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Odborníci na diagnostiku a léčbu rakoviny založili Univerzitní leukemické centrum   

Péči na světové úrovni dostanou pacienti s rakovinou krvetvorných buněk v novém 

Univerzitním leukemickém centru, které v Brně společně založili lékaři, vědci a další 

odborníci na jednu z nejzákeřnějších nemocí. Těsná spolupráce desítky zapojených pracovišť 

a propojení se špičkovým výzkumem přispěje ke zrychlení diagnostiky a zefektivnění léčby 

všech čtyř základních typů leukemie. Vznik centra v Brně umožní zvýšit počet pacientů s 

leukemií, kteří budou léčeni nejnovějšími postupy, v co možná nejkratší době a s větší nadějí 

na návrat do normálního života.   

„Boj s leukemií není jen záležitostí jediného lékaře, ale celých týmů odborníků z řad hematologů, 

lékařů z transfúzních oddělení, plicních lékařů, molekulárních biologů, patologů, mikrobiologů i 

chirurgů,“ řekl děkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (LF MU) Jiří Mayer a současně 

přednosta Interní hematologické a onkologické kliniky LF MU a Fakultní nemocnice Brno, která 

vznik centra iniciovala.  

Univerzitní leukemické centrum bude poskytovat komplexní vyšetření a léčbu soustředěnou na 

jediném místě. Jeho existence umožní minimalizovat zbytečné průtahy mezi vyšetřeními 

jednotlivými specialisty a mezi léčebnými postupy prováděnými na různých pracovištích. Usnadní 

se také mezioborové konzultace lékařů. Problémy pacientů bude možné řešit v návaznosti na jejich 

osobní situaci a léčba bude šitá pacientovi na míru.   

„Pro úspěšnou léčbu je důležité i to, aby si pacient od počátku onemocnění až po jeho zdárné 

zvládnutí vytvořil pozitivní vazbu ke ‚svému‘ zdravotnickému zařízením a ke ‚známému‘ 

zdravotnickému personálu,“ uvedl Michael Doubek z interní hematologické a onkologické kliniky, 

který se léčbě leukémie dlouhodobě věnuje. „Nemocní potřebují ve svém boji nejen osobní sílu, 

podporu blízkých, ale samozřejmě i vysoce odbornou lékařskou pomoc, kterou mohou dostat jen ve 

špičkových zdravotnických zařízeních,“ dodal.    

Specialisté z interní hematologické a onkologické kliniky se v posledním roce podíleli na tvorbě 

celoevropských doporučení pro diagnostiku a léčbu všech čtyř hlavních typů leukemie. Pracoviště 

je tak v jediné v ČR, jehož postupy byly uznány jako standardy pro léčbu leukemie v mnoha 

zemích. Doporučení byla přijata evropskou leukemickou společností European Leukemia Net a její 

pracovní skupinou ERIC (European Research Initiative on CLL), která sdružuje zástupce více než 

dvaceti zemí včetně Spojených států. 
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Přehled zapojených pracovišť:  

Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN Brno, Klinika dětské onkologie LF MU a FN 

Brno, Oddělení klinické hematologie FN Brno, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno, 

Chirurgická klinika LF MU a FN Brno, Oddělení dětské hematologie FN Brno, Oddělení klinické 

mikrobiologie FN Brno, Centrum molekulární medicíny CEITEC MU, Ústav patologie LF MU a FN Brno, 

Ústav experimentální biologie Přírodovědecká fakulta MU Brno.  

Přehled čtyř základních typů leukemie:  

Chronická lymfocytární leukemie (CLL) je nejčastější leukemie bělochů. Každým rokem postihne v Česku 

ze sta tisíc lidí přibližně šest nových osob. Jen v Jihomoravském kraji žije přes pět set lidí s touto nemocí. 

Pro onemocnění, které se projevuje úbytkem zdravých bílých krvinek, hubnutím či zvětšenými uzlinami, je 

typické, že řadě lidí nepůsobí zpočátku větší problémy - pacienti necítí závažnější obtíže. Asi polovina 

nemocných s CLL se nemusí léčit, u dalších je bohužel potřeba podávat opakovaně terapii. 

Akutní lymfoblastická leukmie (ALL) je nádorové onemocnění vycházející z mladých buněk kostní dřeně, 

ze kterých vznikají lymfocyty. Patří mezi onemocnění typická pro dětský věk. V Česku postihne toto vážné 

onemocnění asi 70 dětí ročně. O třetinu z těchto dětí se stará Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno. 

Pravděpodobnost vyléčení dítěte s ALL se dnes blíží 90 %, u dospělých je to asi 50 %, což jsou čísla 

srovnatelná se špičkovými světovými pracovišti. 

Akutní myeloidní leukemie (AML) je nejčastější akutní leukemií. Vyskytuje se především u starších osob, 

mohou jí nicméně onemocnět i děti. Jde o skupinu nemocí, jejichž společnou charakteristikou je rychlý vývoj 

nemoci. Nemocní pociťují slabost, únavu, mají krvácivé projevy nebo infekce. Léčba musí být včasná a 

agresivní. Ani tak nemusí mít toto onemocnění u všech nemocných dobrou prognózu. Každým rokem 

v Česku touto nemocí onemocní až 300 osob. Pravděpodobnost uzdravení dítěte s AML je asi 55%, u 

dospělých bohužel výrazně nižší. 

Chronická myeloidní leukemie (CML) je onemocnění vycházející ze skupiny bílých krvinek, které se 

nazývají granulocyty. Jde o onemocnění starších osob, nicméně může se vyskytnout i v mladém věku. Toto 

onemocnění se rovněž velmi často nemusí dlouho projevit klinickými příznaky. Pokud se objeví, pak k jeho 

příznakům patří únava, hubnutí či zvětšení sleziny. V současnosti existuje velmi účinná léčba této nemoci 

moderní biologickou léčbou. Dlouhodobě přežívá přes 90 % nemocných. Každým rokem tato nemoc 

v Česku postihne přes 100 osob. 

 

Kontakt:  

Mgr. Tereza Fojtová, mluvčí MU, fojtova@muni.cz, tel: 549494949, mobil: 724517335  

Mgr. Irena Wernerová, LF MU, wernerova@med.muni.cz, tel: 549 49 7331 
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