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Infekčná endokarditídaInfekčná endokarditída
•• Definícia:Definícia: Zápalové Zápalové 

ochorenie endokardu ochorenie endokardu 
vyvolané rôznymi druhmi vyvolané rôznymi druhmi 
mikroorganizmov.mikroorganizmov.

•• Lokalita poškodenia :Lokalita poškodenia :•• Lokalita poškodenia :Lokalita poškodenia :
•• 1.Chlopňa1.Chlopňa
•• 2.Nástený voľný 2.Nástený voľný 

endokard.endokard.
•• 3.Cudzie teleso zanorené 3.Cudzie teleso zanorené 

do endokardu.do endokardu.
•• 4.Veľké cievy 4.Veľké cievy 

vysokotlakového riečiska.vysokotlakového riečiska.



Infekčná endokarditídaInfekčná endokarditída-- rozdelenierozdelenie

•• NVE NVE nativenative valvevalve endoakrditisendoakrditis
•• PVE PVE prostheticprosthetic valvevalve endocarditisendocarditis

-- skorá do 1 roka skorá do 1 roka 
-- neskoráneskorá

IE postihujúca narkomanovIE postihujúca narkomanov
LOKALITA:LOKALITA: Aortálna chlopňa, Aortálna chlopňa, MitrálnaMitrálna

•• IncidenciaIncidencia IE : 1,9IE : 1,9--3,3/100 000 3,3/100 000 
obyvateľovobyvateľov

•• Narkomani 150Narkomani 150--330/100 000 330/100 000 
obyvateľovobyvateľov

•• Mortalita: Mortalita: LOKALITA:LOKALITA: Aortálna chlopňa, Aortálna chlopňa, MitrálnaMitrálna
ch..ch..

ETIOLÓGIA:ETIOLÓGIA: Str., Str., StaphStaph., ., MykotickáMykotická, , 
Kultivačne negatívna,...Kultivačne negatívna,...

EPIDEMIOLÓGIA: EPIDEMIOLÓGIA: 
-- Získaná v komunite Získaná v komunite 
-- NozokomiálnaNozokomiálna

RelapsRelaps IE IE –– vzniká pri nedostatočnom vzniká pri nedostatočnom 
vyliečení vyliečení ochorenia,pôvodcomochorenia,pôvodcom
relapsurelapsu je ten istý je ten istý 
mikroorganizmus./Zlyhanie liečby/mikroorganizmus./Zlyhanie liečby/

Recidíva IE je vyvolaná iným kmeňomRecidíva IE je vyvolaná iným kmeňom

•• Mortalita: Mortalita: 
•• 1.Streptokoková IE    3%1.Streptokoková IE    3%
•• 2.Staphylokoková 252.Staphylokoková 25--40%40%
•• 3.Mykotická              80%3.Mykotická              80%

•• NozokomiálneNozokomiálne IE 40IE 40--56%56%
/zdroj ČKS//zdroj ČKS/



Infekčná endokarditídaInfekčná endokarditída--diagnostikadiagnostika

•• KLINIKA KLINIKA –– teplota, zimnicateplota, zimnica
•• ECHO ECHO –– TEE /vegetácie, abscesy, ruptúra závesného TEE /vegetácie, abscesy, ruptúra závesného 

aparátu, dehiscencia protéz/aparátu, dehiscencia protéz/
•• MIKROBIOLÓGIA MIKROBIOLÓGIA –– Hemokultúra Hemokultúra –– bakteriemia je trvalá, bakteriemia je trvalá, •• MIKROBIOLÓGIA MIKROBIOLÓGIA –– Hemokultúra Hemokultúra –– bakteriemia je trvalá, bakteriemia je trvalá, 

osobitný vpich, 3 vzorky, Afinita k endokardu/str. osobitný vpich, 3 vzorky, Afinita k endokardu/str. 
viridans, HACEK ,Stp.aureus/viridans, HACEK ,Stp.aureus/
Staph. Spp. koagulaza negat Staph. Spp. koagulaza negat --3 % NVE , väčšina PVE3 % NVE , väčšina PVE

•• MIKROSKOPIA, SEROLÓGIA, PCRMIKROSKOPIA, SEROLÓGIA, PCR



Infekčná endokarditídaInfekčná endokarditída--diagnostikadiagnostika



Infekčná endokarditídaInfekčná endokarditída--diagnostikadiagnostika

•• PatologickoPatologicko--anatomické kritéria IE:anatomické kritéria IE:

•• dôkaz mikroorganizmov kultivačně alebo histologicky vo dôkaz mikroorganizmov kultivačně alebo histologicky vo 
vegetácii alebo vo vegetácii, ktorá embolizovala alebo vo vegetácii alebo vo vegetácii, ktorá embolizovala alebo vo 
vnútrosrdečnom abscesevnútrosrdečnom abscesevnútrosrdečnom abscesevnútrosrdečnom abscese

•• dôkaz patologických útvarov / vegetácia absces, pričom dôkaz patologických útvarov / vegetácia absces, pričom 
histologické vyšetrenie potvrdí IE/histologické vyšetrenie potvrdí IE/



Infekčná Infekčná endokarditídaendokarditída--diagnostikadiagnostika
•• Klinická kritéria IE:Klinická kritéria IE:
•• Hlavné kritéria:Hlavné kritéria:
•• Pozitívne Pozitívne hemokultúryhemokultúry

–– V dvoch rôznych V dvoch rôznych hemokultúrachhemokultúrach zistený typický zistený typický mikroorganismusmikroorganismus vyvolávajúcívyvolávajúcí IE: IE: 
–– StreptococcusStreptococcus viridansviridans, , StreptococcusStreptococcus bovisbovis, HACEK (, HACEK (HaemophilusHaemophilus, , ActinobacillusActinobacillus, , 

CardiobacteriumCardiobacterium, , EikenellaEikenella, , KingellaKingella) ) –– alebo alebo -- StaphylococcusStaphylococcus aureusaureus (získaný v (získaný v 
komunite) alebo komunite) alebo EnterococcusEnterococcus spsp. . ––za predpokladu, že nebol zistený iný primárny za predpokladu, že nebol zistený iný primárny 
zdroj infekcie zdroj infekcie –– alebo alebo 

•• opakovane opakovane pozitivnepozitivne hemokultúryhemokultúry: : 
–– rovnaký nález v rovnaký nález v hemokultúrachhemokultúrach odobratých v časovom rozpätí 12 hodín a viac odobratých v časovom rozpätí 12 hodín a viac ––

alebo alebo alebo alebo 
–– rovnaký nález v 3 z 4 odobratých rovnaký nález v 3 z 4 odobratých hemokultúrhemokultúr alebo vo väčšine vzoriek /4 z 5; 5 z alebo vo väčšine vzoriek /4 z 5; 5 z 

6/6/–– vo všetkých prípadoch  časový rozdiel medzi prvým a posledným odberom musí vo všetkých prípadoch  časový rozdiel medzi prvým a posledným odberom musí 
byť viac ako 1 hodina.byť viac ako 1 hodina.

•• známky postihnutia  známky postihnutia  endokarduendokardu: : 
–– Zistenie novo vzniknutej Zistenie novo vzniknutej valvulárnejvalvulárnej regurgitácieregurgitácie ((auskultačneauskultačne zistená zmena zistená zmena 

šelestu nestačí!)šelestu nestačí!)
•• typický typický echokardiogramechokardiogram zodpovedajúci IE: zodpovedajúci IE: 

–– oscilujúce oscilujúce intrakardiálneintrakardiálne uložené teleso, viazané na chlopňu alebo podporný aparát  uložené teleso, viazané na chlopňu alebo podporný aparát  
alebo na implantovanom materiáli  alebo pohybujúci sa  v mieste alebo na implantovanom materiáli  alebo pohybujúci sa  v mieste regurgitačnéhoregurgitačného
jetujetu –– pritom vo všetkých prípadoch neexistuje iné anatomické pritom vo všetkých prípadoch neexistuje iné anatomické vysvetleníevysvetleníe

–– intrakardialnyintrakardialny absces alebo absces alebo pseudoaneurysmapseudoaneurysma
–– novo vzniknutá čiastočná novo vzniknutá čiastočná dehiscenciadehiscencia umelej chlopne umelej chlopne 
–– intrakardiálnyintrakardiálny absces pri vyšetrení magnetickou rezonanciou.absces pri vyšetrení magnetickou rezonanciou.



Infekčná Infekčná endokarditídaendokarditída--diagnostikadiagnostika
•• VedlajšieVedlajšie kritéria :kritéria :
•• predispozíciapredispozícia: prítomnosť ochorenia srdca, ktorá je sprevádzaná vyšším : prítomnosť ochorenia srdca, ktorá je sprevádzaná vyšším 

výskytom IE (umelá chlopňa, IE v anamnéze, výskytom IE (umelá chlopňa, IE v anamnéze, cyanotickécyanotické vrodené vrodené vadyvady, , 
významná významná mitrálnamitrálna alebo aortálna nedostatočnosť, ASD, chirurgicky alebo aortálna nedostatočnosť, ASD, chirurgicky 
reparované ochorenie srdca s pretrvávajúcou reparované ochorenie srdca s pretrvávajúcou hemodynamickouhemodynamickou
abnormalitou, aortálna abnormalitou, aortálna stenózastenóza a hypertrofická obštrukčná a hypertrofická obštrukčná 
kardiomyopatiakardiomyopatia).).

•• intravenózna intravenózna narkomanianarkomania
•• horúčka: 38,0 horúčka: 38,0 °°C a viacC a viac
••
•• horúčka: 38,0 horúčka: 38,0 °°C a viacC a viac
•• cievne príznaky: veľké cievne príznaky: veľké arteriálnéarteriálné embolizácieembolizácie, periférne nekrotické kožné , periférne nekrotické kožné 

lézie (lézie (arteriálnearteriálne embolizácieembolizácie pri infekcii pri infekcii Staph.aureusStaph.aureus), septické pľúcne ), septické pľúcne 
infarkty, infarkty, mykotickémykotické aneuryzmy, aneuryzmy, konjunktiválnekonjunktiválne hemorágiehemorágie a a JanewayoveJanewayove
lézielézie

•• imunologické príznaky: imunologické príznaky: glomerulonefritídaglomerulonefritída, , OsleroveOslerove uzlíky, uzlíky, RothoveRothove
škvrny, škvrny, pozitivnypozitivny reumatoidnyreumatoidny faktorfaktor

•• ECHO nález: pripúšťajúci IE, avšak ECHO nález: pripúšťajúci IE, avšak nespĺňajúcínespĺňajúcí vyššie uvedené kritériavyššie uvedené kritéria
•• mikrobiologický nález: pozitívne mikrobiologický nález: pozitívne hemokultiváciehemokultivácie, nespĺňajúce vyššie , nespĺňajúce vyššie 

uvedené kritéria alebo uvedené kritéria alebo serologickýserologický dôkaz aktívnej infekcie pripúšťajúci IE dôkaz aktívnej infekcie pripúšťajúci IE 
•• S výnimkou S výnimkou koagulázakoaguláza--negatívnychnegatívnych stafylokokov zachytených z jednej stafylokokov zachytených z jednej 

hemokultúryhemokultúry, a tiež organizmov ako sú , a tiež organizmov ako sú mykobakteriamykobakteria, kt. nevyvoláva IE. , kt. nevyvoláva IE. 



Infekčná endokarditída Infekčná endokarditída –– liečbaliečba
IE vyvolaná streptokokmi a IE vyvolaná streptokokmi a enterokokmienterokokmi :: dľadľa stanovenej citlivosti                                        stanovenej citlivosti                                        
PenicilinPenicilin 1212--30 30 mil.jmil.j././denden á 4á 4--6 hod.   / 4 6 hod.   / 4 –– 6 týždňov /6 týždňov /
CefalosporinCefalosporin , , ampicilinampicilin , , vankomicinvankomicin
-- synergické pôsobenie s synergické pôsobenie s aminoglykozidamiaminoglykozidami za cenu za cenu nefrotoxicitynefrotoxicity..

IE vyvolaná IE vyvolaná staphylokokmistaphylokokmi ::
OxacilinOxacilin 1212--18 g /18 g /denden i.vi.v. á 4 hod     / 2 . á 4 hod     / 2 –– 8 týždňov /8 týždňov /
VankomicinVankomicin 30 mg /kg 30 mg /kg i.vi.v.  á 6.  á 6--12 hod12 hodVankomicinVankomicin 30 mg /kg 30 mg /kg i.vi.v.  á 6.  á 6--12 hod12 hod
-- synergicky synergicky gentamicingentamicin
-- pri PVE, pri PVE, abscesoveabscesove ložiska ložiska rifampicinrifampicin

IE vyvolaná IE vyvolaná gramnegatívnymigramnegatívnymi mikroorganizmami:mikroorganizmami:
Terapia vychádza z Terapia vychádza z konkretnehokonkretneho nálezu najčastejšie nálezu najčastejšie betalaktamazovébetalaktamazové ATB + ATB + 
aminoglykozidaminoglykozid
EnterobakterieEnterobakterie , , PseudomonadyPseudomonady –– operačne riešenie.operačne riešenie.

IE vyvolaná IE vyvolaná mykotickýmimykotickými organizmami:organizmami:
AmfotericinAmfotericin B 1 mg / kg / deň po B 1 mg / kg / deň po premedikáciipremedikácii antipyretikomantipyretikom v infúzii v trvaní 4 hod.v infúzii v trvaní 4 hod.
Trvanie 4 Trvanie 4 –– 8 t. až roky , zla prognóza.8 t. až roky , zla prognóza.



Infekčná endokarditída Infekčná endokarditída –– liečbaliečba

•• Monitorovanie liečbyMonitorovanie liečby

-- Pátranie po známkach Pátranie po známkach 
komplikujúcich IEkomplikujúcich IE

•• Kritéria ukončenia ATBKritéria ukončenia ATB

-- Pacient je Pacient je afebrilnýafebrilný minimálne minimálne 
týždeňtýždeň

komplikujúcich IEkomplikujúcich IE
-- Meranie TT / á 2Meranie TT / á 2--4 hod /4 hod /
-- CRP , CRP , ProkalcitoninProkalcitonin
-- Denná Denná diurézadiuréza, bilancia tekutín, bilancia tekutín
-- KreatinínKreatinín , sérové koncentrácie , sérové koncentrácie 

nefrotoxickýchnefrotoxických ATBATB
-- ECHO kontroly po 2 týždňochECHO kontroly po 2 týždňoch

-- CRP v normeCRP v norme
-- TEE TEE –– neukazuje aktivitu IEneukazuje aktivitu IE
-- EmbolizáciaEmbolizácia sa neobjavila 14 sa neobjavila 14 

dnídní
-- Nie je známe žiadne ložisko, Nie je známe žiadne ložisko, 

ktoré by mohlo vyvolať ktoré by mohlo vyvolať 
bakteriémiubakteriémiu



Infekčná endokarditída Infekčná endokarditída –– chirurgická liečbachirurgická liečba
-- Ak je operácia indikovaná nemá byť odkladaná.Ak je operácia indikovaná nemá byť odkladaná.

•• IndikácieIndikácie: : 
-- Akútne Akútne mestnavémestnavé srdcové zlyhanie                  srdcové zlyhanie                  

/ / regurgitaciaregurgitacia, do 24 hod./, do 24 hod./
-- PerivalvárnePerivalvárne šírenie infekciešírenie infekcie
-- Pretrvávanie infekcie napriek ATB Pretrvávanie infekcie napriek ATB 

liečbe liečbe 

•• Kontraindikácie:Kontraindikácie: -- relatívnerelatívne
-- KachexiaKachexia a celkové vyčerpaniea celkové vyčerpanie
-- Zlyhávanie viac než 2 Zlyhávanie viac než 2 

systémovsystémov
-- Závažná mozgová dysfunkcia      Závažná mozgová dysfunkcia      liečbe liečbe 

-- Empiricky známa Empiricky známa nezvládnutelnosťnezvládnutelnosť
daného druhu infekcie / huby, daného druhu infekcie / huby, 
PseudomonasPseudomonas, , BartolenaBartolena, , BrucellaBrucella, , 
MycoplazmaMycoplazma,..../,..../

-- Obava z Obava z embolizáciiembolizácii do do 
systémového riečiska / 2 a viac systémového riečiska / 2 a viac 
embolizáciíembolizácií , , stopkatástopkatá mobilná mobilná 
vegetácia, vegetácia, kissingkissing vegetácia /vegetácia /

-- PVE PVE –– včasná včasná –– do 1 roka do 1 roka 
-- dysfunkcia protézydysfunkcia protézy

-- Závažná mozgová dysfunkcia      Závažná mozgová dysfunkcia      
/ operovať do 72 hod, vylúčiť / operovať do 72 hod, vylúčiť 
krvácanie do CNSkrvácanie do CNS--AKI /AKI /

-- Chronické kardiálne zlyhávanie Chronické kardiálne zlyhávanie 
NYHA  IIINYHA  III--IV; CI pod 1,5 ; EF IV; CI pod 1,5 ; EF 
pod 30 %pod 30 %

-- Vek / 75 Vek / 75 –– 80 /80 /



Infekčná endokarditída Infekčná endokarditída –– chirurgická liečbachirurgická liečba

•• DebridementDebridement
•• Rekonštrukcia Rekonštrukcia –– plastika , náhrada , homograftplastika , náhrada , homograft

Trikuspidálna ch. Trikuspidálna ch. –– odstránenie chlopne, stentless protézaodstránenie chlopne, stentless protéza
PVE PVE –– odstránenie pôvodnej protézy a jej náhrada , reinfekcia 9odstránenie pôvodnej protézy a jej náhrada , reinfekcia 9--20 %20 %

--Dokončiť ATB terapiuDokončiť ATB terapiu



Infekčná endokarditída Infekčná endokarditída –– chirurgická liečbachirurgická liečba



Infekčná endokarditída Infekčná endokarditída –– prevencia a profylaxiaprevencia a profylaxia
•• Respondenti PROFYLAXIE : IE v minulosti, Stav po protetickej náhrade, použitie Respondenti PROFYLAXIE : IE v minulosti, Stav po protetickej náhrade, použitie 

cudzorodých materiálov, cyanotická vrodená vadacudzorodých materiálov, cyanotická vrodená vada

•• Stomatológia Stomatológia –– invázia v oblasti sliznice a ďasien a zubných koreňovinvázia v oblasti sliznice a ďasien a zubných koreňov

•• GIT , Urológia GIT , Urológia –– výkony zasahujúce do črevného lumenu, dilatácia ezofágu, výkony zasahujúce do črevného lumenu, dilatácia ezofágu, 
sklerotizácia ezofagealnych varixov, ERCPsklerotizácia ezofagealnych varixov, ERCP
Nepatrí k indikácii profylaxie : Biopsia pečene, Endoskopia, PolypectomiaNepatrí k indikácii profylaxie : Biopsia pečene, Endoskopia, PolypectomiaNepatrí k indikácii profylaxie : Biopsia pečene, Endoskopia, PolypectomiaNepatrí k indikácii profylaxie : Biopsia pečene, Endoskopia, Polypectomia

•• Parenchým prostaty a obličiek Parenchým prostaty a obličiek –– profylaxia len vtedy ak sú orgány kolonizované profylaxia len vtedy ak sú orgány kolonizované 
enterokokmi.enterokokmi.

•• Koža : indikovaná v infikovanom teréne pri podozrení na kolonizáciu Staphylococus Koža : indikovaná v infikovanom teréne pri podozrení na kolonizáciu Staphylococus 
aureus , pri PVE Staphylococus koagulaza negat.aureus , pri PVE Staphylococus koagulaza negat.



Infekčná endokarditída Infekčná endokarditída -- náš súbornáš súbor

AoAo MiMi TrikTrik Stp Stp 
AVRAVR

Ao+MiAo+Mi Stp Stp 
MVPMVP

SpoluSpolu

20042004 66 33 99
20052005 22 11 22 5520052005 22 11 22 55
20062006 33 33 66
20072007 77 11 11 99
20082008 11 22 33
20092009 33 33 11 11 88
20102010 33 11 22 66



Infekčná endokarditída Infekčná endokarditída -- náš súbornáš súbor
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Infekčná endokarditída Infekčná endokarditída –– počet výkonovpočet výkonov
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Infekčná endokarditída Infekčná endokarditída –– záverzáver

•• IE je ochorenie s IE je ochorenie s 
nízkou incidenciou, nízkou incidenciou, 
postihujúce širokú postihujúce širokú 
škálu pacientov, ktoré škálu pacientov, ktoré škálu pacientov, ktoré škálu pacientov, ktoré 
je i napriek dobrej je i napriek dobrej 
diagnostike a diagnostike a 
modernej liečbe často modernej liečbe často 
spojené s vysokou spojené s vysokou 
mortalitou.mortalitou.


