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 Indikace
 Předtransplantační vyšetření
 Soubor pacientů – waiting list
 Organizace 



1. Syndrom krátkého střeva
2. Poruchy motility GIT
3. Poruchy funkce enterocytů
4. Neoplazie (desmoidy)
5. Portosystémová trombóza



1. Jaterní léze v souvislosti s TPN 
2. Více jak dvě sepse do roka nebo jedna 

fungální sepse; stav po ARDS nebo MOF v 
souvislosti se sepsí

3. Uzávěr více jak dvou hlavních žilních 
přístupů

4. Vysoké odpady ze stomie s minerálovou a 
vodní dysbalancí obtížně hraditelnou

5. Nádory
6. Kvalita života



• Celkově lepší přežívání 
pacientů i štěpů
• Výrazně rychlejší 

úzdrava
• Menší spotřeba orgánů
• Prevence lékové 

závislosti pacientů a 
vytváření 
multirezistentních 
kmenů
• Plná rehabilitace s 

návratem do normálního 
života 

Včasná indikace k Tx

Grant D, Abu-Elmagd K, Reyes J, Tzakis 
A, Langnas A, Fishbein T, Goulet O and 
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Dawned. Annals of Surgery. 241(4): 
607-613, 2005.



1.   KO+diff.; panel T Ly 
2.   Quick; PT; APTT; INR
3.   ABO; HJA;  /tissue typing/ 
4.   mineralogram:      - Na, K, Cl; Ca; P; Mg;Fe;  - 

feritin; /TIBC/;transferin; saturace Fe    Měď; ceruloplasmin; Se; 
Zn; Cr; Mn 

 5.  JT: bili; AST; ALT; GMT; ALP; NH3
 6.   albumin; prealbumin; CB;  
 7.   kreatinin; urea;  8.     M+S; K+C moče  
 9.   amylasa; lipasa 
10.  diabetologické vyš: - glykémie; C peptid; hladina Insulinu  
11.  protein S; Antitrombin III; Lupus anticoagulant;    

anticardiolipidové protilátky; protrombinové mutace; dAPC 
rezistence; totální homocystein; faktor V Leiden; MTHFR C677T 
genová variace 

12.  ANA; AMA; játra/ledvina antimicrosom; antithyroglobulin;         
protilátky proti hladkému svalu   

13. TSH; T3; T4; HgB-A1C; parathyroidní hormon 
14. HBsAg; HBsAb; HBcAb;HBeAg; HBeAb; HBV-DNA;   Hepti-Max; 

HCVAb; HAV total Ab   
15. HIV 
16. CMV IgG; EBV IgG; Varicella titr protilátek; EBV;          Herpes 

Zoster IgG   
17. CEA; Ca 19-9; AFP; PSA (muži nad 40roků)
18.   testosteron (muži); estrogen (ženy)   
19. hladina Cortisolu; Cortisol stimulační test (0-30-60-90min) 20. 

  carnitin, cholinesterasa   
21. Cryptococcus agens 
22. haemokultura 3x   
23. vit A; vit B1, B6, B12; C; 
25   hydroxyvitamin D; vit E 24.  
 24   hod sběr moče: clearance kreatininu, dusík urey; Ca;  Mg; Na; 

K; protein; celkový objem  

  ZOBRAZOVACÍ VYŠ. 
    1. CT hlavy: nativ / kontrast i.v.  2. CT hrudníku: 

nativ /kontrast i.v.  3. CT břicho + MP: nativ/ 
kontrast per os/ kontrast i.v.  4. SONO břicha  5. 
Doppler játra / ledviny /  6. Doppler horní a dolní 
končetiny 7. Doppler karotid  8. CT/ PET : kontrast 
per os/ kontrast i.v.  9. CT AG: - truncus coeliacus  
             - a. mes. sup. Plus venosní fáze -  
a.lienalis plus venosní fáze  10. abdominální 
angiogram:       - a.hepatica comunis      - a. 
lienalis s venosní fází      - a. mes.  sup. s venosní 
fází  11. venogram:       - horní a dolní končetiny   
- venokavogram   

 BIOPSIE JATER: transjugulární / SONO   
KARDIOLOGICKÉ VYŠ.   1. EKG 3. jícnové  ECHO 4. 

adenosin thalium test 5. dobutamin stress test 6. 
katetrizační vyšetření:      - koronarografie      - 
pravé srdce u hyperkoagulačních stavů 

PLICNÍ VYŠETŘENÍ     1. dechové testy 2. krevní plyny 
3. (bronchoskopie)   

VYŠ. OSTEOPORÓZU   1. DEXA Scan 2. densitometrie  
HEPATOGASTROENT     VYŠ.       1. GFS 2. 

Enteroskopie / ev. vyš. stomií  3. Kolonoskopie 4. 
EndoSONO horní / dolní 5. kapslová enteroskopie 
6. polykací akt, žaludek, duod. vodnou k.l./ 
barium 7. pasáž vodnou k.l./ barium 8. 
manometrie 9. vyšetření motility   

GYNEKOL. VYŠ.     1. PAP 2. gynekol. SONO 3. 
mamogram / SONO prsů   

STOMATOLOG.VYŠ.     
ANESTESIOLOG.VYŠ.    
PSYCHOLOG. VYŠ.       
JINÉ VYŠETŘENÍ       
POJIŠŤOVNA    



 Splnění indikačních kriterií
 Nepřítomnosti kontraindikací
◦ Malignita
◦ HIV 
◦ Aktivní infekce !!!!
◦ Non compliance 



 1987 subtotální kolektomie pro FAP
 1989 resekce pro mesenchymální nádor
 1993 Ca recti resekce recta
 1994 reresekce + resekce tenkých kliček ponecháno 60cm
 2002 ablace prsu pro Ca s CHXTh
 DPV dr.Beneš NNH
 Recidivující sepse (St.Aureus, Candida opakovaně)
 Postupná trombóza všech merginálních žil –od roku 2008 Hickmanův 

katetr v.fem. l.sin

ZÁVĚR: zařazena na WL k izolované transplantaci tenkého střeva z 
indikace:

11.  SBSy
12.  recidivující sepse včetně kandidových
13.  vyčerpání cévních přístupů
14.  Histol: steatóza jater (40-50%); periportální až septální fibróza

První návštěva v IKEM 11/2007; zahájení předtransplantačního skríningu 
3/2008



 1997 partiální resekce astrocytomu s Xth
 2008 objemný tumor retroperitonea vycházející z 

radixu zaujímající duodenum, pankreas a větší část 
radixu tenkých kliček inoperabilní- histol.desmoid

 Zvracení, stenoza duodena v oblasti D3 obtížně 
prostupná pro přístroj

 KPV dr-Dastych Brno
 CT tumor v oblasti DJ se stenosou a prestenotickou 

dilatací
ZÁVĚR: desmoidní tumor retroperitonea 
Indikace: 
8. Revize a resekce s v.s. very SBSy
9. Multiorgánová transplantace: žaludek, duodenum, 

pankreas, tenké střevo



 Peoperační nález po 
resekci celého D+J
+I s DIA a 
ponecháním BCh



 Gynekologická operace pro zánět
 1997 LAR pro adenoCa s následnou XTh při FAP
 2004 totální kolektomie s terminální ileostomií
 2005 operace pro desmoid
 Recidivující ileosní stavy
 2006 opakovaně chir. intervence s adhezeolysou, plastická 

peritonitis, nová stomie nad překážkou z exklusí velké 
části IT

 11/06  enterovesikální píštěl, trvale septický stav, 
„kontinuálně atb th“ při zavedené KPV dr.Dastych Brno

ZÁVĚR: SBSy při vyřazení větší části IT; enterovesikální píštěl; 
septický stav

INDIKACE: 
10.Revize, vyřešení sepse, odstranění píštěle, pokus o 

obnovení kontinuity max.části IT
11.Dle nálezu  zařazení na WL



4.2.2008
-peroperační cystoskopie + 
sondage ureterů
-objemný zapáchající absces 
MP s corpus alienum do 
kterého vrostlé IT a MM
-resekce IT s ponecháním  35 
cm DJ s terminální 
jejunostomií
-biopsie jater: steatóza jater 
50% bez známek fibrózy



 SBTx léčebná modalita
 Správná indikace
 Včasná konzultace transplantačního centra
 Včasné zahájení předtransplantačních 

vyšetření a předtransplantační přípravy


