
  

Transplantace tenkého střeva  
   v ČR – proč? 

    od kdy? 
komu? 

OLIVERIUS M.OLIVERIUS M.
Klinika transplantační chirurgie Klinika transplantační chirurgie 

IKEM PrahaIKEM Praha



  

Transplantace tenkého střeva
 HistorieHistorie
 Indikace, kontraindikaceIndikace, kontraindikace
 Typy transplantacíTypy transplantací
 KomplikaceKomplikace
 Ekonomické aspekty Ekonomické aspekty 
 Stav v České republiceStav v České republice
 Proč SBTx v ČR ?? Proč SBTx v ČR ?? 
 Kdy ??Kdy ??
 Komu ?? – Waiting list pacientů k SBTxKomu ?? – Waiting list pacientů k SBTx



  

Historie transplantace tenkého střevaHistorie transplantace tenkého střeva

• Carrel 1902

• Lillehai 1959

• Monchik a Russel 1971

• Detterling 1964; Lillehai 1967

• CyA 1980 

• Tacrolimus
     1990

•Deltz 1988

•Zenapax 1997
•Simulect 1998



  

Indikace k transplantaci 
 „„Selhání střeva“Selhání střeva“

          Neschopnost střeva zajistit více jak Neschopnost střeva zajistit více jak 
75% esenciální výživy  [Scott N.,Dig 75% esenciální výživy  [Scott N.,Dig 
Dis 1992]Dis 1992]

 PříčinyPříčiny
– Krátké střevo (extenzivní resekce)Krátké střevo (extenzivní resekce)
– Závažná malabsorbceZávažná malabsorbce
– Syndromy dysmobility střevaSyndromy dysmobility střeva



  

Totální parenterální výživa (TPN) 
a domácí totální parent.výživa 
(HPN)

Život ohrožující komplikace
Katetrové sepse
Trombózy velkých žil –embolie, ztráta 

žilního přístupu
Metabolické poruchy
Onemocnění jater 

(steatóza,fibróza,cirhóza )
Kostní choroby                            



  

Indikace k transplantaci
 Pacient na HPN déle jak jeden rok ( jasně 

ireverzibilní syndrom krátkého střeva)
 Rozvoj závažných život ohrožujících 

komplikací do jednoho roku 
 Pacient s ireverzibilním selháním střeva, kde 

lze očekávat smrt do jednoho roku při léčbě 
TPN [ Brussel,2005]



  

Kontraindikace k transplantaci střeva

 Současná  závažná onemocnění, u Současná  závažná onemocnění, u 
kterých nelze předpokládat zlepšení po kterých nelze předpokládat zlepšení po 
transplantacitransplantaci

 Life expectancy & QoLLife expectancy & QoL
 Aktivní infekce, malignita, HIVAktivní infekce, malignita, HIV
 Non –compliance pacienta nebo Non –compliance pacienta nebo 

opatrovníkaopatrovníka



  

Indikace k transplantaci u dětíIndikace k transplantaci u dětí
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Indikace transplantace u dospělýchIndikace transplantace u dospělých
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Typy transplantace tenkého střevaTypy transplantace tenkého střeva

• Izolovaná transplantace tenkého střeva
• Kombinovaná transplantace ( střevo + játro )
• Multiorgánová transplantace



  

Komplikace transplantace střeva

ImunosupreseImunosuprese
Akutní celulárníAkutní celulární
rejekcerejekce

Infekce
-bakteriální
-virové 
(CMV,EBV)



  

KomplikaceKomplikace

ACR:        57% SBT
                 39% LSBT
                 48% MVT

Infekce :    bakterie (E.coli,Klebsiela,Enterobakter,…
                  viry  (CMV, EBV…)
                  mykotické (Candida,…)

Ostatní ( krvácení, cévní trombózy, ileus…)

Intestinal Transplant Registry,  VI, 2005



  

Ekonomika v transplantaci tenkého Ekonomika v transplantaci tenkého 
střevastřeva

Cena transplantace tenkého střeva : 

€163.000 – 238.000 (1.rok)
€    9.000 -    30.000 (> rok)

Cena TPN  :

 € 150.000 (á rok) 
   + léčba komplikací

Sudan D, IX International small bowel transplantation symposium, Brussels 2005



  

Výsledky Výsledky (IV / 1985 – V / 2005)

65 center z 20 zemí
Transplantace střeva : 12921292  

Izolovaná transplantace střeva : 570 
Transplantace játro+střevo       : 490
Multiviscerální transplantace    : 232

Počet pacientů : 1210
Současně žijící : 658 (max. 16r. s funkčním štěpem)

Intestinal Transplant Registry,  june 30, 2005



  

Transplantace tenkého střeva 
v České republice

Baláž et al., Eur Surg Res 2004, 36, 192-197 
Baláž et al., Bratisl Lek Listy 2004, 105, 62-64
Matia et al., Annals of Transplantation, 2004, 9, 3, 48-51



  

Klinické zkušenosti v IKEMKlinické zkušenosti v IKEM

Baláž et al., Bratisl Lek Listy 2005, 105, 62-64
Kudla et al., Čas.lek.českých 2005, 10, 2-3, 89-92



  

Proč SBTx v Čechách ???
 Short bowel syndromShort bowel syndrom
 Komplikace HPNKomplikace HPN
 Cold ischemic time < 6 hod !!!!:Cold ischemic time < 6 hod !!!!:

 Stanovení smrti mozkuStanovení smrti mozku
 Odběrový týmOdběrový tým
 Pacient Pacient 
 Nezbytná laboratoř ( ABO, crossmatch,virologie – CMV, Nezbytná laboratoř ( ABO, crossmatch,virologie – CMV, 

HIV!!....)HIV!!....)
 Indukce ???Indukce ???
 Vlastní transplantace u pacienta se zaniklou DBVlastní transplantace u pacienta se zaniklou DB

 Postransplantační období – zkušený tým !!! (imunologie, Postransplantační období – zkušený tým !!! (imunologie, 
mikrobilogie, endoskopie, patologie, klinické zázemí )mikrobilogie, endoskopie, patologie, klinické zázemí )

 Follow upFollow up



  

Komu ???
 Waiting list pacientůWaiting list pacientů::

 Potenciální kandidáti SBTxPotenciální kandidáti SBTx
 Pacienti s jasně definovaným Pacienti s jasně definovaným 

nezvratným short bowel syndromnezvratným short bowel syndrom
 Pacienti na HPNPacienti na HPN

 Pacienti k zařazeníPacienti k zařazení
 Ztráta cévního přístupu
 Závažné komplikace HPN 
 Jaterní onemocnění



  

  Kdy?? - Transplantace střeva v IKEMKdy?? - Transplantace střeva v IKEM

-Dokončení projektu : Transplantace tenkého střeva v 
experimentu (transplantační technika, I/R poškození, 
ACR )

-Transplantační skupina : transplantační chirurg, 
gastroenterolog, anesteziolog, patolog, nutricionista, 
psychiatr, rehabilitační pracovník, pojišťovna

-Waiting list pacientů – gastroenterologové a chirurgové 
ČR

-Zahájení programu klinické transplantace v ČR 2007??

-Follow up pacientů a následná péče o transplantované 
pacienty


