
TRANSPLANTACE LEDVINY
 
Vážená paní, pane 

jako nemocný/á s nezvratným selháním ledvin jste zařazen/a do seznamu 
čekatelů na transplantaci ledviny. Aktuálně jste byl/a vybrána systémem pro přirazení 
kadaverózní ledviny, nebo Vám ledvinu chce darovat Vám osob
je zlepšení kvality vašeho života tak, aby jste nemusel/a docházet na hemodialýzu, 
nebo provádět peritoneální dialýzu. Za normálních okolností je jednomu pacientovi 
voperována zpravidla jedna nová ledvina. Jen ojediněle se může stát
dárcovských ledvin od zemřelého dárce je zhoršená. V
jednoho pacienta nabízeny obě ledviny. Jedná se o tzv. duální transplantaci.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Popis výkonu: 
 
Výkon se provádí v celkové narkóze. Ledvina se ukládá do
její cévy se přišijí na vaší kyčelní cévy. Následně se močovod ledviny přišije k vašemu 
měchýři. Do něj je vložen při operaci stent (tenká hadička, která umožní zhojení místa 
sešití močovodu a močového měchýře). Dále se do rány v
sekrety vznikající při hojení rány. V případě, že se jedná o duální transplantaci, pak se 
ledviny vládají každá na jednu stranu do kyčelních jam. Stejně tak na závěr operace 
jsou do obou ran vloženy drenáže.

 
Alternativy výkonu: 
 

Alternativou tohoto výkonu je jej 
na hemodialýzu, která bude očišťovat Váš organizmus od škodlivých látek. Budete 
nucen/a ji navštěvovat 3x týdně. Případně provádět dialýzu peritoneální. Stav se může 
zhoršovat, váš celkový stav také, můžete se cítit slabý. 
 
Péče po výkonu: 
 

Po operaci budete umístěn na 
(nefrologické oddělení). Cílem naši péče bude vás co nejdřív mobilizovat, zahájit příjem 
stravy per orálně, obnovit 

TRANSPLANTACE LEDVINY 

jako nemocný/á s nezvratným selháním ledvin jste zařazen/a do seznamu 
čekatelů na transplantaci ledviny. Aktuálně jste byl/a vybrána systémem pro přirazení 
kadaverózní ledviny, nebo Vám ledvinu chce darovat Vám osoba blízka. Cílem operace 
je zlepšení kvality vašeho života tak, aby jste nemusel/a docházet na hemodialýzu, 
nebo provádět peritoneální dialýzu. Za normálních okolností je jednomu pacientovi 
voperována zpravidla jedna nová ledvina. Jen ojediněle se může stát
dárcovských ledvin od zemřelého dárce je zhoršená. V takovém případě jsou pro 
jednoho pacienta nabízeny obě ledviny. Jedná se o tzv. duální transplantaci.

Výkon se provádí v celkové narkóze. Ledvina se ukládá do podbřišku, kyčelní jámy a 
její cévy se přišijí na vaší kyčelní cévy. Následně se močovod ledviny přišije k vašemu 
měchýři. Do něj je vložen při operaci stent (tenká hadička, která umožní zhojení místa 
sešití močovodu a močového měchýře). Dále se do rány vloží drén, který odvádí 
sekrety vznikající při hojení rány. V případě, že se jedná o duální transplantaci, pak se 
ledviny vládají každá na jednu stranu do kyčelních jam. Stejně tak na závěr operace 
jsou do obou ran vloženy drenáže. 

ternativou tohoto výkonu je jej neprovést. V takovém případě budete odkázán 
na hemodialýzu, která bude očišťovat Váš organizmus od škodlivých látek. Budete 
nucen/a ji navštěvovat 3x týdně. Případně provádět dialýzu peritoneální. Stav se může 

celkový stav také, můžete se cítit slabý.  

Po operaci budete umístěn na lůžko intenzivní péče Gerontometabolické kliniky 
Cílem naši péče bude vás co nejdřív mobilizovat, zahájit příjem 

stravy per orálně, obnovit střevní pasáž a zbavit vás drenáží (drén operační rány, 

jako nemocný/á s nezvratným selháním ledvin jste zařazen/a do seznamu 
čekatelů na transplantaci ledviny. Aktuálně jste byl/a vybrána systémem pro přirazení 

a blízka. Cílem operace 
je zlepšení kvality vašeho života tak, aby jste nemusel/a docházet na hemodialýzu, 
nebo provádět peritoneální dialýzu. Za normálních okolností je jednomu pacientovi 
voperována zpravidla jedna nová ledvina. Jen ojediněle se může stát, že funkce 

takovém případě jsou pro 
jednoho pacienta nabízeny obě ledviny. Jedná se o tzv. duální transplantaci. 

podbřišku, kyčelní jámy a 
její cévy se přišijí na vaší kyčelní cévy. Následně se močovod ledviny přišije k vašemu 
měchýři. Do něj je vložen při operaci stent (tenká hadička, která umožní zhojení místa 

loží drén, který odvádí 
sekrety vznikající při hojení rány. V případě, že se jedná o duální transplantaci, pak se 
ledviny vládají každá na jednu stranu do kyčelních jam. Stejně tak na závěr operace 

V takovém případě budete odkázán 
na hemodialýzu, která bude očišťovat Váš organizmus od škodlivých látek. Budete 
nucen/a ji navštěvovat 3x týdně. Případně provádět dialýzu peritoneální. Stav se může 

Gerontometabolické kliniky 
Cílem naši péče bude vás co nejdřív mobilizovat, zahájit příjem 

střevní pasáž a zbavit vás drenáží (drén operační rány, 



cévka). Budeme se snažit předejít možným pooperačním komplikacím a v případě jejich 
vzniku jich co nejdříve efektivně odstranit.  

 
Komplikace: 

Jakýkoliv chirurgický výkon je vždy velká zátěž pro organismus. Každý takový 
výkon je zatížen množstvem komplikací, které se objeví v průběhu operace, hned po 
operaci, nebo v pozdějším období. Můžou se vyskytovat od lehkých až po ty smrtelné. 
Některé z nich najdete v následujícím přehledu 
 

Časné komplikace 
 
Krvácení patří mezi možné pooperační komplikace obecně, jeho četnost není vysoká, 

zpravidla není tak závažná, že by vyžadovala krevní transfuzi. V extrémním 
případě, když je krvácení významné, může skončit novou operací, jejímž cílem je 
zastavit krvácení a odstranit nahromaděnou krev. 

Teplota téměř po každé operaci se může objevit zvýšená teplota. Ta není způsobena 
infekcí, ale reakcí organismu na operaci. V tomto případě teplota nepřevyšuje 
38°C a během 48 hodin odezní. 

Bolest je nejčastějším příznakem po jakékoliv operaci. Té se zabránit nedá, dá se však 
účinně tlumit. Vnímání bolesti je u každého jiné, nelze tedy dopředu odhadnout její 
intenzitu. Pokud budete trpět bolestí, pak si neváhejte říci ošetřujícímu personálu. 
Ten zajistí její adekvátní podání léků proti bolesti.  

Zástava pohybu střev - příznak, se kterým se setká v různé míře každý pacient po 
operaci s otevřením břišní dutiny. Po operaci vám budou podány léky, které rychle 
střevní pohyb obnoví.  

Infekce rány je komplikace, která není častá. Přesto vám před a bezprostředně po 
operaci budou podány antibiotika, aby se riziko rozvoje infekce minimalizovalo. 
Infekce se objevuje až několik dnů po operaci. Projevuje se zvýšením bolesti v 
ráně, vzestupem teploty, zatvrdnutím v ráně a celkovým zhoršením stavu. Pokud 
budete některý z těchto příznaků pozorovat, ihned upozorněte ošetřující personál. 

Únik moče v bezprostředním pooperačním období se může objevit únik moče z 
močových cest do drénu nebo okolí ledviny, nebo také sekrece lymfy do operační 
rány. Kontrolu drenáže a UZ břicha se tento problém odhalí a následně řeší 

Funkčnost štěpu - štěp může ihned začít pracovat, nebo bude nutné Vás ještě 
několikrát dialyzovat. Vzácně se stává, že štěp nikdy funkční nebude. 

 
Pozdní komplikace 

 
Kýla v jizvě  je komplikací operačního výkonu, která se může objevit i několik týdnů po 

operaci. Je způsobena nedokonalým zhojením operační rány v důsledku 
přetěžování ještě nezhojené rány, ale i v důsledku metabolických poruch 
(diabetes, poruchy výživy). Vzhledem ke zvolenému laparoskopickému přístupu se 
její riziko významně snižuje. 

Rychlý nárůst hmotnosti 
po propuštění je nezbytné sledovat tělesnou teplotu a váhu a výdej moči. 
Jakékoliv významnější změny je potřebné ihned konzultovat s vaším nefrologem. 
Může se jednat o zadržování tekutin a to je pro organizmus nebezpečné. 

Poruchy metabolizmu 
Pozdějšími komplikacemi transplantace může být porucha kostního 
metabolismu, která se projeví bolestí kostí, nově se může objevit cukrovka. 



Nádorové onemocnění 
každý transplantovaný se musí pečlivě sledovat a hlásit všechny změny i z toho 
důvodu, že u transplantovaných se objevuje podstatně více zhoubných nádorů. 
Pokud půjdete na sluníčko, je nezbytné používat krém s vysokým faktorem, 
minimálně 25. Jen tak lze předejít kožním nádorům a změnám. 

Snížená kožní citlivost v okolí rány, nejčastěji v důsledku přerušení nervových vláken. 
Seróm v ráně   

jedná se o čirý, nehnisavý sekret, který může vyžadovat odstranění, a to 
odstraněním několika stehů a jeho vypuštěním. Závažnější může být jeho 
infikování. Tento zánět si obvykle vyžaduje dlouhodobé převazy. 

 
Operační výkon je vždy velká zátěž pro organismus. Přestože veškerá vyšetření 
prokázala, že operace je pro vás bezpečná, může nastat některá z obecných 
komplikací, které nemají souvislost s typem vaší operace, jako například: 
 

Obecné komplikace 
 

Alergická reakce  tato reakce se může objevit při přípravě k operaci během operace i 
v pooperačním průběhu. Jedná se o přecitlivělost na podaný lék nebo desinfekční 
prostředek. Může se projevit jako kopřivka, zarudnutí, svědění kůže, ale může mít 
i podobu závažnější jako jsou dechové obtíže, celková slabost, pokles krevního 
tlaku s rozvojem šokového stavu. Projevuje se nejčastěji do několika vteřin nebo 
minut po podání léku nebo desinfekčním prostředku (při desinfekci operačního 
pole). Tato reakce se může vyskytnout také kdykoli i u pacientů, kteří dosud 
nejsou na nic alergičtí. Pokud budete podobnou reakci pozorovat, pak ihned 
informujte zdravotní personál. 

Trombóza hlubokých žil dolních končetin 
Tato komplikace se může objevit během operace a v pooperačním období. Jedná 
se o vytvoření krevní sraženiny v žilním systému dolních končetin. Největším 
rizikem je odtržení této sraženiny, kdy je krevním řečištěm odplavena do plicních 
cév, které může ucpat. Závažnost této komplikace závisí na velikosti této 
sraženiny a místu, kde k ucpání došlo. V konečném důsledku pak může způsobit 
dechové obtíže, šokový stav nebo při velkém objemu i smrt. Riziko trombózy se 
zvyšuje s nehybností po operaci, nehybností končetin, dehydratací, dále u 
pacientů, kteří trpí onemocněním žil dolních končetin nebo u takových, kteří již 
podobnou komplikaci prodělali. Jako prevenci vzniku této komplikace podáváme 
látky na ředění krve po dobu imobilizace. 

Srdeční komplikace 
Vyskytují se během operace nebo v pooperačním období. Operace i pooperační 
stav je pro celý organizmus velmi náročná zátěž, která může způsobit srdeční 
nepravidelnost (arytmii), infarkt nebo srdeční selhávání, zejména u pacientů s již 
známým srdečním onemocněním. 

Selhání ledvin nebo jater 
Může se vzácně vyskytnout při operaci nebo v pooperačním průběhu. Jedná se o 
vzácnou komplikaci po rozsáhlých výkonech, kdy po dlouhé operaci a narkóze 
může dojít ke zhoršení funkce jater nebo ledvin. 

Riziko závažného postižení a smrti po operaci 
Každá operace i pooperační průběh může ve výjimečných případech mít závažné 
komplikace, které mohou vést k trvalé invaliditě nebo ke smrti pacienta  

 



Všem závažným komplikacím se snažíme předcházet a v případě jejich výskytu je 
ihned co nejúčinněji řešit. 
 
Doporučení po propuštění: 
 
Operace by pro vás neměla znamenat změnu v dietním režimu. Je potřeba jen 
dodržovat příjem tekutin, minimálně 2 litry denně, aby byla chráněna Vaše nová ledvina 
před vznikem kamenů, infekcí nebo funkčních poruch. Po dobu 6-12 týdnů od operace 
bude třeba se vyvarovat fyzické zátěže. Fyzické šetření bude v rozsahu běžných 
činností. Sportovní výkony pak doporučujeme až 2-3 měsíce po operaci. Kontrola v 
urologické ambulanci je u nekomplikovaného průběhu je za měsíc po operaci, v 
případě vzniku obtíží ke kontrole v urologické ambulanci samozřejmostí. Pečlivě 
dodržujte hygienu. Omývání rukou po použití WC doplňte pravidelnou hygienou a to 
hlavně meziprstních prostorů, přirození, konečníku, podpaží a dutiny ústní. Jste 
mnohokrát více náchylní k onemocněním těchto míst infekčními chorobami. 
Nepoužívejte běžná mýdla, ale spíše gely s kyselým pH. I po propuštění domů je 
nezbytné, abyste nadále užíval léky na potlačení imunitního systému, které Vám byly 
nasazené v nemocnici. Tyto léky jsou nezbytné pro fungování nové ledviny, a proto je 
nikdy samovolně nevysazujte. Po operaci Vašeho typu budete dlouhodobě pravidelně 
sledováni nefrologem, aby byla včas diagnostikována případná komplikace ve smyslu 
poruchy funkce Vaší nové ledviny. 


