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UVOD

Sladkorna bolezen je v razvitem svetu najpogostejši vzrok za ledvično odpoved, saj kljub intenziviranju inzulinske terapije ne moremo 

preprečiti nastanka kroničnih zapletov. S presaditvijo trebušne slinavke nadomestimo endokrino funkcijo pankreasa, vzpostavimo 

normoglikemijo in s tem preprečimo napredovanje kroničnih zapletov sladkorne bolezni, s presaditvijo ledvice pa se izognemo kroničnim 

zapletom ob zdravljenju s hemodializo ali peritonealno dializo, zmanjšamo tveganje za srčno-žilna obolenja in izboljšamo kvaliteto 

življenja. Sočasna presaditev trebušne slinavke in ledvice je metoda zdravljenja bolnikov s sladkorno boleznijo tipa 1 in izbranih bolnikov 

s sladkorno boleznijo tipa 2, katero v Sloveniji izvajamo od leta 2009.

METODE

Analizirali smo sočasne presaditve trebušne slinavke in ledvice opravljene v obdobju od 20.2.2009 do 31.9.2020.

REZULTATI

V Sloveniji smo v tem obdobju opravili 24 kombiniranih presaditev ledvic in 

trebušnih slinavk.

Čakalna doba od 1. dialize do prejema organov: 0 do 160 mesecev, 

povprečno 37 + 34 mesecev . 1 bolnik presajen pred začetkom dialize.

Moški 70 %, ženske  30%     

Starost prejemnikov: 42 + 7 let     Starost darovalcev: 32 + 11 let

ČASI ISHEMIJ

Prava hladna ishemija 2. topla ishemija

Trebušna slinavka 11 + 2,7 ur 48 + 18 minut

Ledvica 11 + 3 ure 55 + 19 minut

TRILETNO PREŽIVETJE ORGANOV 

LEDVICA: 95,3% 

(n=21)

TREBUŠNA SLINAVKA: 77,8% 

(n=18)

ZAKLJUČEK

Glede na naše dosedanje izkušnje je sočasna presaditev trebušne slinavke in ledvice učinkovita metoda zdravljenja bolnikov s sladkorno 

boleznijo tipa 1 in ledvično odpovedjo. Čas od pričetka dializnega zdravljenja do vključitve na čakalni seznam je za bolnike s sladkorno 

boleznijo tipa 1 sorazmerno dolg. Potrebna je zgodnejša priprava na presaditev. Število presaditev je v povprečju Eurotransplanta (1 

presaditev/leto/milijon prebivalcev). Enoletno preživetje trebušnih slinavk je nekoliko slabše kakor v velikih transplantacijskih centrih, kar 

je najverjetneje posledica majhnega števila presaditev. 

ZAPLETI PO PRESADITVI

Zaradi zapletov je bilo potrebno v zgodnjem pooperativnem obdobju 
odstraniti pet trebušnih slinavk:

• Dehiscenca (1)
• Venska tromboza (1)
• Akutni pankreatitis (1)
• Ishemična okvara trebušne slinavke (1)
• Akutna zavrnitev trebušne slinavke (1)

Potrebno je bilo ostraniti eno ledvico zaradi akutne zavrnitve.  

Umrla sta 2 bolnika:

• 1. bolnik: umrl 6 let po presaditvi zaradi nenadne srčne smrti.
• 2. bolnik: umrl 2 meseca po presaditvi zaradi pljučne mukormikoze.

Vsi bolniki z delujočo trebušno slinavko po enem letu, so ob 

zadnjem ambulantnem pregledu insulinsko neodvisni. 

LEDVIČNA FUNKCIJA PO 1 IN 3 LETIH 

PRI POSAMEZNIH BOLNIKIH
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ŠTEVILO PRESADITEV PO LETIH

INZULINSKA NEODVISNOST

Čakalna doba od uvrstitve na seznam za presaditev do prejema organov: 

0 do 140 mesecev, povprečno 15 + 27 mesecev .
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