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Úvod 

Pro absolventskou práci jsem si vybrala téma Zvláštnosti v intenzivní péči u pacientů po 

transplantaci jater. Výběr tématu vycházel z mých dosavadních zkušeností práce 

v hematologické laboratoři IKEM. Jaterní poruchy jsou mimo jiné spojeny s celou řadou 

hematologických komplikací. Jedná se o poruchy krevní srážlivosti, změny v krevním 

obraze a jaterních testů. Velká část jaterních onemocnění se prezentuje jako chronické 

stavy, některé i přes veškerou péči progredují až k jaternímu selhání.  Tento stav je již 

řešitelný pouze transplantací jater.  

Ve své práci bych chtěla zmínit jak skupinu pacientů čekajících na transplantaci jater 

(zařazených do Národního registru – tzv. Waiting listu), tak pacienty, kteří již 

transplantaci absolvovali. V souladu se zadáním své absolventské práce jsem se 

zaměřila především na problematiku intenzivní péče o pacienty v různých stádiích 

jaterního onemocnění a fázích transplantačního programu. 

Transplantace jater představuje náročný chirurgický výkon kombinující břišní a cévní 

chirurgii s vysoce specializovanou pooperační péčí. Jde o rozsáhlý projekt, do kterého 

je začleněna celá řada dalších medicínských oborů jako hematologie, histopatologie, 

radiologie, imunologie, mikrobiologie, gastroenterologie a další interní obory. 

V absolventské práci také krátce zmíním historii transplantačního programu, který se 

stal jednou z hlavních součástí odborného zaměření IKEM. Dále stručně popíši anatomii 

a funkci jater, stejně tak patofyziologii jaterního selhání. Porovnám klinický stav 

pacientů před a po transplantaci jater a dynamiku jejich laboratorních parametrů. 

V další části absolventské práce bych se chtěla zmínit o úskalích časné pooperační péče 

u pacientů s transplantovanými játry.  

V praktické části zpracuji kazuistiky, ve kterých poukážu na charakter a rozsah 

intenzivní péče o pacienty v různých stádiích i fázích transplantačního programu.
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1 Cíle absolventské práce 

1.1 Hlavní cíl 

 seznámit s problematikou transplantace jater a se zvláštnostmi intenzivní péče 

o pacienty po této transplantaci 

1.2 Dílčí cíle 

 informovat o problematice anatomie, fyziologie, patofyziologie a selhávání jater  

 zpracovat kazuistiky poukazující na časnou pooperační péči u pacientů 

s transplantovanými játry 
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2 Teoretická část 

2.1 Historie transplantace jater v České republice 

První transplantace orgánů v Československu byly zahájeny úspěšnou transplantací 

ledvin. Roku 1961 v Hradci Králové a později roku 1966 v Ústavu klinické a 

experimentální chirurgie, který se později stal Institutem klinické a experimentální 

medicíny. IKEM byl zaměřen na transplantační program a tak se zde vytvářely 

podmínky pro další transplantace orgánů. Byl zde vytvořen transplantační tým, který 

vedl chirurg Jiří Vosmík a hepatolog Jaroslav Horký.  

První transplantace jater byla provedena v Brně roku 1983 a za dalších 10 let zde bylo 

provedeno dalších 10 transplantací jater. Z důvodů zvýšeného počtu transplantací bylo 

nutno rozšířit transplantační program a tak největším centrem pro transplantace se 

stal pražský IKEM. Přednostou centra v IKEM se stal roku 1992 Štefan Vítko, který 

zavedl funkci koordinátora transplantačního centra. První koordinátorkou se stala Jana 

Gintelová a později se přidala také lékařka Eva Pokorná. Byla zahájena spolupráce 

s Eurotransplacentrem a přišlo se zde na myšlenku, aby orgány zemřelých dárců pro, 

které se nenajde vhodný příjemce, byly nabídnuty do zahraničních pracovišť.  

V IKEM bylo potřeba posílit transplantační tým a tím se stal lékař hematolog Pavel 

Drastich, lékařka Halima Hrnčířová a Pavel Trunečka jako zkušený hepatolog. První 

zahájení transplantace jater v IKEM bylo roku 1995. Podílel se na tom tým lékařů 

anesteziologů, chirurgů, hepatologů, hematologů, biochemiků, radiologů. Program 

transplantace jater byl velmi úspěšný a roku 2004 je ve vedení kliniky IKEM Miloš 

Adamec se svými asistenty Liborem Janouškem a Martinem Oliveriusem. Lékaři 

dokázali držet transplantační program a dále je rozvíjet. Roku 2006 poprvé v IKEM 

provedena transplantace, kdy játra od dárce byla transplantována dvěma pacientům. 

Počet transplantací orgánů se nadále zvyšuje a v roce 2005 se Česká republika zařadila 

na 11. místo ve světě. [TRUNEČKA, ADAMEC 2007] 
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2.2 Anatomie jater 

Játra (hepar), jsou největší a nejdůležitější exokrinní žlázou lidského těla. Barva jater je 

hnědočervená, hmota jater je měkká a na pohmat poddajná, ale relativně křehká, 

takže při otřesech a nárazech dochází snadno k natržení tkáně a tím pádem k život 

ohrožujícím situacím, jako je masivní krvácení. Hmotnost jater je 1 – 2,5 kg. Tato žláza 

produkuje žluč, která je předávána vývodnými cestami do duodena, kde se spojuje 

s produkty trávení tuků z potravy a dává vznik ve vodě emulgovaným komplexům, z 

nichž mohou být lipidy snáze vstřebávány (tzv. hydrotropní účinek žluče).  

V embryonálním životě jsou játra sídlem krvetvorby. Díky přítomnosti krvetvorby 

v játrech se tvoří okolo 10 % hmotnosti těla. Krvetvorby pak postupně ubývá, až jsou 

v játrech jen ojedinělé ostrůvky krvetvorné tkáně a jejich relativní hmotnost pak klesá 

na pouhých  4-5 % hmotnosti těla. Vedle tvorby žluče a fetální krvetvorby mají játra 

řadu důležitých metabolických funkcí. Základní stavební složky jednotlivých částí 

potravy, vstřebané ve střevu po rozštěpení, přicházejí do jater, kde jsou z nich 

syntetizovány látky tělu vlastní, jako glykogen a plazmatické bílkoviny.  Játra skladují 

sacharidy, tvoří ketolátky a účastní se dalších mechanismů při řízení metabolismu 

sacharidů, účastní se na přípravě činnosti některých steroidních hormonů 

(nadledvinových) a na inaktivaci polypeptidových hormonů. Dále tvoří močovinu a 

vykonávají řadu důležitých funkcí v metabolismu tuků. Intenzivní procesy látkové 

přeměny v játrech spotřebovávají kolem 12 % kyslíku z krve. Játra mají také významnou 

funkci detoxikační. V cévním řečišti jater je též umístěno velké množství buněk s funkcí 

makrofágů. V souladu s metabolickými a dalšími funkcemi jater je bohaté jejich cévní 

řečiště, kterým protéká průměrně 1,5 litru krve za minutu. [ČIHÁK, 2002] 
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Obrázek č. 1 Játra [Z: http:/www.lastura.cz] 

1. Pravý lalok (lobus dexter), největší lalok jater. 

2. Jaterní peritoneální duplikatura (ligamentum falciforme hepatis) probíhá 

střední částí brániční plochy jater v její horní a přední části. Na brániční 

(diafragmatické) ploše jeho průběh rozděluje na pravý a levý lalok. Má význam 

jako dočasná překážka při šíření zánětlivých procesů. 

3. Levý lalok (lobus sinister) 

4. Žlučník (vesica fellea), spolu se žlučovými vývody je žlučník součástí 

žlučových cest. Není potřebný k životu ani k trávení potravy. 

2.2.1 Uložení jater 

Játra jsou uložena v pravé brániční klenbě, ke které jsou připevněna prostřednictvím 

vazivového pouzdra obalujícího jaterní hmotu. Játra jsou zřetelně rozdělena na pravý a 

levý lalok. V pravé rýze je uložen žlučník, obvykle svým dnem přesahující přední okraj 

jater. Příčný zářez tzv. jaterní porta (brána) obsahuje útvary vstupující a vystupující 

z jater.  

Jsou to především jaterní žlučovody odvádějící žluč z jater, jaterní tepna zásobující 

kyslíkem jaterní buňky, a vrátnicová žíla přivádějící krev z nepárových orgánů břišní 

dutiny, především ze stěny střeva. Krev bohatá na vstřebané látky ze žaludku, tenkého 

a tlustého střeva je přiváděna do jater portální žílou. Protéká mezi jaterními buňkami a 

z jater je pak odváděna do dolní duté žíly. Tomuto průtoku krve játry se říká portální 

oběh. Portální jaterní oběh představuje metabolickou cirkulaci jater. Společně 

2 

3 

4 

1 
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s větvemi žíly probíhají v játrech větší žlučovody, větve jaterní tepny a mízní vlásečnice. 

[DYLEVSKÝ, 2000] 

2.2.2 Stavba jater 

Základní stavební jednotkou jater je jaterní lalůček, který má velikost 1 – 2,5 mm. 

Lalůček se skládá z trámců jaterních buněk. Trámec je tvořen dvěma řadami těsně 

k sobě přiložených jaterních buněk, které jsou velmi metabolicky aktivní. Větve 

vrátnicové žíly probíhají mezi lalůčky a mezi trámci.  

Uprostřed lalůčků se lalůčkové žíly spojují do centrálních žil, kterými krev odtéká do 

jaterních žil ústících do dolní duté žíly. Toto uspořádání portálního řečiště zajišťuje 

dostatečný kontakt krve s cytoplazmatickými membránami jaterních buněk. Jaterní 

buňky mají dva póly – tzv. krevní a žlučový pól. [DYLEVSKÝ, 2000] 
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2.2.3 Funkce jater 

Podle přísunu kyslíku saturované krve lze v jaterních lalůčcích vymezit tři zóny: 

 vnitřní zóna - je výrazně zásobená kyslíkem, mají zde převahu oxidativní procesy 

(glukoneogeneze a proteosyntéza), 

 střední zóna – její metabolická aktivita má prvky vnější i vnitřní zóny, 

 vnější zóna - s nízkým zásobením kyslíku, převládají zde redukční procesy 

(detoxikace). 

Primárním úkolem jater v oblasti metabolismu sacharidů je udržení glykemie. 

V anabolické fázi je v játrech tvořen glykogen a v katabolické dochází k uvolňování 

glukózy. Hlavním zdrojem energie pro činnost jater je oxidace mastných kyselin. 

V játrech probíhá i celá řada dalších procesů jako je tvorba lipoproteinů, syntéza 

cholesterolu do žlučových kyselin, syntéza fosfolipidů a přeměna glukózy a 

aminokyselin na mastné kyseliny. Játra jsou také místem, kde se tvoří většina 

plazmatických bílkovin. Probíhá zde deaminace aminokyselin a jejich případná 

konverze na sacharidy nebo lipidy. Deaminace je nutná pro tvorbu močoviny, která je 

hlavním odpadním produktem metabolismu bílkovin. Do cyklu močoviny vstupuje také 

amoniak, který vzniká činností střevních mikroorganizmů. Bilirubin, který přichází do 

jater, se váže na albumin krevní plazmy a je vylučován do žluče. 

 Další důležitou úlohou jater je detoxikace, při které jsou enzymatické systémy schopny 

odbourávat léky a některé exogenní toxické látky, které se do těla dostanou  potravou.  

V případě poruchy detoxikační funkce jater u pokročilých jaterních postižení dochází 

k poruchám funkcí CNS. Játra mají také rozhodující vliv na hemostázu, jelikož 

syntetizují velkou část plazmatických koagulačních faktorů včetně fibrinogenu a také 

koagulačních inhibitorů. Téměř každá pokročilejší hepatopatie je provázena určitou 

mírou koagulačních poruch. [LUKÁŠ, ŽÁK 2007] 
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2.3 Patofyziologie jaterního selhání 

Játra dokáží kompenzovat velmi rozsáhlé poškození, než dojde k samotnému jaternímu 

selhání. Jaterní onemocnění může postupovat pomalu, než se u nemocného objeví 

některé příznaky jaterního selhání. Průběh je typickým příznakem chronického 

selhávání jater v důsledku jaterní cirhózy, zhoubného nádoru, nebo některé 

z metabolických příčin. Akutní selhávání má rychlejší průběh, kdy při závažnějším 

onemocnění, nebo poranění může způsobit rozsáhlou nekrózu buněk vedoucí až 

k hepatální encefalopatii u pacienta bez předchozích příznaků. 

 Selhávání jater v akutní fázi je způsobeno často virovou hepatitidou, ale může se 

projevit také po otravě houbami, reakcí na léky a závažným šokem. Jaterní selhání 

může způsobit i celá řada přidružených komplikací jako je krvácení z jícnových varixů, 

ascites, hypovolemie, elektrolytové nerovnováhy, syndrom respirační tísně, 

hepatorenální syndrom a septický stav.  

Klinické nálezy u selhávání jater zahrnují několik příznaků, např. ikterus, nespecifické 

obtíže, únavu, nechutenství, tupou bolest v pravém horním břišním kvadrantu, citlivá 

zvětšená játra, otoky dolních končetin, dušnost a hypoventilaci, příznaky sepse včetně 

horečky, snížený krevní tlak a zrychlený puls, sníženou diurézu, projevy malnutrice. Je 

zde důležité laboratorní vyšetření pacienta, kde se mohou projevit hodnoty zvýšeného 

bilirubinu, amoniaku a sodíku, snížená hladina albuminu a draslíku, zvýšené jaterní 

enzymy AST, ALT, dále prodloužený protrombinový a parciální tromboplastinový čas. 

Vyvine-li se příznak akutního selhání jater, je třeba sledovat základní životní funkce 

pacienta, upravit polohu pacienta, aby se mu co nejsnáze dýchalo, obvykle do 

Fowlerovy polohy. Zavést žilní přístup a podávat intravenózně tekutiny podle předpisu 

lékaře. Podle ordinace zavést permanentní močový katétr a zaznamenávat hodinovou 

diurézu do zdravotnické dokumentace, věnovat pozornost kůži pacienta, nejčastěji 

v oblasti kříže a na dolních končetinách z důvodu prosakování. [ADAMS, HAROLD 

1999] 
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2.4 Indikace k transplantaci jater 

Ortoptická transplantace jater (OTJ) je život zachraňující léčebná metoda, která 

významně prodlužuje a zkvalitňuje život pacienta. Je indikována v okamžiku, kdy riziko 

úmrtí při konzervativní terapii převýší riziko transplantační léčby. Základní indikací OTJ 

je selhání jater při akutním nebo chronickém jaterním onemocnění. Další indikací jsou 

některé nádory jater a poruchy metabolismu vázané na játra s těžkým postižením 

životně důležitých orgánů. Od ostatních rozsáhlých nitrobřišních chirurgických výkonů 

se OTJ odlišuje závislostí na dárcovském orgánu. 

 Transplantační léčba vyžaduje fyzické i psychické síly k absolvování před 

transplantačního vyšetřovacího programu, k  překonání vlastního operačního výkonu, 

pooperační péče, rehabilitace a k návratu do aktivního života. Rizika představují jak 

velká pokročilost vlastního jaterního onemocnění, tak přidružená mimo jaterní 

onemocnění. Pacient s příliš pokročilým jaterním onemocněním nebo se závažnou 

nemocí jiného orgánu by neměl být k OTJ indikován.  

Důležitou úlohou transplantačního týmu je určit akceptovatelná rizika neúspěchu, se 

kterým je možno zařadit kandidáta do transplantačního programu. Mezi absolutní 

kontraindikace patří kardiopulmonální onemocnění, generalizovaná nádorová 

onemocnění. Další možnou komplikací při transplantaci je sepse, pneumonie, 

kompletní trombóza všech větví portálního systému, která dává jen malou naději na 

úspěch. Onemocnění psychiatrická vyžadují zhodnocení stavu pacienta. Závažnou 

překážkou jsou těžké depresivní stavy, poruchy osobnosti a závislost návykových látek. 

Hlavní roli hraje také absence sociálního zázemí u dětí a starších nemocných. 

[TRUNEČKA, ADAMEC 2007] 
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2.5 Transplantace jater pro virové hepatitidy 

Infekce jater, které jsou způsobené viry, představují velkou řadu zdravotních rizik. 

Z tohoto důvodu je věnována pozornost mnoha zjištění v diagnostice a terapii těchto 

infekcí. V dnešní době je věnována pozornost prevenci vzniku virových hepatitid 

pomocí očkování. Virové infekce vyvolávají zánět jater a rozdělujeme je na chronické a 

akutní. Příznakem akutní hepatitidy je žloutenka neboli ikterus. Při delším průběhu 

virové infekce je dlouhotrvající jaterní zánět, který přechází v chronickou fázi 

hepatitidy.  

U chronických hepatitid může později docházet k jaterní cirhóze až rakovině jater, 

které jsou řešitelné transplantací jater. Virová hepatitida může mít dlouhodobý průběh 

i několik let a může se projevovat bez příznaků. Po celou dobu infekce je nemocný 

zdrojem nákazy. Rozdělujeme několik základních typů virových hepatitid a to HVA, 

HVB, HVC. Infekce vzniklé HVB a HVC patří mezi nejvýznamnější. Diagnostice a terapii 

těchto infekcí je věnována nemalá pozornost, přičemž důraz je kladen na především 

prevenci těchto onemocnění. [LUKÁŠ, ŽÁK 2007] 

2.5.1 Transplantace jater pro chronickou hepatitidu C 

Původ infekce hepatitidy viru C byl popsán v roce 1989. Velikost viru je 15 -65mm, 

zařazen do čeledi Flaviridae. Šíření nákazy infekce je možné přenosem krevními 

deriváty, intravenosní aplikací narkotik, iatrogenní cestou a pohlavím stykem. 

Serologické vyšetření HCV infekce se provádí na podkladě průkazu protilátek anti- HCV. 

Prokazatelný titr v séru je již od 3. dne infekce. Infekce virem HCV z 50 – 80 % přechází 

z akutního stadia do chronicity, přičemž chronické stádium infekce je ve většině 

případů asymptomatické.  

Pro sledování progrese jaterního postižení ve stádiu jaterní cirhózy je důležitý 

histologický nález, zejména v okamžiku stanovení HCV infekce (tzv. iniciální biopsie).  

Během 5 let se u 30-60 % nemocných se rozvíjí jaterní cirhóza. Cílená protivirová léčba 

má zpomalující efekt na progresi onemocnění, ve výsledku je úspěšná u 60 % 
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nemocných. Před transplantací jater se nejčastěji používají protivirové léky (Adenovir). 

V časném období po transplantaci se využívá přípravku (Lamivudin), který je indikován 

pacientům, u kterých nebyla zahájena protivirová léčba. [LUKÁŠ, ŽÁK 2007] 

2.5.2 Transplantace jater pro chronickou virovou hepatitidu B 

Původcem infekce hepatitidy viru B je DNA virus z čeledi Hepadnaviridae. Kompletní 

virion je označen jako Daneho částice. Vlastní napadení buňky a imunitního systému 

organismu. Šíření infekce nákazy je možné parenterálním přenosem, krví 

kontaminovanými předměty, pohlavním stykem. Serologie infekce viru HBV z pohledu 

diagnostiky jsou proteiny tělu cizí a tvoří si v hostitelském organismu protilátky. Kromě 

virových antigenů prokazujeme v těle příslušné protilátky: 

. anti- HBs 

. anti- HBc 

. anti- HBe 

Prokazujeme buď antigen, nebo příslušnou protilátku. Průběh a prognóza v 85-90 % 

infikovaných nemocných je schopna virus eliminovat pomocí svého imunitního 

systému. V 10-15 % infekce přechází do chronického stádia a tímto jsou nemocní 

v ohrožení vzniku jaterní cirhózy a rakoviny jater. 

 Zahájení indikace protivirové léčby musí se jednat o chronické HBV infekci ve fázi 

aktivní replikace. Aktivní imunizace je nejdůležitějším prostředkem k prevenci vzniku 

HBV infekce. Existuje několik vakcín a mechanismu účinku. Vakcíny jsou připraveny 

rekombinantní technologií DNA, nemohou obsahovat žádné komplexní viriony ani 

jejich fragmenty. Jde o jedinou infekci, která významně snižuje riziko vzniku rakoviny 

hepatocelulárního karcinomu. Protivirová léčba je zahájena před transplantací jater. 

[LUKÁŠ, ŽÁK 2007] 
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2.6 Transplantace jater pro alkoholickou cirhózu 

Alkoholická cirhóza je způsobena nadměrnou konzumací alkoholu. Je nejznámější 

příčinou jaterního selhávání. Od 80. let se zařadila mezi nejčastější indikace 

k transplantaci jater ve většině programů v Evropě. Negativní přístup k zadržování 

pacientů s alkoholickou cirhózou na čekací listině k transplantaci jater je určitou 

recidivou k navrácení konzumace alkoholu u nemocných již v časném období po 

transplantaci. Je množství způsobů k posouzení rizika recidivy konzumace alkoholu po 

transplantaci. 

 Důvodem je anamnéza, nedostatečná sociální podpora a absence protialkoholní léčby. 

Pacienti s alkoholickou cirhózou jater nesmí vykazovat zjevnou psychopatologii, musí 

zde být známky spolupráce s lékařem a to během sledování nemocného před 

transplantací jater, musí se podrobit psychiatrické péči a dále je důležité sociální 

zázemí. U pacientů s alkoholickou cirhózou je rovněž častý výskyt maligních nádorů a 

to hepatocelulární karcinom, nádor horních a dolních cest dýchacích. U těchto 

pacientů je nezbytně nutné lékařské vyšetření. [TRUNEČKA, ADAMEC 2009] 

2.7 Transplantace jater z důvodu metabolické poruchy 

Mezi metabolické poruchy patří akutní forma Wilsonovy choroby. Jde o autozomálně 

recesivní dědičné onemocnění, které je charakterizováno kumulací mědi v organismu, 

zejména v játrech a mozku. Zjištěná laboratorní hodnota hladiny mědi v séru je 

zvýšena, vždy je přítomna hemolytická anémie, z biochemického vyšetření jsou 

zvýšené hodnoty aminotransferáz. Koagulopatie je progredující stav s vysokou 

koncentrací mědi, je prokazatelná v biopsii jaterní tkáně a podle histologie může být 

přítomna i cirhóza jater. Léčba probíhá formou konzervativní, ale prognóza je 

nepříznivá a proto je vždy nutná transplantace jater. [ZADÁK, HAVEL A KOLEKTIV 2007] 
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2.8 Předoperační příprava 

Patří z hlediska chirurgického výkonu anestezie a pooperační péče k nejnáročnějším 

výkonům transplantace jater. Vyžaduje zkušený transplantační tým, zajištění všech 

laboratorních vyšetření a včasné zajištění transfuzních přípravků. Důležitou součástí je i 

přístrojová technika v odpovídající kvalitě a její vybavení. Lékařský tým musí mít 

zkušenosti v oblasti anestezie, chirurgické techniky a znát projevy jaterního selhání a 

možné komplikace, které mohou nastat během operace i v pooperačním období a včas 

tyto komplikace identifikovat a rychle je řešit.  

Vyšetření pacienta před  transplantací jater má na starosti několik specializovaných 

lékařů, hepatolog, chirurg a anesteziolog. Další podmínkou je důležitá kontrola 

laboratorních parametrů u nemocných a to především krevního obrazu, 

fibrinolytického systému a koagulačních faktorů, které by mohly zvyšovat riziko 

operace. Specialista anesteziolog vyšetřuje kardiální, respirační, renální, metabolické a 

hematologické poruchy.  

Provádí se také standardní biochemické vyšetření, vyšetření krevních plynů, 

spirometrie, rentgen plic, EKG vyšetření na funkci srdečních chlopní, komor a známky 

plicní hypertenze. Z dalších laboratorních vyšetření je provedeno mikrobiologické a 

mykologické vyšetření, UZ jater a břicha, CT vyšetření břicha zaměřeno na malignity a 

možnost trombózy duté portální žíly. U jaterních malignit je třeba vyloučit metastázy 

zejména v kostech a mozku. Pacienti s diabetem musí být podrobně vyšetřeni na 

ischemickou chorobu srdeční. Potřebné je také stomatologické vyšetření s provedením 

sanace fokusů a u žen doplněné gynekologické vyšetření. Součástí těchto vyšetření je 

také konzultace s psychologem a s psychiatrem s ohledem na léčbu a spolupráci 

s lékaři. Hodnotí se stav pacienta těšně před výkonem transplantace. Pacient je 

zařazen na čekací listině a v případě zhoršení stavu je přijat a hospitalizován na 

specializovaném transplantačním centru. Stav pacienta je monitorován 24 hodin denně 

a je třeba vyřešit co nejrychleji situaci dárcovství. Před vlastní operací pacienta je 

nutno provést speciální laboratorní vyšetření. Před operačním výkonem je předem 

třeba zjistit množství transfuzních přípravků a pacientovi tak zajistit intravenosní 
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medikaci, která je podána po předání nemocného na operační sál. [TRUNEČKA, 

ADAMEC 2007] 

2.8.1 Anestezie a pooperační péče u pacientů 

Pacient přijatý na operační sál je napojen na monitor pro sledování základních 

životních funkcí, dále pro podání anestetik je zavedena kanyla do periferní žíly. Lékař si 

pomocí kanyly zajišťuje všechny potřebné cévní přístupy, nejprve zavádí arteriální 

katétr do arterie radialis, který slouží k měření krevního tlaku a zaznamenává tak 

hodnoty krevních plynů v průběhu operace a v pooperačním období. Dále je pacient 

intubován a napojen na anesteziologický dýchací přístroj. Pacientovi je zaveden 

centrální žilní katétr do vena subclavia, který slouží k měření tlaku v krevním řečišti a 

odběrům venózní krve na kontrolu krevních plynů a k podání léčiv. 

 Dále se zavádí žaludeční sonda, která je svedena na spád a poslední se zavádí močový 

katétr, který slouží k přesnému sledování diurézy. Každá anesteziologická sestra na sále 

zodpovídá za dodání všech potřebných krevních derivátů a zbylé krevní deriváty jsou 

předány na oddělení resuscitační péče, kam je pacient po operaci převezen. Na 

oddělení pooperační péče, kam je pacient přeložen, se na péči podílejí dvě sestry, které 

převezmou veškeré zdravotní dokumentace týkající se stavu pacienta, napojí si 

pacienta na monitor, kde se sledují vitální funkce a na dýchací přístroj. Na monitoru se 

sledují hodnoty vitálních funkcí a zapisují se do dokumentace, kontrolují se zde také 

veškeré léky, které jsou pacientovi podávány, měří se tělesná teplota, zajištuje se Rtg 

plic a srdce. Pacient, který je přeložen z operačního sálu, je plně při vědomí a podle 

stavu po dohodě s lékařem se pacient extubuje. Do dekurzu se provádí zápis o stavu 

příjmu a výdeje tekutin. [KUBÁTOVÁ, 2001] 

2.8.2 Monitorování pacientů v průběhu operace 

 Monitorování pacientů je velmi důležité a je závislé i na anamnéze a stavu pacienta 

než je přeložen na operační sál. Před operačním výkonem jsou pacienti napojeni na 

pětibodové EKG s analýzou ST úseku. Krevní tlak je měřen pomocí kanyly obvykle 
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v radiální tepně, kde je nedominantní končetina. Měří se centrální žilní tlak nejčastěji 

cestou pravé jugulární žíly, kanylace bývá provedena po úvodu do celkové anestezie.  

Tlaková monitorace v plicní tepně Swanovým-Ganzovým katetrem, která se vybírá 

podle stavu kardiovaskulárních funkcí u pacientů. U těchto pacientů v závažném stavu 

je monitorovaný srdeční výdej. Ventilace a oxygenace se hodnotí pomocí pulsní 

oxymetrie, kapnometrie a analýzy krevních plynů během operace.  

Dále se sleduje tělesná teplota, diuréza a výdej nasogastrické sondy. Je třeba hlídat 

krevní ztráty včetně ztrát roušek. Laboratorní hodnoty vyšetřujeme během výkonu, 

kde se sledují krevní plyny, acidobazická rovnováha, glykémie, sodíkové a draslíkové 

ionty, laktát, parametry krevního obrazu a koagulační vyšetření. Pacienti 

hospitalizovaní na JIP před operací mají vždy zajištění žilní vstup.  

[TRUNEČKA, ADAMEC 2007] 

2.9 Pooperační a ošetřovatelský proces v intenzivní péči 

 Důležitou součástí v pooperační péči je hodnocení monitorovaných pacientů a 

vitálních funkcí. Monitorují se hodnoty EKG, přímé měření krevního tlaku, měření 

centrálního žilního tlaku, měříme parametry hemodynamiky, tělesné teploty, výdej 

moče, krevních ztrát, parametry plicní ventilace a oxygenace. V laboratorní analýze 

hodnotíme v pravidelných intervalech jaterní testy, krevní obraz, koagulační vyšetření, 

renální funkci. Provádí se UZ vyšetření jaterního štěpu, RTG plic, kultivační vyšetření a 

monitoruje se imunosupresivní terapie v kombinaci s kortikoidy a steroidy. Intenzivně 

se cvičí dechová rehabilitace. 

 Nemocným je podávána enterální výživa, která je farmaceuticky připravena 

z výživných roztoků do trávicího traktu za účelem zlepšení porušeného nutričního 

stavu. Součástí léčby je pooperační anestezie ve formě i. v. kontinuálním podávanými 

opiáty. Pacienti, kteří neprodělali komplikovaný operační zákrok, jsou převezeni na JIP, 

kam jsou předáni ve stabilizovaném stavu. Nejsou zde známky teploty, krvácení, jsou 

brzy po výkonu extubováni a je zahájena včasná pooperační rehabilitace, dechové 

rehabilitace a je možné odstranit invazivní vstupy. 
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 Časnou komplikací jsou krvácení, selhání oběhu a plicní funkce. Provádí se 

ultrasonografické vyšetření jaterního štěpu Dopplerem, který provádí zkušený 

pracovník. Může nastat problém dysfunkce jaterního štěpu, která nastává v důsledku 

koagulopatie s krvácivými projevy, je patrný vzestup jaterních enzymů, hypoglykémie, 

vysoká koncentrace bilirubinu. Dojde k systémové zánětlivé reakci, typickým příznakem 

je vznik hypotenze a tím snížení systémové vaskulární rezistence a rozvoj oligoanurie. 

[Trunečka, Adamec 2007] 

2.10 Možné komplikace u pacientů v pooperačním období 

Nejčastější komplikace, které se mohou projevit v časném období po transplantaci 

jater, jsou chirurgické, infekční a ventilační. Mezi chirurgické komplikace patří 

pooperační krvácení, proto je nutné včas provést revizi a zjistit příčinu, proč ke 

krvácení došlo. Může zde být problém způsobený poruchou hemokoagulace. Jsou 

včasně odebrány vzorky krve a odeslány na hematologii, kde pomocí laboratorní 

diagnostiky je určena příčina krvácení.  

Kontroluje se operační rána, charakter a množství tekutiny v drénech a vše se zapisuje 

do dokumentace. Další možnou komplikací je kýla v oblasti jizvy, způsobená oslabenou 

břišní stěnou v místě jizvy a námahou. Sestra učí již brzy v pooperačním období 

pacienta rehabilitovat a pohybovat se tak, aby co nejméně namáhal břišní stěnu. 

Infekční komplikace jsou pro pacienta velmi kritické, je zde potřeba dodržovat vše za 

velmi sterilních podmínek. Sestra se podílí na prevenci infekcí a je třeba co nejdříve 

určit včasnou infekční problematiku a začít co nejdříve s její léčbou.  

Mezi komplikace ventilační se řadí plicní atelektáza, pneumotorax, které jsou 

problémem u dlouhodobě ventilovaných pacientů. Dlouhodobá ventilační léčba je 

doporučována u pacientů jen málokdy, protože se vyskytuje riziko neurologických 

postižení. Je třeba dbát na sterilní odsávání z dýchacích cest, polohování nemocného, 

provádět dechovou rehabilitaci a inhalační terapii, polohování a celkovou péči o 

pacienta. [KUBÁTOVÁ, 2001] 
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2.11 Imunosupresiva užívaná po transplantaci jater 

Pacienti, kteří podstupují transplantaci jater, nemohou mít sníženou funkci obranného 

systému organizmu. Je zde nebezpečí poškození transplantovaného orgánu 

mechanismy imunitního systému hostitele. Takový proces je nazýván rejekce. 

 V potransplantačním období je třeba dbát na zvýšenou pozornost imunitního systému 

a je třeba pacientovi podávat dle ordinací lékaře imunosupresivní léky. Tyto léky užívají 

pacienti celoživotně. V prvních měsících po transplantaci je třeba imunosuprese 

nejsilnější a později se dávka léčiva snižuje. Většinou se jedná o kombinaci dvou i více 

léků jako je Cyklosporin, Prednison, Sirolimus, Tacrolimus. 

 U všech imunosupresivních léčiv se může vyskytovat riziko infekce, protože imunita, 

kterou je zapotřebí po transplantaci utlumit, zajistí také ochranu před infekcemi. Proto, 

aby bylo co nejmenší riziko nežádoucích účinků léků, je třeba dávky postupně 

upravovat. Laboratorně se sleduje hladina imunosupresiv v krvi. Dále se sleduje hladina 

léčiv na základě funkce jaterního štěpu, nebo podle histologického nálezu jaterní 

biopsie. [HTTP://WWW.ANAMNEZA.CZ/TRANSPLANTACE-JATER/NEMOC/317] 

 

2.12 Zdravotní péče po propuštění z nemocnice 

Součástí péče o pacienty s transplantovanými játry je užívání předepsaných léků. Léky 

musí pacienti užívat trvale a pravidelně, jejichž dávkování určuje vždy lékař. Další jsou 

pro pacienta důležité kontroly na ambulanci, každý týden v prvních dvou měsících po 

operaci. V následujících letech jsou návštěvy ošetřujícího lékaře dle celkového stavu 

pacienta. Kromě těchto ambulantních kontrol jsou pravidelné kontroly za hospitalizace 

2-3 dny, kde se provádí u pacienta řada kontrolních vyšetření, jako jsou laboratorní 

odběry a biopsie jater. Další důležitou součástí je dodržování správné životosprávy jako 

udržení tělesné váhy, dostatek fyzické aktivity, hygiena a zdravá výživa. 

[HTTP://WWW.ANAMNEZA.CZ/TRANSPLANTACE-JATER/NEMOC/317] 
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2.13 Život pacientů s transplantovaným orgánem 

Transplantace jater je možnou metodou pro pacienty, kteří mají akutní a chronické 

jaterní selhání, která má za následek záchranu i prodloužení života nemocného. U 

transplantovaného pacienta jsou v životě určitá omezení. Nutné je trvalého užívání 

imunosupresivní léčby, která je nepostradatelnou součástí po transplantaci. I přes tato 

úskalí úspěšná transplantace přináší zásadní zlepšení kvality života. 

 Nemocní, kteří byli odkázáni na předchozí několika týdenní pobyt na lůžku, mohou 

vést nadále kvalitní a plnohodnotný život. Studie na podkladě hodnocení kvality života 

pomocí dotazníkového šetření prokázaly jaký je zdravotní stav po fyzické, psychické 

stránce nemocného.  Podle studie je celková kvalita pacientů v oblasti fyzické aktivity 

vyšší, ale naopak ve sféře psychosociální je kvalita života nižší.[TRUNEČKA, ADAMEC 

2007] 
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3 Praktická část 

Pro svou praktickou část jsem zpracovávala jednotlivé kazuistiky pacientů léčených 

transplantací jater. Pracovala jsem z dokumentací nemocných, údaje o laboratorních 

hodnotách jsem zaznamenávala do tabulek.  

3.1 Kazuistika č. 1 

64 letá žena byla přijata k hospitalizaci do IKEM dne 22. 5. 2006. Z anamnézy jsem 

vybírala údaje, které považuji za důležité vzhledem k průběhu jejího zdravotního stavu:   

AA: Neguje 

GA: Menarche od 13 let, dva porody po druhém porodu roku 1976 indikovány čtyři 

krevní transfuze. 

OA: Běžné dětské nemoci, roku 1962 hospitalizována na chirurgii pro zánět slepého 

střeva, roku 1963 hospitalizace na klinice ortopedie pro zánět kloubu, roku 2005 léčena 

pro arteriální hypertenzi. 

Pacientka hospitalizována již v roce 1962 na klinice ortopedie nemocnice Most pro 

zánět kloubu, kde zaléčena vysokými dávkami ATB. V roce 2002 zjištěny při kontrole 

zvýšené jaterní testy, proto nasazena léčba léky Flavobian a Essentile. Při další kontrole 

2003 stav nezlepšen a tak pacientka odeslána k dalšímu specializovanému vyšetření na 

interní kliniku nemocnice Most, kde byla prokázána virová hepatitida typu C. 

 Zdrojem nákazy infekce byly transfuze, které byly pacientce indikovány po porodu 

roku 1976.  V květnu roku 2005 zahájena antivirová léčba Pegylovaným interferonem a 

Ribavirinem. Antivirová léčba byla ukončena v červnu 2004 pro výraznou 

trombocytopenii s laboratorními hodnotami (30x10e9/l). Dochází zde znovu k relapsu 

onemocnění a tak zvažováno zaléčení, ale z důvodů trombocytopenie od terapie 

upuštěno, jaterní testy jsou stále zvýšené. V květnu 2006 rozhodnuto lékařem 

nemocnice Most odeslat pacientku k podrobnějšímu vyšetření na kliniku hepatologie 
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v IKEM. Pacientka byla přijata k hospitalizaci 22.5. 2006 následně provedeno 

podrobnější vyšetření s laboratorní diagnostikou prokázalo jaterní selhání. Nemocná 

zařazena na čekací listinu k transplantaci jater pro progresi onemocnění virovou 

hepatitidou typu C. 

Laboratorní parametry před TX jater: 

Krevní obraz Koagulace Biochemie 

LEU- 5,2x10e9/l QUICK- 13,8 sec AST- 1,41 ukat/l 

ERY- 3,95x10e12/l QUICK N- 13,0  ALT- 0,93 ukat/l 

HB- 134 g/l QUICK- 90 % ALP- 2,46 ukat/l 

HCT- 0,394 obj.podíl INR- 1,0 GMT- 0,82 ukat/l 

MCV- 99,9 fl APTT N- 31,0   

MCH- 34,1 pg APTT r – 1,3   

MCHC- 341 g/l   

RDW- 12,6 %   

THR- 71x10e9/l   

Tab. č. 1 [ Z: vlastní] 

Průběh operace: Před zahájením operace byla provedena veškerá předoperační 

vyšetření. Výkon proveden v celkové anestezii, který trval 6 hodin, byla provedena 

intubace. Po operačním výkonu pacientka převezena ze sálu na kliniku ARO ve 

stabilizovaném stavu a připojena na ventilátor, zaveden periferní a žilní arteriální 

katétr, penrose drén, nazogastrická sonda a permanentní močový katétr. 

 U nemocné prováděna pravidelná monitorace a záznam ZŽF, kontrola saturace krve 

kyslíkem, parametrů oxygenace a ventilace. V pravidelných intervalech se prováděla 

kontrola na ASTRUP (krevní plyny), dále kontrola jaterních testů, krevního obrazu a 
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koagulačního vyšetření, glykémie. Každou hodinu se zaznamenávala bilance tekutin. 

Druhý den po operaci nemocná v dobrém stavu byla extubována v 11:00, napojena na 

kyslíkové brýle. 

Fyziologické funkce: TT- 37, KT- 115/60, P- 65/min., SPO2- 100 % 

Stav pacientky: Nemocná spolupracuje, je spavá, kůže klidná, DK s bandáží jako 

prevence tromboembolické nemoci, okolí rány klidné bez prosaku. 

Laboratorní parametry po TX jater: 

Krevní obraz Koagulace Biochemie 

LEU- 9,8x10e9/l QUICK- 1,05 sec. AST- 0,29 ukat/l 

ERY- 3,45X10e12/l QUICK N- 13,0  ALT- 0,57 ukat/l 

HB- 103 g/l QUICK- 92 % ALP- 1,50 ukat/l 

HCT- 0,301 obj.podíl INR- 1,0 GMT- 1,52 ukat/l 

THR- 223x10e9/l APTT N- 31,0   

 APTT r- 0,9   

Tab. č. 2 [Z: vlastní] 

Pooperační průběh: Pacientka bez komplikací, fyziologické funkce v normě, dochází ke 

zlepšení hodnot krevního obrazu, kde výrazný vzestup trombocytů a z biochemického 

vyšetření pokles jaterních testů, hodnoty koagulačního vyšetření Quick a APTT 

v normě. Provedena kompletní hygiena, kontrolní RTG vyšetření srdce a plic, 

dopplerovské vyšetření. 

 Třetí den po operaci nemocná přeložena na JIP transplantační chirurgie v dobrém 

stavu, stabilní bez komplikací. Monitorování ZŽF každou hodinu, doporučena kontrola 

operační rány a převaz CŽK. 9 den po operaci pacientka přeložena na standardní kliniku 

hematologie a následně za týden propuštěna do domácího ošetření. Doporučena 
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kontrola na ambulanci KH IKEM do 3 dnů. Doporučen šetřící režim, pacientka byla 

poučena, že při komplikacích má přijít na kontrolu do IKEM ihned.  

3.2 Kazuistika č. 2 

55 letý muž přijatý k hospitalizaci do Thomayerovi nemocnice dne 18. 9. 2005 z důvodu 

zhoršení zdravotního stavu bolestí břicha. Z anamnézy jsem vybrala údaje, které 

vzhledem probíhajícímu stavu považuji za nutné: 

AA: Neguje 

OA: Operace žádné, hospitalizace v 15 letech pro zánět močových cest, asi 3 roky 

jaterní porucha, provedena jaterní biopsie pro parenchymatosní jaterní lézi, alkohol 1x 

týdně 2 piva, nekouří. 

Terapie chronická: ASA, Fragmin, Helicid, Ursosan 

Pacient před několika týdny s pocity plnosti a nadýmání, které postupně narůstaly, byl 

vyšetřen dne 18. 9. 2005 na ambulanci interního oddělení v Thomayerově nemocnici. 

Byla provedena kontrolní gastroskopie s normálním nálezem, varixy nezvětšeny, 

pacient odeslán domů. Po týdnu došlo k dalšímu zhoršení stavu, nemocný uvádí 

progresi tlaku až bolesti v břiše, proto byl hospitalizován. Podle vyšetření vyloučeny 

infekční hepatitidy, dále provedena diagnostická funkce ascitu. Podle UV sonografie 

s dopplerem jsou všechny jaterní žíly průchodné, ale je výrazně zpomalený tlak 

v jaterních žilách. S dalších hodnot laboratorních parametrů je patrný vzestup jaterních 

testů a zhoršení hodnot koagulačního vyšetření.  

 Po telefonické dohodě lékaře domluven překlad pacienta dne 20. 9. 2005 na kliniku 

hepatologie v IKEM k dalšímu specializovanému vyšetření. Pacientovi z důvodu vysoké 

hodnoty Hb (180g/l) na Autotransfuzní jednotce provedena erytrocytaferéza (je 

léčebná metoda, kdy krev pacienta protéká separátorem a jsou zde odděleny a posléze 

odstraněny červené krvinky, které jsou nahrazovány krystaloidními, nebo koloidními 

roztoky), odebráno (434g) erytrocytů ve dvou cyklech s objemovou kompenzací 

(340ml). Před separací hodnoty HCT (53,6 %), po separaci HCT (49,8 %).   
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Ke zvládnutí progredujícího selhávání jaterních funkcí bylo nutno co nejdříve zahájit 

antikoagulační léčbu terapií LMWH, k níž se přistupuje pro patologický stav vzestupu 

koagulačního nálezu, který zaznamenává zhoršení jaterní funkce. Vzhledem 

k charakteru trombosy přidána léčba ASA 50mg, jinak pacient v celkově stabilizovaném 

stavu. U pacienta se doporučuje udržovat hodnotu HCT trvale pod 45 %.  Za 

hospitalizace dochází k vzestupu hodnot biochemie jaterních testů, zhoršené hodnoty 

koagulačního vyšetření s hodnotami Quick- 36 %, INR- 2,0.  

Nemocný zařazen na čekací listinu, dne 20. 10. 2005 z důvodů progrese 

parenchymatosní lézi přijat k výkonu transplantace jater.  

Laboratorní parametry před TX jater: 

Krevní obraz Koagulace Biochemie 

LEU- 8,2x10e9/l QUICK- 2,01 sec AST- 14,47 ukat/l 

ERY- 6,07x10e12/l QUICK N- 13,0 ALT- 10,22 ukat/l 

HB- 159g/l QUICK- 36 % ALP- 1,99 ukat/l 

HCT- 0,481 obj.podíl INR- 2,0 GMT- 1,01 uka/l 

MCV- 79,3 fl APTT N- 31,0  

MCH- 26,3 pg APTT r- 2,5  

MCHC- 331 g/l ATIII- 51 %  

RDW- 16,2 % DDI- 1,64  

THR- 318x10e9/l LMWH- 0,11  

Tab. č. 3 [Z: vlastní] 

Průběh operace: Před zahájeným operačním výkonem provedeno předoperační 

vyšetření. Operace provedena v celkové anestezii, pacient zaintubovaný,  během 

operační výkon sledováno pravidelné monitorování ZŽF, hlídání parametru ventilace a 
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oxygenace, kontrola saturace krve kyslíkem, dále v pravidelných intervalech je 

sledován ASTRUP (krevní  plyny) operace trvala asi 5hodin. Pacient převezen na sál na 

kliniku ARO, stabilizovaný, připojen na ventilátor, zajištěný periferní žilní vstup a 

centrální žilní katétr, zaveden drén, nazogastrická sonda a permanentní močový katétr. 

U pacienta bylo plyny), biochemie, hematologie, glykémie. Každou hodinu 

zaznamenávána bilance tekutiny. Nemocný časně extubovaný v 10:00 hod, napojen na 

kyslíkové brýle. 

Fyziologické funkce: TT- 37,3, KT- 100/60, P- 89, SPO2- 99 % 

Stav nemocného: Nemocný spolupracuje, stav bez komplikací, vylepšení  laboratorních 

hodnot dochází k poklesu jaterních testů, v krevním obraze se hodnoty Hb 105g/l 

v normě, koagulační vyšetření Quick- 77 %, INR- 1,2. DK bez otoků, okolí operační rány 

klidné. 

Kontrolní laboratorní parametry po TX jater: 

Krevní obraz Koagulace Biochemie 

LEU- 3,7x10e9/l QUICK- 1,17 sec. AST- 2,39 ukat/l 

ERY- 4,02x10e12/l QUICK N- 13,0 ALT- 5,61 ukat/l 

HB- 105 g/l QUICK- 77 % ALP- 1,93 ukat/l 

HCT- 0,309 obj. podíl INR 1,2 GMT- 5,93 ukat/l 

THR- 207x10e9/l APTT N- 31,0  

 APTT r- 1,2  

Tab. č. 4 [Z: vlastní] 

Pooperační průběh: Pacient ve stabilizovaném stavu, bez komplikací provedena 

kompletní hygienická péče, pravidelná kontrola operační rány, pro kontrola RTG plic, 

srdce a dopplerovské vyšetření.  
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Čtvrtý den po operaci okolo 14:00 hodiny odpoledne přeložen na JIP kliniky 

transplantační chirurgie, je stabilní v dobrém stavu, klinicky bez známek infekce, jsou 

monitorovány hodnoty ZŽF. Pacient 10 den po operaci přeložen na kliniku hepatologie. 

Následně po týdnu propuštěn do domácího ošetření. Doporučena kontrola na 

ambulanci KH IKEM, dále kontrola na hematologické ambulanci. Šetřící režim, 

sprchovat ránu, dieta, režim TX pacienta v případě obtíží kontrola ihned na klinice 

IKEM. 

3.3 Kazuistika č. 3 

Žena 33 let v 36. týdnu těhotenství přijata k hospitalizaci dne 25. 4. 2013 v nemocnici 

Havlíčkův Brod pro akutní selhání jater s rozvojem HELLP syndromu. Zaznamenávám 

zde údaje s ošetřovatelské anamnézy, které považuji za důležité: 

AA: Léková alergie- Fromilid, Biseptol, Penicilin 

GA: Menarche od 12 let, cyklus pravidelný 

OA: Stav po kyretáži pro hypermenorheu, 

Pacientka v 36. týdnu těhotenství s akutním selháváním jater a rozvojem HELLP 

syndromu. V důsledku hepatorenálního selhávání a rozvoje ikteru, přijata 

k hospitalizaci dne 25. 4. 2013.  Proveden porod císařským řezem, pro komplikace tísně 

plodu v nemocnici Havlíčkův Brod. Během operačního výkonu podávány krevní 

deriváty, dále následuje překlad na ARO, kde po odeznění sedací Propofolu pacientka 

časně extubována s (GSC- 14).  

Dle laboratorních hodnot biochemického vyšetření byly vyloučeny virové hepatitidy, 

pokles bilirubinu, ale později opět došlo k vzestupu koagulačních hodnot INR- 1,7, 

hypoglykémie. Pacientka transportována LZS na ARO kliniky IKEM, přijata 25. 4. 2013 

k hospitalizaci a důvodu rozvoje akutního selhání jater s možností zařazení pacientky 

na čekací listinu. Po příjmu pacientky porucha vědomí a ventilace, napojena na UPV, 

podpůrná ventilace s lehkou sedací Propofolu, oxygenace dobrá. 
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 Pro otoky končetin nutno podávat diuretika, ultrasonografie dutiny břišní bez průkazu 

patologických změn, prokrvení jater a minimum tekutiny v okolí dělohy. Doporučena 

konzultace s gynekologem pro podávání Oxytocinu. Byly provedeny krevní odběry pro 

kontrolu laboratorních parametrů kde v  krevním obraze pokles trombocytů 

(70x10e9/l)  Hb- 93g/l, koagulační vyšetření Quick- 45 %, INR- 1,7, biochemické 

vyšetření jaterních testů zvýšeno. 

Laboratorní parametry: 

Krevní obraz Koagulace Biochemie 

LEU- 13,4x10e9/l QUICK- 1,79 sec. AST- 0,98 ukat/l 

ERY- 2,29x10e12/l QUICK N- 13,0 ALT- 0,57 ukat/l 

HB- 98 g/l QUICK- 45 % GMT- 0,80 ukat/l 

HCT- 0,207 obj. podíl INR- 1,7  

MCV- 90,4 fl APTT ratio- 1,5  

MCH- 29,7 pg APTT N- 32,0  

RDW- 17,9 %   

THR- 70x10e9/l   

Tab. č. 5 [Z: vlastní] 

Průběh hospitalizace: Pacientka ležící, reaguje na oslovení kývnutím hlavy, zornice 

izokorické, oběhové komplikace, břicho mírně nad úrovní, měkké prohmatné. Z rány 

nad symfýzou prosakuje krev, játra, slezina nehmatány. DK bez výraznějších otoků, 

charakter nálezu není typický pro DIC (vysoké hodnoty FVIII, trombocytopenie, pouze 

přítomnost schistocytů v krevním nátěru), nyní terapie substitučními přípravky 

(fibrinogen, ATIII). 
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 Progredující anemie bez zjevných krvácivých projevů. Známky aktivní hemolýzy u 

HELLP syndromu s typickým příznakem neimunitní hemolytické anémie, trombocyty 

70x10e9/l. Provedeny kontrolní hodnoty laboratorních odběrů. 

Hodnoty laboratorních parametrů: 

Krevní obraz Koagulace Biochemie 

LEU- 9,0x10e9/l QUICK- 1,08 sec. AST- 2,52 ukat/l 

HB- 98 g/l QUICK N- 13,0 ALT- 1,85 ukat/l 

THR- 174x10e9/l QUICK- 88 % GMT- 2,59 ukat/l 

 INR- 1,1  

 APTT N- 31,0  

 APTT r- 1,3  

Tab. č. 6 [Z: vlastní] 

Doporučeno pokračovat v pečlivé intenzivní péči, úpravě vnitřního prostředí. Konzilium 

hematologa na oddělení kliniky ARO. Z hlediska hepatologů nejsou splněny kritéria 

k zařazení na čekací listinu k transplantaci jater, nutno, ale sledovat další průběh, dále 

doporučeno sledovat sonografii jater a sleziny s ohledem na možnost ruptury orgánů. 

 Pacientka v dobrém stavu, plně při vědomí, bez známek krvácení. Spolupracuje, 

dýchání čisté, sklípkovité, oběhově stabilní, rytmus sinusový, akce pravidelná. Rána po 

císařském řezu bez sekretu, klidná, DK bez otoků. U pacientky dochází k poklesu 

bilirubinu a stabilizaci dalších laboratorních hodnot, v krevním obraze vzestup 

trombocytů (105x10e/l). Po týdnu nemocná byla oběhově stabilní a bez komplikací 

byla přeložena na standartní oddělení kliniky hepatologie pro další sledování stavu. 
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3.4 Kazuistika č. 4 

50 letý muž přijat pro opakované bolesti v podjaterní oblasti vystřelující do zad a 

vyskytujícími průjmy přijat k hospitalizaci dne 13. 2. 2010 do Thomayerovy nemocnice. 

Z anamnézy jsem zaznamenala údaje, které jsou důležité zdravotní stav pacienta: 

AA: Neguje 

OA: Bez vážných komplikací 

Terapie: Buscopan, Urosan 

Muž 50 let v lednu 2012 měl bolesti v podjaterní oblasti vystřelující do zad, občas se 

vyskytující průjem, nikde se neléčil. Obtíže ustaly, ale za týden znovu projevy ikteru, 

stolice acholická, moč tmavá. Z důvodu komplikací přijat k hospitalizaci 13. 2. 2010 v 

Thomayerově nemocnici. Na sonografickém vyšetření byla zjištěna cholecystolithiáza, 

dále provedeno CT bez prokazatelných patologických změn pankreatu a jater. 

 Po dalších opakovaných komplikacích pacient po telefonické domluvě s lékaři přeložen 

dne 15. 9. 2010 na kliniku v IKEM oddělení hepatologie k dalšímu speciálnímu 

vyšetření. Zváženo  zařazení pacienta na čekací listinu z důvodu progrese patologických 

změn na játrech. Pacient subjektivně bez obtíží, celkový úbytek váhy o 15 kg, 

stravování bez problému.   
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 Laboratorní parametry pacienta před TX jater: 

Krevní obraz Koagulace Biochemie 

LEU- 10,7x10e9/l QUICK - 13,8 sec. AST- 1,70 ukat/l 

ERY- 4,25x10e12/l QUICK N- 13,0 ALT- 1,12 ukat/l 

HB- 139 g/l QUICK - 102 % ALP- 6,74 ukat/l 

HCT- 40,0 obj. podíl INR- 1,0 GMT- 5,16 ukat/l 

MCV- 94,2 fl APTT N- 31,0  

MCH- 32,8 pg APTT RATIO- 3,4  

MCHC- 34,8 g/l   

THR- 372x10e9/l   

Tab. č. 7 [Z: vlastní] 

Průběh operace: Před zahájením operace provedena veškerá identická vyšetření. 

Výkon proveden v celkové anestezii, pacient inkubován, operační výkon trval 5 hodin. 

Pacient přeložen po operačním výkonu na kliniku ARO ve stabilizovaném stavu, 

připojen na ventilátor, monitorování ZŽF, sledují se invazivní vstupy periferní žilní a 

centrální žilní katétr, dále se kontroluje nazogastrická sonda permanentní močový 

katétr, sleduje se dále saturace krve kyslíkem, parametry oxygenace a ventilace, 

provádí se kontrola ASTRUPU (krevní plyny) a pravidelně se sledují hodnoty 

laboratorních parametrů, glykémie. 

 Druhý den po operačním výkonu nastaly komplikace, byla provedena revize dutiny 

břišní poté dochází k masivnímu krvácení, pacient další den po výkonu operace v 8:00 

extubován, ale nadále je napojen na přechodné oběhové podpoře.  
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Laboratorní parametry pacienta po TX jater: 

Krevní obraz Koagulace Biochemie 

LEU- 13,4x10e9/l QUICK - 1,22 sec. AST- 1,09 ukat/l 

HB- 105 g/l QUICK N- 13,0 sec. ALT- 5,91 ukat/l 

THR- 104x10e9/l QUICK - 73 % GMT- 4,74 ukat/l 

 INR- 1,2  

 APTT N- 31,0  

 APTT r- 1,4  

 ATIII- 89 %  

Tab. č. 8 [Z: vlastní] 

 Operace komplikovaná difúzním krvácením, proto rána uzavřena s tamponádou, která 

byla odstraněna druhý den po výkonu. Dále již bez komplikací, pacient časně 

rehabilituje, hodnoty laboratorních parametrů s poklesem jaterních testů. Pacient na 

lůžku objektivně bez potíží, cítí se dobře, diuréza dostatečná. 

 Po neurologické stránce pacient při vědomí spolupracuje, zornice jsou izokorické a 

orientačně bez neurologického deficitu. Dýchání spontánní, sklípkovité, bazálně 

oslabené, oběh stabilní, rytmus sinusový, patrný ascites v okolí operační rány, 

peristaltika slabě slyšitelná, stolice průjmovitá, rána neprosakuje. Doporučeno hrazení 

tekutin, sledování diurézy a celkového stavu pacienta.  

Fyziologické funkce: TT- 37,5, KT- 120/60, P- 80/min, SPO2- 99 % 

Stav nemocného: Nemocný spolupracuje,  je spavý, kůže klidná, okolí rány s prosakem. 

Pooperační stav:  V dobrém stavu po komplikacích, fyziologické hodnoty krevních 

odběrů jsou v normě, provedeno RTG vyšetření plic a srdce, kontrolní dopplerovské 

vyšetření. Pacient 10. den po operačním výkonu přeložen na JIP kliniky transplantační 
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chirurgie, kde byl bez obtíží, stabilizovaný, dobře rehabilituje a spolupracuje, afebrilní, 

rána klidná, břicho měkké, DK bez známek trombózy. ZŽF byly monitorovány každou 

hodinu, dále byla prováděna pravidelná kontrola operační rány a převazy žilních 

vstupů. 15. den po operaci byl nemocný přeložen na standardní oddělení kliniky 

hematologie, kde zůstává pro další pozorování.  

Po týdnu propuštěn do domácího ošetření.  Doporučena kontrola u obvodního lékaře 

do 3 dnů po propuštění z nemocnice. Kontrola na ambulanci transplantační chirurgie 

IKEM za týden, při obtížích kontrola zde na klinice IKEM ihned. Nutná kontrola 

hematologické ambulance, pacient telefonicky objednán. Jinak předepsán šetřící režim, 

sprchovat rány, rehabilitovat, racionální dieta. 

3.5 Kazuistika č. 5 

35 letá žena moldavské národnosti byla přijata k hospitalizaci dne 19. 9. 2013 do 

nemocnice Nymburk z důvodu výskytu zažívacích obtíží v důsledku otravy hub. Zde 

jsem zaznamenala některé údaje z anamnézy, ale z důvodu jazykové bariéry nelze od 

pacientky zjistit ostatní anamnézy: 

AA: Léková alergie- Tramadol 

OA, GA: Z důvodu jazykové bariéry nelze zjistit 

Pacientka moldavské národnosti dne 18. 9. 2013 ve večerních hodinách požila pokrm 

z hub, po cca 7 hodinách dochází k výskytu zažívacích obtíží, zvracení a následně 

průjem. Dne 19. 9. 2013 transportována ZZS do nemocnice Nymburk, kde byla 

hospitalizována, podle počátečního biochemického laboratorního vyšetření byl zjištěn 

vzestup jaterních enzymů a potvrzena intoxikace houbami.  

Nasazena léčba Acetylcysteinem a Carbo medicinalis. Dne 20. 9. 2013 pacientka 

přeložena na kliniku nefrologie do VFN z důvodu selhávání ledvin. Byla provedena 

kontrolní USG, kde byl zjištěn nález na pankreatu a laboratorně opakující se vzestup 

jaterních testů z koagulačních vyšetření nález koagulopatie.  
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Z důvodu opakovaných komplikací a zhoršení stavu pacientky po telefonické dohodě 

s lékaři domluven překlad na den 22. 9. 2013 na ARO kliniky IKEM k podrobnějšímu 

vyšetření. Byly provedeny kontrolní odběry krve, kde nadále zvýšeny jaterní testy a 

v krevním obraze výrazný pokles trombocytů na sonografickém vyšetření, byl zjištěn 

patologický nález na játrech. Nemocná ve vážném stavu s progresí jaterního selhávání 

po intoxikaci houbami zařazena na čekací listinu transplantačního programu. 

 

Laboratorní parametry před TX jater: 

Krevní obraz Koagulace Biochemie 

LEU- 7,7x10e/l QUICK- 0,85 sec. AST- 94,97 ukat/l 

ERY- 3,87x10e12/l QUICK N- 13,0 ALT- 97,59 ukat/l 

HB- 115 g/l QUICK- 10 % ALP- 2,69 ukat/l 

HCT- 0,343 obj. podíl INR- 6,0  

MCV- 88,6 fl APTT N- 31,0  

MCHC- 335 pg APTT r- 1,9  

RDW- 12,9 % ATIII- 67 %  

THR- 129x10e9/l D-DIMERY- 3,64  

Tab. č. 9 [Z: vlastní] 

Průběh operace: Před operačním výkonem, byla provedena veškerá předoperační 

vyšetření. Výkon proveden v celkové anestezii, pacientka inkubována, operace měla 

trvání 6 hodin. Pacientka po operaci převezena ze sálu na ARO ve stabilizovaném stavu, 

připojena na ventilátor, zajištěn periferní žilní a arteriální katétr, penrose drén a 

nazogastrická sonda, dále permanentní močový katétr.  

U pacientky prováděno pravidelné monitování ZŽF, kontrola saturace krve kyslíkem, 

kontrolovány parametry oxygenace a ventilace. V pravidelných intervalech se 
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prováděla kontrola na krevní plyny (ASTRUP). Další vyšetření biochemické, krevní obraz 

a koagulační hodnoty, glykémie. Každou hodinu se zaznamenávala bilance tekutin. 

Nemocná druhý den po operaci v 12:00 extubována. 

Fyziologické funkce: TT- 37,3, KT- 125/70, P- 60/min, SPO2- 99 % 

 Laboratorní parametry po TX jater: 

Krevní obraz Koagulace Biochemie 

LEU- 9,6x10e9/l QUICK - 1,01 sec. AST- 1,12 ukat/l 

ERY- 3,22x10e12/l QUICK N- 13,0 ALT- 5,42 ukat/l 

HB- 99 g/l QUICK - 99 % ALP- 3,20 ukat/l 

HCT- 0,285 obj. podíl INR- 1,0  

MCV- 88,5 fl APTT N- 31,0  

MCH- 30,7 pg APTT r- 1,0  

MCHC- 347 g/l   

RDW- 13,7 %   

THR- 110x10e9/l   

Tab. č. 10 [Z: vlastní] 

Stav nemocného: Pacientka moldavské národnosti, pro jazykovou bariéru je obtížná 

spolupráce, pro delirantní stav terapie neuroleptiky, DK bandážované s důvodu 

tromboembolické nemoci, okolí rány je klidné, břicho měkké prohmatné bez 

rezistence. 

Pooperační průběh: Pacientka bez komplikací, vitální funkce jsou v normě. Podle 

laboratorních hodnot vzestup trombocytů v krevním obraze a v biochemickém 

vyšetření pokles jaterních testů, glykémie v normě. Proveden RTG plic a srdce, dále 

dopplerovské vyšetření. 
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 Nemocná přeložena 5. den po operaci v odpoledních hodinách na kliniku 

transplantační chirurgie, je stabilní v dobrém stavu. Dýchání spontánní, kontrola KT a 

EKG, pravidelná kontrola operační rány a převazy invazivních vstupů. 11. den přeložena 

nemocná na standardní oddělení kliniky hepatologie, kde po 14. dnech hospitalizace 

propuštěna domů. 

3.6 Shrnutí kazuistik 

Kazuistiky se věnují problematice jaterního selhávání, jde o případ virové hepatitidy C, 

dále akutní jaterní selhávání, alkoholickou cirhózu jater, intoxikaci a akutního selhávání 

na podkladě HELLP syndromu.  

První kazuistika se věnuje problematice ženy, která kvůli poporodním komplikacím byla 

infikována virovou hepatitidou typu C pomocí krevních transfuzí. Byla zaléčena 

antivirovou léčbou, která u nemocné měla za následek výrazný pokles krevních 

destiček v krevním obraze a podle biochemického vyšetření zvýšené jaterní testy. 

Terapie antivirovou léčbou musela být přerušena, ale z důvodu progrese onemocnění a 

vznik jaterního selhávání byla hospitalizována pacientka dne 22. 5. 2006 na klinice 

IKEM a zařazena do transplantačního programu.  

V druhé kazuistice šlo o muže s jaterním selháním v souvislosti s alkoholickou cirhózou 

jaterní. Pacient z důvodu bolestí břichy a pocitem plnosti, přijat 12. 2. 2010 

k hospitalizaci z důvodu opakovaných bolestí břicha. Bylo provedeno sonografické 

vyšetření jater, kde prokázán nález jaterní léze. Pro další komplikace a opakované 

progrese jaterního selhávání muž zařazen k transplantaci jater.  

Ve třetím případu popisuji těhotnou ženu v 36 týdnu těhotenství, u které došlo k 

jaternímu selhání a rozvojem HELLP syndromu. Pacientka hospitalizována dne 25. 4. 

2013 v nemocnici Havlíčkův Brod, kde byl proveden porod císařským řezem z důvodu 

tísně plodu a zvýšených hodnot jaterních testů. Pacientka v akutním stavu a selháním 

jater transportována LZS na kliniku IKEM oddělení ARO. Zvažovalo se zde pro zařazení 

pacientky na čekací listinu, ale z hepatologického hlediska nesplňuje kritéria 

k transplantaci jater.  
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V další kazuistice se zabývám problematikou pacienta, který měl opakované bolesti 

v podjaterní krajině, výskyt průjmů a zvracení, byl ambulantně vyšetřen na interní 

klinice, kde provedena gastroskopie a potvrzen nález cholecytolithiásy. Po několika 

dnech potíže neustoupily a pacient byl přijat k hospitalizaci dne 15. 9. 2013 z důvodu 

pozorování. Po několika týdnech měl muž úbytek váhy již o 15 kg. Dochází k výrazné 

progresi onemocnění v důsledku selhání jater. Nemocný zařazen do programu 

transplantace jater. 

Posledním případem jsem si vybrala ženu po intoxikaci hub. Pacientka po 7 hodinách 

s projevy zažívacích obtíží, zvracení. Byla transportována 19. 9. 2013 do nemocnice 

Nymburk, kde v průběhu hospitalizace dochází k selhávání ledvin. Laboratorní testy 

potvrdili intoxikaci hub a proto nasazena terapie Acetylcystein a Carbomedicinalis. Byla 

provedena kontrolní sonografie, kde zachycen nález na pankreatu a v laboratorních 

hodnotách se prokázala výrazná koagulopatie. Po telefonické domluvě s lékařem 

pacientka transportována dne 22. 9. 2013 na kliniku IKEM, kde z důvodu akutního 

selhání po intoxikaci hub zařazena k transplantaci jater. 

 Kazuistiky popisují problematiku v intenzivní péči, která má svá úskalí. Je třeba 

sledovat hlavně pooperační stav pacientů a odhalit tak včasnou komplikaci, která má 

za následek infekci, nebo možné včasné příčiny krvácivých stavů. Zhodnotila jsem 

kazuistiky vybraných pacientů s jaterním selháváním pomocí znázorněných tabulek 

laboratorních hodnot. Z tabulek je patrné, že pacienti v akutní fázi jaterního selhání 

mají výrazný pokles laboratorních parametrů jak v hematologickém tak biochemickém 

vyšetření. 
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4 Diskuse 

Pro svou absolventskou práci jsem si zvolila téma „Zvláštnosti v intenzivní péči u 

pacientů po transplantaci jater“.  

Domnívám se, že každý záchranář by měl mít alespoň základní představu o tom, jaké 

jsou indikace k transplantaci a jak probíhá péče o pacienta před i po transplantaci. 

Proces selhávání jater ohrožuje pacienta na životě. Příčiny mohou být různé, např. 

chronická virová hepatitida, alkoholická cirhóza jater, akutní a subakutní selhávání 

jater i hepatotoxické selhávání, zánět žlučových cest. Jde většinou o poruchu 

hemokoagulace s přidružujícími se komplikacemi včetně jaterní encefalopatie, krvácení 

z jícnových varixů, ascitu, hypovolemie, elektrolytové nerovnováhy, syndromu 

respirační tísně, hepatorenálnímu syndromu a sepsi. V laboratorním vyšetření je 

zvýšená sérová hladina bilirubinu, jaterní enzymy, zvýšené hodnoty koagulačních 

faktorů a prodloužení protrombinového času. V krevním obraze je výrazná 

trombocytopenie a zvýšené hodnoty leukocytů, naopak v některých případech i nízké 

hodnoty Hb.  

Jak předoperační a pooperační péče probíhá lze vidět z kazuistik, které uvádím 

v praktické části. Ukázalo se, že u pacientů, kteří jsou zařazeni k transplantaci jater, 

dochází z analýzy laboratorních parametrů k poklesu jaterních enzymů, dále 

v některých případech v krevním obraze k výraznému poklesu krevních destiček a 

hodnot Hb a z koagulačního vyšetření ke sníženým hodnotám protromboplastinového 

času. Pokud jsou pacienti pod stálým lékařským dohledem, lze některým komplikacím 

zabránit, nebo alespoň zpomalit jejich rozvoj a zabránit život ohrožujícím stavům. 

Kontroly pacientů na specializovaném pracovišti jsou proto nezbytné.  

Věřím, že program transplantací se bude nadále vyvíjet a pacienti, kteří jsou na čekací 

listině, tak dostanou možnost nového života. V ošetřovatelské péči se pacienti po 

operačním výkonu sledují pomocí monitorování ZŽF, kontrola operační rány, kontrola 

invazivních vstupů, důležité je hodnocení krevních odběrů, podle kterých hodnotíme 

stav pacienta, dále je kladen důraz na kompletní hygienickou péči, na způsob dietního 



  

 

42 

 

stravování, na spolupráci a rehabilitaci pacienta, pravidelné podávání léků, důležitá je i 

psychika pacienta, někteří dlouhodobě nemocní trpí depresemi. 

 V ošetřovatelské péči je nutná spolupráce s pacientem, dbát na přístup k nemocným a 

uklidňovat je. Důležitá je pravidelné stravování a odpočinkový režim. 

 Při zpracovávání tématu jsem čerpala z odborné literatury, využila jsem článků 

z časopisů, ale zajímavé odkazy byly i z webových stránek.  

Za nejzajímavější považuji kazuistiku pacientky s virovou hepatitidou typu C, která byla 

infikována pomocí krevních transfuzí po porodních komplikacích roku 1976. U 

nemocné byla nasazena antivirová léčba, která vedla k výraznému poklesu trombocytů 

a zvýšeným hodnotám jaterních testů. S progresí tohoto onemocnění a jaterního 

selhávání se stav pacientky nelepšil, proto byla žena zařazena na čekací listinu 

k transplantaci jater. 
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Závěr 

Cílem mé práce bylo seznámit s problematikou pacientů a zvláštnostmi v intenzivní 

péči, zhodnotit stavy pacientů před transplantací a po transplantaci jater a zpracovat 

kazuistiky poukazující na časnou pooperační péči u nemocných s transplantací jater.  

V teoretické části se věnuji především anatomii a funkci jater, dále se zmiňuji o 

patofyziologii jaterního selhávání, indikaci transplantace u pacientů s jaterním 

selháváním, možné časné a pozdní komplikace u pacientů v pooperační intenzivní péči.  

Praktická část zahrnuje 5 kazuistik, které jsem mohla zpracovávat pomocí lékařské 

dokumentace na oddělení klinické hematologie IKEM po dohodě s pí. MUDr. Pavlínou 

Malíkovou. V kapitole se zabývám shrnutím uvedených kazuistik pacientů s různými 

jaterními komplikacemi. Jedná se především o virovou hepatitidu typu C, dále se 

zmiňuji o akutním selhání jater z důvodu intoxikace houbami, další zajímavou 

kazuistikou jde o pacientku u, které došlo k selhávání jater s komplikací HELLP 

syndromu. 

Domnívám se, že cíle práce se mi nakonec podařilo splnit. Vybrala jsem si hodně 

odborné téma. Pro tento cíl práce jsem získala informace z odborných lékařských knih, 

ale i ze zdrojů novinových článků. Mohla jsem tak přispět a informovat se některými 

zdroji pro teoretickou a praktickou část. 

Byla bych ráda, kdyby má práce mohla přispět k informovanosti o problematice 

transplantací jater, a to nejen mezi záchranáři. 

V průběhu patnáctiletého období, kdy byly provedeny transplantace na klinice IKEM, 

patří velké uznání a poděkování lékařům a zdravotnickému personálu této kliniky. 
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Summary 

Specifics in Intensive Care of Liver Transplantation 

Liver transplantation is surgery to remove a deseased or injured liver and replace it 

with a healthy liver from another person called a donor. A successful liver 

transplantation is a life-saving treatment for people whose liver doesn´t function as it 

should. The aim of the final assignment is to describe care of patients before and after 

transplantation of the liver. The liver is the largest body internal organ that has many 

functions including preventing infections, removing bacteria and toxins from the 

blood, controlling immune responses, processing nutrients, medications and 

hormones. It is a redish brown organ that is located in the right upper quadrant of the 

abdominal cavity, resting just bellow diaphragm. The liver lies to the right of the 

stomach and overlise the gallbladder. The hepatic artery carries blood from the aorta, 

where as the portal vein carries blood containing digested nutrients from the entire 

gastrointestinal tract and also from the spleen and pankreas. The transplant team 

consists of surgeons- liver specialists called hepatologists, nurses, transplantation 

coordinators, social worker and other specialists. The examination of a transplant 

candidate typically includes the assessment of the health status of the person with 

liver disease. Firstly patients are treated in a conservative way. Then the operative 

procedures follow. Transplantation lasts several hours. After the operation the patient 

is placed to anaesthesiology-resuscitation department. During five days some 

postoperative complications may be observed, infections, fever if the organ is not 

accepted by the body. After a week the patient is placed to the department of 

hepatogastroenterology where clinical laboratory parameters from the patient blood 

sample are monitored every hour. People who undergo liver transplants must take 

madications for their whole life. For my graduate work I have chosen a case report of 

five patients. 

Case study number 1: A 74 year- old woman diagnosed at that with hepatitis C. It was 

subsequently treated with antiviral therapy with Pregnylated interferon and Ribavirin. 
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Tretment subsequently with drawn due to significant trombocytopenia and sent to a 

more detailed examination of the hospital IKEM. 

Case study number 2: A 55 year- old patient with liver cirrhosis of unknown etiology. 

Admitted to the hospital for suspected IKEM Budd-Chiari syndrome. The patient 

started anticoagulation with subsequent improvement of labradory parameters. Later 

deterioration and the patient placed on the transplant list. 

Case study number 3: A 33 year- old patient that the pregnancy answering to the 

hospital for liver juandice and decrease laboratory parameters and low platelet count. 

The patient performed a cesarion section diagnosed with HELLP syndrom. Following 

the deterioration transported by helikopter to a hospital IKEM. Following arrival at the 

hospital impaired consciousness and intubation performed. 

Case study number 4: A 60 year- old patient diagnosed with alcoholic liver cirrhosis. 

Admitted to the hospital for pain in the subhepatic region promoting the back. Pain 

subsided, but the deterioration of laboratory results and repeated abdominal pain 

patient hospitalized again. After consulting with the doctor patient transferred to a 

clinic IKEM a device to the liver transplantation. 

Case number 5: A 35 year- old patient brought the Emergency Medical Service for 

mushroom poisoning. The patient developer acute liver failure and a significant 

decrease in laboratory parameters. The patient put on the waiting list for liver 

transplantation. 

Key words: Liver, liver transplantation, transplant team, complications 
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Seznam používaných zkratek 

AA   alergologická anamnéza 

ALP  alkalická fosfatáza 

ALT  alaminamintransferáza 

APPE  apendectomie 

ARO  anesteziologicko resuscitační oddělení 

AS  asystolie 

ASA  acetylosalycilová kyselina 

ATB  antibiotika 

ATIII  antitrombin  

CNS  centrální nervový systém 

CT  počítačová tomografie 

CŽK  centrální žilní katetr 

DDI  d-dimery 

DG  diagnosa 

DIC  diseminovaná intravaskulární koagulopatie 

DK  dolní končetina 

DNA  deoxyribonukleová kyselina 

ECHO  echokardiografie 

EKG  elektrokardiograf 

ERY  erytrocyty 

FN  fakultní nemocnice 

FVIII  faktor VIII 

GA  gynekologická anamnéza 

GMT  gama- glutamyltransferáza 

GSC  glasgow coma scale 

HB  hemoglobin 

HCT  hemetokrit 

HVA  hepatitida viru A 
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HVB  hepatitida viru B 

HVC  hepatitida viru C 

HD  hemodialýza 

HK  horní končetina 

IKEM  Institut klinické a experimentální medicíny 

INR  prodloužený protrombinový čas 

I. V.  intra venózní 

INR  prodloužený protrombinový čas 

JIP  jednotka intenzivní péče 

KARIP  klinika anesteziologicko resuscitační intenzivní péče 

KH  klinika hepatologie 

KT  krevní tlak 

LEU  leukocyty 

LMWH  nízkomolekulární heparin 

MCH  střední obsah hemoglobinu v erytrocytu 

MCHC  hemoglobinová koncentrace 

MCV  střední objem erytrocytu 

NGS  nasogastrická sonda 

NO  nynější onemocnění 

OA  osobní anamnéza 

P   puls 

P. O.  per os 

PT  protrombinový čas 

RA  rodinná anamnéza 

RDW  distribuční šíře objemu erytrocytů 

RTG  rentgen 

SONO  sonografie 

SPO2  saturace 

ST  úsek část EKG křivky 

THR  trombocyty 

TN  Thomayerova nemocnice 

TX  transplantace 
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UPV  umělá plicní ventilace 

USG  ultrasonografie 

UZ  ultrazvuk 

ZŽF  ákladní životní funkce 
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