TRANSPLANTACE V REKONSTRUKČNÍ CHIRURGII.
„Operace, kterých cílem je napravit deformace, představují nejbrilantnější
triumf chirurgie.“ (Velpeau, 1867)
Transplantovat křídla orlů na tělo lva s obličejem a myslí lidské bytosti není
začátek chimérizmu. Je to základní filozofie plastické chirurgie – kreativita.
(Converse, 1980)
Muži zbývalo pár hodin života. Nemoc mu zachvátila celou pravou nohu a on
už čekal na smrt, která pro něho bude vysvobozením, protože nesmírně trpěl. Muž
byl kostelníkem římské baziliky zasvěcené svatému Kosmovi a Damiánovi, dvěma
bratřím lékařům, kteří podstoupili mučednickou smrt stětím a byli později prohlášeni
za svaté. V posledních hodinách svého života se na ně obracel ve svých modlitbách.
Nakonec upadl do hlubokého spánku a zdál se mu sen o svatých bratřích. Jeden
držel v ruce nůž a druhý podnos s mastmi. „Kde vezmeme zdravou nohu, kterou
bychom mohli nahradit tuhle těžce nemocnou?" zeptal se první. „Na hřbitově svatého
Petra byl dnes pochován jeden Etiopan," odpověděl druhý. „Vezměme nohu jemu a
dejme ji tomuto trpícímu, jenž nás tolik prosil o pomoc“. Za několik hodin se muž
probudil a měl dojem, že je po smrti. Krutá bolest byla pryč. Ohromeně se na svou
nohu podíval - byla naprosto zdravá. Byla však úplně černá, jako by ji někdo natřel
smolou (Legenda Aurea, 1260).

Náhrada podobného podobným, obnovení vzhledu a funkce je základním
principem rekonstrukční chirurgie. Vaskularizované kompozitní alotransplantace jsou
novou rozvíjející se oblastí transplantační medicíny a rekonstrukční chirurgie, která
nabízí léčebnou možnost pro komplexní tkáňové defekty obnovou struktury, tvaru a
funkce. Smyslem těchto operací je zlepšit kvalitu života, navrátit životu plnost a často
i smysl. Možnosti rekonstrukčních transplantací jsou nesmírné. Doposud byly
provedeny transplantace rukou, dolní končetiny, obličeje, skalpu, jazyka, laryngu a
trachey, břišní stěny, penisu, dělohy, kostí a kloubů, šlach nervů a cév.
Dovolujeme si Vás pozvat na sympozium při příležitosti vydání monografie,
která komplexně zpracovává problematiku v současnosti prováděných
rekonstrukčních transplantací. Na sympoziu Vás přednášející uvedou do
problematiky a objasní indikace, základní principy i techniku prováděných výkonů.

