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Definitsioon: Põletikuline kardiomüopaatia - 
müokardi põletikuline haigus, millega kaasneb 
südame düsfunktsioon ja mida diagnoositakse  
histoloogiliste, immunoloogiliste ja immuno-
histoloogiliste kriteeriumite põhjal.  

 
(WHO/ International Society and Federation of Cardiology 

Task Force on the Definition and Classification  of 
Cardiomyopathy 1995)  

 





Coxsackie-/ adeno-/ parvo-/ HHV6-viirus 

Viirusretseptor 

Lümfoidorganid 

Viiruse replikatsioon sihtmärkorganites 
Viiruse valkude ekspressioon 

Immuunsüsteemi aktivatsioon 

Autoimmuunhaigus 

Tsütokiinid T-rakud B-rakud 

Ristreaktiivsed 
autoantikehad 

Aktiveeritud MMPd CTL-vahendatud 
müotsütolüüs 

Vasaku vatsakese 
funktsiooni langus 

Kollageeni 
degradatsioon 

Müotsüütide 
kahjustus 

Põletikuline kardiomüopaatia 

Geneetiline eelsoodumus 

Viiruse sisenemine 
kardiomüotsüütidesse ja 

endoteeli rakkudesse 

Viiruse replikatsioon 

Rakkude düsfunktsioon 

Vatsakeste 
dilatatsioon 

      Südameväline     reservuaar 
   Sekundaarne transport      sihtmärkorganitesse (süda) 





Endomüokardiaalne biopsia (EMB) 

Näidustused 
AHA+ACC+ESC  

14 kliinilist stsenaariumi 



Kliiniline stsenaarium nr 1 

1. Teadmata põhjusel tekkinud südame-puudulikkus, 
mille algusest möödas < 2 nädalat, hemodünamika 
häiritud, vasem vatsake normaalset suurust või 
dilateerunud 

 (I; B) 
 
 Äge lümfotsütaarne MD (viiruslik) – prognoos suhteliselt 

hea 
 Hiidrakuline MD, nekrotiseeriv eosinofiilne MD – prognoos 

tõsine 
  



Kliiniline stsenaarium nr 2 

2. Esmaselt teadmata põhjusel tekkinud 
südamepuudulikkus kestvusega 2 nädalat – 3 
kuud, dilateerunud vasem vatsake, ventrikulaarne 
arütmia, II astme (Mobitz 2) või III astme a/v 
blokaad või südamepuudulikkus, mis ei reageeri 
ravile 1-2 nädala jooksul. 

   (I; B)   



Kliiniline stsenaarium nr 3 

3.Teadmata põhjusel > 3 kuu kestnud 
südamepuudulikkus, dilateerunud vasem vatsake, 
ventrikulaarsed arütmiad, Mobitz 2 II astma a/v 
blokaad või III astme a/v blokaad või 
mittereageerimine 1-2 nädalasele ravile. 

 (IIa, C) 
  
sarkoidne MD, idiopaatiline granulomatoosne MD 



Kliiniline stsenaarium nr 4 

4.Teadmata põhjusel igasuguse kestvusega 
südamepuudulikkus, mil esineb eosinofiilia ja/või 
esinevad allergilised reaktsioonid 

 (IIA, C) 
  
Hüpersensitiivne MD (HSM) 
  



Biopsiate hulk 

 5 – 10 biopsiatükki 1 – 2 mm3  

  
 - 4-5 valgusmikroskoopiaks 
 - 1-2 elektronmikroskoopiaks 
 - 1 või rohkem  molekulaarseteks 

 uuringuteks, immuunufluoreststents- või 
 immuunohistokeemiliseks uuringuks 



Müokardiit. Diagnoos 
EMB 

 

Histoloogiline uuring (Dallase kriteeriumid, 1987) 
 
•Müokardiit: müotsüütide nekroos, degeneratsioon 

või mõlemad, põletikuline infiltraat +/- fibroos 
·Piiripealne müokardiit: põletikuline infiltraat, 

müotsüütide kahjustus praktiliselt puudub 
· Müokardiit puudub  
   
 





Müokardiit. Diagnoos 
EMB 

 
Immuuno-histoloogilised uuringud 
• Erinevate T-lümfotsüütide subpopulatsioonide 

määramine  
• Endoteeli rakkudel adhesioonimolekulide 

määramine (ICAM, VCAM) 







Müokardiit. Diagnoos 
EMB 

 
 
Molekulaarbioloogiline uurimine 
• Viiruste genoomide määramine 

 







Müokardiit . Diagnoos.  
Laboratoorsed analüüsid 

•    mõõdukas leukotsütoos 
•    lümfotsütoos 
•    CRV tõus, SR kiirenemine 
•    düsproteineemia  ( α2, γ globuliinide hulga 

tõus) 
•    kreatiinkinaasi (CK) ↑, CK-MB ↑    
•    troponiin T, troponiin I ↑ 
•    tekitaja-viiruse vastaste, antikardiaalsete 

antikehade olemasolu 
 



Müokardiit. Diagnoos 
EKG 

•    siinustahhükardia 
•    bradükardia  (siinussõlme kahjustus) 
•    ekstrasüstoolia 
•    erutusjuhtehäired 
 # a/v blokaad  (tavaliselt I aste) 
 # Hisi’i kimbu säärte blokaadid 
 # sinoaurikulaarne blokaad 
•    repolarisatsiooni häired  (ST-segmendi, T-saki 

muutused) 
•    P-saki laienemine  
•    QT-intervalli pikenemine 
 



50 a naine EKG EMO-s 





25 a naine, EKG 02.11.08. 



EKG 05.11.08. 



EKG 10.11.08. 



Müokardiit. Diagnoos 

• Rindkere röntgenülesvõte 
 võimalik kardiomegaalia, oluline dünaamika  
• Magnetresonants tomograafia 
 põhineb põletikulise koe erineval magnetiseerumisel 
 kontrastaineks – gadolinium (tungib kergesti 

ekstratsellulaarsesse vedelikku, mitte elavasse rakku 
• Ehhokardioskoopia 
 - vatsakeste seinte liikuvushäired 
 - efusioon perikardis 



25 a naine  Rindkere röntgenülesvõtted 
02.02.2008      29.10.2008 



25 a naine  Rindkere röntgenülesvõtted 
02.11.2008       21.11.2008 







25 a naine  EMB 05.11.08. 
Histoloogiline uuring 



25 a naine   EMB 05.11.08. 
Elektronmikroskoopiline uuring 



Viirusinfektsioon 

Biopsia 
Põletik on/ei ole 

Immuunvastus 

Viirus: negatiivne 
Põletik: negatiivne 

Viirus: positiivne 

Viirus: negatiivne 
Põletik: positiivne 

Paranenud 
müokardiit 

Dilateerunud 
kardiomüopaatia 

Kontrollbiopsia 

Viiruse poolt 
indutseeritud 
südamehaigus 

-Biopsia: püsiv põletik 
-Hiidrakuline müokardiit 
-Eosinofiilne müokardiit 
-Tsütotoksilised T-rakud 
-IL23R polümorfism (?) 

-Biopsia: paranev 
müokardiit 
-Makrofaagide rikas 
põletik (Mac-1/CD68) 
-T-mälurakkude rikas 
põletik (CD45 RO) 

Sümptomaatiline ravi Antiviraalne ravi 

Sümptomaatiline 
ravi 

Immuunsupressioon 

Kontrollbiopsia 

IFN-β ↑ 
(EV/ADV) 

IFN-β ↓ 
(EV/ADV) 

Kerge 
müokardi 
kahjustus 

Raske 
müokardi 
kahjustus Viirus    positiivne 

Biopsial põhinev viirusliku ja/või 
põletikulise südamehaiguse käsitlus 



Personaalne ravi dilatatiivse kardiomüopaatia (DKM) puhul 

DKM 

Viirus: positiivne Põletik: positiivne Viirus: negatiivne 
Põletik: negatiivne 

Perforiin 
+ 

Perforiin 
- 

Immuun-
supressiivne 

ravi 

Sümpto-
maatiline 

ravi 

TLR 
mutatsioonid 

mi-RNA 
profiil 

Interferooni 
tase ↑ 

Interferooni 
tase ↓ 

Sümpto-
maatiline 

ravi 

Antiviraalne 
ravi 

Coxsackie/ 
Adenoviirus 

Parvo-
viirus 

Interferoon β Telbivudine 

Mutatsioonide 
skriining 

Riskigrupi 
määramine 

Sümptomaatiline 
ja/või riskigrupile 

vastav ravi 



Müokardiit. Ravi 

• Tavapärane südamepuudulikkuse ravi  
 (AKEI-d, ARB-d, beeta-adrenoblokaatorid, diureetikumid) 

• Antiarütmiline ravi  
 (medikamentoosne, vajadusel tehisrütmurid) 
• I/v immuunoglobuliin 
  (viirus+/põletikuline infiltraat+) 
• Immuunadsorbtsioon 
• Immuunosupressiivne ravi 
• Viirus-vastane ravi  
 
 



Immuunosupressiivne ravi 

• Prednisone 1 mg/kg/p (12 päeva)-> iga 5 päeva 
järel ↓ 5mg   -> säilitusdoos 0,2 mg/kg/p. Ravi 
kestvus 90 p. 

• Azathioprine 1 mg/kg/p kokku 100 päeva 
TIMIC Study (2009) 
• Prednisone 1 mg/kg/p 1 kuu -> 0,33 mg/kg/p 5 

kuud või 
• Azathioprine 2 mg/kg/p 6 kuud 



Viirus-vastane ravi 

 
Interferoon β 6 kuu jooksul s/c 4, 8 või 16 milj IU 
(kasutatud entero-, adeno-, parvoB19 viiruste  korral) 
 
 
 



Müokardiidi diagnostilised meetodid 
Eestis 

• Anamnees 
• EKG 
• EhhoKG 
• Laboratoorsed põletikunäitajad 
• Müokardi nekroosi biomarkerid 
• Antikehad kardiotroopsetele tekitajatele veres 
• MRT 
• EMB, histoloogiline, immuunohistokeemiline 

uuring, elektronmikroskoopia 



Müokardiidi ravivõimalused Eestis 

• Südamepuudulikkuse ravi, antiarütmiline ravi – 
võimalik 

• Immuunsupressiivne ravi - võimalik 
• Viiruste DNA, RNA määramine müokardis ei ole 

võimalik, seega adekvaatne viirusvastane ravi ei 
ole võimalik 
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