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ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΜΤΟΚΑΡΔΙΣΙΔΑ

Α. Αρχική διάγνωση:
1. Εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ:
- Γενικι αίματοσ
- ΤΚΕ
- CRP
- CPK, CPK-MB
- Τροπονίνεσ
- Ορολογικόσ ζλεγχοσ αντιςωμάτων ζναντι ιϊςεων (ςπανίωσ)
- Λοιπόσ εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ ανάλογα με τθν υποτικζμενθ αιτία
2. Ηλεκτροκαρδιογράφθμα
3. Ακτινογραφία κϊρακα
4. Διακωρακικό υπερθχοκαρδιογράφθμα (ΤΤΕ)
5. Μαγνθτικι τομογραφία καρδιάσ
5. Σπινκθρογράφθμα μυοκαρδίου με γάλλιο (ςπανίωσ)
6. Αιματθρι ι αναίμακτθ ςτεφανιογραφία:
7. Βιοψία μυοκαρδίου (ιςτολογικόσ και ανοςοϊςτοχθμικόσ ζλεγχοσ, PCR):
- Σε αςκενείσ με καρδιακι ανεπάρκεια πρόςφατθσ ζναρξθσ (< 2 εβδομάδεσ), χωρίσ
ςαφι αιτία, θ οποία δεν απαντά ςτθ ςυνικθ κεραπεία ι με αιμοδυναμικι
επιβάρυνςθ
- Σε αςκενείσ με ζναρξθ καρδιακισ ανεπάρκειασ μεταξφ 2 εβδομάδων ζωσ 3
μθνϊν, χωρίσ ςαφι αιτία, θ οποία ςυνοδεφεται από κοιλιακζσ αρρυκμίεσ ι
κολποκοιλιακό αποκλειςμό 2ου ι 3ου βακμοφ
- Σε αςκενείσ με ζναρξθ καρδιακισ ανεπάρκειασ μεταξφ 3 μθνϊν και < 12 μθνϊν,
χωρίσ ςαφι αιτία, θ οποία ςυνοδεφεται από κοιλιακζσ αρρυκμίεσ ι κολποκοιλιακό
αποκλειςμό 2ου ι 3ου βακμοφ, θ οποία δεν απαντά ςτθν άριςτθ ςυνικθ κεραπεία
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- Σε αςκενείσ με καρδιακι ανεπάρκεια οποιαςδιποτε διάρκειασ, οφειλόμενθ ςε
διατατικι μυοκαρδιοπάκεια με υποψία αλλεργικισ αντίδραςθσ και/ι μεταξφ 3
μθνϊν και < 12 μθνϊν, χωρίσ ςαφι αιτία, θ οποία ςυνοδεφεται από κοιλιακζσ
αρρυκμίεσ ι θωςινοφιλία
- Σπανίωσ ςε αςκενείσ με κοιλιακζσ αρρυκμίεσ χωρίσ ςαφι αιτία.

Β. Παρακολούθηση:
1. Ηλεκτροκαρδιογράφθμα:
- Ανά 1 ζτοσ ι επί μεταβολισ τθσ κλινικι κατάςταςθ του αςκενοφσ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΧΡΟΝΟΥ
2. Διακωρακικό υπερθχοκαρδιογράφθμα (ΤΤΕ):
- Σε αςκενείσ με ιςτορικό προθγθκείςασ μυοκαρδίτιδασ οι οποίοι βρίςκονται ςε
ςτακερι κλινικι κατάςταςθ ςε διάςτθμα ≥ 1 ζτοσ από τθν προθγοφμενθ εξζταςθ.
- Σε αςκενείσ με ιςτορικό προθγθκείςασ μυοκαρδίτιδασ εφόςον υπάρχει
μεταβολι ςτθν κλινικι κατάςταςθ του αςκενοφσ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΧΡΟΝΟΥ
3. 24ωρο Holter:
- Επί αρρυκμιϊν
4. Μαγνθτικι τομογραφία καρδιάσ :
- 4- 6 εβδομάδεσ από το οξφ επειςόδιο ι επί κλινικϊν ενδείξεων
5. Σπινκθρογράφθμα μυοκαρδίου με γάλλιο ι πυροφοςφωρικό 99mTc (ςπανίωσ)
6. Βιοψία μυοκαρδίου (ιςτολογικόσ και ανοςοϊςτοχθμικόσ ζλεγχοσ, PCR):
- Για διάγνωςθ ειδικισ αιτίασ, αναηιτθςθ ιϊκοφ RNA/DND/φορτίου.
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