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ABSTRACT 
Takotsubo cardiomyopathy is a syndrome that is typically characterized by transient systolic dysfunction, 
limited elevation in cardiospecific markers and newly presented changes in ECG. The syndrome mimics acute 
coronary syndrome; however, Takotsubo cardiomyopathy is triggered by physical or emotional stress that is 
shown in a patient’s medical history. The diagnosis is confirmed by performing lab tests, electrocardiography, 
echocardiography and coronary angiography that are then compared to the Mayo Clinic criteria. A new 
Takotsubo cardiompathy classification was introduced in August 2018. It recommends to group patients 
according to the type of a predisposing factor. This article presents a typical clinical case of a 87-year-old 
female who experienced the Takostubo syndrome after a significant emotional stressor. The purpose of this 
article is to present the new classification and a typical clinical case and to improve understanding of the 
syndrome. 

Keywords: stress-induced cardiomyopathy, Takotsubo cardiomyopathy, Takotsubo syndrome, 
catecholamines.  
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Santrauka 
 

Takotsubo kardiomiopatija – tai sindromas, kuriam būdingas grįžtamas širdies kontrakcijos sutrikimas, saikus 
kardiospecifinių žymenų padidėjimas ir naujai atsiradę pokyčiai elektrokardiogramoje. Sindromas dažnai 
diferencijuojamas su ūminiu koronariniu sindromu, tačiau Takotsubo kardiomiopatija pasižymi tuo, kad yra 
susijusi su fiziniu arba psichologiniu stresu, kuris žinomas iš paciento anamnezės. Diagnozei patvirtinti 
naudojami laboratoriniai, elektrokardiografinis, echokardiografinis ir vainikinių arterijų angiografijos 
tyrimai, kurie vertinami remiantis Mayo klinikos kriterijais. 2018 metų rugpjūčio mėnesį buvo pristatyta 
nauja Takotsubo kardiomiopatijų klasifikacija, pagal kurią rekomenduojama grupuoti pacientus remiantis 
predisponuojančio veiksnio pobūdžiu. Šiame straipsnyje pristatomas klasikinis 87 metų moters, kuriai 
Takotsubo sindromas pasireiškė po didelio emocinio streso, klinikinis atvejis.  Šio straipsnio tikslas – 
pristatyti naują klasifikaciją ir tipišką klinikinį atvejį taip pagerinti supratimą apie Takotsubo kardiomiopatiją.  

Raktiniai žodžiai: streso sukelta kardiomiopatija, Takotsubo kardiomiopatija, Takotsubo sindromas, 
katecholaminai.  

 
Įvadas  
 
Takotsubo kardiomiopatija (TSK) – tai 
sindromas, kuriam būdinga išeminio pobūdžio 
krūtinės skausmas, pokyčiai 
elektrokardiogramoje, padidėję kardiospecifiniai 
biocheminiai žymenys ir širdies raumens 
kontrakcijos pokyčiai – viršūninių ir vidurinių 
(ne visada) segmentų akinezė bei dilatacija 
sistolės metu [1]. Kairiojo skilvelio forma 
sistolėje pirmajam sindromą aprašiusiam 
autoriui, širdies ir kraujagyslių ligų gydytojui 
Higaru Sato, pasirodė panaši į Japonijoje 
naudojamus indus, skirtus gaudyti aštunkojams. 
Todėl sindromas buvo pavadintas Takotsubo 
kardiomiopatija (jap. tako- aštuonkojis, tsubo- 
puodynė) [2]. Nuo pastarosios publikacijos 1990 
metais dar ilgą laiką buvo manoma, kad 
pagrindinis ligą predisponuojantis veiksnys yra 
emocinis stresas (artimų žmonių netektys, namų 
praradimas, konfliktai, susirgimų išaiškinimas, 
nepasisekimas darbe ir kt.) [3]. 2006 metais TSK 
buvo oficialiai priskirta įgytų kardiomiopatijų 
grupei ir įvardinta kaip kardiomiopatija, kuri 
dažniausiai kliniškai pasireiškia moterims, 
praeityje patyrusioms stiprių psichologinių 
dirgiklių [4].  

 
Etiopatogenezės teorijos  
 
Priežastys ir patogenetiniai mechanizmai, 
lemiantys TSK išsivystymą, nėra visai aiškūs. 
Atliekant vis daugiau mokslinių tyrimų ir 
aprašant klinikinius atvejus iš įvairių pasaulio 
šalių, buvo pastebėtos skirtingos TSK 
sukeliančios priežastys, o kai kuriais atvejais 
galimas veiksnys nebuvo nustatomas. Šis 
dėsningumas parodo, kad sindromo 
patofiziologija gali būti skirtinga, nors klinikinė 
išraiška daugeliu atveju yra panaši ir 
diferencijuotina su ūminiu koronariniu sindromu 
(ŪKS) [5,6]. Siūlomi patogenetinių mechanizmų 
variantai yra šie: daugiapusis vainikinių arterijų 
spazmas, sutrikusi širdies mikrovaskulinė 
funkcija ir katecholaminų sukelta išemija. [7] 
Šiuo metu labiausiai paplitusi yra 
,,katecholaminų” teorija, kuri teigia, kad 
miokardo disfunkciją sukelia katecholaminų 
indukuota bazinių miokardo segmentų 
hiperkontrakcija ir viršūninių segmentų 
dilatacija, lydimos koronarinių arterijų spazmo ir 
mikrocirkuliacijos sutrikimų [1] (schema nr.1).  
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Schema nr.1. Takotsubo kardiomiopatijos patofiziologija. Katecholaminų teorinis variantas [8] 
 
 
 
Diagnostika ir gydymas  

 
TSK kliniškai panaši ir dažniausiai lyginama su 
ŪKS, tačiau kai kuriais atvejais gali imituoti 
ūminį dekompensuotą širdies nepakankamumą. 
Dažniausi simptomai – krūtinės skausmas ir 
dusulys, tačiau gali atsirasti širdies plakimai, 
pykinimas, vėmimas, sinkopės arba 
kardiogeninės kilmės šokas [8]. Vien minėta 
klinika ir stresoriaus buvimas nepatvirtina 
diagnozės - TSK diagnozė pagrindžiama 
remiantis Mayo klinikos kriterijais: 1.1) 
regioninė kairiojo skilvelio viršūninių ir 
vidurinių (ne visada) segmentų hipokinezė, 
akinezė ar diskinezė, kuri apima daugiau nei 
vieną epikardinės kraujagyslės maitinamą sritį 
1.2) esantis stresą sukėlęs veiksnys (stresoriaus 
nebūvimas diagnozės neatmeta); 2) vainikinių 
arterijų liga, okliuzija eksliuduojama atlikus 
vainikinių arterijų angiografiją; 3) naujai atsiradę 
pokyčiai elektrokardiogramoje (ST segmento 
pakilimas ir/ar T dantelio inversija) arba saikus 
kardiospecifinių žymenų (Troponino) kiekio 
padidėjimas; 4) atmetama feochromacitomos ar 
miokardito diagnozė [9]. Diagnozuojant TSK 
klinikinėje praktikoje Mayo klinikos kriterijams 
taikomos išimtys – kairiojo skilvelio pakenkimas 
gali apimti tik vienos vainikinės kraujagyslės 
maitinamą sritį, TSK gali vystytis esant 
obstrukcinei maitinančios kraujagyslės 
aterosklerozei [10].  

Ūmios fazės metu TSK gydymas yra 
simptominis, o vieningos nuomonės dėl 
ilgalaikio medikamentinio gydymo nėra. 
Hemodinamiškai stabiliems pacientams gali būti 
skiriami diuretikai, angiotenziną konvertuojančio 
fermento (AKF) inhibitoriai, beta 
adrenoreceptorių blokatoriai (BAB), kalcio 
kanalų blokatoriai [8]. Rekomenduojama vengti 
inotropinį poveikį turinčių vaistų [11]. Tais 
atvejais, kai viršūnės kontrakcija yra sutrikusi, 
galimos tromboembolinės komplikacijos, kurių 
profilaktikai, įvertinus riziką, gali būti skiriami 
antikoaguliantai. Šiuo metu nėra pakankamai 
duomenų, patvirtinančių nuolat vartojamų vaistų 
naudą, siekiant sumažinti TSK pasikartojimo 
riziką. Atsistačius KS kontrakcijai, gydymo 
taktika pasirenkama individualiai, atsižvelgiant į 
lydinčias ligas ir komplikacijas [8].  
 
Diskusija 
 
Apie 30 metų TSK apibūdinama kaip sindromas, 
kurį vyresnio amžiaus moterims sukelia emocinis 
stresas, jo metu stebimi ūminiam išeminiam 
sindromui būdingi elektrokardiografiniai 
pokyčiai, o vaizdiniuose tyrimuose stebima 
viršūninių segmentų hipokinezė, dėl kurios širdis 
įgauna sindromui būdingą formą [2,10,12]. Šiuo 
metu pripažįstama, kad TSK išsivystymo 
mechanzmas nėra vienalytis, kardiomiopatija 
gali būti nustatoma vyrams ir moterims, o 
elektrokardiografiniai ir echokardiografiniai 
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pakitimai iki penktadalio atvejų  pasireiškia 
netipiškai [13,14]. 2018 metų rugpjūčio mėnesį 
pristatyta studija [15], kurioje analizuoti 
tarptautinio Takotsubo kardiomiopatijų registro 
(InterTAK) duomenys, gauti įvertinus įrašus iš 
26 klinikų 9 šalyse (Austrija, Vokietija, 
Šveicarija, Italija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija, 
JAV, Suomija, Lenkija). Rezultatai demonstruoja 
visų galimų veiksnių reikšmingumą ir siūlo TSK 
klasifikaciją remiantis dominuojančiu 
predisponuojančiu veiksniu (lentelė nr.1). Šiame 
tyrime pastebėta, kad TSK sukėlęs veiksnys 
akivaizdžiai koreliuoja su ligos prognoze – 

kardiomiopatijų grupėje, kur predisponuojantis 
veiksnys buvo stresas (I klasė), stebėtas ilgesnis 
išgyvenamumas, lyginant su ŪKS. Pacientams, 
kurie pateko į fizinių veiksnių inicijuotos TSK 
grupę (II klasė), ilgalaikiai mirštamumo 
rezultatai buvo blogesni nei ŪKS. Didžiausias 
staigių mirčių pasireiškimas ūminiu ligos periodu 
buvo stebėtas TSK, kurią sukėlė neurologiniai 
sutrikimai, grupėje (IIb klasė). Šiame straipsnyje 
pateikiame I klasei priklausantį tipišką TSK 
klinikinį atvejį, kuris atitiko visus Mayo klinikos 
kriterijus ir dažniausias prognostines išeitis.  

 
InterTAK Takotsubo klasifikacija pagal predisponuojantį veiksnį 
I klasė Streso sukeltas Takotsubo sindromas 
II klasė Fizinių veiksnių inicijuotas Takotsubo sindromas 

IIa klasė Su fiziniu krūviu, medikamentais arba medicininėmis procedūromis susijęs Takotsubo sindromas 
IIb klasė Su neurologiniais sutrikimais susijęs Takotsubo sindromas 

III klasė Nežinomo faktoriaus sukeltas Takotsubo sindromas 
Lentelė nr. 1. InterTAK registre naudojama klasifikacija pagal predisponuojantį veiksnį, pacientams, 
kuriems pasireiškė Takotsubo kardiomiopatija. 
 
 

Klinikis atvejis 
 
 

87 metų moteris atvežta į Respublikinės Šiaulių 
ligoninės Skubios pagalbos skyrių dėl ryte 
atsiradusio skausmo krūtinėje. Skausmas 
spaudžiančio pobūdžio, lydimas dusulio, niekur 
neplinta, vertintas iki 9 balų pagal VAS. Iš 
anamnezės žinoma, kad prieš dvi dienas patyrė 
stiprų stresą namuose, serga II tipo cukliniu 
diabetu, kitų ligų ir alergijų neatžymi.  
Objektyviai: bendra būklė sunki, oda blyški, 
lūpose stebima cianozė, kvėpavimo dažnis 12 
k./min., plaučiuose alsavimas vezikulinis abipus, 
AKS kairėje 100/60 mmHg., širdies susitraukimų 
dažnis 90 k./min., širdies veikla neritmiška dėl 
pavienių ekstrasistolių, išklausomas II laipsnio 
sistolinis ūžesys Erbo - Botkino taške, kojos 
pastoziškos. Kitose sistemose pakitimų nebuvo 
stebėta.   
EKG: SR, ST pakilimas V2-V5 derivacijose, T 
neigiamas I, aVL derivacijose, pavienės 
skilvelinės ekstrasistolės.  
Laboratoriniai tyrimai: Troponinas I 148,62  
1162,59 ng/ml (norma 0 – 40 ng/ml), likę tyrimai 
be ženklesnių pakitimų. Duomenų, kurie pagrįstų 
miokardito diagnozę, nepakako. Įtariant ūminį 
kairiojo skilvelio priekinės sienelės miokardo 
infarktą su ST segmento pakilimu pacientė 
stacionarizuota į Kardiologinės reanimacijos ir 
intensyvios terapijos skyrių. Pasirinkta 
intervencinio gydymo taktika. Tačiau atlikus 

vainikinių arterijų angiografiją stebėti 
nereikšmingi susiaurėjimai dvejuose segmentuose: 
dešiniosios vainikinės arterijos S2-10%, apsukinės 
šakos S15-25%, širdies viršūnės kontrakcijos 
susilpnėjimas. 
Diferencijuojant kitas galimas angininio pobūdžio 
skausmo priežastis atlikta transtorakalinė širdies 
echoskopija, kurios išvada: kairiojo skilvelio 
silpnumas (traukiasi tik baziniai kairiojo skilvelio 
segmentai, stebima vidurinių ir viršūninių širdies 
sienelės segmentų akinezė), II laipsnio kairiojo 
prieširdžio dilatacija, fibrodegeneraciniai aortos 
vožtuvo pakitimai, I-II laipsnio plautinė arterinė 
hipertenzija (nuotrauka nr.1).  
Pacientė aptarta konsiliume, kurio metu nuspręsta, 
kad gauti duomenys labiausiai pagrindžia TSK 
diagnozę. Paskirtas optimalus medikamentinis 
gydymas: Aspirinas 100mg 1k/d., Atorvastatinas 
30mg 1k/d., Metoprololis 25mg 1k/d., 
Metforminas 850mg 2k/d., Ranitidinas 150mg 
2k/d. Kliniškai pacientės būklė dinamikoje gerėjo, 
todėl po 9 dienų ji išrašyta iš gydymo įstaigos 
tęsiant paskirtą medikamentinį gydymą.  
Po 6 savaičių pacientė buvo pakviesta 
rekonsultacijai – jautėsi patenkinamai, skundėsi 
sumažėjusiu apetitu, silpnumu ir jaučiama 
neritmiška širdies veikla. Dusulį fizinio kruvio 
metu ar ramybėje neigia.  
Objektyviai: bendra būklė gera, oda kiek blyški, 
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gleivinėse pakitimų nestebėta, kvėpavimo dažnis 
14 k./min., plaučiuose alsavimas vezikulinis 
abipus, AKS kairėje 104/68 mmHg., širdies 
susitraukimų dažnis 86 k./min., širdies veikla 
neritmiška dėl pavienių ekstrasistolių, ūžesių 
neišklausoma. Pilvas minkštas, neskausmingas, 
peristaltika išklausoma, Džordano simptomas 
neigiamas abipus, kojose edemų nestebėta.  
EKG: SR, (-) T, I, III, aVF, V3 – V6, ST 
nusileidimas V5 – V6, skelvelinės ekstrasistolės. 
Transtorakalinės širdies echoskopijos tyrimo 

išvada: gera kairiojo skilvelio sistolinė funkcija be 
lokalių kontrakcijos sutrikimų, kairiojo prieširdžio 
II laipsnio ir dešiniojo prieširdžio I laipsnio 
dilatacija, fibrodegeneraciniai aortos ir mitralinio 
vožtuvų pakitimai. (nuotrauka nr.2). 
  Remiantis turimais anamnestiniais 
duomenimis, objektyvia būkle ir gautais tyrimų 
rezultatais, pacientė aitinka Mayo klinikos 
kriterijus, Takotsubo kardiomiopatijos diagnozė 
patvirtinama.  

 
 
 
 

 
Nuotrauka nr. 1. Regioninė vidurinio kairiojo skilvelio segmento akinezė 
 
 
 

 
Nuotrauka nr. 2. Atsistačiusi kairiojo skilvelio kontrakcija sistolės metu 
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