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• ortotopická transplantace/heterotopická transplantace

• čekací listina: registr čekatelů na transplantaci

• studená ischemie: doba od počátku promývání orgánu konzervačním roztokem do doby obnovení průtoku krve v 
orgánu po transplantaci

(srdce, plíce do 4 hod, játra do 12 hod, pankreas do 16 hod, ledviny do 30 hod)

• teplá ischemie: doba od zástavy oběhu dárce do zahájení promývání orgánu konzervačním roztokem (cíl: co nekratší
doba, limity teplé ischemie podle jednotlivých orgánů)

• cross-match: reakce mezi lymfocyty dárce a sérem příjemce

• rejekce: imunologická reakce mezi obrannými mechanizmy příjemce a antigeny dárce, která může vést ke zničení štěpu 
i ohrožení příjemce (akutní, chronická)

Základní pojmy

ledviny, pankreas: heterotopicky, napojení na cévní struktury a vývody, reperfuze
játra, srdce, plíce: explantace původního, orgánu, vložení orgánu, reperfuze



Indikace k transplantaci

orgán hlavní indikace

srdce dilatační kardiomyopatie
ischemická choroba srdeční 

plíce chronická obstrukční plicní nemoc
cystická fibróza
idiopatická plicní fibróza
onemocnění s deficitem alfa-1 antitrypsinu
plicní arteriální hypertenze

játra cirhóza
metabolická, vaskulární onemocnění
tumory
akutní selhání jater

ledviny chronické onemocnění ledvin 
se závislostí na dialýze/predialyzační

pankreas diabetes mellitus 1

střevo sy krátkého střeva



✓ ASA III – IV/ E
✓ základní onemocnění chronické/akutní selhání orgánu
✓ komplikace souvisejí s orgánovou dysfunkcí a její terapií
✓ komorbidity
✓ léky a interakce
✓ imunosuprese
✓ cévní přístup (trombózy, AV shunt k dialýze)
✓ ATB profylaxe

Transplantace orgánů: anestezie

• zkušený anesteziologický tým
• přístrojové vybavení (autotransfuzní přístroj, ROTEM, ECMO, mechanické podpory srdce, infuzní pumpy, ohřev pacienta…)
• dostupnost STATIM laboratoře
• dostupnost transfuzních přípravků a krevních derivátů

Podmínky

zařazování na čekací listinu, komplikace, bezprostřední příprava, pooperační péče, komplikace po transplantaci
anesteziologické postupy shodné s obecným přístupem (celková, regionální)
+ specifika postupů podle transplantovaného orgánu
velký výkon: kardiochirurgie, cévní chirurgie, hrudní chirurgie, velké břišní výkony, urologie, bariatrie, gynekologie



• obtížná intubace, riziko aspirace, ventilace (ascites, výpotky)
• oběhová nestabilita (tekutiny, tahy za cévy, útlak orgánů při preparaci)
• krevní ztráty – zdroje, koagulopatie, portální hypertenze
• reperfuzní syndrom
• ischemicko-reperfuzní poškození orgánu (časná dysfunkce)
• infekce, sepse 
• SIRS, sy uvolnění cytokinů
• metabolické poruchy, iontová dysbalance
• riziko hypotermie

Transplantace: očekávané komplikace

• technické komplikace, opakované revize plánované/akutní
• krvácení
• oběhová nestabilita 
• dysfunkce štěpu (kontrola biochemických markerů, USG/ECHO,…)
• infekce, sepse
• neurologické komplikace
• akutní poškození ledvin (oběhová nestabilita, hypoperfuze, městnání, nefrotoxická

medikace - inhibitory kalcineurinu, ATB)
+ specifické komplikace v souvislosti s určitým orgánem

Během výkonu

Bezprostředně po transplantaci



srdce ECMO, mechanické podpory, MO, plicní hypertenze

plíce ECMO, kolonizace, MO, plicní hypertenze

játra akutní selhání jater, acute-on chronic: MODS, sepse, NTH, AKI, CRRT během výkonu
cirhóza: sarkopenie, renální dysfunkce, encefalopatie, iontová dysbalance (hyponatrémie), plicní syndromy, 
hepatopulmonální sy, portopulmonální hypertenze
ascites, výpotky, koagulační poruchy, polycystóza
cirhotická KMP, hyperkinetická cirkulace, systolická a diastolická dysfunkce, ci KMP, EKG abnormality ( QT 
interval), falešné neurotransmitery, deplece noradrenalinu,  denzita β-adrenergních receptorů,  citlivost 
myokardu na katecholaminy
aspirace, varixy jícnu

pankreas obtížná intubace, aspirace, cévní vstupy, otlaky, nekrózy

ledvina obtížná intubace (DM, kostní choroba), cévní vstupy, AVF, hyperklémie, hyperhydratace, polycystóza
(současná bilat NE)

střevo malnutrice, závislost na opioidech, cévní vstupy, infekce, dlouhý výkon, otoky, reperfuzní sy

děloha dlouhý výkon, poloha – útlak nervů

Specifické rizikové situace



Potransplantační imunosuprese

Imunosupresivní režimy

imunosupresivní protokoly
riziko rejekce, imunogenicita allograftu
transplantovaný orgán, transplantační centrum

indukční
metylprednisolon, polyklonální/monoklonální protilátky
udržovací - dlouhodobá 
kortikoidy, antimetabolity, inhibitory kalcineurinu, mTOR inhibitory
antirejekční terapie 
kortikoidy, antilymfocytární preparáty, imunoglobuliny
+ výměna plazmy, imunoadsorpce

nežádoucí účinky imunosupresiv



CNI (tacrolimus, cyclosporin): lékové interakce 

inhibitory CYP 450 → ↓ metabolismu
→ zvýšení hladiny CNI a mTOR inhibitorů
makrolidy claritromycin, erytromycin, azitromycin, 
gentamicin)
antimykotika (azoly)
antiarytmika: blokátory kalciových kanálů (diltiazem, 
verapamil), amiodaron
metoclopramid, virostatika, metronidazol
grepová šťáva

induktory CYP 450 → ↑ metabolismu
→ snížení hladiny CNI a mTOR inhibitorů
antibiotika (rifampicin, izoniazid)
antiepileptika (fenytoin, karbamazepin, fenobarbital)
octreotid, ticlodipin
třezalka

Clin J Am Soc Nephrol 2010;5:1518, IntechOpen 2018



• transplantace orgánu

• pravidelné kontroly po transplantaci

• operační výkony akutní/plánované

• hospitalizace plánované/akutní

• stavy, vyžadující intenzivní péči

(související/nesouvisející s tx orgánem)

Pacient s transplantovaným orgánem



funkce transplantovaného orgánu

stabilní, dobrá fce štěpu
postupné ↓ fce: chronická rejekce, vaskulopatie
akutní ↓fce: akutní rejekce, porucha cévního zásobení
specifické komplikace → technika transplantace

úroveň imunosuprese a důsledky dlouhodobé imunosuprese

kombinace, délka podávání, hladiny, rejekční epizody, viry 
✓ infekce
✓ malignity
✓ metabolické změny (de novo potransplantační diabetes)
✓ poškození ledvin
✓ kardiovaskulární účinky (hypertenze)
✓ neurologické účinky

rekurence základního onemocnění

indikace k transplantaci, základní onemocnění, komorbidity

Předoperační hodnocení
komplexní předoperační vyšetření + zdravotní problémy specifické pro transplantaci

ASA IV (věstník MZ 1/2018) 

diabetes, hypertenze, epilepsie, renální dysfunkce, 
dřeňový útlum, lymphoproliferace, adrenální insufficience



Anestezie pacientů s transplantovaným orgánem

anestezie: všechny typy
anestetika s krátkým poločasem a nižším podílem orgánové metabolizace
monitorace dle rozsahu výkonu a stavu pacienta, monitorace svalové relaxace

Imunosuprese:
• dostupnost léků
• možnost měření hladin CNI (odběr ráno před podáním) 
• CNI, kortikoidy, antimetabolity nevysazovat perioperačně
• kortikoidy standardní dávka, NE zvýšení dávky peroperačně
• mTOR inhibitory 5–10 dní ex před operačním výkonem 

↑ riziko kardiovaskulárních komplikací
DM v anamnéze: 
obtížná intubace, gastroparéza, riziko aspirace, riziko proleženin

Best Pract Res Clin Anaesth 2008, Anesthesiol Clin 2017, IntechOpen 2018

CAVE: hypoxie, hypoperfuze stěpu → oxygenace, normovolémie, Hb



antibiotická profylaxe: 
standardně dle doporučení ústavního mikrobiologa

zajištění DC: obtížná OTI DM, graft vs host disease, lymfoproliferace
časná extubace x u pacientů po tx plic až je-li schopnost odkašlat

cévní přístupy
částečné/úplné uzávěry velkých žil → USG navigace
po transplantaci srdce: neužívat přístup via VJI dx (biopsie)
AV zkrat, PICC katetry, permcath

deleukotizované transfuzní přípravky!

CAVE: modifikovaná odpověď na vazopresory a inotropika
sympatická denervace tx ledviny: ↑ efekt NOR na renální vaskulární rezistenci
denervace tx srdce: ↑klidová TF, ↓ reakce na inotropika, reakce na stresory pomalejší

profylaxe stresového vředu, tromboprofylaxe LMWH

Adv Anest 2010,  E J Anaesthesiol 2011, E J Anesthesiol 2018

pooperační analgézie
nepodávat nesteroidní antiflogistika (GIT krvácení, nefrotoxicita, hepatotoxicita)



srdce

Transplantovaný orgán – specifické faktory

ledvina

játra

pankreas

plíce

denervace srdce: klidová TF (90-110/min), ↓tolerance zátěže, chybí bolest při ischemii
závislost na preloadu, chybí kompenzační tachykardie, špatná tolerance hypovolémie
↑ pohotovost k arytmiím, EKG 2 P vlny (síň dárce a příjemce)
nepřímo působící katecholaminy, digoxin, atropin, nifedipin - ↓efekt
ztráta baroreflexů a sympatické reakce na laryngoskopii a OTI, ↓reakce na hloubku anestezie a anlagézie
masáž karotického sinu, Valsalvův manévr bez efektu na TF
koronární nemoc štěpu (AS + chronická rejekce), infekce: mediastinitis, pneumonie

IMC (BK), lymfokéla, močový leak, obstrukce močovodu, JJ stent, krvácení, trombóza/stenóza cévy 
↑riziko KV komplikací, hypertenze
↓GFR a efektivní průtok ledvinami, ↓vylučování léků → prodloužené působení
rekurence primárního onemocnění (IgA nefropatie, MPGN, ANCA vaskulitida)

rekurence primárního onemocnění, biliární anastomózy, trombóza v. portae, a. hepatica, CAVE hemokoncentrace, 
poškození ledvin, intraabdominální infekce 

denervace plíce: oslabený kašlací reflex , mukociliární clearance
porušená lymfatická drenáž a vaskulární permeabilita→ edém plic
bronchiální dehiscence, kolonizace, infekce, obliterující bronchiolitis = chronická rejekce

střevo technické komplikace, denervace, translokace, lymfatická dysfce, rejekce, infekce, GVHD, CAVE dehydratace 

komplikace technické (trombóza, krvácení, píštěl), pankreatitida štěpu, infekce  intraabdominální, ranné
↑riziko onemocnění koronárních tepen, makroangiopatických komplikací a sy diabetické nohy
přetrvává syndrom ztuhlých kloubů, gastropatie, retinopatie



IS otupuje/minimalizuje objektivní i subjektivní příznaky zánětu
klinický obraz infekce a sepse variabilní, často nereflektuje závažnost stavu
↓schopnost tvorby zánětlivého infiltrátu při granulocytopenii
↓febrilní reakce
neinfekční příčiny febrilie (rejekce, vedlejší účinky léků)
neinfekční příčiny orgánové dysfunkce

U imunosuprimovaných pacientů by měla být infekce zvažována při každé změně jejich klinického stavu!

laboratorní nálezy mohou být modifikovány 
leukopenie při terapii antimetabolity
↓ odezva v bílém krevním obraze 
→ CRP, PCT, presepsin, cytokiny (IL6)…….

ideální biomarkery neexistují
→ kombinace, zavedené markery se známými charakteristikami

neoplastické procesy

rejekce alogenního štěpu

graft-versus-host-disease

relaps autoimunitních onemocnění

projevy orgánové toxicity IS

amyloidóza

vaskulitidy

důsledek terapeutických intervencí

Diagnostika infekce po transplantaci

Infekce po transplantaci solidních orgánů



→ denní hodnocení, kontrola funkce štěpu, kontrola hladin CNI, navrácení imunosupresiv po odeznění kritického stavu

Omezení/odnětí imunosupresivní terapie při závažné infekci

individuální hodnocení závažnosti stavu a rizika rejekce orgánu

antimetabolity (mykofenolát), mTORi (sirolimus, everolimus)

prednison → hydrocortison

CNI

Nat Rev Dis Prim 2016, New Engl J Med 2018, Nephrol Dial Transplant 2020



evki@ikem.cz

transplantační centrum ČR transplantační programy

Institut klinické a experimentální medicíny 

Praha

srdce, játra (dospělí i děti), 

ledviny, slinivka břišní, Langerhansovy 

ostrůvky, tenké střevo, děloha, 

kombinace orgánů
Centrum kardiovaskulární a transplantační 

chirurgie Brno

srdce, játra, ledviny, kombinace orgánů

Fakultní nemocnice Motol Praha plíce, srdce (děti), ledviny (děti)

Fakultní nemocnice Ostrava ledviny

Fakultní nemocnice Plzeň ledviny

Fakultní nemocnice Olomouc ledviny

Fakultní nemocnice Hradec Králové ledviny


