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Transplantace srdce

TXs – metoda léčby vybraných nemocných 
v terminálním stadiu srdečního selhání, 
u nichž  byly vyčerpány všechny ostatní 
způsoby léčby

TXs – metoda  paliativní; dlouhodobý efekt je 
omezen především  toxicitou podávaných 
imunosupresiv a rozvojem  koronární nemoci štěpu, 
kterou prozatím neumíme  ovlivnit



V IKEM bylo provedeno - 857 transplantací
žijící                              - 462
v amb sledování          - 449  

žena 17,50% 
muž 82,50%



Schéma péče po Tx

• po provedené TXs je pacient obvykle 4 týdny  
hospitalizován na kardiologii

• do 3 měsíců  jsou EMB  prováděny v rámci    
krátkých hospitalizací

• pacienti ve stabilizovaném stavu poté přecházejí do 
ambulantní péče



Komplexní péče o pacienta v ambulanci

• celkové pravidelné kontroly pacientů ve 
3 – 4 měsíčních intervalech včetně ambulantně  
realizovaných endomyokardiálních biopsií

• sledování laboratorních nálezů, stanovení hladin 
imunosupresiv v potřebných intervalech 
s následnou úpravou dávkování léků



1/odběry: hladina imunosuopresiv,biochemie, 
krevní obraz, CRP, CMV protilátky

2/EKG

3/RTG hrudníku: 
1-2x ročně (resp. D.P.)

4/echokardiografie

5/klinické vyšetření

Program ambulantní kontroly

6/EMB  dle schematu



Časový plán provádění biopsií

1. EMB 7.-10.den
2. EMB 21.den
3. EMB 30.den       (3x po 10 dnech) - 1.měs. po Tx
4. EMB za 14 dnů
5. EMB za 14 dnů  (2x po 14 dnech) - 2.měs. po Tx
6. EMB za 1 měsíc (1x po 1 měsíci)  - 3.měs. po Tx
7. EMB za 3 měsíce
8. EMB za 6 měsíců

v 1.roce celkem 8x EMB



Problémy po transplantaci

 rejekce
 koronární nemoc štěpu
 infekce
 toxické účinky imunosupresiv
 malignity



Imunosupresivní léčba / profylaxe

cyklosporin A/ tacrolimus / sirolimus / everolimus
+  mykofenolát mofetil +  prednison

1. Cyklosporin, tacrolimus- 2x denně po 12 hod
dávky dle hladiny

2. Mykofenolát-mofetil – 3 až 2x denně 1g
(event. jiné schema)

3. Prednison – 1mg/kg/den…10mg 1x denně 1.rok, 
dále 5mg 1x denně, event. postupně   ex. ?



Preventivní opatření infekčních komplikací

Profylaxe : Cytomegalovirus CMV  - Valcyte
Toxo + Pneumocystis - Biseptol

Očkování - pouze neživé vakciny
chřipka každoročně

ATB clona u stomatol.a instrumentálních výkonů

Optimální dávky imunosuprese



Nejčastější nežádoucí účinky imunosupresiv
10 let po Tx

hypertenze 97 %

těžká RI (Cr>200umol/l) 14 % (Tx 1,5%)

HLP 93 %

DM                                                     39%

CAV                                                   52% (AG)

osteoporóza > 25 %



Malignity  

Výskyt : 10 let po Tx : 34% 
Kožní nádory (50   %)
Lymfoprolif. onemocnění (16   %)
Karcinom plic (12   %)

Prevence
vyšetření před OTS
vyšetření po OTS

• posouzení kožních změn
• vyšetření uzlin
• RTG P+S - à 6 měs.
• sonografie břicha - à 12 měs.
• gynekologická prohlídka - à 12 měs.
• mammografie (nad 35 let) - à 12 měs.
• urologická vyš. + PSA - à 12 měs.



Práce specializovaných sester

• provádění odběrů
• EKG, měření krevního tlaku
• následné telefonické konzultace o  výsledcích 

laboratorních vyšetření a EMB a o úpravách léčby
• informovaný pacient = spolupracující pacient
• komunikace s rodinnými příslušníky, edukace, 

plánovaní kontrol, zvaní pacientů 



Provedená vyšetření od  1.1.2011 do 31.12.2011 
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Specializovaná ambulance pro nemocné 
po transplantaci srdce:  
• zajišťuje komplexní péči o pacienta
• úzce spolupracuje  s lůžkovými 

odděleními kliniky  
• zajišťuje kontakt se spádovými 

pracovišti

Závěr:



RS  *15.5.1936      OTS provedena 23.10.1984



P.S.    * 7.8.1981

OTS   1.12.2008

8.7.2011 – porod
dcera Lucie

váha - 2,58 kg
míra - 44 cm


