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1. TxL - Dr. Joseph Murray, Boston, USA - 1954



 nejvýhodnější metoda léčby ESRD

Tonelli . Systematic review: kidney transplantation compared with dialysis in 
clinically relevant outcomes. Am J Transplant. 2011 

 80 tisíc TxL celosvětově za rok v 99 státech
(Evropa 20 tisíc TxL/rok, LD 21 % - celosvětově 41% LD)

www.transplant-observatory.org



 žijící dárce ledviny (20 resp. 40% TxL)

 dárce se smrtí mozku (DBD)

 dárce se zástavou krevního oběhu (DCD)
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 zemřelí dárci (DBD, DCD)
 expanded criteria donor (ECD), duální transplantace
 ex-vivo/in-vivo perfuze (organ recovery)  

 žijící dárci (1/3 inkompatibilních párů)
 AB0 inkompatibilní Tx, desenzitizace
 párové výměny 



 ex-vivo hypotermní perfuze

Evropa  1% ledvin USA  10%ledvin



 ex-vivo normotermní perfuze

Nicholson 2013



 in-vivo normotermní perfuze (DCD => DBD)

Oniscu 2014



 Švédský protokol – snížení titru hemaglutininů

IKEM 2011





prof. Alvin E. Roth 
program párové výměny ledvin
2012 - Nobelova cena 
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USA 2012, 30 x TxL
17 nemocnic, 11 států
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 koordinovaný program od roku 2011

 > 50 transplantací (7-, 2x 6-výměna) 

 mezinárodní spolupráce (Rakousko)



 hodnocení rizika

 technika nefrektomie
 celoživotní sledování dárce
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Laparoscopic live donor nephrectomy. Ratner LE. Transplantation. 1995 Nov 15;60(9):1047-9.



Hand-assisted retroperitoneoscopic living donor nephrectomy superior to 
laparoscopic nephrectomy. Wadström J. Transplant Proc. 2003;35(2):782-3.



Transumbilical pure single-port laparoscopic donor nephrectomy. Kim JM. 
Ann Surg Treat Res. 2015 Nov;89(5):278-83.



Robotic nephrectomy for living donation: surgical technique and literature systematic review.
Giacomoni A. Am J Surg. 2015 Oct 20. [Epub]



Doumerc N. Transpl Int. 2016 Jan;29(1):122-3



 dominují miniinvazivní techniky

 miniinvazivní přístup zvyšuje akceptabilitu 
dárcovské nefrektomie 

 zkušenost operatéra – osvojení techniky

 prioritou je minimalizace rizik pro dárce

 zlatý standard – hand-assisted techniky



 dominuje otevřený extraperitoneální přístup

 miniinvazivní techniky zvažovány pro obézní 
příjemce 



Robot-assisted renal transplantation in the retroperitoneum. Tsai MK. 
Transpl Int. 2014;27(5):452-7.



 navození imunologické tolerance

 xenotransplantace , bioarteficielní štěpy, 3D tisk

 párová výměna ledvin – mezinárodní spolupráce

 zpřístupnění možnosti TxL rozvojovým zemím
 > 2 mil. pacientů s ESRD umírá ročně bez přístupu k dialýze

Lancet 2015
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