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PRÍPRAVA TRANSPLANTÁCIE SRDCA NA SLOVENSKU
V ROKOCH 1994�1997

FABIÁN J., FISCHER V., SCHREINEROVÁ Z., GONCALVESOVÁ E.

INTRODUCTION OF HEART TRANSPLANT PROGRAMME IN SLOVAKIA
IN THE YEARS 1994�1997

plantácie srdca zásadný obrat. V polovici 80. rokov sa HTx v�e-
obecne prijala za klinickú lieèebnú metódu u presne definovných
pacientov s terminálnym zlyhaním srdca, ktoré nemo�no zvlád-
nu� �iadnou konzervatívnou ani konvenènou chirurgickou lieèbou.

Na túto situáciu bola dokonale teoreticky, experimentálne aj
klinicky pripravená skupina odborníkov v IKEM v Prahe, ktorá
bezprostredne zachytila tento pozitívny vývoj a 31.1.1984 usku-
toènila prvú úspe�nú HTx v bývalom Èesko-Slovensku (9). Vte-
dy bol IKEM jediným ústavom, ktorý túto lieèebnú metódu za-
bezpeèoval v celo�tátnom meradle, teda pochopite¾ne aj pre Slo-
vensko. Táto situácia bola reálna aj pri uzatváraní tejto práce.

Na rozdiel od väè�iny viac-menej kultúrne a ekonomicky vy-
spelých krajín Európy, ktoré implementovali HTx do súboru lie-
èebných metód pacientov so srdcovým zlyhaním, stále patríme
medzi spoloènosti, ktoré doteraz túto lieèebnú metódu neposky-
tujú (obr. 1). Frekvencia výkonov v jednotlivých, v tejto oblasti
aktívnych, krajinách je rozdielna (obr. 2) � 1�16 HTx na milión
obyvate¾ov. Ak by sme chceli dosiahnu� európsky priemer, ktorý
v�ak nemo�no pova�ova� za reprezentatívny, potom by bolo treba
urobi� na Slovensku 20 HTx roène. Ak by sme sa v�ak chceli pri-
blí�i� susednému Rakúsku treba zvý�i� frekvenciu výkonov na 80
za rok.

Bez oh¾adu na tieto úvahy je evidentné, �e zaèatie systematic-
kého programu HTx na Slovensku je naliehavou a neodlo�ite¾nou
zdravotníckou a medicínskou potrebou významnou z celospolo-

The authors present the process of introduction heart trans-
plant programme in the years 1994�1997 in Slovakia. A short
historical review about heart transplantation is given in the ar-
ticle. Fundamental requirements for heart transplantation rea-
lization, activities of Working group �Heart transplantation�,
methods of follow-up of patients after heart transplantation
and selection of candidates for transplantation, are discussed.
The authors also deal with surgical and anaesthesiological pre-
requisities for this programme realization. In conclusion they
claim that the requirements for regular programme of heart
transplantation are accomplished. (Tab. 2, Fig. 3, Ref. 21.)
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Autori opisujú prípravu transplantácie srdca na Slovensku
v rokoch 1994�1997. V práci je krátky historický preh¾ad
tejto problematiky. Ïalej sa rozoberajú základné predpokla-
dy na realizáciu tejto lieèebnej metódy, aktivita pracovnej
skupiny �Transplantácia srdca�, metódy sledovania pacien-
tov po transplantácii a spôsob výberu kandidátov na trans-
plantáciu srdca. Autori sa venujú aj chirurgickým a anesté-
ziologickým predpokladom na realizáciu tohto programu.
Záverom kon�tatujú, �e podmienky pre zaèatie systematické-
ho programu transplantácie srdca u nás sú splnené. (Tab. 2,
obr. 3, lit. 21.)
K¾úèové slová: transplantácia srdca, príprava na transplan-
táciu srdca, Slovensko.
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Prvá úspe�ná alotransplantácia srdca (HTx) v klinickej medi-
cíne sa uskutoènila pred 30 rokmi � 3.12.1967 pod vedením Ch.N.
Barnarda v Kapskom meste (1). Ïal�í vývoj v tejto oblasti, ako aj
rozbor súèasného stavu a perspektívy HTx sme v poslednom èase
uverejnili v dvoch preh¾adových publikáciách (3, 4), kde cituje-
me aj vybrané údaje z literatúry, na ktorú prípadných záujemcov
odkazujeme. Tu sa sústredíme iba na niektoré podstatnej�ie infor-
mácie o HTx na Slovensku a jej vz�ahu k ostatným európskym
krajinám.

Prvá, �ia¾ neúspe�ná, HTx na Slovensku sa uskutoènila u�
9.6.1968. Pod¾a �imkovica (17) to bola pravdepodobne v poradí
25. HTx vôbec na svete. Po tomto, aj keï z dne�ného h¾adiska nie
prekvapujúcom, neúspechu (neadekvátna indikácia, nevhodný
darca) sa od transplantaèného programu na Slovensku, ako aj
v iných krajinách odstúpilo a ani neskor�ie snahy o jeho revitali-
záciu nemali úspech.

Po prirodzenom vývoji a vyrie�ení mnohých èiastkových prob-
lémov, a to predov�etkým po zavedení cyklosporínu A do �tan-
dardnej imunosupresívnej lieèby nastal v oblasti klinickej trans-
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Obr. 1. Poèet transplantácií srdca na milión obyvate¾ov v jednotlivých krajinách Európy (prevzaté z cit. 12).
Fig. 1. Frequency of heart transplantation per milion of population in Europe (according ref. 12).

Obr. 2. Poèet transplantácií na milión obyvate¾ov (nad ka�dým ståpcom) v jednotlivých európskych krajinách roku 1995 (prevzaté z cit. 20).
Ka�ný ståpec predstavuje jednu európsku krajinu oznaèenú pod¾a platných medzinárodných automobilových znaèiek. European mean �

európsky priemer.
Fig. 2. Replacement/milion population, Europe 1995 (according ref. 20). Each column means one european country marked by international

car identification.
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èenského, ako aj prestí�neho medzinárodného h¾adiska. Otázka-
mi realizácie HTx na Slovensku sme sa zaèali systematicky za-
obera� pred 4 rokmi. V ïal�om texte sa sústredíme výhradne na
obdobie prípravy aktívneho programu HTx u nás, a to v období
od januára 1994 do decembra 1997.

Základné predpoklady

K základným predpokladom pre dosiahnutie vytýèeného cie-
¾a � otvorenia systematického programu HTx na Slovensku �
patrili dve podmienky: analýza aktuálnej situácie a koncepèná pred-
stava rie�enia problému.

Na základe rozboru dostupnej (pravdepodobne neúplnej) zdra-
votníckej dokumentácie a ïal�ích zdrojov bolo na zaèiatku roku
1994 jasné, �e výber èakate¾ov je �ivelný, ich osud je neznámy,
operácie boli mo�né iba v zahranièí, organizácia odberovej akti-
vity bola vágna, monitorovanie (predov�etkým endomyokardiál-
na biopsia, EMB) a dlhodobý osud príjemcov boli nedostupné
a neznáme.

Táto situácia nás viedla k vypracovaniu dlhodobého prospek-
tívneho programu pre systematické rie�enie otázok a rozpracova-
nie metód, bez ktorých je HTx nemyslite¾ná. K¾úèové body vývo-
ja prípravy HTx sú chronologicky uvedené v tabu¾ke 1 a vybrané
etapy budeme ïalej bli��ie komentova�.

Pracovná skupina

Cie¾om pôvodnej Pracovnej skupiny HTx, ktorej zlo�enie sme
opakovane publikovali (5), bolo vytváranie teoretických a prak-
tických podmienok pre HTx. V rámci teoretickej prípravy prebehli
a stále prebiehajú pravidelné tematické semináre zamerané na hlav-
né klinické, ale aj experimentálne otázky HTx. Podstatnú èas� tých-
to seminárov sme písomne spracovali a uverejnili v domácej aj
zahraniènej odbornej literatúre (3, 4). Po naliehavých kardiolo-
gických otázkach HTx, ktorým sme sa venovali prednostne, sa
teraz rozpracúvajú aj ïal�ie, nemenej dôle�ité, nekardiologické
problémy HTx (7, 8, 13, 14, 19).

Neoddelite¾nou súèas�ou teoretickej prípravy sú aj dnes u� tra-
dièné predná�ky popredných odborníkov z oblasti HTx, ktoré do-
teraz ka�doroène predniesli E. Wolner (Viedeò), Ch.N. Barnard
(Kapské mesto), M. Zembala (Zabrze), W. Harringer (Hanover).

�Dcérska� podskupina �Kardiopatie nejasného pôvodu�
(KPNP)

Týmto pracovným termínom a útvarom sme definovali prob-
lém týkajúci sa srdcových ochorení, ktoré nemo�no diagnosticky
dorie�i� na ni��ej úrovni zdravotníckej starostlivosti. Pre ich pre-
cízne diagnostické rie�enie sú potrebné aj invazívne diagnostické
procedúry, ktoré sú dominantou terciálnej zdravotníckkej starost-
livosti a bez ktorých nemo�no realizova� ani HTx. K nim patrí
predov�etkým koronarografia, meranie centrálnej hemodynami-
ky a EMB. Kým koronarografia bola u nás roku 1994 u� �tandar-
dnou a rutinne zavedenou, bezpeènou diagnostickou metódou, sle-
dovanie centrálnej hemodynamiky a obzvlá�� EMB sa realizovali
iba sporadicky. S tým súvisela nedostatoèná úroveò ich �tandardi-
zácie a reprodukovate¾nosti, ako aj neurèitá interpretácia. Výsled-
kom èinnosti pracovnej skupiny �Transplantácia srdca� bolo, �e

Tab. 1. K¾úèové body prípravy programu transplantácie srdca na Slo-
vensku.
Tab. 1. Key notes of heart transplant programme introduction in Slo-
vakia.

Pracovná skupina �Transplantácia srdca� 20.1.1994
Working group �Heart transplantation�
Pracovná podskupina �Kardiopatie nejasného pôvodu� 27.4.1994
Working subgroup �Cardiopathies of unknown origin�
Endomyokardiálne biopsie 27.4.1994
Endomyocardial biopsies
Monitorovanie centrálnej hemodynamiky 27.4.1994
Central haemodynamics monitoring
Odberová skupina 24.1.1995
Harvesting group
Register po HTx 16.2.1995
Registry after HTx
Ambulancia po HTx 7.6.1995
Outpatient clinic after HTx
Hospitalizácie po HTx 13.9.1995
Hospital admissions after HTx
Selekcia èakate¾ov HTx 26.3.1996
Selection of candidates for HTx
Transplantaèné oddelenie 11.6.1997
Transplant department
Operaèná skupina 18.6.1997
Surgical team

Tab. 2. Poèet pacientov, výkonov (EMB), odobratých vzoriek a histo-
logických rezov v období od 21.4.1994 do 31.12.1997.
Tab. 2. The number of patients, performed biopsies (EMB), samples
obtained and histologic sections in the period from 21.4.1994 to
31.12.1997.

Indikácia k EMB
EMB indication Spolu

HTx KPNP Total

Pacienti 46 51 97
Patients
EMB 263 51 314
Endomyocardial biopsies
Vzorky 1183 243 1426
Samples
Histologické rezy 21294 4391 25685
Histologic sections

KNPN � kardiopatie nejasného pôvodu
cardiopathies of unknow origin

tieto techniky sa dokonale a bezpeène zvládli a stali sa neoddeli-
te¾nou súèas�ou �tandardného diagnostického procesu v rámci
HTx. Skúsenosti s invazívnou diagnostikou KPNP sme opakova-
ne publikovali (6, 10, 11, 18) a pre ilustráciu uvádzame iba tabu¾-
ku EMB výkonov v rokoch 1994�1997 (tab. 2).

Register po HTx

Cie¾om �Registra� bola evidencia a perspektívne aj �komplex-
né monitorovanie� pacientov po HTx na Slovensku. �Register�
zaèal svoju èinnos� u� 16.2.1995. Skutoèné ambulantné sledova-
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nie v�ak bolo mo�né a� po získaní v�etkých odborných, ale aj
administratívnych informácií. Poèet ambulantne sledovaných pa-
cientov po HTx je z rôznych dôvodov ve¾mi dynamický. V súèas-
nosti ambulantná zlo�ka Transplantaèného oddelenia sleduje 46
pacientov po HTx u nás.

Komplexné sledovanie po HTx

V súèasnosti sledujeme 46 pacientov po HTx, ktorí boli od
roku 1995 doteraz (31.12.1997) u nás hospitalizovní pre vykona-
nie EMB 252-krát. Poèas tohto obdobia 5 z nich zomrelo. Rozbo-
ry tohto celého alebo èiastkového súboru sú uvedené v iných prá-
cach (8, 16, 19).

Systematické sledovanie pacientov po HTx umo�òuje dôsled-
né monitorovanie ich osudu. Preh¾adná informácia o 46 pacien-
toch, ktorých sledujeme, je na obrázku 3.

Obr. 3. Dlhodobé sledovanie 46 pacientov po HTx sledovaných
v SÚSCH od 16.2.1995 (zvislá èiara). Ka�dý pacient je vyznaèený jed-
nou vodorovnou úseèkou, ktorej zaèiatok predstavuje dátum trans-
plantácie (v¾avo) a konèí sa smr�ou (5 pacientov), resp. termínom
uzavretia tejto práce (vpravo).
Fig. 3. Long-term follow-up of the 46 patients after HTx registrated
in SÚSCH from 16.2.1995 (perpendicular line). Each patients is re-
gistered as a horizontal line. Beginning of the line (left) means date of
transplantation, end (right) death (5 patients) and closing of the stu-
dy respectively.

Výber príjemcov

Do 31.12.1997 nám odoslali mimoústavní lekári 146 pacien-
tov ako potenciálnych kandidátov HTx. Z tohto poètu bola u� na
základe ambulantného vy�etrenia HTx kontraindikovaná, alebo sa
pova�ovala za nevhodný lieèebný postup u 64 pacientov. Ïal�ích
82 potenciálnych kandidátov sme odporuèili na hospitalizáciu s cie-
¾om komplexného vy�etrenia a prognostickej analýzy stavu. U 41
pacientov sa ukázalo, �e ortotopická HTx neprichádza do úvahy
pre kontraindikácie alebo pre aktuálne relatívne dobrú prognózu.
Posledne uvedenú podskupinu pacientov v pravidelných interva-
loch sledujeme. 38 chorých sme pova�ovali za aktuálnych èakate-
¾ov na HTx a postúpili do transplantaèného centra v zahranièí.
Akceptaèným procesom na zahraniènom pracovisku doteraz pre-
�lo 30 pacientov a v�etci boli bez výnimky zaradení na èakaciu
listinu. Desa� pacientov podstúpilo úspe�nú transplantáciu, 5 zo-
mrelo v èakacej dobe, u jedného vznikli komplikácie, ktoré vý-
kon kontraindikujú. 15 pacientov v súèasnosti èaká. Osobitne tre-
ba pripomenú�, �e poèas tohto zlo�itého procesu (medicínsky aj
administratívne) zomrelo pred prijatím na akceptaèné pokraèova-
nie v zahraniènom transplantaènom centre 10 pacientov.

Kardiochirurgická problematika

Kardiochirurgická èas� transplantácie srdca pozostáva z dvoch
operaèných výkonov: odberu �tepu a vlastnej náhrady srdca. V pro-
cese prípravy na realizáciu transplantácie boli postupne vytvorené
dve úzko spolupracujúce chirurgické skupiny. Jedna pre odber srd-
ca, ktorá súèasne rie�ila otázky ochrany a transportu �tepu, a dru-
há, ktorá sa zameriavala predov�etkým na vlastnú transplantáciu
(tab. 1).

K 31.12.1997 sa èlenovia uvedených skupín zúèastnili na 15
odberoch srdca, ktoré urobili pracovníci zahranièných transplan-
taèných centier na Slovensku, a na 17 transplantáciách v zahrani-
èí (Viedeò, Praha, Brno). Súèasne si osvojovali techniku odberu
aj náhrady srdca na prosektúre (21 výkonov).

Anestéziologická a pooperaèná starostlivos�

V rámci prípravy systematického programu HTx boli u� pred
4 rokmi postupne vyslaní dvaja a neskor�ie aj ïal�í pracovníci
z tejto oblasti na �tudijné pobyty v zahraniènom transplantaènom
centre. Získané poznatky a skúsenosti prezentovali na odborných
seminároch pracovnej skupiny �Transplantácia srdca� (15, 21)
a spracovali aj ako odborné publikácie (21). Pod¾a ich poznatkov,
ako aj pod¾a pod¾a skúseností prvého autora tejto práce, ktorý bol
dhlodobo aktívne èinný v oblasti HTx, anestéziologická a bez-
prostredná pooperaèná starostlivos� o pacienta po HTx sa v zása-
de nelí�i od be�ných èinností po konvenèných kardiochirurgic-
kých výkonoch. Úroveò tejto starostlivosti u pacientov podstupu-
júcich konvenèné kardiochirurgické výkony u nás je úplne porov-
nate¾ná s ostatnými kardiochirurgickými a anestéziologickými
pracoviskami v zahranièí, èo sa opakovane preukázalo na domá-
cich aj zahranièných fórach.

Odberová aktivita

Odberová èinnos� presahuje rámec tejto práce, ako aj kompe-
tencie a ciele pracovnej skupiny �Transplantácia srdca�. Legisla-
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tívne otázky odberu orgánov sú v práci Danningera a spol. (2).
Dodr�iavaním princípu predpokladaného súhlasu patrí medzi naj-
progresívnej�ie v Európe. Oèakávame, �e problematiku odberov
orgánov budú koncepène rie�i� centrálne nadriadené orgány tak,
ako sme u� spoloène s inými odborníkmi anga�ovanými v tejto
oblasti viackrát navrhli. Otázky odberovej aktivity a predov�et-
kým multiorgánových odberov, ktoré sú v súèasnosti dominant-
né, sa týkajú nielen HTx, ale aj ostatných orgánových transplantá-
cií (oblièky, peèeò, perspektívne pankreas a p¾úca). Ich rie�enie
má rozhodujúci význam nielen pre zaèatie, ale predov�etkým pre
systematické pokraèovanie programu orgánových transplantácií na
Slovensku.

Záver

Slovenský ústav srdcových a cievnych chorôb v Bratislave je
po systematickej �tvorroènej príprave schopný zaèa� program trans-
plantácie srdca. O tejto skutoènosti sme 19.9.1997 písomne in-
formovali na�e nadriadené orgány. Ich stanovisko (ktoré sme do-
sia¾, t.j. k 15.1.1998 nedostali) pova�ujeme v súèasnosti za zá-
väzné a urèujúce ïal�ie aktivity v tejto oblasti.
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