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V naší kazuistice uvádíme příklad infekční endokarditidy nativní mitrální chlopně diagnostikované na podkladě echokardiografického a klinického
nálezu, s opakovaně negativní hemokulturou a sérologicky potvrzenou leptospirovou infekcí. V diskusi zmiňujeme prolaps mitrální chlopě jako rizikový
faktor IE a ojedinělé kazuistiky týkající se spirochét.
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ONDREJCAK R. SUROVCIK R, FEUEREISL R, JEBAVY P, HELCK M, BENES J. Leptospira as a possible cause of infective endocarditis of native mitral valve. Cardiol
204;13(3):157–160
The authors present the clinical case of native mitral valve endocarditis, diagnosed by echocardiography and clinical symptoms, with negative
haemocultures and serologically confirmed leptospirosis. The discussion deals with mitral valve prolapse as risk factor of endocarditis and rare cases
concerning spirochetes, diseases.
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Kazuistika
42-letý mu s negativní kardiální anamnézou byl hospitalizován na infekèní klinice pro asi týden trvající horeènatý stav s prùjmem a zvracením. Pøi pøíjmu si pacient stìoval na bolesti hlavy, horeèku, zimnici, bolesti kloubù,
zvracení a prùjmovitou stolici, moèil prý velmi málo. Sám
se doma pokouel léèit Endiaronem, Paralenem a Algifenem. V epidemiologické anamnéze dodateènì uvedl dva
mìsíce trvající letní pobyt na chatì spojen s tìí fyzickou
prací v praném prostøedí. V objektivním vyetøení dominovala schvácenost, febrilie a dehydratace, v neurologickém nálezu lehká opozice íje, Lassegue byl do 80 st. nebolestivý, na kùi hrudníku jsme nalezli ojedinìlé
pavouèkové névy a drobné hematomy na stehnech, spojivky byly nápadnì pøekrvené, hrdlo zarudlé. Tlak krve
(TK) 133/59/84 mmHg, akce srdeèní pravidelná 90/min,
sinus, poslechovì hrubý systolický elest na vech ústích,
blíe ale nepopsán. Pohmatem byla nalezena mírná hepatomegalie, na EKG sinusový rytmus kolem 90/min, bez
významného patologického nálezu (obrázek 1). AnuricZ Kardiologie Na Bulovce v Praze a * Fakultní nemocnice Na Bulovce, Infekèní klinika 3. v Praze
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kého nemocného se vstupnými hodnotami urey 29,3, kreatininu 1 039 a clearancí kreatininu 0,215ml/s jsme pøijali
na Jednotku intenzivní péèe (JIP) infekèní kliniky, kde byl
celkem 6x dialyzován. V prùbìhu onemocnìní dolo k rozvoji multiorgánového postiení s akutním renálním selháním, pøechodným postiením plic (oková plíce dle RTG
popisu), meningoencefalitidou a parenchymovou hepatální
lézi. Laboratornì byl diagnostikován akutní zánìtlivý proces (FW 22/42, leukocytosa 16 x 10,9/l, CRP 59 mg/l, IgM
716,09 MJ/l) s klinickým nálezem septických metastáz do
nehtových lùek a subkonjuktiviálnì. Vzhledem k nálezu
systolického elestu v prekordiu jsme indikovali transtorakální ECHO vyetøení (TTE), kde byla popsána strukturálnì zmìnìná mitrální chlopeò s prolapsem a regurgitací. Na následnì provedeném transezofageálním ECHO
(TEE) jsme na mitrální chlopni diagnostikovali dva malé
útvary charakteru vegetací. Neprokázali sme závanìjí
zmìny na perikardu a myokardu svìdèící pro zánìtlivý
proces v této lokalizaci, kardiospecifické enzymy byly opakovanì v referenèním rozmezí, respektive nebyly detekovány (troponin I).
Nae podezøení na leptospirovou infekce z klinického prùbìhu nemoci  dvoufázový prùbìh febrilií, meningoencefalitida, postiení ledvin a jater  se potvrdilo sérologicky vzestupem titru protilátek z 1 : 200 na 1 : 3 200
u sérotypu L. grippotyphosa. Jednalo se o sérologické vyetøení metodou aglutinizace  lýzy, kde se za pozitivní
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Obrázek 1 EKG pøi pøijetí
Figure 1 ECG at admission

EKG  elektrokardiogram

(ECG  Electrocardiogram)

Obrázek 3 TEE vyetøení, detail na mitrální chlopeò s prolapsem a
vegetací

Figure 3 TEE examination, detail on mitral valve with prolapse and vegetation
TEE  transezofageální echokardiografie (TEE  Transesophageal

echocardiography),

LS  levá síò síò (Left atrium), Ve  vegetace (Vegetation)

Obrázek 2 TEE vyetøení, vegetace na mitrální chlopni
Figure 2 TEE examination, vegetation on mitral valve

TEE  transezofageální echokardiografie (TEE  Transesophageal
 levá síò (Left atrium), LK  levá komora (Left ventricle),
Ve  vegetace (Vegetation)

echocardiography), LS

povauje titr protilátek 1 : 400, hodnoty 1 : 200 se povaují za negativní. Nenalezli jsme ádné jiné etiologické agens
vysvìtlující soubor pøíznakù nemocného, vechny kultivaèní vyetøení byly negativní. Na základì klinické manifestace nemoci jsme zaèali podávat ATB terapii od pátého dne pobytu v kombinaci Ampicilin [denní dávka (DD)
8,0 g], Augmentin (DD 4,8g) a Tarivid (DD 400 mg).
Úvodní léèba byla volena tak, aby pokrývala vìtí spektrum moných etiologických agens, po zjitìní leptospirové etiologie jsme ji podávali ATB cílenì (Ampicilin
v monoterapii po dobu 28 dní, DD 8,0 g). Po obnovì ledvinných funkcí a úpravì zbylých laboratorních ukazatelù
byl pacient 35. den pobytu v dobrém stavu proputìn
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Obrázek 4 TEE kontrolní vyetøení, bez vegetací na mitrální chlopni
Figure 4 Repeated TEE examination, without vegetation on mitral valve
TEE  transezofageální echokardiografie (TEE  Transesophageal

echocardiography), LS  levá síò síò (Left atrium), LK  levá komora (Left ventricle)

domù s diagnostickým závìrem: Leptospirová infekce L.
grippotyphosa s komplikacemi  infekèní endokarditida
mitrální chlopnì, tìké renální selhání s anurií, akutní
meningoencefalitida, jaterní parenchymatosní léze. Po
kardiální stránce asymptomatický pacient je po prodìlané infekèní endokarditidì (IE) nadále sledován ambulantnì kardiologem a infektologem.
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Obrázek 5 Kontrolní TEE vyetøení, prolaps zadního cípu

Obrázek 7 TTE LAX, prolaps zadního cípu, vyetøení po proputìní

echocardiography),

LAX  dlouhá apikální os (Transthoracic long axis apical view), LS  levá síò
(Left atrium), LK  levá komora (Left ventricle), PK  pravá komora (Right
ventricle), Ao  aorta

Figure 5 Repeated TEE examination, prolapse of posterior leaflet
TEE  transezofageální echokardiografie (TEE  Transesophageal
ventricle),

LS  levá síò síò (Left atrium), LK  levá komora (Left
prolaps zc  prolaps zadního cípu (Prolapse of posterior leaflet)

Obrázek 6 TEE kontrolní vyetøení, asymetrický regurgitaèní jet
Figure 6 Repeated TEE examination, asymetric regurgitation jet

Figure 7 TTE LAX, prolapse of posterior leaflet, examination after discharge
TTE  transtorakální echokardiografie (TTE  Transthoracic echocardiography),

Obrázek 8 TTE 4CH, mitrální regurgitace, vyetøení po proputìní

(Transesophageal

Figure 8 TTE 4CH, mitral regurgitation, examination after discharge
TTE  transtorakální echokardiografie (TTE  Transthoracic echocardiography),

Echokardiografické nálezy: 1. vstupní TTE vyetøení 2.
den hospitalizace na interním oddìlení  omezená vyetøitelnost, LK 57/33 mm, IVS a ZS LK 9 mm, EF LK pøes
70 % odhadem, s obrazem hyperkinetické cirkulace, LS
43 mm, nález fibróznì zmìnìné, ztlutìlé mitrální chlopnì,
s prolapsem zadního cípu a støednì významnou regurgitací
(3/4) do hraniènì velké levé sínì, zbylé chlopnì bez patologického nálezu, normální velikost pravostranných oddílù.

Perikard bez výpotku. Vegetace na mitrální chlopni nelze
TTE vylouèit, proto doporuèeno TEE vyetøení. 2. TEE vyetøení 2. den hospitalizace  nález celkovì ve shodì s TTE
vyetøením, nález ztlutìlé fibrózní mitrální chlopnì s prolapsem zadního cípu, lehkou a støednì významnou (2  3/
4) regurgitací asymetrickým jetem. Na síòové stranì mitrálních cípù byly identifikovány dva 10 mm dlouhé vláknité
útvary, apikálnì ztlutìlé, ivì vlající s krevním proudem.

TEE  transezofageální echokardiografie TEE

echocardiography)

4CH  ètyødutinová os (4CH  Four chamber transthoracic view), LK  levá
komora (Left ventricle), PK  pravá komora (Right ventricle), MR  mitrální
regurgitace (Mitral regurgitation)
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Obrázek 9 TTE 2CH, prolaps zadního cípu, vyetøení po proputìní
Figure 9 TTE 2CH, prolapse of posterior leaflet, examination after discharge
TTE  transtorakální echokardiografie (TTE  Transthoracic echocardiography),

2CH  dvojdutinová os (2CH  Two chamber transthoracic view), LS  levá síò
(Left atrium), LK  levá komora (Left ventricle), Ao  aorta

(obrázky 2, 3). 3. TEE vyetøení, 30. den hospitalizace  bez
prùkazu volnì vlajících útvarù na fibróznì zmìnìné mitrální chlopni, prolaps zadního cípu a støednì významná regurgitace do hraniènì velké levé sínì (obrázky 4  6), normální
velikost pravostranných srdeèních oddílù, normální velikost
LS. Bez perikardiálního výpotku. 4. TTE kontrolní vyetøení po proputìní  popsaný stacionární morfologický nález
na chlopni, prolaps a støednì významná, hemodynamicky
dobøe tolerovaná mitrální regurgitace. LS 40 mm, LK Dd
56 mm, EF LK odhadem 65 %, IVS a ZS LK 11 mm. Pravostranné oddíly nedilatovány se stopovou trikuspidální regurgitací, bez známek klidové plicní hypertenze (obrázky 7
 9). Poslední kontrolní vyetøení z roku 2003: MR 3, LS
43 mm, LK Dd 56 mm, KDS 32 mm, D3 EFLK 75 %, PK
26mm, IVS a ZS 11 mm. Bez pøítomnosti výpotku.
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Domníváme se, e u nemocného s výe popsaným
echokardiografickým nálezem se jedná o doposud nediagnostikovanou srdeèní vadu  prolaps s regurgitací na
strukturálnì zmìnìné mitrální chlopni, na kterou nasedla
bakteriální infekce. Prolaps mitrální chlopnì je jednou z
nejèastìjích chlopenních abnormalit s predispozicí ke
vzniku IE nativní chlopnì u dospìlé populace. Relativní
riziko vzniku IE je 3,5  8,2 krát vyí mezi nemocnými s
prolapsem ne u normální populace (1). Vyí riziko se
nachází u muù, osob nad 45 let, u prolapsu obou cípù s
mitrálním regurgitaèním elestem a u redundantních
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ztlutìlých cípù (1). Je obtíné posoudit, nakolik se na
pozorovaném postiení mitrální chlopnì podílela pøedpokládaná predisponující vada a do jaké míry byl prolaps vyvolán, nebo zhoren nynìjím onemocnìním, jeliko první echokardiografické vyetøení bylo provedeno
9. den od vzniku nemoci (tj. 2. den hospitalizace).
V naí kazuistice popsaná endokarditida nativní mitrální chlopnì s negativní hemokulturou byla hodnocena
jako jistá podle kritérii dle Duracka (2)  1 velké a 3 malá
kritéria (echokardiografický nález dvou vegetací na predispoziènì pokozené mitrální chlopni, známky septických
embolizací, febrilie). Podpùrnou diagnostickou hodnotu
mìly laboratorní projevy zánìtu a pozitivní sérologie. Etiologické agens zøejmì nepatøilo mezi obvyklé bakteriální
pùvodce IE, pøestoe hemokultury byly odebrány øádnì
pøed zahájením ATB terapie. I kdy poèet kultivaènì negativních hemokultur se v naich podmínkách pohybuje
kolem 25 %, za tìchto okolností by agens mìlo být zachyceno (3  5). Diagnóza leptospirózy platí nejen vzhledem
k sérologii, kdy vzestup titru protilátek na tisícové hodnoty a navíc u jediného sérotypu potvrzuje jednoznaènì tuto
infekèní jednotku, ale i vzhledem ke klinickému prùbìhu
nemoci. Povaujeme tedy za velmi pravdìpodobné, e lo
o IE vyvolanou leptospirou, pøestoe ve svìtové literatuøe
je toto zcela ojedinìlé (6). Zøídka jsou také popsány kazuistiky jiných spirochét jako moných pùvodcù bakteriální
endokarditidy s negativní hemokulturou (7, 8).
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