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Stručná rekapitulácia vývoja experimentálnej 
(teoretickej) kardiovaskulárnej medicíny na Slovensku
Riečanský I
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava

Prvopočiatky slovenského experimentálneho výskumu 
obehového systému sú späté s Lekárskou fakultou Univerzity 
Komenského (LFUK) v Bratislave, ktorá začala svoju činnosť 
v  školskom roku 1919/1920.
Charakteristickou črtou kardiovaskulárneho (KV) výskumu od 
začiatku bola riešiteľská prepojenosť teoretických a klinických 
odborov. Na Ústave patologickej fyziológie (ÚPF) LFUK 
prednosta prof. Netoušek (v rokoch 1920 – 1926) inicioval 
experimentálne skúmanie aktuálnych klinických problémov 
upriamením na fyziologické a metabolické hľadisko. 
Zdôraznenie funkčného patofyziologického substrátu bolo 
vtedy zriedkavé. Rozhodovalo morfologické patologicko-
anatomické stanovisko. Vedúce osobnosti fakulty (Hynek, 
Polák, Sumbal s Netouškom) presadili tento progresívny smer. 
Pokračovali v ňom Šimer, Dérer, Švec, Bárdoš a  jeho žiaci 
a nástupcovia Barta, Nikš, Fízeľ, Hulín, Bernadič, F. Šimko, 
ďalej Zlatoš, M. Turčáni, Mladosievičová a ostatní, ktorí na 
ÚPF rozvinuli bádanie v KV problematike na medzinárodnej 
úrovni. 
Už v 20-tych a 30-tych rokoch minulého storočia sa na LF so 
zahraničným ohlasom riešila problematika neurohumorálnej 
regulácie srdcovej činnosti (Sumbal, Polák), farmakodynamiky 
digitálisových glykozidov (Švec, Sumbal), študovala 
hemodynamika (Mačela, Hanák), prevodový systém (Frank). 
Prudký rozmach experimentálnej kardiológie nastal v druhej 
polovici minulého storočia. Akademik Antal (1912 – 1996), 
zakladateľ slovenskej lekárskej fyziológie, celosvetovo obohatil 
pavlovovskú školu študovaním adaptácie KV systému 
v podmienkach lokomočného pohybu u  intaktného zvieraťa 
tvorbou podmienených a nepodmienených reflexov. Ústav 
normálnej a patologickej fyziológie SAV (ÚNPF) (vznik 
1957) sa dopracoval v oblasti regulácie obehového systému 
k mnohým výsledkom medzinárodného významu ako 
vysvetlenie úlohy baroreceptorov v  sinus carotis pri regulácii 
TK; dôkaz autonómnej nervovej regulácie cievneho diametra; 
dôkaz o  závislosti prietokom vyvolanej dilatácie od endotelu; 
o úlohe NO v etiopatogenéze hypertenzie (Gero, Gerová, 
Smieško, Kožík, Doležal, Barta, Török, Kristek, Pecháňová, 
Šimko a ďalší); ďalej zavedenie patentovanej ultrazvukovej 
metódy merania TK u novorodencov (Kellerová, Regecová); 
ďalej nové experimentálne poznatky o vyšších nervových 
funkciách a psychosomatických vzťahoch u chorých s KV 
chorobami (Zikmund, Ruttkay-Nedecký, Jagla). Svetový prínos 
v  elektrokardiológii znamená projekt interdisciplinárneho 
výskumu elektrického poľa a  elektrogenézy srdca (Ruttkay-
Nedecký).

Na I. internej klinike LFUK medzi prvými na svete sa 
kládli základy biochronológie (Dérer; štúdium periodicity 
cirkulačných fenoménov). Na II. internej klinike prioritne 
Haviar rozpoznal úlohu stresu pri KV chorobách (1946) 
pred Selyeho výskumami. Na III. internej klinike štúdium 
metabolizmu myokardu na subcelulárnej úrovni zamerané 
na kardiomyopatie (Gvozdják, Gvozdjáková, Bada a  spol.) 
prinieslo svetové prioritné výsledky znamenajúce začiatok 
mitochondriálnej medicíny (1973 – 1980).
Mnohí poprední odborníci sa úspešne venovali 
experimentálnemu výskumu: Cagáň (elektrokardiológia); 
Hensel, Hupka (balistokardiografia); Kolesár, Mikeš, Dukát 
(rehabilitácia, fyziatria); I. Pecháň (biochémia); Matejíček, 
Takáč (revaskularizácia srdca, náhla kardiálna smrť). 
Z pediatrie: Jakubcová, Birčák (kardiovaskulárna zdatnosť 
v dospievaní); Formánek (spoluautor Amplatzovej prioritnej 
svetovej selektívnej koronarografie (1967); Mašura (svetové 
prvenstvo v katetrizačnom uzávere defektu predsieňového 
septa, 1995); prvá transplantácia srdca u detí (Siman, 1998).
Farmakologický výskum KV systému rozvinuli na LFUK 
Kovalčík, Kriška, Kristová, na Farmaceutickej fakulte UK 
Incinger, Bózner, P. Švec a  spol., Beneš, Bauer, Nosáľ (Ústav 
experimentálnej farmakológie SAV). Na LF v Košiciach 
a Martine so svetovým ohlasom rozpracovali problematiku 
kardiorespiračných vzťahov nielen v  experimente aj v klinike 
(Korpáš, Tomori, Javorka, Donič, Kujaník, Švorc, Tkáčová 
a ďalší).
Experimentálna kardiochirurgia (pracovisko LFUK, pracovisko 
SAV) zohrala rozhodujúcu úlohu v dosiahnutí európskej 
úrovne slovenskej kardiochirurgie. Z najvýznamnejších 
úspechov: konštrukcia originálneho prístroja pre mimotelový 
obeh (Šiška, Šimkovic, Bolf); prvá úspešná operácia na 
otvorenom srdci v  strednej Európe (Šiška, 1958); prvá 
neúspešná humánna transplantácia srdca vo východnom 
bloku (Kužela, Šiška 1968, 25. vo svete). Po experimentálnej 
príprave sa úspešná transplantácia srdca na Slovensku vykonala 
v  roku 1998 (Fischer, Fabián). Metóda transplantácie aortovej 
chlopne do mitrálneho ústia (Hubka, Šimkovic, Styk, Slezák, 
1969); štúdium ochranných mechanizmov obehového systému 
na patologické podnety (Ziegelhőffer, Kužela, Holec a ďalší, 
1980 – 1990). Ústav experimentálnej endokrinológie prispel 
k objasneniu účinkov natriuretického a  antidiuretického 
hormónu (Lichardus, Németh a  spol., 1967 –1696); korigovanie 
Selyeho definície o nešpecifite stresu, fundamentálne poznatky 
o vplyve stresu na zvieratá a  ľudí počas kozmického letu 
(Mikulaj, Kvetňanský, Macho, Vigaš a ďalší). 
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