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DEFINICE

 Myokarditida je akutní či chronický zánět myokardu 
způsobený řadou toxinů či infekčních agens

 Zánětlivá kardiomyopatie (ZKMP) = myokarditida 
spojená s poruchou funkce myokardu

Caforio et al. Eur Heart J 1997



Etiologie myokarditid

 infekční (nejčastěji virové)

 autoimunitní (SLE, FR, m.Crohn, 
sklerodermie, rejekce štěpu po OTS...)

 toxické (léky – cytostatika, kokain, 
jedy hadů, škorpionů, chemikálie, 
hormonální – tyreotoxikóza

 těhotenství – peripartální 
kardiomyopatie



Etiologie myokarditid



Nejčastější etiologická agens

- viry
- parvoviry (51,4%)
- HHV6 (21,6%) 
- enteroviry (coxackie B+A, echoviry – 9,4%)
- EBV (2%), adenoviry (1,6%), CMV (0,8%)                       

- 27,3% vícečetná infekce (n=245, DKMP)
Kühl U et al. High prevalence of viral genomes and multiple viral infections in the myocardium of adults with 
„idiopathic“ left ventricular dysfunction. Circulation 2005;111:887-893.

- spirochety – borrelia burgdorferi 
(literárně okolo 1%, v souboru Kuchynky a spol. 22%)

- paraziti – Chagasova nemoc 
(na světě v roce 2008 asi 16-18 mil. nakažených, 2/3 chronicky 
nemocných mají kardiální postižení, každoročně na ni zemře 
20.000 nemocných)



Myokarditidy

 u 90% lidí nevznikne myokarditida přes
infekci „kardiotropními viry“

Dennert et al. Acute viral myocarditis. Eur Heart J. 2008, 29(17): 2073–2082.
Liu PP, Mason JW. Advances in the understanding of myocarditis. Circulation 2001;104:1076-1082.



Epidemiologie

 u 40-50% pts s chronickou DKMP byly 
nalezeny v EMB imunohistologické zn. 
myokarditidy

 ve 25-40% nalezen virový genom
Cooper LT. The heat is off. Immunosupresion for myocaditis revisited. Eur Heart J 2009;30:1936-1939.

ve 48% EMB u DKMP nalezen zánět
Kühl et al. Immunohistological evidence for  chronic intramyocardial inflammatory proces 
in dilated cardiomyopathy. Heart 1996;75:295-300

virový genom nalezen v 67% (51% PVB19 + 
22% HHV6)
Kühl et al. High prevalence of viral genomes and multiple viral infections in the 
myocardium of adults with „idiopatic“ left ventricular dysfunction. Circulation. 
2005;111:887-893



Klinický obraz

 anamnéza předchozího infektu (respirační či GIT) v asi 50-60%
 kardiální obtíže dny až týdny po infektu (dušnost, slabost, 

únavnost, tachykardie, palpitace, atypické bolesti na hrudi)
 cval, systolický šelest, perikard. třecí šelest
 nově vzniklá kardiomyopatie, komorové arytmie, synkopa
 EKG může imitovat AIM, elevace TnT/I, SKG s negativním 

nálezem





Myokarditidy

Patogeneza
1. fáze - přímé poškození myocytů inf. agens
2. fáze - buněčná či humorální imunitní reakce 
3. fáze - dilatační kardiomyopatie

Liu PP, Mason JW. Advances in the understanding of myocarditis. Circulation 2001;104:1076-1082.

„orgánově specifické“ autoimunitní onemocnění    
 přítomnost autoprotilátek 

(IgG anti-alfa- a anti-beta- myosinovým těžkým řetězcům)



Patogenetické souvislosti

 Až 2/3 případů DKMP jsou důsledkem předchozí 
myokarditidy

Dennert Eur Heart J 2008
Kindermann JACC 2012



1. FÁZE
přímé poškození myocytů virem
a nespecifickou imunitní reakcí

2. FÁZE
poškození myokardu specifickou
(auto)imunitní reakcí

3. FÁZE
Zhojení a restituce funkce
Vývoj dilatační kardiomyopatie



Prognóza

 Spontánní úprava v 50-57%

 Rozvoj DKMP v 14-52%

 Prognóza – fulminantní myokarditida 
11leté přežití 93%, nefulminantní 
45%

 velkobuněčná myokarditida má horší 
prognózu (5-leté přežití bez OTS 10% 
x lymfocytární 50%)

 horší prognóza v dětském věku (75% 
mortalita u novorozenců)

D´Ambrosio A et al. The fate of acute myocarditis between spontaneous improvement and evolution to dilated 
cardiomyopathy: a review. Heart 2001;85:499-504.

Skupina A arytmie + IM-like
Skupina B – srdeční selhání



Diagnostika myokarditid

- EKG, RTG S+P, ECHO, katetrizace

- Magnetická rezonance
 MR se stala jednou z nejdůležitějších 

diagnostických metod u myokarditid

 gadolinium late enhancement (LGE)
 T2-weighted imaging
 LGE ukazují ložiska poškozeného myokardu i edému, T2-weighted 

images ukazují intersticiální edém, který je při zánětu přítomen

- Endomyokardiální biopsie



Magnetická rezonance

(A) T2-weighted image – zobrazuje subepikardiální edém laterální stěny levé komory
(B) Late enhancement – zvýšený signál ukazuje místa poškození myocytů, edému, reparativní 

fibrózy v tomtéž místě.



Endomyokardální biopsie
– „zlatý standard“



Význam EMB pro dg. ZKMP

Baughman KL. Diagnosis of myocarditis. Death of Dallas 
Criteria.  Circulation. 2006;113:593-595

v éře Dallaských kriterií (tzn. čistě histologického 
hodnocení) velmi malý!

Aretz HT et al. Myocarditis: a histopatological definition and classification.  Am J Cardiovasc Pathol. 1987;1:3-14. 
Mason JW et al. A clinical trial of immunosupresive therapy for myocarditis.  N Engl J Med. 1995;333:269-275

V současnosti je EMB indikována pouze při dostupnosti 
imunohistologického a molekulárně genetického vyšetření



> 7 CD3+ a/nebo 5 > CD68+ /mm2 
a/nebo zvýšená exprese HLA

Imunohistologické hodnocení
EMB



> 14 leukocytů/mm2 (LCA resp. CD45+)

Imunohistologické hodnocení 
EMB



> 14 leukocytů/mm2 a/nebo > 7 T-lymfocytů/mm2

Imunohistologické hodnocení 
EMB





1) histologie a imunohistologie
(detekce zánětlivé infiltrace, 
zvýšená exprese HLA DR)

2) molekulárně genetické vyš. (přítomnost 
nukleové kyseliny patogenů v myokardu)

Parvovirus B19 (PVB19)

Human herpes virus 6 (HHV6)

Enteroviry (EV- coxackie + echoviruses)

Adenovirus (AV)

Cytomegalovirus (CMV)

Ebstein-Barr virus (EBV) 

Herpes simplex virus (HSV1)

Borrelia burgdoferi

> 14 leukocytů/mm2 a/nebo > 7 T-lymfocytů/mm2

„Naše“ hodnocení EMB



Léčba - antivirotická

22 pacientů
Symptomy 44 měsíců
Léčba 24 týdnů



Léčba - antivirotická



Léčba - imunomodulační



Léčba - imunosupresivní

84 pac.
Symptomy delší než 6měsíců
Léčba 3 měsíce: 
PRE 1mg/kg/den…0,2mg/kg/den
AZA 1mg/kg/den



85 pac.
Symptomy delší než 6měsíců
Léčba 6 měsíců: 
PRE 1mg/kg/den…0,33mg/kg/den
AZA 2mg/kg/den

Léčba - imunosupresivní



Léčba - imunosupresivní



The 2006 American College of Cardiology/American Heart 
Association/European Society of Cardiology (ACC/AHA/ESC) 
guidelines for the management of ventricular arrhythmias 
and the prevention of sudden cardiac death included 
recommendations for the management of arrhythmias 
associated with myocarditis

Arrhythmias — Patients with myocarditis can develop both tachy- and 
bradyarrhythmias. Because these arrhythmias often resolve after 
the acute phase of myocarditis, therapy is generally supportive.

 Sustained ventricular arrhythmias should be treated with urgent 
cardioversion, and recurrent arrhythmias should be treated with 
antiarrhythmic drugs. 

 Symptomatic nonsustained ventricular tachycardia can be treated with 
antiarrhythmic drugs.

 ICD implantation can be beneficial in patients with life-threatening ventricular 
arrhythmias who are not in the acute phase of myocarditis…

 Complete heart block and/or symptomatic bradycardia are indications for pacing during 
the acute phase of myocarditis. This conduction abnormality is often transient; as a result, 
use of a temporary pacemaker should be the first step.

Léčba arytmií



 význam EMB pro diagnostiku ZKMP je 
zásadní (zlatý standard)

 význam EMB pro výběr specifické léčebné 
strategie je rovněž zásadní, zatím ale 
méně podložený daty

 MRI je důležitá dg metoda, mimo jiné i u 
nemocných bez indikace EMB

Shrnutí - diagnostika



Závěr

 Myokarditida často vede k ZKMP a ta často 
přechází do DKMP

 ½ „idiopatických“ chronických DKMP jsou 
vlastně ZKMP

 DKMP je nejčastější dg. vedoucí k HTx (53%)

Včasná diagnostika a léčba myokarditid
by mohla zásadním způsobem ovlivnit průběh 

a prognózu onemocnění !



ARYTMOGENNÍ KARDIOMYOPATIE

(PRAVÉ KOMORY)

Jan Krejčí
FN u sv. Anny –ICRC, Brno



Terminologie

 Arytmogenní dysplazie pravé komory   (ARVD)
 Arytmogenní kardiomyopatie pravé    komory 

(ARVC)

 Arytmogenní kardiomyopatie *
(ACMP)

* Sen-Chowdhry S, Syrris P, Prasat SK, et al. Left-Dominant Arrhythmogenic Cardiomyopathy.J Am Coll Cardiol 2008;52:2175-87.



Klasifikace kardiomyopatií

ESC AHA

Eur Heart J. 2008; 29: 270–276                                  Circulation 2006;113:1807-1816



ACMP

 onemocnění charakterizované 
progresivní náhradou svaloviny 
(nejčastěji pravé komory) tukovou 
a vazivovou tkání

 je spojeno s komorovými 
arytmiemi typicky s morfologií 
BLRTw

 biventrikulární postižení až ve 
25%

 „left-dominant arrhythmogenic 
cardiomyopathy“

Sen-Chowdhry S, Syrris P, Prasat SK, et al. Left-Dominant Arrhythmogenic Cardiomyopathy. J Am Coll Cardiol 2008;52:2175-87.



Historie

 G.M. Lancisi 1736
 palpitace, srdeční 

selhávání, dilatace a 
aneurysmata pravé 
komory a výskyt náhlé 
smrti

 výskyt ve 4 generacích 
jedné rodiny

 70./80. léta 20. století

Lancisi GM. De Motu Cordis et Aneurysmatibus. Naples 1736.



Prevalence ACMP

 0,02 – 0,1 % (1:5000)
 endemický výskyt (ostrov 

Naxos, regiony Benátek a 
Padovy) s prevalencí 0,4 - 0,8 
%. 

 postihuje častěji muže v poměru 
2,7:1

 muži více ohroženi náhlou smrtí 
(relativní riziko 6,8)

Anderson EL. Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia. Am Fam Physician 2006;73:1391-8. 
McNally E, MacLeold H, Dellefave L. Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia/Cardiomyopathy. GeneReviews 2008.



Genetika ACMP

 „desmosomální kardiomyopatie“ – převažují mutace v 
genech pro desmosomální proteiny 

(Plakophilin-2, desmoplakin, desmocollin-2, plakoglobin, 
TGFB3, desmoglein)

 autozomálně dominantní dědičnost
 autozomálně recesivní podtypy (Naxos disease, 

Carvajal syndrom)
 rodinný výskyt ve 30-80%
 variabilní penetrance
 polymorfní fenotyp

Vatta M, Marcus F, Towbin JA. Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy: a  ‘final common pathway‘ that defines clinical 
phenotype. Eur Heart J 2007;28:529-30 
McNally E, MacLeold H, Dellefave L. Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia/Cardiomyopathy. GeneReviews 2008.



Patofyziologie

 postižení myokardu nejčastěji PK
 náhrada myocytů tukovou a fibrózní tkání 

(arytmogenní substrát)
 dilatace PK, systolická dysfunkce PK –

typicky ložisková (aneurysmata), méně 
často difúzní 

 nejčastější postižení je v oblasti tzv. 
trojúhelníku dysplazie

 postupně postižení dalších oblastí pravé 
(popř. i levé) komory

 mezikomorové septum bývá postiženo až 
v pokročilých stádiích nemoci 

 nejprve subepikardiální postižení

Anderson EL. Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia. Am Fam Physician 2006;73:1391-8.



Klinický obraz

 příznaky se objevují na počátku dospělosti
 diagnóza je nejčastěji stanovena kolem 30. 

roku věku
 typické příznaky: palpitace, slabost, synkopy 
či závratě

 náhlá smrt
 méně často známky pravostranného 

selhávání (otoky,  hepatomegalie, ascites)
 při biventrikulárním postižení se přidávají 

dušnost, únavnost, nevýkonnost 

Thiene G, Corrado D, Basso C. Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy/dysplasia. Orphanet Journal of Rare Diseases 2007;2:45.



Klinický obraz

 první stádium - subklinické postižení (náhlá smrt bez 
předchozích prodromů)

 druhé stádium - projevy elektrické nestability (palpitace či 
synkopy často vázané na fyzickou zátěž, arytmie zprvu 
izolované, postupně až setrvalé komorové tachykardie 
s morfologií BLRTw)

 třetí stádium - selhávání pravé komory

 čtvrté stádium - biventrikulární postižení s projevy 
bilaterálního srdečního selhávání, s morfologickým obrazem 
podobným dilatační kardiomyopatii, výskyt polymorfních 
komorových arytmií 

Thiene G, Corrado D, Basso C. Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy/dysplasia. Orphanet Journal of Rare Diseases 2007;2:45.



Naxos disease
(kardiokutánní syndrom)

Protonotarios N, Tsatsopoulou A. Naxos disease. Indian Pacing and Electrophysiology Journal 2005;5(2):76-80. 



Diagnostika  (ARVC)

 2 velká kritéria

 1 velké a 2 malá

 4 malá





 2 velká kritéria

 1 velké a 2 malá

 4 malá



Diagnostika  (ARVC)

inverze T vln v pravých prekordiálních svodech (V2 
a V3) v nepřítomnosti BPRTw

iBPRTw
vlna epsilon (elektrický potenciál na konci QRS)
prodloužení QRS ve svodech V1-V3 nad 110ms

EKG + SA-EKG

Thiene G, Corrado D, Basso C. Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy/dysplasia. Orphanet Journal of Rare Diseases 2007;2:45.



Diagnostika  (ARVC)

Holterovo monitorování, zátěž. testy

Thiene G, Corrado D, Basso C. Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy/dysplasia. Orphanet Journal of Rare Diseases 2007;2:45.



Diagnostika

Echokardiografie

 konvenční
 kontrastní
 TDI, strain, 3D

Kiès P, Bootsma M, Bax J, et al. Arrhythmogenic right ventricular dysplasia/cardiomyopathy: Screening, diagnosis, and Treatment. Heart 
Rhythm 2006;3:225–234.



Diagnostika

Nukleární magnetická rezonance

Jain A, Tandri H, Calkins H, Bluemke DA.  Role of cardiovascular magnetic resonance imaging in arrhythmogenic right ventricular dysplasia. 
J Cardiovasc Magn Reson 2008;10:32  



Diagnostika

Počítačová tomografie

M. Takagi, N. Aihara, S. Kuribayashi, et al. Localized right ventricular morphological abnormalities detected by electron-beam computed 
tomography represent arrhythmogenic substrates in patients with the Brugada syndrome European Heart Journal (2001) 22, 1032–1041.



Diagnostika  (ARVC)

Izotopová pravokomorová 
ventrikulografie

Kontrastní ventrikulografie

Kiès P, Bootsma M, Bax J, et al. Arrhythmogenic right ventricular dysplasia/cardiomyopathy: 
Screening, diagnosis, and Treatment. Heart Rhythm 2006;3:225–234.
Thiene G, Corrado D, Basso C. Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy/dysplasia. 
Orphanet Journal of Rare Diseases 2007;2:45.

ložiskové poruchy kinetiky PK
dilatace PK



Diagnostika

Endomyokardiální biopsie

 fibrózně-tuková přestavba stěny PK spojená s relativním 
poklesem počtu myocytů pod 60 %

 atrofie myocytů a zvýšené relat. množství vaziva (tento nález 
je diagnosticky cennější, než samotný průkaz tuku)

Thiene G, Corrado D, Basso C. Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy/dysplasia. Orphanet Journal of Rare Diseases 2007;2:45.



Diagnostika  (ARVC)

Elektrofyziologické vyšetření
snadná vyvolatelnost setrvalých komorových arytmií

záchyt oblastí myokardu s nízkou voltáží při 
elektroanatomickém mapování

Corrado D, Basso C, Leoni L, et al. Three-Dimensional Electroanatomic Voltage Mapping Increases Accuracy of Diagnosing 
Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy/Dysplasia. Circulation. 2005;111:3042-3050.) 



Prognóza

 ACMP je progresivní onemocnění, které si žádá pravidelné 
přehodnocování stavu

 celková mortalita 2,5 % za rok
 ve Spojených státech 5 % náhlých úmrtí u osob mladších 

35 let, v některých oblastech Itálie (region Benátek) až 
25 %

 nejčastější příčinou smrti obvykle bývá arytmická smrt, 
méně často srd. selhání 

 prediktory špatné prognózy: mladý věk v době stanovení 
diagnózy, rodinná anamnéza náhlé smrti, anamnéza 
synkopy či oběhové zástavy, záchyt KT a postižení LK.

Thiene G, Corrado D, Basso C. Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy/dysplasia. Orphanet Journal of Rare Diseases 2007;2:45.



Terapie

 empirická data

 režimová opatření (zákaz sportovních a fyzicky 
náročných aktivit)

 u asymptomatických nemocných není pravděpodobně 
léčba indikovaná

 u pacientů s nízkým rizikem nebo jako první krok 
farmakologická léčba (sot, BB, amio)

 u pacientů s vysokým rizikem ICD

 radiofrekvenční ablace 

 chirurgie - HTx nebo ventrikulotomie



Terapie

 ICD (v sekundární prevenci terapie u 94%, v 
primární u 39% implantovaných) 

Thiene G, Corrado D, Basso C. Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy/dysplasia. Orphanet Journal of Rare Diseases 2007;2:45.



Závěr

ACMP je vzácné onemocnění s 
potenciálně nepříznivou prognózou

kurativní léčebný postup není k 
dispozici (vyjma HTx)

 léčba arytmií dramaticky zlepšuje 
prognózu (ICD)

nadějí je genetická diagnostika a léčba


