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DILATAÈNÁ KARDIOMYOPATIA A TRANSPLANTÁCIA SRDCA

FABIÁN J., BASS K., FISCHER V., SCHREINEROVÁ Z., SCHRAMEKOVÁ E., MIZERA S., MARGITFALVI P.

DILATED CARDIOMYOPATHY AND HEART TRANSPLANTATION

va� prognózu, ktorá sa opiera o maximálnu spotrebu kyslíka pri
zá�a�ovom teste. Èím je táto hodnota ni��ia, tým je osud pacien-
tov s DKMP hor�í (Mancini a spol., 1991) (obr. 2). Ich perspektí-
va sa v�ak dramaticky zlep�uje po úspe�nej HTx. Samozrejme, �e
títo pacienti vy�adujú aj naïalej trvalú �pecifickú intenzívnu sta-
rostlivos�, ktorá rozhoduje o ich ïal�om �ivote.

Cie¾om tejto práce je zodpoveda� otázku, èi ovplyvòuje pri-
márne ochorenie, pre ktoré bola urobená HTx, ïal�í vývoj týchto
pacientov a ak áno, tak nako¾ko. Preto porovnávame skupiny pa-
cientov, ktorí sa podrobili HTx pre DKMP, s tými, ktorí boli ope-
rovaní pre pokroèilú a inak nerie�ite¾nú KCH.

Súbor pacientov

V období od 13.9.1995 do 30.4.1996 sme v Ústave kardio-
vaskulárnych chorôb v Bratislave (ÚKVCH) jednorazovo, ale väè-
�inou opakovane hospitalizovali 30 pacientov, ktorým sa urobila
HTx v rokoch 1987 a� 1996. Jeden pacient z nich sa podrobil
HTx pre zlyhanie pri pokroèilej chlopòovej srdcovej chybe. Tohto
pacienta sme zo súboru vylúèili. V práci sa sústredíme iba na pa-
cientov, ktorí boli operovaní pre DKMP (20 pacientov), a na tých,

Authors compare selected demographic, clinical, methodolo-
gical and laboratory parameters in 20 patients who under-
went heart transplantation (HTx) because of dilated cardio-
myopathy (DKMP) with those, who have had HTx because
of progressive and otherwise unresolved coronary artery di-
sease (KCH). Patients operated because of DKMP were yo-
unger than those who underwent HTx for KCH. Women we-
re only in the group of DKMP. Otherwise there were no dif-
ferences between these two groups.
The global analysis showed, that the majority of patients af-
ter HTx were asymptomatic. However, high incidence of obe-
sity, hyperlipoproteinemia, cytopoenia, renal and hepatal
dysfunction were found.
Finally the authors presented an overview of standard chro-
nic therapy after HTx and proposed some approaches to un-
desirable habits and disorders which aggravated the progno-
sis of the patients after HTx. (Tab. 3, Fig 4, Ref. 16.)
Key words: dilated cardiomyopathy, heart transplantation,
transplantation.

Bratisl Lek Listy 1997; 98: 243�247

Autori porovnávajú vybrané demografické, klinické, meto-
dické a laboratórne ukazovatele u 20 pacientov, ktorí sa po-
drobili transplantácii srdca (HTx) pre dilataènú kardiomyo-
patiu (DKMP), s rovnakými parametrami u 9 pacientov,
ktorým urobili HTx pre pokroèilú a inak nerie�ite¾nú koro-
nárnu chorobu (KCH). Pacienti operovaní pre DKMP boli
mlad�í ako tí, ktorým urobili HTx pre KCH. �eny boli iba
v skupine DKMP. Inak sa nezistili �iadne významnej�ie me-
dziskupinové rozdiely.
Pri globálnom hodnotení sa ukázalo, �e väè�ina pacientov po
HTx je bez akýchko¾vek �a�kostí. Napriek tomu sa zistil vy-
soký výskyt obezity, hyperlipoproteinémií, cytopénií, renál-
nych a hepatálnych dysfunkcií.
Napokon autori predkladajú preh¾ad �tandardnej chronic-
kej lieèby po HTx a navrhujú niektoré opatrenia proti ne�ia-
ducim návykom a poruchám, ktoré ohrozujú priaznivý osud
pacientov po HTx. (Tab. 3, obr. 4, lit. 16.)
K¾úèové slová: kardiomyopatia, srdce, transplantácia srdca.
dilatácia.
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Transplantácia srdca (HTx) je klinickou lieèebnou metódou
pre pacientov s �a�kým srdcovým zlyhaním, ktorých ani pomo-
cou iných dostupných lieèebných postupov nemo�no zachráni� (Fa-
bián a spol., 1996). Cie¾om HTx je predå�enie �ivota a zlep�enie
jeho kvality. V�etky doteraj�ie informácie jednoznaène potvrdzu-
jú, �e pri správnom výbere kandidátov pre HTx sa dramaticky
zlep�uje prognóza aj kvalita ich �ivota (Fabián a spol., 1996, 1984;
Taylor a Bergin, 1995).

K najèastej�ím príèinám terminálneho zlyhania srdca patrí
dilataèná kardiomyopatia (DKMP) a terminálne obdobie koronár-
nej choroby (KCH) (Málek 1993; Ruzza a spol., 1996; Urbanová
a spol., 1994).

Osud pacientov s DKMP je osobitne depresívny (Diaz a spol.,
1987) (obr. 1). Niektoré �túdie v�ak naznaèujú, �e aj v tejto mi-
moriadne ohrozenej skupine mo�no e�te podrobnej�ie stratifiko-
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ktorým sa urobila HTx pre zlyhanie srdca pre KCH (9 pacientov).
Pred zaradením do súboru boli v�etci pacienti po HTx sledovaní
v In�titúte klinickej a experimentálnej medicíny v Prahe (IKEM)
0�9 (priemerne 6) rokov (obr. 3). U nás sú títo pacienti v evi-
dencii 0 a� 8 (priemerne 6) mesiacov (obr. 4).

Metódy

Urobili sme retrospektívnu analýzu na�ej zdravotníckej doku-
mentácie u definovaných pacientov. U tých, ktorí boli u nás opa-
kovane hospitalizovaní, sme vybrali údaje z ich poslednej hospi-

talizácie. Sústredili sme sa na porovnanie niektorých demografic-
kých, klinických, metodických, laboratórnych a lieèebných uka-
zovate¾ov. Pri definícii jednotlivých parametrov sme vychádzali
zo v�eobecne prijatých noriem. Niektoré z nich v�ak predsa len
uvedieme podrobnej�ie.

Ejekènú frakciu ¾avej komory (EF %) sme urèovali z echokar-
diografického zobrazenia (Teichholz a spol., 1976). Morfologický
obraz endomyokardu sme hodnotili najèastej�ie zo vzoriek tkaniva,
ktoré sme odobrali punkènou technikou cez vena jugularis interna
z pravej komory (Fabián a spol., 1982, 1992; Slugeò a spol., 1996).
Za cytopéniu sme pova�ovali prítomnos� jedného alebo viac z tých-
to kritérií: hodnota hemoglobínu ni��ia ako 13,5 g/dl u mu�ov a 12,5
g/dl u �ien, poèet leukocytov men�í ako 4,0.109/l a poèet trombo-
cytov men�í ako 150.109/l. Neprítomnos�, èi prítomnos� 1�3 zná-
mok cytopénie sme vyjadrili ako skóre 0�3.

Obr. 1. Pre�ívanie pacientov s dilataènou kardiomyopatiou. V zátvor-
kách sú poèty pre�ívajúcich, z pôvodnej kohorty 169 pacientov. Pre-
vzaté z Diaza a spol. (1987).
Fig. 1. Ten-year survival curve of 169 patients with dilated cardiomy-
opathy. Numbers in parentheses are patients alive at the begining of
interval. From Diaz et al. (1987).

Obr. 2. Pre�ívanie pacientov s dilataènou kardiomyopatiou v závis-
losti od maximálnej spotreby kyslíka pri zá�a�ovom kardiopulmo-
nálnom teste. Maximálna spotreba kyslíka (mililiter na kg za minú-
tu): krú�ky >18; trojuholníky 14�18; koso�tvorce 10�14; �tvoruhol-
níky <10). Prevzaté z Manciniho a spol. (1991).
Fig. 2. Survival in dilated cardiomyopathy related to maximal oxygen
consumption on cardiopulmonary stress testing. Maximal oxygen con-
sumption (milliliters per kilogram per minute): circles, 18; triangles,
14 to 18; diamonds, 10 to 14; squares, 10). From Mancini et al. (1991).

Obr. 3. Doba sledovania v IKEM. Skratky sú vysvetlené v texte.
Fig. 3. Follow-up in Institute for Clinical and Experimental Medicine
Prague. DKMP = dilated cardiomyopathy; KCH = coronary artery
disease; N = number of patients.

Obr. 4. Doba sledovania v ÚKVCH. Skratky sú vysvetlené v texte.
Fig. 4. Follow-up in Institute for Cardiovascular Diseases in Bratisla-
va. For abbrevations see text to Fig. 3.
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Funkciu oblièiek sme posudzovali pod¾a hladiny kreatininémie.
Za dysfunkciu sme pova�ovali hodnoty vy��ie ako 130 mol/l. Za
známky poruchy funkcie peèene sme pova�ovali prítomnos�
jedného alebo viac z týchto ukazovate¾ov: AST vy��ie ako 0,65
µkat/l, ALT vy��ie ako 0,75 µkat/l, GMT vy��ie ako 1,6 µkat/l,
ALP vy��ie ako 2,0 µkat/l a hladina bilirubínu vy��ia ako 20,5
µkat/l. Za hyperlipoproteinémiu sme pova�ovali cholesterolémiu
vy��iu ako 5,70 mmol/l a triacylglycerolémiu vy��iu ako 1,94
mmol/l. Ako hyperurikémiu sme hodnotili nálezy urikémie vy��ie
ako 415 µmol/l u mu�ov a 385 µmol/l u �ien.

Abúzus nikotínu a alkoholu sme posudzovali pod¾a prijatých
kritérií (Diagnostický ..., 1989).

Pracovnú aktivitu sme hodnotili ako du�evnú a telesnú.
Pre �tatistické hodnotenie rozdielov sme pou�ili dvojvýbero-

vý Wilcoxov test (Andìl, 1985). Ïal�ie �tatistické metódy by v�ak
pri pomerne malom súbore pacientov mohli ma� skres¾ujúce záve-
ry, a preto sme ich neaplikovali.

Výsledky

Základné biografické a klinické údaje sú v tabu¾ke 1.
Pacienti s DKMP boli podstatne mlad�í ako pacienti, ktorí sa

podrobili HTx pre KCH. �eny boli zastúpené iba v DKMP skupi-
ne. V ostatných parametroch sme nena�li �iadne medziskupinové
rozdiely.

Upozoròujeme v�ak na to, �e väè�ina (62 %) pacientov po
HTx je asymptomatická (NYHA I) a len malá èas� (10 %) má
výraznej�ie kardiovaskulárne �a�kosti (NYHA III). 12 z 29 pa-
cientov pracuje. Polovica pacientov (52 %) má hypertenziu a väè-
�ina (72 %) z nich má strednú alebo výraznú nadhmotnos�. Ka�dý
piaty pacient (21 %) po HTx pripú��a abúzus nikotínu a taký istý
je aj výskyt abúzu alkoholu.

U 13 pacientov (45 %) sme zachytili 1�3-krát (celkom 17-
krát) morfologický obraz rejekcie. Podrobne sa týmto otázkam
venujeme v inej práci (Schrameková a spol., 1996). Tu sa sústre-
díme iba na niektoré metodické aspekty odberov endomyokardiál-
neho tkaniva.

V rámci transplantaèného programu sme v období od
13.9.1995 do 30.4.1996 urobili 58 vy�etrení u 30 pacientov (1�
3-krát u jedného pacienta), pri ktorých sme odobrali 278 vzoriek
endomyokardu z pravej komory.

Systematické vy�etrovanie endomyokardiálnej biopsie sme
v�ak zaèali u� v apríli 1994 a do apríla 1996 sme vy�etrili celko-
vo 86 pacientov, u ktorých sme urobili 114 vy�etrení.

Z ne�iaducich príhod sme zaznamenali pneumotorax (0,9 %),
dysrytmie vy�adujúce lieèebný zásah (2,6 %) a technický neús-
pech (5,2 %), pre ktorý sme museli výkon s odstupom èasu opa-
kova�. Okrem toho sme nemali �iadnu inú komplikáciu.

Výsledky laboratórnych vy�etrení sú v tabu¾ke 2.
K najèastej�ím laboratórnym odchýlkam u pacientov po HTx

patrí hypertriacylglycerolémia a ïalej v zostupnom poradí cyto-
pénia, hyperkreatininémia, hyperurikémia, hypercholesterolémia
a biochemické známky hepatálnej dysfunkcie.

Preh¾ad o chronickej terapii na�ich pacientov je v tabu¾ke 3.
V�etci u�ívajú cyklosporín a antiagreganciá. Dávkovanie cyk-

losporínu riadime pod¾a jeho hladiny v krvi. Za optimálne lie-
èebné hladiny pova�ujeme 150�250 ng/ml. Väè�ina pacientov
u�íva trojkombináciu, iba ojedinele dvojkombináciu imunosu-

Tab. 1. Základná demografická charakteristika súboru.
Tab. 1. Basic demographic characteristics of the patients.

DIAGNÓZY � DIAGNOSIS

Parametre  DKMP  KCH
Parameters (n=20) (n=9)

Vek (roky) od-do
Age (years) from-to 19-59  44-63

priemer
average 44±7  55±5

Pohlavie M/�
Sex M/F 16/4  9/0

Diabetes  4  1

Hypertenzia

Hypertension  9  6

BMI (%) <25  6  2
   25-30  7  6
 >30  7  1

NYHA I   15  3
II  4  4
III  1  2

EF (%) od-do
from-to 35-55 20-40
priemer
average  40  35

Abúzus nikotín
Abusus nicotine  3  3

Abúzus alkohol
Abusus alcohol  3  3

n = poèet pacientov, M = mu�i, � = �eny.
Vysvetlenie ostatných skratiek je uvedené v texte.
n = number of patients; M = male; F = female.
DKMP = dilated cardiomyopathy; KCH = coronary artery disease; EF
= ejection fraction.

Tab. 2. Laboratórne ukazovatele.
Tab. 2. Biochemical findings.

Ukazovate¾ DKMP KCH Celkom/Total
Parameter (n=20) (n=9) (n=29)

 n n %

Rejekcia
Rejection 7 6 45
Cytopénia
Cytopoenia 0 6 3 31

1 6 2 28
 2 6 3 69
 3 2 1 10

Hyperkreatininémia
Hypercreatinaemia 10 8 62
Hepatálna dysfunkcia
Liver dysfunction 5 3 28
Hypercholesterolémia
Hypercholesterolaemia 10 3 45
Hypertriacylglycerolémia 14 7 72
Hyperurikémia 10 6 55

Vysvetlenie skratiek je v texte k tabu¾ke 1.
For explanation of the abbrevations see Table 1.
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presívnych liekov. Nikto sa nelieèi iba jedným imunosupresív-
nym liekom.

K najèastej�ie podávaným ostatným medikamentóznym prí-
pravkom (83 % pacientov) patria hypotenzíva. Tretina pacientov
pou�íva hypolipidemiká.

Diskusia

Pri koncipovaní tejto práce sme vychádzali zo základných èàt
charakterizujúcich pacientov s DKMP a KCH. Hypoteticky sme
predpokladali, �e pacienti s DKMP sú mlad�í, zastúpenie �ien je
u nich vy��ie a výskyt rizikových faktorov aterosklerózy ni��í ako
u pacientov s KCH. Prvé dva predpoklady sa potvrdili. Pri ostat-
ných sledovaných ukazovate¾och sme v�ak nena�li �iadne vý-
znamnej�ie medziskupinové rozdiely. Vysvetlenie je buï v tom,
�e skutoène �iadne iné rozdiely medzi nimi neexistujú, alebo v tom,
�e na�a podskupina pacientov s KCH je pomerne malá a nedovo-
¾uje formulova� konkluzívne závery. Koneène aj doba ná�ho po-
zorovania je pomerne krátka a nie je vylúèené, �e s odstupom èa-
su odhalíme nové, doteraz nezrete¾né rozdiely.

Napriek týmto skromným kon�tatovaniam poskytla analýza
niektoré pozoruhodné informácie, ktoré sa týkajú transplantaèné-
ho programu ako celku, bez oh¾adu na primárne ochorenie, pre
ktoré sa HTx realizovala.

K pozitívnym poznatkom patrí to, �e sme opä� potvrdili mi-
moriadne priaznivý vplyv HTx na kvalitu �ivota týchto pacientov.
Väè�ina z nich nemá �iadne kardiovaskulárne �a�kosti a znaèná
èas� pracuje. Je ve¾mi pravdepodobné, �e pri odpovedajúcej moti-
vácii by sa mohla úèas� pracujúcich pacientov po HTx e�te zvý�i�.

Znovu sme zdôraznili význam endomyokardiálnej biopsie pre
hodnotenie rejekcie a jej lieèenie, ako to uvádzame v inej práci
(Schrameková a spol., 1996; Slugeò a spol., 1996). Okrem toho
mô�eme zodpovedne deklarova� bezpeènos� tohto vy�etrenia, keï
sa systematicky realizuje na odpovedajúcom pracovisku za �tan-
dardných personálnych a prístrojových podmienok (Fabián a spol.,
1992).

K negatívnym poznatkom patrí predov�etkým vysoký výskyt
obezity a hyperlipoproteinémie u pacientov po HTx, a to bez oh¾a-
du na ich primárne ochorenie. U� dávno je známe, �e osud im-

plantátov u pacientov s hyperlipoproteinémiou je po HTx pod-
statne hor�í ako u tých, ktorí majú normolipoproteinémiu (Griepp
a spol., 1977).

V tejto oblasti sú urèite e�te ve¾ké rezervy v edukácii pacien-
tov, ich pohybových a diétnych re�imoch a v ich úèelnom lekár-
skom vedení s adekvátnou farmakologickou podporou.

Iste mo�no súhlasi� s tým, �e výsledok takej obrovskej hu-
mánnej a ekonomickej investície, ako je HTx, by nemal by� ohro-
zený nedisciplinovanos�ou pacienta, nezáujmom o�etrujúceho
lekára, èi z celkového h¾adiska výkonu, cenovo neporovnate¾ne
ni��ej farmakologickej podpory.

Tieto poznatky sa bezvýhradne týkajú abúzu nikotínu a al-
koholu po úspe�nej HTx. Týmto otázkam by sa mala venova�
väè�ia pozornos� u� pri výbere pacientov pre HTx, aby sa to
najcennej�ie a nezaplatite¾né, èo máme � dobré ¾udské srdce,
neimplantovalo do organizmu èloveka, ktorý robí v�etko pre to,
aby ho znièil.

Nedoká�eme sa �ia¾ vyhnú� pomerne ve¾mi èastým poruchám
krvotvorby, renálnym a hepatálnym dysfunkciám pri stávajúcich
sa  imunosupresívnych re�imoch. Samozrejme, �e treba kontinu-
álne uplatòova� v�etky protektívne re�imy, ktoré mô�u ich výskyt
oddiali� a priebeh zmierni�.

Dôsledná kontrola hypertenzie patrí k základným prognostic-
kým ukazovate¾om po HTx. Samozrejme aj trvalá úèinná anti-
agregaèná lieèba je úplne na mieste.

V tejto práci sme hovorili iba o niektorých aspektoch u pa-
cientov po HTx. Trvalá a do�ivotná starostlivos� o pacientov po
HTx predstavuje ove¾a �ir�í okruh multidisciplinárnych problé-
mov, ktoré presahuje rámec ná�ho èlánku. Chceli by sme sa v�ak
k nim postupne a systematicky vyjadrova� predov�etkým z h¾a-
diska slovenského programu transplantácie srdca.
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