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A A gyermekszgyermekszíívvááttüültetltetééss aktuaktuáális klis kéérdrdééseisei



Beválasztási kritériumok 1.BevBeváálasztlasztáási kritsi kritéériumok 1.riumok 1.

1.1. BetBetööltltöött 37. tt 37. gesztgesztáácicióóss hhéét, szt, szüületletéési ssi súúly ly 
3000 g felett3000 g felett

2.2. SzSzíívtranszplantvtranszplantáácicióót igt igéénylnylőő szszíívbetegsvbetegséég (Betegcsoportok)g (Betegcsoportok)
a. Komplex a. Komplex úújszjszüüllööttkori vitium, amelyben ttkori vitium, amelyben 

szszíívsebvsebéészeti megoldszeti megoldáás (Norwood) nem js (Norwood) nem jöön szn szóóba ba 
b. Vb. Véégstgstáádiumdiumúú cardiomyopathiacardiomyopathia
c. Vc. Véégstgstáádiumdiumúú postoperativ keringpostoperativ keringéési elsi eléégtelensgtelenséég g 
d. Kezelhetetlen ritmuszavard. Kezelhetetlen ritmuszavar

3.3. ElfogadhatElfogadhatóóan stabil an stabil metabolikusmetabolikus éés s 
hemodinamikai hemodinamikai áállapotllapot, mely lehet, mely lehetőővvéé teszi ateszi a
megfelelmegfelelőő donor kivdonor kiváálasztlasztáássáát, illetve az ehhezt, illetve az ehhez
szszüüksksééges idges időő kivkiváárráássáát)t)



Beválasztási kritériumok 2.BevBeváálasztlasztáási kritsi kritéériumok 2.riumok 2.

4.4. MegfelelMegfelelőő pszichoszocipszichoszociáális hlis hááttttéérr
a. Megfelela. Megfelelőő szszüüllőői hi hááttttéér, mely lehetr, mely lehetőővvéé teszi a transzplantteszi a transzplantáácicióót kt köövetvetőően, en, 

hosszhosszúú ttáávon is, a transzplantvon is, a transzplantáált gyermek szlt gyermek szüüksksééges otthoni ges otthoni áápolpoláássáát, t, 
belebeleéértve a gyrtve a gyóógyszeres kezelgyszeres kezeléést isst is

b. Szb. Szüüllőői alkohol i alkohol éés/vagy egys/vagy egyééb drogfb drogfüüggggőősséég hig hiáányanya
c. Anamnc. Anamnéézisben nem szerepel a gyermek fizikai vagy lelki bzisben nem szerepel a gyermek fizikai vagy lelki báántalmazntalmazáása, sa, 

illetve elhanyagolilletve elhanyagoláásasa
d. Szd. Szüüllőői ri réészrszrőől nincsen olyan kognitl nincsen olyan kognitíív vagy pszichv vagy pszichéés ks káárosodrosodáás vagy s vagy 

áállapot, mely nem teszi lehetllapot, mely nem teszi lehetőővvéé a megfelela megfelelőő gygyóógyszeres tergyszeres teráápia pia 
otthoni kivitelezhetotthoni kivitelezhetőőssééggéétt



Beválasztási kritériumok 3.BevBeváálasztlasztáási kritsi kritéériumok 3.riumok 3.

5.  5.  AktAktíív infekciv infekcióó hihiáányanya -- relativrelativ

6.  6.  MegfelelMegfelelőő neurolneurolóógiai giai áállapotllapot,, mely  jelentmely  jelentőősebb agyi fejlsebb agyi fejlőőddéési si 
rendellenessrendellenesséég vagy perzisztg vagy perzisztáállóó agyi kagyi káárosodrosodáás his hiáánynyáát jelenti t jelenti 

7.  7.  MegfelelMegfelelőő vesefunkcivesefunkcióókk -- relativrelativ

8.8. A A szszíívtranszplantvtranszplantáácicióótt sikersikeréét cst csöökkentkkentőő vagy vagy öönmagnmagáában a ban a 
ttúúlléélléést limitst limitáállóó kromoszkromoszóóma fejlma fejlőőddéési rendellenesssi rendellenesséég vagy g vagy 
egyegyééb syndroma hib syndroma hiáányanya



Kizárási kritériumok 1.KizKizáárráási kritsi kritéériumok 1.riumok 1.

1.   1.   KoraszKoraszüüllööttsttséég, illetve 3000 g alatti sg, illetve 3000 g alatti súúlyly

2.   2.   Komplex vitium, mely egyKomplex vitium, mely egyééb mb műűttééti megoldti megoldáással is ssal is 
kezelhetkezelhetőő ((NorwoodNorwood--mműűttéétektek) ) –– relatrelatíív kontraindikv kontraindikáácicióó

3.   3.   HiHiáányznyzóó vagy kifejezetten vagy kifejezetten hypoplasihypoplasiááss centraliscentralis pulmonpulmonáális lis 
artartééririáákk vagy vvagy véénnáákk (sz(szíívv--ttüüddőő elmelmééletileg)letileg)

4.   4.   PerzisztPerzisztáállóó acidacidóóziszis, pH<7.1, pH<7.1



Kizárási kritériumok 2.KizKizáárráási kritsi kritéériumok 2.riumok 2.
6.   6.   AktAktíív fertv fertőőzzééss

a.    Szepszis (a.    Szepszis (áátmeneti halaszttmeneti halasztáás vagy vs vagy véégleges  kizgleges  kizáárráás)s)
b.    Szimptb.    Szimptóómmáás veleszs veleszüületett vletett víírusfertrusfertőőzzéés  s  
c.    Hepatitis B felc.    Hepatitis B felüületi antigleti antigéén pozitivitn pozitivitááss
d.    HIV pozitivitd.    HIV pozitivitááss
e.    Hepatitis C pozitivite.    Hepatitis C pozitivitáás (s (relativrelativ))

7.7. KKóóros neurolros neurolóógiai elvgiai elvááltozltozááss,, melynek a hosszmelynek a hosszúúttáávvúú prognprognóózisa zisa 
rossz, ezrossz, ezááltal rontja a beteg kltal rontja a beteg kéépesspessééggéét, hogy a tartt, hogy a tartóós s éés s 
meglehetmeglehetőősen komplex transzplantsen komplex transzplantáácicióót kt köövetvetőő gygyóógyszeres gyszeres 
terteráápipiáát betartsa t betartsa 



Kizárási kritériumok 3.KizKizáárráási kritsi kritéériumok 3.riumok 3.
8.   8.   Irreverzibilisen magas PVRIrreverzibilisen magas PVR (>5 Wood unit/m2, TPG>15 (>5 Wood unit/m2, TPG>15 

mmHgmmHg) bridge ter) bridge teráápia ellenpia ellenéére is (szre is (szíívv--ttüüddőő txtx))
9.   9.   Kezelhetetlen vagy aktKezelhetetlen vagy aktíív malignitv malignitááss
10. 10. KKóóros vesefunkciros vesefunkcióó::

a. szignifika. szignifikááns hns húúgygyúúti fejlti fejlőőddéési anomsi anomáálialia
b. perzisztb. perzisztáállóó veseelveseeléégtelensgtelenséég vagy a vesefunkcig vagy a vesefunkcióó tarttartóós s éés s 

jelentjelentőős romls romláása, mely vsa, mely váárhatrhatóóan nem javul a an nem javul a 
transzplanttranszplantáácicióót kt köövetvetőőn normalizn normalizáállóó perctperctéérfogat mellett rfogat mellett 
sem (szsem (szíívv--vese vese txtx))

11. 11. SzignifikSzignifikááns genetikai fejlns genetikai fejlőőddéési rendellenesssi rendellenesséég vagy g vagy 
syndromasyndroma,, mely a tmely a túúlléélléést rontja vagy csst rontja vagy csöökkenti a kkenti a 
transzplanttranszplantáácicióóttóól vl váárhatrhatóó javuljavuláástst



Gyermekkori kardiomyopathiák előfordulása 2008
GOKI adatbázis

DCM 21 (9 eset EF<35%), Komplex 3 eset

Gyermekkori Gyermekkori kardiomyopathikardiomyopathiáákk elelőőfordulforduláása 2008sa 2008
GOKI adatbGOKI adatbááziszis

DCM 21 (9 eset EF<35%), Komplex 3 esetDCM 21 (9 eset EF<35%), Komplex 3 eset
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Gyermekkori donációk életkor alapján 2003-2006 
OVSZ Szervkoordinációs Iroda adatai

Gyermekkori donGyermekkori donáácicióók k ééletkor alapjletkor alapjáán 2003n 2003--2006 2006 
OVSZ SzervkoordinOVSZ Szervkoordináácicióós Iroda adatais Iroda adatai
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Gyermekkori donációk testsúly alapján 2003-2006 
OVSZ Szervkoordinációs Iroda adatai

Gyermekkori donGyermekkori donáácicióók testsk testsúúly alapjly alapjáán 2003n 2003--2006 2006 
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Kivizsgálás meneteKivizsgKivizsgáálláás menetes menete

 KardialisKardialis funkcifunkcióók megk megííttéélléésese
-- NonNon--invasinvasíívv: klinikai : klinikai statuszstatusz, EKG, mellkas , EKG, mellkas rtgrtg, , EchoEcho, , 
SpiroergometriaSpiroergometria (8(8--10 10 éév felett), (prov felett), (pro--)BNP)BNP
-- InvasInvasíívv: : hamodinamikaihamodinamikai (NO vagy (NO vagy IloprostIloprost))

 EtiolEtiolóógiagia-- diagnosztikai lehetdiagnosztikai lehetőősséégekgek
-- vvíírusvizsgrusvizsgáálatok (latok (adenoadeno, , coxackiecoxackie, influenza, , influenza, parvoparvo))
-- biopsziabiopszia

 KKíísséérrőő betegsbetegséégek kizgek kizáárráásasa
-- mmáájj--vese vese fxfx, pajzsmirigy , pajzsmirigy fxfx, , lipideklipidek, vizelet (, vizelet (áált.+teny.lt.+teny.))
-- vvéérkrkéép, CRP, p, CRP, WeWe, alvad, alvadáási paramsi paramééterekterek
-- FF--OO--G vizsgG vizsgáálat, hasi UHlat, hasi UH

 KrKróónikus infekcinikus infekcióók kizk kizáárráása, infekcisa, infekcióós szs szűűrrőővizsgvizsgáálatoklatok
-- ToxoplasmaToxoplasma, hepatitis (A, hepatitis (A--BB--C), HIV, EBV, CMV, C), HIV, EBV, CMV, LuesLues, , VaricellaVaricella
-- OltOltáási ambulanciasi ambulancia

 HLAHLA--tipiztipizáállááss éés PRAs PRA
 SzocialisSzocialis hhááttttéér tisztr tisztáázzáása, pszicholsa, pszicholóógiai vizsggiai vizsgáálatlat



Terápia optimálizálás kamrai 
diszfunkció esetén

TerTeráápia pia optimoptimáálizlizáállááss kamrai kamrai 
diszfunkcidiszfunkcióó esetesetéénn

 NeurohormonalisNeurohormonalis blokblokáádd√√
-- ACE gACE gáátltlóók (ATk (AT--receptor blokkolreceptor blokkolóók)k)

-- 4 4 éév felett Enalapril 0.2v felett Enalapril 0.2--0.5 0.5 mg/kg/diemg/kg/die,,
RamiprilRamipril 0.1 0.1 mg/kg/diemg/kg/die

-- 4 4 éév alatt Captopril 0.1v alatt Captopril 0.1--0.5 0.5 mg/kg/dosimg/kg/dosi
-- bbéétata--éés alfa blokkols alfa blokkolóók k 

-- Carvedilol 0.25Carvedilol 0.25--0.5 0.5 mg/kg/diemg/kg/die
-- spironolactonspironolacton

-- 6.256.25--25 25 mg/dosimg/dosi 2x (102x (10--2020--40 kg)40 kg)
 Digoxin?Digoxin?
 Sinusritmus fenntartSinusritmus fenntartáása?sa?
 AV AV éés s interventrikulinterventrikuláárisris szinkronizszinkronizáácicióó?? (CRT)(CRT)
 Malignus ritmuszavarok elleni vMalignus ritmuszavarok elleni véédelem???delem??? (ICD)(ICD)



Várólista halálozás és ritmuszavarokVVáárróólista hallista haláálozlozáás s éés ritmuszavaroks ritmuszavarok

 VVáárróólista hallista haláálozlozáás 17,6% (2360 s 17,6% (2360 txtx))

 Aritmia okozta 1.3% (halAritmia okozta 1.3% (haláálozlozáás 7.6%s 7.6%--a)a)

 IschIschéémimiáás CM s CM –– magasabb rizikmagasabb rizikóó

 PreventivPreventiv ICD implantICD implantáácicióó nem javasolt?nem javasolt?

RheeRhee EKEK etet alal
J J HeartHeart LungLung TransplantTransplant.. 2007 May;26(5):4472007 May;26(5):447--5252



Alacsony donorszám –
magas várólista halálozás

Alacsony donorszAlacsony donorszáám m ––
magas vmagas váárróólista hallista haláálozlozááss

AllokAllokáácicióó iriráányelveinyelvei
-- vvéércsoportbelircsoportbeli -- nincs tudomnincs tudomáányos alapja a csecsemnyos alapja a csecsemőőkori kori 
ABOABO--kompatibiliskompatibilis transzplanttranszplantáácicióónak nak ((HospitalHospital forfor SickSick ChildrenChildren, , 
Toronto)Toronto)

-- mmééretbeliretbeli -- maxmax. 150% tests. 150% testsúúly ly éés 50% testhossz  elts 50% testhossz  eltéérréés  s  --
recipiensrecipiens < donor < donor 

VVáárróólista hallista haláálozlozááss bridge nbridge néélklküüll 4040--50%!!50%!!



Mechanikus keringéstámogatás indikációi 
gyermekkorban - betegcsoportok

Mechanikus keringMechanikus keringééststáámogatmogatáás indiks indikáácicióói i 
gyermekkorban gyermekkorban -- betegcsoportokbetegcsoportok

 Akut fulminAkut fulminááns myocarditisns myocarditis
-- az akut szak lezajlaz akut szak lezajláása idejsa idejéére, amennyiben gyre, amennyiben gyóógyulgyuláás vs váárhatrhatóó
((bridgebridge--toto--recoveryrecovery), ), 
-- illetve, ha transzplantilletve, ha transzplantáácicióó mermerüül fel (l fel (bridgebridge--toto--transplanttransplant) ) 

 Cardiomyopathia vCardiomyopathia véégstgstáádiumadiuma esetesetéén a transzplantn a transzplantáácicióóig ig 
((bridgebridge--toto--transplanttransplant))

 PostoperatPostoperatíív keringv keringéési elsi eléégtelensgtelenséégg a sza szíív v 
pumpafunkcipumpafunkcióója visszatja visszatéérréésséének remnek reméénynyéében (ben (bridgebridge--toto--
recoveryrecovery -- centrifugcentrifugáális pumpa lehetlis pumpa lehetőősséége is felmerge is felmerüül)l)

 VVéégstgstáádiumdiumúú keringkeringéési elsi eléégtelensgtelenséégg veleszveleszüületett szletett szíívhibavhiba
postoperatpostoperatíív stv stáádiumdiumáában transzplantban transzplantáácicióó lehetlehetőősséége esetge esetéénn

 PoszttranszplantPoszttranszplantáácicióóss szervszerv--eleléégtelensgtelenséégg
((retranszplantretranszplantáácicióóigig)



Mechanikus keringés támogatás lehetőségei 
gyermekkorban

Mechanikus keringMechanikus keringéés ts táámogatmogatáás lehets lehetőősséégei gei 
gyermekkorbangyermekkorban

 IntraaorticusIntraaorticus ballonpumpaballonpumpa

 ECMOECMO ((extracorporalisextracorporalis membranmembran oxygenizoxygenizáácicióó))

 CentrifugalisCentrifugalis pumpapumpa ((BiomedicusBiomedicus))

 PulzatilisPulzatilis kamrai tkamrai táámogatmogatóóeszkeszköözzöökk ((pulzatilispulzatilis VAD VAD ––
Berlin Berlin HeartHeart ExcorExcor, PVAD), PVAD)

 Folyamatos Folyamatos ááramlramláást biztosst biztosííttóó kamrai kamrai 
ttáámogatmogatóóeszkeszköözzöökk ( ( axialaxial--flowflow VAD VAD –– DeBakeyDeBakey VAD VAD 
ChildChild, , PediatricPediatric JarvikJarvik 2000)2000)



Országos várólista – mikor???OrszOrszáágos vgos váárróólista lista –– mikor???mikor???

 VVáárróólistlistáára kerra kerüülléés s klinikumklinikum, VO2, VO2 (10 (10 éév felett)v felett) éés s 
hemodinamikahemodinamika alapjalapjáánn

-- ismisméételt akut dekompenztelt akut dekompenzáácicióó ++ CKECKE
-- EF<30%, LinEF:<20% CKE nEF<30%, LinEF:<20% CKE néélklküül l →→ preventpreventíív v txtx????
-- VO2max<14 ml/kg/minVO2max<14 ml/kg/min
-- TPG<12TPG<12--14 14 HgmmHgmm, PCW>15 , PCW>15 HgmmHgmm, CI<2.2 l/min/m2, , CI<2.2 l/min/m2, 
SVO2<55%, Na<135 SVO2<55%, Na<135 mmol/lmmol/l -- HU kritHU kritéérium (EURO TX) rium (EURO TX) 
→→ gyermekekngyermekeknéél??l??
-- proBNP>600, BNP>300??proBNP>600, BNP>300??
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Donor alkalmasság –
gyermekkardiológiai sajátosságok

Donor alkalmassDonor alkalmassáág g ––
gyermekkardiolgyermekkardiolóógiai sajgiai sajáátosstossáágokgok

MMééretbeli kritretbeli kritéériumokriumok
a. csecsema. csecsemőő-- éés kisdedkorban  a s kisdedkorban  a donor testsdonor testsúúlya lya 
maxmax. 3x lehet nagyobb. 3x lehet nagyobb a a recipiensnrecipiensnééll

b. a b. a donor testsdonor testsúúlya lya maxmax. 20%. 20%--al lehet kisebbal lehet kisebb a a 
recipiensnrecipiensnááll



Immunszuppresszív terápiaImmunszuppresszImmunszuppresszíív terv teráápiapia

PraetxPraetx. immunter. immunteráápiapia
CalcineurinCalcineurin inhibitor + inhibitor + antimetabolitantimetabolit

IntraoperatIntraoperatíívv
CorticosteroidCorticosteroid( MP)( MP)

IndukciIndukcióó
ATG / ATG / SimulectSimulect + MP+ MP

BBáázis immunszuppresszizis immunszuppresszióó
TacrolimusTacrolimus + + Mycophenolat/everolimusMycophenolat/everolimus + + CorticosteroidCorticosteroid

BBáázis immunszuppresszizis immunszuppresszióó
CyclosporinCyclosporin + + Mycophenolat/everolimusMycophenolat/everolimus + + CorticosteroidCorticosteroid



RejekciRejekcióó

HyperakutHyperakut

AkutAkut

KrKróónikusnikus

IntraopIntraop. . –– PRA, PRA, crosscross--matchmatch, , praetxpraetx immunthimmunth..

klinikai jelek, klinikai jelek, echoecho, biopszia, kezel, biopszia, kezelééss

TVP, kamra TVP, kamra fxfx. fokozatos roml. fokozatos romláásasa



Akut rejekció monitorizálásaAkut Akut rejekcirejekcióó monitorizmonitorizáálláásasa

 IntramyoIntramyocardialiscardialis electroelectrokkardiogramardiogram (IMEG)(IMEG)

 TissueTissue dopplerdoppler echocardiographiaechocardiographia
(TDE)(TDE)

 EndomyocardialisEndomyocardialis biopsziabiopszia

 GyGyóógyszer cgyszer céélszintek (C2!!!)lszintek (C2!!!) RejeRejekcikcióó



TranszplantTranszplantáácicióó

PraetranszplantPraetranszplant ididőőszakszak

OperatOperatíív szakaszv szakasz

UtUtóógondozgondozááss

BetegkivBetegkiváálasztlasztáás, kivizsgs, kivizsgáálláás, vs, váárróólistalista

DonorszelekciDonorszelekcióó, riad, riadóó, el, előőkkéészszííttéés, postoperativ ters, postoperativ teráápiapia

TxTx--ambulanciaambulancia, immunter, immunteráápia, pia, rejekcirejekcióókk kezelkezeléésese



Utóbetegségek, felismerésUtUtóóbetegsbetegséégek, felismergek, felismerééss

 VeseelVeseeléégtelensgtelenséég g 
(immunszuppresszi(immunszuppresszióó
–– everolimuseverolimus))

 HypertoniaHypertonia
((normotnormotóóniania eleléérréése)se)

 BBőőrbetegsrbetegséégek (gek (éévente vente 
szakvizsgszakvizsgáálat) lat) 

 DiabetesDiabetes ((tacrolimustacrolimus, , 
steroidsteroid -- inzulin inzulin 
terteráápia)pia)

 PTLD PTLD ( ( éévente hasi vente hasi éés s 
mellkasi CT)mellkasi CT)

 CatarataCatarata ((steroidsteroid) ) ––
szemszeméészetszet

 OsteoporosisOsteoporosis --
denzitometriadenzitometria



Nehézségek a gyermekkori 
szívtranszplantációban

NehNehéézszséégek a gyermekkori gek a gyermekkori 
szszíívtranszplantvtranszplantáácicióóbanban

Alacsony donorszAlacsony donorszáám m –– allokallokáácicióó
 BridgeBridge--terteráápipiáákk szszüüksksééges ges -- magas magas 

szszöövvőődmdméényrnyrááttáájaja
 RejekciRejekcióókk ididőőbeli felismerbeli felismeréése (TDI+IMEG)se (TDI+IMEG)
GyGyóógyszeradagolgyszeradagolááss
 SerdSerdüüllőőkorkor
 RetranszplantRetranszplantáácicióó szszüükskséégessgesséége (vesege (vese--

szszíív)v)



Magyarországi eseteink (1)MagyarorszMagyarorszáági eseteink (1)gi eseteink (1)

 8 8 ééves fives fiúú
 DCMDCM
 2007. okt2007. októóber 25.ber 25.
 RejectioRejectio nincsnincs
 JJóó klinikai klinikai áállapotllapot
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Magyarországi eseteink (2)MagyarorszMagyarorszáági eseteink (2)gi eseteink (2)

 11 h11 hóónapos lenapos leáányny
 DCM + RCMDCM + RCM
 2008. m2008. máárcius 14.rcius 14.
 RejectioRejectio nincsnincs
 JJóó klinikai klinikai áállapotllapot
 ExmissioExmissio 2008.04.08.2008.04.08.






