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DIAGNOSTIKA A LIEÈBA AKÚTNEJ REJEKCIE U PACIENTOV
PO ORTOTOPICKEJ TRANSPLANTÁCII SRDCA

SCHRAMEKOVÁ E., FABIÁN J., SCHREINEROVÁ Z., MARGITFALVI P., MIZERA S., KOZLOVSKÝ M., BASS K.,
1SLUGEÒ I., 1DANI� D., FISCHER V.

DIAGNOSTICS AND THERAPY OF ACUTE REJECTION OF PATIENTS
AFTER ORTOTHOPIC HEART TRANSPLANTATION

Pozadie problému: Pri alotransplantácii orgánov je záva�ným
problémom akútna rejekcia (AR), èo je reakcia organizmu
príjemcu s cie¾om odvrhnú� transplantovaný orgán.
Cie¾: Zabezpeèi� dlhodobú starostlivos� o pacientov po
transplantácii srdca �ijúcich na Slovensku.
Metódy: K 1.6.1996 máme v dispenzárnej starostlivosti 33
pacientov po ortotopickej transplantácii srdca (HTx). Pod¾a
protokolu realizujeme komlex vy�etrení. Endomyokardiálna
biopsia (EMB) je jediným spo¾ahlivým hodnotením rejekcie,
ako aj kritériom dostatoènosti imunosupresívnej lieèby.
Výsledky: AR poèas sledovaného obdobia bola odhalená u 14
(43 %) pacientov.
Závery: Taktiku lieèby i då�ku intervalu nasledovnej EMB
sme urèili na základe histologického nálezu v predchádzajú-
cej EMB, klinického stavu a kombinácii imunosupresívnej
lieèby. (Tab. 2, lit. 13.)
K¾úèové slová: akútna rejekcia, endomyokardiálna biopsia,
ortotopická transplantácia srdca.
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Objective: In organ allotransplantation represents a serious
problem acute rejection, which is the reaction of recipient
organism aimed to reject the transplanted organ.
Aim: To obtain experience in the field of rotine long termare
of patients after heart transplantation living in Slovakia.
Method: 33 patients after orthotopic heart transplantatin
(HTx) were included in our long term care by the 1. June
1996. According to the accepted protocol we make the whole
set of examinations is performed. This includes endomyocar-
dial biopsy which is the only reliable method for the detec-
tion of rejection and also the criterion of sufficiency of im-
munosuppressive therapy.
Results: Acute rejection was revealed in 14 (43 %) patients.
Conclusions: Tactics of therapy and the length of the interval
to subsequent biopsy were determined according to the his-
tological findings of preceeding biopsy, the clinical status
and the combination of immunosuppression therapy. (Tab. 2,
Ref. 13.)
Key words: acute rejection, endomyocardial biopsy, orthoto-
pic heart transplantation.
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Transplantácia srdca (HTx) je v súèasnosti lieèebná metóda
u chorých v pokroèilom �tádiu srdcovej insuficiencie (Fabián
a spol., 1996). Vo vyspelých krajinách je súèas�ou �tandardnej sta-
rostlivosti o presne definovaných pacientov so zlyhaním srdca,
u ktorých nemo�no ochoreniu zabráni� �iadnou konvenènou in-
ternou, resp. chirurgickou lieèbou (Fabián a spol., 1994).

Ka�dý pacient po HTx vy�aduje do�ivotnú odbornú lekársku
starostlivos�, a to predov�etkým z h¾adiska úèinnosti imunosup-

resívnej lieèby a vèasného odhalenia a lieèby rejekcie. Pri alot-
ransplantácii orgánov je základným problémom AR. Slovo rejek-
cia pochádza z latinského výrazu �reiectio�, èo znamená odmiet-
nutie. Pokia¾ by sa rejekcia nerozpoznala vèas a úèinne by sa ne-
lieèila, viedla by k zlyhaniu �tepu.

Imunitná reakcia pri alogénnej HTx je neobyèajne komplexná.
Významnú rolu má bunkami T sprostredkovaná rejekcia, ktorá je
namierená proti antigénu hlavného histokompatibilného komplexu
(HLA), ktorý je lokalizovaný na krátkom ramene �iesteho chromo-
zómu (Chandler a spol., 1994). Najèastej�í výskyt AR je v prvých
3 mesiacoch (Stevenson a spol., 1991). Pri klasickej trojkombinácii
imunosupresív cyklosporín A (CyA), azatioprin (AZA), prednizón
(PRE) má a� 84 % pacientov minimálne jednu AR v prvých 3 me-
siacoch po HTx (Reitz, 1992). Neskôr je to pribli�ne jedna AR u jed-
ného pacienta do roka. Diagnostika rejekcie pomocou EMB sa riadi
pravidlom �tyroch (Schreinerová a Fabián, 1996). Bezprostredne
po HTx sa realizuje EMB pri be�nom priebehu ka�dý tý�deò (cel-
kovo 4-krát), potom ka�dé 2 tý�dne (4-krát), mesaène (4-krát), ne-
skôr v 2�3-mesaèných, 6-mesaèných a nakoniec v roèných inter-
valoch. Mimoriadna EMB sa realizuje po prelieèení AR.
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Charakteristika súboru

Do súboru sme zaradili 33 pacientov (z toho 5 �ien) z ná�ho
�Registra� vo veku 19�62 rokov v priemere 45±9 roka, ktorým
sme do 1.6.1996 urobili najmenej 1 validné EMB vy�etrenie. Prie-
merná då�ka od HTx bola 35±28,6 mesiaca (1,5�105 mesiacov).
Základnou diagnózou pred HTx bola v 22 prípadoch dilataèná
kardiomyopatia, v 10 prípadoch koronárna choroba srdca a v 1
prípade poreumatické aortomitrálne vitium. Funkènú triedu sme
urèovali pod¾a kritérií New York Heart Association. 22 (67 %) pa-
cientov sme zaradili do I. funkènej triedy, 8 (24 % ) do II. a 3 (9
%) do III. funkènej triedy. Na základe då�ky pre�ívania po HTx
bolo 9 (28 %) pacientov v intervale do 12 mesiacov, 12 (36 %)
pacientov do 36 mesiacov, 4 (12 %) do 60 mesiacov a 8 (24 %)
nad 61 mesiacov. Trojkombináciu imunosupresív (cyklosporín A,
azatioprin, prednizón) u�ívalo 20 (61 %) pacientov. �iesti (18 %)
pacienti u�ívali cyklosporín A a azatioprin. Traja (9 %) pacienti
boli na monoterapii cyklosporínom. Dvojkombináciu cyklospo-
rín a prednizón u�ívali 4 (12 %) pacienti.

Metódy

V�etci pacienti sú klinicky vy�etrení. Okrem toho hodnotíme
pokojový ekg a echokardiografický záznam. V druhý deò reali-
zujeme EMB (Fabián a spol., 1992, 1996; Slugeò a spol., 1996).
V priebehu EMB odoberieme vzorku krvi na �tandardné analýzy
a hladinu cyklosporínu A.

Výsledky

U 33 pacientov sme realizovali EMB 72 krát (u jedného pa-
cienta za sledované obdobie 1�4-krát). Príznaky AR malo 14 pa-
cientov. V tabu¾ke 1 uvádzame výskyt AR v závislosti od då�ky
po HTx a v tabu¾ke 2 výskyt a stupeò AR pripadajúci na jedného
pacienta.

AR typu �moderate� sme zachytili u piatich pacientov. U jed-
ného pacienta sme podali parenterálne 3 g metylprednizolonu a ná-
sledná EMB odhalila nález bez AR. U jednej pacientky sme nasa-
dili 10-dòovú pulznú kortikoterapiu (od 50 mg denne v zostupných
dávkach), prièom kontrolná EMB realizovaná o mesiac odhalila
obraz u� len slab�ej rejekcie typu moderate a EMB o ïal�ích 6
tý�dòov nález bez AR. U jedného pacienta pri náleze poèínajúcej
rejekcie typu �moderate� sme skrátili interval biopsie pri nezme-
nenej dávke imunosupresív, prièom bol o 2 mesiace nález bez AR.
V jednom prípade sme nasadili naspä� prednizón (15 mg) ku kom-
binácii imunosupresív (CyA a Aza) a o 6 tý�dòov bol nález bez
AR. U posledného pacienta sme zvý�ili dávku prednizónu (z 5 na
30 mg/deò) a po mesiaci bola rejekcia v �tádiu �mild�, prièom
sme ponechali 15 mg prednizónu a realizovali kontrolu o 2 me-
siace, keï bol nález bez AR.

AR typu �mild� sme zistili u ïal�ích 9 pacientov. U jedného
sme zvý�ili hladinu CyA. Prednizón sme nasadili v 3 prípadoch.
V jednom prípade dostal pacient pulznú 10-dòovú perorálnu kúru
a raz sme nasadili prednizón v kon�tantnej dennej dávke (dovtedy
len dvojkombinácia CyA a Aza) a raz sme zvý�ili dávku prednizó-
nu (z 5 na 15 mg/deò). U troch pacientov sme skrátili interval EMB
pri nezmenených dávkach imunosupresív a v dvoch prípadoch sme
pokraèovali v terapii pri nezmenenom intervale biopsie.

V dvoch prípadoch sme na základe klinického vy�etrenia (sub-
kompenzovaný v malom obehu, zhor�enie NYHA � z I. do III. �tá-
dia a exhauscia) pomysleli na AR, ktorá sa potvrdila pri EMB (II.
stupeò �moderate�). V ïal�ích prípadoch (12 pacientov) sme nezistili
signifikantný vz�ah medzi klinickým obrazom a výskytom AR.

Pri AR (14 pacientov) ani v jednom prípade nedo�lo k zmene
repolarizácie ani k vzniku zmeny prevodového systému.

Echokardiografické vy�etrenie len v 1 prípade suponovalo
výskyt AR (perikardiálny výpotok a zhor�enie systolickej funk-
cie ¾avej komory ).

Z celkového poètu výskytu AR (14) bol nález u 6 pacientov
s primárnou diagnózou dilataènej kardiomyopatie (43 %) a v 8
prípadoch s diagnózou koronárnej choroby srdca (57 %), èo ne-
predstavuje signifikantný výskyt AR pri tejto diagnóze.

Diskusia

Prvýkrát boli histologické známky AR publikované z praco-
viska Stanford University Medical Center roku 1973 (Caves a spol.,
1973). Roku 1981 Billinghamova z rovnomenného pracoviska
urèila kritériá a stupne AR (Billingham, 1981). AR má epizódny
charakter a mo�no ju pod¾a záva�nosti nálezu rozdeli� do 3 �tádií.
Anglické názvy rejekèných stupòov vystihujú histologický nález
v EMB (1. stupeò �mild�, 2. stupeò �moderate�, 3. stupeò �seve-
re�). Pri hodnotení rebiopsie (tzn. opakovanej biopsie) mô�e by�
�ongoing rejekcia�, èo znamená, �e po antirejekènej lieèbe je stu-
peò AR rovnaký, alebo hor�í ako v predchádzajúcej EMB. �Re-
solving� doznievajúca akútna rejekcia je doznievajúca AR
a �resolved� je doznetá, èo znamená ni��í stupeò ako predchádza-
júca (0. stupeò) (Slugeò a spol., 1996).

Tab. 1. Výskyt AR v závislosti od då�ky po HTx.
Tab. 1. Incidence of AR in correlation with lenght.

Då�ka po HTx Stupeò AR (poèet pacientov)
(mesiac) Degree of AR (number of patients)
Lenght after HTx
(month) 0 mild moderate severe

≥12 7 3 - -
<12≤36 6 4 3 -
<36≤60 3 1 1 -
>60 4 1 1 -

Tab. 2. Výskyt a stupeò AR pripadajúci na 1 pacienta.
Tab. 2. Incidence and degree of acute rejection to one patient.

Poèet vzoriek s AR Poèet pacientov Stupeò AR
Number of pieces with AR Number of patients Degree of AR

1 11 8x mild
3x moderate

2 2 1x mild
1x moderate

3 0
4 1 3x mild

1x moderate



646 BRATISL. LEK. LISTY, 99, 1998, è. 12, s. 644�646

Na rozdiel od konvenènej imunosupresie (Aza, steroidy, anti-
tymocytárny globulín) je u pacientov lieèených CyA rejekcia kli-
nicky nemá. V EMB nie je prítomný intersticiálny edém, èo bolo
kon�tantné pri lieèbe ATG a spôsobovalo zmeny na ekg. V na�om
súbore sme nepozorovali zmeny na rutinnom ekg zázname pri AR.

Niektoré transplantaèné centrá si na základe pôvodnej Stan-
fordskej klasifikácie vytvorili klasifikácie vlastné. Pre mnohé kla-
sifikaèné nezrovnalosti v interpretácii EMB sa rozhodla roku 1990
medzinárodná spoloènos� pre srdcovú transplantáciu (Society for
Heart Transplantation) vytvori� �tandardný klasifikaèný systém
(Billingham a spol., 1990). Z výsledku výskytu AR v na�om sú-
bore (41 %) nezávisle od då�ky od HTx v súhlase so zahraniènou
literatúrou vyplýva opodstatnenos� realizácie EMB nielen v pr-
vom roku, ale i v neskor�om období po HTx. Je nevyhnutné dô-
sledné dodr�iavanie intervalu realizácie EMB. Napriek tomu, �e
technika EMB je bezpeèná a spojená s prijate¾ným rizikom, pred-
sa nie je pre pacienta ani pre vy�etrujúceho úplne zanedbate¾ná
(Fabián a spol., 1992). H¾adajú sa neustále nové spôsoby posúde-
nia stavu myokardu pomocou neinvazívnych techník , ktoré by
mohli biopsiu nahradi�.

V súèasnosti sa z echokardiografie hodnotí izovolumická re-
laxaèná doba (IVRT), ktorá sa skracuje progresívne so stupòom
rejekcie. V na�om súbore sme nezistili vz�ah medzi då�kou IVRT
a výskytom AR. Vysvet¾ujeme si to tým, �e IVRT závisí od srdco-
vej frekvencie, kde existuje mnoho faktorov, ktoré ju ovplyvòujú.
Výpotok v perikarde je známka ve¾mi ne�pecifická a dovo¾uje
detegova� len záva�nej�ie stupne AR. Takisto ako zhrubnutie stien
komôr, zní�ená poddjanos� a zväè�enie hmoty ¾avej komory mo�-
no oèakáva� a� vo vy��ích stupòoch rejekcie (Frídl a spol., 1989).
U jedného pacienta sme detegovali malý nárast perikardiálneho
výpotku, prièom bola zachytená v EMB AR v �tádiu �moderate�.

U pacientov u�ívajúcich klasickú trojkombináciu imunosup-
resív (CyA, Aza, kortikoidy) je prítomnos� AR typu �mild� rela-
tívne be�ná a nevy�aduje prídavnú lieèbu, len sa skracuje interval
nasledovanej biopsie. Asi 30 % rejekcií typu �mild� prejde do �tá-
dia typu �moderate�, ktoré u� vy�aduje antirejekènú terapiu. V pr-
vých 6 tý�dòoch po HTx sa podáva 1 g metylprednizolonu v krát-
kej infúzii tri dni za sebou (kumulatívna dávka 3 g). Dávkovanie
CyA a Aza nemeníme. Ak nedôjde k ústupu akútnej rejekcie, od-
porúèa sa pokraèova� v 7-dòovej kúre ALG (resp. ATG, alebo
OKT3). Po 6 tý�dòoch (resp. po 3 mesiacoch) po HTx sa zahajuje
antirejekèná lieèba 10�12-dòovou pulznou perorálnou lieèbou
kortikoidmi (prednizón 50 mg denne v zostupných dávkach
v dvoch denných dávkach). Pri AR typu �severe� sa zahajuje lieè-
ba 3-dòovou kúrou metylprednizolonom (kumulatívna dávka 3 g)

s následnou 7-dòovou kúrou ALG resp. ATG, alebo OKT3 (Schre-
inerová a Fabián, 1996). Na základe klinického obrazu a neinva-
zívnych vy�etrení sme len u 2 pacientov diagnostikovali výskyt
AR, èo nám potvrdzuje zau�ívané pravidlo, �e realizácia EMB
v detekcii AR je nevyhnutná.
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