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Εἰσαγωγή
Τὸ σύνδρομο Takotsubo (ΤΤS), γνωστὸ καὶ ὡς
μυοκαρδιοπάθεια ἐπαγόμενη ἀπὸ στρές, σύνδρομο
κορυφῆς δίκην μπαλονιοῦ ἤ σύνδρομο «ραγισμένης καρδιᾶς»1-3 ἀποτελεῖ μία ἀναστρέψιμη παροδικὴ
μυοκαρδιοπάθεια4, μὲ κλινικὰ χαρακτηριστικὰ ποὺ
μιμοῦνται τὸ ὀξὺ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου5,6. Ὁ
ρόλος τῶν θετικῶν συναισθημάτων, στὴν ἐμφάνιση
τοῦ συνδρόμου αὐτοῦ, εἶναι λιγότερο ξεκάθαρος7,8.
Θεωρεῖται πὼς μὲ παρόμοιο τρόπο, ὅπως καὶ τὰ
ἀρνητικὰ συναισθήματα, ὁδηγοῦν σὲ ὑπέρμετρη
διέγερση τοῦ συμπαθητικοῦ συστήματος9,10 μὲ ἐπίδραση στὸ καρδιαγγειακὸ σύστημα, ποὺ μπορεῖ νὰ
ὁδηγήσει σὲ παροδικὴ δυσλειτουργία τῆς ἀριστερῆς

κοιλίας, σὲ ἀπειλητικὲς γιὰ τὴ ζωὴ ἀρρυθμίες, ἀκόμη
καὶ σὲ αἰφνίδιο θάνατο11-14. Τὸ κλινικὸ περιστατικό,
ποὺ περιγράφεται παρακάτω, εἶναι ἕνα παράδειγμα
τοῦ συνδρόμου τῆς «εὐτυχισμένης καρδιᾶς».

Περιγραφὴ περιστατικοῦ
Γυναῖκα, 60 ἐτῶν, ἐπισκέπτεται τὸ Τμῆμα Ἐπειγόντων Περιστατικῶν, αἰτιώμενη ἀπὸ 24ώρου βήχα
κατάκλισης καὶ σταδιακὰ ἐπιδεινούμενη δύσπνοια
κόπωσης, ἐξελισσόμενη σὲ δύσπνοια κατὰ τὴν ἐλάχιστη κόπωση καὶ τελικὰ δύσπνοια ἠρεμίας. Ἡ συμπτωτολογία ξεκίνησε μετὰ ἀπὸ τὴ συμμετοχή της
σὲ ἑορταστικὴ ἐκδήλωση τοῦ οἰκείου πολιτιστικοῦ
συλλόγου.
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Τὸ ἀτομικὸ ἱστορικὸ τῆς ἀσθενοῦς περιλαμβάνει
ἀρτηριακὴ ὑπέρταση καὶ δυσλιπιδαιμία ὑπὸ ἀγωγή,
ἐπαρκῶς ρυθμισμένες. Ἐλεύθερη δραστηριότητα
τῆς ἀσθενοῦς. Τὸ οἰκογενειακὸ ἱστορικὸ εἶναι ἀρνητικὸ γιὰ καρδιαγγειακὰ νοσήματα.
Ἀπὸ τὴν κλινικὴ ἐξέταση, στὸ Τμῆμα Ἐπειγόντων
Περιστατικῶν, διαπιστώνεται 4ος καρδιακὸς τόνος,
τρίζοντες βάσεων ἀμφοτερόπλευρα, ταχυκαρδία
καὶ ταχύπνοια, ὀρθόπνοια.
Ζωτικὰ σημεῖα: 107σφύξεις/λεπτὸ, 30 ἀναπνοές/
λεπτὸ, ΑΠ=130/80mmHg, Θ=36,6οC.
Ἀερομετρικὲς παράμετροι: pH= 7,46, Ο2Sat=83,4%
(FiO2=21%), pO2 = 45,4mmHg, pCO2 = 33,1 mmHg,
HCO3 = 23,4 mmol/l, Lac= 1,57 mmol/l.
Ἀπὸ τὸν ἐργαστηριακὸ ἔλεγχο: Ἤπια αὔξηση
καρδιακῆς τροπονίνης. (trop=4,13 mg/mL φ.τ.<0,06
mg/mL), γλυκόζη=123 mg/dl, οὐρία=64 mg/dl,
creat=1,03 mg/dl, SGOT=40U/L, SGPT=31U/L, Kάλιο=4,10 mmol/L, Νάτριο=139 m mol/L, d-dimers=0,19
mg/l, INR=1,2, aPTT=35,9, Ἰνωδογόνο=372,10 mg/dl,
WBC=7,52 K/μL, Neu=72,30%, Lym=20,30%, CRP=9
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Εἰκόνα 3

mg/L, HGB: 13,50 g/dl.
Ἡ ἀκτινογραφία θώρακος κατέδειξε αὐξημένο
καρδιοθωρακικὸ δείκτη, συμφόρηση πυλῶν καὶ
πνευμόνων ἄμφω, ὡς ἐπὶ ἀρχόμενο πνευμονικὸ
οἴδημα. Γραμμοειδὴς ἀτελεκτασία στὸ δεξιὸ κάτω
πνευμονικὸ πεδίο (Εἰκόνα 1).
Στὸ ἠλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) προσέλευσης (Εἰκόνα 2) διαπιστώνονται φλεβοκομβικὴ ταχυκαρδία, φυσιολογικὸς ἠλεκτρικὸς ἄξονας, στενὰ
QRS, παράταση τοῦ QT (QTc=500 msec), ἀρνητικὰ
Τ στὶς II, III, aVF, V4-V6, ποὺ δὲν προϋπῆρχαν σὲ
προηγούμενο ΗΚΓ (Εἰκόνα 3).
Ἡ ἀσθενὴς εἰσήχθη στὴ στεφανιαία μονάδα,
ὅπου διενεργήθηκε ὑπερηχοκαρδιογραφικὴ μελέτη,
μὲ τὴν κατάδειξη ἐλαττωμένης συστολικῆς ἀπόδοσης ἀριστερῆς κοιλίας, ὑποκινησίας κορυφαίων
τμημάτων καὶ τῆς κορυφῆς, καθὼς καὶ ὑπερσυσπαστικότητα τῶν βασικῶν τμημάτων, αὐξημένη κλίση
πίεσης στὸν χῶρο ἐξόδου τῆς ἀριστερῆς κοιλίας

Εἰκόνα 1

Εἰκόνα 2. HΚΓράφημα προσέλευσης στὸ Τμῆμα Ἐπειγόντων Περιστατικῶν.

Εἰκόνα 4

141

ΚΑΡΔΙΑ & ΑΓΓΕΙΑ | ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

(LVOT obstruction μὲ late peaking Vmax~3,6 m/sec,
AV Vmax~1,6 m/sec), χωρὶς εὑρήματα βαλβιδικῆς ἤ
μεταβαλβιδικῆς στένωσης τῆς ἀορτικῆς βαλβῖδος,
ἡ ὁποία ἐλέγχεται τρίπτυχη (Eἰκόνα 4). Ἀντιμετωπίστηκε μὲ ὀξυγονοθεραπεία, μὲ διπλὴ ἀντιαιμοπεταλιακὴ (κλοπιδογρέλη, ἀσπιρίνη), παρεντερικὴ
ἀντιπηκτικὴ ἀγωγὴ (ΗΧΜΒ), ἐνδοφλέβια χορήγηση
β-αποκλειστῆ καὶ στατίνη. Ἀκολούθησε βελτίωση
τῆς κλινικῆς εἰκόνας καὶ τῶν ἀερομετρικῶν παραμέτρων. Σὲ ἑπόμενους ἐργαστηριακοὺς ἐλέγχους
παρατηρήθηκε πτώση τῆς καρδιακῆς τροπονίνης,
δὲν κινητοποίησε προϊόντα ἀποδόμησης ἰνώδους
οὔτε δεῖκτες φλεγμονῆς. Ἡ θυρεοειδικὴ λειτουργία
ἐλέγχθηκε φυσιολογική, ἐνῶ ἡ τιμὴ τοῦ VMA οὔρων
ἦταν ἐντὸς φυσιολογικῶν ὁρίων.
Ἡ ἔναρξη τῆς συμπτωματολογίας, ἐνδεικτικῆς
ὀξεῖας ἀνεπάρκειας τῆς ἀριστερῆς κοιλίας, μετὰ
ἀπὸ ἕνα χαρούμενο γεγονός, τὰ ὑπερηχοκαρδιογραφικά, ἠλεκτροκαρδιογραφικὰ καὶ ἐργαστηριακὰ εὑρήματα μᾶς ὁδήγησαν στὴν ὑποψία τοῦ
συνδρόμου τῆς «εὐτυχισμένης καρδιᾶς» (Ηappy
Heart Syndrome).
Ἡ ἀσθενὴς μεταφέρθηκε σὲ ἐπεμβατικὸ κέντρο,
ὅπου ὁ στεφανιογραφικὸς ἔλεγχος δὲν κατέδειξε
ἀποφρακτικὴ νόσο τῶν στεφανιαίων ἀγγείων. Ἡ
μαγνητικὴ τομογραφία καρδιᾶς, ἡ ὁποία διενεργήθηκε λίγες ἑβδομάδες μετά, ἀπέκλεισε τὸ ὀξὺ στεφανιαῖο σύνδρομο, καθὼς καὶ τὴ μυοκαρδίτιδα,
ἐπιβεβαιώνοντας ἔτσι τὴ διάγνωσή μας.

Συζήτηση
Ἡ μυοκαρδιοπάθεια Takotsubo εἶναι ἕνα σύνδρομο ἀναστρέψιμης συστολικῆς δυσλειτουργίας τῆς ἀριστερῆς κοιλίας, ποὺ περιγράφηκε γιὰ
πρώτη φορὰ τὸ 1990, ἀπὸ τοὺς Sato et al15. Στὴν
πλειονότητα τῶν περιπτώσεων προσβάλλει μετεμμηνοπαυσιακὲς γυναῖκες16. Ἐκλυτικοὶ παράγοντες
ἀποτελοῦν τὸ ψυχικὸ καὶ σωματικὸ στρές, ἐνῶ ἡ
ἀπουσία αὐτῶν δὲν ἀποκλείει τὴ νόσο. Ἡ κλινικὴ
εἰκόνα μοιάζει μὲ αὐτὴ τοῦ ὀξέος ἐμφράγματος
τοῦ μυοκαρδίου (πόνος στὸ στῆθος, δύσπνοια).
Πιθανὲς ήλεκτροκαρδιογραφικὲς εἰκόνες ἀποτελοῦν ἡ ανάσπαση τοῦ ST- διαστήματος ἤ τὰ βαθειὰ ἀνάστροφα Τ μὲ παράταση QT. Ὑπάρχουν
ἀρκετὲς δημοσιευμένες μελέτες, ποὺ ἐπιχειροῦν νὰ

Εἰκόνα 5

ὁρίσουν HKΓραφικά κριτήρια διαφοροδιάγνωσης
ΤΤS καὶ ὀξέος στεφανιαίου συνδρόμου17, μὲ πολὺ
ὑψηλὴ εἰδικότητα (Εἰκόνα 5). Ὑπερηχοκαρδιογραφικὰ χαρακτηρίζεται, στὴν τυπική του μορφή, ἀπὸ
ὑποκινησία ἤ ἀκινησία τῶν κορυφαίων τμημάτων
τῆς ἀριστερῆς κοιλίας, μὲ ἀντισταθμιστικὴ ὑπερσυσπαστικότητα τῶν βασικῶν τμημάτων. Στὶς ἄτυπες
μορφὲς τοῦ συνδρόμου μπορεῖ νὰ παρατηρηθοῦν
δυσκινησίες στὰ μεσαῖα ἤ βασικὰ τμήματα (reverse
type) τῆς ἀριστερῆς κοιλίας. Κατὰ τὸν στεφανιογραφικὸ ἔλεγχο δὲν διαπιστώνεται στεφανιαία
νόσος ἀποφρακτικοῦ τύπου, ἐνῶ ἀναγνωρίζεται
ἡ τυπικὴ μορφολογία τῆς ἀριστερῆς κοιλίας. Τὸ
χαρακτηριστικὸ αὐτὸ ὁδήγησε στὸ περιγραφικό
του ὄνομα (θαλάμι - takotsubo), ποὺ δόθηκε ἀπὸ
Ἰάπωνες καρδιολόγους, καθὼς ἡ ἀριστερὴ κοιλία
μοιάζει μὲ παγίδα γιὰ χταπόδια - πήλινο δοχεῖο μὲ
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στενὸ λαιμὸ ποὺ ἐκτείνεται σὲ στρογγυλὴ βάση
(Εἰκόνα 6).
Εἶναι μία ἀπὸ τὶς τέσσερις μυοκαρδιοπάθειες
ἐπαγόμενες ἀπὸ στρές. Λοιπὲς αἰτίες ὀξεῖας δυσλειτουργίας ἀριστερῆς κοιλίας ἀποτελοῦν ἡ ὑπαραχνοειδὴς αἱμορραγία, τὸ φαιοχρωμοκύττωμα καὶ
ἐξωγενὴς χορήγηση κατεχολαμινῶν καὶ ἀσθενεῖς
σὲ κριτικὴ κατάσταση. Ὁ ἀκριβὴς παθοφυσιολογικὸς μηχανισμὸς τῆς νόσου εἶναι ἄγνωστος. Ἔχουν
προταθεῖ πολλὲς θεωρίες. Πιθανοὶ μηχανισμοὶ πρόκλησης τῆς μυοκαρδιοπάθειας takotsubo:
1) Ἄμεση βλάβη τοῦ μυοκαρδίου ἀπὸ αὐξημένα ἐπίπεδα κατεχολαμινῶν στὸ αἷμα (ἐπινεφρίνη,
νορεπινεφρίνη, ντοπαμίνη) καὶ ὑπερδραστηριότητα
τοῦ συμπαθητικοῦ νευρικοῦ συστήματος.18,19
2) Στεφανιαία μικροαγγειακὴ δυσλειτουργία.20
3) Παροδικὸς πρωτοπαθὴς ἤ δευτεροπαθὴς
(προκαλούμενος ἀπὸ φάρμακα) σπασμός, ποὺ
ἀφορᾶ σὲ περισσότερα ἀπὸ ἕνα ἐπικαρδιακὰ ἀγγεῖα.21-23
4) Ἀδρενεργικὲς καταστάσεις μὲ ὑπερέκκριση
κατεχολαμινῶν, ὅπως φαιοχρωμοκύττωμα, ὑπαραχνοειδὴς αἱμορραγία, ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο προσβάλλουν τὸ μυοκάρδιο (stunning μυοκαρδίου
νευρογενοῦς αἰτιολογίας).24,25
Σχετικὰ μὲ τὴ διάγνωση τῆς μυοκαρδιοπάθειας
Takotsubo ἔχουν διατυπωθεῖ διάφορα διαγνωστικὰ
κριτήρια26 (Revised Mayo Clinic Criteria, Japanese
Criteria, Gothenburg Criteria, John Hopkins Criteria,
Italian Criteria), χωρὶς ὅμως νὰ ἔχει γίνει κάποια
προσπάθεια ἑνοποίησής τους μὲ ἕναν κοινὸ γνώμονα. Ἐπικρατέστερα κριτήρια εἶναι αὐτὰ τῆς Mayo
Clinic, στὴν τροποποιημένη ἔκδοσή τους, τὸ 2008
(Εἰκόνα 7 καὶ Εἰκόνα 8).
Οἱ ἐπιπλοκὲς ἀφοροῦν στὸ 20% τῶν περιπτώσεων καὶ περιλαµβάνουν:
• Ἀριστερὴ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια.
• Καρδιογενὲς shock.
• Δυναµική ἀπόφραξη τοῦ χώρου ἐξόδου τῆς ἀριστερῆς κοιλίας.
• Σχηµατισµὸς θρόµβου στὴν ἀριστερὴ κοιλία.
• Ρήξη τοῦ ἐλεύθερου τοιχώµατος τῆς ἀριστερῆς
κοιλίας.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Εἰκόνα 7

Εἰκόνα 8

Διαφορικὴ διάγνωση θὰ πρέπει νὰ γίνεται ἀπὸ:
- Σπασμὸ οἰσοφάγου.
- Γαστροοισοφαγικὴ παλινδρόμηση.
- Ὀξέα στεφανιαῖα σύνδρομα.
- Ὀξεῖα μυοκαρδίτιδα.
- Ὀξεῖα περικαρδίτιδα.
- Πνευμοθώρακας.
- Πνευμονικὴ ἐμβολή. z
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Συμπεράσματα
Ἡ μυοκαρδιοπάθεια Τakotsubo εἶναι μία
σημαντικὴ νοσολογικὴ ὀντότητα, ποὺ μιμεῖται
τὸ ὀξὺ στεφανιαῖο σύνδρομο καὶ θὰ πρέπει νὰ
διαφοροδιαγιγνώσκεται ἔγκαιρα. Ἡ ἐπίπτωσή
της, μετὰ τὴν καθιέρωση τῆς στεφανιογραφίας
καὶ τὴ θέσπιση ἠλεκτροκαρδιογραφικῶν κριτηρίων, ὑπολογίζεται στὸ 4-5% τῶν ἀσθενῶν,
ποὺ ἀρχικὰ διαγιγνώσκεται ὡς ὀξὺ στεφανιαῖο
σύνδρομο. Προκαλεῖται ἀπὸ ἀκραία σωματικὴ
ἤ συναισθηµατική καταπόνηση καὶ εἶναι ἀποτέλεσµα τῆς ἀπότοµης αὔξησης τῆς ἀδρεναλίνης

καὶ τῆς ἐπακόλουθης φλεγµονώδους ἀντίδρασης τοῦ µυοκαρδίου. Παρὰ τὴν ξεχωριστὴ,
χαρακτηριστικὴ φύση τους, τὰ θετικὰ καὶ τὰ
ἀρνητικὰ γεγονότα τῆς ζωῆς, ὡς φαίνεται, κινητοποιοῦν κοινοὺς συναισθηματικοὺς μηχανισμούς, οἱ ὁποῖοι μπορεῖ νὰ πυροδοτήσουν
τὴν μυκαρδιοοπάθεια Takotsubο. Ἡ πρόγνωση
εἶναι ἐξαιρετική, µὲ θνητότητα 1,1%, µὲ τὸ 95%
τῶν ἀσθενῶν νὰ ἐµφανίζει ἐπαναφορὰ τῆς
φυσιολογικῆς συστολικῆς λειτουργίας µετά
ἀπὸ 4 µὲ 6 ἑβδοµάδες.
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