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Abstract
Takotsubo syndrome is acute, reversible cardiomyopathy, widely known as stress induced cardiomyopathy. The
prevalence of Takotsubo syndrome is about 2% among patients with clinical manifestations of acute coronary
syndrome. Moreover, Takotsubo syndrome is most common in postmenopausal women. Although the exact
etiology of the syndrome is not known, the most likely cause of Takotsubo syndrome is the sudden release of
stress hormones such as norepinephrine, epinephrine, and dopamine. However, the etiology of about a quarter of
patients remains unclear. This syndrome usually presents with angina-type chest pain, shortness of breath, or
arrhythmias. The diagnosis of Takotsubo syndrome is based on clinical data, electrocardiographical changes,
increased cardiac biomarkers, echocardiography, and coronary angiography. The most common finding on the
electrocardiogram in these patients is an elevation of ST segment. Also, newly occurring bundle branch block, Twave inversion, and significant QT segment elongation are commonly observed. The most important markers of
this pathology are increased levels of creatine kinase cardiac isoenzyme (CK-MB) and increased levels of
troponins, but their concentrations are significantly lower than in patients with ST segment elevation myocardial
infarction. Echocardiography and cardiac magnetic resonance imaging help to determine the morphology and
function of the left ventricle, anatomical variant of the syndrome and its complications. Coronary angiography
helps to differentiate Takotsubo syndrome from myocardial infarction with ST elevation, with coronary arteries
found normal or with minimal non-obstructive changes.
With clinical symptoms and electrocardiographic signs similar to myocardial infarction, it is very important to
differentiate between these two pathologies by doing some clinical tests and to provide adequate help in each
case. With the help of many clinical researches, there are more and more new findings about pathophysiology,
diagnostics and management possibilities of Takotsubo syndrome. In this article, the newest findings about
pathophysiology, diagnostics and management of this syndrome are reviewed.
Keywords: Takotsubo syndrome; stress induced cardiopathy; catecholamine storm.
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Santrauka
Takotsubo sindromas – tai ūminė grįžtamoji kardiomiopatija, plačiau žinoma kaip streso sukelta kardiomiopatija.
Takotsubo sindromas paplitimas yra apie 2% tarp pacientų, kuriems kliniškai pasireiškė ūminis koronarinis
sindromas, taip pat Takotsubo sindromas dažniausiai pasireiškia moterų po menopauzės tarpe. Nors tiksli
sindromo etiologija nėra žinoma, labiausiai tikėtina priežastis, sukelianti Takotsubo sindromas, yra staigus streso
hormonų, tokių kaip norepinefrinas, epinefrinas ir dopaminas, išsiskyrimas. Vis dėlto, maždaug ketvirtadaliui
pacientų etiologija išlieka neaiški. Dažniausiai šis sindromas pasireiškia angininio tipo krūtinės skausmu, dusuliu
ar ritmo sutrikimais. Takotsubo sindromas diagnostika remiasi klinikiniais duomenimis, elektrokardiogramos
požymiais, širdies biožymenų padidėjimu, echokardiografijos bei vainikinių arterijų angiografijos duomenimis.
Dažniausias radinys elektrokardiogramoje šiems pacientams – ST segmento pakilimas. Taip pat dažnai
pastebimos naujai atsiradusios Hiso pluošto kojytės blokados, T bangos inversija, reikšmingas QT segmento
prailgėjimas. Svarbiausi šios patologijos žymenys yra kreatinkinazės širdies izofermento koncentracijos
padidėjimas (CK-MB) ir troponinų koncentracijos padidėjimas, tačiau jų koncentracijos yra gerokai žemesnės,
nei pacientams, sergantiems miokardo infarktu su ST pakilimu. Echokardiografija, bei širdies magnetinio
rezonanso tyrimas padeda nustatyti kairiojo skilvelio morfologiją, ir funkciją, anatominį sindromo variantą,
komplikacijas. Vainikinių arterijų angiografija padeda diferencijuoti Takotsubo sindromą nuo miokardo infarkto
su ST pakilimu, tyrimo metu vainikinės arterijos randamos nepakitusios arba su minimaliais neobturuojančiais
spindžio pokyčiais.
Esant panašiai klinikai, bei elektrokardiografiniams duomenims, kaip ir ūminio miokardo infarkto, labai svarbu
išdiferencijuoti šias dvi patologijas, remiantis tyrimų duomenimis, ir kiekvienu atveju suteikti tinkamą pagalbą.
Nuolatinės medicininės pažangos dėka, atsiranda vis daugiau duomenų apie šio sindromo patofiziologiją ir
diagnostikos, bei gydymo galimybes. Šiame straipsnyje apžvelgiami ir pateikiami naujausi duomenys apie
Takotsubo sindromo patofiziologiją, diagnostiką ir gydymo taktiką.
Raktiniai žodžiai: Takotsubo sindromas; streso sukelta kardiopatija; katecholaminų audra.
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Įvadas

diferencinę diagnostiką bei gydymą, būtinas jos
supratimas.

Takotsubo sindromas (TS) vis dažniau atpažįstama,
tačiau vis dar nepakankamai nustatoma ūminė

Epidemiologija

grįžtamoji kardiomiopatija. TS (taip pat žinomas
kaip sudaužytos širdies ar laimingos širdies

Dar prieš įvardijant patologiją Takotsubo sindromu,

sindromas, streso sukelta kardiomiopatija, kt.) – yra

ji egzistavo pasislėpusi po begale skirtingų

ūmi kardiologinė būklė, kuri pirmą kartą aprašyta ir

diagnozių. Tačiau įvedus terminą ir ją atpažįstant

pavadinta Takotsubo (jap. aštuonkojų indas) 1990-

Takotsubo sindromo vardu, liga pradėta diagnozuoti

aisiais Japonijoje. Šį pavadinimą patologija įgijo dėl

visuose žemynuose ir daugybėje pasaulio šalių.

kairiojo skilvelio formos – plačios širdies viršūnės ir

Pastebėta, jog TS rečiau pasitaiko Afrikos-

santykinai siaurų bazinių segmentų - autoriui

Amerikos bei Lotynų-Amerikos rasių žmonėms [7].

priminusios

TS

Vis dėlto, tikrasis TS dažnis iki šiol nėra žinomas.

nomenklatūra yra ganėtinai plati (remiantis 2011-

Manoma, jog TS sudaro apie 2% visų įtariamų

aisiais metais publikuota studija pavadinimų

ūminių koronarinių sindromų (iki 10%, jei

suskaičiuota iki 75) ir labai dažnai keitėsi ypač

skaičiuojama tik moterų tarpe) [4]. Remiantis

pirmaisiais metais. Šiuo metu, ekspertai sutinka, jog

tarptautinio Takotsubo registro informacija (26

tiksliausia šią patologiją vadinti sindromu, dėl ją

Europoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose esančių

sąlygojančių

dažnio,

centrų surinkta informacija (1750 pacientų)), 89,9%

pažaidos apimties ir simptomų regresijos [1, 2, 3].

visų TS atvejų sudarė moterys, o 80% jų –

Tai klinikinis sindromas „pamėgdžiojantis“ ūminį

pomenopauzinio amžiaus moterys (vidutinis moterų

miokardo infarktą su ST segmento pakilimu, be

amžius buvo 66,4 metai) [8]. Taip pat pastebėta, jog

obstrukcinės vainikinių arterijų ligos. TS paplitimas

TS

yra apie 2% tarp pacientų, kuriems kliniškai

neurologinę patologiją. Iš viso 50% pacientų

pasireiškė ūminis koronarinis sindromas, taip pat TS

sergančių TS kenčia nuo ūminės ar lėtinės

dažniausiai pasireiškia moterų po menopauzės tarpe

neurologinės ar psichinės ligos, o tai rodo, kad

[4]. „Kertinis akmuo“ – katecholaminų audros.

smegenys

Sergant

komponentas [1, 8].

spąstus

TS

aštuonkojams

priežasčių

pasireiškimo

pažeidžiamas

kairysis

[1].

skilvelis,

dažnai

pasitaiko

gali

būti

pacientams,

svarbus

turintiems

patogenezės

sutrikdoma jo funkcija, ypač sistolinė [5]. Tipinė
klinikinė

pažaida:

viršūnės

hipokinezė

su

Etiologija

kompensacine pamatinių segmentų hiperkineze,
tačiau vis dažniau nustatoma ir pamatinių bei

Nors tiksli sindromo etiologija nėra žinoma,

vidurinių segmentų pažaidos. Nemažai būklių

labiausiai tikėtina priežastis, sukelianti TS, yra

susiejama su TS, pavyzdžiui, per didelis simpatinės

staigus streso hormonų, tokių kaip norepinefrinas,

nervų sistemos stimuliavimas, mikrovaskulinės ir

epinefrinas

miokardo metabolizmo anomalijos bei vainikinių

„pribloškiantis“ miokardą (ang. cardiac stunning).

arterijų spazmas [6]. Norint pagerinti šios ligos

Tai sukelia širdies miocitų pokyčius bei alteracijas

ir

dopaminas,

išsiskyrimas,

koronarinėje kraujotakoje.
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Maždaug ketvirtadaliui pacientų etiologija nėra

iš pagumburio, migdolinio kūno, juostinio vingio,

aiški, likusiai daliai pacientų TS pasireiškimas

leisdami

paprastai susijęs su netikėtu emociniu ar fiziniu

noradrenerginį atsaką. Šios srities aktyvacija sukelia

stresu. Apie 90 proc. emocinių trigerių yra neigiami.

padidėjusią norepinefrino sekreciją, kuri savo ruožtu

Literatūroje aprašomi klinikiniai atvejai, kai liga

stimuliuoja pagumburio, hipofizės ir antinksčių ašį

pasireiškė

[18]. Antinksčių šerdies ląstelės sintezuoja, kaupia

po

didesnės

apimties

operacijų,

emociniams

adrenektomijos [9], po muštynių bare, patirto

ir

atpalaiduoja

konflikto namuose, staigaus išgąsčio, epilepsijos

norepinefriną.

stresoriams

daugiausiai

sukelti

epinefriną

ir

traukulių epizodo [10] ar netgi po darbe patirto
psichologinio streso [11]. Būtent todėl TS įgijo

Padidėjusi katecholaminų koncentracija:

„sudaužytos širdies sindromo“ pavadinimą [12].

Įrodyta, jog ūmios fazės metu pacientų, sergančių

Mažiau nei 10% emocinių trigerių yra džiaugsmingi

TS,

įvykiai, tokie kaip gimtadieniai, vestuvių metinės,

norepinefrino ir dopamino) ir kitų su stresu susijusių

loterijos laimėjimas, netikėtas susitikimas su draugu

neuropeptidų koncentracijos būna padidėjusios.

ar kt. Džiaugsmingi įvykiai, dėl kurių atsiranda TS,

Taip pat neseniai atliktas tyrimas su pelėmis parodė,

vadinami „laimingos širdies sindromu“ [13].

kad infuzija su didele epinefrino koncentracija gali

kraujyje

katecholaminų

(epinefrino,

sukelti būdingą grįžtamąjį kairiojo skilvelio viršūnės
Patofiziologija

išsiplėtimą kartu su bazine hiperkontrakcija, stebėtą
pacientams, sergantiems TS [19]. Katecholaminų

Simpatinė aktyvacija:

koncentracija didėja ne tik kraujyje, tačiau ir

Pastebėta, jog dauguma pacientų, sirgusių TS patyrė

miokarde.

stiprų neigiamą įvykį, kuris ir siejamas su ligos

norepinefrino išsiskyrimą iš vainikinių sinusų

pradžia [14]. Stresas yra fiziologinis atsakas į

nedidelėms TS sergančių pacientų grupėms, o tai

aplinkos poveikį organizmui bei sąlygoja stresoriaus

rodo

poveikį

Anatominės

miokarde [20]. Manoma, kad katecholaminai,

struktūros, kurios tarpininkauja reaguojant į stresą,

išskiriami tiesiai į miokardą, turi didesnį „toksinį“

yra centrinėje ir autonominėje nervų sistemose.

poveikį nei, pasiekiantys širdį per kraują. Iš tiesų,

Įrodyta, kad ūminiai emociniai veiksniai skatina

norepinefrino išsiskyrimas iš širdies simpatinių

smegenų

kortizolio,

nervų galų gali sumažinti miocitų gyvybingumą per

epinefrino ir norepinefrino biologinį prieinamumą

c-AMP sukeltą kalcio perteklių, dėl kurio įvyksta

[15].

dalyvaujančios

nekrozė (vienas iš patologinių TS požymių) kartu su

organizmo atsake į stresą, yra naujoji žievė, limbinė

padidėjusia tarpląstelinės matricos gamyba, todėl

sistema, tinklinis darinys, smegenų kamienas ir

vystosi fibrozė ir atsiranda silpna neutrofilų

nugaros smegenys. Pirmiausia naujoji žievė ir

infiltracija.

jo

tiksliniam

aktyvaciją,

Pagrindinės

organui.

didindami

struktūros,

Kume

padidėjusį

ir

kt.

įrodė

katecholaminų

padidėjusį

išsiskyrimą

limbinė sistema dalyvauja stimulo kaip grėsmės
suvokime [16]. Stimulas aktyvuoja smegenų

Endotelio disfunkcija ir estrogenų trūkumas:

kamieno noradrenerginius neuronus ir antinksčių

Naujausi

šerdį bei skatina juos išskirti katecholaminus [17].

sergantiems

Pagrindinė norepinefrino sintezės vieta smegenyse

funkcijos sutrikimai. Tai galėtų paaiškinti epikardo

yra locus coeruleus, į kurią ateina aferentiniai laidai

ir (arba) mikrovaskulinių vainikinių arterijų spazmą.

duomenys
TS,

rodo,

neretai

kad
pasitaiko

pacientams,
endotelio
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Endotelio

disfunkcija

reiškia

disbalansą

tarp

vazodilatacijos ir vazokonstrikcijos, tai gali sąlygoti
miokardo

disfunkciją.

patogenetinis

Endotelio

pasitaiko sergantiesiems. [23]

disfunkcijos
padeda

Takotsubo sindromo atvejai gali būti suskirstomi į

serga

pirminius ir antrinius. Pirminis TS – kai pacientas

Tyrimais

kreipiasi dėl ūminio koronarinio sindromo požymių,

įrodyta, kad šio amžiaus moterys turi tiek su

dažniausiai nurodydamas aiškų stresorių, sukėlusį

amžiumi, tiek su estrogenų trūkumu susijusius

šiuos simptomus. Net jei ir yra gretutinės ligos,

vainikinių kraujagyslių tonuso pakitimus.

kurios gali būti traktuojamos kaip rizikos veiksniai,

paaiškinti,

mechanizmas

Silpnumas, kosulys ir karščiavimas taip pat

kodėl

pomenopauzinio

TS

amžiaus

mums
dažniausiai
moterys.

šiems pacientams, tikėtina, jog katecholaminų
Mikrovaskulinis spazmas

padidėjimą ir simptomus sukėlė ne jos. Antrinis TS

Iš pradžių TS buvo siejama su vainikinių

pasireiškia pacientams, kurie yra stacionarizuoti dėl

kraujagyslių spazmu. Taip ši liga buvo aiškinama

kitų

jau pirmojoje publikacijoje. Vis dėlto širdies

katecholaminų

sienelių judesio (angl. wall motion abnormalities)

patologijos sukelia TS, kaip šios patologijos

sutrikimai dažniausiai nesutampa su epikardinės

komplikaciją. [24] TS gali būti feochromocitomos,

kraujagyslės maitinama vieta. Todėl manoma, jog

intrakranijinės patologijos pranašu. Būkime budrūs,

šios ligos patogenetiniu pagrindu neturėtų būti

ypač jei pacientas yra jaunas vyras ar nustatomi

vainikinių

Tačiau

atipiniai sienelių kontrakcijos sutrikimai. Buvo

nepaneigiama, jog spazmas gali vykti mažesnėse

pastebėta, jog pirminiu TS sergantiems pacientams

arterijose, t.y. arteriolėse. Mikrovaskulinis spazmas

buvo labiau išreikštas krūtinės skausmas ir

galėtų būti antrinis (sukeltas epinefrino pertekliaus)

vegetaciniai

[22].

sergantiems – permušimai, sinkopė ir širdies

arterijų

spazmas

[21].

ūminių

būklių.

Šiems

padidėjimas

simptomai,

o

pacientams

dėl

antriniu

gretutinės

sindromu

nepakankamumas, bei kardiogeninis šokas. [25]
Klinikiniai požymiai
Takotsubo sindromą dažnai lydi - ūminis širdies
Simptomai,
echokardiografijos

klinikiniai
ir

požymiai,

nepakankamumas,

dinaminė

kairiojo

skilvelio

elektrokardiogramos

išvarymo trakto obstrukcija, mitralinė regurgitacija,

duomenys pacientams, sergantiems TS, yra labai

kardiogeninis šokas, aritmijos, perikardo pažaida,

panašūs į ūminio koronarinio sindromo požymius.

trombų susiformavimas, skilvelio laisvosios sienelės

Dažniausiai šis sindromas pasireiškia angininio tipo

plyšimas, ar net mirtis. [24]

krūtinės skausmu, dusuliu ar ritmo sutrikimais. Šių

Diagnostika

simptomų atsiradimas dažniausiai stipriai susijęs su
stipriu fiziniu ar emociniu stresu. Sunkesniais

TS diagnostika remiasi klinikiniais duomenimis,

atvejais

elektrokardiogramos požymiais, širdies biožymenų

sindromas

gali

pasireikšti

sinkope,

kardiogeniniu šoku, plaučių edema, skilvelinėmis

padidėjimu,

echokardiografijos

aritmijomis ar net širdies sustojimu. [23, 24]

arterijų angiografijos duomenimis.

bei

vainikinių
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Europos Širdies nepakankamumo asociacijos diagnostiniai kriterijai, nustatyti 2015m., pateikiami 1 lentelėje.
Europos Širdies nepakankamumo asociacijos diagnostiniai Takotsubo sindromo kriterijai
1.

Kairiojo ar dešiniojo skilvelio sienelių praeinantis regioninės kontrakcijos sutrikimas, kuris dažnai
(tačiau nebūtinai visada) yra sukeltas aiškios emocinės ar fizinės įtampos.

2.

Regioninis sienelių kontrakcijos sutrikimas dažniausiai apima didesnį regioną, nei vienos vaininkinės
kraujagyslės aprūpinama zona ir dažniausiai sukelia cirkuliarią skilvelio disfunkciją.
Tačiau yra pranešama ir apie atvejus, kai Takotsubo sindromas apima ir vienos vaininkinės
kraujagyslės aprūpinamą teritoriją.

3.

Vainikinių kraujagyslių aterosklerozės požymių nebuvimas, įskaitant aterosklerotinių plokštelių
plyšimo, trombų formavimosi ir koronarų disekacijos ar kitų patofiziologinių būklių, kurios gali
paaiškinti laikiną kairiojo skilvelio disfunkciją, nebuvimas.

4.

Naujai atsiradę, praeinantys elektrokardiografiniai požymiai – ST segmento pakilimas, ST segmento
depresija, Kairės Hiso pluošto kojytės blokada, T bangos inversija ar/ir QT tarpo prailgėjimas ūmiu
ligos periodu (3 mėnesius nuo ūmaus simptomų pasireiškimo).
Kairės Hiso pluošto kojytės blokada gali likti ir persirgus Takotsubo sindromu, tačiau tai turėtų
paskatinti ieškoti ir kitų kardiomiopatijų.
T bangos ir QT tarpo pokyčių atsistatymas gali užtrukti keletą savaičių ar mėnesių, ir pranykti tik
pilnai atsistačius kairiojo skilvelio funkcijai.

5.

Reikšmingai padidėjusi serumo natriurezinių peptidų koncentracija ūmios fazės metu.

6.

Padidėjusi, bet santykinai maža širdies troponinų koncentracija. (Nesutapimas, tarp širdies pažaidos
ploto ir tikėtinos troponinų koncentracijos).
Yra pranešama ir apie atvejus, kai troponinai nėra padidėję, tačiau tokie atvejai yra labai reti.

7.

Skilvelių sistolinės funkcijos atsistatymas, patvirtintas vaizdiniais metodais, per 3-6 mėnesius.
Yra pranešama, jog sindromo metu pasitaiko maži viršūniniai, epikardiniai infarktai, kurie pablogina
miokardo funkciją, todėl ji gali neatsistatyti iki pradinės ir išlikti šiek tiek blogesnė, nei prieš
pasireiškiant sindromui.
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Elektrokardiografiniai pokyčiai

žemesnės, nei pacientams, sergantiems miokardo

Elektrokardiografiniai (EKG) pokyčiai ūmioje

infarktu su ST pakilimu. Troponinų koncentracijos

fazėje randami daugiau nei 95% pacientų, sergančių

būna padidėjusios daugiau nei 90% pacientų.

TS. [24] Dažniausias radinys šiems pacientams – ST

Dažniausiai stebimas ryškus klinikinis neatitinkimas

segmento

tarp

pakilimas,

dažniausiai

atsirandantis

biožymenų

padidėjimo

laipsnio

ir

krūtininėse derivacijose. ST segmento pakilimo

echokardiografijos metu stebimos kairiojo skilvelio

išreikštumas ir derivacijų, kuriose jis pasireiškia,

pažaidos – pažaida didesnė, nei

skaičius dažniausiai yra mažesni, nei esant miokardo

koncentracijos padidėjimas. [23, 24]

biožymenų

infarktui su ST pakilimu. Įdomu tai, kad Takotsubo
sindromo metu dažnai nebūna reciprokinių ST

Ūmioje TS fazėje stebima reikšmingai padidėjusi

segmento pokyčių. TS būdingesnė ST segmento

serumo natriuretinių peptidų koncentracija (BNP ir

depresija, nei ūmaus koronarinio sindromo atveju.

NTproBNP). Šių peptidų padidėjimas siejamas su

[23]

padidėjusia skilvelių sienelių įtampa ir reikšmingai
koreliuoja su skilvelių kontrakcijos sutrikimo

Takotsubo sindromui būdinga naujai atsiradusi

laipsniu. [23, 24] Kadangi dažniausiai TS yra

kairiosios Hiso pluošto kojytės blokada. Kiti

charakterizuojamas kairiojo skilvelio išsiplėtimu ir

radiniai - T bangos inversija (dažniausiai priekinėse

santykinai švelnia audinių nekroze, yra labiau

ir šoninėse derivacijose), reikšmingas QT segmento

išreikštas būtent šių žymenų padidėjimas, negu

prailgėjimas, atsiradęs praėjus 24-48 valandoms po

nekrozės žymenų. [23] NTproBNP koncentracijos

patirto didelio streso epizodo, ir dėl šio prailgėjimo

nustatymas ypač naudingas miokardo pažaidai ir jos

kilę ritmo sutrikimai – Torsades de pointes ir

atsistatymui vertinti, taip pat yra geras prognostinis

skilvelių virpėjimas. Mažai daliai pacientų gali

žymuo – sumažėjusi NTproBNP koncentracija

nebūti visiškai jokių EKG pokyčių. [23, 24]

išrašant pacientus iš stacionaro – geros prognozės
rodmuo. [24]

EKG pokyčiai dažniausiai yra praeinantys ir jų
nustatymas priklauso per kiek laiko nuo simptomų

Taip pat, pacientams, sergantiems TS, nustatomos

atsiradimo

padidėjusios

buvo

užrašyta

elektrokardiograma.

katecholaminų

(epinefrino,

Tačiau, nepaisant tam tikrų išskirtinių pokyčių,

norepinefrino ir dopamino) ir su stresu susijusių

negalime diferencijuoti TS nuo ūmaus koronarinio

hormonų koncentracijos kraujyje. Šios reikšmės yra

sindromo

pokyčiais.

kelis kartus didesnės, negu pacientams, sergantiems

Diagnozės patvirtinimui būtina atlikti skubią širdies

ūminiu miokardo infarktu su ST segmento pakilimu.

vainikinių kraujagyslių angiografiją. [23]

Padidėjusios šių hormonų koncentracijos išlieka net

vien

remdamiesi

EKG

iki savaitės nuo simptomų pradžios. [23]
Biožymenys
Dažniausiai pacientams, sergantiems TS, stebimas

Echokardiografija

kreatinkinazės širdies izofermento koncentracijos

Transtorakalinė echokardiografija su dopleriniu

padidėjimas (CK-MB) ir troponinų koncentracijos

vertinimu turėtų būti pirmasis neinvazinis vaizdinis

padidėjimas, tačiau jų koncentracijos yra gerokai

tyrimo metodas, siekiant patvirtinti įtariamą TS
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diagnozę. Šiuo tyrimo metodu yra įvertinama

šMRT pranašesnis prieš echokardiografinį tyrimą

kairiojo

nustatant širdies viršūnėje esančius trombus, bei

skilvelio

nustatomas
komplikacijos

morfologija

anatominis

ir

sindromo

(pavyzdžiui,

dinaminė

funkcija,
variantas,
kairiojo

skilvelio išvarymo trakto obstrukcija, mitralinė
regurgitacija,

dešiniojo

skilvelio

viršūnės hipokinezes. [24]

funkcijos

sutrikimas, trombų formavimasis ir pertvaros
plyšimai). Taip pat, tai patogus metodas įvertinti
kairiojo skilvelio funkcijos atsistatymą gydymo
eigoje.

Širdies vainikinių arterijų angiografija
Pats informatyviausias tyrimas, diagnozuojant ir
diferencijuojant TS nuo miokardo infarkto su ST
pakilimu, yra širdies vainikinių arterijų angiografija.
Daugumai pacientų randamos nepakitusios arba su
minimaliais neobturuojančiais vainikinės arterijos

Ūmioje sindromo fazėje stebima sutrikusios kairiojo

spindžio pokyčiais. Visgi, maždaug 15% pacientų

skilvelio kontrakcijos zona, kuri yra didesnė, nei

nustatoma vainikinių kraujagyslių aterosklerozė.

vainikinių arterijų maitinamos zonos. Dažniausiai

[23] Šiems pacientams TS diagnozė nustatoma

ši zona apima simetrinius regioninės kontrakcijos

atsižvelgiant į tai, kad sutrikusios regioninės

sutrikimus, įskaitant ir vidurinius segmentus

kontrakcijos

(cirkuliarus modelis). [24]

kraujagyslės aprūpinamos zonos ribų, taip pat

zona

tęsiasi

ir

už

vainikinės

atsižvelgiant į aterosklerozės laipsnį, bei stebimą
Širdies magnetinio rezonanso tyrimas

kairiojo skilvelio funkcijos atsistatymą per 3-6
mėnesius.

Todėl

aterosklerozės

buvimas

Širdies magnetinio rezonanso tyrimas (šMRT)

koronarinėse arterijose nepaneigia TS diagnozės.

pateikia išsamią anatominę informaciją, kuri gali

Esant vainikinių arterijų pažaidai, stebima sunkesnė

padėti atskirti TS nuo kitų kardiomiopatijų ir padėti

TS ligos eiga. [23, 24]

patikslinti sindromo atsiradimo priežastis. Šis
tyrimas išsamiai įvertina tiek kairįjį, tiek dešinįjį

Pacientams, jei nėra kontraindikacijų, turėtų būti

skilvelius ir leidžia tiksliai įvertinti regioninius

atliekama ir ventrikuliografija, įvertinti sutrikusios

skilvelių sienelių judėjimo sutrikimus. TS maždaug

skilvelių regioninės kontrakcijos zonas ir trombams

trečdaliu atvejų įtraukia ir dešinįjį skilvelį, o šMRT

kairiojo

leidžia tiksliau įvertinti šio skilvelio funkcijos

Ventrikuliografijos vaizduose galime atskirti ir

pokyčius, nei echokardiografinis tyrimas. Taip pat,

anatominius sindromo variantus (1 paveikslėlis).

skilvelio

viršūnėje

nustatyti.
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1 paveikslėlis. Anatominiai Takotsubo sindromo variantai, nustatomi kairiojo skilvelio ventrikuliografijos metu
pagal balioninį kairiojo skilvelio išsipūtimą ir pažeistą segmentą. [26]
Vainikinių arterijų KT

atlikti invazinę vainikinių arterijų

Jei yra praėjusios daugiau nei 48 valandos nuo

esant miokardo infarkto įtarimui. [24]

angiografiją,

simptomų pasireiškimo ir šiuo metu pacientas
nejaučia krūtinės skausmo, arba retrospektyviam

Gydymas

vertinimui, kai TS yra nustatytas prieš kelias
savaites ar mėnesius, galima atlikti vainikinių

Kaip minėta anksčiau, TS atvejai gali būti

kraujagyslių KT, vainikinių arterijų ligai paneigti.

suskirstomi į pirminius ir antrinius. Tai svarbu ir

Tačiau, jei pacientas skundžiasi skausmu krūtinėje,

gydymo taktikos parinkimui - esant pirminiam TS,

yra ūminio koronarinio sindromo simptomų ir

svarbu suvaldyti šį sindromą, o antrinių atvejų metu

registruojami EKG pokyčiai, reiktų kuo skubiau

– sutelkti dėmesį į pagrindinės ligos gydymą, ne tik
į TS valdymą.
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komplikacijų

skaičių.

pacientams

valandų

stebėjimas

Nėra atlikta jokių randomizuotų klinikinių tyrimų,

rekomenduojamas

kad būtų patvirtintos rekomendacijos TS gydymui.

intensyvios terapijos skyriuje arba specializuotame

Atvejų

specialistų

skyriuje, kur yra prieinamas EKG monitoravimas ir

rekomendacijomis ir algoritmais, kurių pagrindinis

yra pasiekiama gaivinimo įranga. Esant išstūmio

gydymo tikslas – normalios širdies funkcijos

frakcijai mažesnei nei 45%, žemam sistoliniam

atsistatymas. Sprendžiant

gydymo klausimą,

kraujospūdžiui (mažiau nei 110mmHg), ženkliai

svarbus rizikos vertinimas – tai padeda numatyti

obstrukcijai kairiojo skilvelio išvarymo trakto

galimas komplikacijas didelės rizikos pacientams ir

(daugiau nei 40 mmHg) ir prieširdiniams ar

išvengti intervencinių procedūrų pacientams, kurių

skilveliniams

rizika yra maža. Tikintis kairiojo skilvelio funkcijos

rekomenduojama

atsistatymo, pagrindinis gydymo principas –

Visiems

svarbiausia, nepakenk. [24]

mažesnė

valdymas

yra

paremtas

72

Šiems

širdies
skirti

pacientams,
nei

ritmo

45%

sutrikimams

–

betaadrenoblokatorius.

kurių

išstūmio

frakcija

rekomenduojama

skirti

angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitorius.
Mažos rizikos pacientai

Taip

Esant mažai komplikacijų rizikai, kai kairiojo
skilvelio išstūmio frakcija yra 45% ir daugiau, gali
būti svarstomas ankstyvas paciento išrašymas iš

pat,

esant

stabiliai

rekomenduojamas

pacientų

vaistų,

simpatikomimetinį

būklei,
turinčių

poveikį,

pavyzdžiui,

katecholaminų ar beta2 agonistų skyrimas.

gydymo įstaigos. Tačiau, prieš išrašant turi būti

TS gali būti susijęs su hiperkoaguliacinėmis

apžvelgiamos medikamentinio gydymo galimybės –

būklėmis

apsvarstytos indikacijos antiagregantų ir statinų

aktyvuojančio ir protrombotinio

skyrimui.

audros poveikio. Trombembolinės komplikacijos

Pacientams, kurių kairiojo skilvelio išstūmio
frakcija yra tarp 35-45%, tačiau jie priskiriami
mažos rizikos grupei, turėtų būti apsvarstytas širdies
nepakankamumo gydymas – betaadrenoblokatorių
ir

angiotenziną

konvertuojančio

fermento

inhibitorių, mineralkortikoidų receptorių blokatorių
skyrimas. [24]
Didelės rizikos pacientai

dėl

vazokontrikcinio,

trombocitus
katecholaminų

pasitaiko maždaug 4% sergančiųjų TS. Daugumai
pacientų atvykus į gydymo įstaigą ir įtarus ūminį
miokardo infarktą skiriama dviguba antitrombozinė
terapija aspirinu ir vienu iš P2Y12 receptorių
antagonistų,

bei

mažos

molekulinės

masės

heparinai. Paneigus miokardo infarkto diagnozę
rekomenduojama

nutraukti

P2Y12

receptorių

antagonistus. Peroralinių antikoaguliantų skyrimas
rekomenduojamas tik tiems pacientams, kuriems
rasti trombai širdies ertmėse. Jei yra išreikšti

Didelės rizikos kriterijai - amžius virš 75m., žemas

kontrakcijos sutrikimai ar registruojamas prieširdžių

sistolinis kraujospūdis, plaučių edema, buvusios

virpėjimas – rekomenduojamas mažos molekulinės

sinkopės, kairiojo skilvelio išstūmio frakcija mažiau

masės heparinų skyrimas. [24]

nei 35%, esanti mitralinė regurgitacija, sienelės
plyšimas – užtenka bent vieno iš šių kriterijų didelei
rizikai patvirtinti. Pagrindinis gydymo tikslas –
palaikyti gyvybines funkcijas ir sumažinti galimų

Pacientams, esantiems kardiogeninio šoko būklėje –
pirmiausia šalinti veiksnius, galinčius pabloginti
būklę,

taip

pat

nutraukti

egzogeninius

katecholaminus. Gydymui taikomos pagalbinės
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priemonės – kairįjį skilvelį pavaduojantys prietaisai

Žema kairiojo skilvelio išstūmio frakcija, vidutinė –

arba ekstrakorporinė membraninė oksigenacija

didelė mitralinio vožtuvo regurgitacija ir amžius

(ECMO). Nesant galimybės taikyti pagalbinių

daugiau nei 75 metai, koreliuoja su blogomis

priemonių – skiriamas Levosimendanas, dėl savo

išeitimis

ryškaus teigiamo inotropinio poveikio. Atidžiai

kardiogeniniu šoku ir mirtimi. [24]

–

ūminiu

širdies

nepakankamumu,

monitoruojami kraujospūdžio, širdies susitraukimų
dažnio, širdies ritmo, kairiojo skilvelio išstūmio

Studijoje, kurioje 15 metų buvo stebimi TS sirgę

frakcijos, organų perfuzijos pokyčiai.

pacientai, nustatyta, jog mirštamumas ligoninėje
toks pats, kaip ir pacientų, sergančiųjų miokardo

Nepriklausomai nuo rizikos, 3-6 mėnesius pacientai

infarktu, ir mažesnis

turi būti aktyviai stebimi, kiekvieno vizito metu

Sirgusiesiems TS, nustatyta didesnė nei bendroje

vertinant

skilvelių

populiacijoje kadiovaskulinių ligų rizika. [25]

atsistatymą

Prognozė, mirtingumo požiūriu, tiek ankstyvuoju,

echokardiografiniu metodu, ar širdies magnetinio

tiek vėlyvuoju atokiuoju periodu yra tokia pati, kaip

rezonanso tyrimu. Besitęsiant širdies disfunkcijos

ir patyrusiųjų miokardo infarktą, tiek su ST

simptomams,

pakilimu, tiek be ST pakilimo. [27]

gydymo

kontrakcijos

efektyvumą
sutrikimų

esant

bei

pasikartojančiam

TS

ar

spontaniniam pirminiam TS pasireiškimui, taikoma
ilgalaikės reguliarios stebėsenos taktika. [24]

sindromas

(TS)

–

unikalus

ir

intriguojantis, dažnai taip ir lieka nenustatytas.

Nors ilgą laiką buvo manoma, jog TS sergančiųjų
prognozė yra gera, tačiau naujausių studijų
duomenys

Išvados
Takotsubo

Išeitys

rehospitalizacijos dažnis.

nurodo,

jog

mirtingumas

tiek

Tačiau mūsų žinios paskutiniųjų dešimtmečių
bėgyje gilėja, vis daugiau aiškumo diagnozuojant ir
gydant sergančiuosius TS.

ankstyvuoju, tiek vėlyvuoju atokiuoju periodu yra

Svarbu atminti, jog TS – ūminis bei grįžtamas

didesnis, negu buvo manyta. Ūmios fazės metu

procesas,

mirtingumas skirtingų studijų duomenimis siekia 4-

menopauzės

5%.

katecholaminų audros emocinės ar fizinės įtampos

dažniau

nustatomas

laikotarpiu

moterims
ir

po

sukeliamas

metu.
Nepaisant kairiojo skilvelio kontrakcinės funkcijos
atsistatymo ir ryškios vainikinių arterijų ligos

Klinikinė eiga primena ūminio miokardo infarkto su

nebuvimo daugeliu atvejų, mirtingumas po išrašymo

ST segmento pakilimu, bet vainikinių arterijų

iš stacionaro yra didesnis, negu to paties amžiaus

angiografijos metu pakitimų VA nenustatoma ir

sveikų žmonių. Vienoje iš naujausių studijų

ventrikuliografijos

pranešama apie 5,9% mirtingumą per 30 dienų nuo

kairiojo skilvelio išsipūtimas.

metu

matomas

balioninis

diagnozės nustatymo ir vėlesnės mirties rizikos
padidėjimą 5,6% pacientui per metus. Gyvybei

Liga gali pasireikšti ir nežymiu diskomfortu

grėsmingos komplikacijos: kardiogeninis šokas,

krūtinėje, ir gydymui atspariu kardiogeniniu šoku.

širdies sustojimas ir mirtis yra dažnesnės moterims.

Svarbu užtikrinti adekvačią hemodinamiką iki

[23]
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atsistatys kairiojo skilvelio funkcija; gali prireikti ir
KSPP.
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10. Stöllberger C, Sauerberg M, Finsterer J. Immediate

prognozė yra puiki ir dauguma pacientų pilnai

versus delayed detection of Takotsubo syndrome

pasveiksta.

after epileptic seizures. J Neurol Sci. 2019 Feb
15;397:42-47.

Šaltiniai

11. Wierzbowska-Drabik

1. Napp, L.C., Bauersachs, J. Takotsubo syndrome:
between

evidence,

myths,

and

misunderstandings. Herz (2020).
2. Sharkey SW, Lesser JR, Maron MS, Maron BJ
(2011)

Why

not

just

call

it

tako-tsubo

cardiomyopathy: a discussion of nomenclature. J
Am Coll Cardiol 57(13):1496–1497.
3. PellicciaF,SinagraG,ElliottPetal(2018)Takotsubo
is not a cardiomyopathy. Int J Cardiol 254:250–
253.
4. Epidemiology and pathophysiology of Takotsubo
syndrome. Akashi YJ, Nef HM, Lyon AR Nat Rev
Cardiol. 2015 Jul; 12(7):387-97.
5. Amin HZ, Amin LZ, Pradipta A. Takotsubo
Cardiomyopathy: A Brief Review. J Med Life.
2020 Jan-Mar;13(1):3-7.
6. Gianni M, Dentali F, Grandi AM, Sumner G,
Hiralal R, Lonn E. Api- cal ballooning syndrome or
takotsubo cardiomyopathy: a system- atic review.
Eur Heart J. 2006; 27:1523-2529.
7. Nascimento FO, Larrauri-Reyes MC, Santana O,
Pérez-Caminero M, Lamas GA. Comparison of
stress cardiomyopathy in Hispanic and nonHispanic patients. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2013
Jan; 66(1):67-8
8. Templin C, Ghadri JR, Diekmann J, Napp LC,
Bataiosu DR, Jaguszewski M, Cammann VL,
Sarcon A, Geyer V, Neumann CA et al. (2015)
Clinical features and outcomes of takotsubo (stress)
cardiomyopathy. NEnglJMed373(10):929–938.

A, Hamala

P, Trzos

K, Marcinkiewicz
E, Lipiec

P, Kurpesa

M, Kręcki R, Plewka M, Kasprzak JD. akotsubo
cardiomyopathy in the case of 72-year-old teacher
after work-related psychological stress. Evolution
of left ventricular longitudinal strain - Delayed but
complete recovery in automated function imaging
(AFI). Int J Occup Med Environ Health. 2017 Jun
19;30(4):681-683.
12. Templin C, Ghadri JR, Diekmann J, et al. Clinical
features and outcomes of takotsubo (stress)
cardiomyopathy. N Engl J Med. 2015;373:929–
938.
13. Ghadri JR, Sarcon A, Diekmann J, et al. Happy
heart syndrome: role of positive emotional stress in
Takotsubo syndrome. Eur Heart J. 2016;37:2823–
2829.
14. Janig W. The Integrative Action of the Autonomic
Nervous System. Cambridge, UK: Cambridge
University Press; 2006
15. Steptoe A, Kivimäki M. Stress and cardiovascular
disease. Nat Rev Cardiol. 2012;9:360–370. doi:
10.1038/nrcardio.2012.45.
16. LeDoux JE. Emotion circuits in the brain. Annu Rev
Neurosci.

2000;23:155–184.

doi:

10.1146/annurev.neuro.23.1.155.
17. Sved AF, Cano G, Passerin AM, Rabin BS. The
locus coeruleus, Barrington’snucleus, and neural
circuits of stress. Physiol Behav. 2002;77:737–742.
18. Crossman AR, Neary D. Neuroanatomy. 2nd ed.
London, UK: Churchill Livingston; 2000.

66

Journal of Medical Sciences. May 25, 2020 - Volume 8 | Issue 17. Electronic-ISSN: 2345-0592

19. Paur H, Wright PT, Sikkel MB, Tranter MH,

27. Redfors B, Vedad R, Angerås O, Råmunddal T,

Mansfield C, O’Gara P, Stuckey DJ, Nikolaev VO,

Petursson P, Haraldsson I et al. Mortality in

Diakonov I, Pannell L, Gong H, Sun H, Peters NS,

takotsubo syndrome is similar to mortality in

Petrou M,Zheng Z, Gorelik J, Lyon AR, Harding

myocardial infarction — A report from the

SE. High levels of circulating epinephrine trigger

SWEDEHEART11Swedish

apical

enhancement of evidence-based care in heart

cardiodepres-

sion.

Circulation.

2012;126:697–706.

web

system

disease evaluated according to recommended

20. Kume T, Akasaka T, Kawamoto T, Yoshitani H,
Watanabe N, Neishi Y, Wada N, Yoshida K.

therapies.

registry.

International

Journal

Cardiology. 2015;185:282-289.

Assessment of coronary microcirculation in
patients with Takotsubo-like left ventricular
dysfunction. Circ J. 2005;69:934–939.
21. Patel SM, Lerman A, Lennon RJ, Prasad A (2013)
Impaired coronary microvascular reactivity in
women

with

apical

ballooning

(Takotsubo/stresscardiomyopathy).

syndrome
EurHeartJ

Acute Cardiovasc Care 2(2):147–152.
22. Khalid N, Ahmad SA, Umer A. Mechanims of
Takotsubo

cardiomyopathy;

microcirculatory

dysfunction.

role

of

International

Cardiovascular Forum Journal. 2016;5:30–32.
23. Pelliccia F, Kaski J, Crea F, Camici P.
Pathophysiology

of

Takotsubo

Syndrome.

Circulation. 2017;135(24):2426-2441.
24. Lyon A, Bossone E, Schneider B, Sechtem U, Citro
R, Underwood S et al. Current state of knowledge
on Takotsubo syndrome: a Position Statement from
the Taskforce on Takotsubo Syndrome of the Heart
Failure Association of the European Society of
Cardiology. European Journal of Heart Failure.
2015;18(1):8-27.
25. Auger N, Paradis G, Healy-Profitós J, He S, Potter
B. Outcomes of Takotsubo Syndrome at 15 Years:
A Matched Cohort Study. The American Journal of
Medicine. 2019;.
26. Y-Hassan S. Acute cardiac sympathetic disruption
in the pathogenesis of the takotsubo syndrome: A
systematic review of the literature to date.
Cardiovascular

for

Revascularization

Medicine.

2014;15(1):35-42.

67

of

