Poučení č. 26 Graftektomie
Účel operace: Graftektomie znamená odstranění nefunkční, případně symptomatické
transplantované ledviny. Jako symptomatická je označována taková transplantovaná ledvina,
která vyvolává následující příznaky - teplotu, zimnici, bolestivost v okolí štěpu.
Nejčastější důvody, které vedou k provedení graftektomie:
• cévní komplikace (trombóza renální žíly nebo tepny)
• akutní odhojení štěpu, které nelze zvládnout medikamenty
• septický stav způsobený infekcí v transplantované ledvině
• opakovaná přítomnost krve v moči (hematurie) s nutností krevních převodů
• podezření na nádor v transplantované ledvině
• selhání štěpu v důsledku jeho chronického odhojování
• příprava před další transplantací
Povaha výkonu: Ke graftektomii přistupujeme ze stejného řezu, jaký byl proveden při
transplantaci. Po uvolnění ledviny od okolí, přerušíme cévní stopku a močovod a ledvinu
odstraňujeme z těla nemocného. Do rány vložíme drenáž a operační ránu uzavřeme po
anatomických vrstvách.
Prospěch operace: Tímto zákrokem zbavíme nemocného potíží, které mu způsobuje nefunkční,
případně symptomatický štěp.
Následky: Neboť většinou odstraňujeme již nefunkční štěp a pacient již v té době chodí na
pravidelné hemodialýzy, žádné další následky z provedené operace nevyplývají.
Rizika a komplikace výkonu: Jako každý chirurgický zákrok, má i graftektomie určitá rizika
a komplikace. Tyto komplikace jsou však poměrně vzácné:
• během operace může dojít k poranění cév nemocného, ke kterým je ledvina našitá (1 %
případů)
• krvácivé komplikace, které si mohou vyžádat operační revizi nebo podání transfuzí (5 %
případů)
• existuje riziko poranění střeva (méně než 1 % případů)
• porucha hojení rány, infekce rány (3 % případů)
• krevní výron v ráně nebo v místě kde byla ledvina uložená (5 % případů)
Alternativy: Pokud nefunkční štěp způsobuje svému nositeli potíže, je nutné ho odstranit a
neexistuje jiná alternativa léčby.
Omezení v obvyklém způsobu života: Samotná graftektomie po zahojení rány nepřináší
nemocnému žádná omezení v obvyklém způsobu života. Jistá omezení mu způsobuje
hemodialýza, ke které se nemocný musí vrátit.
Omezení pracovní schopnosti: je dáno základním onemocněním – chronickým selháním ledvin.
Pokud pracujete, je předpokládaná délka pracovní neschopnosti po graftektomii 4-6 týdnů.
Léčebný režim: Po operaci vám budou podávány léky proti bolesti. Alespoň měsíc po operaci
byste se měli vyvarovat zvedání těžších břemen. Po zhojení rány je možné, že budete opět
zařazen/a na čekací listinu k nové transplantaci ledviny. O tom rozhodne váš transplantolog na
základě vašeho zdravotního stavu.
Kontrolní zdravotní výkon: nadále budete sledován/a v nefrologické ambulanci a dialyzačním
středisku.

Stránka 1 z 1
Poučení č. 26 Graftektomie Verze 1.0, Účinnost od: 01.06.2020

