Infekčná endokarditída
Endokarditída je zápalové ochorenie endokardu v absolútnej väčšine prípadov infekčného
pôvodu. Zriedkavo sa endokarditída neinfekčného pôvodu objavuje u pacientov s malignitami,
systémovým lupus erytematosus ( tzv. Libman-Sachsova) alebo u pacientov v záverečných fázach
ťažkých chronických chorôb (tzv. maratická endokarditída).
V typických prípadoch sa mikrobiálne agens usadí na chlopniach či už natívnych alebo protetických.
Môže sa však vyvinúť alebo rozšíriť aj na chordae tendineae, endokarde komôr alebo sa vyvinie
intrakardiálnych zariadeniach (napr. elektródy kardiostimulátorov ).

Etiopatogenéza
Prechodná bakteriémia je bežným javom. Dochádza k nej pri bežných činnostiach, ako je čistenie
zubov a žuvanie. Rovnako k nej dochádza pri ošetrovaní zubov a ďasien, ale aj pri iných bežných
procedúrach ( rôzne druhy endoskopických vyšetrení ). Napriek tomu je IE zriedkavá. Endotel
zdravého jednotlivca v neprítomnosti štrukturálneho ochorenia srdca je dobrou bariérou proti
prieniku infekcie. Na vzniku endokarditídy sa podieľa súhra viacerých faktorov ako sú :
1. Prítomnosť anatomických abnormalít na chlopniach a vnútorných povrchoch srdca.
2. Hemodynamické abnormality ( napr. skratové chyby).
3. Prítomnosť bakteriémie.
4. Imunitná reakcia hostiteľa.
5. Virulencia mikroorganizmu.
IE sa vyskytuje častejšie v miestach endoteliálneho poškodenia, napríklad na chlopniach, ktoré boli
predtým poškodené alebo sú vrodene abnormálne, alebo v akejkoľvek oblasti poškodenej prúdením
krvi pod vysokým tlakom cez úzky otvor (napr. defekt komorového septa). V týchto predilekčných
miestach dochádza k poškodzovaniu endotelovej bariéry a agregácii krvných doštičiek a fibrínu, čo
je vhodné pre zahniezdenie mikroorganizmov. Vytvára sa tzv. vegetácia.
Široké spektrum klinických prejavov je výsledkom:
1. Lokálnych deštrukčných účinkov - regurgitácie na chlopniach, paravalvulárny absces alebo
fistula, dehiscencia protetickej chlopne, arytmie ( AV blokády pri prieniku do vodivého systému) a
ruptúra šlašiniek akebo myokardu. Tieto môžu viesť k zlyhávaniu srdca až kardiogénnemu šoku.
2. Embolizácie infikovaných alebo neinfikovaných fragmentov - ľavostranná IE môže viesť k
mykotickým (infikovaným) cievnym aneuryzmám, mozgovým príhodám alebo mozgovým abscesom,
infarktom, renálnym / slezinovým abscesom, akútnym črevným alebo končatinových ischémiám,
infarktu myokardu pri embólii do koronárnach tepien. Pravostranná IE môže viesť k septickým
pľúcnym embóliam.
3. Autoimunitná reakcia typu III spočívajúca v ukladaní imunitných komplexov (protilátka-antigén)
a následnej zápalovej reakcii. Môže sa vyskytnúť difúzna alebo fokálna glomerulonefritída alebo
artritída.

K rozvoju infekčnej endokarditídy dochádza predovšetkým na chlopniach ľavej komory, pretože sú
hemodynamicky viac namáhané. Endokardítída na chlopniach pravého srdca sa obyčajne vyskytuje
u abuzérov i.v. drog.

Epidemiológia
Epidemiológia IE sa mení. Tradične bolo hlavným predispozičným ochorením reumatické ochorenie
srdca. V súčasnosti sa incidencia IE zvyšuje v dôsledku nárastu implantovaných protetických
chlopní, kardiostimulátorov a intrakadiálnych intervencií, počtu pacientov, ktorí majú vrodenú
srdcovú chorobu prežívajúcu do dospelosti, zvýšenému počtu abuzérov i.v. drog a rezistencie na
antibiotiká. Stafylokoky predstihujú Streptokoky ako najbežnejšiu príčinu najmä v dôsledku nárastu
infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou a abúzu i.v. injekčných drog. Koaguláza-negatívne
stafylokoky, ktoré boli zriedkavé, sú v súčasnosti najbežnejšími organizmami pri IE protetických
chlopní.

Anamnéza
Trvanie príznakov je rôzne, od niekoľkých dní do niekoľkých mesiacov. Priebeh ochorenia čiastočne
odráža virulenciu mikroorganizmu . Staphylococcus aureus spôsobuje rýchlu deštrukciu chlopní, čo
sa prejaví rýchlo. Naopak infekcia protetickou chlopňou Staphylococcus epidermidis môže trvať
niekoľko mesiacov. Predchádzajúce antibiotiká (čiastočne liečená endokarditída) tiež spôsobujú
subakútny obraz. Príznaky sa líšia v závislosti od miesta infekcie v srdci. Bežné príznaky sú:
Horúčka, potenie, anorexia a chudnutie.
Ostatné súvisia s poškodením štruktúr srdca, embolickými príhodami a vaskulitídou.
Dysfunkcie chlopní a zlyhávanie srdca v závažných prípadoch; cievna mozgová príhoda ( môže byť aj
iniciálnou manifestáciou); a iné systémové embólie (príznaky v závislosti od miesta embolu).
Septická pľúcna embólia z trikuspidálnej IE .
Myalgia a artralgia (pomerne časté).
Obr. 1. Infekčná endokarditída. Vegetácia na atriálnom povrchu predného cípu mitrálnej chlopne.

Pre horlivých študentov
TABUĽKA 2 Bežné mikroorganizny spôsobujúce infekčnú endokarditídu
Mikrorganizmy

Komentár

Staphylococcus aureus

Vysoko invazívny, môže spôsobiť rýchlu
deštrukciu predtým normálnych chlopní,
abscesy, septické embólie, vysoká úmrtnosť;
časté u pacientov so zavedenými i.v. vstupmi,
infekciami kože a mäkkých tkanív, po operácii a
u injekčných užívateľov drog;

Viridujúce streptokoky [α-haemolytic] (e.g.,
S. mutans, S. mitis, S. sanguinis, S.
anginosus group, S. gallolyticus)

V súvislosť so zlým chrupom a po zubných
výkonoch, tonzilektómii alebo bronchoskopii,
pretože sú to horné dýchacie ústrojenstvo;
prevažne sa vyskytuje na reumatických
srdcových chlopniach alebo vrodených
abnormálnych chlopniach

Coagulasa-negativne stafylkokyi (e.g., S.
epidermidis, S. lugdunensis)

S. epidermidis (kožný komensal) je
najbežnejšou príčinou do 2 mesiacov od výmeny
protetickej chlopne (vysoko rizikové obdobie).

Enterococci (E. faecalis, E. faecium)

Tretia najčastejšia príčina po stafylokokoch a
streptokokoch; zvyčajne u pacientov s
infekciami alebo chirurgickým zákrokom na
gastrointestinálnom alebo močovom trakte

Skupina HACEK (Haemophilus aphrophilus,
Actinobacillus actinomycetemcomitans,
Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens,
Kingella kingae)
Coxiella burnetii (Q horúčka)
Iné gram-negativne baktérie (e.g., Chlamydia,
Brucella, Bartonella), diphtheroids

Huby (Candida, Aspergillus, Histoplasma)

Tieto mikroorganizmy pomaly rastú, sú bežne
v horných dýchacích cestách a vyžadujú
detekciu v predĺženej kultúre.
Zvyčajne anamnéza kontaktu s hospodárskymi
zvieratami; môže byť spojená s purpurovou
vyrážkou, zápalom pľúc alebo hepatitídou.
Menej časté príčiny endokarditídy.
Častejšie u pacientov s oslabeným imunitným
systémom, u pacientov s zavedenými katétrami,
protetickými chlopňami a injekčnými užívateľmi
drog. spojené s abscesmi, embóliami a vysokou
úmrtnosťou. Môže dôjsť k súbežnej bakteriálnej
infekcii.

Obr. 2. Možné klinické nálezy pri infekčnej endokarditíde

Fyzikálne vyšetrenie

Kyjačikovité prsty ( najmä pri plíživom dlhodobom vývoji)
Oslerove uzly - bolestivé vyvýšené papuly na bruškách prstov. Vyskytujú sa v dôsledku ukladania
imunitných komplexov a následnej vaskulitídy.
Janewayove lézie - erytematózne makuly na dlaniach alebo chodidlách. Predstavujú periférne
mikroabcesy z embólie.
Trieskovité krvácania pod nechtami ako prejav mikroembolizmu.
Auskultačne môžu byť prítomné šelesty - obyčajne z chlopňových regurgitácií. Môžu byť premenlivé
v dôsledku postupného poškodenia chlopne. Pri atreficiálnej chlopni býva klik chlopne zmenený
a často oslabený.
Prejavy srdcového zlyhávania
Splenomegália - častý nález pri subakútnom priebehu endokarditídy.
Vaskulitický (purpurový) exantém.
Rothove škvrny (krvácanie do sietnice s bledým stredom) a subkonjunktiválne alebo bukálne
krvácanie.
Neurologické znaky - môže dôjsť k mozgovému infarktu z embólie, hemoragickej mozgovej príhode z
mykotickej aneuryzmy alebo mozgovým abscesom.
Môžu sa vyskytnúť ďalšie periférne embólie, ako sú napríklad infarkty na prstoch, pod nechtami, do
vnútorných orgánov ( napr. slezina, obličky)

Laboratórne a pomocné vyšetrenia
Pre diagnostiku IE sú kľúčové hemokultúry a echokardiografia.
Okrem potvrdenia/ vylúčenia samotnej endokarditídy sa pátra aj po možnom zdroji infekcie –
(stomatologické fokusy, uroinfekty , infekcia kože a pod.).
Hemokultúry sú najdôležitejšie zo všetkých vyšetrení, pretože je nevyhnutné identifikovať príčinný
organizmus. Mali by vykonávať opakované odbery na aeróbne a anaeróbne kultivácie
pravdepodobnosť. Odoberajú sa najmenej tri sady odberov pred začatím liečby antibiotikami. Pri
odoberaní hemokultúr sú nevyhnutné prísne aseptické postupy, viacnásobné miesta odberov.
Rutinné laboratórne vyšetrenia
Anémia pri chronických ochoreniach je častá (~ 90%) u pacientov so subakútnou prezentáciou. Medzi
ďalšie nálezy patria: Leukocytóza - príznak zápalu (zvyčajne neutrofília); Trombocytóza - môže byť

vnímaná ako súčasť reakcie na akútnu fázy; Trombocytopénia - môže byť príznakom diseminovanej
intravaskulárnej koagulopatie ( závažná porucha s vysokou úmrtnosťou).
Zvýšená CRP, obzvlášť cenný ako akútny marker aktivity ochorenia a opakované merania každých
pár dní poskytujú informácie o reakcii pacienta na liečbu.
Mikroskopická hematúria sa bežne vyskytuje u väčšiny ( 90%) pacientov s IE; močová mikroskopia
môže odhaliť valce a glomerulárny pôvod hematúrie súvisiace s imunokomplexovou
glomerulonefritídou.
Elektrokardiogram: Nešpecifické zmeny. Pri tvorbe aortálneho abscesu je možné pozorovať vývoj AV
bloku. Embolizácia do koronárnych artérií môže spôsobiť IM.
RTG hrudníka: môže vykazovať známky pľúcneho edému alebo dôkaz pľúcnych abscesov zo
septických embólií v pravostrannej IE.

Echokardiografia
Echokardiografia (echo) predovšetkým transezofageálna je metódou voľby na dôkaz vegetácií, opis
ich veľkosti, chlopňovú regurgitáciu a jej závažnosť, paravalvulárnu trhlinu pri protetických
chlopniach a komplikácie, ako sú abscesy či fistuly. Opakované vyšetrenie je užitočné pri hodnotení
progresie alebo vývoja komplikácií.

Obr. 3 Transtorakálna echokardiografia . Vegetácia na mitrálnej chlopni.

Obr.4 Trasezofageálna 2D echokardiografia. Vegetácia na cípe aortálnej chlopne.

Obr. 5 Transezofageálna 3D echokardiografia. Vegetácia v komisúre mitrálnej chlopne.

Pri diagnostike sa aplikujú tzv. Dukeove modifikované kritériá (tabuľka 1)
TABUĽKA 1 Dukeove kritériá pre diagnostiku infekčnej endokarditídy (IE)
Kritériá

Opis
VEĽKÉ

POZITÍVNE
VÝSLEDKY
HEMOKULTÚR

VÝSLEDKY
ZOBRAZOVACÍCH
TESTOV
KOMPATIBILNÉ
s IE

a. Typické mikroorganizmy konzistentné s IE z 2 samostatnej vzoriek krvi
• Viridans streptococci, Streptococcus gallolyticus (Streptococcus) bovis),
skupina HACEK, Staphylococcus aureus; alebo
• Enterokoky získané komunitou, ak nie sú prítomné iné primárne zdroje
baterémie
b. Mikroorganizmy pripúšťajúce IE z ≥2 pozitívnych krvných kultúr
odobratých vzoriek krvi s odstupom> 12 h; 3 alebo viac pozitívnych
hemokultúr zo vzoriek odoberaných v rozpätí viac ako 1 hodiny alebo jedna
pozitívna krvná kultúra pre Coxiella burnetii alebo IgG titer protilátok> 1: 800
Echokardiogram pozitívny pre IE:
• vegetácia;
• absces, pseudoaneuryzma, intrakardiálna fistula
• perforácia alebo aneuryzma chlopne;
• nová čiastočná dehiscencia protetickej chlopne
Alternatívne:
Abnormálna aktivita okolo miesta implantácie protetickej chlopne
detegovaná pomocou 18F-FDG PET / CT (iba ak bola implantovaná protéza
po dobu> 3 mesiacov) alebo rádioaktívne značené leukocyty SPECT / CT.
paravalvulárne lézia zobrazená na CT
MALÉ

1

Predispozícia, ako napríklad vrodené či získané chlopňové chyby, vrodené
chybe srdca so skratmi, alebo užívanie i.v. drog.

2

Horúčka ako teplota> 38 ° C.

3

Cievne fenomény : tepenné embólie, septické infarkty, infekčné (mykotické) aneuryzmy, intrakraniálne krvácanie, krvácanie zo spojoviek a - Janewayove
lézie.

4

Imunologické javy: glomerulonefritída, Oslerove uzly, Rothove škvrny a
reumatoidný faktor.

5

Mikrobiologické dôkazy: pozitívna krvná kultúra, ktorá ale nespĺňa sa hlavné
kritérium, ako je uvedené vyššie; alebo sérologický dôkaz o aktívnej infekcii
organizmom spôsobujúcim IE.

Klinická diagnóza infekčnej endokarditídy (IE) je
Definitívna ak sú prítomné
dve hlavné kritériá
jedno hlavné a tri menšie kritériá
päť malých kritérií

Možná ak sú prítomné
Jedno hlavné a jedno menšie kritérium
Tri malé kritériá

Prevencia IE.
Prevencia spočíva predovšetkým v dôslednom poučení pacienta o riziku infekčnej endokarditídy.
V zásade sa odporúča antibiotické krytie výkonov spôsobujúcich bakterémiu u pacientov s vysokým
rizikom IE. Odporúča sa, aby pacienti dostávali profylaktické antibiotiká (vybrané na pokrytie
bežných organizmov, ktoré spôsobujú endokarditídu) iba ak sa podrobia gastrointestinálnym alebo
genitourinálnym procedúram, pri ktorých existuje podozrenie na infekciu. Pred stomatologickými
intervenciami iba vysokorizikovým skupinám.
Stavy predisponujúce k IE sú najmä:
1. Získané chlopňové srdcové ochorenie.
2. Protetická chlopňa.
3. Vrodené srdcové ochorenie (najmä cyanotické ochorenie srdca so zostatkovým defektom, do 6
mesiacov po úplnej korekcii defektu protetickým materiálom alebo reziduálny defekt v mieste
korekcie protetickým materiálom).
4. Predchádzajúca infekčná endokarditída.

Liečba
Liečba má dva základné ciele.
1.Účinné potlačenie a kontrolou infekcie
2. Liečenie pridružených komplikácií endokarditídy (t.j. kongestívne srdcové zlyhanie, ťažká
chlopňová regurgitácia, periférne abscesy, zlyhanie obličiek , cievne mozgové príhody, mykotické
aneuryzmy).
Manažment je tímový za účasti kardiológa, kardiochirurga a mikrobiológa.
Antibiotiká sa selektujú podľa citlivosti vykultivovaného mikrobiálneho agens. Najčastejšie sa
kombinujú penicilínové antibiotiká s aminoglykozidmi. Ak je podozrenie na IE a pacient je kriticky
chorý, tak sa empirická intravenózna antibiotická liečba začína ihneď po odobratí krvných kultúr. Pri
liečbe protetických chlopní alebo pri výskyte Staphylococcus aureus rezistentného na meticilín sa
namiesto penicilínu zvyčajne používa vankomycín a môže sa pridať rifampicín.

Avaskulárna povaha chlopní chráni mikroorganizmus pred obranou hostiteľa a tvorba biofilmu na
protetickom materiáli môže ďalej zabrániť prieniku antibiotík. Preto musí byť liečba vedená
v dostatočných dávkach a dostatočne dlho.
Väčšina bakteriálnych infekcií vyžaduje 4-6 týždňov intravenóznej liečby. V niektorých situáciách je
možné prejsť na perorálne antibiotiká. Po ukončení liečby musí byť pacient starostlivo
monitorovaný. Ak dôjde opakujúcej sa aktivite ochorenia, mala by sa začať intravenózna liečba.
Chirurgické riešenie aktívnej IE má vysoké riziko komplikácií a mortalitu. Chirurgický zákrok potrebný
na kontrolu infekcie ( vývoj abscesu, perforácie, fistuly) alebo na zabránenie zhoršenia srdcového
zlyhania alebo tromboembólie u pacientov s vysokým rizikom týchto komplikácií, alebo tam kde
k nim už došlo. Je to najmä pri endokarditídach na protetických chlopniach, alebo tých, ktoré sú
spôsobené Staphylococcus aureus alebo hubami.

