1. Úvod
1.1. Historie transplantací kostní dřeně a hematopoetických buněk
1.2. Hematopoetická kmenová buňka, její niky a její transplantace
2. Vybrané praktické aspekty HCT
2.1. Farmakologické základy vysokodávkované chemoterapie
2.2. Celotělové ozáření jako součást předtransplantační přípravy
2.3. Předtransplantační přípravné režimy
2.4. Imunologické aspekty HCT, mechanismus imunitní tolerance
2.5. Farmakologická i nefarmakologická imunosuprese po HCT
2.6. Indikace k HCT
2.7. Kontraindikace HCT
2.8. Lékové interakce v souvislosti s HCT
3. Dárcovství a zdroje hematopoetických buněk k HCT, organizace programů HCT
3.1. Odběr a zpracování kostní dřeně a periferních hematopoetických buněk pro HCT
3.2. Předtransplantační vyšetřování kandidátů HCT a dárců HC
3.3. HLA kompatibilita a testy kompatibility
3.4. Registry dobrovolných dárců HC
3.5. Postup při hledání a výběru vhodného dárce HC
3.6. Klinické zázemí programů HCT
3.7. Administrativní zázemí programů HCT a role transplantačního koordinátora
3.8. Zákonné regulace a akreditace programů HCT
4. Zásady podpůrné léčby u nemocných po HCT
4.1. Zásady aplikace antiemetik
4.2. Zásady aplikace hematopoetických stimulujících faktorů
4.3. Podávání transfuzních přípravků
4.4. Parenterální a enterální výživa
4.5. Diferenciální diagnostika krvácení u nemocných s poruchami hemostázy
4.6. Horečka nejasného původu, systémové infekce
4.7. Bakteriální infekce
4.8. Invazivní mykotické infekce
4.9. Cytomegalovirové infekce
4.10. Vybrané virové infekce
4.11. Virové hepatitidy
4.12. Další infekce
4.13. Prevence infekcí
5. Monitorace, komplikace a problémy po HCT
5.1. Nemoc z reakce štěpu proti hostiteli
5.2. Sledování funkce štěpu, relaps základní choroby, imunologická rekonstituce po HCT
5.3. Další komplikace po HCT
6. Péče o nemocné po HCT
6.1. Dietní a režimová opatření
6.2. Intenzivní péče
6.3. Paliativní péče a ukončení terapie
6.4. Léčba bolesti
6.5. Follow-up nemocného v prvním roce a long-term follow-up
6.6. Očkování
6.7. Sociální a psychologické aspekty
6.8. Psychosociální a etické aspekty HCT v dětském věku
6.9. Etické problémy
6.10. Kvalita života
7. Principy a výsledky vybraných druhů HCT
7.1. Alogenní transplantace od HLA shodných sourozenců a částečně neshodných příbuzných dárců
7.2. Alogenní HCT od nepříbuzných dárců HLA shodných i částečně neshodných
7.3. Haploidentické HCT, principy, rozdíly, použití, výsledky
7.4. HCT se zdrojem hematopoetických buněk z pupečníkové krve
8. HCT v léčbě maligních i nemaligních nemocí
8.1. HCT v léčbě těžké aplastické anémie a paroxysmální noční hemoglobinurie
8.2. HCT v léčbě chronické myeloidní leukémie
8.3. HCT v léčbě ostatních myeloproliferací
8.4. HCT v léčbě akutní myeloidní leukémie
8.5. HCT v léčbě akutní lymfoblastické leukémie
8.6. HCT v léčbě myelodysplastického syndromu
8.7. HCT v léčbě mnohočetného myelomu
8.8. HCT v léčbě nehodgkinských lymfomů a Hodgkinova lymfomu
8.9. HCT v léčbě chronické lymfatické leukémie
8.10. Role HCT v léčbě dospělých nemocných se solidními nádory
8.11. HCT v léčbě maligní histiocytózy a mastocytózy
8.12. HCT v léčbě autoimunitních onemocnění
8.13. AIDS a HCT
8.14. HCT v léčbě maligních onemocnění krvetvorby u dětí
8.15. HCT v léčbě získaných a vrozených nemaligních onemocnění krvetvorby u dětí
8.16. HCT v léčbě vrozených imunodeficitních stavů
8.17. HCT v léčbě lyzosomálních a peroxisomálních střádavých onemocnění
8.18. Alogenní HCT u osteopetrózy a poruch makrofágů a granulocytů
8.19. HCT v léčbě dětí se solidními nádory
9. Budoucnost transplantace hematopoetických buněk
Literatura
Zkratky
Rejstřík

