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Kardiomyopatie
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Kardiomyopatie

• Kardiomyopatie tvoria celú skupinu ochorení, ktorých dominantnou 
črtou je postihnutie samotnej svaloviny srdca. Ide o akúkoľvek 
morfologickú, či funkčnú abnormalitu, čím sa odlišujú od iných 
ochorení srdca, ktoré sú následkom ochorení perikardu, hypertenzie, 
chlopňových chýb, vrodených chýb,  ischemického postihnutia,  
ochorení pľúcnych a systémových ciev. 

• Kardiomyopatia môže vzniknúť následkom akéhokoľvek z celého radu 
ochorení , alebo sa môže objaviť bez akéhokoľvek dokázateľného 
chorobného procesu.  Z tohoto dôvodu je na začiatku najvhodnejšia 
patofyziologická klasifikácia a ak nie je možné zistiť presnú etiológiu, 
kardiomyopatia sa považuje za primárnu,alebo idiopatickú. Hoci 
diagnostika kardiomyopatie vyžaduje vylúčenie etiologického faktora, 
jednotlivé znaky sú natoľko odlišné (ako klinicky, tak hemodynamic-
ky), že je možné následné stanovenie diagnózy. So zlepšením diag-
nostických techník sa táto skupina ochorení lepšie diagnostikuje, o-
chorenie sa významným spôsobom podieľa na kardiovaskulárnej mor-
bidite a mortalite a prevalencia sa zdá byť postupne sa zvyšujúcou. 
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Rozdelenie kardiomyopatií

Odborné kardiologické odporúčania delia kardiomyopatie

do 2 základných skupín: na primárne KMP (postihnutý je

Predovšetkým, alebo iba srdcový sval) a sekundárne KMP

(poškodenie myokardu v súvislosti s iným základným ocho-

rením). Sekundárne KMP odpovedajú skupine špecifických

KMP, či špecifických ochorení srdcového svalu. Primárne

KMP ešte s ohľadom na prípadný genetický pôvod rozde-

liť na KMP geneticky podmienené, ďálej tzv.zmiešané (pre-

važne nie sú podmienené geneticky,(genetická väzba je

Iba v malom percente prípadov) a získané (nie je prítomná

genetická závislosť ochorenia). 

Klasifikácia

• Napriek viacerým výhradám v klasifikácii kardiomyopatií sa najviac uznáva 
klasifikácia WHO. Pri tejto klasifikácii sa pojmom kardiomyopatia striktne 
menuje ochorenie postihujúce myokard neznámou etiológiou. Ostatné 
postihnutia myokardu známou príčinou sa potom označujú ako špecifické 
ochorenia srdcového svalu.

• Teraz sa niekedy preferuje termín sekundárne kardiomyopatie na označenie 
pacientov so špecifickým postihnutím srdcového svalu, ktoré klinicky veľmi 
napodobňuje primárnu, alebo idiopatickú kardiomyopatiu. 

• Popisujú sa tri zakladné typy funkčného poškodenia: dilatačná
(charakterizovaná dilatáciou komôr srdca) s poruchou kontraktility a často so 
symptómami mestnavého zlyhania srdca, hypertrofická (neprimeraná 
hypertrofia ľavej komory, často asymetrická s postihnutím  septa), obvykle so 
zachovanou a zvýšenou funkciou kontraktility a reštrikčná s výrazným 
zhoršením diastolického plnenia. Väčšina sekundárnych foriem kardiomyopatií 
je charakterizovaná znakmi dilatačnej kardiomyopatie. Rozdelenie medzi týmito 
troma typmi kategórií nie je absolútne a môže byť prítomný určitý stupeň 
prekrývania. Niekedy v klinickej praxi je ťažké určiť presnú klasifikačnú triedu 
(ako napr.pri arytmogénnej  dysplázii pravej komory, včasnej, alebo „latentnej“ 
kardiomyopatii, alebopri mierne dilatovanej kardiomyopatii). 
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Súčasné rozdelenie

Súčasné rozdelenie kardiomyopatií je založené na 
fenotypickej klasifikácii. Na podklade nových poznatkov 
by mal byť zohľadnený i genetický podklad a podľa typu 
genetickej mutácie a celulárnej úrovni expresie kódova-

ného proteínu ich rozdeliť na cytoskeletálne KMP, 
sarkomerické KMP a KMP z poruchy iontových kanálov.

Dilatačná kardiomyopatia

Dilatačná kardiomyopatia je postihnutie srdcového svalu 
charakterizované dilatáciou dutín srdca a zhoršením

kontraktilnej funkcie srdca (systolickej funkcie) či už 
jednej, alebo oboch komôr srdca. U niektorých pacien-

tov je dominantným nálezom dysfunkcia kontraktility 
s mierne dilatovanou ľavou komorou srdca.
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Výskyt

• Výskyt je asi 5 – 8 prípadov na 100 000 v populácii za rok a tento 
počet sa mierne zvyšuje. Ďalej sa vyskytuje trikrát častejšie u mužov 
a u černochov, než u žien a belochov. Keďže príčina je vo väčšine 
prípadov nezistiteľná, veľké množstvo ochorení srdcového svalu 
môže viesť ku dilatačnej kardiomyopatii. 

• Je pravdepodobné, že tento stav predstavuje konečnú cestu, ako 
výsledok poškodenia myokardu množstvom cytotoxických, meta-

bolických, imunologických, familiárnych a infekčných mechanizmov.

Viacero pacientov má buď minimálne, alebo ani nemusí mať 
symptómy ochorenia, avšak dlhodobá prognóza nie je dobrá. U 
symptomatických pacientov odoslaných do centier až polovica 
zomiera do 5 rokov. 

Iba malá časť pacientov môže mať postupne aj klinické zlepšenie so 
zmenšením veľkosti srdca a zlepšením prežívania. 

Etiológia

• Je pravdepodobné, že ochorenie predstavuje spoločný prejav 
poškodenia myokardu viacerými inzultami. Hoci tieto príčiny nie sú 
známe, v centre pozornosti sú tri základné mechanizmy poškodenia: 
familiárne a genetické faktory, vírusová myokarditída a iné cyto-
toxické vplyvy a určité imunologické abnormality. 

• Familiárne vzťahy sú častejšie, než sa predpokladalo. U 20% 
pacientov je zistiteľná asociácia v prvej rodinnej generácii, kde sa 
predpokladá autozomálne dominantný prenos. Avšak postihnutie 
môže byť aj geneticky celkom heterogénne, či autozomálne rece-
sívne. Tiež sa popisujú zmeny v mitochondriálnej DNK. 
(Molekulárne genetické techniky sa pokúšajú identifikovať markery 
ochorenia: napr.jedným z markerov je angiotenzín-konvertujúci 
enzým DD genotyp, ktorý sa vyskytuje častejšie u pacientov 
s dilatačnou kardiomyopatiou). (Ďalším familiárnym metabolickým 
defektom je napr. karnitín, ktorého replécia viedla v niektorých 
pripadoch ku zlepšeniu myopatie.)
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Patofyziológia

• Patologickým podkladom je chronická fibróza a difúzny úbytok 
myokardiálnych myocytov, ktoré vedú postupne ku prejavom 
ochorenia, dilatácii, stenčeniu a neskôr ku kompenzačnému 
zhrubnutiu ostávajúceho myokardu s intersticiálnou fibrózou.

• Dôsledkom tohoto patologického procesu je zniženie systolickej 
funkcie komôr, ktorá sa prejaví nízkou ejekčnou frakciou. Srdcový 
výdaj sa udržuje tachykardiou a veľkým diastolickým plniacim obje-

jemom. Tento ďalej zvyšuje napätie v stene komory a následne 
zvyšuje spotrebu kyslíka v myokarde. Diastolická poddajnosť a tlak sa 
menia až v neskorej fáze ochorenia. Sekčný nález vykazuje zväčšenie 
a dilatáciu všetkých dutín srdca, viac však komôr, než predsiení. 
Zhrubnutie stien komory je menej vyznačené, ako by sa očakávalo od 
stupňa dilatácie. Často sú pritomné intrakavitárne uložené tromby, 
zvlášť v oblasti hrotovej. Koronárne artérie bývajú normálne. Nálezy 
histologické, ktoré sú získané pomocou metódy endomyokardiálnej 
biopsie vykazujú výrazné oblasti intersticiálnej a perivaskulárnej 
fibrózy. Miestami možno vidieť aj malé oblasti nekrózy a celulárnej 
infiltrácie, hypertrofie myocytov a ich degeneratívnych zmien. 

Klinický obraz

• Anamnéza. Symptómy ochorenia sa obvykle objavujú postupne. 
Niektorí pacienti sú dlho asymptomatickí, kým sa rozvinie po dobu 
mesiacov až rokov dilatácia ľavej komory. U iných sa vyvinú prvé 
symptómy zlyhania srdca po epizóde vírusovej infekcie,alebo 
myokarditídy. Potrebné je získať aj údaj o spotrebe alkoholu, ktorá 
býva jednou z najčastejších zistiteľných príčin a jeho abstinencia 
vedie často ku klinickému zlepšeniu. 

• Hoci sa môže vyskytovať v hocktorom veku, predsa len je najčastejšia 
v stredných vekových skupinách a u mužov. Najvýraznejšia sympto-

matológia je zo zlyhania ľavej komory a slabosť a únavnosť, ako prí-
znaky zníženia srdcového výdaja bývaju veľmi časté, podobne ako aj 
pokles tolerancie fyzického zaťaženia, pre zmenšenie perfúzie kos-
trového svalstva. Zlyhanie pravého srdca býva oveľa neskôr a je zlým 
znakom z hľadiska prognózy. U tretiny býva prítomná bolesť na hrud-
níku, ktorá môže poukazovať aj na spoluprítomnú ischemickú chorobu 
srdca. Zníženie vasodilatačnej rezervy koronárneho mikrovaskulár-
neho systému a následná subendokardiálna ischémia môžu vysvetliť 
častý negatívny koronarografický  nález na koronárnych artériách pri 
dilatačnej kardiomyopatii.



26. 3. 2020

6

Fyzikálne vyšetrenie

• Fyzikálne vyšetrenie. Obyčajne poukazuje na rôzny stupeň 
zväčšenia srdca, alebo zlyhania srdca. Systolický krvný tlak je 
normálny, alebo znížený a pulzný tlak je úzky ako odraz 
zmenšeného vývrhového objemu. Ak je prítomné závažné 
zlyhanie ľavej komory je prítomný pulsus alternans. Pri 
pravostrannom zlyhaní je prítomná zvýšená náplň krčných žíl, 
niekedy aj trikuspidálna regurgitácia. Ďalšími prí-znakmi 
zlyhania môžu byť hepatomegalia, periférne edémy a ascites. 
Poklopove bývajú posunuté hranice srdca oboma smermi, úder 
hrotu býva posunutý doľava. Pri prítomnej pľúcnej hypertenzii 
býva akcen-tácia druhej ozvy. Častým nálezom je presystolický 
galop (štvrtá ozva), ktorá predchádza príznaky manifestného 
zlyhania srdca. Systolické šelesty sú obyčajne prítomné 
z mitrálnej a zriedkavejšie z trikuspidálnej regurgitácie. Tento 
aukultačný nález je možné si zvýrazniť izometrickým 
handgripovým testom. Niekedy môžu byť príznaky systémovej 
embolizácie z trombov lokalizovaných v dutinách srdca a oveľa 
neskôr aj z dolných končatín. 

Diagnóza
• Na vylúčenie potenciálne reverzibilných sekundárnych príčin dilatačnej kardiomyopatie je 

potrebné vyšetrenie základných biochemických parametrov, vrátane fosforu v sére (hypo-
fosfatémia), kalcia (hypokalcémia), kreatinínu a urey (urémia), funkcie štítnej žľazy (hypo a 
hypertyreóza) a železa (hemochromatóza). Infekcia HIV býva častou nerozpoznanou prí-
činou zlyhania srdca. RTG snímok ukáže kardiomagaliu a redistribúciu pľúcnej interstici-
álnej vaskulatúry. Neskorým nálezom je intersticiálny, alebo alveolárny edém, či  pleurálny

výpotok. Na EKG častým nálezom je sínusová tachykardia, celé spektrum predsieňových a 
komorových tachyarytmií, pomalá progresia R kmitov a poruchy vedenia vzruchov, zvlášť 
blokády ľavého Tawarovho ramienka. Niekedy su pritomné i Q-kmity (ak je prítomná výz-
namná fibróza ľavej komory). Často sú prítomné aj zmeny repolarizačného úseku (abnor-
mality ST segmentu  a T vlny). Monitorovanie EKG ukazuje na viaceré druhy komorových  
dysrytmií (u polovici je detegovateľná nepretrvávajúca komorová tachykardia). Prítomná 
komplexná komorová dysrytmia však nie jednoznačne predikuje prognózu pacienta s dila-
tačnou kardiomyopatiou z hľadiska náhlej srdcovej smrti. Komplexná dysrytmia prítomná 
pri Holterovom monitorovani EKG však je markerom rozsahu poškodenia myokardu pri 
dilatačnej kardiomyopatii. V niektorých prípadoch (zvl.u detí) supraventrikulárne a komoro-
vé tachyarytmie môžu byť príčinou dysfunkcie komôr srdca. V týchto prípadoch býva spo-
malenie frekvencie a obnovenie sínusového rytmu preto terapeutické. Dvojrozmerná a dop-
plerovská echokardiografia sú veľmi užitočnými metódami pre určenie stupňa zhoršenia 
funkcie ľavej komory a môžu tiež vylúčiť sprievodné postihnutie chlopňového a perikar-
diálneho ochorenia. Vyšetrenie umožňuje určiť veľkosti všetkých dutín srdca, hrúbky stien 
komôr, výpotku v perikarde a prítomnosť nástenných trombov. Echodopplerovské vyšet-
renie umožňuje kvantifikovať mitrálnu (a trikuspidálnu) regurgitáciu. Kombinácia s dobuta-
mínovým testom môže identifikovať pacientov s prítomnou dysfunkciou ľavej komory pri 
ischemickej chorobe srdca a tým ich odlíšiť od dilatačnej kardiomyopatie. Radionuklidová 
ventrikulografia môže priniesť podobnú informáciu, ako echokardiografické vyštrenie. Iba 
niektorí pacienti s dilatačnou kardiomyopatiou sú indikovaní na koronarografické vyšetre-
nie. Pri katetrizácii však je často užitočnou vyšetrovacou metódou endomyokardiálna biop-
sia z ľavej, alebo pravej komory.
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Základné charakteristiky

ĽK (a  obvykle aj PK) sú dilatované. 

Dyskinéza ĽK, hrotu, so zlyhaním oboch

komôr, prítomná tretia ozva, zvýšená náplň

krčných žíl, môžu byť šelesty z mitrálnej a

trikuspidálnej regurgitácie.

Rtg:  zväčšenie štyroch dutín, redistribúcia pľúcnej 

cievnej kresby

ECHOKG: dilatácia komôr a globálna porucha 

kontraktility

Liečba

• Keďže príčina idiopatickej dilatačnej kardiomyopatie nie je známa, špecifická liečba nie je zatiaľ možná. 
Symptomatickí pacienti so zlyhaním srdca sú liečení štandardnými postupmi, ako pri iných druhoch zly-
hania srdca. Režim, diétne opatrenia a farmakologická liečba umožňuje kontrolovať symptómy pacien-tov, 
avšak iba transplantácia srdca a niektoré novšie vazodilatanciá a betablokátory viedli ku predľženiu 
prežívania týchto pacientov. Liečba srdcového zlyhania a nízkeho srdcového výdaja závisí na vhodnej 
rovnováhe zníženia dozataženia, pozitívne inotrópnych látok a zníženia predzaťaženia. Cieľom je dosiah-
nuť optimálny srdcový výdaja a obmedziť systémoví a pľúcne žilové mestnanie. Základom liečby je zní-
ženie pred i dozaťaženia pomocou inhibítorov ACEI a dnes aj ARB, ktoré zlepšili prognózu tejto skupiny 
pacientov. Diuretiká sa podávajú na udržanie pravo a ľavostranných plniacich tlakov pod hodnotami, kto-
ré vedú ku vzniku pľúcneho edému, alebo významného mestnania v pečeni. Digitalisové glykozidy majú 
svoje postavenie ako látky s pozitívne inotrópnym účinkom a pri kontrole frekvencie komôr u pacientov 
s fibriláciou predsiení. Krátkodobé infúzie dopamínu, alebo dobutamínu sa používajú iba pri náhlych 
zhoršeniach zlyhania. Podobne aj glukokortikoidy s azatioprinom a cyklosporínom sa doporučujú iba 
v pripadoch biopticky dokázaných aktívnych myokarditíd.Vazodilatancia ako hydralazín a nitráty majú 
svoje miesto v tejto skupine pacientov, podobne ako MRA. Liečba betablokátorom (carvedilol, bisoprolol, 
metoprolol-MR, nebivolol) je dobre tolerovaná a vedie ku zlepšeniu symptomatológie,telesnej kapacity i 
prežívania. Mechanizmus pôsobenia nie je známy. Je aj additívny účinok beta a alfablokátorov na zníženie 
mortality pacientov s dilatačnou kardiomyopatiou. Pre možný vzťah ku abnormalitám v oblasti mikrocir-
kulácie a abnormálnej výmeny kalcia je dnes indikovaná aj liečba antagonistom kalcia (amlodipín) u sku-
piny pacientov s dilatačnou kardiomyopatiou. Ide však o liečbu druhej línie. Hoci nie sú dôkazy o tom, že 
antiarytmická liečba vedie ku prevencii náhlej srdcovej smrti u týchto pacientov, je indikovaná v liečbe 
symptomatických arytmií. Ukazovateľom je pozitivita vyšetrenia neskorých komorových potenciálov.  
Väčšina antiarytmík má depresívny účinok na kontraktilitu myokardu. V individuálnych prípadoch sa na 
zvládnutie refraktérnych symptomatických komorových tachyarytmií indikuje aj implantácia kardioverter-
defibrilá-tora. Chronická perorálna antikoagulačná liečba sa indikuje u pacientov s dilatačnou kardiomyo-
patiou pre vysoký výskyt nástenných trombov. Pacienti so závažnou dysfunkciou ľavej komory (EF <
25%), anamnézou tromboembolických komplikácií a fibriláciou predsiené majú najväčšie riziko trombo-
embolických komplikácií. 
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Chirurgická liečba

U niektorých pacientov sa indikuje náhrada chlopne pri 
významných regurgitáciách,avšak výsledky nie sú uspokojivé 

pre stupeň už preexistujúcej srdcovej dysfunkcie a poškodenia. 
U vhodných pacientov môže byť alternatívou transplantácia 

srdca, 5-ročné prežívanie je až 70%.

Tam, kde nie je vhodná transplantácia srdca, môže sa použiť 
myoplastika, alebo translokácia svalu latissimus dorsi, ktorou

je snaha o zlepšenie výkonnosti srdca, avšak dlhodobé výsled-

ky nie sú priaznivé. 

Hypertrofická kardiomyopatia

Hypertrofická kardiomyopatia je 
charakterizovaná koncentrickou 

hypertrofiou nedilatovanej ľavej, alebo 
pravej komory.
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Etiológia 

Etiológia je dedičná, predpokládá sa, že mutácia 7 dosiaľ 
známych génov spôsobuje 80 - 90 % případů HKMP. 

Dominujúca je autozomálne dominantná dědičnosť, penetrancia 
je závislá na veku, nezriedka nekompletná a variabilná i u detí a 

pacientov. Mutácie spôsobujú poruchy sarkomerických 
proteínov, boli identifikované mutácie génov pre ťažké řeťazce 
β-myozínu (β-MHC), troponín T, troponin I, tropomyozín, proteín 

C viažúcí myozín a dva ľahké reťazce myozínu.

Genetika

Je známe z klinickej praxi, že sú rôzne stupne hypertrofie srdca, rôzny

je výskyt náhlej smrti a rôzna je i prognóza u pacientov s hypertrofickou

kardiomyopatiou. Môže to byť pre alelickú (viac než jedna mutácia na

tom istom géne pre chorobu), tak aj nealelickú (mutácia viacerých gé-

nov, ktoré spôsobujú chorobu) heterogenitou. Klinické štúdie ukazujú,

že rôzne mutácie v géne β-MHC sú združené s rôznou penetranciou a

rôznym prežívaním pacientov. Napr. mutácia Arg403Gln je spojená so

zlou prognózou (50% mortalita vo veku 45 rokov), zatiaľčo mutácia

Arg403Trp má iný fenotyp bez malígneho priebehu. Pacienti s mutá-

ciami T troponínu majú iba miernu hypertrofiu, ale vysoké riziko náhlej

smrti a podobne zlú prognózu ako pacienti s malígnymi mutáciami 

β-MHC. Třeba aj hľadať možné asociácie s polymorfizmami, ktoré už

boli ojedinele detekované.
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Nálezy 
Typický je malý objem ľavej komory, jej tvar sa prirovnáva k baná-

nu, vysoká EF, zvýšené parametre kontraktility a zvýšenie plniace-

ho tlaku ľavej komory pre jej diastolickú dysfunkciu.

Rozoznávame formy neobštrukčnú a obštrukčnú. Obe formy sú

asi rôznym štádiom tej istej choroby. U obštrukčnej formy vedie

kontrakcia hypertrofického septa spolu so súčasným abnormál-

nym pohybom predného cípu mitrálnej chlopne smerom dopredu

k septu k funkčnej systolickej obštrukcii výtokového traktu ľavej

komory („subaortálna muskulárna stenóza“). Mení sa i poloha

zadného cípu, takže dochádza ku funkčnej mitrálnej regurgitácii.

Charakter obštrukcie je dynamický, narastá pri zvýšení kontrakti-

lity a znížení preloadu alebo afterloadu. Zhoršuje se preto vstoji,

pri tachykardii, hypovolémii, pri Valsalvovom manévre, po pozi-

tívne inotropných látkach a po nitrátoch, zmenšuje sa po beta-

blokátoroch, verapamile a v podrepe. Hemodynamicky môže zá-

važná hypertrofická obštrukčná kardiomyopatia napodobňovať

aortálnu stenózu, kedy pri normálnej, alebo zvýšenej EF je zvlášť

pri námahe nedostatočný tepový objem.

Diagnóza

• V klinickom obraze dominuje námahová dýchavica (vysoký plniaci tlak v ĽK), 
námahová angina pectoris (výtoková obštrukcia, zmeny myokardiálnych 
tepien, ischémia hypertrofického myokardu), námahové synkopy (zväčšenie 
výtokovej obštrukcie pri záťaži) a palpitácie (arytmie). U malej časti môže dôjsť 
ku náhlej smrti. Všetky prejavy sa zhoršujú pri záťaží a podaním pozitívne 
inotrópnych látok. U části pacientov sa v priebehu srdce zväčší a vzniká 
srdcové zlyhávanie.

• Nález na srdci: Hmatná i IV. ozva, Auskultačne I., II., IV. ozva, u obštrukčnej 
formy ejekčný systolický šelest vľavo parasternálne s vírom. Môže splývať s 
mitrálnym regurgitačným šelestom. Na RTG je srdce nezväčššené, na EKG 
hypertrofia ľavej komory so zmenami úseku ST-T, niekedy patologické kmity Q 
(hypertrofie septa), symetricky negatívne vlny T, blokády vedenia a nejrôznejšie 
arytmie.

• Echokardiografické vyšetrenie: Nejčastejší nález je asymetrická hypertrofia 
septa. Nie je ale špecifická pre toto ochorenie. Hypertrofické septum je 
hypokinetické, naproti tomu voľná stena je hyperkinetická, celková EF je 
zvýšená. Nezväčšená dutina ľavej komory,  diastolická dysfunkcia. U 
obštrukčnej formy je dopredný systolický pohyb predného cípu mitrálnej 
chlopne. Systolický tlakový gradient mezi ľavou komorou a jej výtokovým 
traktom.
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Diferenciálna dg

Potrebné je odlíšenie chlopňovej 
aortálnej stenózy a neprimeranej 

hypertrofie ľavej komory u 
hypertenzného srdca. 

Liečba

• Doporučuje se trvalé obmedzenie tažkej telesnej záťaži (vrcholový 
šport) na prevenciu náhlej smrti, inak omedzenia podľa 
symptomatológie. Dlhodobá liečba betablokátormi, alebo kalciovými 
antagonistami (verapamil) zníži funkčnú obštrukciu v symptómoch a 
zlepší kvalitu života. Nedokáže však zabrániť náhlej smrti. Podľa 
symptómov možno opatrne podávať diuretiká a vazodilatátory. 
Pacienti s arytmiami (Holterovské EKG) sú liečení antiarytmikami. 
Liekom je amiodaron, (event.sotalol), Implantácia ICD je podľa  
indikačných kritérií. Všetky pozitívne inotrópne látky sú 
kontraindikované, aj pri srdcovom zlyhávaní.

• U symptomatických pacientov, vyžadujúcích značné obmedzenie režimu a 
medikáciou, prichádzajú do úvahy 3 postupy: 

• 1. Kardiostimulácia.  

• 2. Chirurgické zákroky (myektómia, myotómia), ev. s náhradou mitrálnej 
chlopne (a často i s kardiostimulátorom). 

• 3. Perkutánna transluminálna septálna myokardiálna ablácia.  
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Prognóza 

Je oveľa priaznivejšia, než u DKMP, pacienti väčšinou 
nemajú skrátené prežívanie. Hlavným rizikom je náhla 

smrť, spôsobená najčastejšie fibrilácíou komôr, 
výnimočne je hemodynamicky podmienená pri závažnej 

obštrukcii, alebo v dôsledku akútnej ischémie. 
Najvýznamnejšími prediktormi náhlej smrti sú rodinná 
anamnéza, závažné komorové arytmie, synkopy, malá 

dutina ľavej komory, vek pod 30 rokov. 

Základné charakteristiky

Významná hypertrofia, často asymetrická so

zhrubnutím septa ostatnej steny ĽK, zväčšená

pulzácia karotíd, výrazná 4 ozva, systolický šelest

na báze vľavo parasternálne a apikálne z mitrál-

nej regurgitácie.

RTG: mierne zväčšenie srdca.

ECHOKG: asymetrická hypertrofia septa, systol.

dopredný pohyb mitrálnej chlopne, mitrálna regur-

gitácia a gradient vo výtoku dopplerovsky
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Reštrikčná kardiomyopatia

Restriktívne plnenie a znížený diastolický objem jednej,

alebo oboch komôr s normálnou, alebo temer normálnou

systolickou funkciou, steny komôr sú nehypertrofované, 
alebo iba málo zhrubnuté. Porucha funkcie je spôsobená 
zhrubnutím subendokardiálnej oblasti. Ide o vzácnu cho-
robu(u nás iba okolo 5 % kardiomyopatií,v trópoch častá. 

Etiológia

Reštrikčná KMP je niekedy familiárna. Predpokladá sa au-

tozomálne dominantná dedičnosť. Môže byť združená s

distálnou kostrovou myopatiou. 

Získanou formou je endomyokardiálne ochorenie.

Endomyokardiálna fibróza sa vyskytuje v tropických ob-

lastiach. Okrem nich je veľmi podobný stav nazývaný his-

toricky „Loefflerova endokarditída“ ako súčasť hypereozi-

nofilného syndrómu. Podkladom choroby je ukladanie akti-

vovaných eozinofilov do cytoplazmy kardiomyocytov.

Z ďalších príčin spôsobujú reštriktívne postihnutie srdca in-

filtrativne (extracelulárne ukladanie substancií, najčastejšie

amyloidóza) a tezaurizmózy (intracelulárne ukladanie sub-

stancií), hypertenzia, karcinoid, cytostatiká, radiácia.
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Patofyziológia 

• Mierne až stredné zvýšenie hmotnosti srdca, dilatácia 
oboch predsiení, časté tromby v uškách, normálny ob-
jem komorových dutín. Dutina pravej komory sa zväč-
šuje v závislosti na jej primárnom postihnutí a na vyví-
jajúcej sa pľúcnej hypertenzii. V myokarde je roztrúsená 
fibróza, ktorá často postihuje aj prevodový systém. 
Endomyokardiálne postihnutie vedie k lokalizovanej 
fibróze, ktorá môže postihovať aj atrioventrikulárne 
chlopne a spôsobovať ich stenózy, alebo regurgitacie. 
Srdce býva nezväčšené, komorové dutiny významne 
obliterované endokardiálnymi zhrubnutiami.

• Hemodynamika

• Znížená diastolická funkcia, zvýšenie plniaceho tlaku ĽK 
a pľúcnych tlakov, iba málo obmezená systolická funkcia 

Diagnóza

• V klinickom obraze dyspnoe, únava, vedúcim syndrómom je pra-
vostranné  zlyhanie. Auskultačne sú prídatné ozvy v diastole, alebo 
regurgitácia na atrioventrikulárnych chlopniach. Zvýšenie žilného 
tlaku. Paradoxný pulz obvykle nezjistíme. U pokročilých stavov sú 
známky nízkeho minútového objemu so sínusovou tachykardiiou a 
malým tepovým objemom, s častými tromboembolickými kompliká-
ciami. Ochorenie sa často odhalí až pri rozvinutom klinickom obra-
ze. 

• RTG: nezväčšené srdce, známky plúcnej stázy s Kerleyovými 
líniami, môže býť prítomná i tekutina v pleurálnej dutine. 

• EKG: nízká voltáž, často fibrilácia predsiení, poruchy prevodu, 
nešpecifické zmeny úseku ST-T. 

• Echokardiografie: neposkytuje tak jednoznačný obraz, ako u 
DKMP a HKMP: mierne zhrubnutie stien komôr, nezväčšené dutiny 
komôr (event.zmenšené), zväčšené predsiene, systolická funkce je 
takmer normálna, dopplerovsy: reštrikčné plnenie komôr, často 
mitrálna alebo trikuspidálna regurgitácia, často perikardiálny 
výpotok.
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Základné charakteristiky

Zhoršená relaxácia (znížená compliancia)

často pre infiltráciu komôr, pravostranné

zlyhanie, hepatomegalia, periférne edémy.

RTG: mierne zväčšenie srdca.

ECHOKG: EF je zvyčajne normálna, zväč-

šenie hrúbky stien komôr pri infiltratívnych 

postihnutiach, typické je zväčšenie oboch 

predsiení, dutina ĽK je zmenšená. 

Diferenciálna dg

Základom je rozlíšenie medzi reštrikčnou KMP a 
konstriktívnou perikarditidou, pre zásadné rozdiely 

v liečbe. Je potrebné využiť všetky dostupné vyšetrenia 
od fyzikálneho, EKG, RTG, echokardiografie až po 

katetrizáciu. Na konečnú diagnózu je niekedy potrebné 
použite aj CT, NMR a biopsie.
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Liečba

• Symptomaticky diuretiká, antiarytmiká na opti-
malizáciu rytmu srdca a frekvencie. Podľa pot-
reby antikoagulaciá, 

• Elektroterapiu (KS, ICD) zvažujeme u pacientov  
s refraktérnymi symptómami u idiopatickej reš-
trikčnej KMP. U endomyokardiálnej fibrózy v po-
čiatočných štádiách kortikosteroidy a cytostatiká, 
v neskorých excízie fibrotického myokardu a ná-
hrady chlopní.

• Prognóza

• Prognóza je daná srdcovým zlyhaním, je horšia 
u mladších, než u dospelých. 

Arytmogénna dysplázia PK

• Ako klinická jednotka bola definovaná iba nedávno (r.1961 Fontainem, r.1977, 
ktorý ju zaradil mezi kardiomyopatie).

• Definicia

• Arytmogénna dysplázia (kardiomyopatia) pravej komory (ADPK) je vrodené, 
geneticky podmienené ochorenie, charakterizované progredujúcou 
nehomogénnou náhradou svaloviny pravé komory tukovým, alebo tukovo-
väzivovým tkanivom. Je jednou z hlavných príčin náhlej smrti u mladých osôb.

• Etiológia

• Jedná sa o geneticky podmienené ochorenie. Väčšina foriem je autozomálne 
dominantne dedičná. Sú známe aj 2 formy autozomálne recesívne dedičné.  
Výskyt a epidemiológia

• Presný výskyt ochorenia nevieme, lebo ľahké prípady unikajú diagnostike. 
Pozitívna rodinná anamnéza je u 30 - 50 % prípadov. Dedičnosť je obvykle 
autozomálne dominantná s inkompletnou penetráciou. Sú aj regionálne 
rozdiely (severné Taliansko a niektoré ostrovy v Egejskom mori). Pri biopsiách 
u pacientov mladších ako 65 rokov, ktorí z plného zdravia zomreli na náhlu  
smrť, bola ADPK zistená u 5 % pacientov (v Taliansku je prevalencia klinicky 
manifestnej ADPK u viac ako 0,6 ‰ populácie). 

• Vyskytuje sa s prevahou u mužov (3 - 4 : 1). Typickým pacientom je muž v 3. 
dekáde života. 
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Patofyziológia

• Je charakterizovaná postupnou náhradou myokardu PK 
väzivovým a tukovým tkanivom. Premena začína typicky 
iba v niektorých oblastiach PK, pozdejšie je v celom jej 
rozsahu a obvykle zasahuje aj čásť LK. Najmenej často 
býva postihnuté mezikomorové septum.

• Obvykle zasahuje stenu PK v celom rozsahu 
(transmurálne), u menšej časti pacientov ide o vrstvy, 
alebo ložiská, vzácne sú zmeny iba mikroskopické.

• Histopatologicky: segmentárna až difuzna ložisková 
tuková a tukovo-fibrózna prestavba myokardu PK. 
Zhruba u 1/2 pacientov sa nachádza postihnutie aj ľavej 
komory, kde je nález výrazne variabilný.

Klinika

• Degenerácia svaloviny PK vedie ku vzniku arytmogénnych ložísk, 
PK sa dilatuje so zvýšením enddiastolického tlaku a vývojom trikus-
pidálnej insuficiencie, a v neskorom štádiu dochádza ku vývoju pra-
vostranného zlyhania srdca. Niekedy je aj obojstranné srdcové zly-
hávanie.

• Príznaky: prebieha dlho asymptomaticky, iba čásť pacientov poci-
ťuje palpitácie, únavnosť, závraty, stavy slabosti a synkopy pri výs-
kyte arytmií. Až u 1/3 - 1/2 pacientov je prvým a posledným prízna-
kom náhla smrť!

• Klinický obraz: u 50 % pacientov je klinické vyšetrenie negatívne. V 
rozvinutom štádiu nachádzame systolický šelest nad dolným ster-
nom z trikuspidálnej regurgitácie, rozštep II. ozvy nad pľúcnicou a 
vzácne i III. a IV. ozvu nad pravým srdcom. V neskorom štádiu sa 
objavujú príznaky zlyhania pravého srdca, alebo obojstranné zly-
hanie.
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Dg

• EKG: u 1/2 pacientov sú elektrokardiografické abnormality: inverzia 
T vľn nad prednou stenou (zvody V1-4), alebo obraz 
neischemických elevácií ST vo zvodoch V2-4. Častým nálezom je 
pozitivita neskorých komorových potenciálov.

• Holterovo monitorovanie: komplexné komorové extrasystoly a 
komorovú arytmiu (môžu viesť až ku komorovej tachykardii až 
fatálnej fibrilácii komôr). Súčasne sú aj supraventrikulárne arytmie.

• Zobrazovací metody: echokardiografie, CT ev. i s podaním 
kontrastu, nukleárna magnetická rezonancia (NMR). 
Endomyokardiálna biopsia nebýva obvykle výťažná pre 
nehomogénny charakter zmien štruktúry PK.

• Programovaná stimulácia komôr verifikuje prítomnosť malígnych 
arytmií a pomáha zhodnotiť účinnosť antiarytmickej liečby, indikovať 
implantáciu ICD.

Liečba

• Základom farmakoterapie je antiarytmická liečba: sotalol, 
amiodaron, alebo  kombinácie antiarytmík: amiodaron s 
betablokátorom. Pri zachytených malígnych arytmiách, alebo 
synkopách je na prvom mieste implantácia 
kardioverteru/defibrilátoru (ICD). Pri pretrvávajúcej vysokej 
frekvencii malígnych komorových arytmií: radiofrekvenčná ablácia, 
ak elektrofyziologické mapovanie odhalí izolované ložisko arytmií, 
vo veľkostí dostupnej tomuto zákroku.

• Chirurgické metódy sa už realizujú výnimočne (vysoká mortalita).

• Pri zlyhávaní pravej komory podávame diuretiká, ACEI a 
antikoagulačnú léčbu a je vhodné uvažovať o transplantácii srdca.

• Systémové opatrenia: vyhýbať sa fyzickej námahe, vrátane 
športovej činnosti.



26. 3. 2020

19

Prognóza

Pred zavedením implantacie ICD do terapie bola prognóza vyslovene 
nepriaznivá s ročnou mortalitou 5 - 10 %. Ukazatele sú: výskyt synkop, 

dilatácia PK so zvýšením enddiastolického tlaku, súčasné postihnutie aj 
ĽK, zachytené malígne arytmie, predľžený QT interval a príznaky 

zlyhávania srdca. Pokiaľ pacienti dluhodobo prežívajú arytmogénne 
štádium, sú ohrození pravostranným (alebo obojstranným) srdcovým 
zlyhaním. Krátko- a strednedobá prognóza je príaznivejšia. Cenné je  
základné genetické vyšetrenie, pretože sa ukazuje, že je v príamom 

vzťahu k prognóze.


