vysoká hladina crbn mrna 

je zřejmě nezbytná pro účinnost lenalidomidu u nízkorizikových 5q pacientů. 

■ použitím proteomických technik jsme prokázali, že při vzniku rezistence na  tyro‑

zinkinázové inhibitory (tki) se u modelových buněk chronické myeloidní leukémie 

(cml) uplatňuje overexprese proteinu nherf 1 spojená s dysregulací signální dráhy 

wnt. poznatky poukazují na  potenciální využití specifických inhibitorů dráhy wnt 

u tki rezistentních nemocných s cml.

■ byl vytvořen nový protokol v rámci proteomických studií pro citlivější detekci pro‑

teinů separovaných pomocí sdspage s minimální časovou náročností. 

■ byl studován plazmatický proteom tří podskupin mds. pomocí hmotnostní spek‑

trometrie pak byl identifikován nový potenciální marker těchto podskupin mds  – 

alpha2hsglycoprotein.

■ popsali jsme vztah mezi plazmatickými hladinami hormonu metabolismu železa – 

hepcidinu – a srážlivostí krve. Výsledky rozšiřují znalosti o patofyziologii trombofilií 

a diseminované intravaskulární koagulopatie při septickém šoku a rozšiřují možnosti 

terapeutického zásahu u těchto poruch.

■ zavedli jsme metodu pro charakterizaci populace leukemických kmenových buněk 

na základě markerů lin, cd38, aldh, cd133, il1rap v krvi pacientů s cml.

■ studium adhezivních struktur a signálních drah regulujících buněčnou adhezivitu 

k extracelulární matrici a buněčnou migraci krevních buněk 

■ studium vstřebávání a zpracování železa v lidském těle 

■ cílem výzkumu zaměřeného na objevování nových dna virů je zjistit jejich zastou‑

pení v populaci české republiky u zdravých jedinců a u pacientů po transplantaci he‑

matopoetických kmenových buněk.

■ Výzkum problematiky nádorů indukovaných dna viry 

■ Vývoj imunizačních terapeutických postupů založených na ovlivnění nespecifické 

imunity a mikroprostředí nádorů 

■ studium nádorových markerů, které jsou asociovány s  rezistencí vůči imunitním 

mechanismům a s progresí tumorogennosti 

■ epidemiologické studie na bázi molekulárněbiologických a sérologických markerů 

infekce papilomaviry a polyomaviry ve vztahu k nádorovým onemocněním člověka 

■ studie prevalence těchto markerů ve  vztahu k  očkování preventivními vakcínami 

proti hpV a ve vztahu k průběhu imunosuprese po transplantaci hematopoetických 

kmenových buněk při léčbě leukémie 

■ biosenzory s povrchovými plazmony a proteinové čipy pro lékařskou diagnostiku 

Mezi nejvíce ceněné výsledky ve vědě a výzkumu v ÚHKT  

v poslední době patří zejména: 

■ zjistili jsme, že nízkorizikoví pacienti 5q s  mds mají nejvyšší hladiny cereblonu 
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na jednotlivých úsecích ústavu. organizuje zároveň vlastní vzdělávací akce. zaměst‑

nanci ústavu se také pravidelně účastní mezinárodních i národních odborných akcí 

a konferencí. V roce 2013 proběhl v rámci předatestační přípravy organizované Úhkt 

ve  spolupráci s  1. lékařskou fakultou univerzity karlovy a  institutu postgraduální‑

ho vzdělávání ve  zdravotnictví jarní kurz novinky v  hematologii a  transfuzním lé‑

kařství pro lékaře připravující se na  atestaci z  hematologie a  transfuzního lékařství 

a  dále čtyři vzdělávací moduly pro nelékařské vysokoškoláky v  přípravě na  atestaci 

z oboru klinická hematologie a transfuzní služba. dále Úhkt organizoval individu‑

ální předatestační stáže pro lékaře, nelékaře vysokoškoláky a laboranty středoškoláky 

a v rámci Ústavu klinické a experimentální hematologie se podílel na výuce mediků 

na 1. lékařské fakultě univerzity karlovy.

■ Ve spolupráci s laboratoří anémií byl v tomto roce vypracován protokol pro analýzu 

majoritních proteinů erytrocytárních membrán u pacientů s dědičnou sférocytózou.

■ V  roce 2013 jsme identifikovali dalších 9 případů vrozené dysfibrinogenemie 

(celkem v  čr za  posledních 8 let 46 případů), 3 případy vrozené hypofibrinogene‑

mie a jeden případ vrozené afibrinogenemie. Vrozená afibrinogenemie byla zjištěna 

u dvouletého chlapce, delece způsobila zkrácení aalfa řetězce. toto zkrácení řetězce 

způsobuje poruchu biosyntézy fibrinogenu, což má za následek úplnou absenci fib‑

rinogenu v cirkulaci pacienta. klinicky se tato afibrinogenemie projevuje závažným 

krvácením od narození. V případě dysfibrinogenemií bylo zjištěno 6 nových případů 

v aalfa řetězci, jeden případ byl nalezen v bbeta a dva případy byly nalezeny v gama 

řetězci fibrinogenu.

■ připravili jsme dna vakcínu s antigeny nanog a sox2 proti nádorovým kmenovým 

buňkám.

■ připravili jsme proteinový čip se současnou online detekcí 40 spotů pomocí optické 

metody pracující v reálném čase rezonance povrchových plazmonů, kterým jsme de‑

tegovali desítky změn v proteomu pacientů s mds.

Vzdělávání a rozvoj

Úhkt se podílí na  komplexním systému výuky a  vzdělávání. pedagogická činnost 

probíhá na  úrovni pregraduální, postgraduální profesní i  postgraduální vědecké. 

V  rámci kontinuálního vzdělávání poskytuje Úhkt také možnost odborných stáží 



ekonomika a proVoz
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Ing. Pavla Pintrová
náměstkyně pro ekonomiku,
členka vedení ÚHKT

Ing. Martin Mayer
náměstek pro provoz a investice,
člen vedení ÚHKT

miliardy kč
obrat1,1

nárŮst VýnosŮ oproti rozpočtu o 9 %. inVestice  
17,5 milionu kč. zisk 27 milionŮ kč. podíl Vysokoškolsky 
Vzdělaných zaměstnancŮ 42 %. prŮměrný plat 38 TISÍc 
KČ. zVýšení prŮměrného platu u zdraVotních sester 
o 7 %, u lékařŮ o 6 %. nárŮst prostředkŮ získaných 
od grantoVých agentur, ministerstVa zdraVotnictVí 
a magistrátu hlaVního města prahy o 15,5 %. nárŮst 
VýnosŮ z klinických hodnocení o 321 %. meziroční 
snížení záVazkŮ k dodaVatelŮm o 27,5 %. meziroční 
nárŮst poskytnuté péče V bodech o 3,3 %. nárŮst 
počtu ambulantně ošetřoVaných chronických 
pacientŮ o 16,9 % (537 osob) během uplynulých dVou let. 
meziroční nárŮst objemu zVlášť ÚčtoVaných léčiVých 
prostředkŮ o 11,2 %.
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■ technické oddělení (údržba a správa budov i nemovitého majetku, revize, preven‑

tivní prohlídky a pojistné události)

■ oddělení informačních a  komunikačních technologií (správa počítačů a  komuni‑

kační infrastruktury, nákup, instalace, údržba a uživatelská podpora, zajištění provo‑

zu a interoperability informačních systémů)

■ oddělení biomedicínské techniky (údržba a  oprava zdravotnické techniky, spolu‑

práce při investičním plánování a  při výběrových řízeních na  dodávky nových pří‑

strojů, vývoj nových modulů typu elektronické žádanky)

■ správní oddělení (provoz podatelny Úhkt, správa pošty, implementace elektronic‑

ké spisové služby a administrativa výběrových řízení)

■ administrativa výzkumu (správa grantů a dotačních projektů)

ekonomika a proVoz 

e
konomický úsek a Úsek pro provoz a investice zajišťuje v rámci Úhkt kom‑

plexní podporu všech procesů poskytováním ekonomických, obchodních, 

personálních, technických a správních služeb. přitom úvazky pracovníků, 

kteří tyto podpůrné práce zajišťují, představují jen 10 % celkového počtu 

zaměstnanců. 

hlavním úkolem ekonomického a provozního úseku je hospodařit v rámci schvá‑

leného rozpočtu v  souladu se zákonem o  majetku české republiky, tedy dosahovat 

likvidity jako výchozí podmínky pro realizaci rozvojových vizí ústavu. nedílnou sou‑

částí aktivit tak je neustálé hledání a navrhování opatření směřujících k zefektivnění 

činností Úhkt.

Jednotlivá oddělení a jejich základní činnost: 

■ ekonomické oddělení (zajišťování likvidity, finanční účetnictví)

■ oddělení komunikace se zdravotními pojišťovnami (ekonomické řízení zdravotních 

služeb, zpracování a fakturace dávek výkonů)

■ personální oddělení (personální plán, kontrola plnění kvalifikačních předpokladů 

zaměstnanců, mzdové účetnictví)

■ obchodní oddělení (evidence objednávek, analýza trhu, spolupráce při výběrových 

řízeních, nákup zdravotnického i  nezdravotnického materiálu a  správa skladového 

hospodářství)



grantoVé projekty, klinické studie
a publikace



reg. č.: iga mzd nt 13867
název: Zjištění závažnosti infekce nově objevených DNA virů 
u zdravých a imunokompromitovaných pacientů
trvání: 2012–2014
řešitel: rndr. martina saláková, phd.

reg. č.: iga mzd nt 13836
název: Studium patogeneze myelodysplastického syndromu 
u pacientů s izolovanou aberací del(5q) a analýza účinku lenali-
domidu
trvání: 2012–2015
řešitel: ing. ota fuchs, csc.
spoluřešitel: mudr. anna jonášová, m.d., Všeobecná fakultní ne‑
mocnice praha

reg. č.: iga mzd nt 14377
název: Predikace odpovědi na demetylační léčbu u pacientů 
s myelodysplastickým syndromem s využitím integrativní 
genomiky
trvání: 2013–2015
řešitel: mgr. monika beličková
spoluřešitel: ing. jiří kléma, ph.d., české vysoké učení technické

gA ČR – grantová agentura České republiky

reg. č.: ga čr ga čr p304/12/2244
název: Úloha exprese miRNA u nádorů hlavy a krku asociova-
ných a neasociovaných f HPV
trvání: 2012–2015
řešitel: rndr. ruth tachezy, ph.d.

Operační program Praha – Adaptabilita

EVROPSKÝ SOcIÁLNÍ FOND
PRAHA & Eu: INVESTuJEME DO VAŠÍ BuDOucNOSTI

reg. č.: cz.2.17/1.1.00/34007
název: Profesní vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců 
ÚHKT ohrožených na trhu práce
trvání: 2012–2014
Vedoucí realizačního týmu: ing. bc. roman kotlín, ph.d.

Operační program Praha – Konkurenceschopnost

EVROPSKÝ FOND PRO REgIONÁLNÍ ROZVOJ
PRAHA & Eu: INVESTuJEME DO VAŠÍ BuDOucNOSTI

reg. č.: cz.2.16/3.1.00/28007
název: Přístroje pro výzkum v onkohematologii.
trvání: 2012–2013
manager projetku: ing. bc. roman kotlín, ph.d.

merc & dohme s.r.o.

reg. č.: merc & dohme s.r.o. iis id 37651
název: Očkování proti HPV u pacientů s rekurentní laryngální
papillomatózou – je možné zlepšit kvalitu jejich života?
trvání: 2011–2016
řešitel: rndr. ruth tachezy, ph.d.
spoluřešitel: mudr. jitka Vydrová – medical healthcom., s.r.o.,
hlasové centrum, praha
bristolmyers squibb
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grantoVé projekty 2013

IgA MZ – Interní grantová agentura MZ ČR

reg. č.: iga mzd nt 11555
název: DNA fingerprinting u chronické myeloidní leukémie
trvání: 2010–2014
řešitel: mgr. kateřina machová poláková, ph.d.

reg. č.: iga mzd nt 12392
název: Studium heterogenity chronické myeloidní leukemie
na úrovni profilů aktivních proteinů – využití
v prognóze onemocnění
trvání: 2011 – 2014
řešitel: rndr. markéta žáčková, ph.d. úprava jména

reg. č.: iga mzd nt 12376
název: Porovnání účinků autologního séra a séra pupečníkové
krve po aplikaci pacientům s defekty na povrchu oka
trvání: 2011 – 2014
řešitel: mudr. ivan fales
spoluřešitel: mgr. kateřina jirsova, ph.d., 1. lf uk
praha, mudr. michalis palos, Vfn praha,
prof. mudr. naďa jirásková, ph.d., fn hradec králové

reg. č.: iga mzd nt 12363
název: Prohloubení znalostí o imunologie chronické myeloidní
leukemie: předpoklad vývoje terapeutické vakcíny
trvání: 2011–2014
řešitel: prof. mudr. Vladimír Vonka, drsc.
spoluřešitel: mudr. zuzana humlová ph.d., Ústav imunologie
a mikrobiologie Vfn a 1. lf uk

reg. č.: iga mzd nt 12372
název: Prevalence HPV infekcí ve vakcinované populaci žen ČR
trvání: 2011–2014
řešitel: rndr. ruth tachezy, ph.d.

reg. č.: iga mzd nt 11541
název: Vývoj vakcín namířených proti znakům nádorových
kmenových buněk
trvání: 2010–2013
řešitel: rndr. michal šmahel, phd

reg. č.: iga mzd nt 13899
název: Sekvenování nové generace jak nástroj presonální medi-
cíny u pacientů s myelodysplastickým syndromem a chronickou 
myeoidní leukémií
trvání: 2012–2015
řešitel: doc. mudr. jaroslav čermák, csc.

reg. č.: iga mzd nt 13847
název: Diagnostický a prognostický význam vybraných microR-
NA pro myelodysplastický syndrom 
trvání: 2012–2015
řešitel: ing. michaela dostálové merkerová, phd., mgr. monika 
beličková

reg. č.: iga mzd nt 13898
název: Ex vivo stimulace buněčné imunity pomocí mRNA u pa-
cientů s vysokým rizikem onemocnění, způsobeného lidským 
cytomegalovirem (HcMV) po transplantaci hematopoetických 
kmenových buněk
trvání: 2012–2015
řešitel: rndr. šárka němečková, drsc.

reg. č.: iga mzd nt 13862
název: Využití centrozomálních proteinů pro prognostiku a vak-
cinoterapii chronické myeloidní leukemie
trvání: 2012–2015
řešitel: rndr. michal šmahel, phd.
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reg. č.: iga mzd nt 14030
název:Vývoj chimerických antigenních receptorů pro imunotera-
pii lymfomů.
trvání: 2013–2015
řešitel: mudr. pavel otáhal, ph.d., 1. lf uk praha
spoluřešitel: mudr. jan Vydra

gA ČR – grantová agentura České republiky

reg. č.: ga čr p205/12/g118
název: Nanobiofotonika pro medicínu budoucnosti
trvání: 2012–2018
řešitel: doc. ing. jiří homola, csc., dsc., 
Ústav fotoniky a elektroniky aV čr
spoluřešitel: prof. ing. jan dyr, drsc.

reg. č.: ga čr p501/12/1761
název: Vliv topologie heterologních antigenních determinant 
ve vektoru odvozeném od X viru bramboru (PVX) na jejich ex-
presi v rostlinách a imunogenitu
trvání: 2012–2014
řešitel: doc. rndr. noemi čeřovská, csc., 
Ústav experimentální botaniky aV čr
spoluřešitel: rndr. michal šmahel, ph.d.

Přidělené grantové projekty:

reg. č.: mz čr 1320044/2013/VzV/rm
název: Klinická hematologie a transfúzní služba
trvání: 2013–2015
řešitel: jitka němcová 
specializační vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

reg. č.: mz čr 11187/2013/ozs
název: Registr vzácných vrozených a získaných onemocnění 
červené krevní řady
trvání: 2013
řešitel: doc. mudr. jaroslav čermák, csc., 

reg. č.: cz.2.17/1.1.00/36376
název: Další profesní vzdělávání zaměstnanců ÚHKT Praha 
ohrožených na trhu práce.
trvání: 9/2013–2015
manager projetku: ing. bc. roman kotlín, ph.d.

klinické studie

1. 200500129499 / ca180034 randomizovaná, multicentrická, 
otevřená studie fáze
3 s bms354825 při perorálním podávání 50mg nebo 70mg 2x denně
nebo 140mg a 100 mg 1x denně pacientům s chronickou fází cml 
ph+, rezistentních nebo netolerujících imatinib.

2. 200600571227 / ca 180056 otevřená randomizovaná multi‑
centrická studie fáze 3 srovnávající dasatinib se standardní dávkou 
imatinibu (400 mg) u nemocných s nově diagnostikovanou ph+ cml 
v chronické fázi onemocněni.

3. 200700020834 / camn107a2303 multicentrická randomizo‑
vaná klinická studie fáze 3, srovnávající imatinib v dávce 400 mg 
denně s nilotinibem 800mg denně u dospělých pacientů s ph+ cml 
v chronické fázi.

4. 200901777519 / camn107eic01 fáze iib, multicentrická, openla‑
bel studie nilotinibu u dospělých pacientů s nově diagnostikovanou 
philadelphia chromosom pozitivní a/nebo bcrabl pozitivní cml 
v chronické fázi (enest1st).
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reg. č.: bristolmyers squibb 62656
název:International workshop on BcRABL Monitorig.
trvání: 2013
řešitel: mgr. kateřina machová poláková, ph.d.

Spolupráce na mimoústavních projektech

IgA MZ – Interní grantová agentura MZ ČR

reg. č.: iga mzd nt 11299
název: Kvalita života a její vliv na celkové přežití nemocných
po transplantaci krvetvorných buněk v ČR
trvání: 2010–2015
řešitel: prof. mudr. marek trněný, csc.,
Všeobecná fakultní nemocnice praha
spoluřešitel: mudr. Veronika Válková, csc.

reg. č.: iga mzd nt 11227
název: Molekulární fenotypizace minimálního poškození
transplantované ledviny a její prognostický význam
trvání: 2010–2014
řešitel: prof. mudr. Viklický ondřej, csc.,
institut klinické a experimentální medicíny
spoluřešitel: prof. mudr. radim brdička, drsc., ing. zdeněk krejčík

reg. č.: iga mzd nt 12483
název: Vztah virové etiologie nádorů orofaryngu k úspěšnosti
jednotlivých léčebných modalit
trvání: 2011–2014
řešitel: prof. mudr. roman kostřica, csc.
klinika orl a chirurgie hlavy a krku, fn u sv. anny, brno
spoluřešitel: rndr. ruth tachezy, ph.d.,
doc. mudr. jan klozar, csc., fn motol.

reg. č.: nt 12328
název: Původ dětských leukémií
trvání: 2011 – 2015
řešitel: doc. mudr. jan zuna, ph.d., 2. lf uk praha
spoluřešitel: mudr. ivan fales

reg. č.: iga mzd nt 13167
název: Optimalizace diagnostickoterapeutického managementu 
kondylomat, prekanceróz a karcinomů vulvy.
trvání: 2012–2015
řešitel: doc. mudr. helena robová, phd., 2. lf uk praha
spoluřešitel: rndr. ruth tachezy, ph.d.,

reg. č.: iga mzd nt 13691
název: Rizikové faktory vzniku rezistence cMV vůči virostatikům 
u pacientů 
po alogenní transplantaci hematopoetických kmenových buněk
trvání: 2012–2015
řešitel: mudr. petr hubáček, phd., 2. lf uk praha
spoluřešitel: prof. mudr. petr cetkovský, ph.d.,

reg. č.: iga mzd nt 13531
název: Lidské mezenchymové stromální buňky pro léčebné účely. 
Preklinické a farmakologické testy a schválení buněčného prepa-
rátu pro klinické užití.
trvání: 2012–2015
řešitel: mudr. robert pytlík 1. lf uk praha
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reg. č.: iga mzd nt 14539
název:XgENE.ORg – veřejný nástroj intergrované analýzy tran-
skripčních, miRNA and metylačních dat.
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řešitel: ing. jiří kléma, ph.d., české vysoké učení technické
spoluřešitel: mgr. monika beličková
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vosti protilátky blinatumomabu bite u dospělých pacientů s mini‑
málním reziduálním onemocněním (mrd) bprekurzorovou akutní 
lymfoblastickou leukémií.

19. 201300053610 / 00103311: randomizované, otevřené klinické 
hodnocení fáze 3 hodnotící účinnost protilátky bite® (blinatumo‑
mab) ve srovnání se standardní chemoterapií u dospělých s relabující 
/ refrakterní akutní lymfoblastickou leukémií (all) z prekurzorů b 
buněk (klinické hodnocení toWer)/

20. 201200345728 / cc486aml001: randomizované, dvojitě 
zaslepené, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 3 hodnotící 
účinnost a bezpečnost perorálního azacytidinu plus nejlepší podpůrné 
péče ve srovnání s placebem plus nejlepší podpůrnou péčí jako udržo‑
vací léčby u pacientů s akutní myeloidní leukémií v úplné remisi.

21. 201200423921 / pac325: randomizovaná, kontrolovaná studie 
fáze 3: perorálně podávaný pactritinib ve srovnání s nejlepší dostup‑
nou léčbou pacientů s primární myelofibrózou, postpolycytemickou 
myelofibrózou a myelofibrózou po esenciální trombocytémie

22. 201200525918 / proudpV: otevřená multicentrická randomizo‑
vaná kontrolovaná studie fáze 3 s paralelními rameny hodnotící účin‑
nost a bezpečnost aop2014 ve srovnání s hydroxyureou u pacientů 
s polycytemií vera.

23. 201100044022 / multicentrická studie hodnotící trvání moleku‑
lární remise u cml po vysazení léčby tki
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Sestra a perioperační péče.
praha: grada, 2013. 129 s. isbn 9788024737546.
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5. pethema lpa 2005/hoVon 79 apl: indukce remise pomocí 
atra a idarubicinu a konsolidace stratifikovaná podle rizika užitím 
atra a na antracyklinech založené chemoterapie (idarubicin/mi‑
toxantron) s přidáním arac pro vysoce rizikové pacienty. udržovací 
terapie atra + nízkodávková chemoterapie (metotrexat + merkapto‑
purin) u pacientů s akutní promyelocytarní leukemií.

6. kvalita života a prediktivní význam stanoveni funkční
zdatnosti u staršich/komorbidních nemocných s chronickou lym‑
focytární leukemií/ lymfomem z malých lymfocytů léčených nízko 
dávkovaným fludarabinem s cyklofosfamidem ± rituximabem.

7. 201002447339 / inc424a2401: otevřené, multicentrické, klinické 
hodnocení zpřístupňující léčbu přípravkem inc424 pacientům s pri‑
mární myelofibrózou (pmf) nebo postpolycytemickou myelofibrózou 
(ppV mf) nebo posttrombocytemickou myelofibrózou (pet mf))

8. 201002228698 / tt30pnh002: fáze i studie hodnotící bezpeč‑
nost a farmakokinetiku jedné vzestupné dávky tt30 u subjektů 
s paroxysmální noční hemoglobinurií (pnh)

9. 200901652214 / 20090160: a multicenter, randomised, double‑
blind, placebocontrolled study of darbepoetin alfa for the treatment 
of anaemic subjects with low or intermediate1risk myelodysplastic 
syndrome (mds).

10. 201001998735 / 20080435: jednoramenné intervenční klinické 
hodnocení fáze ii sledující změny hladin trombocytů a počet remisí 
u dospělých pacientů s imunitní trombocytopenickou purpurou (itp) 
užívajících romiplostim.

11. 201100011419 / trc114968: třídílné hodnocení eltrombopagu 
u trombocytopenických pacientů s myelodysplastickým syndromem 
nebo s akutní myeloidní leukemií (část 1: otevřená, část 2: rando‑
mizovaná, dvojitě zaslepená, část 3: prodloužená). aspire: a study 
of eltrombopag in myelodysplastic syndromes and acute myeloid 
leukemia

12. 200800456210 / bum5/gVh: dvojitě zaslepené, placebem 
kontrolované, multicentrické klinické hodnocení fáze iii, následované 
nezaslepenou fází, ověřující účinnost a snášenlivost rozpustných tab‑
let budesonidu 3mg u pacientů s rezistentní chronickou orální gvhd.

13. 200901151324 / cc5013mds005 multicentrická, randomizova‑
ná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie fáze iii s pa‑
ralelními skupinami za účelem porovnání účinnosti a bezpečnosti 
přípravku lenalidomid (revlimid) v porovnání s placebem u subjektů 
s anemií závislou na transfuzi v důsledku mds s nízkým až střed‑
ním1 rizikem dle ipss bez delece 5q[31] neodpovídajících či refrakter‑
ních na látky stimulující erytropoézu
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né, placebem kontrolované klinické hodnocení fáze 3 hodnotící účin‑
nost a bezpečnost perorálního azacytidinu plus nejlepší podpůrné 
péče ve srovnání s placebem plus nejlepší podpůrnou péčí jako udržo‑
vací léčby u pacientů s akutní myeloidní leukémií v úplné remisi.

15. 201200135538 / ap2453412301: randomizované otevřené klinic‑
ké hodnocení fáze 3 podávání přípravku ponatinib versus imatinib 
dospělým pacientům s nově diagnostikovanou chronickou myeloidní 
leukémií v chronické fázi
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randomizované, dvojitě zaslepené hodnocení (fáze iii) indukční 
(daunorubicin/cytarabin) a konsolidační (vysoké dávky cytarabinu) 
chemoterapie kombinované podáváním buď přípravku midostaurin 
(pkc412) (ind#101261) nebo placeba u pacientů do 60 let s nově 
diagnostikovanou akutní myeloidní leukémií s flt3 mutací

17. 200600047114 / tra105325: extend (eltrombopag exten‑
ded dosing study): an extension study of eltrombopag olamine 
(sb497115gr) in adults, with idiopathic trombocytopenic purpura 
(itp), previously enrolled in an eltrombopag study.

18. 201001831475 / mt103203 konfirmační multicentrická studie 
s jedním ramenem k hodnocení účinnosti, bezpečnosti a snášenli‑
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