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1. ÚVOD
Tématem diplomové práce je sledování úspěšnosti transplantací pankreatu a
možnosti jejího ovlivnění edukací.
Jejím cílem je analýza sledování endokrinní funkce transplantovaného pankreatu
pomocí intravenózního glukózového tolerančního testu. Druhým cílem je posouzení
významu edukace pacienta transplantační koordinátorkou na úspěch transplantační
léčby.
Pracuji v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) na Klinice diabetologie
jako transplantační koordinátorka. S pacienty po transplantaci přicházím do styku
téměř denně. Kombinované transplantace ledviny a pankreatu se zde provádí od
roku 1983. V té době se transplantovala pouze část slinivky dárce. Od roku 1994 se
začala používat technika transplantace celého pankreatu s drenáží pankreatického
vývodu do močového měchýře a extraperitoneálním uložením. Od roku 1999 byla
zavedena metoda transplantace celého pankreatu s drenáží vývodu do střeva. Tato
metoda poskytuje srovnatelné výsledky s menším výskytem metabolických
komplikací jako dehydratace a acidózy. Do konce roku 2009 bylo provedeno 341
kombinovaných transplantací ledviny a slinivky břišní, 47 izolovaných transplantací
pankreatu a 32 transplantací Langerhansových ostrůvků.
V první části práce se zaměřuji na anatomii a fyziologii ledviny, slinivky břišní a na
problematiku transplantace. V další části se věnuji transplantaci jako metodě léčby
diabetu, tj. izolované transplantaci pankreatu, kombinované transplantaci ledviny a
pankreatu a jejich komplikacím. Poté popisuji hodnocení úspěšnosti transplantace
se zaměřením na metabolickou funkci štěpu pankreatu (provádění a interpretace
výsledků intravenózního glukózového tolerančního testu) a také na kvalitu života
nemocných po úspěšné transplantaci. Zvláštní část práce věnuji edukaci pacienta
před a po transplantaci a hodnocení dotazníku předloženého nemocným v naší
ambulanci.
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2. KLINICKÁ ČÁST
2.1. Anatomie a fyziologie slinivky břišní a ledvin
Slinivka břišní (pankreas) má vzhled šedě růžové velké žlázy se zevně patrnou
kresbou lalůčku. Je dlouhá 12 - 16 cm, má hmotnost 60 - 90 g a táhne se za
žaludkem napříč po zadní stěně břišní od duodena doleva až ke slezině.
Na pankreatu se rozlišuje:
▪ caput pancreatis
▪ corpus pancreatis
▪ cauda pancreatis
Caput pancreatis (hlava pankreatu) je rozšířená, uložená v konkavitě duodena, před
tělem obratle L2. Za hlavou pankreatu je kmen portální žíly.
Corpus pancreatis (tělo pankreatu) je užší než hlava a táhne se doleva přes břišní
aortu. Dosahuje až k levé ledvině a dolním okrajem se stýká s tračníkem (v oblasti
duodenojejunální flexury).
Cauda pancreatis (ocas pankreatu) dosahuje jako protažený výběžek těla doleva
před levou ledvinou až ke slezině.

Anatomie slinivky (21)
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Slinivka má dvě části:
▪ pars exocrina pancreatis
▪ pars endocrina pancreatis
Pars exocrina pancreatis - exokrinní část pankreatu je složená tuboalveolární žláza,
pokrytá tenkým pouzdrem, z něhož do žlázy vstupují jemná septa, dělící žlázu na
lalůčky různého tvaru. Vývody pankreatu začínají vsunutými vývody z acinů a
pokračují jako intralobulární a interlobulární vývody. Ty pak vstupují do hlavních
vývodů pankreatu - ductus pancreaticus a ductus pancreaticus accesorius.
Pars endocrina pancreatis - endokrinní část je tvořena skupinami buněk, které jsou
roztroušeny v exokrinní složce pankreatu jako ohraničené Langerhansovy ostrůvky
o velikosti 0,1 - 0,5 mm, v počtu kolem 1 milionu. Počet endokrinních buněk je
různý, nápadně více ostrůvků je v ocasu slinivky.

Exokrinní funkce
Exokrinní část slinivky břišní produkuje 1 - 2 litry pankreatické šťávy za 24 hod.
Pankreatická šťáva je zásaditá (pH kolem 8,5), tvořená převážně vodou, ionty
HCO3- a enzymy. Tyto enzymy jsou proteázy (enzymy štěpící bílkoviny),
pankreatické amylázy (štěpící v ústech již naštěpené škroby), pankreatické lipázy
(nejúčinnější enzym štěpící tuky), nukleázy (štěpící nukleové kyseliny), elastázy,
fosfolipázy a kolagenázy.
Do skupiny proteolytických enzymů patří trypsin, chymotrypsin a karboxypeptidáza
A a B. Tyto enzymy jsou vytvářeny a vylučovány z pankreatu v neaktivní podobě
jako trypsinogen, chymotrypsinogen a prokarboxyláza A a B.
Řízení sekrece pankreatu je nervové (nepodmíněnými a podmíněnými reflexy) a
humorální. Složení pankreatické šťávy výrazně závisí na podnětu z duodena.
Jestliže je v duodenu přítomen tuk, vyplaví se cholecystokinin (CCK) a zvýší sekreci
pankreatické šťávy bohaté na enzymy. CCK stimuluje také sekreci žluči, v ní
přítomné žlučové kyseliny pomáhají tuky emulgovat (nechat rozpadnout na malé
kapičky). Enzymy působí pouze na povrchu, a tak se díky emulgaci proces trávení
tuků urychlí. Jestliže se do duodena dostane chymus s nízkým pH, stimuluje
vylučování sekretinu a pankreas začne uvolňovat šťávu s bohatým obsahem vody a
HCO3- (účelem je zředění a neutralizace chymu), ale s nízkým obsahem enzymů.
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Sekretin
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sekrece

vody

a

hydrogenuhličitanu, zvyšuje jí až 150 násobně.

Endokrinní funkce
Vnitřně sekretorickou část slinivky tvoří tzv. Langerhansovy ostrůvky umístěné
difúzně ve tkáni žlázy. Tyto struktury byly objeveny v roce 1869 Paulem
Langerhansem. Pankreas zdravého člověka obsahuje asi 1 milion ostrůvků, každý
z nich pak asi 3000 endokrinních buněk. Nejdůležitější buněčné typy každého
ostrůvku tvoří buňky B (produkující inzulin), A (produkující glukagon), D (tvořící
somatostatin) a PP (tvořící pankreatický polypeptid). Hlavním úkolem inzulinu a
glukagonu je udržování hladiny glykemie ve fyziologickém rozmezí (3,5 - 5,5
mmol/l).

Langerhansův ostrůvek (24)
Každý ostrůvek lidského pankreatu má dřeň, tvořenou převážně B-buňkami a kůru
z ostatních buněčných typů, mezi kterými dominují buňky A. Inzulin vzniká v Bbuňkách z původního genového produktu preproinzulinu odštěpením částí molekuly
(vznik proinzulinu) a poté ještě odštěpením C-peptidu. Molekula inzulinu se skládá
ze dvou polypeptidových řetězců, řetězce A, který má 21 aminokyselin a řetězce B,
obsahujícího 30 aminokyselin. Oba řetězce jsou propojeny dvěma disulfidickými
můstky.
Hlavní funkcí inzulinu je snížit glykemii a zvýšit utilizaci glukózy (zvýšením
prostupnosti buněčných membrán pro glukózu a zvýšením aktivity těch enzymů v
buňce, které odpovídají za její zpracování). Sekrece inzulinu je řízena jednoduchou
zpětnou vazbou - zvýšená hladina glukózy v plazmě zvyšuje sekreci inzulinu.
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Zvýšená sekrece inzulinu se projevuje snížením glykemie. Snížená sekrece inzulinu
se projevuje souborem příznaků pojmenovaných úplavice cukrová (diabetes
mellitus). Jde o poruchu metabolismu cukrů s laboratorním nálezem hyperglykemie
(zvýšené hladiny glukózy v plazmě).
B-buňky ostrůvků produkují také amylin, polypeptid skládající se z 37 aminokyselin.
Depozita amylinu jsou charakteristická pro ostrůvky nemocných diabetem 2. typu.
Ostrůvkový amylin je hormonálně aktivní protein, který snižuje senzitivitu na inzulin
a tlumí syntézu glukagonu. Může být jednou z příčin inzulinové rezistence.
V A-buňkách pankreatu se tvoří glukagon. Jeho hlavní funkcí je zvyšování glykemie
stimulací glykogenolýzy (štěpením glykogenu) v játrech a glukoneogenezy (tvorby
glukózy z glycerolu a aminokyselin), nepřímo zvyšuje sekreci inzulinu. (2, 11, 12)

(23)
Účinky inzulinu
Hlavní

intracelulární

účinky

inzulinu

jsou

zvýšení

odběru

živin

buňkami

z extracelulární tekutiny a biosyntetické procesy, tedy například syntéza glykogenů,
triacylglycerolů a proteinů. Zvýšení odběru glukózy buňkou je zabezpečeno
zvýšením počtu glukozových transportérů na buněčném povrchu. Inzulin zásadně
ovlivňuje glukózový transportér GLUT-4 přítomný v buňkách kosterního a srdečního
svalu a v adipocytech. Transport glukózy do těchto buněk je tedy závislý na inzulinu.
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Ostatní glukózové transportéry, a tedy transport glukózy do buněk dalších tkání,
ovlivňuje inzulin jen okrajově.

Ledviny jsou párovým orgánem, svým tvarem částečně připomínající obří fazole.
Jsou uloženy v dorzální části těla pod bránicí.
Z jedné strany jsou ledviny chráněny kostěnými strukturami páteře, z druhé strany je
z velké části překrývají žebra. Navíc jsou ledviny uloženy za mohutnou vrstvou
svaloviny (m. latissimus dorsi) a jsou obaleny tukovou vrstvou a vazivovým
pouzdrem, které plní nejen funkci mechanické ochrany, ale i tepelně izolační.
Ledvina se anatomicky dělí na kůru a dřeň. Součástí dřeně je mnoho ledvinných
pyramid, které přecházejí v ledvinné papily. Ty následně ústí do ledvinných kalichů
(calices renales minor et major) vlévajících se do ledvinné pánvičky (pelvis renalis).
Z pánvičky vyúsťuje močovod (urether) odvádějící definitivní moč do močového
měchýře (vesica urinaria). Močový měchýř vyúsťuje močovou trubicí (urethra) z těla
ven.
Základní funkční jednotkou ledvin je nefron. Ten se skládá z glomerulů, ve kterých
probíhá filtrace krve a systému kanálků (tubulů), které zpětnou resorpcí vrací
většinu profiltrované tekutiny zpět do krve.
Glomerulus sám leží v Bowmannově pouzdře (je jím obalen) a dohromady tvoří
Malpighiho tělísko. Do něj přivádí krev vysokotlaká arterie (vas afferens), která se
větví ve složitou kapilární glomerulární pleteň. Po filtraci odtékají nepřefiltrované
složky krve z glomerulu odvodní cévou (vas efferens), z té v oblasti kůry odstupuje
cévní řečiště, jež má výhradní monopol na zásobení dřeně krví a jež přesně kopíruje
průběh tubulů každého nefronu. To je pro funkci ledvin klíčové.
Na Malpighiho tělísko navazuje systém kanálků, který začíná proximálním tubulem
(je situován v kůře ledvin), pokračuje sestupným a vzestupným ramínkem Henleovy
kličky (zanořuje se do dřeně ledvin a na konci z ní zase vystupuje) a končí distálním
tubulem (opět situovaným v kůře ledvin), který ústí do sběrného kanálku. Ten
prochází dření a odvádí tekutinu z více nefronů směrem k papile.
Ledviny mají více funkcí. Kromě vylučování látek z organismu jsou místem tvorby
určitých hormonů (například erytropoetinu, hormonu zodpovědného za tvorbu
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červených krvinek v kostní dřeni). Udržují acidobazickou rovnováhu (poměr mezi
kyselými a zásaditými látkami v krvi). Vylučovací funkce ledvin se dá stanovit. V
praxi vyšetřujeme tzv. clearance kreatininu a posuzujeme, jak je onemocnění ledvin
pokročilé. Orientační posouzení je možné i podle koncentrace některých látek v krvi
(kreatinin, močovina), při hodnocení je však třeba určitá zkušenost a opatrnost.
Ledviny jsou orgánem nezbytným k životu. K udržení života však stačí přibližně 1/8
funkční zdatnosti. Život s jednou ledvinou neboli s poloviční funkční kapacitou je
velmi dobře možný. Selhání ledvin je bez specifické léčby neslučitelné se životem.
Příčinou selhání může být celá řada onemocnění ledvin. Akutní selhání ledvin může
být přechodné. Chronické selhání ledvin je nezvratné a vyžaduje trvale léčbou
některou z metod náhrady funkce ledvin.
K metodám náhrady funkce ledvin patří:
▪ hemodialýza (a její modifikace – hemodiafiltrace a další)
▪ peritoneální dialýza
▪ transplantace ledviny
Zatímco hemodialýza a peritoneální dialýza nahrazují pouze vylučovací funkci ledvin
(a to navíc jen částečně), transplantovaná ledvina je schopna nahradit i ostatní
funkce a je léčebnou metodou volby u těch pacientů, kteří jsou k ní indikováni.
Nemoci ledvin jsou poměrně časté (trpí jimi až 10 % obyvatel). Pacienti s
nemocnými ledvinami jsou léčeni v odborných ambulancích a nemocničních
zařízeních s cílem udržet funkci ledvin co nejdéle. Toto se dlouhodobě podaří u
naprosté většiny. Do úplného selhání ledvin vyústí onemocnění ledvin přibližně u
100 osob z 1 milionu ročně. To znamená, že léčbu dialýzou nebo transplantaci
potřebuje jeden z tisíce pacientů s onemocněním ledvin. (5, 11, 12, 13)
Anatomie ledviny (22)
1. kůra ledviny
2. dřeň ledviny
3. ledvinové pyramidy
4. ledvinová pánvička
5. močovod
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2.2. Charakteristika onemocnění
Diabetes mellitus (cukrovka) je chronické onemocnění postihující látkovou přeměnu
v organismu spojené se zvýšenou hladinou krevního cukru (glukózy). Hlavním
hormonem, který reguluje hladinu krevního cukru, je inzulin. Inzulin produkují tzv. Bbuňky pankreatu. Tyto B-buňky přestavují hlavní součást Langerhansových
ostrůvků, které jsou roztroušeny v tkáni pankreatu. Jsou asi 0,2 - 0,3 mm velké a u
zdravého člověka jich je přibližně jeden milion.
Existují dva základní typy diabetu. U 1. typu jsou zánětlivým procesem postupně
zničeny B-buňky Langerhansových ostrůvků a zaniká jejich schopnost produkovat
inzulin. Nemocní s tímto typem diabetu jsou pak životně závislí na podávání
inzulinu. U diabetu 2. typu je inzulin alespoň v počátečním období vytvářen
v dostatečném množství, ale příslušné tkáně jsou k jeho účinku nedostatečně citlivé.
Tento typ diabetu může být léčen dietou či tabletami a jen v některých případech je
nutné podávat inzulin. Udržování hladiny krevního cukru co nejblíže normálním
hodnotám je nezbytné, aby se u nemocných neprojevily příznaky hyperglykemie
jako např. žízeň, časté močení, ztráta tekutin, únava apod. Dlouhodobé zvýšení
glykemie u nemocných s diabetem je však také hlavní příčinou vzniku pozdních
komplikací. K pozdním komplikacím diabetu patří především postižení ledvin
(nefropatie), které může vést až k jejich selhání, oční postižení (retinopatie), při
němž může dojít až k trvalé ztrátě zraku a poruchy nervů (neuropatie). Ty se mohou
podílet na diabetickém postižení nohou, bolestech či zažívacích potížích (nevolnost,
průjmy, zvracení). Diabetes také přispívá k častějšímu (a časnějšímu) vzniku
onemocnění, jako postižení srdečních, mozkových a končetinových cév, která se
vyskytují i u nemocných bez diabetu.

2.2.1. Rozdělení onemocnění
Diabetes mellitus
I. Diabetes mellitus typ 1 - DM typ 1 (dříve IDDM)
A. imunitně podmíněný
B. idiopatický
II. Diabetes mellitus typ 2 - DM typ 2 (dříve NIDDM)
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III. Ostatní specifické typy diabetu
IV. Gestační diabetes mellitus - GDM
Hraniční poruchy glukózové homeostázy
I. Zvýšená (hraniční) glykemie nalačno IFG (impaired fasting glucose)
II. Porušená glukózová tolerance PGT

2.2.2. Patogeneze onemocnění
Poznání během posledních dvou dekád vedlo k názoru, že hlavní forma diabetu
závislého na inzulinu je imunitní etiologie. Nemoc vzniká v jakémkoliv věku a
pacienti nemusí být zcela závislí na inzulinu v časných stádiích nemoci. Podle
Americké diabetologické asociace došlo k rozdělení diabetu 1. typu na dva typy - typ
1A a typ 1B.
Typ 1A je imunitně zprostředkovaná forma a je nejlépe charakterizován přítomností
protilátek proti ostrůvkům a zánětem ostrůvků pankreatu s destrukcí B-buněk. Vyvíjí
se k těžkému inzulinovému deficitu. Typ 1B je forma diabetu s těžkým inzulinovým
deficitem bez známek autoimunity.
Příčina imunitně zprostředkované destrukce B-buněk pankreatu může být dána
společným vlivem několika faktorů: vnějšího prostředí, nevhodné vrozené
kombinace genů, nevyvážené odpovědi cytokininů, nízké obranyschopnosti B-buněk
proti destrukci. Diabetes 1A může být také spojen s mnoha jinými imunologicky
podmíněnými chorobami (Addisonova choroba, autoimunitní tyreoiditida, celiakie,
perniciózní anémie). (13)

2.2.3. Klinická symptomatologie
Mezi klinické příznaky diabetu patří: polyurie, polydipsie, nykturie, hubnutí při
normální chuti k jídlu, slabost a vleklá únava, bolesti nebo křeče ve svalech, svědění
kůže, perigenitální opruzení, kožní hnisavé infekce, poruchy vidění - zrakové
ostrosti,

recidivující

mykózy,

paradontóza

provázená

kazivostí,

případně

vypadáváním zubů. Při již existujících mikro a makroangiopatických komplikacích se
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k nim řadí také projevy těchto cévních komplikací: stenokardie, noční bolesti dolních
končetin, poruchy vyprazdňování žaludku, poruchy potence.
Pro DM 1. typu je typické, že se objevuje nejčastěji u mladší generace do 40 let,
přičemž vrchol onemocnění je mezi 12 a 15 lety. Obecně se vyskytuje více
onemocnění v severní Evropě, méně ve střední, nejméně v jižní. K manifestaci
dochází často při horečnatě probíhající viróze, angíně, psychickém stresu, kdy jsou
vyplavovány kontraregulační hormony. Pokud je inzulinová sekrece nedostatečná,
dochází

k manifestaci

diabetu.

Často

je

onemocnění

rozpoznáno

až

při

dramatickém vzniku příznaků diabetické ketoacidózy. Po zahájení inzulinové terapie
dochází někdy k remisi onemocnění. V tomto období si nemocný načas přestane
aplikovat inzulin nebo potřebuje pouze minimální dávky. Tomuto období se říká
honey-moon period („líbanky“). (13, 14)

2.2.4. Diagnostika onemocnění
Diagnostika diabetu spočívá v průkazu chronické hyperglykemie. Pro DM 1. typu je
typický rychle se rozvíjející klinický obraz, který je způsoben absolutní inzulinopenií.
Kromě polyurie, polydipsie a poklesu hmotnosti se během několika dnů rozvíjí
dehydratace, ketóza až ketoacidóza.
Diagnostická kritéria diabetes mellitus (WHO, 1999):
▪ Kombinace klinických symptomů s náhodným stanovením koncentrací glukózy v
plazmě ≥ 11,1 mmol/l.
▪ Koncentrace glukózy v plazmě nalačno (FPG) ≥ 7,0 mmol/l.
▪ Koncentrace glukózy v plazmě po 2 hodinách po zátěži při orálním glukózovém
tolerančním testu oGTT ≥ 11,1 mmol/l. (13)

2.2.5. Transplantační léčba cukrovky
Vznik pozdních komplikací diabetu lze oddálit trvalým udržováním hodnot glykemie
v přijatelném rozmezí. U většiny nemocných s diabetem 1. typu je k zajištění
dlouhodobě přijatelné glykemie nutno používat inzulinové režimy s několika denními
dávkami inzulinu (3 až 4x denně) nebo inzulinovou pumpou a často si samostatně
kontrolovat hodnotu glykemie. Ideálním prostředkem k zajištění normální glykemie u
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diabetu 1. typu by bylo obnovení schopnosti vytvářet inzulin a regulovat tak hodnoty
glykemie v těle nemocného podle momentální situace. Přirozené B-buňky pankreatu
totiž začínají inzulin uvolňovat ve chvíli, kdy hodnota krevního cukru překročí
normální hodnotu a přestávají jej tvořit v okamžiku, kdy se glykemie opět upraví.
Transplantace inzulin-produkující tkáně představuje v současné době jediný způsob
navození trvalé normoglykemie u nemocných s diabetem. V klinické praxi se
provádí transplantace celého pankreatu, která u většiny příjemců zajistí normální
hodnoty glykemie, a to při normální dietě, bez rizika hypoglykemie a bez nutnosti
trvalého měření. Kombinovaná transplantace ledviny a pankreatu je způsobem
léčby vhodným pro většinu pacientů s diabetem 1. typu a diabetickou nefropatií ve
stadiu selhání ledvin. Nejvýhodnější je indikovat kombinovanou transplantaci ještě
v období před zahájením dialyzační léčby (zhruba při hodnotách sérového kreatininu
okolo 250 - 300 µmol/l), dříve než se začne celkový stav pacienta v souvislosti
s klesající funkcí ledvin zhoršovat. (13, 14)

Metoda

transplantace

slinivky

se

segmentem

duodena

a

duodenocysto-

anastomózou (drenáží pankreatického vývodu do močového měchýře). Žilní
anastomózy obou štěpů (ledviny i slinivky) na ilické žíly. (26)
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2.2.6. Problematika transplantační léčby
Transplantace ledviny a pankreatu je technicky obtížný chirurgický výkon, který
nese s sebou určitá rizika. Asi v 5 % případů se mohou vyskytnout komplikace, pro
které musí být transplantovaný pankreas odstraněn. V převážné většině případů se
však bezprostředně po operaci plně rozvine produkce inzulinu, takže je možné brzy
přerušit jeho podávání. V časném potransplantačním období (přibližně v prvních
třech měsících) je největší riziko tzv. akutní rejekce (prudkého odhojování), které
nemusí být zvládnuto příslušnou léčbou. V pozdějším období může být funkce
pankreatu

ohrožena

zejména

vznikem

tzv.

chronické

rejekce

(pomalého

odhojování). V některých případech nemusí být funkce transplantovaného orgánu
úplná, to znamená, že produkce inzulinu sice trvá, ale nepostačuje k dosažení
normálních hodnot glykemie. K chirurgickým komplikacím po transplantaci ledviny a
pankreatu patří: krvácení, trombóza přívodné tepny nebo žíly, močová píštěl,
lymfokéla, prasknutí (ruptura) ledviny, pankreatická píštěl, zhoršené hojení operační
rány. Mezi nejčastější nechirurgické komplikace patří bakteriální, virové a
kvasinkové infekce (zápal plic, močové infekce, CMV, herpes), jejichž výskyt souvisí
s podávanou imunosupresivní léčbou. Jejich výskytu se snažíme předcházet jednak
preventivním podáváním antibiotik, antimykotik a protivirových látek časně po
transplantaci a úpravou imunosupresivní léčby tak, aby sice bránila odhojování
transplantovaných orgánů, ale nebyla přitom zbytečně intenzivní. V současnosti
zůstává po kombinované transplantaci ledviny a pankreatu v IKEM bez potřeby
inzulinu po jednom roce 85 % a po pěti letech 70 % léčených osob. Ambulantní
kontroly se provádějí těsně po transplantaci asi v týdenních intervalech, později
každých 4 - 8 týdnů a zhruba 1x ročně by měl být pacient podrobněji vyšetřen
v nemocnici. (1, 14, 17)
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3. TRANSPLANTOLOGIE
3.1. Základní pojmy


transplantace – léčebná metoda přenosu orgánů nebo tkání, která nahradí
nemocí nebo úrazem zničený orgán nebo tkáň



transplantát (štěp) – buňka, tkáň nebo orgán, které se transplantují



autotransplantace – přenos tkáně nebo reimplantace orgánu stejnému jedinci



izotransplantace – přenos orgánu nebo tkáně mezi geneticky identickými jedinci
(jednovaječná dvojčata)



alotransplantace – přenos tkáně nebo orgánu mezi jedinci stejného druhu



xenotransplantace – přenos tkáně nebo orgánu mezi jedinci různých druhů



ortotopická transplantace – umístění štěpu na stejné místo jako odebraný orgán



heterotopická transplantace – umístění štěpu na jiné místo než je nemocný
orgán



dárce – osoba, která daruje tkáň nebo orgán pro transplantaci



příjemce – osoba, jíž se provádí transplantace orgánu nebo tkáně



teplá ischemie – doba, která uplyne od zástavy oběhu dárce do zahájení
promývání orgánu konzervačním roztokem. Cílem je nulová teplá ischemie.



studená ischemie – doba od počátku promývání orgánu konzervačním roztokem
do doby obnovení průtoku krve v orgánu po tx



manipulační čas – doba od vyjmutí orgánu dárce z kontejneru do obnovení
průtoku krve tímto orgánem



čekací listina (waiting list) – registr čekatelů na transplantaci jednotlivých orgánů
nebo kostní dřeně



čekací doba – doba, po kterou je čekatel zařazen na čekací listině



ABO kompatibilita – kompatibilita v krevní skupině mezi dárcem a příjemcem



HLA – tzv. histokompatibilní antigeny, které jsou rozhodující pro imunitní reakce
organizmu na cizí antigen



HLA kompatibilita – shoda v HLA systému mezi dárcem a příjemcem



cross-match (křížová zkouška) – reakce mezi lymfocyty dárce a sérem příjemce.
Je-li cross-match pozitivní, nelze transplantaci provést.
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imunosuprese – utlumení imunitní odezvy organizmu na transplantovaný orgán
nebo tkáň



rejekce – imunologická reakce mezi obrannými mechanismy příjemce a antigeny
dárce, která může vést ke zničení štěpu (19)

3.2. Historie transplantací inzulin-produkující tkáně
První

transplantace

pankreatu

u

člověka

byla

provedena

v roce

1966

v Minneapolisu u dvacetileté nemocné s trváním DM od prvního roku života.
V průběhu následujících 10 let došlo jen k malému pokroku, kdy se hledala
optimální technika ošetření pankreatického vývodu, která by snížila časté
chirurgické komplikace. Chirurgické pokroky a zavedení nových účinných
imunosupresiv vedly k tomu, že se transplantace pankreatu, zejména současně
s ledvinou, stala koncem 80. let zavedenou klinickou metodou vhodnou k léčbě
diabetiků 1. typu s diabetickou nefropatií v terminálním stádiu. Transplantace
pankreatu

se

evidují

v

Mezinárodním

registru

transplantací

pankreatu

v Minneapolisu. Ročně se jich nyní provádí asi 1800 a více než 2/3 z tohoto počtu
jsou provedeny v USA. (17)
Některé historické mezníky v přehledu:


1966

první transplantace pankreatu na světě



1967

první kombinovaná transplantace ledviny a slinivky na světě



1974

první transplantace Langerhansových ostrůvků pro dg. diabetu



1979

první transplantace Langerhansových ostrůvků pro pankreatitidu



1983

první kombinovaná transplantace ledviny a slinivky v ČR



2005

první transplantace Langerhansových ostrůvků v ČR

3.3. Transplantace a diabetes mellitus
Diabetes mellitus (DM) dnes představuje významnou kapitolu transplantační
medicíny. Diabetická nefropatie je v různých geografických oblastech první nebo
druhou nejčastější příčinou chronické nedostatečnosti ledvin a zastupuje hlavní
indikaci v 10 -20 % všech provedených transplantací ledvin. Pokroky v chirurgických
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oborech, imunosupresivní terapii a laboratorní technice vedly také k tomu, že
samotný DM, vyvolaný ztrátou sekrece inzulinu, je možné léčit transplantací
pankreatu a transplantací izolovaných Langerhansových ostrůvků.
DM je častou komplikací transplantační léčby, vyvolanou zejména kumulací
rizikových faktorů a nežádoucími účinky některých imunosupresiv. DM se proto
často vyskytuje u kandidátů transplantace dalších orgánů, zejména srdce a jater,
nebo se nově manifestuje po transplantaci a komplikuje průběh.
Samostatná transplantační léčba DM představuje velmi atraktivní obor, protože
zatím je to jediná metoda, která může u nemocného s DM 1. typu zajistit
dlouhodobou normoglykemii. Slinivky či Langerhansovy ostrůvky pro transplantaci
jsou zatím získávány z těla zemřelých dárců s mozkovou smrtí. Perspektivně bude
nezbytné získat pro tento způsob léčby alternativní zdroje, které by transplantaci
učinily dostupnou pro široký okruh pacientů. (17)

3.3.1. Transplantace pankreatu
V Evropě se transplantace pankreatu provádějí prakticky pouze od dárců
s mozkovou smrtí. Parciální pankreatektomie od žijícího dárce je spojena s rizikem
chirurgických komplikací a možností pozdějšího vzniku DM.
Indikace transplantace pankreatu se částečně liší v různých světových centrech a
kromě úspěšnosti určitého pracoviště jsou dány také přáním pacienta, individuálním
rizikem chirurgického výkonu a odhadem rizika progrese vaskulárních komplikací.
Úspěšná transplantace pankreatu zlepšuje kvalitu života, a to jak při současné
transplantaci ledviny, tak samostatně. Bývá ukončeno podávání inzulinu a
monitorování glykemií, které nekolísají a nevyskytují se těžké hypoglykemie. Není
také nutné držet zvláštní dietu.
Zpravidla se zpomaluje progrese mikrovaskulárních komplikací a často se zlepšují
projevy somatické a autonomní neuropatie, stabilizuje se nebo v určitých aspektech
dokonce regreduje retinopatie. U velmi pokročilých očních lézí však mohou dále
vznikat druhotné komplikace, jako např. nitrooční krvácení, glaukom či katarakta.
Nevyvíjí se de novo nefropatie štěpu ledviny, nadále však trvá riziko syndromu
diabetické nohy a makroangiopatických komplikací.
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Imunosupresivní léčba může mít za následek bezprostřední i pozdní infekční
komplikace a mírně zvyšuje riziko neoplazie. Dlouhodobé podávaní má nefrotoxické
účinky a může urychlovat manifestaci diabetické nefropatie u neuremických
příjemců štěpu pankreatu.
Transplantace

pankreatu

představuje

náročnou

operaci.

Nekomplikované

pooperační hojení vyžaduje asi 14 denní hospitalizaci, ale přibližně ve 25 % případů
se vyskytují lokální i celkové komplikace, které hospitalizaci prodlužují. Reoperace
pro místní infekci či krvácení je nutná asi v 15 % případů. Úmrtí bezprostředně
v důsledku provedené transplantace je však dnes výjimkou.
Přežívaní příjemců a přínos normalizace metabolizmu je lepší u pacientů bez
pokročilé makroangiopatie, kardiovaskulárního postižení, s nižším rizikem syndromu
diabetické nohy a obecně u pacientů mladších. Optimálně by se transplantace měla
uskutečnit dříve, než je zahájena dialyzační léčba, kdy se celkový stav začíná
progresivně zhoršovat. (17)

3.3.2. Izolovaná transplantace pankreatu u příjemce s funkčním štěpem
ledviny
Jde o následnou transplantaci pankreatu u diabetiků 1. typu s funkčním štěpem
ledviny. Je vhodná pro vysoce motivované pacienty, pro které nebyl v době první
transplantace k dispozici vhodný štěp nebo pro příjemce příbuzenské ledviny.
Výhodou oproti kombinované transplantaci je dobrý klinický stav příjemců
s odstraněnou

nedostatečností

ledvin

a

podstatně

kratší

operační

výkon.

Transplantace pankreatu připadá v úvahu také jako výkon po předchozí plánované
transplantaci ledviny od živého dárce. (17)

3.3.3. Izolovaná transplantace pankreatu u neuremického příjemce
Indikace k této transplantaci je značně obtížná z hlediska posouzení dalšího
průběhu DM a jeho sekundárních komplikací a rizika chirurgického výkonu a
imunosupresivní léčby. Tzv. brittle diabetes je charakterizován opakovanými
hypoglykemiemi a hyperglykemiemi. Tyto stavy podstatně narušují běžný život a
často znamenají pro pacienta bezprostřední riziko. Mnohdy se jedná o špatnou
spolupráci pacienta s lékařem, nevhodné podávání a časovaní injekcí inzulinu nebo
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jídla, kdy může pomoct důsledný rozbor pacientovy životosprávy a pečlivá edukace.
Někteří nemocní ale mohou trpět poruchou rozpoznávaní hypoglykemie, která se
dostavuje

po

víceletém

trvání

diabetu

a

spočívá

v porušené

sekreci

kontraregulačních hormonů glukagonu a katecholaminů. Svůj podíl zde může
sehrávat také přítomnost pokročilé autonomní neuropatie s gastroparézou či průjmy.
Porušeným vnímáním hypoglykemie trpí 2 - 5 % diabetiků 1. typu. Strach
z hypoglykemií vede často pacienta k udržování spíše vysokých hodnot krevního
cukru, a proto je labilní DM většinou provázen také předčasným rozvojem
mikrovaskulárních komplikací. Epizody těžkých hypoglykemií či ketoacidózy bývají
příčinou častých hospitalizací, výrazně zhoršují možnost sociálního uplatnění a
odrážejí se i na psychice nemocného. (13, 17)
Indikační kritéria k zařazení do čekací listiny k transplantaci slinivky u neuremického
příjemce:


těžké hypoglykemie alespoň 4x za rok s poruchou vnímání hypoglykemie



rychlá progrese mikrovaskulárních komplikací, motivace pacienta



glomerulární filtrace > 1,0 ml/s



nepřítomnost nefrotického syndromu

3.3.4. Kombinovaná transplantace ledviny a pankreatu
Současná transplantace pankreatu spolu s ledvinou se začala pravidelně provádět
v průběhu osmdesátých let u pacientů s DM 1. typu již léčených nebo
připravovaných k léčbě dialýzou. I když uremičtí příjemci ledviny a pankreatu mají již
pravidelně rozvinuté další mikrovaskulární komplikace DM, bylo u této kategorie
pacientů opakovaně prokázáno postupné zlepšení diabetické polyneuropatie a
někdy stabilizace nebo i regrese retinopatie. Stabilizuje se vizus, prakticky
nedochází ke ztrátě zraku, je méně často nutná laserová fotokoagulace, ale výskyt
katarakty není ovlivněn. V České republice se kombinované transplantace ledviny a
pankreatu provádějí v IKEM a jejich počet do konce roku 2009 byl 341. U
nemocných s rozvinutou nedostatečností ledvin představuje optimální způsob léčby.
Výhodnější může být za určitých okolností příbuzenská transplantace ledviny.
Kombinovaná transplantace by měla být indikována u většiny diabetiků 1. typu
s nedostatečností ledvin, a to optimálně ještě v preuremickém stadiu, neboť v tomto
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období často akcelerovaně probíhají vaskulární komplikace, které se pak mohou
stát kontraindikací transplantace. (17)

3.4. Chirurgické techniky
Chirurgické techniky se v průběhu doby vyvíjí, u prvních transplantací byl použit
pouze segment slinivky dárce (s obliterací pankreatického vývodu tkáňovým
lepidlem),

později

se

přistoupilo

k transplantaci

celého

orgánu.

Drenáž

pankreatického vývodu byla původně řešena odběrem štěpu slinivky se segmentem
duodena dárce (včetně ústí vývodu) a našitím duodena side-to-side na močový
měchýř příjemce (duodenocystoanastomóza). V současné době se ve světe
preferuje našití štěpu slinivky se segmentem duodena na exkludovanou kličku
jekána (duodenojejunoanastomóza). Z hlediska cévního napojení rozlišujeme
systémovou žilní drenáž (napojení na ilickou žílu) a portální žilní drenáž. Některá
pracoviště ukládají štěp slinivky extraperitoneálně (s výhodou snadného bioptického
přístupu) či intraperitoneálně. (1, 19)

Rozdělení chirurgických technik v přehledu:






podle rozsahu transplantovaného orgánu
o

segment pankreatu s obliterací pankreatického vývodu

o

celý pankreas se segmentem duodena


s močovou drenáží pankreatického vývodu



se střevní drenáží pankreatického vývodu

podle žilní drenáže štěpu
o

systémová

o

portální

podle uložení štěpu
o

extraperitoneální

o

intraperitoneální
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Interní zdroj IKEM
Současně používaná technika transplantace slinivky v IKEM. Duodenojejunoanastomóza (drenáž pankreatického vývohu na kličku jejuna) a žilní anastomóza
štěpu na ilickou žílu s extraperitoneálním uložení slinivky.

(25)
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3.5. Farmakologická léčba
V transplantologii má zcela zásadní význam podávání imunosupresivních preparátů
potlačujících

nežádoucí

imunitní

reakce.

Úvodní

intenzivní

imunosupresi

označujeme jako „indukční“, dlouhodobě se používá „udržovací“ imunosuprese.
V léčbě akutní rejekce (odhojování) mluvíme o „antirejekční imunosupresi“.

3.5.1. Imunosupresní léčba
Přirozenou vlastností organismu je, že rozpoznává a ničí veškerou cizorodou tkáň.
Tato vlastnost slouží především k ochraně před mikroby, ale vede také k ničení
(odhojování = rejekce) tkáně pocházející od jiného člověka. Aby k rejekci
nedocházelo, je nutné trvale podávat léky, které odhojování tlumí, tzv.
imunosupresiva. Jenom tak je zatím možné, aby transplantované orgány nebo tkáně
pocházející od jiného člověka v těle příjemce přežívaly a vykonávaly svoji funkci.
Každý imunosupresivní lék může vyvolávat nežádoucí vedlejší účinky. Dnes již
existuje celá řada imunosupresivních léků, takže je možné je vzájemně kombinovat
a eventuálně vybírat pro každého pacienta. Díky tomu se zvyšuje jejich účinnost i
bezpečnost.
Imunosupresivní léčba je zvláště intenzivní v prvních měsících po transplantaci.
Později se omezuje, nikdy se však nevysazuje. Pokud dojde k náhlému vzplanutí
odhojování, je nutné po omezenou dobu podávat nárazově léky zvláště účinné. Je
naprosto nezbytné brát imunosupresivní léky podle pokynu lékaře. Jejich vysazení,
byť na krátkou dobu, může během několika dnů způsobit epizodu odhojování.
Společnou vlastností všech imunosupresivních léků je, že kromě odhojování mohou
tlumit i přirozenou odolnost pacienta proti infekci a také některým nádorovým
chorobám.

V době

nejintenzivnější

imunosuprese

se

podávají

preventivně

antibiotika i protivirové látky. (14)

Přehled nejčastěji podávaných léků
Imunosupresivní léky se téměř vždy používají v kombinaci a mezi sebou se liší
mechanizmem účinku, intenzitou působení i možnými vedlejšími projevy. Ne

27

všechny obtíže, které pacient pociťuje, lze přisuzovat užívaným lékům. Léčbu
imunosupresivy musí řídit specialista na transplantační léčbu.
▪ Cyklosporin A (Sandimmun Neoral ®, Consupren®, Equoral®)
▪ Tacrolimus (Prograf®, Advagraf®)
▪ Mycofenolat mofetil (Cell Cept®)
▪ Azathioprin (Azamun®, Imuran®)
▪ Sirolimus (Rapamune®)
▪ Antithymocytární globulin (ATG Fresenius®, Thymoglobuline®)
▪ Daclizumab (Zenapax®), Basiliximab (Simulect®)
▪ Prednisonum (Prednison®)
▪ Methylprednisolon (Solu-Medrol®)

3.5.2. Další důležité léky užívané po transplantaci
Aby se předcházelo srážení krve v cévách transplantovaného orgánu, podávají se
v prvních dvou týdnech protisrážlivé látky, zpravidla v podobě podkožních injekcí
nízkomolekulárního heparinu (Clexane®, Fraxiparine® aj.). Později užívá většina
pacientů acetylsalicylovou kyselinu v malých dávkách (Anopyrin®, Aspirin® aj.).
Antibiotika se podávají před transplantaci preventivně a vysazují se zpravidla 3 - 5
dnů po transplantaci. Podávají se také při infekčních komplikacích dle výsledků
mikrobiologického vyšetření.
V prvních měsících po transplantaci je imunosupresivní léčba intenzivnější. Proto se
často preventivně podávají také protivirové látky (Cymevene®, Valcyte®). (14)

3.6. Komplikace po transplantaci
Chirurgické komplikace, které mohou vést k až odstranění štěpu, se vyskytují
přibližně v 5 - 7 % případů a spolu s rejekcí patří k nejčastějším příčinám ztráty
funkce. Patří mezi ně žilní a tepenná trombóza, únik pankreatické šťávy z místa
napojení

duodena

štěpu

na

střevo

příjemce

nebo

lokální

infekce.

Při

extraperitoneálním uložení štěpu se vyskytuje asi v 15 % případů kolekce tekutiny

28

v okolí štěpu, která někdy vyžaduje opakované čištění a resuturu rány. Jako
prevence trombózy cév štěpu se v pooperačním období používá nízkomolekulární
heparin a později antiagregační preparáty.
Dalšími možnými komplikacemi mohou být: anémie či naopak erytrocytóza,
metabolická acidóza, hematurie, cystitida, uretritida, stenóza uretry, lymfokéla. U
transplantovaných nemocných způsobují častěji infekční onemocnění méně obvyklé
patogeny, např. CMV, Pneumocystis carinii, Candida, Clostridium, BK virus.
Imunosupresivní léčba se může podílet na zažívacích potížích, jakými jsou:
nevolnost, nechutenství, průjem, hyperplazie gingivy. Závažnou hematologickou
komplikací je tzv. potransplantační lymfoproliferativní onemocnění (PTLD). (1, 14)

3.7. Rejekce štěpu
Rejekce (odhojování) štěpu v důsledku imunologické inkompatibility mezi příjemcem
a dárcem patří k hlavním příčinám zániku funkce transplantovaného orgánu. Stejně
jako u jiných pacientů je i u nemocných s diabetem osud transplantovaného orgánu
do značné míry závislý na tom, zda bude imunosupresivní terapií zabráněno vzniku
imunitní odpovědi zaměřené proti štěpu či zda bude již vzniklá rejekce úspěšně
potlačena. Rejekce je děj převážně zprostředkovaný buněčnými elementy (Tlymfocyty), i když lze předpokládat, že se časných, hyperakutních a akutních typů
rejekce významně účastní protilátková odpověď. Stejně jako u jiných orgánových
transplantací je možno rejekční odpověď charakterizovat zejména na základě
klinického průběhu a histologického nálezu, ale i možných patofyziologických
mechanismů, jako akutní a chronickou. Chronická rejekce je mimo jiné podmíněna i
neimunitními mechanismy, jako je progredující redukce arteriálního průsvitu
s ischemickým postižením tkáně a následnou fibrotizací. (1)

3.7.1. Diagnostika rejekce
Klinické projevy rejekce pankreatického štěpu jsou zcela necharakteristické a málo
nápadné, takže prakticky nepřispívají k časné diagnostice této komplikace. Mezi
nespecifické příznaky a projevy patří možný výskyt lokální bolesti s palpační
citlivostí a vzestup teploty. Vznik hyperglykemie je pozdní známkou již pokročilého
rejekčního procesu, kdy je pravděpodobnost úspěšného zvratu pomocí antirejekční
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léčby podstatně snížena. K laboratorním ukazatelům možné nastupující rejekce
patří především vyšší vzestup hladiny sérové amylázy a lipázy. K některým málo
specifickým známkám rejekce patří edém a nehomogenity parenchymu a změny
arteriálních průtokových křivek při dopplerovském vyšetření. Biopsie, která se
provádí pod sonografickou kontrolou, je v současné době metodou volby pro
definitivní hodnocení příčiny poruchy funkce štěpu. (1)

Provádění biopsie štěpu slinivky pod sonografickou kontrolou (interní zdroj IKEM)
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3.7.2. Klasifikace rejekce
V histologickém hodnocení závažnosti akutní rejekce se používá 6 stupňová
klasifikace dle Drachenbergové:

stupeň 0: normální nález, bez známek zánětu

stupeň I: nepříznačná inflamace, řídké septální infiltráty

stupeň II: minimální akutní rejekce, septální infiltráty, eozinofily, acinární a duktální
inflamace
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stupeň III: mírná akutní rejekce, septální infiltráty, eozinofily, acinární a duktální
inflamace, fokální nekrózy acinárních buněk

stupeň IV: středně těžká akutní rejekce, arteriální endotelialitida a/nebo nekrotizující
arteriitida

stupeň V: těžká akutní rejekce, extenzivní acinární lymfoidní nebo smíšené
zánětlivé infiltráty
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Chronická rejekce se často projevuje pomalým zhoršováním funkce štěpu bez
odpovědi na léčbu, histologicky se vyznačuje fibrózou intersticia a atrofií acinárního
parenchymu. Při hodnocení mluvíme o 4 stupních:
stupeň 0 - bez fibrózy
stupeň I - do 30 % plochy
stupeň II - 30 - 60 % plochy
stupeň III - nad 60 % plochy

Histologická dokumentace: MUDr. L. Voska Patologicko-antomické pracoviště IKEM
3.7.3. Terapie akutní rejekce
Léčba akutní rejekce se v praxi řídí stupněm postižení parenchymu štěpu. V případě
rejekce II. (minimálního) a III. (mírného) stupně zahajujeme intravenózní aplikaci
kortikoidů (se zajištěním inzulinem). IV. (středně těžký) a V. (těžký) stupně nebo při
opakovaní epizody akutní rejekce léčíme antilymfocytárními preparáty (ATG nebo
Thymoglobulinem).
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4. EDUKACE PACIENTA

4.1. Základní poučení o transplantačním postupu
Pod pojmem edukace se skrývá výchova, vzdělávací proces, předávání informací
pacientovi, výuka nových návyků. Poučený pacient má mnohem lepší předpoklady
uzdravit se, získat soběstačnost, vědět více o prevenci a upevňovaní zdraví a
dodržovat léčebný režim. Edukace začíná prvním stykem pacienta s lékařem či
sestrou. Nekončí nikdy. Dobrá edukace je základem předcházení problémům a
komplikacím. Je nezbytnou a nenahraditelnou součástí úspěšné léčby.
Kombinovaná transplantace ledviny a pankreatu je v současnosti nejlepším řešením
léčby pro pacienty s diabetem 1. typu a selháním ledvin, dává šanci nadále vést
plnohodnotný a aktivní život. Úspěšnost transplantace do značné míry závisí také
na dobré spolupráci pacienta. Pro zajištění co největší důvěry a spolupráce je velmi
důležitá dobrá informovanost pacienta. Edukační činnosti, jak před i po
transplantaci, je proto na našem pracovišti věnována velká pozornost. V rámci
prvního předtransplantačního vyšetření je nemocný poučen o systému organizace
transplantace (vedení čekací listiny apod.), potřebě pravidelného odesílaní vzorků
krve k vyšetření cytotoxických protilátek v době zařazení do čekací listiny (WL),
nutnosti hlášení jakýchkoliv událostí týkajících se jeho zdravotního stavu. Poté je
pravidelně sledován v předtransplantační ambulanci. V případě vzniku defektu na
dolní končetině jsou nutné také kontroly v podiatrické ambulanci. Syndrom
diabetické nohy bývá častou příčinou dlouhodobého vyřazení z čekací listiny. Po
dobu zařazení pacienta ve WL jsou nutné kontroly u zubního, očního a
gynekologického lékaře.

Předtransplantační

program

zahrnuje

kromě

důkladné

edukace

lékařem,

transplantační koordinátorkou a podiatrickou sestrou také komplex vyšetření (viz
příloha č. 1):


ověření typu diabetu a stavu kompenzace



vyšetření makrovaskulárních komplikací



vyšetření mikrovaskulárních komplikací



vyšetření, event. léčba infekčních ložisek



edukace
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předdialyzační příprava

Při přivolání pacienta k provedení transplantace se těsně před operaci provádí:


základní interní vyšetření



standardní předoperační příprava



monitorace glykemie



Cross-match (zkouška imunokompatibility)



ATB profylaxe



zahájení imunosupresivní léčby

Před odesláním pacienta k transplantaci by měl mít pacient potřebné informace o
možných komplikacích souvisejících se samotným výkonem (krvácení, infekce,
rejekce) a s nimi souvisejícími výkony (revize, biopsie, dialýza, explantace štěpu
apod.).

4.2. Potransplantační edukace
Transplantovaný pacient je průběžně informován o terapeutickém postupu, který se
řídí potransplantačním protokolem (příloha č. 2).
Protokol zahrnuje:


imunosupresivní léčbu



ATB profylaxe



profylaxe CMV infekce, příp. CMV nemoci



antikoagulační a antiagregační léčbu



prevenci vředové choroby



monitoraci glykemie



laboratorní, USG kontroly



edukaci



ambulantní sledování

Před propuštěním do domácího ošetřování je pacient edukován o nutnosti
pravidelného užívaní léků, návštěvách transplantační ambulance, dietě, výživě a
pitném režimu, péči o operační ránu, sledování tělesné teploty, krevního tlaku a
tepu, prevenci infekce a možných komplikacích.
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4.2.1. Imunosuprese
Jedním z nejdůležitějších úkolů je objasnit pacientovi, co jsou imunosupresivní léky.
Tyto léky jsou nezbytně nutné pro funkci štěpů a zabraňují odhojení (rejekci)
transplantované ledviny a pankreatu. Imunosupresivních léků je několik druhů.
Užívají se v pravidelných 12 hodinových intervalech nebo jedenkrát denně. Důležité
je dodržovaní časového intervalu a užívaní stanovených dávek, které určí lékař
podle hladiny imunosuprese v krvi. Pacient svévolně nesmí léky vysazovat ani měnit
jejich dávky. Tyto léky zároveň snižují obranyschopnost organismu a tím zvyšují
riziko výskytu infekcí. Při jakémkoliv projevu rejekce (únava, bolesti břicha, citlivost
břicha na pohmat, snížená tvorba moči, zadržování tekutin, přibývaní na hmotnosti,
otoky nohou, dechové obtíže, tělesná teplota nad 38 °C, vzestup glykemie) je nutné
okamžitě informovat svého ošetřujícího či službukonajícího lékaře. Důležité je
upozornění, aby pacient při kontrole v transplantační ambulanci před odběrem krve
neužil svou ranní dávku imunosuprese.

4.2.2. Dieta, výživa a pitný režim
Důležité je upozornit pacienta, že nesmí konzumovat grepy, pomelo, třezalku
(mohou zvýšit koncentraci imunosupresivních léku v krvi a tak způsobit vedlejší
účinky) a větší množství plísňových sýrů. O užívání vitamínů a různých
potravinových doplňků (např. podpůrných přípravků na hubnutí) je dobré se poradit
s ošetřujícím lékařem. Nesmíme také opomenout upozornit pacienta na pitný režim.
Zatímco při dialyzační léčbě měli nemocní příjem tekutin (většinou) omezený, po
transplantaci ledviny by měli vypít minimálně 2 až 3 litry tekutin denně, což nebývá
pro některé lehký úkol.

4.2.3. Omezení a specifika
Jedna z mnoha otázek ze strany pacienta je, zda se může dát očkovat. Odpověď
zní ano, ale pouze subjednotkovými vakcínami, usmrcenými nebo inaktivovanými
viry. Je dobré poradit se s ošetřujícím lékařem, protože některé vakcíny jsou po
transplantaci nevhodné. Dále by se měl transplantovaný pacient vyvarovat kouření,
které prokazatelně snižuje životnost transplantovaných orgánů a konzumace
alkoholických nápojů. Nežádoucí je opalovaní na slunci bez použití krému s
vysokým ochranným faktorem (neznamená to, že nelze trávit dovolenou u moře),
nedoporučuje se opalování v soláriích z důvodů nebezpečí vzniku kožního nádoru,
který je nejčastějším nádorovým onemocněním u transplantovaných. Před
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odjezdem na dovolenou do zahraničí má být nemocný vybaven lékárničkou se
svými léky a krátkou zprávou v angličtině o svém aktuálním zdravotním stavu.

4.2.4. Prevence infekcí
Transplantovaným pacientům se doporučuje:
- omezit kontakt s nemocnými osobami
- zachovat dobrý standard osobní hygieny a často si mýt ruce
- omezit kontakt s domácími zvířaty (časté mazlení, spaní s nimi v posteli apod.)
- snažit se vyhnout zahradnickým pracím, eventuálně používat ochranné rukavice
(riziko infekce z půdních mikroorganismů)

4.2.5. Individuální edukace
Individuální poučení se týká specifických oblastí, jako je např. péče o zavedenou
nefrostomii nebo zevně-vnitřní drenáž, převazy operačních ran hojících se "per
secundam“. Pacient se musí naučit drenáž proplachovat a zároveň ji sterilně
převazovat, pečovat o ránu. V těchto případech je velmi důležité začít s edukací a
instruktáží co nejdříve, aby měl dostatek času vše si dokonale osvojit. Při propuštění
je pacient vybaven veškerými potřebnými pomůckami.

4.2.6. Edukační materiály
V den propuštění je pacient vybaven písemnými materiály, které jsou pro něj
cenným zdrojem informací, telefonickým kontaktem na transplantační koordinátorku,
klinické oddělení a transplantační ambulanci, kde mu poradí při řešení zdravotních
problémů. (SAUDEK, F. Příprava na transplantaci. Příručka pro pacienty a jejich
blízké. Praha : Maxdorf, 2005 a „Život pokračuje!“ Informační brožura pro pacienty
po transplantaci ledvin. Fujisawa GmbH)
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5. IVGTT

IVGTT – intravenózní glukózový toleranční test
Vyšetření se provádí nalačno u pacientů po transplantaci pankreatu či kombinované
transplantaci ledviny a pankreatu, kdy je již redukována dávka Prednisonu na 5
mg/den či úplně vysazena (před propuštěním pacienta do domácí péče nebo při
jeho kontrole na transplantační ambulanci). Vyšetření trvá 1 hodinu, po zavedení
kanyly do periferní žíly je proveden odběr glykemie, C-peptidu a IRI (imunoreaktivní
inzulin) nalačno (5 ml krve, minuta 0´). Poté se do žíly aplikuje pomalým bolusem
roztok 40 % glukózy v dávce 0,825 ml/kg hmotnosti pacienta (tj. 0,33g glukózy/kg
hmotnosti) a v pravidelných 10 minutových intervalech se odebírá krev ke stanovení
glykemie. V 6., 10., 15., 30. a 60. minutě pak vzorky ke stanovení C-peptidu a IRI.
C-peptid je jednoduchý polypeptid tvořený řetězcem 31 aminokyselinových zbytků.
Vzniká štěpením proinzulinu, prekurzoru inzulinu, který se syntetizuje v B-buňkách
pankreatu. Stanovení C-peptidu v plazmě poskytuje mnohem spolehlivější informaci
o funkci B-buněk než samotný inzulin. Cirkuluje v krvi se značně delším poločasem
(asi 11 minut) než inzulin (s biologickým poločasem kratším než 4 minuty). Jako IRI
(imunoreaktivní inzulin) je označován inzulin stanovený imunoradiometrickou
analýzou (IRMA). K hodnocení inzulinové senzitivity používáme matematický
výpočet koeficientu asimilace glukózy (KG), tento koeficient charakterizuje rychlosti
„zpracování“ intravenózně podané glukózy v organizmu, výchozími daty jsou při
výpočtu glykemie v 10. - 60. minutě testu. Podle KG pak hodnotíme odpoveď na
IVGTT následujícím způsobem (16):


KG < 0,8 %/min.  diabetická odpoveď



0,8 ≤ KG < 1,2 %/min.  porucha glukózové tolerance



KG ≥ 1,2%/min.  normální glukózová tolerance

K hodnocení produkce inzulinu se používají stanovení velikosti ploch pod křivkami
C-peptidu a IRI v průběhu IVGTT a některé standardní indexy, např. HOMA-B.
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Příprava IVGTT (interní zdroj IKEM)
Následující grafy zobrazují průběh hladin glykemie, C-peptidu a IRI u zdravého
jedince (s normální glukózovou tolerancí, KG = 2,47 %/min.).
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IVGTT je praktické vyšetření ke stanovení inzulinové senzitivity a orientačnímu
posouzení produkce inzulinu v B-buňkách Langerhansových ostrůvků. Pomáhá při
rozvaze o indikaci biopsie transplantovaného pankreatu a při stanovení dalšího
terapeutického postupu. Má význam také při srovnávání vlivu metabolického
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působení různých imunosupresivních léků na glukózový metabolizmus nebo při
sledování vývoje endokrinní funkce po transplantaci. Právě tato oblast nás zajímala
v níže uvedené práci, prezentované na 38. Diabetologických dnech v Luhačovicích
v dubnu 2002:

„VÝVOJ ENDOKRINNÍ FUNKCE TRANSPLANTOVANÉHO PANKREATU U
NORMOGLYKEMICKÝCH PACIENTŮ“.

V IKEM bylo v letech 1983 - 2001 provedeno 194 transplantací (Tx) pankreatu (178
kombinovaných s Tx ledviny, 3 Tx pankreatu po předchozí Tx ledviny a 13
izolovaných Tx pankreatu u neuremických příjemců). Transplantace pankreatu u
pacientů s diabetem 1. typu vede standardně k navození normoglykemie. Cílem
naší práce bylo zhodnotit, do jaké míry dochází také k normalizaci glykemie při
funkční zátěži.

METODY
V období 1994 - 2002 jsme vyšetřili 108 normoglykemických pacientů (glykemie
nalačno  6 mmol/l) se systémovou žilní drenáží pankreatického štěpu. Opakovaně
bylo provedeno: stanovení glykovaného hemoglobinu (HbA1c), glykemie nalačno,
hladiny imunoreaktivního inzulinu nalačno (IRI) a standardní intravenózní glukózový
toleranční test (IVGTT) s podáním 0,33 g glukózy/kg hmotnosti, výpočtem
koeficientu asimilace glukózy (KG) a indexu IRI max/nalačno (poměr maximální
stimulované hodnoty během IVGTT k hodnotě IRI nalačno). HbA1c byl stanoven
chromatograficky (HPLC), glykemie standardní metodou (analyzátor Beckman II),
hladiny IRI pomocí IRMA (Berthold Gamma Counter LB 2111, kit Immunotech). Při
statistickém hodnocení byly použity párové testy (Wilcoxon)

VÝSLEDKY
V prvních 6 měsících po Tx byla u 65 % vyšetřených příjemců zjištěna normální
glukózová tolerance (KG ≥ 1,2 %/min), u 31 % porušená (0,8 ≤ KG < 1,2) a u 4 %
glukózová tolerance odpovídající diabetu (KG < 0,8 %/min) [obr. 1], v dalších 6
měsících byla normální glukózová tolerance při IVGTT u 78 %, porušená u 11 % a
diabetická odpověď u 11 % pacientů [obr. 2]. V obdobích do 24 a 60 měsíců po Tx
mělo normální odpověď na stimulaci glukózou 72 a 63 % příjemců, zhoršenou 22 a
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27 % a diabetickou 6 a 10 % [obr. 3 a 4]. V době delší než 60 měsíců po Tx (průměr
7,5  0,9 let [SE], rozmezí 5,3 - 14,9 let) bylo hodnoceno 10 normoglykemických
pacientů, 6 s normální, 1 se sníženou a 3 s diabetickou odpovědí při IVGTT [obr. 5].
Průměrné hodnoty jednotlivých parametrů jsou znázorněny v tabulce.
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Statisticky byla hodnocena skupina 20 příjemců, vyšetřených minimálně 3x po Tx.
Obdobně jako u celého souboru pacientů ani zde se v průběhu sledování BMI,
HbA1c, glykemie nalačno ani KG nezměnily. Došlo k významnému poklesu IRI
nalačno v období od 6 do 60 měsíců po Tx (29,3  4,4 vs. 12,9  1,57 mU/l, p =
0,0002) a současně k vzestupu indexu IRI max/nalačno (3,6  1,6 vs. 4,7  0,71, p =
0,01) během IVGTT. Na těchto změnách se podílí postupné snižování až úplné
vysazení kortikoidů v průběhu potransplantační imunosupresivní léčby. Porucha
glukózové tolerance po 5 letech od Tx [obr. 5] souvisí pravděpodobně s vyvíjející se
fibrózou transplantovaného pankreatu.

ZÁVĚR
Standardní IVGTT je citlivým ukazatelem endokrinní funkce transplantovaného
pankreatu, lze jej s úspěchem použít také při vyšetřování příjemců s normálními
hodnotami

lačné

glykemie

a

glykovaného

hemoglobinu.

U

většiny

normoglykemických příjemců zůstává dlouhodobě zachována také normální
odpověď na glukózovou zátěž. (6)
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6. KVALITA ŽIVOTA PO ÚSPĚŠNÉ TRANSPLANTACI
Největším přínosem transplantace pankreatu se v současné době zdá být
významné zlepšení kvality života. Eliminace aplikace inzulinu, monitorování
glykemií, normoglykemie bez rizika vážné hypoglykemie a ve většině případů i
eliminace dialyzační léčby znamená zvrat v životě pacienta. Uvolnění diety je další
vítanou změnou. Objektivní průkaz zlepšení kvality života bývá však obtížný. Podle
psychologů je vhodné kombinovat k vyšetření kvality života hned několik typů
dotazníků. V případě vyšetřování diabetiků po

transplantaci

pankreatu se

doporučuje kombinovat dotazník vytvořený pro zjišťování kvality života diabetiků
(např. dotazník SQUALA – viz příloha č. 2), dotazník specifický pro terminální stadia
renálního onemocnění včetně léčby hemodialýzou a transplantací a obecný
dotazník kvality života (dnes nejčastěji používaný SF-36 – viz příloha č. 3).
Ve studiích provedených na našem pracovišti MUDr. Kožnarovou (8) hodnotí
pacienti celkově svou kvalitu života po transplantaci jako lepší. Lépe hodnotí svou
situaci na konci sledování pacienti po úspěšné kombinované transplantaci ledviny a
pankreatu (zlepšení celkového pocitu zdraví, celkové hodnocení kvality života).
Největší

zlepšení

transplantaci.

bylo

V okruhu

zaznamenáno
otázek

v hodnocení

týkajících

se

psychického

pracovní

situace,

stavu

po

rodinného,

partnerského a sexuálního života pacienti hodnotí svou situaci převážně jako
stejnou, v některých parametrech mírně lepší. Také využití volného času bylo
věnováno několik podrobných otázek. Tuto část svého života pacienti popisují
převážně jako nezměněnou ve všech skupinách. Vliv na hodnocení má zřejmě již
poměrně velké procento pacientů s určitou redukcí vizu a také častější výskyt
syndromu diabetické nohy po transplantaci. (1)
V rámci sledování spokojenosti pacientů s transplantační léčbou a vlivu edukace na
úspěšnost této léčby jsme připravili jednoduchý dotazník. Jeho cílem bylo
orientačně

zmapovat

vědomosti

pacientů

po

transplantaci,

jejich

„pocit“

z transplantace a zjistit jejich připomínky k naší péči.
Dotazník byl předložen náhodně vybraným 70 pacientům naší transplantační
ambulance. Jednalo se o nemocné po provedení kombinované transplantace
pankreatu a ledviny (66 pacientů; 94,3 %) nebo transplantace samotného pankreatu
pro labilitu diabetu, případně pro významnou progresi orgánových komplikací
onemocnění (3 pacienti; 4,3 %). Jeden z dotazovaných podstoupil transplantaci
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slinivky po předchozí transplantaci ledviny. Do souboru bylo zařazeno 39 žen a 31
mužů s průměrným věkem 50,3 (± 10,7 [SD]) let a dobou po provedení
transplantace 6 (± 4,13) let. Sběr dat se uskutečnil v průběhu února a března 2010
při telefonickém rozhovoru nebo osobně při ambulantní návštěvě či hospitalizaci na
naší klinice.
Následující grafy ukazují funkčnost štěpů slinivky a ledviny ve sledovaném souboru
pacientů. Funkce transplantovaného pankreatu byla hodnocena podle běžně
užívaného kritéria - závislosti na podávání inzulinu nebo perorálních antidiabetik
(PAD) k docílení normoglykemie. Stav bez potřeby podávání PAD či inzulinu byl
hodnocen jako plná funkce štěpu. Podávání PAD, vedoucí k uspokojivé kompenzaci
porušeného glukózového metabolizmu, bylo označeno jako částečná funkce a
nutnost zahájení podávání exogenní inzulinu představovalo afunkci transplantované
slinivky.

U funkce štěpu ledviny byla jako kritérium použita hladina sérového kreatininu.
Hodnoty <130 μmol/l klasifikovaly funkci jako plnou, hodnoty ≥ 130 μmol/l bez
nutnosti dialyzační léčby jako částečnou, nutnost dialýzy byla hodnocena jako
afunkce transplantované ledviny.
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Pacienti, u nichž došlo k selhání funkce obou štěpů, již neužívají imunosupresivní
léčbu a nenavštěvují transplantační ambulanci, proto se ve skupině respondentů
nevyskytují.

Otázky dotazníku byly rozděleny do 3 skupin: zdroje informací o léčbě diabetu
transplantací, „odborné znalosti“ pacientů a celková spokojenost.
Nejčastější indikací k transplantaci u pacientů s cukrovkou je konečné stádium
chronické renální insuficience (optimálně) před zahájením dialyzační léčby. Není
proto překvapením, že první informace o možnosti léčby kombinovanou
transplantací ledviny a slinivky dostanou nejčastěji nemocní od svého ošetřujícího
nefrologa. Menší počet respondentů se o transplantaci dozvěděl od svého
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diabetologa (především nemocní s labilní cukrovkou, kterým byla nabídnuta
možnost transplantace izolované slinivky).

Internet je v současné době významným zdrojem informací, jeho služby využívá
55,7 % dotázaných, někteří z nich navštěvují také internetové stránky s
transplantační

problematikou

(v

češtině

např.

http://www.transplantace.eu,

http://www.stezen.cz). Při edukaci pacientům doporučujeme také publikace o
transplantační léčbě diabetiků (SAUDEK, F. Příprava na transplantaci. Příručka pro
pacienty s diabetem a jejich blízké. Praha : Maxdorf, 2005; „Život pokračuje!“
Informační brožura pro pacienty po transplantaci ledvin. Fujisawa GmbH). Druhou
ze zmíněných nemocní většinou obdrží při propuštění z nemocnice po provedení
transplantace. 67 % našich respondentů tyto knížky zná. Následující graf ukazuje
používání informačních zdrojů v souhrnu.
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„Znalostní

otázky“

dotazníku

se

týkaly

především

povědomí

o

funkci

transplantovaných orgánů a užívané imunosupresivní medikaci. „O čem nás
informuje hladina kreatininu?“ ví 95,7 % dotázaných, svoji vlastní hodnotu správně
uvedlo 94,3 %.

Význam stanovení „glykovaného hemoglobinu“ (HbA1c) chápe 83 % pacientů z
našeho souboru, 77 % zná svoji laboratorní hodnotu a 91 % správně určilo, zda se
jedná o hodnotu uspokojivou.
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Na doplňující otázku „o čem nás informuje hladina cholesterolu?“ odpovědělo
správně 85,7 % respondentů, svojí hodnotu zná 57 %.

Imunosupresivní léčba má pro úspěch transplantace zásadní význam. Zajímalo nás
proto, zda si pacienti pamatují důvody jejího podávání (ty jsou jim opakovaně
vysvětlovány při edukacích před i po transplantaci) a zda znají možné nežádoucí
účinky. 94,3 % dotázaných ví, proč se tato léčba používá a 71,4 % umí vyjmenovat
minimálně 2 nežádoucí účinky imunosupresivních preparátů.
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„Znalostní“ část dotazníku jsme vyhodnotili také v souhrnu podle četnosti správných
odpovědí u jednotlivých dotazovaných. Lze říci, že úroveň znalostí byla poměrně
vysoká. 77 % pacientů se dopustilo chyby méně než 3x (z celkového počtu 9
odpovědí), 30 % respondentů odpovědělo správně na všechny dotazy. Průměrná
hodnota správných odpovědí dosáhla 83,3 % (±18,9). Nezjistili jsme statisticky
významnou závislost „úrovně znalostí“ na pohlaví, době po transplantaci či
informovanosti (využívání internetu, povědomí o příručkách).

V poslední části dotazníku nás zajímala spokojenost transplantovaných pacientů.
99 % respondentů by transplantaci jako způsob léčby jejich onemocnění zvolilo
znovu (při zkušenostech, které s jejím průběhem mají v současné době). Jejich
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dalším úkolem bylo posoudit, zda byla transplantace u nich provedena ve správný
čas či nikoliv. 64 % uvedlo správné „načasování“ operace v době, kdy jí nejvíce
potřebovali.

Po úspěšné transplantaci slinivky se mohou u některých pacientů objevovat
hypoglykemie. Nejčastěji jsou pouze mírného stupně a nevyžadují pomoc jiné
osoby. Někdy nastupují krátce po jídle s vyšším obsahem sacharidů. Na jejich
vzniku se podílí nedokonalá regulace náhlé hyperglykemie transplantovanou
slinivkou a také přítomnost autonomní diabetické neuropatie. Jejich výskyt
zobrazuje graf.
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V této části dotazníku mohli respondenti také předložit návrhy na zlepšení péče
na naší klinice. Většina připomínek (7) se týkala stravy hospitalizovaných pacientů,
4 dotazovaní navrhovali zlepšit organizaci práce na ambulanci (odběry krve), 3 by
ocenili vlídnější přístup zdravotních sester a jiným 3 chybí pomoc v sociální oblasti.
Celkově pacienti hodnotili péči na naší klinice kladně. Pouze jeden z nich by již
transplantaci jako možnost léčby svého onemocnění nevolil.

Jedním z cílů práce bylo posoudit vliv edukace na úspěšnost transplantační léčby,
zjistit, zda „neznalost“ či „menší povědomí o vlastním zdraví“ pacienta mohou
souviset se selháním funkce transplantovaného orgánu. Rozdělili jsme proto
skupinu respondentů na „úspěšné“ (kteří odpověděli správně na 7 a více otázek) a
„neúspěšné“ (kteří znali 6 a méně správných odpovědí). V první skupině bylo
hodnoceno 54 dotazovaných, ve druhé skupině („méně úspěšných“ ) pouze 16. I
když na první pohled se zdály být četnosti funkce štěpů ve skupinách rozdílné, při
statistické analýze se skupiny mezi sebou nelišily. Poslední graf ukazuje úspěšnost
ve „znalostní“ části dotazníku podle funkce štěpů.
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Dobrou funkci obou štěpů mělo 57 respondentů, funkční pouze jeden štěp 10
dotazovaných a 3 ze souboru jsme nehodnotili (byli pouze po transplantaci
pankreatu), jejich znalosti se statisticky nelišily. Nutno podotknout, že v našem
souboru byli pouze pacienti z transplantační ambulance, tzn. výhradně ti, kteří
užívají

imunosupresi

a

mají

zachovalou

z transplantovaných orgánů.
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funkci

minimálně

jednoho

Pro přesnější hodnocení vlivu edukace na úspěšnost transplantační léčby by bylo
vhodné doplnit soubor respondentů o pacienty se selháním funkce obou štěpů (kteří
již neužívají imunusupresivní léčbu a navštěvují pouze diabetologickou či
nefrologickou ambulanci).
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7. ZÁVĚR
Závěrem

lze

říct,

že

edukace

představuje

důležitou

součást

péče

o

transplantovaného pacienta a podílí se na úspěšnosti léčby transplantací. Pro
dobrou spolupráci nemocného s transplantačním týmem má velký význam nejen
úvodní poučení, ale také průběžná edukace a opakování důležitých informací
v ambulantní praxi.
V současné době je transplantace slinivky jedinou metodou, která dokáže
dlouhodobě navodit normoglykemii u pacientů s diabetem 1. typu. V kombinaci
s transplantací ledviny (provedené současně nebo po předchozí transplantaci)
představuje transplantace pankreatu standardní metodu léčby diabetiků 1. typu
s konečným stádiem chronického selhání ledvin. Izolovaná transplantace pankreatu
(či Langerhansových ostrůvků) u neuremických příjemců je indikována pouze u
motivovaných pacientů s velmi labilním diabetem a poruchou vnímání hypoglykemie
nebo rychle progredujícími mikrovaskulárními komplikacemi (především retinopatií).
Transplantaci předchází pečlivé posouzení zdravotního stavu pacienta, vývoje jeho
onemocnění a také rizika možných vedlejších účinků imunosupresivní léčby.
Následující obrázky popisují „přežívání štěpu“ pankreatu podle dat mezinárodního
registru IPTR (International Pancreas Transplant Registry, http://www.iptr.umn.edu)
v zemích mimo USA v letech 1999-2003 a v transplantačním centru IKEM Praha.
Naděje pětiletého úspěchu transplantace slinivky přesahuje v dnešní době 70% (1)
a v budoucnosti lze očekávat další zlepšení.
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V postupném zlepšování výsledků transplantační léčby hraje důležitou roli několik
faktorů:

zdokonalování

komplikací,

vývoj

terapeutických

chirurgické

nových

protokolů

(s

techniky

a

imunosupresivních
nižším

rizikem

minimalizace
léků

a

chirurgických

potransplantačních

imunologických

komplikací

a

bezpečnějším dlouhodobým podáváním), účinnější léčba přidružených komplikací
(infekčních, hematologických apod). V neposlední řadě má na úspěch transplantace
vliv také správně poučený pacient, který zná svůj zdravotní stav, ví o principech
prevence komplikací, kterým může předcházet (syndrom diabetické nohy, přenosné
infekce, omyly v užívání léků), včas pozná příznaky zhoršujícího se zdravotního
stavu a kontaktuje lékaře.
Transplantace pankreatu se zatím nemůže stát metodou léčby diabetu pro široký
okruh pacientů pro nedostatek vhodných dárců. Znamená však většinou podstatné
zlepšení kvality života a v kombinaci s transplantací ledviny někdy i jeho záchranu.
Průlom v léčbě diabetu 1. typu mohou přinést metody transplantace izolovaných
Langerhansových

ostrůvků

nebo

geneticky

upravených

buněk

produkovat inzulin v závislosti na koncentraci glukózy v prostředí.
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schopných
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Příloha 1

PROGRAM KOMPLEXNÍHO VYŠETŘENÍ KANDIDÁTA
pro kombinovanou transplantaci ledviny a pankreatu
(součást zdrav. dokumentace)

Základní vyšetření:
Biochemie: Na, K, Ca, Cl, P, Fe, bilirubin, kyselina močová, ALT, AST,
ALP, GMT, AMS, lipáza, celková bílkovina, albumin, urea,
kreatinin, elektroforéza bílkovin, cholesterol, triglyceridy, HDLcholesterol, LDL-cholesterol
Astrup, KO, FW, HbA1c
TK 3x denně, hmotnost
Moč: proteinurie (2x), odpady Na, K, Ca, P, kys. močová, filtrace, resorbce,
moč chemicky + sediment, Addisův sediment, moč (K+C)
Krevní skupina, Quickův test, APTT, fibrinogen
EKG
Oční vyšetření (dr. Sosna)
RTG hrudníku
Sonografie ledvin, jater, žlučníku a pankreatu
Doppler DK a biothesiometr
Dotazník o kvalitě života (Bc. Romanová)
Glykémie 4x denně, noční profil v 01:00 a 04:00 hod. (1x)
Datum / vyšetření:
zapsat aktuální počet transfúzí
……...
zjistit reziduální diurézu………ml/den
příjem a výdej tekutin
……..
C-peptid nalačno a 1 hodinu po snídani
……..
HLA typizace
……..
cytotoxické protilátky
markery hepatitid: HBsAg, anti HBc-total, anti HCV
protilátky proti CMV (IgG, IgM), EBV, HSV (pouze IgG), HIV1,2
……..
stomatologické vyšetření (dr. Ščigel)
……..
předtransplantační chirurgické konzílium
……..
vyšetření autonomní neuropatie (s. Vodičková)
……..
ergometrie
……..
echokardiografie
……..
dobutaminová transesofagiální echokardiografie
……..
gynekologické vyšetření (dr. Cindr)
……..
mammografie (nad 40 let věku) nebo sonografie prsů (do 40 let věku)
……..
urologické vyšetření
……..
skiagrafie vedlejších nosních dutin, stěr z krku a nosu, poté ORL vyšetření
……..
neurologické vyšetření (dr. Vondrová)
Datum / předdialyzační příprava:
skiagrafie předloktí
……..
konzílium cévního chirurga k založení A-V shuntu (se snímky předloktí)
……..
zahájení očkování proti hepatitidě B
……..
založení A-V shuntu
Datum/edukace pacienta/podpis edukujícího:
……..
transplantační léčba (ošetřující lékař)………………….
……..
organizační informace (Bc. Romanová, Bc. Jedináková)………………….
……..
prevence syndromu diabetické nohy (podiatrická sestra)………………….
…….. dialyzační léčba (ošetřující lékař)………………….
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Příloha 2
KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PACIENTA
po kombinované transplantaci ledviny a pankreatu
(součást zdrav. dokumentace)
 Základní vyšetření:
Biochemie: Na, K, Ca, Cl, P, Fe, bilirubin, kyselina močová, ALT, AST, ALP,
GMT, AMS, lipáza, celková bílkovina, albumin, urea, kreatinin,
cholesterol, triglyceridy, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol
Astrup, KO, FW, HbA1c
Hladiny CyA/ FK506/ sirolimu
TK 3x denně, hmotnost
Moč: proteinurie, filtrace, resorbce, U-AMS/2 hod. (u močové drenáže)
moč chemicky + sediment, Addisův sediment, moč (kultivace+citlivost)
Krevní skupina, Quickův test, APTT, fibrinogen
EKG
Sonografie štěpů
Glykémie 4x denně, noční profil v 01:00 a 04:00 hod. – pouze 1 den
Pravidelná potransplantační vyšetření (každých 9-12 měsíců):
neurologické vyšetření (dr. Vondrová)
datum: ……….
oční vyšetření (dr. Sosna)
datum: ……….
IVGTT
datum: ……….
vyšetření autonomní neuropatie
datum: ……….
měření TK/24 hod.
datum: ……….
Doppler DK a biothesiometr
dotazník o kvalitě života (Bc. Romanová)
Na ordinaci lékaře:
Quick, APTT, fibrinogen, hemokoagulační faktory
RTG hrudníku
sonografie břicha
biopsie štěpu ledviny/pankreatu
podiatrické vyšetření
cévní vyšetření
echokardiografie
gynekologické vyšetření
mammografie
urologické vyšetření
glykemický clamp
příjem a výdaj tekutin
glukagonový test (1 mg i.v., C-peptid 0 a 6 min)
markery hepatitid B,C
protilátky proti CMV, EBV, HSV, HIV1,2
protilátky proti ATG, OKT3
ELFO bílkovin
odpady Na, K, Cl, Ca, P v moči/24 hod.
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datum: ……….
datum: ……….
datum: ……….
datum: ……….
datum: ……….
datum: ……….
datum: ……….
datum: ……….
datum: ……….

Příloha 3

Dotazník pro pacienty po TxP a TxL+P na klinice diabetologie
v Institutu klinické a experimentální medicíny.
1. Jste:
□ muž
□ žena
2. Věk: ……. let
3. Druh transplantace:
□ kombinovaná transplantace slinivky a ledviny
□ slinivka po transplantaci ledviny
□ samotná slinivka
4. Doba po transplantaci: ….. let
5. Funkce štěpu pankreatu:
□ bez inzulínu
□ PAD (léky na snížení glykémie)
□ léčba inzulínem
6. Funkce štěpu ledviny:
□ plná (S-kreatinin <130 μmol/l)
□ částečná
□ selhání (dialýza)
7. Kde jste získali informace o možnosti léčby transplantací?
□ váš ošetřující nefrolog
□ váš ošetřující diabetolog
□ tisk, televize, internet
□ známy, kolega
8. Používáte počítač a internet? Znáte internetové stránky týkající se
transplantací?
□ ano
□ ne
……………………………………………………………………………………..
9. Znáte publikace týkající se transplantací?
□ ano
□ ne
……………………………………………………………………………………..
10. O čem nás informuje hladina cholesterolu v krvi?
……………………………………………………………………………………..
11. Znáte aktuální hladiny Vašeho cholesterolu?
□ ano
□ ne
12. O hladina čem nás informuje kreatininu
……………………………………………………………………………………..
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13. Znáte aktuální hladinu Vašeho kreatininu?
□ ano
□ ne
14. Víte, čeho ukazatelem je HbA1c a znáte Vaši hodnotu?
…………………………………………………………………………………………
□ ano
□ ne
15. Je to uspokojivá hodnota?
□ ano
□ ne
16. K čemu se v léčbě po transplantaci používají imunosupresiva?
…………………………………………………………………………………………
17. Znáte některé z jejich nežádoucích účinků?
□ ano
□ ne
18. Měli jste po transplantaci někdy vážnější hypoglykémii (bylo vám špatně,
musel/a jste se rychle najíst apod.)?
□ ano (□ v závislost na jídle □ bez závislosti na jídle)
□ ne
19. Zvolili byste si dnes opět transplantaci jako možnost léčby Vašeho
onemocnění (cukrovky, selhání ledvin)?
□ ano
□ ne
20. Myslíte si, že transplantace byla u vás provedena:
□ v době, kdy jsem ji nejvíce potřeboval/a
□ příliš pozdě
□ nemusel/a jsem podstoupit transplantaci tak brzy, mohlo to přijít později
21. Jste spokojen s péčí po transplantaci na našem pracovišti, případně co by se
chtěl zlepšit?
□ ano
□ ne
…………………………………………………………………………………………

Děkuji za spolupráci!
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Příloha 4

Dotazník kvality života
(SQUALA)
Pořadové číslo ___

Id. Číslo ___

Vážený pane, vážená paní,
Cílem tohoto dotazníku je hodnocení kvality života.
V první části dotazníku Vás prosím, abyste odpověděl/a, jaké hodnoty považujete
v životě za důležité, jak si jich ceníte. Ve druhé části zjišťuji, nakolik jste Vy osobně
spokojen/a v různých oblastech životních hodnot.
Odpovědi jsou anonymní a důvěrné. Následné počítačové zpracování bude
omezeno jen na vyhodnocení získaných údajů, získaná data nebudou použita k
jakýmkoli komerčním účelům.
DěkujI Vám za spolupráci na mé výzkumné práci.

DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE

Zaškrtněte, prosím, odpovídající položky:
1) POHLAVÍ

2) VĚK __

muž…..1
žena…..2
3) BYDLÍTE V:
obci do 10 000 obyvatel ………………………...1
městě nad 10 000 do 50 000 obyvatel…………2
městě nad 50 000 do 100 000 obyvatel………..3
velkoměstě nad 100 000 obyvatel……………...4
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4) UKONČENÉ VZDĚLÁNÍ
neukončené základní……….. 1
základní……………………... 2
střední bez maturity………....3
střední s maturitou………….. 4
vysokoškolské………………

5

5) ZAMĚSTNÁNÍ
a) Jste soukromník?...................ano – ne
b) Zaměstnáváte další osoby?...ano – ne
c) Pokud pracujete, uveďte své hlavní zaměstnání:
______________________________________
d) Pokud nepracujete, uveďte jeden z důvodů:
studující………………......

1

mateřská dovolená……..... 2
v domácnosti……….......... 3
důchodce (neprac.)……..... 4
v invalidním důchodu…....

5

t.č. nezaměstnaný/á
hledající práci……………

6

jiné……………………….

8

6) HMOTNÉ ZABEZPEČENÍ
Jak byste v porovnání s ostatními rodinami (popř. jednotlivci v případě, že žijete
sám/sama) hodnotil/a svou finanční situaci a hmotné zabezpečení:
výrazně

mírně

podprůměrné

podprůměrné

průměrné

7) DÉLKA POBYTU V DĚTSKÉM DOMOVĚ
Jak dlouho jste žil / žila v dětském domově?
.......
8) VZTAHY S VLASTVNÍ RODINNOU
Udržujete kontakt s Vašimi rodiči?
pravidelně udržuji……………………….. .1
občas se navštěvujeme………………… .2
nenavštěvujeme se, ale víme o sobě…....3
žádný kontakt neudržujeme……………. 4
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mírně

výrazně

nadprůměrné

nadprůměrné

9) RODINNÝ STAV
svobodný/á…………………..1
ženatý/vdaná, s druhem……2
rozvedený/á………………….3
vdovec/vdova………………..4
10) MÁTE DĚTI?
ano – ne
pokud ano, pak počet dětí žijící s vámi ___
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HODNOCENÍ DŮLEŽITOSTI

V této tabulce zaznamenejte důležitost, kterou ve svém životě přisuzujete zde
uvedeným oblastem.

Nezbytné Velmi Středně Málo

Bezvý-

důležité důležité důležité znamné
1) být zdravý
2) být fyzicky soběstačný
3) cítit se psychicky dobře
4) příjemné prostředí a bydlení
5) dobře spát
6) rodinné vztahy
7) vztahy s ostatními lidmi
8) mít a vychovávat děti
9) postarat se o sebe
10) milovat a být milován
11) mít sexuální život
12) zajímat se o politiku
13) mít víru (např.náboženství)
14) odpočívat ve volném čase
15) mít koníčky ve volném čase
16) být v bezpečí
17) práce
18) spravedlnost
19) svoboda
20) krása a umění
21) Pravda
22) peníze
23) dobré jídlo
Je ještě něco jiného, co považujete v životě za důležité?
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HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI
Posuďte, do jaké míry se cítíte v uvedených oblastech svého života spokojen/a
a zaškrtněte příslušné okénko.

Zcela

Velmi

Spíše

Ne-

Velmi

spokojen spokojen spokojen spokojen zklamán
24) zdraví
25) fyzická soběstačnost
26) psychická pohoda
27) prostředí bydlení
28) spánek
29) rodinné vztahy
30) vztahy s ostatními
31) děti
32) péče o sebe sama
33) láska
34) sexuální život
35) účast v politice
36) víra
37) odpočinek
38) koníčky
39) pocit bezpečnosti
40) práce
41) spravedlnost
42) svoboda
43) krása a umění
44) pravda
45) peníze
46) jídlo

69

Příloha 5
Dotazník SF-36 o zdravotním stavu
Návod:
V tomto dotazníku jsou otázky týkající se Vašeho zdraví. Vaše odpovědi pomohou
určit jak se cítíte a jak dobře se Vám daří zvládat obvyklé činnosti.
Odpovězte na jednu z otázek tím, že vyznačíte příslušnou odpověď. Nejste-li si jisti
jak odpovědět, odpovězte jak nejlépe umíte.
1.

Řekl(a) byste, že Vaše zdraví je celkově:
(zakroužkujte jedno číslo)

2.

Výborné

1

Velmi dobré

2

Dobré

3

Dosti dobré

4

Špatné

5

Jak byste hodnotil(a) své zdraví dnes ve srovnání se stavem před rokem?
(zakroužkujte jedno číslo)

3.

Mnohem lepší než před rokem

1

Poněkud lepší než před rokem

2

Přibližně stejné jako před rokem

3

Poněkud horší než před rokem

4

Mnohem horší než před rokem

5

Následující otázky se týkají činnosti, které vykonáváte během svého
typického dne.
Omezuje Vaše zdraví nyní tyto činnosti? Jestliže ano, do jaké míry?
(zakroužkujte jedno číslo na každé řádce)
ČINNOSTI

Ano, omezuje

Ano, omezuje

hodně
a.

Ne, vůbec

trochu

neomezuje

Usilovné činnosti jako je běh,
zvedání těžkých předmětů,

1

2

provozování náročných sportů
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3

b.

Středně namáhavé činnosti jako
posunování stolu, luxování, hraní

1

2

3

1

2

3

kuželek, jízda na kole
c.

Zvedání nebo nesení běžného
nákupu

d.

Vyjít po schodech několik pater

1

2

3

e.

Vyjít po schodech jedno patro

1

2

3

f.

Předklon, shýbání, poklek

1

2

3

g.

Chůze asi jeden kilometr

1

2

3

h.

Chůze po ulici několik set metrů

1

2

3

i.

Chůze po ulici sto metrů

1

2

3

j.

Koupání doma nebo oblékání bez

1

2

3

pomoci další osoby

4.

Trpěl(a) jste některým z dále uvedených problémů při práci nebo při běžné
denní činnosti v posledních 4 týdnech kvůli zdravotním potížím?
(zakroužkujte jedno číslo na každé řádce)
ANO

a.

Zkrátil se čas, který jste věnoval(a) práci nebo jiné

NE

1

2

1

2

činnosti?
b.

Udělal(a) jste méně než jste chtěl?

c.

Byl(a) jste omezen(a) v druhu práce nebo jiných činností?

1

2

d.

Měl(a) jste potíže při práci nebo jiných činnostech (například

1

2

jste musel(a) vynaložit zvláštní úsilí)?
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5.

Vyskytl se u Vás některý z dále uvedených problémů při práci nebo běžné
denní činnosti v posledních 4 týdnech kvůli nějakým emocionálním potížím
(například pocit deprese nebo úzkosti)?
(zakroužkujte jedno číslo na každé řádce)
ANO

NE

a.

Zkrátil se čas, který jste věnoval(a) práci nebo jiné činnosti?

1

2

b.

Udělal(a) jste méně než jste chtěl(a)?

1

2

c.

Byl(a) jste při práci nebo jiných činnostech méně pozorný(á

1

2

než obvykle?
6.

Uveďte, do jaké míry bránily Vaše tělesné nebo emocionální potíže Vašemu
normálnímu společenskému životu v rodině, mezi přáteli, sousedy nebo v širší
společnosti v posledních 4 týdnech.
(zakroužkujte jedno číslo)

7.

Vůbec ne

1

Trochu

2

Mírně

3

Poměrně dost

4

Velmi silně

5

Jak velké bolesti jste měl(a) v posledních 4 týdnech?
(zakroužkujte jedno číslo)

8.

Žádné
Velmi mírné
Mírné

1
2
3

Střední

4

Silné

5

Velmi silné

6

Do jaké míry Vám bolesti bránily v práci (v zaměstnání i doma) v posledních 4

týdnech?
(zakroužkujte jedno číslo)
Vůbec ne
Trochu

1
2

Mírně

3

Poměrně dost

4

Velmi silně

5
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9. Následující otázky se týkají Vašich pocitů a toho, jak se Vám dařilo v předchozích
týdnech. U každé otázky označte prosím takovou odpověď, která nejlépe vystihuje,
jak jste se cítil(a). Jak často v předchozích 4 týdnech ?
(zakroužkujte jedno číslo na každé řádce)
Pořád Většinou Dost často Občas Málokdy Nikdy
a. jste se cítil(a) pln(a) elánu 1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

b. jste byl(a) velmi
nervózní
c. jste měl(a) takovou
depresi, že Vás nic
nemohlo rozveselit?
d. jste pociťoval(a) klid

1

2

3

4

5

6

e. jste byl(a) pln(a) energie? 1

2

3

4

5

6

a pohodu?

f. jste pociťoval(a)
pesimismus a smutek

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

i. jste se cítil(a) unaven(a) 1

2

3

4

5

6

g. jste se cítil(a)
vyčerpán(a)
h. jste byl(a) šťastný(á)

10. Uveďte, jak často v předchozích 4 týdnech bránily Vaše tělesné nebo emocionální
obtíže Vašemu společenskému životu (jako např. návštěvy přátel, příbuzných atp.)?
(zakroužkujte jedno číslo)
Pořád

1

Většinou času

2

Občas

3
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11.

Málokdy

4

Nikdy

5

Zvolte prosím takovou odpověď, která nejlépe vystihuje, do jaké míry pro Vás

platí každé z následujících prohlášení?
Jistě ano Spíše ano Nejsem Spíše ne Určitě ne
si jist
a.

Zdá se, že onemocním
(jakoukoliv nemocí)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

snadněji než jiní lidé
b.

Jsem stejně zdráv(a) jako
kdokoliv jiný

c.

Očekávám, že se mé zdraví
zhorší
d. Mé zdraví je perfektní

Datum:
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Kateřinská 32, Praha 2
Prohlášení zájemce o nahlédnutí
do závěrečné práce absolventa studijního programu
uskutečňovaného na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané
nahlédnutím do zpřístupněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným
účelům, ani nemohou být vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost
jiné osoby než autora.
Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo
kopie závěrečné práce, jsem však povinen/a s nimi nakládat jako s autorským dílem
a zachovávat pravidla uvedená v předchozím odstavci.
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