
Každý, kdo stojí před vážným krokem ve svém životě 

– ať už mu ho přinesl sám osud a čeká na roli příjemce,

či se rozhodl sám a dobrovolně přijímá roli dárce 

– si klade mnoho otázek. 

My jsme tyto upřímně lidské otázky 

posbírali do útlé knížky, 

kterou držíte v ruce a na všechny co nejlépe odpověděli. 
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1. Proč se dělají transplantace ledvin od žijících osob?
V současné době je hlavním limitem celé transplantační medicíny nedostatek orgá-
nů k transplantacím. Proto řada příjemců na „svůj” orgán čeká velice dlouho nebo
se jej vůbec nedočká. Nedostatek orgánů je tedy jedním z důvodů. Dalším důvodem
a přímo oprávněním je, že výsledky transplantací ledvin od žijících dárců jsou
významně lepší.

2. Jaké jsou výsledky těchto transplantací?
Výsledky transplantací ledvin od žijících dárců jsou významně lepší než od dárců
zemřelých. Hlavním důvodem je, že se jedná o předem plánovaný pečlivě připrave-
ný výkon. Dárce i příjemce jsou velmi dobře vyšetřeni. Obě operace - odběr i trans-
plantace ledviny - probíhají téměř současně, a tudíž doba ischémie ledviny (to je
doba, po kterou se ledvina nalézá „mimo tělo”) je velice krátká. To je jeden z hlav-
ních důvodů, že ledvina začíná bezprostředně po transplantaci ještě na operačním
sále fungovat.

3. Jakou životnost má ledvina od žijícího dárce, jakou od zemřelého dárce?
Otázka směřuje k rozdílu délky fungování štěpu od žijícího ci zemřelého dárce.
Obecně platí, že ledviny transplantované od žijících dárců fungují déle než ledviny
od dárců zemřelých.

Otázky a odpovědi 
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4. Kdy se poprvé uskutečnila transplantace ledviny od žijícího dárce? 
Jaký je počet těchto transplantací ve světě a u nás?

Vůbec první transplantaci ledviny provedli lékaři v americkém Bostonu 
v roce 1954 mezi jednovaječnými dvojčaty. První úspěšná příbuzenská transplantace
ledviny u nás byla provedena 21. 3. 1966. Příjemcem se stal 24letý Karel Pavlík,
který dostal ledvinu od své matky, Blaženy Pavlíkové. U nás byla první úspěšná trans-
plantace ledvin od žijícího dárce provedena v roce 1966.

5. Kolik transplantací ledvin od žijících dárců se provádí ve světě a u nás?
V řadě zemí se provádí transplantací ledvin od žijících dárců daleko více
než u nás. Například v USA či v Norsku je více než 50 % všech transplantací ledvin
od žijících dárců, v České republice v posledních letech tvoří takové transplantace
pouze 3-5 %.

6. Kdo všechno může být žijícím dárcem?
Žijícím dárcem ledviny může být každá osoba, která chce nezištně poskytnout tento
orgán svému příbuznému či jinak blízké osobě. Nejvíce se provádí příbuzenských
transplantací. 

7. Kdo v příbuzné posloupnosti je nejvhodnějším dárcem?
Otázku nejvhodnějšího dárce v rodině je nutné posuzovat vždy individuálně.
Neexistuje jednotný postup.
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8. Je život s jednou ledvinou jiný než se dvěma?
Skutečnost, že k životu a dostatečné funkci ledvin spolehlivě postačí jen jedna 
ledvina, je dlouhou dobu známa. I tuto jednu ledvinu může postihnout jakékoliv 
onemocnění ledvin, nicméně takové riziko je velmi malé. Protože dárce je i po odbě-
ru dlouhodobě bedlivě sledován, jsou s velkou pravděpodobností případná onemoc-
nění včas rozpoznána a léčena.

9. Moje manželka trpí chronickým onemocněním ledvin a její ošetřující lékař jí
řekl, že v krátké době bude třeba zahájit dialyzační léčbu. Bohužel již nemá
rodiče a nemá ani žádné sourozence. Existuje nějaké řešení, aby mohla rych-
le podstoupit transplantaci ledviny?

I když Vaše paní již nemá pokrevně spřízněné příbuzné, řešení existuje. Vhodným dár-
cem ledviny pro svou manželku můžete totiž být i Vy sám. Je nyní již dobře známo, že
transplantace ledvin od pokrevně nepříbuzných dárců (manželé, druzi, blízcí přátelé)
jsou stejně úspěšné jako transplantace od pokrevně příbuzných dárců (rodiče, 
sourozenci apod.). K tomu, abyste mohl být zvažován jako dárce ledviny pro svou man-
želku, je nejprve třeba zjistit Vaši krevní skupinu a ev. provést tzv. křížovou zkoušku.
Vaší krevní skupinu zjistíte u svého ošetřujícího lékaře nebo lékaře Vaší manželky. 
Případná křížová zkouška bude následně provedena v transplantačním centru.

10. Může mi dát ledvinu babička? Existuje nějaká věková hranice pro dárce?
Samotný věk není pro rozhodnutí o možnosti darování ledviny směrodatný. Více než
věk kalendářní rozhoduje celkový zdravotní stav možného dárce. Každý potenciální
dárce je před případnou operací pečlivě vyšetřen. Pokud je při vyšetření nalezeno
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závažné onemocnění, není možné operaci provést. Pravdou je, že celá řada starších
lidí je v celkově dobrém zdravotním stavu a odnětí ledviny pro ně nepředstavuje nějak
zvlášť rizikový výkon.

11. Může mi ledvinu darovat manželka?
Manžel a manželka jsou geneticky nepříbuznými osobami. V posledních letech jsou
tyto dvojice stále častěji akceptovany jako dárci ledvin k transplantaci. Výsledky
takovýchto transplantací jsou plně srovnatelné s transplantacemi od rodičů či jiných
pokrevních příbuzných.

12. Jaké právní kroky je třeba podniknout v případě, že dárcem bude můj
vlastní bratr nebo můj vlastní dospělý syn?

Zákon žádné překážky neklade, pokud se jedna o osoby způsobilé k právním úkonům.

13. Kdo může darovat ledvinu, když z rodiny má každý jinou krevní skupinu?
Pro úspěšnou transplantaci není nutná shodná krevní skupina, ale krevní skupiny
musí být slučitelné - kompatibilní. Například osoba s krevní skupinou 0 může být
dárcem pro nemocného s jakoukoliv krevní skupinou. Tabulku, ve které najdete 
schéma, které skupiny jsou kompatibilní, najdete v závěru brožury. V případě, že 
v rodině není vhodný dárce z důvodu nekompatibility v krevních skupinách 
(viz tabulka), je na místě uvažovat o tzv. zkřížené transplantaci.

14. Může být dárcem člověk s alergií?
Běžná alergie není v žádném případě překážkou pro darování ledviny.



15. Může darovat ledvinu člověk, který popíjí pivo?
Pokud možný dárce ledviny netrpí vážným onemocněním jater (způsobeným napří-
klad dlouhodobým užíváním nadměrných dávek alkoholu), je možno popíjení piva
akceptovat.

16. Může být dárce onkologicky nemocný?
Dárcem ledviny může být člověk, který v minulosti prodělal onkologické onemocně-
ní a úspěšně se vyléčil. Odstup mezi vyléčením a případným darováním ledviny je
individuální, liší se podle typu nádoru.

17. Je nutná genová shoda při transplantaci ledviny od žijícího dárce?
Pojem genová shoda je nepřesný, u transplantací ledvin od zemřelých dárců se klade
důraz na antigenní výbavu leukocytů, tzv. HLA antigenů. Čím je shoda v těchto anti-
genech mezi dárcem a příjemcem větší, tím větší je šance na dlouhodobou funkci
štěpu. U transplantací ledvin od žijících dárců se na tuto shodu hledět nemusí, pro-
tože dokonale připravený operační výkon, krátká doba ischémie a okamžitý rozvoj
funkce transplantované ledviny předčí význam HLA shody. Proto i výsledky trans-
plantací ledvin od žijících dárců bez HLA shody jsou lepší než od zemřelých dárců 
s HLA shodami.

18. Je třeba shody v Rh faktoru?
Neshoda v Rh faktoru neovlivňuje výsledek transplantace, a proto se na ni při výbě-
ru nehledí.
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19. V pripadě, ze příjemce nemá mezi svými blízkými žádného vhodného dárce
s kompatibilni krevni skupinou, je možná výměna ledvin mezi několika
dvojicemi?

Ano, taková možnost existuje, i když jsme ji dosud v České republice neuskutečnili.
Koordinace výměny ledvin mezi několika dvojicemi klade vysoké nároky na možné
dárce, příjemce, lékaře a všechny zúčastněné, zvláště z organizačního hlediska.

20. Je dárce nějak finančně odměněn?
Transplantace ledviny od žijících dárců za úplatu se v České republice 
neprovádí. 

21. Bylo by možné zřídit případný registr osob, které jsou ochotny darovat 
ledvinu někomu cizimu s tím, že by jim byla poskytnuta přiměřená 
finanční odměna?

O takovem registru se v současné době neuvažuje. Stále převládá názor, že darování
ledviny je vysoce altruisticý čin, za který by neměla být poskytována žádná finanční
ani jiná protihodnota.

22. Komu mám o svém úmyslu darovat ledvinu svému blízkému říci?
Nejpřirozenější je promluvit si nejdříve s nemocným, který na transplantaci ledviny
čeká a kterému jste se rozhodl/a pomoci. Pokud dojde ke vzájemné shodě, měli byste
se obrátit na nefrologa z hemodialyzačního střediska. Můžete se ale samozřejmě také
obrátit na příslušné transplantační centrum.



23. Předpokládá se vlastni iniciativa nemocného při vyhledávání možného
dárce?

Ano, nemocný by měl informovat své blízké o své situaci a všech existujících způso-
bech jejího řešení.

24. Jaká vyšetření musí dárce podstoupit?
Kromě určení krevní skupiny a křížové zkoušky (test slučitelnosti lymfocytů dárce 
s krevnim sérem příjemce) je každý potenciální dárce ledviny pečlivě vyšetřen 
– je provedeno vyšetření biochemických parametrů z krve, je stanovena funkce led-
vin, je opakovaně vyšetřována moč, provedeno ultrazvukové vyšetření ledvin a břicha,
EKG, rentgen hrudníku, vyšetřena funkce ledvin pomocí vylučování kontrastní látky 
a nakonec je také provedeno zobrazení tepen a žil ledvin kontrastní látkou.

25. Jak dlouho trvá operace, při které se ledvina odebírá, a kdy mě propustí 
z nemocnice? Jak dlouho bude trvat moje pracovní neschopnost?

Operace trvá asi dvě hodiny a z nemocnice vás propustí asi za čtyři dny. Doba pra-
covní neschopnosti se liší podle typu zaměstnání, obvykle se jedná o několik týdnů.
Fyzicky náročnější povolání vyžaduje delší dobu rekonvalescence – je totiž nutné
vyvarovat se fyzické námahy, aby se zamezilo vzniku kýly v jizvě.

26. Kam se ledvina transplantuje a jak dlouho tato operace trvá?
Ledvina se transplantuje do pravé jámy kyčelní (tj. do pravého podbřišku), celá ope-
race trvá přibližně dvě hodiny. Vlastní ledviny pacienta, i když jsou již nefunkční, se
z těla nevyjímají. 
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27. Je odnětí ledviny – nefrektomie - bolestivá operace?
Nefrektomie je středně težká operace, a jako taková je prováděna v celkové anestézii.
První pooperační dny by mohly být bolestivé, avšak pacient dostává dostatečné dávky
léků na utišení bolesti, takže by žádnou bolest pociťovat neměl. Někteří dárci mají 
i několik týdnů po operaci nepříjemné pocity v operované oblasti.

28. Jak dlouho trvá rekonvalescence pacienta po transplantaci ledviny?
Pobyt v nemocnici obvykle trvá dva týdny. Po propuštění je pak nutné se po několik
týdnů vyvarovat nadměrné fyzické námahy.

29. Jak je dlouhá jizva po odnětí ledviny a kde se nachází?
Jizva je obvykle dlouhá asi 15 cm a nachází se vpravo nebo vlevo (podle toho, která
ledvina se odebírá) na boku pod žebry.

30. Musí dárce ledviny chodit na nějaké kontroly?
Každému dárci ledviny je nabídnuto, že bude po celý zbytek života pravidelně sledo-
ván. Důraz je kladen na sledovaní funkce zbylé ledviny. Z velkých statistik je známo,
že dárci ledvin patří k nejzdravější populaci a dožívají se i nejvyššího věku. Přispívá
k tomu i skutečnost, že jsou pravidelně lékařsky sledováni. 

31. Jak dlouho bude dárce sledován?
Dárce ledviny je sledován trvale. V Transplantcentru IKEM máme dokonce již 
od roku 1966 první dárkyni ledviny u nás.



32. Jaké je riziko přenosu infekčních chorob z dárce na příjemce 
při transplataci od ledvin od žijících osob?

Vzhledem k tomu, že na vyšetření žijícího dárce je podstatně více času, je riziko pře-
nosu infekčního onemocnění minimálni. U transplantací ledvin od zemřelých dárců
je toto riziko riziko vyšší. Screening infekčních chorob je v současné době natolik
propracován, že k takové situaci dochází naprosto vyjímečně.

33. Co se stane s ledvinou, kterou tělo příjemce nepřijme?
Ledvina, u které funkce definitivně zanikla, se v těle prijemce ponechává až do doby,
kdy působí komplikace (nejčastěji se jedná o infekce štěpu). Pouze v takovém přípa-
dě se z těla chirurgicky odstraní.

34. Když se orgán „odhojí”, je už poškozený nebo ho lze ještě vrátit dárci?
Odhojením se rozumí závažné imunitní poškození transplantovaného štěpu. Odhojený
orgán je zcela nefunkční. Proto ani v těle dárce již nemůže být nijak užitečný.

35. Jak pokračuje vývoj imunosupresivních léků, které užívá příjemce ledviny
po transplantaci?

Transplantační medicína se neustále vyvíjí, a tak se do klinické praxe postupně
dostávají nové a nové léky, které ještě nedávno byly použitelné pouze 
v experimentech. V poslední době je stále větší tendence k „šití imunosupresivní
léčby na míru konkrétnímu příjemci”. Tím se rozumí, že kombinace imunosupresív
pro toho kterého nemocního se určuje individuálně podle jeho základního onemocně-
ní a očekávaných nežádoucích účinků. 
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36. Je možná opakovaná transplantace po předchozím selhání 
transplantované ledviny?

Je naprosto běžné, že po selhání štěpu je nemocný delší nebo kratší dobu léčen dia-
lýzou. Poté je mu bývá nabídnuta další transplantace. Jen u velmi malého počtu
nemocných je riziko selhání dalšího štěpu tak vysoké, že další transplantace nebývá
indikována.

37. Co mohu dělat, aby ledvina dlouho fungovala?
Především je naprosto nezbytné brát pravidelně předepsané léky proti odhojení
(rejekci) štěpu, tzv. imunosupresivní léky. V případě změny zdravotního stavu je
nutné kontaktovat lékaře z příslušného transplantačního centra nebo dialýzy. Důležité
je též nekouřit a snažit se aktivně žít zdravým životním stylem s dostatkem přiměře-
né fyzické aktivity.
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Kompatibilita krevních skupin u transplantací ledvin
od žijících dárců

Příjemce Dárce

A A 0
0 0
B B 0

AB A B 0 AB

Rh faktor nehraje žádnou roli. Při inkompatibilitě v krevní skupině kontak-
tujte transplantační centrum. Existuje možnost tzv. zkřížené transplantace.


