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PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY TRANSPLANTÁCIE SRDCA

NÔTOVÁ P.

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF HEART TRANSPLANTATION

Cie¾om na�ej práce bolo upozorni� na niektoré psychologic-
ké a psychosociálne faktory, ktoré sa významnou mierou zú-
èastòujú na emocionálnom pre�ívaní pacienta v období pred
transplantáciou a po transplantácii srdca. Zdôrazòujeme je-
dineènos� osobnosti pacienta s cie¾om citlivým a erudova-
ným prístupom pomôc� zlep�i� pre�ívanie a kvalitu �ivota
týchto pacientov. Snahou bolo priblí�i� medicínskej verej-
nosti rôzne prístupy k tejto takej zlo�itej problematike. Väè�í
priestor sme venovali prediktorom úspe�nej transplantácie
srdca, kritériám a kontraindikáciám k HTx, obdobiu èaka-
nia na transplantáciu. Prezentovali sme i problematiku dep-
resivity, anxiety, popretia, noncompliance a vo¾be vhodných
copingových mechanizmov � èo sú najèastej�ie sa vyskytu-
júce psychologické faktory s priamym vplyvom na správanie
a pre�ívanie pacienta � kandidáta na HTx. V závere disku-
tujeme o �pecifických problémoch súvisiacich s HTx (prí-
stup k pacientovi pri oznámení informácie o nevyhnutnosti
HTx a vz�ahy medzi pacientom a rodinou darcu). (Tab. 2,
obr. 4, lit. 34.)
K¾úèové slová: psychologické aspekty, transplantácia srdca,
anxieta, depresivita, coping, denial, noncompliance, sociálna
podpora.
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The aim of our work was to stress the role of some psycholo-
gic and psychosocial factors participating significantly in the
emotional experiencing, in the period before and after heart
transplantation, respectively. The uniqueness of the patients
personality is emphasized with the aim to sensitively and
competently help them to improve their experiencing and
quality of life. The author tried to acquaint the general he-
alth public with various approaches to this very complex
problem. Main interest was focused on the predictors of suc-
cessful heart transplantation, the criteria and contraindica-
tions of HTx,the waiting period for transplantation.The
problems of depression, anxiety, denial, noncompliance and
the selection of appropriate coping mechanisms � which are
the most frequently occurring psychological factors directly
influencing the behaviour and experiencing of the patient �
HTx candidate were presented. In conclusion specific prob-
lems of HTx (the approach to the patient when informing
him about the necessity of HTx and the relations of patients
with the donor family) are discussed. (Tab. 2, Fig. 4, Ref. 34.)
Key words: psychological aspects, heart transplantation, an-
xiety, depression, coping, denial, noncompliance, social sup-
port.
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Transplantácia srdca (HTx) je dnes u� uznávanou klinickou
lieèebnou metódou u pacientov v koneènom �tádiu záva�ného
myokardiálneho zlyhania (Fabián, 1996, 1994). Pri úspe�nej HTx
sa výrazne zlep�uje osud pacientov (Fabián, 1994).

HTx v�ak so sebou priná�a mno�stvo rôznych problémov.
Okrem somatických medicínskych problémov k nim patria aj psy-
chologické a psychosociálne problémy. Pacient po HTx vy�aduje
a� do konca �ivota trvalú lekársku starostlivos� a nepretr�itú lieè-
bu (Schreinerová, 1996). Základom úspechu je dokonalá medzi-
odborová, multidisciplinárna a presne organizovaná spolupráca
(Fabián, 1994).

Vychádzajúc z re�pektovania èloveka v jeho jedineènosti
a bio-psycho-sociálnej jednote (Nôtová, 1996) sa ukazujú psycho-
logické a sociálne aspekty nemenej dôle�ité ako somatické aspek-
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ty predov�etkým preto, lebo ich poznaním a re�pektovaním mô-
�eme zlep�i� kvalitu �ivota pacientov po HTx.

Ka�dé ochorenie zasahuje emotivitu, reaktivitu a správanie sa
pacienta, odvíjajúc sa od jeho osobnostných charakteristík (Kon-
dá�, 1980). Vo vz�ahu k HTx sa emotivita prejavuje emoènou la-
bilitou, negatívnymi citovými reakciami a èasto i emoènou zrani-
telnos�ou. Reaktivita a správanie sa mô�u demon�trova� anxióz-
nymi reakciami, celkovou labilitou, precitlivelos�ou depresivitou,
nervozitou aj zní�ením frustraènej tolerancie.

Pri snahe o zmapovanie najdôle�itej�ích psychologických fak-
torov v súvislosti s HTx je potrebné rozli�ova� medzi psycholo-
gickými faktormi dôle�itými pred HTx a faktormi spolupodie¾a-
júcimi sa na pre�ívaní pacienta po HTx.

Pôvodný zoznam kritérií pre zaradenie pacientov do transplan-
taèného programu (Fabián, 1996) obsahoval okrem iných kritérií
aj kritériá ako: závislos� od drog a alkoholu, psychická instabilita
a nedostatoèné sociálne zázemie. Neskor�í zoznam kontraindiká-
cií pre transplantáciu srdca (�Koncepcia transplantácie srdca�
v SÚSCH � interný materiál SÚSCH, 1996) definoval detailnej-
�ie mo�né kontraindikácie HTx, napríklad aj:
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è. 12 � psychiatrické ochorenie, resp. vá�ny mentálny deficit,
è. 16 � závislos� od drog a alkoholu,
è. 17 � nedostatoèná záruka spolupráce a zlé sociálne záze-

mie chorého.
Naj�a��ím obdobím pre pacienta je nesporne obdobie èakania

na HTx. Najèastej�ie sa vyskytujúcimi stresormi v období èaka-
nia na HTx je pod¾a Portera (1994) nevyhnutnos� vlastnej HTx,
terminálne �tádium ochorenia a samy symptómy ochorenia, zne-
pokojenie èlenov rodiny a blízkeho okolia. Jalowiec (1994) e�te
zdôrazòuje samo èakanie na darcu, nejasnú budúcnos� a perspek-
tívy, nedostatok energie a neustály pocit vyèerpanosti. Pacienti
uvádzajú ako ve¾mi záva�ný faktor i nemo�nos� kontroly nad svo-
jím �ivotom a závislos� od ostatných � v zmysle vy�adovania
pomoci a podpory. Za najzáva�nej�í stresujúci faktor sa v�ak po-
va�uje èakanie na HTx viac ako jeden mesiac (tab. 1).

Mnohí autori sa sna�ili vo svojich prácach a sledovaniach urèi�
psychosociálne faktory predikujúce úspe�nú HTx. Hummel (1991)
uvádza ako významné faktory ochotu spolupracova�, psychoso-
ciálnu stabilitu rodiny, sebakontrolu a sebadisciplínu a premor-
bídnu osobnos� pacienta.

Fisher (1995) upozoròuje na dôle�itos� poznania psycholo-
gických faktorov pred HTx ako mo�ný prediktor kvality �ivota po
HTx. Copingové � zvládacie mechanizmy a sociálnu podporu
zdôrazòuje Chacko (1996), Leedman (1995) uva�uje o emoènej
a sociálnej podpore ako o významných prediktoroch.

Tabu¾ka 2 znázoròuje faktory predikujúce úspe�nos� HTx, ako
ich prezentuje vo svojej práci Bunzel (1994). Autorka sem zara-
ïuje schopnos� empatie, schopnos� emocionálnej komunikácie
(afektívna expresia) � vyjadrenia svojich pocitov, emócií, obáv.
Za dôle�ité pova�uje dobrú sebakontrolu, schopnos� zvláda� stres,
emocionálnu stabilitu, dobrú frustraènú toleranciu a zároveò níz-
ku hladinu agresivity. Ako najvýznamnej�í prediktor uvádza sta-
rostlivos� a podporu partnera. Bunzel (1994) analyzovala aj fak-
tory, ktoré nemali prediktívny význam vo vz�ahu k úspe�nosti HTx:
vzdelanie, sociálny status, indikácia k HTx, då�ka pobytu na ko-
ronárnej jednotke, index kvality �ivota pred HTx, a èo je dôle�ité
ani hladina anxiety a depresivity pred HTx.

Z psychiatrických komplikácií najfrekventovanej�ími sa zdajú
anxieta a depresivita. Maricle (1989) uvádza 53 % výskyt anxiety,
depresívne symptómy sa vyskytujú u 34 % (Jones, 1988), a� 54 %
(Maricle, 1988) pacientov. Osobitnú problematiku tvorí popretie (de-
nial) v 20 % (Mai, 1993). Ten istý autor upozoròuje aj na mo�ný
výskyt delirantných stavov (Mai, 1986). Vo svojej práci uvádza a� 50
% výskyt psychiatrických diagnóz v predtransplantaènom období.
V literatúre sa uvádza aj èastej�í výskyt organického psychosyndró-
mu (Phipps, 1991). Dew (1994) upozoròuje aj na èastej�í výskyt an-
xiety a depresie, nie v�ak hostility. Medzi psychiatrické komplikácie
mo�no zaradi� aj pretrvávajúcu nespoluprácu (Dew, 1996).

Dôle�ité je zdôrazni�, �e diagnostika depresívnych symptó-
mov sa nepova�uje za dôvod na kontraindikáciu k HTx (Maricle,
1989), ale samozrejme je potrebné adekvátne ju lieèi�.

Nemenej záva�ným problémom sú závislosti, ktoré znamená-
jú vy��ie riziko psychiatrických komplikácií (Paris, 1994). Pacienti

Tab. 1. Najèastej�ie sa vyskytujúce stresory v období èakania na HTx
(pod¾a Jalowieca, 1988, 1994).
Tab. 1. The most common stressors during the HTx a waiting period
(according to Jalowiec, 1988, 1994).

Nevyhnutnos�
Requiring a HTx

Terminálne �tádium ochorenia
Having terminal heart diseases

Znepokojenie rodiny
Worrying family members

Symptómy ochorenia
Illness symptoms

Èakanie na darcu
Waiting for a donor

Nejasná budúcnos�
Uncertainly about the future

Nedostatok energie - pocit vyèerpania
No energy - feeling worn-out

Nemo�nos� kontroly nad �ivotom
Less control over life

Závislos� od ostatných
Dependency on others

Èakanie viac ako jeden mesiac!
Waiting longer than 1 month!

Tab. 2. Faktory predikujúce úspe�nos� HTx (pod¾a Bunzelovej, 1994).
Tab. 2. Predictive factors for successful HTx (according to Bunzel).

Empatia
Empathy

Starostlivos� a podpora partnera
Care and support by partner

Afektívna expresia
Affective expression

Sebakontrola
Selfcontrol

Schopnos� zvláda� stres (coping)
Ability to take stress

Emocionálna stabilita
Emotional stability

Dobrá frustraèná tolerancia
High frustration tolerance

Nízka hladina agresivity
Low aggression level

Mlad�í vek
Younger age
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s psychiatrickou diagnózou majú vy��ie riziko infekcií (p 0,01).
Autor vo svojej práci upozoròuje na známe fakty, �e nemo�no
predpoklada�, �e pacienti po HTx zmenia svoje predchádzajúce
správanie a návyky. Obvykle tí, ktorí prestanú konzumova� alko-
hol, mávajú iné psychosociálne problémy. A v neposlednom rade
kombinácia psychiatrických problémov a nespolupráce znamená
zvý�enie nákladov na lieèbu (Paris, 1994).

Obrázok 1 znázoròuje priemerné skóre depresivity (pou�itý
Beckov dotazník depresie) v období od 4 mesiacov pred HTx, keï
dosahuje kritické hodnoty, a nasledujúceho 1. roka po HTx. Hod-
noty BDI sa v 4. mesiaci stabilizujú na normálnych hodnotách
(Fisher, 1995).

Obrázok 2 demon�truje porovnanie skóre SIP (dotazník kva-
lity �ivota) v zmysle percenta fyzických, psychosociálnych dys-
funkcií vyskytujúcich sa v období 4 mesiacov pred HTX a 1 rok
po HTx. Z obrázka je zrejmá tendencia pretrvávania psychoso-
ciálnych problémov i po 1. roku po HTx.

Jedným z psychosociálnych obranných mechanizmov je aj
popretie (denial). Niekedy sa demon�truje nespoluprácou, alebo
ignorovaním rôznych odporuèení lekárov. Treba v�ak zdôrazni�
jeho dôle�itos� v procese rozhodovania pacienta (Levelend, 1996),
prièom mô�e napomáha� adekvátnemu vyrovnaniu a zmiereniu sa
s ochorením.

Pacienti niekedy nekomunikujú na emocionálnej úrovni. Majú
málo energie a odmietanie intenzívnej emocionálnej komuniká-
cie sa mô�e blízkym javi� ako odmietanie ich osoby (Bunzel, 1994).
Obvykle v�ak je to prejav mentálneho a psychického vyèerpania.
Popretie (denial) sa vyskytuje pomerne èasto (Young, 1991). Mai
(1994) uvádza výskyt a� u 90 % pacientov po HTx. Denial je úèin-
ný obranný mechanizmus, ktorý má adaptívnu a protektívnu funk-
ciu. Vyskytuje sa èasto aj u pacientov po IM. U pacientov po HTx
sa prejavuje popretie (Mai, 1986): eufóriou, prejavmi vïaènosti,
pocitmi zvlá�tnosti, ambivalentnými postojmi a náladami, príle-
�itostne pocitmi viny, zvý�enou úzkos�ou a pocitmi zmeny vo vní-
maní svojho tela.

Pretrvávajúca nespolupráca (noncompliance) mô�e ma� zdro-
je v aktuálnom emoènom stave pacienta (zvý�ená depresivita,
zvý�ená anxiozita, výraznej�ie prejavy hostility a� agresivity), v ne-

dostatoènej sociálnej podpore okolia, priate¾ov a rodiny a v ne-
vhodných copingových (zvládacích) stratégiách (Dew, 1996). Vo
svojej práci Dew upozoròuje na to, �e predoperaèné psychoso-
ciálne charakteristiky pacienta�èakate¾a na HTx sú signifikant-
nými prediktormi následnej noncompliance. K najzáva�nej�ím
prediktorom patria reakcie a postoje pacienta k HTx (sociodemo-
grafické faktory, adaptabilita, sociálna podpora, copingové me-
chanizmy a pyschiatrická história, resp. predispozícia pacienta),
ïalej kvalita rodinných vz�ahov a spôsob zvládania stresových si-
tuácií. Zvládnutie �nespolupráce� je vhodné podpori� edukatívny-
mi a suportívnymi intervenciami zo strany celého transplantaèné-
ho tímu.

O otázke vhodných copingových mechanizmov, taktík a stra-
tégií sa èasto diskutuje v odbornej verejnosti vo vz�ahu k HTx.
Dôle�itým faktom sa zdá intenzita pôsobiacich stresov a pou�itie
adekvátnych copingových stratégií. Najvhodnej�ími a najefektív-
nej�ími sú pod¾a Portera (1994) pozitívne myslenie, pou�ívanie
humoru a normalizácia �ivota (pokúsi� sa bra� �ivot tak �normál-
ne�, ako je to len mo�né) a sústredenie sa na nejaký cie¾. Naopak
za najmenej vhodné copingové stratégie sa pova�uje zvý�enie ape-
títu, obviòovanie sa a trápenie sa. Je vhodné zdôrazni�, �e trans-
plantaèný tím mô�e významne podpori� pozitívne a efektívne co-
pingové stratégie (Porter, 1994).

O zaujímavých faktoch diskutuje vo svojej práci Collins
(1996). Obrázok 3 znázoròuje pou�itie negatívnych copingových
stratégií a vplyv èakania na HTx na man�elky pacientov. 30 %
man�eliek udáva, �e èakanie na HTx malo negatívny vplyv na ich
�ivot, 65,9 % man�eliek udáva pozitívny vplyv. Je logické, �e èím
dlh�í bol èas èakania, tým hor�í vplyv to malo nielen na partnerky.
Zaujímavé je zistenie autorov, �e oèakávanie negatívneho vplyvu
HTx bolo aktuálne u tých man�eliek, ktoré mali vysoké stresové
skóre a zároveò pou�ívali negatívne copingové mechanizmy a mali
aj ni��í index kvality �ivota.

Je známe, �e �ivotná spokojnos� koreluje s pracovnou spokoj-
nos�ou vy��ie ako so spokojnos�ou zdravotnou (Kondá�, 1994).
Nemenej dôle�itá sa zdá aj sociálna podpora, ktorú pova�uje via-
cero autorov za jeden z najdôle�itej�ích indikátorov dobrých vý-
sledkov po HTx (Bunzel, 1994, Chacko, 1996). Zamestnanie sa je

Obr. 1. Priemerné skóre BDI. Priemerné skóre v Beckovom dotazní-
ku depresivity (BDI) (pod¾a Fishera a spol,. 1995).
Fig. 1. Average score BDI. Mean standard deviation score of Beck
depression inventory (BDI) (according to Fisher et al., 1995).

Obr. 2. Kvalita �ivota po HTx. Priemerné skóre SIP (dotazník kvality
�ivota) (pod¾a Fishera a spol., 1995).
Fig. 2. Quality of life after HTx. Mean scores of SIP measures (Quali-
ty of life Inventory) (according to Fisher et al., 1995).
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predpokladom lep�ieho zaèlenenia sa do normálneho �ivota. U ne-
zamestnaných sa zvy�uje riziko koncentrácie pozornosti na seba
samých a svoje problémy (Duitsman, 1994), ktorý analyzuje vý-
skyt psychosociálnych problémov pri porovnávaní skupiny pacien-
tov zamestnaných a tých, ktorí nepracujú. Obrázok 4 demon�tru-
je pracovný status pacientov po HTx v období 5 rokov po HTx
(Fisher, 1995). Je zrejmá 50 % návratnos� do zamestnania. O tomto
probléme sme u� diskutovali vo svojej práci (Nôtová, 1996), ale
zdá sa nám vhodné opä� naò upozorni�. Nie je toti� len frázou, �e
práca je zmyslom �ivota.

E�te by som rada upozornila na �pecifické otázky týkajúce sa
HTx, ktoré sa mô�u vyskytnú� a je dobre o nich vopred uva�ova�.

Jedným z problémov sa zdá citlivos� a taktnos� pri oznámení
takého dôle�itého faktu pacientovi, ako je informácia, �e je nevy-
hnutná HTx. Informácia typu: �Vy potrebujete nové srdce�, mô�e
citlivého jedinca ve¾mi frustrova�. Bunzel (1991) uvádza, �e a� 19
pacientov zo 49 oèakávalo túto informáciu, resp. bolo na òu adek-
vátne pripravených, ale a� 30 pacientov (70 %) ju vnímalo ako
�ok! Iba 3 pacienti referovali o empatickom a citlivom prístupe
o�etrujúceho personálu.

Èasto pacienti h¾adajú odpoveï na otázky, èi �nové srdce mô�e
zmeni� ich osobnos��?, vychádzajúc z predstavy, �e srdce je síd-
lom emócií a pocitov a formuje osobnos�. Bunzel (1992) analy-
zovala rozhovory so 47 pacientmi a uzatvára, �e 79 % pacientov
nepoci�ovalo zmenu osobnosti, 15 % pacientov pova�ovalo zme-
nu svojej osobnosti za súèas� celkovej �ivotnej zmeny, 3 pacienti
(6 %) udávali zmenu osobnosti v súvislosti s HTx.

Nemenej záva�ný je i vz�ah darca�pacient. Cassati (1994)
analyzoval aspekty vz�ahu pacient a darca u 152 pacientov. 29 %
pacientov kontaktovalo rodinu darcu, 50 % pacientov vedelo meno
darcu a 67 % malo informácie o identite darcu. Tieto zaujímavé
a záva�né fakty, ktoré sú v rozpore s etickými zásadami HTx, za-
ujímali i Bunzel (1992), ktorá sledovala pocity a postoje pacienta
k darcovi. Pod¾a Austrian Transplant Act sa predpokladá kompletná

anonymita informácií týkajúcich sa darcu i príjemcu a autorov za-
ujímalo, ako to je v skutoènosti. Na sledovaní sa zúèastnilo 44
pacientov, z toho 15 poprelo akýko¾vek záujem o takéto informá-
cie, 17 pacientov sa èiastoène zaujímalo o darcu a 12 akceptovalo
smr� darcu ako realitu a zároveò mali nejaké informácie o darco-
vi. 81 % pacientov akceptovalo darcovo srdce, 18 % neakceptova-
lo darcovo srdce. Vzh¾adom na rôzniace sa názory a postoje
a na reálne mo�nosti úniku informácií uva�ujú autori o vhodnos-
ti èiastoènej informácie o darcovi (vek, pohlavie), èo by mohlo
zní�i� obavy a úzkos�, ale stále je to velmi citlivá a diskutabilná
zále�itos�.

Snahou na�ej práce bolo upozorni� na oblas� psychologických
a psychosociálnych faktorov podie¾ajúcich sa na pre�ívaní pacienta
pred HTx a po nej, s dôrazom na jedineènos� osobnosti pacienta
s cie¾om citlivým a erudovaným prístupom pomôc� zlep�i� pre�í-
vanie a kvalitu �ivota týchto pacientov.
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Obr. 3. Pou�itie negatívnych copingových stratégií a vplyv HTx (pod-
¾a Collinsa a spol., 1996).
Fig. 3. Use of negative coping strategies and the impact of the HTx
(according to Collins et al., 1996).

Obr. 4. Pracovný status pacientov v období po HTx � 5 rokov (pod¾a
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