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Τ

ὸ σύνδρομο ἢ stress μυοκαρδιοπάθεια
Takotsubo εἶναι ἕνα σύνδρομο ὀξείας καρδιακῆς ἀνεπάρκειας καὶ χαρακτηρίζεται
ἀπὸ ἄγνωστης αἰτιολογίας παροδικὴ δυσλειτουργία τοῦ μυοκαρδίου.1 Λόγῳ νοσηλείας ἀντίστοιχου περιστατικοῦ τό περιγράφουμε καὶ συζητᾶμε
τὴν κλινικὴ εἰκόνα, τὴν παθογένεια, τὴ θεραπείαἔκβαση καὶ τοὺς ἐκλυτικοὺς παράγοντες.
Περιγραφὴ περιστατικοῦ
Γυναίκα ἡλικίας 78 ἐτῶν, μὲ μόνιμο τεχνητὸ βηματοδότη ἀπὸ 4 ἐτίας, ἀνέφερε λιποθυμικὰ
ἐπεισόδια. Κατὰ τὴ νοσηλεία της παρατηρήθηκαν ἰσχαιμικὲς ἀλλαγὲς στὸ ΗΚΓράφημα ἠρεμίας
(Εἰκόνα 1), ποὺ συνοδεύτηκαν ἀπὸ μικρὲς αὐξήσεις τῆς τροπονίνης. Ἡ ἀγγειογραφία ἔδειξε στεφανιαῖες ἀρτηρίες χωρὶς ἀλλοιώσεις καὶ ἡ κοιλιογραφία εἰκόνα συμβατὴ μὲ σύδρομο Τakotsubo,
(Εἰκόνα 2). Ἡ ἀσθενὴς εἶχε ἀνεπίπλοκη νοσηλεία
καὶ ἡ θεραπεία ἐξόδου ἦταν μὲ β-ἀποκλειστές.

Συζήτηση
Τὸ σύνδρομο Takotsubo προσβάλλει συνήθως
μετεμμηνοπαυσιακὲς γυναῖκες (περίπου στὸ 90%
τῶν περιπτώσεων) μὲ μέση ἡλικία 67±10 ἐτῶν.1,2,3
Συνήθως παρουσιάζεται μὲ τὴν εἰκόνα παρόμοια
ἐκείνης τῶν ὀξέων στεφανιαίων συνδρόμων ἢ δύ-

σπνοια καὶ λιγότερο συχνὰ μὲ αἴσθημα παλμῶν
ἢ μὲ προσυγκοπτικὰ ἐπεισόδια, ὅπως στὴν περίπτωσή μας.4,5 Ἀνευρίσκεται στὸ 2% τῶν στεφανιογραφιῶν, ποὺ γίνονται μὲ ἔνδειξη ὀξὺ στεφανιαῖο σύνδρομο . Ἀποτελεῖ μιὰ ἀπὸ τίς αἰτίες ἐμφράγματος μυοκαρδίου χωρὶς ἀπόφραξη τῶν στεφανιαίων ἀρτηριῶν (Myocardial Infarction with
Non-Obstructive Coronary Arteries –MINOCA).
Γιὰ τὴν αἰτία τῶν συγκοπτικῶν ἐπεισοδίων ἐνοχοποιοῦνται κοιλιακὲς ἀρρυθμίες, ἀλλὰ δὲν εἶναι
διευκρινισμένο ἂν οἱ ἀρρυθμίες εἶναι αἰτία ἢ συνέπεια τοῦ συνδρόμου.4,5 Ἡ πρόγνωση τῶν ἀσθενῶν
μὲ σύνδρομο Takotsubo εἶναι ἴδια μὲ ἐκείνη τῶν
ἀσθενῶν ποὺ νοσηλεύονται γιὰ ὀξὺ στεφανιαῖο
σύνδρομο καὶ χειρότερη ἐκείνων ποὺ ὑποβάλλονται σὲ στεφανιογραφία γιὰ πόνο στὸ στῆθος.2
Ἡ παθογένεια εἶναι πολύπλοκη καὶ ἡ ἀρχικὴ ἐνοχοποίηση τοῦ σπασμοῦ τῶν στεφανιαίων
δὲν ἰσχύει, ἀφοῦ δὲν ὑπάρχει ἀντιστοιχία διαταραχῶν κινητικότητας τῶν τοιχωμάτων καὶ τῆς
ἔνοχης ἀρτηρίας3 (Σχῆμα 3). Ἱστορικὸ προηγηθέντος συγκινησιακοῦ stress ἀποτελοῦσε κλασικὸ
προδιαθεσικὸ παράγoντα, ἀλλὰ σήμερα ὡς πιὸ
συχνὸς προδιαθεσικὸς παράγοντας θεωρεῖται ἡ
συνύπαρξη νευρoψυχιατρικῶν παθήσεων.2
Ὁ ρόλος τῶν β-ἀποκλειστῶν στὸ σύνδρομο
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Εἰκόνα 1. ΗΚΓράφημα ἠρεμίας. Τεχνητὸς Βηματοδοτικὸς ρυθμὸς μὲ νέα βαθειὰ ἀρνητικὰ κύματα Τ καὶ ἀνάσπαση
τοῦ διαστήματος ST.

Εἰκόνα 2. Στὴν Κοιλιογραφία παρατηρεῖται ὑπερσυσταλτικότητα τῆς βάσης τῆς ἀριστερῆς κοιλίας καὶ ἀκινητικὴ
κορυφὴ στὴ συστολὴ (apical balloοning syndrome).
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Εἰκόνα 3. Ὁ ἄλυτος γρῖφος τοῦ συνδρόμου Takotsubo3. Κλινικὰ εὑρήματα (κίτρινο), παθογένεση (μπλέ), θεραπεία ἔκβαση (κόκκινο) καὶ προδιαθεσικοὶ παράγοντες (πράσινο).

Takotsubo, συνεχίζει νὰ ἀποτελεῖ θέμα συζήτησης, καὶ αὐτὸ γιατί σημαντικὸ ποσοστὸ ἀσθενῶν
κατὰ τὴν παρουσία τοῦ συνδρόμου λαμβάνει ἤδη
β-ἀποκλειστές. Στὴν ὀξεῖα φάση καὶ στὴν περίπτωση ἀπόφραξης τοῦ χώρου ἐξόδου οἱ β-ἀποκλειστὲς εἶναι ὠφέλιμοι, ἀλλὰ γιὰ τὴ δράση τους
σὲ μακροχρόνια χορήγηση δὲν ὑπάρχουν δεδομένα.
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