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žijící dárce  orgánů                   zemřelý dárce orgánů

dárce po smrti mozku
donation after brain death DBD

dárce s nevratnou zástavou cirkulace 
donation after circulatory death DCD

Dead Donor Rule

princip non-maleficence
respekt k autonomii

je možné spolehlivě stanovit, zda je člověk živý, nebo mrtvý 
jakmile je člověk prohlášen za mrtvého, nelze mu uškodit 



orgány tkáně

srdce kůže

plíce (obě plíce najednou, jedna plíce) kosti (celé, části)

játra (celá játra, segmenty, hepatocyty) šlachy

pankreas (celý, segment, ostrůvky) měkké tkáně 

tenké střevo rohovka

ledviny srdeční chlopeň

kombinace orgánů cévy (tepny, žíly)

kůstky vnitřního ucha

části končetin

obratle

kostní dřeň



➢ Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů
Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění zákona
č. 228/2005 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 
44/2013 Sb., zákona č. 100/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 202/2017 Sb

➢ Vyhláška č. 114/2013 Sb., o stanovení bližších podmínek posuzování zdravotní způsobilosti a rozsahu vyšetření žijícího nebo zemřelého dárce tkání 
nebo orgánů pro účely transplantací (vyhláška o zdravotní způsobilosti dárce tkání a orgánů pro účely transplantací)

➢ Vyhláška č. 115/2013 Sb., o stanovení specializované způsobilosti lékařů zjištujících smrt a lékařů provádějících vyšetření potvrzující nevratnost 
smrti pro účely odběru tkání nebo orgánů určených pro transplantaci (vyhláška o specializované způsobilosti lékařů zajišťujících a potvrzujících 
smrt pro účely transplantací)

➢ Vyhláška č. 434/2004 Sb., o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděných dat do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným 
odběrem tkání a orgánů

➢ Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
➢ Předpis č. 97/2019 Sb., zdroj: Sbírka zákonů ročník 2019,
➢ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR / 
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

➢ Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
➢ Věstník MZ č. 10/2004

Právní normy pro odběry orgánů a transplantace v České republice

zákonná povinnost poskytovatele zdravotních služeb informovat o možných dárcích příslušné TC
možnost užití orgánů od dárců žijících i zemřelých
zemřelý dárce: předpokládaný souhlas, popis vyšetření dárce, požadavky na kvalifikaci lékařů

transplantační zákon
upravuje podmínky darování, odběrů a transplantací  orgánů lidského původu za účelem poskytování léčebné péče

transplantační zákon, novely, vyhlášky, doporučení odborných společností

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-285
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-434
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=celex%3A32016R0679
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-110


Doporučení odborných společností

➢ Doporučení představenstva ČLK č. 1/2010 k postupu při rozhodování o změně léčby 
intenzivní  na léčbu paliativní u pacientů v terminálním stavu, kteří nejsou schopni 
vyjádřit svou vůli      

➢ Doporučený postup před odběrem orgánů od zemřelých dárců po nevratné zástavě 
oběhu. 2013 (ČSARIM, ČSIM, ČTS)

➢ Mezioborový doporučený postup: Péče o zemřelého dárce orgánů s diagnózou 
smrti mozku. 2018 (ČSARIM, CSIM, SOT, ČTS)



• osoba v příbuzenském nebo nepříbuzenském vztahu k příjemci
• darování osobě blízké → svobodný a informovaný souhlas 
• darování orgánu jiné osobě než blízké → výslovný projev vůle, schválení odborné etické komise

párový orgán (ledvina, plicní lalok) nebo část orgánu, který je obnovitelný (játra)
odběr nesmí vážným způsobem ohrozit zdraví nebo život dárce
→ podrobné vyšetření, psychologický pohovor před odběrem
dlouhodobé sledování po odběru

Žijící dárce orgánu

nezávislá etická komise: 5 členů, lékaři, klinický psycholog a právník

pacient → zdravý člověk ASA I, II
odstranění zdravého orgánu nebo jeho části

finanční kompenzace: 
• náhrada účelně a prokazatelně vynaložených výdajů a ušlý výdělek v prokázané výši

nejvýše ve výši dvojnásobku průměrné mzdy (Ministerstvo práce  sociálních věcí)
• dárce informován před odběrem, nutno požádat do 24 měsíců ode dne provedení odběru orgánu

podmínka: dobrovolnost + minimalizace rizika
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2 Zemřelý dárce orgánu

Smrt
➢ nevratná ztráta funkce celého mozku, včetně mozkového kmene
nebo 
➢ nevratná zástava krevního oběhu

Transplantační zákon

Zástava oběhu: splnění 2 ze 3 kritérií
➢ absence organizované elektrické aktivity na EKG
➢ vymizení pulzové křivky při invazivní monitoraci krevního tlaku
➢ absence mechanické aktivity srdce při ultrazvukovém vyšetření 

DBD i DCD: 
souhlas s odběrem, kontraindikace odběru, kritéria dárce, požadavky na kvalifikaci lékařů



Kontraindikace odběru orgánů od zemřelého dárce

• zemřelý/zákonný zástupce vyslovil nesouhlas 

Národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem orgánů

vyslovení nesouhlasu v nemocnici před ošetřujícím lékařem + svědkem

• zemřelého nelze identifikovat

• medicínské kontraindikace - ohrožení života příjemce → screening dárce

anamnéza  a fyzikální vyšetření, laboratorní vyšetření, radiologické vyšetření, odběr 
orgánů, (pitva): zodpovídá TC provádějící odběr



anamnéza  a fyzikální vyšetření nádorové onemocnění
jizvy na těle
spontánní krvácení do mozku bez anamnézy hypertenze
evidence AV malformace

laboratorní vyšetření biochemie, krevní obraz, koagulace, sérologie,…. (dle 
koordinátora), archivace sér

radiologické vyšetření rtg vyšetření srdce a plic
CT a sonografie (včetně lymfatických uzlin) 

odběr orgánů makroskopické vyšetření orgánů dutiny břišní a hrudní 
(včetně uzlin)

histologické vyšetření rychlá biopsie
u tumorů mozku důkladné vyšetření celého tumoru

pitva povinná ze zákona
• zdravotní
• soudní (nařízení vyšetřovatelem při podezření na 

trestný čin)

Vyšetření dárce
→ identifikace kontraindikací odběru a transplantace
→ posouzení kvality orgánů



povinnost ošetřujícího lékaře informovat vhodným způsobem osoby blízké o možnosti odběru

• osoba blízká projevuje zájem o pacienta

• pacient za života prokazatelně nevyslovil nesouhlas s poskytováním informací

• zápis o předání informace do dokumentace

podání informace nikoliv získání souhlasu
ČR: nesouhlas rodiny není závazný
→ konsenzus 
posmrtné darování orgánu je v nejlepším 
zájmu pacienta 

nezletilí a právně nezpůsobilé osoby: zákonný zástupce musí být informován vždy

Pohovor s rodinou

➢ infaustní prognóza
➢ možnost darování orgánů
➢ možnost odstoupení od odběru 

odběrovým týmem
➢ přítomnost rodiny u pacienta



2a Zemřelý dárce orgánu po smrti mozku DBD

Koncept smrti mozku

1959: 1. koncept mozkové smrti – coma dépassé

P. Mollaret a M. Goulon popsali „le coma dépassé“ (ireverzibilní kóma)

1968: neurologická kritéria smrti mozku

Harvard Medical School
poprvé v dějinách lékařství je smrt definována i při zachování krevního oběhu 
smrt mozku = smrt jedince

Nat Rev Neurosci 2005 



smrt mozku
úplná a trvalá ztráta všech funkcí mozku včetně mozkového kmene
„smrt podle neurologických kritérií“ popisuje způsob stanovení smrti

příčina smrti mozku
přerušení proudění okysličené krve do mozku a/nebo následek devastujícího poranění mozku 
(poranění hlavy, nitrolební krvácení, mozková příhoda, poranění mozku, srdeční zástava)

JAMA 2020;324(11):1078-1097, Neurosurg Clin N Am 24 (2013) 469–482, JAMA 2020;324(11):1116

diagnóza smrti mozku

persistentní kóma (bez fotoreakce, verbální, motorické reakce na bolestivý stimul)
nejsou výbavné reflexy mozkového kmene
není spontánní dechová aktivita



Algoritmus pro stanovení smrti podle neurologických kritérií

N Engl J Med 2021; 385:2554, Crit Care 2020;24:648

✓ hluboké bezvědomí (Glasgow Coma Scale 3) reverzibilní příčiny
✓ přítomna ireverzibilní strukturální léze mozku známé příčiny
✓ ireverzibilní ztráta funkce mozku včetně funkce mozkového kmene
✓ bez dechové aktivity: apnoický test
✓ bez výbavných reflexů mozkového kmene = nelze vyvolat reflex s

centrem v mozkovém kmeni (areflexie nad C1)

NUTNO VYLOUČIT
✓ intoxikace
✓ tlumivé a relaxační účinky léčiv
✓ metabolický nebo endokrinní rozvrat
✓ primární podchlazení

Matoucí faktory při diagnostice smrti mozku

poranění horní krční páteře
přetrvávající integrita spinálních reflexů (30–50 % dárců)
kardiovaskulární reflexy
opožděné neurologické zotavení
terapeutická hypotermie
samospouštění ventilátoru



zornicová areflexie (oboustranné chybění fotoreakce)

nepřítomnost korneálního reflexu oboustranně

chybění vestibulookulárního reflexu oboustranně

absence motorické reakce na algický podnět aplikovaný v inervační oblasti hlavových nervů

nepřítomnost kašlacího reflexu nebo jakékoliv motorické reakce na hluboké tracheobronchiální odsávání

Vyšetření reflexů hlavových nervů přítomnost/nepřítomnost nikoliv intenzita 
zaznamenat nemožnost vyšetřit (chybění oka, poranění ucha)



podmínky provedení testu

• teplota jádra ≥ 36,5 st. C

• systolický krevní tlak ≥ 90 mmHg/12 kPa

• pozitivní bilance tekutin v předchozích 6 hodinách

vyšetření

• preoxygenace (10 minut, 100% O2)

• odpojení od ventilátoru 

(pokud PaO2 ≥ 200 mmHg/26,7 kPa, PaCO2 ≥ 40 mmHg/5,3 kPa)

• katétr s O2 do průdušnice k bifurkaci (6 l/min)

• 8-10 minut observace hrudníku a břišní stěny, monitorace změn vitálních funkcí 

potvrzení apnoického testu

• nejsou zaznamenány dýchací pohyby

• PaCO2 ≥ 60 mmHg/8,0 kPa

nebo 

elevace PaCO2 o více než 20 mmHg/2,7 kPa oproti výchozí hodnotě

modifikace při ECMO

přidávání CO2 do oxygenátoru - 8% objem CO2 → PaCO2 65–70 mmHg

není-li možnost přidávání CO2 - lze množství CO2 zvyšovat snížením průtoku „sweep gas“ (0.5-1 

l/min při zachování oxygenace x riziko hypoxie 

podle N Engl J Med 2001,344:1215, Crit Care 2020;24:648

Apnoický test

průkaz absence spontánního dýchání v přítomnosti plného stimulačního účinku CO2 
po stanovení příčiny kómatu, nepřítomnosti reakcí a chybění reflexů mozkového kmene

nedostatečná preoxygenace, vysoký A-a gradient (> 300 mmHg) - edém, infiltráty, hypotenze (STK < 90 mmHg), acidóza (pHa< 7.30)
CAVE: oběhová nestabilita v průběhu testu



Vyšetření klinických známek smrti mozku 
• jedenkrát dvěma na sobě nezávislými lékaři

u dětí do 1 roku dvakrát s odstupem nejméně 48 hodin. 
• alespoň jeden z lékařů zjišťujících smrt mozku možného dárce musí mít specializovanou způsobilost:
dospělí: AIM/neurologie/neurochirurgie
děti do 18 let: AIM/neurologie/neurochirurgie/zvláštní odborná způsobilost v oboru dětská neurologie
dítě do 27. dne života: specializovaná způsobilost v oboru dětské lékařství nebo neonatologie

lékaři, kteří zjišťují smrt nesmějí provádět odběr orgánů od zemřelého dárce nebo transplantace a 
nesmějí být ošetřujícími lékaři uvažovaného příjemce

Protokol o zjištění smrti

(vyhláška č. 115/2013 Sb.) 



angiografie mozkových tepen

mozková perfuzní scintigrafie

počítačová tomografická angiografie

transkraniální dopplerovská ultrasonografie

vyšetření sluchových kmenových potenciálů (BAEP)

Potvrzení nevratnost klinických známek smrti mozku instrumentární metodou

vyjímka: 
jasně objektivně prokázaná těžká strukturální infratentoriální léze 
= provádí se pouze klinické vyšetření



➢ dysregulace autonomního nervového systému
➢ dysfunkce neuroendokrinního systému
➢ zánětlivá reakce, imunologická aktivace

histologické poškození orgánů

projevy provázející smrt mozku závisí
• na etiologii a časovém průběhu smrti mozkového kmene (kompenzační mechanismy)
• na době uplynulé od smrti mozkového kmene

funkce míchy nedotčená, přetrvávají somatické i viscerální reflexy (UPV, perfuzní tlak)

Intensive Care Med 2019

Proces smrti mozku



systém důsledky smrti mozku
kardiovaskulární myokardiální poškození

ztráta vaskulárního tonu

dysrytmie

hypovolémie

hemodynamická nestabilita (hypertenze, hypotenze)
plicní zvýšení kapilární permeability

neurogenní plicní edém
endokrinní hypothalamo/hypofyzární dysfunkce

hypotermie

diabetes insipidus

hypernatrémie

hyperglykémie
hematologický koagulopatie

diseminovaná intravaskulární koagulace
imunitní systémová zánětlivá reakce

endoteliální poškození



Změna paradigmatu:

Jaké jsou cíle?
hemodynamická stabilizace
podpora homeostázy až do odběru
omezení poškození diagnostickými a podpůrnými postupy
dosažení maximální možné viability orgánů/tkání

dárce po smrti mozku potřebuje intenzivní péči
péče o dárce = péče o několik příjemců orgánů

optimální podmínky
pro
zotavení mozku

optimální podmínky
pro
zotavení orgánů

➢ doporučení evidence based pro „organ-protective intensive care“ jsou slabá
➢ většina doporučení na úrovni odborného úsudku a klinických zkušeností
➢ extrapolace výsledků jiných studií v intenzivní medicíně

Péče o dárce po smrti mozku



arteriální katetr, CŽK, NGS,PMK, ETK/TSK

fyziologické funkce EKG a srdeční frekvence 
krevní tlak 
centrální žilní tlak
saturace hemoglobinu kyslíkem pulzní oxymetrií
kapnometrie
tělesná teplota (tělesné jádro) 
diuréza, bilance tekutin 

laboratorní parametry elektrolyty (Na, K, Cl, Ca, Mg, P)

krevní plyny, acidobazická rovnováha, laktát

glykémie

krevní obraz

urea, kreatinin, bilirubin, AST, ALT, ALP, GMT

koagulační vyšetření

mikrobiální screening sputum, moč, sekrety, hemokultury

Monitorace dárce



Hemodynamika

Tekutinová terapie

krystaloidní roztoky: balancované, hypotonické, CAVE Na, Cl
korekce hypernatrémie (SNa < 155 mmol/l) 
syntetické koloidní roztoky

Tepová frekvence

60–120 /min

dysrytmie: korekce odstranitelných příčin

bradyarytmie: dobutamin, isoprenalin, adrenalin, dopamin 

atropin

tachyarytmie: viz doporučení kardiologické společnosti

Krevní tlak

systolický/střední arteriální tlak: 90–100 mmHg/65–80 mmHg

noradrenalin a/nebo vasopresin, dobutamin

cíl: co nejnižší dávka vazopresorů

hypertenze: labetalol, esmolol, nitráty, urapidil
vazoaktivní podpora 80–90% dárců

Terapeutické postupy



• elevace hlavy 35o

• kontrola zajištění dýchacích cest a ventilačního režimu
• prevence pneumonie v souvislosti s UPV
• orální dekontaminace 
• protektivní ventilace

Vt = 6–8 ml/kg (ideal body weight)
PEEP = 5–10 cm H2O (normální plíce)
plateau pressure < 30 cm H2O /peak pressure < 35 cm H2O
titrace PEEP a FiO2 k udržení SaO2 > 90% u dárců s akutním poškozením plic

diabetes insipidus → podání syntetických analogů vazopresinu

glykemie → 6–10 mmol/l, optimálně kolem 8 mmol/l, inzulin kontinuálně, glukóza

kortikosteroidy → ne rutinně, hydrokortison u hemodynamicky nestabilních

hormony štítné žlázy → ne rutinně

Dýchací systém a péče o dýchací cesty

Endokrinní systém a metabolismus 



Jiné terapeutické intervence

restriktivní transfuzní strategie
krevní transfuze při hemoglobinu pod 70 g/l (deleukotizované transfuzní přípravky) 
substituce koagulačních faktorů a/nebo trombocytů - klinické projevy koagulopatie

polohování a prevence tlakového poškození
prevence poškození rohovky 
profylaxe stresových vředů
profylaxe hluboké žilní trombózy
terapie infekce
nutriční podpora ve formě roztoků glukózy 
tělesná teplota minimálně 35 °C, ideálně 36–37 °C

Hematologický a koagulační systém



preparace orgánů - perfuze - explantace

manipulace s orgány
přesuny tekutin, krevní ztráty
projevy spinálních, neuromuskulárních a kardiovaskulárních reflexů

cross clamping ascendentní aorty (počátek CIT) = konec péče o dárce

anesteziologická péče při odběru: pokračování intenzivní péče o dárce

Cíl: minimalizace poškození odebíraných orgánů a zajištění jejich adekvátní perfuze

• monitorace  = velký operační výkon
• protektivní ventilace, recruitment
• hemodynamická stabilizace:

infuzní roztoky, event. transfuzní přípravky
vazodilatancia, vazopresory, atropin

• normotermie
• nedepolarizující myorelaxancia
• opioidy, volatilní anestetika (ke stabilizaci dárce)
• prostaglandiny, kortikoidy při odběru plic
• heparin, kalium

Odběr orgánů

přístroje pro ex-vivo perfuzi orgánů normotermní nebo hypotermní

velký operační výkon

studená ischemie (CIT): srdce, plíce do 4 hod, játra do 12 hod, pankreas do 16 hod, ledviny do 30 hod



2b Zemřelý dárce orgánu po nevratné zástavě cirkulace DCD

➢ stav neslučitelný s přežitím
➢ nejsou splněna všechna klinická kritéria smrti mozku
➢ pacienti s těžkým postižením mozku různé etiologie

85 % devastující poškození mozku (ischemické poškození, nitrolební krvácení, trauma)
15 % non-neurologické příčiny (NZO, RI, posthypoxické poškození)

každý pacient na ICU, jehož další intenzivní léčba je marná a u něhož je plánován přechod na paliativní péči 
by měl být zvažován z hlediska potenciálního DCD dárcovství a hlášen na příslušné transplantační centrum

známá totožnost dárce
zemřelý za života nevyslovil nesouhlas s posmrtným odběrem orgánů/tkání

(Registr osob nesouhlasících s posmrtným darováním orgánů)
známá doba provádění kardiopulmonální resuscitace
není medicínská kontraindikace k odběru orgánů



1

srdeční zástava mimo nemocnici, žádný pokus o 

resuscitaci

zemřelý při příjezdu do ZZ

nekontrolovaný

2
srdeční zástava s neúspěšnou resuscitaci, v 

nemocnici nebo mimo ni
nekontrolovaný

3
srdeční zástava po plánovaném odnětí podpůrné 

péče – přechod na paliativní péči: v podmínkách JIP
kontrolovaný

4
srdeční zástava u DBD čekajícího na odběr orgánů 

nebo v jeho průběhu
nekontrolovaný/kontrolovaný

5
srdeční zástava u pacienta v nemocnici mimo JIP

[euthanázie]

nekontrolovaný

[kontrolovaný]

V ČR: DCD maastrichtské kategorie 3 (event. 4 a 2)

Maastrichtská klasifikace DCD. Kategorie 1–5. (podle: Eurotransplant Manual. 5th Ed. 2010, Transplantation 2014;97:258–264)

Maastrichtská klasifikace

kontrolovaný odběr = zástava cirkulace důsledkem plánovaného omezení terapie na JIP
nekontrolovaný odběr = odběr orgánů po neočekávané srdeční zástavě nebo po neúspěšné resuscitaci

Kategorie DCD



§10 4a) pokud se smrt zjišťuje na základě nevratné zástavy oběhu, musí k tomu dojít na JIP, ARO, operačním sále nebo na
příjmovém oddělení či ambulanci nemocnice.
§10 4b) možnost orgánového odběru pokud smrt byla zjištěna na základě ukončení neúspěšné resuscitace

DCD: Doporučení odborných společností

➢ Doporučení představenstva ČLK č. 1/2010 k postupu při rozhodování o změně léčby intenzivní na léčbu paliativní u
pacientů v terminálním stavu, kteří nejsou schopni vyjádřit svou vůli.

➢ Doporučený postup před odběrem orgánů od zemřelých dárců po nevratné zástavě oběhu. 16.6.2013. ČSARIM,
ČSIM, ČTS.

Smrt
➢ nevratná ztráta funkce celého mozku, včetně mozkového kmene
nebo 
➢ nevratná zástava krevního oběhu



orgán minut

ledviny 120

játra 30

plíce 60

pankreas 30

pokles MAP pod 50 mmHg
nebo 
pokles SpO2 pod 70%

Funkční teplá ischemie

zahájení perfuze orgánu perfuzním roztokem 

Tolerovatelná doba 
teplé ischemie

nedojde – li k zástavě oběhu do 2–4 hodin
→ ukončení odběrové pohotovosti 
→ pokračování paliativní péče, rodina

přístroje pro ex-vivo perfuzi orgánů normotermní nebo hypotermní



• diagnostika smrti, odběr a transplantace orgánů se řídí právními úpravami 
v jednotlivých státech, v ČR možný odběr od všech kategorií dárců

• cílem intenzivní péče o dárce DBD je minimalizovat negativní účinky smrti 
mozku na orgány

• DCD by mělo být rutinně zvažováno u každého pacienta na ICU s infaustní
prognózou při přechodu na paliativní péči

• včasné rozpoznání potenciálního dárce orgánů na jednotce intenzivní péče, 
intenzivní kardiovaskulární monitoring a resuscitace dárce po potvrzení smrti 
mozkového kmene mají rozhodující význam pro maximalizaci odběru orgánů

konzultace v případě dotazů: evki@ikem.cz


