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Endokarditídy

• Definícia: ide o zápalové ochorenia 

endokardu, spôsobené vplyvmi viacerých 

vyvolávateľov, hyperergicko-alergických 

reakcií a systémových ochorení. 

• Pre včasnú diagnostiku endokarditídy je 

dôležité predovšetkým myslieť na možnosť 

jej vzniku.

Endokarditídy

Abakteriálne endokarditídy: patria sem reumatická 
endokarditída, endokarditídy pri kolagenózach, reumatoidnej 

artritíde, ankylotizujúcej spondylitíde a abakteriálna 
trombotická endokarditída.

Infekčné endokarditídy: sem zaraďujeme bakteriálnu 
endokarditídu s akútnym, alebo subakútnym (endocarditis 
lenta) priebehom a mykotickú endokarditídu. Kým častosť 
výskytu infekčných endokarditíd je približne stacionárny, 

reumatických endokarditíd je viac.
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Endokarditída

Infekčná endokarditída je endovaskulárna mikrobiálna infekcia 

kardiovaskulárnych štruktúr (napríklad natívnych chlopní, endokardu 

komory alebo predsiene) zahŕňajúcich endarteritídu veľkých 

intratorakálnych ciev (napríklad ductus arteriosus patens, 

artériovenózne skraty, koarktácia aorty), alebo intrakardiálne cudzie 

telesá (napríklad protetické chlopne, elektródy kardiostimulátora 

alebo ICD, chirurgicky vytvorené konduity), ktoré prichádzajú do 

styku s krvou. 

Včasnou charakteristickou léziou IE je vegetácia rôznej veľkosti, 

obsahujúca trombocyty, erytrocyty, fibrín, zápalové bunky a 

mikroorganizmy.

Zmeny, ktoré ako prvé možno vidieť pri echokardiografickom vyšetrení, 

sú deštrukcia, ulcerácia alebo tvorba abscesu.

Klasifikácia endokarditíd

Oproti starším klasifikáciám, ktoré rozlišujú 

akútnu, subakútnu a chronickú,

súčasná klasifikácia posudzuje: 

a) aktivitu ochorenia a recidívy, 

b) diagnostický stav, 

c) patogenézu,

d) anatomickú lokalizáciu, 

e) mikrobiologický aspekt.
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Klinika

Prejavy: ako akútna, rýchlo progredujúca infekcia, alebo ako 
subakútna alebo chronická choroba iba s nízkou horúčkou a 
nešpecifickými symptómami. 

Horúčka: nešpecifický,ale najčastejší symptóm. Môže varírovať od 
vysokých hodnôt s triaškami a vyčerpanosťou pri akútnej 
stafylokokovej po

prolongované febrilné stavy spojené s celkovou nevoľnosťou, 
slabosťou, artralgiami a stratou hmotnosti pri subakútnychs 
streptokokových infekciách. Prvotne sa prepokladajú aj 
respiračné alebo abdominálne infekcie. 

Ďalšie symptómy sa objavujú ako následok komplikácií. Deštrukcia 
chlopne je príčinou zvýšeného skracovania dychu, nočnej 
dýchavice, ortopnoe, alebo aj akútneho pľúcneho edému. 

Srdcové šelesty u febrilného pacienta sú kľúčovým nálezom. 
Osobitne sú dôležité novovzniknuté regurgitačné šelesty alebo 
zvýšená intenzita preexistujúcich.

pokrač.

Embolické alebo imunologické komplikácie z vaskulárnej 

oklúzie v systémovej cirkulácii sa prejavujú ako mozgová 

ischémia alebo hemorágia, ischémia končatín, 

intestinálne infarkty alebo malé kožné lézie, lokalizované 

najmä na prstoch, palcoch alebo očiach. 

Septické pľúcne infarkty s pleuritickou hrudnou bolesťou u

narkomanov sú typickými prejavmi pravostrannej 

endokarditídy.
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pokrač.

Typické klinické prejavy v pravom srdci zahŕňajú triašku, horúčku, 

nočné potenie, nevoľnosť a symptómy pľúcnej embolizácie. Pacienti 

s pravostrannou získanou v komunite často vyhľadávajú lekára pre 

podozrenie na zápal pľúc. 

Na rozdiel od ľavostrannej periférne stigmy a kardiálne symptómy 

obvykle chýbajú. Kašeľ a pleuritická hrudná bolesť sa vyskytujú 

v 40 – 60 %  Hemoptýza a dyspnoe sa zaznamenávajú 

príležitostne. 

RTG hrudníka ukáže u 70 – 85 % pacientov nodulárne infiltráty s alebo 

bez dutín, multifokálnu pneumóniu, výpotky alebo pyopneumotorax  

Občas je poškodenie pľúc rozsiahle a vznikne respiračná 

insuficiencia.

Etiológia a patogenéza

• Reumatická endokarditída.

• Ide o viscerálne manifestácie akútnej reumatickej horúčky 
(postihnutie srdca u detí je asi u 70% prípadov). Je komplexný 
imunologický

• stav s tvorbou skrížene reagujúcich protilátok proti 
streptokokovým antigénom a antigénom s predominujúcou 
lokalizáciou v endokarde,

• ako zjavne geneticky podmienená hyperergicko-alergická 
reakcia organizmu po infekte betahemolytickým streptokokom 
skupiny A. Patologicky nachádzame zhrubnuté chlopne, 
príležitostne s trombotickým náletom, s ďalším priebehom do 
tvorby väzivového zjazvovatenia a pokračujúcou deštrukciou 
chlopne a zvápenatením.
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Infekčná endokarditída

Vyvolávatelia sú prevažne baktérie, zriedkavo huby (u oslabených pa-

cientov). Medzi najčastejšie patria: viridujúce streptokoky (viac u sub-

akútnych foriem), enterokoky, iné druhy streptokokov, zlatý stafylokok

(viac u akútnych foriem), stafylokok epidermidis (pri endokarditíde na

implantovaných protézach) a gram negatívne agens. V posledných ro-

koch pribúdajú infekcie stafylokokmi a gram negatívnymi baktériami u

pacientov vo vyššom veku. Predisponujúcimi faktormi na bakteriálne

osídlenie na chlopniach sú ich morfologické poškodenia (poreumatické

zmeny, vrodené, alebo získané ochorenia srdca, umelé chlopňové ná-

hrady, intravenózne aplikované narkotiká), ako aj zlý celkový stav pa-

cienta a oslabený organizmus. Ďalej sú to deštruktívne zmeny na

chlopniach s polypóznymi výrastkami a ťažkými exulceráciami s trhli-

nami chlopňových súčastí. V ďalšom priebehu sú nekrotické a fibrinóz-

ne zmeny v chlopňovej matrix so sekundárnymi kalcifikáciami.

Reumatická endokarditída

• 1-4 týždne po prekonaní streptokokovej infekcie (predovšetkým tonzi-
litída a faryngitída s febrilitami) dochádza ku opätovnému vzostupu 
teploty so zápalovými zmenami na kľboch. Všeobecná symptomato-
lógia pozostáva zo slabosti, potenia, alebo tachykardie. Diagnózu sta-
novíme za základe hlavných a vedľajších kritérií podľa Jonesa (dve 
hlavné a jedno vedľajšie,alebo jedno hlavné a dve vedľajšie kritérium)

• Hlavné kritéria sú: karditída, polyartritída, chorea minor, subkutánne 
uzlíky a erythema anulare. Medzi vedľajšie kritéria zaraďujeme: ho-
rúčku, artralgie, zvýšenú FW, leukocytózu, pozitivitu CRP, predľženie

nie QT intervalu na EKG, prekonanie streptokokovej infekcie, alebo 
reumatickej horúčky, alebo reumatického poškodenia srdca. Pri aus-
kultácii nachádzame novo sa objavujúci, alebo rýchlo sa meniaci še-

lest, či perikardiálny trecí šelest pri spolu sa vyskytujúcej perikardití-

de. Laboratórne nachádzame vysoký titer ASLO, alfa2 globulínu a 

protilátky proti myokardu. Častý je subklinický priebeh a reumatická 
karditída sa vyskytuje po 25.roku života zriedkavo. Komplikáciami sú

rekurentné priebehy ochorenia a florídny zápal. Diferenciálne diagnos-
ticky je potrebné odlíšiť subakútnu bakteriálnu endokarditídu, nereu-
matické myokarditídy a perikarditídy.
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Subakútna bakteriálna endokarditída

• Všeobecné symptómy nie sú charakteristické, napr.pretrvávajúca 
teplota, telesná slabosť a nevýkonnosť, či strata na telesnej 
hmotnosti.

• Pri vyšetrení nachádzame šelesty na srdci,petechie, periférne a cen-

trálne embolizácie, Oslerove uzlíky (modročervené bolestivé na ru-
kách a nohách), splenomegaliu, anémiu. EKG a RTG hrudníka 
nemajú špecifický nález. Laboratórne nachádzame zvýšenú FW, 
občas leukocytózu, zvýšenie alfa2 a gama globulínov, mikroskopic-
kú hematúriu a albuminúriu (postihnutie obličiek, Lőhleinova nefri-
tída). Diagnóza sa postaví na základe bakteriálneho nálezu v hemo-
kultúrach (potrebný je odber viacerých – aj 10 hemokultúr, z arte-
riálnej i venóznej krvi, počas niekoľkých dní z viacerých miest), (asi 
u 20% prípadov hemokultúry ostávajú negatívne). Pri echokardio-
grafii sa niekedy podarí zobraziť vegetácie na chlopniach. 

Akútna bakteriálna endokarditída

• Akútna bakteriálna endokarditída.

• Má krátky, ale dramatický priebeh, prítomná je 

symptomatológia sepsy s vysokými teplotami, 

niekedy spojená aj s poruchami vedomia.

• Prítomná je hepatosplenomegalia, 

kardiomegalia s patologickými zmenami na 

EKG, auskultačným nálezom šelestov na srdci 

a embolizáciami.
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Špeciálne formy priebehu

• Špeciálne formy priebehu ochorenia:

• Endokarditída pri kolagenózach: (Libmann-Sacksova pri 
lupus erythematodes disseminatus) – ide 
o nebakteriálnu verukóznu endokarditídu.

• Endokarditída pri reumatoidnej artritíde a ankylotizujúcej 
spondylitíde - pri uvedených ale iba zriedkavo dochádza 
ku chlopňovej chybe s hemodynamickými dôsledkami.

• Abakteriálna trombotická endokarditída: marantická, 
terminálna, alebo paraneopastická karditída nie celkom 
známej patogenézy, ktorá sa môže vyskytnúť pri 
viacerých ochoreniach.

Reumatická endokarditída

Liečba

• Reumatická endokarditída.

• Telesný pokoj na lôžku.

• Penicilín sa podáva iniciálne 2-3 milióny jednotiek denne po dobu 10 
dní (2-3x 1 miliónov jednotiek penicilínu G i.m., alebo 5x 400 000 IE  
p.o), neskôr minimálne 400 000 IE/denne až do odoznenia známok 
zápalu.

• Kortikosteroidy iniciálne 50-100 mg Prednisonu denne, potom 
postupná redukcia na 15-20 mg/denne a pokračuje sa v tejto dávke 
3-6 týždňov.         

• Ev.ohraničene salicyláty (3-5g/d).

• Profylaxia reumatickej endokarditídy.

• Profylaxia penicilínom na zníženie recidív u detí až do 18.roku 
života, u dospelých niekoľko rokov depotným penicilínom 1,2 mil.IE 
i.m. 3-4 týždenne. Dôležitá je sanácia zubov, hygiena a liečba 
fokálnej infekcie.
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Infekčná endokarditída

Liečba
• Chemoterapiu je potrebné podať tak skoro, ako je len možné (bakteri-

cídna antibiotická liečba). Pri akútnom priebehu širokospektrálne anti-
biotiká v kombinácii (napr.ampicilín+gentamycín,ev+flucloxacilín).

• Všeobecné orientačné odporúčania:

• 1.Na liečbu streptokokovej infekcie citlivej na penicilín (penicilín G

3x10 miliónov IE/d i.v + streptomycín 2x0,5g i.m. po dobu 4-6 týž.

Pri alergii na penicilín cefalosporíny (všeobecne v populácii je alergia 
na penicilíny 6%, rizikom je možná skrížená alergická reakcia pri 
betalaktamoch), alebo erytromycín + streptomycín.

• 2. Na liečbu enterokokovej infekcie a penicilín rezistentných strepto-

kokov ampicilín 4x5g/d i.v + gentamycín 3x80mg i.m po dobu 

4-6 týždňov.

• 3. Na liečbu stafylokokovej infekcie flucloxacilín 4x4g/d i.v. + amino-

glykozidy po dobu 4-6 týždňov. Pri alergii na penicilín cefalosporí-

ny (s rovnakým upozornením na možnú prítomnosť skríženej aler-

gickej reakcie) 

Chirurgická liečba

Chirurgická liečba: náhrada chlopní pri 
nezvládnutej infekcii s/alebo

zhoršujúcim sa srdcovým zlyhávaním, 
embolizáciách, perforáciách, alebo ruptúrach 

chlopní.
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Profylaxia infekč.endokarditídy

• Stomatologické, alebo iné chirurgické (inštrumentálne) zákroky 
vyžadujú profylaxiu u predisponujúcich srdcových chybách (aortálna 
stenóza a iné poreumatické chyby, hypertrofická kardiomyopatia 
s obštrukciou vo výtokovom trakte, vrodené srdcové chyby, ako aj 
u pacientov s už prostetickou náhradou chlopne po prekonanej 
bakteriálnej endokarditíde.  

• Pri stomatologických zákrokoch, tonzilektomii, ako i endoskopických 
a chirurgických výkonoch na respiračnom trakte. Liečba spočíva 
v podaní 30-60 min pred výkonom 2 mil IE penicilínu G i.v + 1g 
streptomycínu i.m. Pri alergii na penicilín 1-1,5g erytromycínu p.o. 

• Pri chirurgických výkonoch na urogenitálnom trakte a dolných čas-
tiach gastrointestinálnom trakte: 30-60 min pred výkonom 2g ampici-
línu i.v.+80mg gentamycínu i.v. Pri alergii na penicilín 1g cefalospo-
rínu i.m.(s rovnakým upozornením na možnú prítomnosť skríženej 
alergickej reakcie) +80mg gentamycínu i.v. 

Prognóza

• Pri reumatickej endokarditíde sa dnes letalita 
pohybuje v akútnej fáze pod 2%. Je však veľké 
riziko pri chybách po už prekonanej reumatickej 
karditíde.

• Pri infekčnej endokarditíde je letalita dnes okolo 
20-30%. Zlú prognózu majú pacienti po 
náhradách chlopní. U nich je potrebná veľmi 
skorá výmena prostetickej chlopne pri 
intenzívnej antibiotickej liečbe. 

• Priebeh ochorenia závisí na veku pacienta, 
sprevádzajúcich komorbiditách a čase, ako 
zavčasu sa podá antibiotická liečba. 
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Myokarditídy

Zápaly myokardu

Myokarditídy

Myokarditída je postihnutie srdca 
zápalovým procesom. Zápal môže 
postihovať myokard, interstícium, 

cievne elementy, alebo aj perikard. 
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Etiológia

• Myokarditídu môže vyvolávať celý rad vírusových, bakteriálnych, 
ricketsiových, protozoárnych i hubových agensov (v podstate každý 
infekčný agens môže vyvolať zápal srdca). 

• Infekčný agens môže viesť ku poškodeniu myokardu troma 
základnými mechanizmami: 

• a) vniknutím do myokardu,

• b) tvorbou myokardiálneho toxínu (napr.diftéria) a 

• c) imunologicky podmieneným poškodením myokardu. 

• Základným mechanizmom, ktorým dochádza ku postihnutiu myokardu 
pri vírusovej myokarditíde je bunkami mediovaná imunologická 
reakcia skôr na zmeny na povrchu buniek, alebo na nové antigény, 
ako na následok poškodenia buniek spôsobených replikáciou vírusu. 
Dôkazom je aj expresia výrazne zvýšených antigénov v hlavnom 
histokompatibilnom systéme, ktorú nachádzame v bioptických 
vzorkách u pacientov s myokarditídou. Svoju úlohu môžu však hrať aj 
protilátky proti intracelulárnym komponentom. U pacientov s myokar-
ditídou nachádzame aj myocyty,kde dochádza ku expresii ICAM-1 (in-
tercelulárnych adhezívnych molekúl). Predpokladá sa, že pretrvávanie 
expresie ICAM-1 hrá významnú úlohu v pretrvávaní zápalu. 

Priebeh 

• Myokarditída však nemusí byť zapríčinená len infekčným agensom, ale môžu ju 
spôsobovať aj alergické reakcie, farmaká, a môže sa vyskytnúť aj u systémo-
vých ochorení, ako pri vaskulitíde.  

• Myokarditída môže mať akútny, alebo chronický priebeh a môže sa vyskytnúť 
aj v tehotenstve. Identifikácia špecifického etiologického agens, ktorý zodpo-
vedá za infekčnú myokarditídu často závisí na extrakardiálnych nálezoch, 
pretože kardiovaskulárne znaky a príznaky sú často veľmi nešpecifické.

• Histologické nálezy sa menia v závislosti na štádiu ochorenia, mechanizme 
poškodenia myokardu a špecifických etiologických agensov.

• Postihnutie myokardu môže byť fokálne, alebo difúzne, ale najčastejšie sú lézie 
difúzne rozložené v myokarde.

• Preto klinické dôsledky závisia na rozsahu veľkosti a počte lézií. Na druhej 
strane aj jedna malá lézia, ktorá je lokalizovaná v prevodovom systéme môže 
mať závažné klinické následky. 

• Ale vo všeobecnosti histologické nálezy sú obyčajne nešpecifické a okrem 
určitých výnimiek biopsia myokardu zriedka objasní špecifický etiologický 
agens. 

• Priebeh myokarditídy môže byť klinicky rozdielny. 



26. 3. 2020

13

Klinický obraz

• Klinické prejavy myokarditídy môžu byť veľmi rozdielne od celkom 
asymptomatického stavu pri fokálnom zápale až po fulminantný 
priebeh s fatálnym zlyhaním srdca pri difúznej myokarditíde. 

• Iniciálna epizóda vírusovej myokarditídy často môže byť nerozpozna-
ná a môže event.viesť až ku „idiopatickej dilatačnej kardiomyopatii“. 
Priebeh vírusovej myokarditídy je teda veľmi rozdielny a zrejme závisí 
aj od genetickej predispozície daného pacienta. U väčšiny pacientov 
prebieha často nerozpoznaná. U časti pacientov sa môže prejaviť 
akútnym zlyhaním srdca. 

Niekedy nerozpoznaná myokarditída sa môže prejaviť poruchami 
rytmu srdca na zdanlivo štrukturálne normálnom srdci. U niektorých 
pacientov s bolesťami na hrudníku a angiograficky normálnymi 
koronárnymi artériami môže ísť o subklinickú myokarditídu, ktorá 
mala svoj začiatok niekedy v minulosti. 

Najčastejšou možnosťou je, že vírusová myokarditída kulminuje do 
dilatačnej kardiomyopatie, zrejme ako následok vírusom 
podmieneným imunologickým poškodením myokardu.

Myokarditída.

Akútna myokarditída je náhle vzniknuté zápalové ochorenie myokardu.

Zápal môže postihnúť myocyty, interstícium, vaskulárne elementy a často

súčasne aj perikard (spravidla priľahlý úsek endokardu). Často prebieha 

aj asymptomaticky. 

Postihuje predovšetkým mladých ľudí, najčastejšie ide o reumatickú 

myokarditídu, u starších býva zápalové postihnutie myokardu nás-

ledok iného ochorenia (zápal pľúc, viróza, infekčné ochorenia).

Etiológia: Reumatická, šarlachová, difterická, vírusová, ak.intersticiálna-

Fiedlerova.

Príznaky: V počiatočnom štátiu sú nepostrehnuteľné, neskôr sa začne 

prejavovať hlavne dýchavica, zníženie fyzického výkonu, zvýšená 

únavnosť a pocit tupšieho tlaku na hrudi.
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Dg

• Hoci u väčšiny pacientov  s infekčným ochorením sú prítomné 
prechodné elektrokardiografické abnormality, pacienti nemajú 
prítomné iné klinické prejavy myokarditídy. Predpokladá sa, že tieto 
elektrokardiografické zmeny odrážajú subklinické postihnutie myo-
kardu. Tým je možné si vysvetliť pitevné nálezy myokarditídy, ktorá sa 
vyskytuje až v 1%. Určitý stupeň poškodenia myokardu sa často vys-
kytuje aj u pacientov s akútnou perikarditídou (často je v subepikar-
diálnej lokalizácii). 

• Pretože je postihnutie myokardu subklinické u väčšiny akútnych 
infekčných ochorení, väčšina časť pacientov nemá špecifické príznaky 
vo vzťahu ku kardiovaskulárnemu systému. Na prítomnosť myokar-
ditídy môže poukazovať prítomnosť EKG abnormalít (ST segmentu a 
vľn T). Z hľadiska klinického pri postihnutí myokardu  sú často prí-
tomné nešpecifické symptómy, ako únavnosť, dyspnoe, palpitácie a 
určitý dyskomfort na hrudníku. Tento môže poukazovať na ischémiu 
myokardu, kým bolesť na hrudníku skôr  na postihnutie perikardu. 
V niektorých prípadoch klinický obraz (s bolesťou na hrudníku, EKG 
zmenami, zvýšenými enzýmami a regionálnymi poruchami kinetiky) 
môže dokonca napodobňovať aj infarkt myokardu.

Prístup k pacientovi:

• V anamnéze pátrame po horúčkovom ochorení, zvýšenej únavnosti, 
palpitáciách. Ak je prítomná dysfunkcia ľavej komory, potom 
pátrame po symptómoch zlyhania srdca. Často môže ochoreniu 
predchádzať infekcia horných dýchacích ciest.

•

• Pri fyzikálnom vyšetrení nachádzame teplotu. Obvyklým nálezom je 
tachykardia, ktorá nemusí byť proporcionálna ku teplote. Môže byť 
prítomné oslabenie prvej ozvy a protodiastolický galop (tretia ozva). 
Prechodne sa môže vyskytnúť systolický šelest na hrote (diastolický 
šelest je veľmi zriedkavý). 

• Iba pri závažnejšom stave sú prítomné  známky srdcového zlyhania. 
Srdce máva obyčajne normálnu veľkosť, ale v prípadoch zlyhania 
môže byť dilatované. Tiež sa môže vyskytovať embolizácia do pľúc, 
alebo do ostatného systému.
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Pokrač.

• Diagnostiku myokarditídy môžeme postaviť často na základe rozpoznania 
pridruženého systémového ochorenia a charakteristických klinických nálezov.

• Diagnózu vírusovej myokarditídy možno potvrdiť dôkazom vírusu v stolici, 
výteroch z hrdla, z krvi (hemokultúra), myokardu, alebo z perikardiálnej 
tekutiny, alebo významného (až štvornásobne) zvýšeného vzostupu vírus-
neutralizujúcich protilátok (komplement fixačnou reakciou), alebo titrom  
inhibície hemaglutinácie. Avšak kultivácie bývajú nezriedka negatívne a 
serologické testy zasa nediagnostické. A ani vo fatálnych prípadoch sa nemusí 
podariť dôkaz izolácie vírusu z myokardu pri pitve. 

• Často sa v diagnostike myokarditídy používa endomyokardiálna biopsia. 
Hraničné, alebo aj negatívne bioptické  nálezy ešte nevylučujú diagnozu. A ak 
je oddôvodnené z hľadiska klinického môžu sa robiť aj opakované endomyo-
kardiálne biopsie. Techniky molekulárnej biopsie (ktoré vyšetrujú tkanivo z en-
domyokardiálnej biopsie) v súčasnosti môžu prispieť ku zlepšenej diagnostike 
akútnej myokarditídy. Výkon sa realizuje v špecializovanom kardiologickom 
centre. Sekčným nálezom býva lokálne krvácanie vo veľmi mäkkom tkanive 
zväčšeného a hypertrofovaného srdca. Histologicky je vidieť zápalový infiltrát 
spolu so známkymi poškodenia myocytov. Tento infiltrát môže obsahovať roz-
ličný nález: polymorfonukleáry, lymfocyty, makrofágy, plazmatické bunky, eozi-
nofily aj veľké bunky. Pri bakteriálnej myokarditíde prevažujú polymorfonuk-
leáry, pri vírusovej  lymfocyty, pri hypersenzitívnej zasa eozinofily. Avšak rutín-
ne histologické vyšetrenie srdca zriedkavo vedie ku špecifickej diagnóze. Iba 
v niektorých prípadoch elektrónovomikroskopické a imunofluorescenčné 
techniky môžu byť prínosom v niektorých špecifických prípadoch. 

Liečba
• Liečba pacienta s myokarditídou prebieha na klinickom oddelení. Často je podporná a 

obyčajne zameraná na najhlavnejšie klinické prejavy ochorenia.

• Základným liečebným prístupom je pokoj na lôžku (alebo aspoň podstatné zníženie teles-
ného zaťaženia), pretože existujú experimentálne dôkazy o tom, že fyzická záťaž pri myo-
karditíde zhoršuje priebeh ochorenia. 

• Pretože myokarditída postihuje najčastejšie mladšie vekové skupiny, je potrebné obmedziť 
ich športové aktivity. Vo všeobecnosti sa doporučuje u športovca vynechať zaťaženie po 
dobu 6 mesiacov počas rekonvalescencie, kým nedôjde ku normalizácii veľkosti srdca a 
jeho funkcie hodnotenej neinvazívnymi vyšetrovacími metódami. K podpornej liečbe patria 
aj bežné princípy dietoterapie. 

• Pri zlyhaní srdca sa používajú všeobecné postupy liečby vrátane digitalizácie a diuretickej 
liečby, je však vždy  potrebné brať do úvahy fakt, že pacienti s myokarditídou sú viac citliví 
na digitalisové preparáty, takže je potrebné zvlášť monitorovať jeho možnú toxicitu. Závaž-
né symptomatické arytmie sa liečia antiarytmikami, avšak betablokátory sú pri tomto ocho-
rení menej vhodné pre ich negatívne inotrópny efekt. Návrat ku bežnému fyzickému zaťa-
ženiu je možný až po vymiznutí porúch rytmu srdca (aj u športovcov). Použitie kortikoidov 
je kontroverzné. Napriek tomu, že sa používali u akútnej vírusovej myokarditíde, pri experi-
mentálnej myokarditíde sa ukázala byť prítomná vyššia nekrotizácia  tkaniva a replikácia 
vírusu. Randomizované štúdie myokarditídy z hľadiska použitia imunosupresív nepouká-
zali na podstatné zlepšenie ejekčnej frakcie ľavej komory, alebo prežívania. 

• Nesteroidné antireumatiká: indometacín, salicyláty a ibuprofen, spolu s cyklosporínom sú 
kontraindi-kované počas akútnej fázy vírusovej myokarditídy (počas prvých dvoch týž-
dňov), pretože zvyšujú poškodenie myokardu. Na druhej strane nesteroidné antireumatiká 
sú bezpečné pri použití v neskorej fáze priebehu myokardititídy. V experimentálnych 
modeloch sa ukázal priaznivý účinok ACE-inhibítoru (kaptoprilu) v akútnej fáze myokar-
ditídy. V klinickej praxi sa uvažuje o použití nasledujúcich skupín liečiv: antivírusových 
látok, imunosupresív a monoklonálnych protilátok. Podobne aj látok, ktoré stimulujú tvor-
bu interferonu pri vírusových myo-karditídach. Pri bakteriálnych myokarditídach, ako aj in-
fekciách spôsobených atypickou pneumóniou a psitakózou sa používa antibiotická liečba.
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Prognóza myokarditídy

Závisí od druhu vyvolávajúceho agens a priebehu 
ochorenia, je ťažko túto predikovať na základe 

klinického priebehu. 

Časť pacientov prechádza napriek liečbe do dilatačnej 
kardiomyopatie a srdcového zlyhávania. 

Perikarditídy

Zápaly perikardu
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Perikarditídy 

Pri perikarditíde ide o zápal postihujúci viscerálny 
(epikard) a parietálny (perikard) listov perikardiálnej 

dutiny. 

Rozoznávame dve formy: fibrinóznu (pericarditis sicca) a 
serofibrinóznu (pericarditis exsudativa) s výpotkom. V 

závislosti na vyvolávajúcej príčiny seróznu, 
hemoragickú, purulentnú, alebo chylóznu.

Perikarditída

• Vrodené (kongenitálne)

• Získané:

Akútna (suchá,fibrinózna a exsudatívna)

Chronická

Rekurentná

Tamponáda srdca
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Etiológia

Infekčná perikarditída
vírusová, bakteriálna, fungálna, parazitárna

Perikarditída pri systémových autoimunitných ochoreniach

LE, RA, Polyarteritis nodosa, M.Bechterev 

Autoimunitný proces typ 2

Febris rheumatica, postkardiotomický sy (Dressler.sy) 

Perikarditída a perikardiálny výpotok pri chorobách okolitých orgánov

myokarditída, IM (p.epistenocadiaca), infarkt pľúc, pneumónia  

Perikarditída pri metabolických poruchách

urémia, myxedém, M.Addison, DM

Traumatická perikarditída/ožiarenie

Neoplastické postihnutie perikardu

primárne/sekundárne

Etiológia

Príčiny perikarditídy sú podobné, ako 
pri myokarditídach a veľmi často 
prebieha perikarditída súčasne s 
myokarditídou, a endokarditídou.
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Pankarditída

Zápal všetkých stien myokardu

Etiologické rozdelenie

• Akútna benígna idiopatická

• Vírusová

• Bakteriálna

• Tuberkulózna

• Uremická

• Perikarditida v priebehu malígnych ochorení

• Perikarditida spojená s akútnym infarktom myokardu:

• včasná - pericarditis epistenocardiaca 

• neskorá - Dresslerov poinfarktový syndróm

• Postperikardiotomický syndróm

• Pri hypotyreóze

• Cholesterolová perikarditída

• Chyloperikard

• Reumatická horúčka

• Systémové ochorenia spojiva
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Rekurentná p.

Termín rekurentná perikarditída zahŕňa 

1. intermitentný typ (rôzne dlhý asymptomatický 
interval bez liečby) 

2. 2. Incesantný typ (prerušenie protizápalovej 
liečby vždy spôsobuje relaps).

Mechanizmy vysvetľujúce rekurenciu: 

1. nedostatočná dávka alebo/a nedostatočná dĺžka 
liečby antiflogistikami alebo kortikoidmi pri 
autoimunitnom ochorení perikardu, 

2. včasná kortikoidná liečba spôsobujúca 
zosilnenie vírusovej DNA/RNA replikácie v 
perikardiálnom tkanive, čo vedie k zvýšenej 
expozícii vírus.antigénov,

3. reinfekcia, 

4. exacerbácia ochorenia spojiva.

Povinné vyšetrenia

Auskultácia: perikardiálny trecí šelest (mono-, bi- alebo trifázický) 

EKG: Štádium I: konkávne elevácie ST segmentu anteriórne a posteriórne. 

Odchýlky    PR segmentu oproti polarite vlny P 

Včasné štádium II: ST junkcia sa vracia na bazálnu líniu. Odchýlka PR.

Neskoré štádium II: T vlny sa progresívne oplošťujú a invertujú

Štádium III: generalizované inverzie T vlny

Štádium IV: EKG sa vracia do štádia pred perikarditídou

Echokardiografia Výpotok typu B-D (Horowitz) 

Znaky tamponády 

Laboratórne vyšetrenia FW,CRP,LDH,Le (markery zápalu) 

Troponín I, CK-MB (markery myokardiálneho poškodenia) 

RTG hrudníka Od normálneho tieňa srdca až po tieň tvaru „vodnej fľaše“ 

Odhalí prídatné pľúcne/mediastinálne patologické zmeny
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Tamponáda

Klinický obraz: Zvýšený systémový tlak, tachykardia, pulsus  
paradoxus,hypotenzia,dyspnoe/tachypnoe s čistými pľúcami.

Predisponujúce faktory: Lieky (cyklosporín, antikoagulanciá, 
trombolytiká atď.), nedávny kardiochirurgický výkon, zavedené 
inštrumentárne nástroje,tupé poranenie hrudníka,malignity,ocho 

renia spojiva, obličkové zlyhanie, septikémia

EKG:Môže byť normálne alebo s nešpecifikými zmenami (ST-T),  
elektrický alternans(QRS, zriedkavo T),bradykardia (koncové 
štádium), elektromechanická disociácia (fáza agónie), voltáž.

RTG: Rozšírený tieň srdca s čistými pľúcami.

Echokardiografia: M-mode/2D-diastolický kolaps prednej 
voľnej steny PK, kolaps PP, ĽP a zriedka ĽK, väčšia hrúbka 
steny ľavej komory v diastole „pseudohypertrofia“, dilatácia 
dolnej dutej žily, „plávajúce srdce“.

CT/Katetrizácia srdca

Akútna p.

Horúčka (obvykle < 39 stupňov Celzia), nevoľnosť a myalgie sú 

bežné, avšak v starobe nemusí byť horúčka prítomná. Hlavné 

symptómy: retrosternálna alebo ľavostranná prekordiálna 

hrudná

bolesť (vyžaruje do trapézového svalu, môže byť pleuritická alebo

simuluje ischémiu a mení sa s polohou),neproduktívny kašeľ a 

dýcha-

vica. Perikardiálny trecí šelest môže byť prechodný, prítomný 

môže byť pleurálny výpotok. Perikarditídu často sprevádza 

niektorý stupeň myokarditídy.
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Chronická p.

Chronický perikardiálny zápal (> 3 mesiace) zahŕňa 

exsudatívne, adhezívne a konstriktívne formy. 

Dôležité je diferencovať chronické zápalové výpotky od 

nezápalového hydroperikardu  (srdcové zlyhanie).

Symptómy sú obvykle mierne (hrudná bolesť, 

palpitácie, únava) v spojitosti so stupňom chronickej 

kardiálnej kompresie a reziduálnym perikardiálnym 

zápalom.

Idiopatická perikarditída

Ide o najčastejšiu (až 70% prípadov) s akútnym

priebehom, kde nenájdeme zjavnú príčinu. 

Relatívne častejšia je u mladých mužov, anamnesticky 
nezriedka po chrípke podobnom infekte (infekčne-

alergická autoimúnna neskorá reakcia).
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Infekčná perikarditída

• Najčastejšie je vyvolaná:

• vírusová (často prebieha ako perimyokarditída s 
rovnakým vyvolávateľom).

• bakteriálna: vyvolávateľmi môžu byť stafylokoky, 
pneumokoky, streptokoky, zriedkavejšie gramnega-
tívne (pri hematogénnom rozseve, alebo per 
continuitatem)

• tuberkulózna (často ide o izolované ochorenie so 
sekundárnou infekciou, niekedy náhlym priebehom, 
subfebrilitami, hemoragickým výpotkom a silne 
zhrubnutým perikardom). Pri chronickom priebehu sa 
často vyvolávajúci agens nepodarí dokázať.

• sprevádzaná pri infekcii HIV v rámci ťažkej celkovej 
infekcii s oportúnnymi infekčnými agens.

Perikarditída so serofibrinóznym výpotkom.

• V klinickom obraze vymizne bolesť a perikardiálny trecí 
šelest. Pri primárnej exsudatívnej forme môže byť 
prítomný tlak na hrudníku, dýchavica, palpitácie, celková 
slabosť, bolesti imitujúce stenokardiu, alebo celkom 
všeobecné príznaky. Hemodynamické dôsledky môžu 
byť prítomné v závislosti od rýchleho vývoja výpotku a 
roztiahnutia perikardiálneho priestoru:

• Ak sa vyvinie rýchle: bez roztiahnutia perikardu, hrozba 
tamponády srdca (viazne možnosť roztiahnutia srdca 
počas diastoly). Často môže byť prítomná už pri relatív-
ne malých množstvách výpotku v perikarde (napr.pri 
akútnom hemoperikarde, alebo pri konstriktívnej peri-
karditíde), s vývojom kardiogénneho šoku. 

• Ak sa vyvíja pomaly: kardiodepresorický efekt nemusí 
byť prítomný po roztiahnutí perikardu až do množstva 1-
2 litrov.
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Serofibrinózna perikarditída  

symptómy a diagnostika
• Pri auskultácii nachádzame oslabenie srdcových oziev, event. 

rozšírenie stemnenia srdca poklopove. Pri tamponáde srdca je prí-
tomná zvýšená náplň krčných žíl, centrálny venózny tlak je obvykle

nad 30 mm H²0, pulsus paradoxus (pokles krvného tlaku v inspíriu), 
známky šoku, hypotenzia, dýchavica, cyanóza, tachykardia.

• Elektrokardiograficky nachádzame typickú nízku amplitúdu (nízka 
voltáž ako v prekordiálnych zvodoch V1-V6, tak aj v štandardných 
zvodoch I-III), ev. aj elektrický alternans pri veľkom výpotku (menia-
ce sa R kmity v závislosti na vzdialenosti od hrudníka) a repolarizač-
né zmeny. 

• Na RTG snímke hrudníka nachádzame rozšírenie tieňa srdca vo for-
me vaku až stanu, zriedkavejšie aj známky stázy na pľúcach.     

• Pri echokardiografickom vyšetrení nachádzame známky výpotku v 
pe-rikarde (pri M-zobrazení obraz "tancujúceho srdca" s meniacim 
sa odstupom zadnej steny od stabilného perikardu, v dvojrozmer-
nom zobrazení nachádzame priamy dôkaz echoprázdnej zóny 
medzi perikardom a epikardom). 

Ostatné

• Pri systémových ochoreniach (ako napr. reumatickej 
horúčke, kolagenózach,reumatoidnej artritíde),pri 

• lokálne alergických reakciách (napr. po kardiotómii, 
postinfarktový syndróm), 

• pri akútnom infarkte myokardu (ako krátkodobá 
nešpecifická alergická reakcia),alebo sprievodná reakcia 
pri pleuritíde, peritonitíde a procesoch v mediastíne.

• Pri metabolických ochoreniach: renálne zlyhanie, 
insuficiencii nadobličiek, hypotyreóze, diebetes mellitus.

• Pri primárných, alebo sekundárnych nádoroch. 

• Traumy: priame, alebo nepriame (a po ožiarení).
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Klinický obraz

• Akútna pericarditis sicca: symptómami sú retrosternálna 
bolesť (intenzita môže byť mierna, alebo silná), event. 
spojená s vyžarovaním do ľavého ramena, alebo do 
epigastria. Bolesť sa zvýrazňuje v polohe vľahu, pri 
hlbokom nádychu a pri zakašľaní. Ak súvisí s dýchaním 
ide aj o spolupostihnutie pleury. Môžu byť prítomné i 
všeobecné symtómy, ako sú únavnosť, teplota, zimnica, 
potenie, pocity ťažkého ochorenia, alebo spojeného aj s 
poruchami rytmu srdca. Pri fyzikálnom vyšetrení 
nachádzame perikardiálny trecí šelest (pri chýbaní 
výpotku v perikarde, priamy systolický a/alebo 
diastolický), najsilnejšie počuteľný v polosede po 
hlbokom výdychu. 

Diagnostika

• Elektrokardiografickým nálezom sú známky lézie 
(postihnutie subepikardiálnej oblasti) elevácia ST 
segmentu, vychádzajúca z vlny S (pretrvávajúca 
niekoľko hodín až dní) so počínajúcou negativizáciou vľn 
T po normalizácii ST segmentu (po dobu niekoľko dní až 
týždňov) a terminálne negatívnou vlnou T pri normálnom 
priebehu ST segmentu (po dobu niekoľkých týždňov až 
mesiacov). 

• Pri echokardiografickom vyšetrení a rtg snímke hrudníka 
nie je poväčšinou zvláštny nález.

• Patologický laboratórny nález súvisí s vyvolávajúcou 
príčinou (titre vírusové, či reumatické, hemokultúry), 
nešpecifické známky zápalu (napr.FW, leukocytóza, 
CRP, dysproteinémia, renálne parametre).
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Diferenciálna diagnostika

Na rozdiel od akútneho infarktu myokardu sú EKG zmeny pri 
perikarditíde prítomné nie lokálne v závislosti od postihnutej 

koronárnej artérie, ale sú prítomné vo všetkých zvodoch. 

Z hľadiska diferenciálnej diagnostiky sa realizuje na špecia-
lizovanom pracovisku (aj pod echokardiografickou kontrolou) 

punkcia perikardu na objasnenie vyvolávajúcej etiológie 
(bakteriálna - vírusová, hemoragická: tumor - tuberkulóza, 

cytológia, ev.aj s biopsiou).

Liečba

• Liečba pacienta zahrňuje hospitalizáciu a pokojový režim i nie-
koľko týždňov a samozrejme liečbu základného ochorenia. 
Okrem pokoja na lôžku zahrňuje tlmenie bolestí a protizápalovú 
liečbu. 

• Glukokortikoidy sa podávajú pri postkardiotomickom, alebo 
postinfarktovom syndróme, pri kolagenózach a pri recidivujú-
cich veľkých výpotkoch.

• Punkcia perikardu sa realizuje pri známkach počínajúcej tam-
ponády, ďalej z diferenciálno - diagnostických dôvodov (event. 
aj s drenážou).

• Pri nešpecifických recidívach s hemodynamických dôvodov a 
pri chýbajúcom ovplyvnení nálezu sa na kardiochirurgickom 
pracovisku vykonáva pleuroperikardiálna, alebo peritoneope-
rikardiálna fenestrácia, event. perikardectómia (aj pri masívnom 
kalcifikovanom perikarde).

• Pacient je hemodynamicky monitorovaný a telesná zaťaženie 
sa ordinuje veľmi postupne a pomaly. 
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Prognóza

• Prognóza závisí často od vyhojenia, ale má tendenciu ku 
recidívam

• aj s väčšími množstvami perikardiálneho výpotku, zvlášť 
pri idiopatických formách perikarditíd. Niekedy môže mať 
priebeh do chronických foriem pri tvorbe jazvovatenia a 
následnej konstrikcie perikardu

• (pericarditis constrictiva). Je zriedkavejšia u 
idiopatických a vírusových foriem, ale môže byť prítomná 
aj systolická dysfunkcia s poruchou kontraktility, atrofiou 
svalu a známkymi stázy (i bez prítomnosti výpotku). Pri 
kalcifikovanom perikarde má i malé množstvo výpotku 
hemodynamické dôsledky, preto je indikovaná 
perikardektómia na kardiochirurgickom pracovisku.


