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HEART TRANSPLANTATION IN CORONARY ARTERY DISEASE PATIENTS
LONG-TERM FOLLOW-UP OF PATIENTS AFTER HEART
TRANSPLANTATION
FABIAN J, GONCALVESOVA E, NOSKOVICOVA M, NOTOVA P, STEFANKOVA I

TRANSPLANTÁCIA SRDCA U PACIENTOV S KORONÁRNOU CHOROBOU
DLHODOBÁ STAROSTLIVOS O PACIENTOV PO TRANSPLANTÁCII SRDCA
Abstract
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Transplantácia srdca u pacientov s koronárnou chorobou
Dlhodobá starostlivos o pacientov po transplantácii srdca
Bratisl. lek. Listy, 100, 1999, è 7, s. 386394

The authors present information on basic principles of the
long term follow-up of patients after heart transplantation
(HTx) and about the present state of HTx programme in
Slovakia. Unique normal cardiac findings after HTx are
described. The most important causes of mortality (infection, rejection, graft vascular disease, malignancy) and morbidity (hypertension, chronic renal insufficiency) are analysed and basic information for rational diagnostic ,
therapeutic and preventive measures is provided. The authors also discuss long term survival and quality of life after
HTx. The paper is dedicated to the large medical community
which will take care of the patients after HTx. There is no
doubt that the results of clinical transplantology are highly
dependent on the level of medical care in wide medical practice. (Tab. 5, Fig. 7, Ref. 33.)
Key words: heart transplantation, mortality, morbidity, results.

Autori podávajú preh¾adnú informáciu o zásadných otázkach dlhodobej starostlivosti o pacientov po transplantácii srdca a súèasnom
stave programu transplantácie srdca na Slovensku. Opisujú pecifiká normálneho kardiálneho nálezu po transplantácii srdca. Zaoberajú sa najdôleitejími príèinami mortality (infekcie, rejekcia,
vaskulárna choroba transplantátu, malignity) a morbidity (hypertenzia, chronická renálna insuficiencia) a poskytujú základné informácie pre ich racionálnu diagnostiku, lieèbu a prevenciu. Sústreïujú sa aj na výsledky transplantácie srdca z h¾adiska preívania
a kvality ivota. Práca je urèená irokej medicínskej verejnosti, ktorá sa bude s problematikou starostlivosti o pacientov po transplantácii srdca a orgánových transplantáciách vôbec stretáva èoraz
èastejie. Je nepochybné, e výsledky klinickej transplantológie do
znaènej miery závisia od primeraného rieenia zdravotných problémov týchto pacientov v terénnej praxi. (Tab. 5, obr. 7, lit. 33.)
K¾úèové slová: transplantácia srdca, mortalita, morbidita, výsledky.

Pokroèilá koronárna choroba (ischemická choroba srdca) je
jednou z najèastejích príèin nezvratného zlyhania srdca rezistentného proti vetkým súèasne dostupným meditamentóznym, intervenèným a konvenèným kardiochirurgickým lieèebným metódam. Spolu s dilataènou kardiomyopatiou je najèastejou
indikáciou pre transplantáciu srdca (HTx).
Otázkami výberu pacientov k HTx a ich predoperaènému
manamentu sa zaoberáme v predchádzajúcej práci (4).

V tejto práci sa venujeme výhradne otázkam dlhodobej starostlivosti po prepustení chorého do domáceho lieèenia. Kvalitatívna úroveò tejto starostlivosti, ktorá trvá a do smrti pacienta, má zásadný význam pre zlepenie dlhodobých výsledkov
HTx. Obdobie bezprostrednej intenzívnej a pecializovanej integrovanej hospitalizaènej starostlivosti patrí do sféry pôsobnosti transplantaèného pracoviska a presahuje rámec tejto informácie. Práca je adresovaná lekárskej verejnosti, ktorá sa skôr,
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Tab. 1. Causes of death after heart transplantation.
Tab. 1. Príèiny smrti po transplantácii srdca.
Cause
Príèina

%

infection
infekcia

35

rejection
rejekcia

17,2

graft vascular disease
vaskulárna choroba implantátu

17,2

Fig. 1. Geographic distribution of heart transplant recipients in Slovakia.
Obr. 1. Geografické rozmiestnenie pacientov po transplantácii srdca
na Slovensku.

nonlymphoid malignancy
nelymfoidné malignity

5,5

nonspecific graft failure
nepecifické zlyhanie implantátu

4,7

èi neskôr bude musie s problematikou HTx bliie zoznámi
a vysporiada.
K 31.10.1998 ilo na Slovensku 64 pacientov, ktorým bola
urobená HTx vo veku 1662 (priemerne 48±10,9) rokov. Väèinu z nich (55) tvorili mui. Dåka sledovania bola 241 mesiacov (priemerne 26±14,1). Väèina z nich (53) podstúpila HTx
v IKEM Prahe. U 10 pacientov bola v období od 21.3.1998 do
31.10.1998 urobená HTx u nás  z toho u 9 v Slovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb (SÚSCH) a u jednej pacientky
v Detskom kardiocentre FN v Bratislave (DK DFN). Jedna pacientka bola operovaná v CKVTCH v Brne.
Geografické rozloenie pacientov je na obrázku 1. Ukazuje,
e pokrývajú celé Slovensku s urèitou kumuláciou v západnom
regióne. To znamená, e na celom Slovensku sa niektorí lekári
systematicky, iní náhodne stretávajú s pacientmi po HTx.
Kardiálny stav po úspenej HTx je ve¾mi priaznivý, ale svojím spôsobom unikátny. Budeme to demontrova na vybraných
kardiologických ukazovate¾och.
Na pokojovom ekg je väèinou sínusový rytmus a v dôsledku
totálnej denervácie srdca takmer pravidelne tachykardia 90110/
min. Vznik fibrilácie, èi flutteru predsiení alebo komorových extrasystol môe by príznakom rejekcie. K typickým ekg obrazom
po HTx patrí rôzne vyvinutá blokáda pravého Tawarovho ramienka. U pacientov, ktorí vyadujú v bezprostrednom pooperaènom
období kardiostimuláciu, je neskôr väèinou nevyhnutná trvalá
kardiostimulácia.
Pri ergometrickom vyetrení je fyzická výkonnos po HTx vdy
vyia ako pred operáciou, aj keï maximálna aeróbna kapacita
dosahuje obvykle iba 6070 % predikènej hodnoty pre zodpovedajúce pohlavie a vekovú kategóriu zdravých ¾udí. Ukazuje sa, e
po systematickom cvièení sa môe funkèná aeróbna kapacita ete
zvýi.
Echokardiografický obraz. Vo vèasnom pooperaènom období
má väèina pacientov zväèenú pravú komoru a trikuspidálnu regurgitáciu. V priebehu prvého pooperaèného roku sa u polovice
pacientov tento nález normalizuje. K typickým pooperaèným obrazom patrí normálna systolická funkcia a zväèenie hmoty ¾avej
komory so zrete¾ným zväèením oboch predsiení.
Novovzniknuté kardiálne problémy po HTx, ako sú poruchy
srdcového rytmu, infarkt myokardu, zlyhanie srdca, alebo dysfun-

pulmonary hypertension
p¾úcna hypertenzia

3,9

lymphomas
lymfómy

3,9

cerebrovascular diseases
cerebrovaskulárne ochorenia

3,1

pulmonary embolism
p¾úcna embolizácia

1,6

others
iné

7,8

kcia chlopní sa bez oh¾adu na HTx rieia farmakologickými, intervenènými a chirurgickými metódami.
Dlhodobá starostlivos má by zameraná na prevenciu hlavných príèin úmrtnosti a chorobnosti, rieenie problémov, ktoré
vyplývajú z nevyhnutnej imunosupresie a z prirodzeného biologického vývoja po operácii.
Po odznení najskorích pooperaèných chirurgických príèin
úmrtnosti je ivot pacienta (v chronologickom výpoète) ohrozený
predovetkým infekciou, rejekciou a mechanickým zlyhaním implantátu v dôsledku ochorenia tepien implantovaného srdca (GVD
 Graft Vessel Disease) (tab. 1). Preto sa ïalia pozornos musí
sústredi na ich prevenciu, skoré rozpoznanie a úèinné lieèenie.
Vèasné rozpoznanie komplikácií sa opiera o pravidelné sledovanie hlavných ukazovate¾ov vývoja zdravotného stavu recipienta, ku ktorým patrí klinický obraz, základné biochemické vyetrenie, elektrokardiogram, echokardiografia a endomyokardiálna
biopsia (EMB). Pri priaznivom vývoji sa intervaly týchto vyetrení s odstupom od operácie postupne a diferencovane predlujú od
nieko¾kodenných a na nieko¾komesaèné (20, 30). Na druhej strane je vak nevyhnutné urobi ich kedyko¾vek, ak sú preto opodstatnené dôvody.
Infekcie sú najèastejími ivotohrozujúcimi komplikáciami
dlhotrvajúcej imunosupresie. A 1520 % skorých úmrtí a takmer 40 % neskorých úmrtí po HTx má vzah k infekcii.
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Fig. 2. Infection frequency by time after heart tranpslantation (1)
Obr. 2. Frekvencia jednotlivých infekcií v závislosti od èasu po transplantácii srdca (1).

Riziko vzniku infekcií urèujú:
 úroveò expozície patogénom a epidemiologická situácia (rozdielna je v nemocnici, doma, èi v komunite),
 stupeò a typ imunosupresie (6).
Infekcie po HTx spôsobujú prevane bakteriálne (47 %) a vírusové patogény (41 %), v menej miere potom huby a plesne (8
%) a parazity (4 %) (obr. 2) (1). Pre rôzne potransplantaèné obdobia sú charakteristické urèité infekcie, prièom prvých 6 mesiacov
je obdobím pre vznik infekèných komplikácií najrizikovejím a neskôr poèet infekèných epizód rapídne klesá (19).
V 2.6. mesiaci je pacient po HTx vystavený zvýenému riziku infekcií spôsobených predovetkým-herpes vírusmi (CMV,
EBV, HSV), event. vírusmi hepatitídy. Zvyuje sa aj pravdepodobnos vzniku oportúnnych infekcií (toxoplazmóza, listerióza,
legionellóza, nokardióza).
Od 15.6.1997 do 31.10.1998 sme zaznamenali u 2 pacientov
v období do 6 mesiacov po HTx epizódu CMV pneumónie (v jednom prípade aj s recidívou). Oba prípady sme úspene zvládli
kombinovanou lieèbou ganciklovirom a hyperimúnnym anti-CMV
imunoglobulínom (obr. 3 a, b).
Neskoré infekèné komplikácie (po 6. mesiacoch od operácie)
sú u pacientov s intaktnou funkciou implantátu podobné tým, ktoré
sa vyskytujú v benej populácii.
Iba u pacientov s èastými rejekènými epizódami, ktoré vyadujú útoènú imunosupresiu, je vyia incidencia chronických vírusových ochorení spôsobených imunomodulaènými vírusmi a vyie riziko vzniku oportúnnych infekcií. V tejto skupine pacientov
sa preto odporúèa celoivotná profylaxia trimetoprim-sulfametoxazolom (pneumocystóza, toxoplazmóza, listerióza), zváenie antifungálnej profylaxie (topické antimykotiká) a úzkostlivejia ochrana
pred inými zdrojmi infekcie z okolitého prostredia (14).
K prevencii CMV sa u vysokorizikových pacientov (CMV
negatívny príjemca + CMV pozitívny darca) aplikuje parenterálne
gancyklovir poèas prvých 14 dní, na èo nadväzuje perorálne po-

Fig. 3. Cytomegalovirus pneumonia in heart transplant recipient.
Before (up) and after therapy (down).
Obr. 3. Cytomegalovírusová pneumónia u pacienta po transplnatácii
srdca. Pred (hore), po lieèbe (dole).

dávanie acykloviru, resp. gancykloviru poèas 12 týdòov. Súèasne
sa podáva aj hyperimúnny anti-CMV imunoglobulín v týdòových
(prvý mesiac) a neskôr dvojtýdòových intervaloch.
K prevencii infekcií u pacientov po prepustení z nemocnice
patrí:
 nezdriava sa na miestach s ve¾kou koncentráciou ¾udí,
 vylúèi kontakt s chorými na akútne infekèné ochorenie,
 obmedzi a vylúèi kontakt s niektorými zvieratami (maèky,
zajace, vtáky),
 úzkostlivo dodriava hygienické opatrenia (umývanie rúk!,
dôkladné umytie surového ovocia a zeleniny, vylúèi konzu-
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Tab. 2. Schedule of routine endomyocardial biopsies.
Tab. 2. Plán rutinných endomyokardiálnych biopsií.
Time after transplantation
Èas od transplantácie

Routine cardiac biopsy
Rutinná biopsia

first month
prvý mesiac

every week
kadý týdeò

second and third months
druhý a tretí mesiac

every 2 weeks
kadé 2 týdne

fourth to twelfth months
tvrtý a dvanásty mesiac

every 12 months
kadé 12 mesiace

after first year

every 36 months individually
according to individual
patients state
kadých 36 mesiacov individuálne pod¾a stavu pacienta

po prvom roku

máciu surových ivoèínych produktov, nepouíva neprevarenú vodu z neznámych zdrojov),
 kadý akútny infekt s febrilitami od zaèiatku dôsledne lieèi
antibiotikami (ideálne sú betalaktámové a chinolónové ATB);
zaèiatku lieèby musí predchádza odber materiálu na kultivaèné a sérologické vyetrenia!
 dôsledne dodriava tandardnú profylaxiu endokarditídy aj
pri najmenom invazívnom zásahu (stomatologickom, gastroenterologickom, urologickom, gynekologickom). Výnimkou
sú invazívne výkony pouívajúce sterilnú techniku (napr. endomyokardiálna biopsia).
Rejekcia  odmietnutie implantátu  patrí medzi oèakávané, ale najmenej iaduce komplikácie HTx.
Prevencia rejekcie sa zaèína u na transplantaènom pracovisku. Bazálna imunospuresia, ktorej cie¾om je predís rejekcii, sa
väèinou opiera o trojkombináciu cyklosporín + azatioprin +
prednizón.
Na niektorých pracoviskách sa aplikuje nieko¾kodenná indukèná terapia, pri ktorej sa podávajú lymfolytické protilátky  antitymocytárne alebo antilymfocytárne globulíny (ATG, ALG).
V podstate sa pouívajú dve schémy takejto lieèby  tvorkombinácia = trojkombinácia a podávanie lymfolytík, alebo trojkombinácia bez cyklosporínu (zvlá pri poruchách renálnych
funkcií).
Cyklosporín (CsA) sa obvykle podáva v dávke 48 mg/kg.
Dávka sa titruje pod¾a jeho hladiny v sére. Táto dávka má by za
priaznivých podmienok v prvých troch mesiacoch po HTx 250
300 ng/ml a neskôr 150250 ng/ml. Tieto cie¾ové hladiny platia
pre urèovanie hladiny CsA testmi pouívajúcimi monoklonálne
protilátky.
Azatioprin sa bene podáva v dávke 1,0 mg/kg, pokia¾ nie sú
dôvody na zníenie, èi dokonca preruenie tejto lieèby (pokles
poètu leukocytov pod 4000 G/l). Ak nie sú kontraindikácie, podáva sa stále.
Najèastejia udrovacia dávka prednizónu je 510 mg/deò,
prièom súèasná tendencia sa zameriava na zniovanie týchto dávok, ba dokonca preruenie tejto terapie. To je vak moné iba za
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Tab. 3. Standardized cardiac biopsy grading (33).
Tab. 3. tandardizovaný systém hodnotenia endomyokardiálnych biopsií (33).
Grade
Stupeò

Definition
Definícia

Description
Opis

0



no rejection
bez rejekcie

1A

focal, mild
loisková, ¾ahká

focal infiltrate without necrosis
fokálny infiltrát bez nekrózy

1B

diffuse, mild
difúzna, ¾ahká

diffuse infiltrate without necrosis
difúzny infiltrát bez nekrózy

2*

focal, moderate

one focus of aggressive infiltration
and/or focal myocyte damage
jedno loisko agresívneho infiltrátu
a/alebo fokálne pokodenie myocytov

loisková, stredná
3A

multifocal, moderate multifocal aggressive infiltrates
and/or myocyte damage
mnoholoisková,
mnoholoisková agresívna infiltrácia
stredná
a/alebo pokodenie myocytov

3B

diffuse, borderline
severe
difúzna,
stredne aká

diffuse inflammatory process with
borderline severe necrosis
difúzny zápalový proces s nekrózou

4

severe

diffuse aggressive infiltrate,
edema, hemorrhage, vasculitis,
with necrosis
difúzny agresívny infiltrát, edém,
krvácanie, vaskulitída, nekróza

aká

The International Society for Heart and Lung Transplantation
recommends to cancel grade 2 of the scale.
Medzinárodná spoloènos pre transplantáciu srdca a p¾úc v súèasnosti
odporúèa zrui stupeò 2 histologickej kály.
*

ve¾mi priaznivých imunologických podmienok a pri dôslednom
monitorovaní implantátu vrátane frekventnejích endomyokardiálnych biopsií.
Zlatým tandardom pre diagnózu rejekcie je endomyokardiálna biopsia (5, 28, 29). Rutinná frekvencia týchto výkonov pri priaznivom potransplantaènom priebehu je v tabu¾ke 2. Samozrejme,
e EMB sa indikuje kedyko¾vek, ak sú akéko¾vek klinické, èi iné
dôvody pomý¾a na rejekciu. EMB zatia¾ realizujeme v priebehu
krátkodobej hospitalizácie aj keï v najbliom èase ju hodláme
robi u väèiny pacientov ambulantnou formou.
Pre vyjadrenie stupòa rejekcie boli vypracované viaceré systémy, opierajúce sa o charakter celulárneho infiltrátu a stupeò
pokodenia kardiomyocytov, pod¾a ktorých sa hodnotí jej klinický význam. Histologické zmeny od miernych a po aké vyadujú diferencované lieèebné opatrenia.
Posledná klasifikácia rejekcií, ktorú navrhuje Medzinárodná
spoloènos pre transplantáciu srdca a p¾úc (33), je v tabu¾ke 3.
Väèina rejekèných epizód je celulárna. Existujú vak aj tzv.
humorálne rejekcie, spôsobené cirkulujúcimi protilátkami. Ich
diagnostika sa opiera o imunofluorescenèné vyetrenie bioptických vzoriek.

390

BRATISL LEK LISTY 1999; 100 (7): 386394

Tab. 4. Comparison of clinical and histological findings and most
important risk factors in common arteriosclerosis and graft vascular disease (GVD) (26).
Common
arteriosclerosis

GVD

at advanced age
after many years
angina pectoris
Q wave, ST changes
proximal stenosis,
large branches
myocardial infarction large, circumscript

also in children
within a few months-years
no angina, cardiac failure
often nonspecific (diffuse)
whole vessel, involvement,
small branches
diffuse, multiple

Histologic findings
intimal proliferation
calcium deposition
elastica interna
vasculitis

eccentric
frequent
interrupted
never

Ateroskleróza

GVD

vo vyom veku
nieko¾ko rokov
angina pectoris
Q-vlna, ST-zmeny
proximálne stenózy
ve¾ké vetvy
ve¾ké, ohranièené

aj deti
mesiace a roky
bez bolestí, zlyhanie srdca
nepecifické zmeny
difúzne lézie
predilekène drobné vetvy
malé, disperzné

excentrická
èasto
rozruená
nikdy

koncentrická
zriedkavo
intaktná
obèas

Klinické prejavy

Clinical findings
manifestation
development
symptoms
ECG
angiography

Tab. 4. Porovnanie klinických prejavov, histologických znakov a najvýznamnejích rizikových faktorov benej aterosklerózy a vaskulárnej choroby implantátu (GVD) (26).

concentric
rare
initially intact
rare

Most frequently suspected risk factors
smoking

multiple episodes of
acute rejection
hypercholesterolemia donor age
hypertension
cytomegalovirus
infection
diabetes mellitus
hypercholesterolemia/
hyperlipidemia
family predispoischemia/reperfusion
sition
cyclosporine

Rozpoznanie celulárnych rejekcií sa stále a takmer výhradne
opiera o bioptické nálezy. Toto invazívne vyetrenie vak nie je
¾ahostajné (dokonca niekedy ani moné) nielen z h¾adiska pacienta,
ale ani z h¾adiska vyetrujúceho tímu. Okrem toho EMB je podobne, ako kadý iný invazívny diagnostický výkon, spojený
s komplikáciami, ktorým sa nedá vyhnú. Preto sa intenzívne h¾adajú monosti neinvazívnej diagnostiky rejekcie. Týmto otázkam
sa cielene venujeme v inej práci, ktorá je pripravená do tlaèe (3).
Lieèba rejekcie sa riadi jej základným mechanizmom. Pri celulárnej rejekcii je prvým lieèebným opatrením útoèné, najèastejie intravenózne podanie metylprednizolonu v dávke 1 g poèas 3
dní s následnou bioptickou kontrolou. Pri obzvlá prudkej alebo
proti metylprednizolonu rezistentnej rejekcii sa paralelne alebo
sukcesívne podávajú lymfolytiká.
Z novích imunosupresív sa v klinickej praxi zaèínajú úspene uplatòova mycofenolát mofetil (Cellcept), ktorý je úèinnou
alternatívou azatioprinu a Tacrolimus (Prograf) s cyklosporínovým mechanizmom úèinku. Prvé skúsenosti s aplikáciou týchto
imunosupresív sú s¾ubné a ich alternatívne pouitie je výhodné,
obzvlá pri intolerancii a vyom výskyte neiaducich úèinkov
klasickej imunosupresívnej lieèby.
Humorálna rejekcia sa lieèi plazmaferézou, kortikosteroidmi
a cyklofosfamidom (21).
Vetky imunosupresíva majú niektoré spoloèné, ale aj pecifické ved¾ajie neiaduce úèinky. Uvádzame ich spoloèné, bez
akýchko¾vek preferencií.

manifestácia
vývoj
symptómy
EKG
angiografia
infarkt myokardu
Histologické znaky
intimálna proliferácia
depozity vápnika
elastica interna
vaskulitída

Najvýznamnejie rizikové faktory
fajèenie

poèetné epizódy akútnej
rejekcie
hypercholesterolémia vek donora
hypertenzia
cytomegalovírusová
infekcia
diabetes mellitus
hypercholesterolémia/
hyperlipidémia
rodinná dispozícia cytotox. antiAHLA-protilátky
ischémia/reperfúzia
cyklosporín

K nim patria: nefrotoxicita, hypertenzia, neurotoxicita, porucha glukózového metabolizmu, hyperlipidémia, gingiválna hyperplázia, gastrointestinálna dyspepsia, cholestáza, pankreatitída, leukopénia a iné cytopénie, osteoporóza, katarakta, hirzutizmus
a alergické reakcie. Vetky tieto neiaduce úèinky vyadujú prísluné opatrenia s prihliadnutím k vyvolávajúcemu lieku a v nepodstatnej miere aj k liekovým interakciám.
Koronárna choroba implantátu (Graft Vessel Disease 
GVD) má svojrázny akcelerovaný charakter a patri k hlavným
príèinám neskorej úmrtnosti po HTx. V dôsledku úplnej peroperaènej denervácie srdca chýbajú algické prejavy ischémie myokardu. Preto sa GVD klinicky najèastejie prejaví ako náhla smr,
akútny infarkt myokardu, alebo zlyhanie srdca. Základné charakteristiky tohto ochorenia v porovnaní s klasickou aterosklerózou
sú v tabu¾ke 4.
Pri koronarografickom vyetrení rok po HTx je GVD prítomná v rôznom rozshu u tretiny pacientov. Ak sa pouijú citlivejie
diagnostické metódy (kvantitatívna angiografia, intravaskulárny
ultrazvuk), je výskyt intimálnych zmien  zhrubnutie intimy 
prakticky univerzálny.
Etiológia akcelerovanej GVD je nejasná a pravdepodobne
multifaktoriálna. Hypoteticky sa za príèinu GVD povaujú imunologické, infekèné, klasické aterosklerotické rizikové faktory a nepriame úèinky imunosupresívnych liekov (26).
Prevencia je pri etiologických nejasnostiach problematická.
Vdy sa vak odporúèa kontrola klasických rizikových faktorov
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Fig. 4. Main causes of morbidity by time after heart transplantation.
Obr. 4. Hlavné príèiny chorobnosti v závislosti od èasu po transplantácii srdca.

ischemickej choroby srdca, aj keï jednoznaèný doklad o priaznivom vplyve týchto postupov na akcelerovanú aterosklerózu implantátu nebol doteraz presvedèivo doloený. Predbene sa ukazuje, e úèinným profylaktickým liekom môe by diltiazem
v dávke 3x60 mg, alebo 2x90 mg/deò (27). V poslednom èase sa
objavili dôkazy o úèinnej prevencii GVD podávaním statínov, konkrétne pravastatínu v dávke 20 mg veèer a simvastatínu v tej istej
dávke (15).
Lieèebné monosti GVD sú obmedzené. Vo vybraných prípadoch do úvahy prichádza perkutánna transluminálna koronárna
angioplastika, alebo konvenèná rekontrukcia koronárnych tepien
pomocou cievnych premostení a koneène retransplantácia srdca.
Výskyt kardiovaskulárnych a ïalích parakardiálnych ochorení u pacientov po HTx je uvedený na obrázku 4.
Malignity patria k dobre známym komplikáciám chronickej
imunosupresívnej lieèby.
V prvom roku po HTx sa takmer u kadého 25. pacienta
s transplantovaným srdcom objaví neoplastické ochorenie. Najviac, a pribline rovnako, sú zastúpené nádory koe (38,1 %) a potransplantaèné lymfoproliferatívne ochorenia (PTLD  posttransplant lymfoproliferative disease) (35,2 %) (18, 23).
V druhom roku po HTx je celkové percento výskytu malignít
v tejto skupine pacientov o nieèo vyie (5,0 %), èo znamená, e
onkologické ochorenie postihne kadého 20. príjemcu. Zásadne sa
vak mení pomerné zastúpenie jednotlivých neoplázií. Nádory koe
tvoria takmer polovicu (47,6 %) PTLD iba 9,5 % (11) (obr. 5).
Nádory koe sú najèastejie solídne tumory po HTx. Ich incidencia stúpa priamoúmerne s dåkou preívania. Okrem melanómov (5 %) ide o pomerne málo agresívne nádory (preívanie dva
roky je 73 %), aj keï sa pozoroval fatálny priebeh generalizovaných spinocelulárnyych karcinómov (24). Predpokladá sa, e na
vysokom výskyte nádorov koe sa zúèastòuje zvýená fotosenzitivita koe spôsobená azatioprinom a jeho metabolitmi (10).
Druhý najèastejí typ solídnych tumorov u pacientov po HTx
sú nádory p¾úc s 25-krát vyou prevalenciou ako v benej populácii. Na rozdiel od väèiny koných neoplázií ide o agresívne tumory so zlou prognózou, pri ktorých dva roky od urèenia diagnózy preíva asi 22 % chorých (7). Pre ich lieèbu platia rovnaké
princípy ako pre lieèbu tumorov v benej populácii.

Fig. 5. Distribution of malignant diseases in the first and the second
year after heart transplantation (11).
Obr. 5. Zastúpenie jednotlivých maligných ochorení v prvom a druhom roku po transplantácii srdca (11).

V spektre malignít po HTx dominujú neoplastické ochorenia
lymfatického systému. Sú benou a èasto fatálnou komplikáciou
imunodeficientných stavov (8). Incidencia PTLD je v prvom roku
po HTx 160-krát vyia ako v benej populácii (22). PTLD, podobne ako pri iných imunodeficitoch, vychádzajú väèinou z Bbuniek, ktoré sa vymkli prirodzenej kontrole cytotoxickými T-lymfocytmi v prostredí navodenom imunosupresiou a sú ve¾mi èasto
asociované s primárnou alebo reaktivovanou EBV-infekciou. Bená
je extranodálna lokalizácia lymfómov, najmä v gastrointestinálnom trakte a centrálnom nervovom systéme. Vynimkou nie je ani
postihnutie transplantovaného orgánu. Infiltráca v myokarde môe
dokonca imitova histologický obraz akútnej rejekcie.
Hlavný princíp lieèby PTLD je v redukcii imunosupresív. U
po tomto opatrení èasto dochádza k parciálnej alebo komplentnej
regresii ochorenia (16).
Pre uvedenú EBV-asociáciu je opodstatnené podávanie virostatík. Zlyhanie tohto postupu je indikáciou ku konveèným spôsobom lieèby t.j. chemoterapii a aktinoterapii (2).
Artériová hypertenzia
Atrériová hypertenzia po HTx je pravidelným javom. V naom súbore 64 pacientov sme ju zistili u 55 (87 %). Hypertenzia
sa vo väèine prípadov objavuje v prvých týdòoch a mesiacoch po HTx. V patogenéze posttransplantaènej hypertenzie má
dominantný význam cyklosporín, ale presný mechanizmus jej
vzniku ostáva nejasný (31). Typické pre tento typ hypertenzie je,
e podobne ako pri ostatných sekundárnych formách, nedochá-
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Tab. 5. The most important drug interactions of cyclosporin A (CsA) (17).
Tab. 5. Najdôleitejie liekové interakcie cyklosporínu A (CsA) (17).
Increase the
concentration of CsA
Zvyujú koncentráciu CsA

Decrease the
concentration of CsA
Zniujú koncentráciu CsA

After CsA
nefrotoxicity
Ovplyvòujú
nefrotoxicitu CsA

erythromycin, josamicin
claritromycin

phenytoin
carbamazepin, phenobarbital

increased nefrotoxicity
zvyujú nefrotoxicitu
aminoglycosides

metoklopramid

rifampin, isoniazid

amphotericin B

diltiazem, nicardipin
verapamil

probucol, cholestyramin

nonsteroidal
antiinflammytory drugs

octreotid

ketoconazol, fluconazol
itraconazol

sulphadimidin

decrease nefrotoxicity
zniujú nefrotoxicitu

contraceptions

naficilin

verapamil

danazol

primidone

diltiazem

dza k noènému poklesu hodnôt tlaku krvi, naopak najvyie
hodnoty sa obyèajne zisujú v nadránom (12, 13). Lieèba je
empirická a na kontrolu hypertenzie je väèinou nevyhnutné
antihypertenzíva kombinova. Za jedno z najdôleitejích opatrení sa povauje striktná redukcia príjmu sodíka v potrave. U chorých bez poruchy renálnych funkcií pozuívame najèastejèie
kombináciu kalciového antagonistu (diltiazem) a ACE-inhibítora. V prípade prítomnosti renálnej insuficiencie a dobrej systolickej funkcie implantátu kombinujeme diltiazem so selektívnym
betablokátorom. Èasto vak treba siahnu po trojkomivnácii
i viackombinácii antihypertenzív.
Chronická renálna insuficiencia (CHRI)
Renálna insuficiencia je po HTx bená a pripisuje sa predovetkým nefrotoxickému úèinku cyklosporínu. Zo 64 chorých,
ktorých sledujeme, sme renálnu insuficienciu zistili u 40 (63 %).
Nefrotoxický úèinok cyklosporínu závisí od dávky, v menej miere
od dåky jeho podávania. V dlhodobom podávaní CsA spôsobuje
vazokonstrikciu renálnych ciev, predovetným v oblasti vas afferens, èo vedie k chronickej ischémii a postupne vyúsuje do fokálnej segmentálnej glomerulosklerózy, arteriolárnej hyalinizácie,
intersticiálnej fibrózy a tubulárnej atrofie. Klinicky sa cyklosporínová nefropatia prejavuje poklesom klírensu kreatinínu, disproporcionálnou azotémiou, hyperurikémiou, hyperkáliémiou a ¾ahkou proteinúriou. U väèiny pacientov dochádza k maximálnemu
poklesu renálnych funkcií v 1. roku po HTx s redukciou glomerulnárnej filtrácie asi o 50 %. Potom sa zvyèajne renálna dysfunkcia stabilizuje, resp. úbytok funkcií postupuje ve¾mi pomaly (9,
32). Zo 64 pacientov bolo potrebné eliminaènú lieèbu chronickej
renálnej insuficiencie zaèa u 2 (raz hemodialýza, raz peritoneálna dialýza). Treba si uvedoni, e na patogenéze CHRI u pacientov po HTx sa okrem trvalej lieèby CsA zúèastòuje aj hypertenzia,
nefrotoxické úèinky iných farmák, diabetes, èi infekty. Na tieto

mimoriade komplexné a individuálne premenlivé okolnosti sa musí
pri vo¾be lieèby aj banálnych zdravotných problénov u chorých
po HTx prihliadnu.
Osteoporóza výrazne ovplyvòuje úroveò kvality ivota po Htx.
Jej prevalencia u pacientov po HTx nie je dostatoène známa, ale
niektoré pramene uvádzaju a 35 % výskyt kompresívnych fraktúr stavcov. Patognéza je multifaktorová a významný pokles kostnej minerálnej hmoty je prítomný u pred HTx v dôsledku dlhodobej fyzickej inaktivity a terapie (diuretiká, heparín). Po HTx
dochádza k prehlbovaniu osteopénie predovetkým pre chronické
podávanie kortikosteroidov. Z h¾adiska prevencie a lieèby sa odporúèajú rovnaké postupy ako u chorých v benej populácii (25).
Liekové interakcie po HTx
Problematika liekových interakcií po HTx je vzh¾adom na rozsiahlu kontantnú, ako aj fakultatívnu farmakoterapiu iroká a komplexná. Na tomto mieste sa iba krátko zmienime o liekových interakciách rutinne pouívaných imunosupresív (17).
Liekové interakcie cyklosporínu sa uskutoèòujú predovetkým na úrovni vstrebávania a metabolizmu v peèeni. Väèina interakcií je spôsobená ovplyvòovaním cytochrómu P450-IIIA. Preh¾ad najdôleitejích a najèastejích liekových interakcií
cyklosporínu je v tabu¾ke 5. Vzh¾adom na mnohopoèetné interakcie CsA je pri podávaní liekov so známou, resp. neurèenou intrakciou potrebné èastejie kontrolova hladinu cyklosporínu v krvi.
Azatioprin (AZA) má relatívne málo liekových interakcií. Klinicky najdôleitejia je interakcia s alopurinolom (Milurit), ktorý
sa pouíva pri lieèbe dny, resp. hyperurikémie. Alopurinol blokuje metabolizmus AZA a súèasné podávanie týchto liekov pravidelne vedie k pancytopénii so vetkými potenciálne ivotohrozujúcimi dôsledkami. Keïe primárnym neiaducim úèinkom AZA
je myelotoxicita, podávanie vetkých myelotoxických liekov moe
tento efekt AZA ïalej prehåbi.

FABIAN J et al: HEART TRANSPLANTATION IN CORONARY ARTERY ...

393

Fig. 7. Heart transplantation actuarial survival (11).
Obr. 7. Preívanie pacientov po transplantácii srdca (11)

Vetky tieto údaje potvrdzujú, e HTx sa veobecne akceptuje, klinická lieèebná metóda, ktorá u zodpovedne indikovaných,
dôkladne pripravených a dlhodobo systematicky sledovaných a lieèených pacientov zásadne zlepuje a predluje ich ivot.
Fig. 6. Heart transplant recipient functional status (11).
Obr. 6. Funkèný stav pacientov po transplantácii srdca (11).
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