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ChuDOkrevnOst – aneMie

Potíže z chudokrevnosti (bledost, únava, zadýchávání při náma-
ze) má na svědomí omezené zásobování těla kyslíkem při poklesu 
počtu červených krvinek pod úroveň, na kterou je člověk zvyklý. 
Snížení počtu červených krvinek (erytrocytů) a červeného krevní-
ho barviva (hemoglobinu) odhalí běžné vyšetření krevního obra-
zu. Příčin anemie může být mnoho, ve vašem případě ale bude 
přicházet v úvahu nejčastěji omezení prostoru k tvorbě červených 
krvinek v kostní dřeni, je-li dřeň přeplněná leukemickými buňka-
mi nebo nadbytečným vazivem (tzv. druhotná myelofibróza), nebo 
útlum kostní dřeně po lécích. Tyto i jiné možné důvody zjistí rozbor 
kostní dřeně.

Na mírný stupeň anemie si většina lidí v průběhu několika týdnů 
až měsíců zvykne tak, že ji přestane vnímat. Hůře se adaptují lidé 
se slabším srdcem a oběhovým systémem. Chudokrevnost není 
těžké odhalit a většinou není ani těžké ji průběžně napravovat. 
Různé dietní rady (červené víno, červená řepa apod.) vám ale větši-
nou nepomohou. Kromě léčby samotné leukemie vám hematolog 
může doporučit například růstový faktor pro červené krvinky eryt-
ropoetin, vzácněji železo, některé vitaminy nebo jiné léky, případ-
ně krevní transfuzi. 

Erytropoetin (EPO) – firemní názvy Eprex nebo Neorecormon – se 
podává formou malých podkožních injekcí stejně jako třeba inter-
feron nebo růstový faktor pro bílé krvinky G-CSF. Snadno se naučí-
te píchat si jej sami, stejně jako se diabetici naučí píchat si inzulin. 
Sestra vám jen v ambulanci vysvětlí, jak to budete provádět. Pokud 
si zpočátku netroufnete píchnout sami sebe, požádáte někoho ve 
svém okolí. Podávání EPO je v zásadě jednoduchá a bezpečná věc, 
účinek se ovšem dostaví až za několik týdnů – takovou dobu potře-
bují červené krvinky k tomu, aby se vlivem růstového faktoru sta-
čily namnožit.
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Infarkt sleziny vznikne místním nedokrvením určitého okrsku 
sleziny. Není tak nebezpečný jako třeba infarkt srdce, dokáže ale 
hodně potrápit. Na místě jsou silné léky proti bolesti, kterých je 
dnes naštěstí tak velký výběr, že není potřeba strádat. Infarkty sle-
ziny se časem zahojí a přestanou bolet.

Ruptura (prasknutí) sleziny je komplikace sice velmi vzácná, 
přesto obávaná. Stát se může při úrazu nebo výjimečně i tehdy, 
zvětší-li se slezina tak rychle, že se její pouzdro nestačí rozpínat 
a praskne. V takovém případě hrozí vykrvácení do dutiny břišní. 
Člověk musí okamžitě do nemocnice a je indikován k akutní ope-
raci s vynětím sleziny. Pokud se dostane k operaci včas, má šanci 
přežít bez následků. Slezina není orgán k životu nezbytný a tisíce 
lidí na světě žijí bez sleziny v klidu a pohodě. 



CML – PREVENCE A LÉČBA KOMPLIKACÍ CML – PREVENCE A LÉČBA KOMPLIKACÍ

6 3

Krevní transfuze se doporučí v těch případech, kdy chudokrevnost 
dělá větší potíže. Úleva po transfuzi se dostaví prakticky hned, ne-
jdéle do 24 hodin. V řadě zdravotnických zařízení je možné chodit 
na transfuze i ambulantně. Výběr vhodné konzervy trvá ovšem 
několik hodin, takže je potřeba si na svou krev buď počkat, nebo si 
nechat jeden den vzít vzorek na tzv. křížovou zkoušku a na vlastní 
transfuzi přijít druhý den.

infekCe

Větší riziko infekce vám hrozí obvykle jen tehdy, když počet nor-
málních obranných bílých krvinek klesne pod bezpečnou hranici. 
To se může stát vlivem léků, které na svou CML užíváte, protože 
účinek na leukemii a na normální bílé krvinky, které vás chrání, je 
velmi podobný. Krevní obraz je proto třeba při léčbě hlídat. Pokud 
počet bílých krvinek (zejména granulocytů, které mají v obra-
ně proti infekci jednu z nejdůležitějších úloh) klesne pod hranici 
1,0 × 109/l, je riziko infekce zvenčí ve srovnání se zdravým člověkem 
už významně větší, a klesnou-li bílé krvinky ještě níž, můžete být 
ohroženi nejen mikroby ze svého okolí, ale i těmi, které si nosíte 
sami v sobě – v ústech, na kůži a ve střevě. V takových případech 
lékaři někdy radí brát už preventivně některá šetrná antibiotika 
nebo doporučí podávání růstového faktoru pro bílé krvinky G-CSF 
(přípravek – injekce Neupogen, Neulasta). Ten byste si pak píchali 
pod kůži podobně jako erytropoetin.

Pokud víte, že máte počet bílých krvinek vlivem vaší léčby nižší, 
nebo vám lékař řekne, že by mohl v blízkém období klesnout, měli 
byste ve svém zájmu dodržovat některé bezpečnostní zásady:
–  důkladně a často si mýt ruce
–  nedělat žádné špinavé práce
–  nechodit tam, kde se vyskytuje mnoho lidí pohromadě (fronty 

v obchodech, veřejné dopravní prostředky, hostince nižší kate-
gorie apod.)

Lékaři o tomto nebezpečí dobře vědí a v některých fázích nemoci 
vám budou předepisovat tablety, které hromadění kyseliny močové 
omezují (Apo-allopurinol, Milurit, Purinol apod.). Předcházet riziku 
ale můžete a máte i vy. Zásadou každé chemoterapie je dostatečný 
příjem tekutin, které pomohou všechny škodliviny z těla vyplavit. 
Zvykněte si pít za den alespoň 3 litry jakýchkoliv vhodných nápo-
jů, které je kvůli chuti nejlepší střídat – vody, čaj, většinou nevadí 
ani malé množství piva (o tom se poraďte se svým lékařem). Velmi 
vhodné jsou přírodní, tzv. alkalické minerálky: zásadité (alkalické) 
pH tekutin napomáhá rozpustnosti kyseliny močové a usnadní její 
hladký průchod ledvinami do moči. 

BOLest či tLak zvětšené sLeziny, 
zažívaCí pOtíže

Máte-li v souvislosti s CML výrazněji zvětšenou slezinu, může tlačit 
na žaludek a střeva, kam se nevejde naráz tolik jídla, na kolik jste 
bývali zvyklí. V takových případech se vyplatí rozdělit si jídelníček 
na větší počet malých porcí, jíst najednou méně, ale často. Vhodná 
budou jídla, která jsou snadno stravitelná: polévky, mléčné výrob-
ky, kaše, rozmixovaná zelenina a podobně. Vyzkoušíte si, co vám 
nejlépe vyhovuje. Pokud i tak máte pocit, že dokážete sníst málo, 
poraďte se s odborníky na výživu – najdete je v každém větším 
zdravotnickém zařízení. Poskytnou vám všemožné rady, která jídla 
si nejlépe vybrat a jak je nejlépe připravovat. Možná vám poradí 
také některé speciální výživové doplňky (Nutridrink s různými pří-
chutěmi a podobně). Dostanete je ve většině lékáren a některé 
z nich mohou být i na předpis. 

Nikdy ale nepodceňujte náhle vzniklou, intenzivní řezavou bolest 
v břiše – mohlo by se jednat o infarkt sleziny nebo hrozící prask-
nutí (rupturu) sleziny. V takovém případě potřebujete neodkladné 
vyšetření zkušeným chirurgem, většinou i vyšetření ultrazvukem 
(USG) nebo počítačovým tomografem (CT) či radioizotopy. 
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–  vyhýbat se jídlům, která se nedají tepelně upravit (saláty, majo-
nézy apod.)

Objeví-li se u pacienta s nízkým počtem bílých krvinek horečka, 
je třeba okamžitě podat účinná širokospektrá antibiotika. Infek-
ce v těchto případech mohou být totiž velmi vážné, s rychlým 
průběhem, a pokud by se zanedbaly, mohly by být i smrtelné. 
Užíváte-li tedy léky, které počty krvinek snižují, nikdy si horečku 
(38 °C a víc) „neschovávejte“ doma, až přejde. Vždy co nejdříve 
navštivte nebo volejte lékaře. Ten zkontroluje váš krevní obraz 
a poradí, co dál.

krváCení

K ochraně proti krvácení musí mít člověk správný počet krevních 
destiček. Destičky jsou nejmenší typ lidských krvinek a normál-
ně fungují tak, že ucpávají každou náhodně vzniklou trhlinku či 
skulinku v cévách a startují proces krevního srážení. Pokud je jich 
v krvi příliš málo (méně než 20 x 109/l), nebo naopak příliš mnoho 
(více než 1000 x 109/l), fungují špatně a člověk může začít krvácet 
i bez viditelného zranění. 

Krvácení do kůže (modřinky nebo drobné červené tečky – pete-
chie), krvácení z dásní či z nosu, případně průjem s temně černou 
stolicí (natrávená krev barví stolici do černa) jsou varovným sig-
nálem, který by vás měl dovést co nejdřív k lékaři a ke kontrole 
krevního obrazu. Krvácení totiž potenciálně hrozí i v důležitých 
orgánech, jako jsou mozek, oči nebo plíce, a následky pak mohou 
být vážné. Jsou-li vaše destičky v nepořádku, lékař buď upraví 
léky, které právě užíváte, nebo doporučí jiné, které sklon ke krvá-
cení omezí (např. tablety Dicynone, Pamba apod.). Je-li to oprav-
du potřeba, můžete jako první pomoc dostat destičkové koncen-
tráty – ty se připravují ve všech větších transfuzních stanicích od 
běžných dárců krve.

Máte-li počet destiček nízký, je možné obecně poradit:
–  Neberte o své vůli žádné léky, které mohou funkci destiček 

dále zhoršit (zejména acylpyrin, ibuprofen apod.). Vždy se raď-
te s lékařem, které z běžných léků na bolest a na teplotu jsou 
pro vás vhodné a které ne.

–  Neprovozujte činnosti, kde se můžete zranit.
–  K holení používejte raději elektrický holicí strojek než břitvu.
–  Zuby si čistěte měkkým kartáčkem, případně jen smotkem vaty 

s ústní vodou.
–  Varujte se násilného smrkání, nezvedejte těžké předměty.
–  Pečujte o pravidelnou stolici. Upravte si jídelníček tak, abyste 

netrpěli zácpou (zácpa může podporovat krvácení z koneč-
níku).

Není samozřejmě třeba podléhat panice při každé malé modřince. 
Organismus má zpravidla velkou regulační rezervu a při nedostat-
ku destiček si stavění krve kompenzuje jinými mechanismy. Mno-
ho lidí s jinými nemocemi než CML žije dlouhodobě bez problémů 
i při velmi nízkých destičkách.

MOčOvé kaMénky, Dna

Rozpouštěním nadbytečných krvinek vzniká mnoho odpadních 
látek, které se z organismu postupně vylučují močí a stolicí. Jen 
málo z nich se může ve vašem těle dočasně zadržovat a škodit. 
Jedním z rizikových odpadů je kyselina močová, která se hromadí 
v krvi a při přílišném nadbytku se může usazovat v kloubech nebo 
v ledvinách. Zadržení kyseliny močové v kloubech se projevují jako 
dna – otok a zarudnutí některého kloubu, který pak bolí, často hlav-
ně v noci. V ledvinách mohou zas vznikat močové kaménky, v akut-
ním případě se mohou ucpat všechny ledvinové kanálky a ledviny 
přestávají dobře fungovat. 


