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Transplantace  ledvin

1. kadaverosní ( od dárce s mozkovou smrtí)
2.  živý dárce : 

a) příbuzenská  (related living donor)
b) nepříbuzenská  ( non- related living donor)

3. xenotransplantace ( opice,prase,pes,králík)

preemptivní transplantace (bez předchozí dialýzy, většinou 
living donor)





Historie laparoskopie

- první  laparoskopická cholecystektomie byla
provedena  v r. 1987 P. Mouretem v Lyonu

- první laparoskopická nefrektomie byla provedena 
Claydmanem r. 1991 a trvala 8 hodin



Příbuzenské  Tx  ledvin

 14.05.2002
1.laparoskopická nefrektomie v ČR
u žijícího dárce

Doc. MUDr. Jan Dostalík CSc.



Výhody minimálně invazivních metod 

- minimální invazivita
- operace je prováděna bez většího řezu pomocí 

laparoskopického instrumentaria
- lepší pooperační komfort
- lepší kosmetický efekt
- menší bolesti
- kratší rekonvalescence,včasnější návrat do práce
- menší výskyt kýl v operační ráně



Kontraindikace laparoskopických operací

Absolutní kontraindikace:
- infekce břišní stěny, akutní peritonitida ,hypovolemický šok

- sepse, nekorigovaná koagulopatie, kardiální insuficience 
ejekční frakce  LK pod 40% dle ECHO

- plícní onemocnění s těžkou  obstrukcí a restrikcí,intrakraniální 
hypertense



Kontraindikace laparoskopických operací

Relativní kontraindikace:

- výrazná obezita
- pacienti s anamnesou rozsáhlých břišních operací s možnými 

adhezemi
- aneurysma břišní aorty
- ascites při pravostranném srdečním selhávání



Angio CT vyšetření dárce ledviny





Dynamická scintigrafie dárce ledviny



Studená a teplá ischémie
Teplá ischémie:
- doba od přerušení krevního oběhu

v odebíraném orgánů do jeho ochlazení.
Studená ischémie:
- je doba po kterou je vyjmutý orgán 

v ledové tříšti až po obnovení oběhu 
v těle příjemce.



Příbuzenská Tx ledvin
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Příbuzenská Tx ledvin



Příbuzenská Tx ledvin





Laparoskopická nefrektomie u žijícího dárce v ČR
r. 5/2002 – 8/2019

IKEM                                    cca 394
Plzeň                                           0
Brno                                            21                        
Hradec  Králové                           28
Olomouc                                         2
Ostrava                                         46

Celkem v ČR               491



Děkuji za pozornost
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