Myokarditídy

Myokarditídy sú skupinou ochorení s rôznorodou etiológiou, klinickou manifestáciou,
vývojom a prognózou, ktorých spoločným znakom je prítomnosť zápalového infiltrátu v myokarde.
Je to akútny alebo chronický zápalový proces myokardu vyvolaný infekčnými alebo neinfekčnými
faktormi. V situácii, ak u pacienta s myokarditídou dochádza k rozvoju systolickej dysfunkcie ľavej
komory (ĽK), hovoríme niekedy o zápalovej kardiomyopatii (ZKMP).

Epidemiológia
Presné údaje o výskyte myokarditíd nemáme. Vyplýva to z povahy ochorenia s veľmi nešpecifickou
symptomatológiou, ako aj zo zložitosti presnej diagnostiky. U mladých dospelých pacientov, ktorí
zomreli náhlou srdcovou smrťou, sa myokarditída preukázala asi u 10% prípadov. Biopticky dokázaná
myokarditída bola zistená u 9-23 % dospelých pacientov s nejasnou dilatačnou kardiomyopatiou.

Etiológia
Napriek skutočnosti, že etiológiu myokarditídy sa často nepodarí zistiť, poznáme mnohé infekčné
agensy, systémové ochorenia, lieky či toxíny, ktoré môžu byť jej príčinou. Prehľad hlavných faktorov
vyvolávajúcich myokarditídu je uvedený v tabuľke 1. Vôbec najčastejšou príčinou myokarditíd sú
vírusy. Vďaka rozvoju moderných molekulárnych techník ako polymerázová reťazová reakcia
(polymerase chain reaction - PCR) a in situ hybridizácia bolo možné rozšíriť spektrum vírusov
dokázaných v vzorkách tkaniva získaných endomyokardiálnou biopsiou (EMB). Za ostatné 3
desaťročia sa ukazuje, že došlo k posunu v etiológii vírusových myokarditíd. Kým pred 30 rokmi boli
myokarditídy najčastejšie spôsobené enterovírusmi a adenovírusmi, dnes sa čoraz častejšie
v myokarde dokazuje parvovírus B19 (PVB19) a ľudský herpetický vírus 6 (human herpesvirus 6 HHV6).
Z iných mikrobiálnych patogénov sú najčastejšie v našich zemepisných šírkach Borrelia burgdorferi
v južnej Amerika napr. Trypanosoma crusi. Oportúnne patogény sa môžu uplatniť predovšetkým
u imunosuprimovaných chorých.

Tabuľka 1. Prehľad etiologických faktorov myokarditídy.
Príčina
infekcie

autoimunitné
ochorenia

hypersenzitívne
reakcie na lieky
toxické reakcie
na lieky
toxíny
iné

vírusy: RNA vírusy: echovírusy, coxackie vírusy A a B, poliovírusy, vírus chrípky
A a B, RSV, vírusy osýpok, vírus ružienky, vírus hepatitídy C, Dengue vírus, vírus
žltej zimnice, HIV-1 vírus, Corona vírusy
DNA vírusy: adenovírusy, PVB19, herpetické vírusy (CMV, EBV, HHV6, varicellazoster vírus, herpes simplex vírus, vaccinia vírus),
baktérie: chlamýdie, Corynebacterium diphtheriae, legionely, Mycobacterium
tuberculosis, mykoplazma, Brucella
helminty: Echinococcus granulosus, Trichinella spiralis, Taenia solium, Toxokara
protozoa: Toxoplasma gondii, Trypanosoma cruzi, entaméby, lieshmania
rickétsie: Coxiella burnetti, Rickettsia typhi, Rickettsia rickettsii, Rickettsia
tsutsugamushi
spirochéty: Borrelia burgdorferi, leptospiry, Treponema pallidum
huby: aktinomycéty, aspergily, kandidy, kryptokokus, blastomycéty,
histoplazmy, nokardie,

Churgov-Straussovej syndróm, Crohnova choroba, ulcerózna kolitída,
dermatomyozitída, hypereozinofilný syndróm, Kawasakiho choroba, systémový
lupus erythematosus, reumatoidná artritída, céliakia, sarkoidóza, sklerodermia,
myasthenia gravis, tyreotoxikóza, Wegenerova granulomatóza, reumatická
horúčka, obrovskobudnková myokarditída
penicilín, ampicilín, cefalosporíny, tetracyklíny, sulfónamidy, colchicín,
izoniazid, lidokaín, benzodiazepíny, klozapín, kľučkové a thiazidové diuretiká,
metyldopa, tricyklické antidepresíva
amfetamíny, antracyklíny, katecholamíny, kokaín, cyklofosfamid, 5-fluorouracil,
fenytoín, trastuzumab, lítium, klozapín
etanol, tetanický toxoid
arzén, meď, železo, rejekcia po transplantácii srdca, uštipnutie škorpiónom,
hadom, pavúkom a iným hmyzom, radiačné poškodenie

RNA – ribonukleová kyselina, RSV – respiračný syncyciálny vírus, HIV – vírus ľudskej imunitnej
nedostatočnosti, DNA – deoxyribonukleová kyselina, CMV - cytomegalovírus, EBV -EbtsteinovBarrovej vírus, HHV6 – ľudský herpetický vírus 6, PVB19 – parvovírus B19

Patofyziológia myokarditídy
Môžeme charakterizovať 3 fázy priebehu vírusovej myokarditídy (obrázok 1). V prvej, akútnej fáze,
dochádza k vstupu vírusu do kardiomyocytov a zabudovaniu vírusového genómu do kardiomyocytu.
Táto fáza trvá niekoľko dní a k poškodzovaniu kardiomyocytov počas nej dochádza či už
prostredníctvom lytických procesov navodených vírusmi, alebo nastupujúcou imunitnou odpoveďou
nasmerovanou proti vírusom. Imunitná odveď organizmu je charakterizovaná inváziou NK (natural
killer) buniek, makrofágov a následne aj T lymfocytov. Po prvej fáze nasleduje druhá, subakútna fáza,

trvajúca niekoľko týždňov až mesiacov. Je charakterizovaná (auto)imunitnou odpoveďou organizmu
sprostredkovanou aktivovanými vírus špecifickými T-lymfocytmi a tvorbou protilátok proti vírusom,
ale aj myokardiálnym proteínom a tiež tvorbou cytokínov ako je TNF alfa (tumor necrosis factor), IL-1
(interleukín 1) a IL-6. I keď hlavnou úlohou tejto fázy imunitnej odpovede je eliminácia vírusu
z myokardu, môže niekedy viesť k poškodeniu myokardu a ku zhoršeniu jeho kontraktilnej funkcie.
U väčšiny pacientov s myokarditídou imunitná odpoveď ustupuje s elimináciou vírusu a funkcia ľavej
komory sa normalizuje bez ďalších následkov. V niektorých prípadoch (auto)imunitné procesy
pretrvávajú bez ohľadu na prítomnosť vírusového genómu v myokarde a proces prechádza do tretej,
chronickej fázy, ktorá je charakterizovaná remodeláciou myokardu a rozvojom DKMP. Vplyv na to, či
dôjde resp. nedôjde ku vzniku vírusovej a/alebo autoimunitnej myokarditídy a jej progresii do DKMP
u ľudí má aj genetická predispozícia. K progresii myokarditídy do DKMP dochádza predominantne
u pacientov s histologicky potvrdeným perzistujúcim (chronickým) zápalom, u ktorých nedochádza
k eliminácii infekčného agens, alebo u ktorých došlo ku vzniku patologických autoprotilátok proti
myokardiálnym štrukturálnym, sarkoplazmatickým alebo sarkolémovým bielkovinám.

Obrázok 1. Fázy vírusovej myokarditídy

Klinický obraz myokarditídy
Klinická manifestácia myokarditídy je pestrá a nešpecifická. Spektrum symptómov je široké, od úplne
asymptomatického priebehu cez palpitácie s bolesťou na hrudníku až po obraz akútneho infarktu
myokardu, kardiogénny šok, komorové arytmie či progredujúce srdcové zlyhávanie. Hoci
myokarditída môže vzniknúť v ktoromkoľvek veku, najčastejšou je u mladých ľudí. Vzhľadom na veľkú
pestrosť klinických prejavov je pri diagnostikovaní myokarditídy potrebné včasne vyslovené
podozrenie na ochorenie a použitie celej škály diagnostických prostriedkov potrebných pre odhalenie
príčiny ochorenia.
Najčastejšie je prítomná neadekvátna sínusová tachykardia, rôzne druhy porúch rytmu
vrátane porúch prevodu a prejavy srdcového zlyhávania. Z hľadiska porúch rytmu je typické, že sú
u konkrétneho pacienta veľmi premenlivé aj počas krátkej doby sledovania.

Diagnostika myokarditídy
Diagnostike myokarditídy prebieha spôsobom per exclusionem. Najvýznamnejšiu úlohu má
magnetiká rezonancia (MRI) a endomyokardiálna biopsia (EMB). Pri podozrení na myokarditídu je
nevyhnutné vylúčenie koronárnej choroby, ako aj ďalších kardiálnych a extrakardiálnych
nezápalových ochorení s podobnou symptomalógiou.

Elektrokardiogram (EKG) má pri diagnostike myokarditídy nízku senzitivitu a špecificitu. Častá je
neadekvátna sínusová tachykardia. Elektrokardiografické nálezy u pacientov s myokarditídou
varírujú od nešpecifických zmien T vlny a ST segmentu, až po elevácie ST segmentu pripomínajúce
akútny infarkt myokardu. Elevácie ST segmentu pri myokarditíde sú typicky konkávne (pri ischémii
myokardu bývajú skôr konvexné). Môžu vzniknúť poruchy tvorby a vedenia elektrických vzruchov ako
sú supraventrikulárne a komorové arytmie a atrioventrikulárne blokády rôzneho stupňa.
EKG nálezy sa môžu často meniť aj v priebehu niekoľkých hodín ( obr. 2)

Obr. 2A EKG u pacientky s akútnou myokarditídou pri príchode do nemocnice - komorová
tachykardia.

Obr 2B EKG tej istej pacientky po 3 hodinách - AV blok 3. stupňa

Špecifický echokardiografický nález myokarditídy neexistuje. Hlavnou úlohou vyšetrenia je vylúčenie
inej príčiny srdcového zlyhávania ako je chlopňová chyba či iné formy kardiomoypatii (hypertrofická,
reštrikčná). Echokardiografia umožňuje hodnotenie zmien veľkosti srdcových oddielov, hrúbky steny
komôr a lokálnych porúch ich kinetiky, ako aj systolickej a diastolickej funkcie komôr u pacienta
s myokarditídou. Dovoľuje nám tiež posúdenie prítomnosti perikardiálneho výpotku a trombov
v dutinách srdca, ktoré môžu byť prítomné až u 25 % pacientov s myokarditídou.

Video 1 Parasternálna projekcia, dlhá os. Dilatovaná, výrazne dysfunkčná ľavá komora a mitrálna
regurgitácia u pacienta s fulminantnou myokarditídou

myokarditída s dysfunkciou PLAX.avi

Vyšetrenie krvi a sérologické testy môžu priniesť informácie podporujúce úvahu o myokarditíde.
Markery zápalu ako je sedimentácia erytrocytov, C-reaktívny proteín a leukocyty sú u pacientov
s myokarditídou často zvýšené, nepotvrdzujú však jej diagnózu. Na druhej strane ich normálne
hladiny myokarditídu nevylučujú. Vyšetrenie troponínu alebo kreatínkinázy MB má nízku špecificitu,
môžu však pomôcť pri potvrdení diagnózy myokarditídy. Pri kažnom podozrení na myokardidídu je
dôležité zhodnotenie mnoštva eozinofilov. Eozinofília môže byť prítomná pri tzv. eozinofilnej alebo
hypersenzitívnej myokarditíde.
Prínos sérologického dôkazu vírusov pri diagnostike myokarditídy zostáva nejasný.
Z posledných výskumov sa zdá, že nemá väčší význam. Uprednostňuje sa dôkaz prítomnosti genómu
vírusu vo vzorke tkaniva získaného endomyokardiálnou biopsiou (EMB). Sérologické vyšetrenie
môže mať prínos v prípade hepatitídy C, ricketsiovej infekcii, pri Lymskej borelióze v endemických
oblastiach; a HIV v rizikovej populácii.
Magnetická rezonancia sa v poslednom období stala významným a prínosným neinvazívnym
vyšetrením v diagnostike myokarditíd. Prostredníctvom MR môžu byť zachytené už počiatočné
zmeny tkaniva myokardu v úvodnej fáze myokarditídy. Dôkaz edému tkaniva v T2-váženom obraze
korešponduje s opuchom.

Použitie tzv. „late gadolinium enhacement“ (LGE) umožňuje odlíšiť

postihnuté miesta myokardu (zvýšené sýtenie gadolíniom) od zdravého myokardu. V prípade
myokarditídy sa opisujú dva typy LGE a to intramurálny v oblasti septa a subepikardiálny („strakatý“)
v oblasti voľnej steny ľavej komory obrázok 3. LGE nedokáže odlíšiť akútny a chronický zápal,
zodpovedá však myokardiálnemu poškodeniu. Kombináciou vyššie uvedených metód MR zobrazenia,
môžeme dosiahnuť neinvazívne diagnostikovanie myokarditídy s vysokou špecificitou a senzitivitou.

MRI je metódou voľby u klinicky stabilizovaných pacientov s podozrením na myokarditídu
a/alebo neischemickú kardiomyopatiu.

Pre poznanie stupňa zápalu myokardu, prítomnosti

špecifických typov myokarditídy (obrovskobuková, eozinofilná, ktoré vyžadujú špecifickú liečbu) a aj
prítomnosti a druhu vírusov je nevyhnutná EMB. Naopak, u pacientov s hemodynamickou
nestabilitou resp. až život ohrozujúcim stavom by mala byť EMB vykonaná bezodkladne, ešte pred
MRI vyšetrením.

Obrázok 3. MRI obraz u pacienta s myokarditídou. Vľavo zvýšený svietivý signál v T2 vážení
dokumentuje edém, vpravo intramurálne škvrnité LGE poukazuje na léziu myokardu
nezodpovedajúcu koronárnej chorobe.

Endomyokardiálna biopsia (EMB) je dôležitým nástrojom v diagnostike rôznych typov myokarditíd.
Je to jediná metóda pre dôkaz prítomnosti resp. neprítomnosti a typu perzistujúcej infekcie
myokardu (väčšinou vírusovej etiológie). Jej indikovaná predovšetkým najmä u chorých so zlou
prognózou, hemodynamicky nestabilných alebo so zhoršujúcim sa klinickým stavom. Len na základe
komplexného histologického, imunohistochemického a molekulárno-biologického vyšetrenia vzoriek
získaných pomocou EMB je možná špecifiká liečba myokarditídy . Napriek svojmu invazívnemu
charakteru je EMB vykonávaná expertných centrách je riziko významných komplikácii < 1 %. Pre
myokarditídu je diagnostický nález > 14 infiltrujúcich leukocytov/mm2, dominantne T-lymfocytov
(CD45+) alebo aktivovaných T-buniek (CD45+) spolu s až 4 makrofágmi (CD68+). Zatiaľ čo v prípade
akútnej (aktívnej) myokarditídy je nevyhnutná prítomnosť aj nekrózy a/alebo degenerácie myocytov,
v prípade chronickej myokarditídy nemusí byť nekróza nevyhnutne prítomná ( stačí infiltrát).

Zápalový infiltrát môže byť ďalej rozdelený na lymfocytárny, eozinofilný, neutrofilný,
obrovskobunkový, granulomatózny alebo zmiešaný a jeho distribúcia môže byť fokálna, splývajúca
alebo difúzna (obr. 5) . Súčasne má byť hodnotená aj prítomnosť alebo absencia potenciálneho
kauzálneho mikrobiálneho agens, predovšetkým vírusového genómu a to pomocou molekulárnobiologických metód ako je PCR alebo in situ hybridizáciou.
Obyčajne sa EMB robí z pravej komory prístupom cez jugulárnu alebo femorálnu žilu špeciálnym
bioptómom. Zriedkavejšie sa robí biopsia z ľavej komory.

Obr. 4 Schéma endomyokardiálnej biopsie.

Video 1 - fluoroskopický záznam z endomyokardiálnej biopsie z pravej komory.

EMB flouroskopia.avi

Obr. 5 A Normálny myokard

Obr. 5 B Akútna lymfocytová myokarditída

Obr. 5C Eozinofilná myokarditída

Pre horlivých študentov.
Diagnostický algoritmus pre myokarditídu zohľadňujúci pravdepodobný vývoj ochorenia

Prognóza a liečba
Prognóza a liečba myokarditídy sa odvíja od vyvolávajúcej etiológie, klinického obrazu
a štádia ochorenia. Až u polovice prípadov myokarditídy nastáva spontánne vyhojenie v priebehu 2-4
týždňov. Na druhej strane asi v 25 % prípadov dochádza rozvoju dysfunkcie myokardu a zvyšných 25
% môže prebiehať pod obrazom akútneho, závažného srdcového zlyhávania s rýchlou progresiou
ochorenia a fatálnym koncom resp. potrebou transplantácie srdca. Hlavným prediktorom smrti alebo
potreby transplantácie je manifestácia ochorenia formou SZ a dysfunkcie komôr. Najhoršiu
prognózu má obrovskobunková myokarditída.
Liečba myokarditídy má byť cielená na vyvolávajúcu príčinu. Pri jednoznačných
autoimúnnych formách ako je sarkoidóza, obrovskobunková myokarditída je namieste
imunosupresívna liečba. Pri mikrobiálnych antimikrobiálna terapia. Väčšina vírusových myokarditíd
tak ostáva bez cielenej liečby. Odporúča sa pokoj na lôžku a symptomatická terapia.
Hemodynamicky stabilný pacient s klinickým podozrením na myokarditídu má byť hospitalizovaný
v nemocnici až do potvrdenia resp. vylúčenia tejto diagnózy, nakoľko vývoj ochorenia je

nepredvídateľný a klinický stav pacienta sa môže kedykoľvek dramaticky zhoršiť a to aj u pacientov,
ktorí mali v úvode ochorenia zachovanú systolickú funkciu ĽK. Hemodynamicky nestabilný pacient
má byť hospitalizovaný na jednotke intenzívnej starostlivosti, ktorá je vybavená zariadením pre
respiračnú a kardiopulmonálnu podporu vrátane mechanických podporných systémov ľavej komory
(LVAD) a extrakorporálnej membránovej oxygenácie (ECMO). U pacientov v kardiogénnom šoku
následkom akútnej / fulminantnej myokarditídy, ktorých stav sa zhoršuje aj napriek optimálnej
farmakoterapii, môže byť implantovaná LVAD alebo ECMO na obdobie potrebné k zotaveniu ev. na
preklenutie času do transplantácie srdca. Napriek úvodnej dramatickej manifestácii ochorenia,
mávajú títo pacienti dobrú prognózu a ich prežívanie sa pohybuje medzi 60 - 80 % a vysokým
percentom obnovenia funkcie ľavej komory.
Imunosupresívna liečba. Imunosupresiu možno podať pacientovi s myokarditídiu, len ak je
vylúčená prítomnosť vírusového genómu. Najviac údajov o bezpečnosti a účinnosti
imunosupresívnych liečebných režimov pri myokarditíde máme z použitia steroidov samotných,
z kombinácie azatioprinu a steroidov alebo pri podávaní cyklosporínu A, azatioprinu a steroidov.
Ukončenie podávania imunosupresie môže viesť k opätovnému vzplanutiu ochorenia, ktoré môže
skončiť až fatálne. Pre rozhodnutie dĺžke a intenzite podávania imunosupresív je nevyhnutné
opakované vykonávanie EMB.
Myokarditídy sú stále „terra incognita“ súčasnej kardiológie. Očakáva sa, že širšia dostupnosť
MRI a EMB umožnia zostaviť dobre definované, početnejšie a homogénne súbory pacientov, čo
následne dovolí realizáciu kvalitných klinických skúšok liečebných postupov.

