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Santrauka
Įvadas. Nėščiųjų kardiomiopatija – gyvybei pavojinga 
būklė, sukelianti širdies ertmių dilataciją ir širdies ne-
pakankamumą su sumažėjusia išstūmimo frakcija. Liga 
pasireiškia paskutinį nėštumo mėnesį arba iki 5 mėnesių 
po gimdymo (norint diagnozuoti turi būti atmestos kitos 
širdies nepakankamumo priežastys). Šiuo metu nėščiųjų 
kardiomiopatijos patofiziologija dar nėra išaiškinta, viena 
iš labiausiai žinomų hipotezių – „dviejų smūgių mode-
lis“: išsiskyrus prolaktinui ir placentoje gaminamiems 
faktoriams, įvyksta endotelio disfunkcija, sąlygojanti 
kardiomiocitų apoptozę.
Tyrimo tikslas. Išanalizuoti nėščiųjų kardiomiopatijos 
patogenezę, simptomus, ištyrimą, medikamentus bei li-
gos eigą.
Metodai. Publikuotų straipsnių paieška atlikta naudojant 
tarptautinę duomenų bazę PubMed. Naudoti raktažodžiai: 
nėščiųjų kardiomiopatija, kardiomiopatijos, ūmus širdies 
nepakankamumas (angl. peripartum cardiomyopathy,  
cardiogenic shock). Į tyrimą įtraukti straipsniai, publi-
kuoti nuo 2012 iki 2022 metų.
Rezultatai. Literatūros apžvalga atskleidė, kad priklau-
somai nuo būklės sunkumo, eiga gali būti skirstoma į 
lėtinę ir ūminę. Esant lėtinei formai, pacientės dažniau-
siai skundžiasi dispnėja, ortopnėja, paroksizmine naktine 
dispnėja bei edemomis galūnėse, o jei eiga ūmi, pasireiš-
kia kardiogeninis šokas arba gyvybei pavojingos aritmi-
jos. Esant nėščiųjų kardiomiopatijos sukeltam širdies 
nepakankamumui, skiriamas gydymas pagal BOARD 
schemą: bromokriptinas, ß-blokatoriai ir AKFi, profi-
laktinės heparino dozės bei vazodilatatoriai ir diuretikai 
pagal poreikį, tuo tarpu mineralkortikoidų receptorių 
antagonistai indikuotini tik nutraukus žindymą. Skiriant 
gydymą pagal gaires, apie 50-80 proc. pacienčių kairiojo 
skilvelio normali funkcija atsikuria per pirmąjį pusmetį 

nuo susirgimo pradžios. Remiantis literatūros duomeni-
mis, 2,6 proc.  sergančiųjų patiria kardiogeninį šoką, 1,5 
proc. - prireikia dirbtinio kraujotakos palaikymo, o 0,5 
proc. - indikuotina širdies transplantacija.
Išvados. Nėščiųjų kardiomiopatija yra sunki liga, ga-
linti sukelti ūmius simptomus bei gyvybei pavojingas 
komplikacijas. Taikant gydymą pagal BOARD schemą 
ligos baigtys yra geresnės, daugiau nei pusė pacienčių 
gali gyventi visavertį gyvenimą.  

Įvadas
Nėščiųjų kardiomiopatija - tai reta, gyvybei pavojinga 

būklė, sukelianti širdies ertmių dilataciją ir širdies nepakan-
kamumą su sumažėjusia išstūmimo frakcija. Liga pasireiškia 
paskutinį nėštumo arba pirmus penkis mėnesius po gimdymo 
ir diagnozuojama, kai nėra  kitų širdies nepakankamumą su-
kėlusių priežasčių [1]. Diagnostikos gairių nėra, tad ligos 
nustatymas gali būti sudėtingas. Iš pradžių vyraujant tik len-
gviems simptomams, būklė gali greitai destabilizuotis ūmiu 
širdies nepakankamumu, plaučių edema ar net kardiogeniniu 
šoku. Dažniausia nėščiųjų kardiomiopatija gydoma medika-
mentais, esant kompensuotam širdies nepakankankamumui, 
rekomenduojama vartoti bromkriptiną, antikoaguliantus, beta 
blokatorius, angiotenziną konvertuojančio fermento inhibi-
torius/angiotenzino receptorių blokatorius, aldosterono anta-
gonistus, vazodilatatorius bei diuretikus (pagal poreikį) [4]. 

Tyrimo tikslas -  išanalizuoti nėščiųjų kardiomiopatijos 
patogenezę, simptomus, ištyrimą, medikamentus bei ligos 
eigą.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Atlikta literatūros apžvalga ir analizė siekiant apžvelgti 

nėščiųjų kardiomiopatijos epidemiologiją, etiologiją, patofi-
ziologiją, diagnostiką, gydymą ir prognozę. Naudoti raktiniai 
žodžiai:nėščiųjų kardiomiopatija, kardiomiopatijos, ūmus 
širdies nepakankamumas (angl. peripartum cardiomyopathy, 
cardiogenic shock). Į tyrimą buvo įtraukti straipsniai, publi-
kuoti nuo 2012 iki 2022 m.
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Tyrimo rezultatai
Epidemiologija ir etiologija. Nėščiųjų kardiomiopatija  - 

tai 5 iš 10 000 moterų pasitaikanti patologija [2]. Dažniausiai 
šia liga suserga nėščiosios, vyresnės nei 30 metų, turinčios 
preeklampsiją, gestacinį diabetą, bei gretutinių ligų: hiper-
tenziją, pirminį ar antrinį diabetą, astmą, anemiją, autoimu-
ninių susirgimų [1]. Preeklamsija laikoma viena pagrindinių 
rizikos veiksnių - daugiau nei 22,8 proc. moterų, turėjusių šią 
patologiją nėštumo metu, susirgo ir nėščiųjų kardiomiopatija 
[3]. Kadangi nėra tikslių diagnostinių gairių, nėščiųjų kar-
diomiopatija gali būti diagnozuojama tik paskutinį nėštumo 
mėnesį ir pirmus penkis mėnesius po gimdymo, atmetus kitas 
galimas širdies nepakankamumą sukėlusias priežastis (būtina 
atsižvelgti į kitas nėščiosios jau turimas širdies patologijas) 
[4]. Nėščiųjų kardiomiopatiją būtina diferencijuoti su retai 
pasitaikančia Takotsubo kardiomiopatija (literatūroje yra 
aprašytų atvejų) [5].

Patofiziologija. Šiuo metu dar nėra išaiškinti nėščiųjų 
kardiomiopatiją sukeliantys veiksniai. Vienas iš galimų - ge-
netinė predispozija. Esant LMNA, TNNT2 ir MYH genų mu-
tacijoms bei neigiamų aplinkos veiksnių,  pastebimas ligos 
pasikartojimas vienoje šeimoje [6]. Literatūroje aprašomas 
galimai patogenezę atspindintis „dviejų smūgių modelis:“ 
priekinei hipofizės daliai išskyrus prolaktiną, veikiant oksi-
daciniam stresui bei išsiskiriant  placentos angiogeniniams 
faktoriams (faktorius didina kraujagyslių augimo faktoriaus 
kiekį), sukeliama endotelio disfunkcija, išsivysto kardio-
miocito apoptozė [1]. Prieš bei po gimdymo didėja prolak-
tino kiekis, dėl kurio keičiasi miokardo smulkiųjų kapiliarų 
veikla, o tai sąlygoja miokardo disfunkciją. Remiantis šia 
patogenezės teorija, sergant nėščiųjų kardiomiopatija  yra 
indikuotini dopamino D2 receptorių antagonistai [7].

Diagnostika. Moterys, sergančios nėščiųjų kardiomio-
patija, dažniausiai skundžiasi ortopnėja, krūtinės ir pilvo 
skausmais, kosuliu, dusuliu, periferinėmis edemomis ga-
lūnėse (naujai atsiradę simptomai). Dažniausiai stebimas 
padidėjęs arterinis kraujo bei jugulinių venų spaudimas, 
auskultuojant gali būti išklausomas trečias tonas [8]. Esant 
širdies pažeidimo simptomų nėštumo metu, visų pirma reikia 
atlikti elektrokardiogramą, joje gali būti stebima sinusinė 
tachikardija, aritmija, T bangos inversija, prailgėjęs QT in-
tervalas. Iš šių pakitimų pailgėjęs QT intervalas bei sinusinė 
tachikardija laikomi blogos prognozės rodikliais [9]. Kraujo 
tyrimai, rodantys širdies pažeidimą, nėra itin specifiški, ta-
čiau reikalingi prognozės nustatymui.  Ypač svarbu atlikti 
natriuretinio peptido bei troponino biocheminius žymenis 
[10,11]. Svarbiausias tyrimas nėščiųjų kardiomiopatijos 
diagnostikai - echokardiografija, kurioje kairiojo skilvelio 
išstūmimo frakcija mažesnė nei 45 procentai [12]. 

Gydymas. Esant nėščiųjų kardiomiopatijos sukeltam 
lėtiniam širdies nepakankamumui, gairės išlieka panašios į 
skirtas  gydyti širdies nepakankamumą su sumažėjusia iš-
stūmimo frakcija. Jei moteris dar nepagimdžiusi, didžioji 
dalis vaistų kontraindikuotini dėl teratogeniškumo, tokiu 
atveju skiriamas hidralazinas (25 mg kas 6 h), nitratai (šir-
dies pokrūvio mažinimui) bei β-blokatoriai, kadangi yra 
padidėjusi trombozių rizika, mažos molekulinės masės he-
parinai (MMMH) ir nefrakcionuotas heparinas [13]. Vis 
dar žindančiai motinai tinkamiausiais medikamentais lai-
komi angiotenziną konvertuojančio fermento inhibitoriai, 
β-blokatoriai, aldosterono antagonistai, kilpiniai, tiazidiniai 
diuretikai, digoksinas. Antitromboziniam veikimui gali būti 
pasirenkami ir vitamino K antagonistai (varfarinas) [14]. Jei 
pacientė nežindo, angiotenziną konvertuojančio fermento 
inhibitoriai gali būti keičiami į ARNI (juos naudojant - pro-
gnozė geresnė). Stebimas teigiamas atsakas skiriant gydymą 
bromokriptinu (galima vartoti ir žindančioms), prolaktino 
blokatoriumi (turi reikšmingą įtaką patogenezėje), bent 4 
savaites kartu su kitais medikamentais. Be to, net pagerė-
jus būklei, medikamentus reikėtų tęsti bent nuo 12 iki 24 
mėnesių [15]. Pasireiškus ūmaus širdies nepakankamumo 
simptomams, pacientės gydomos įprastai, pagal ūminio 
širdies nepakankamumo gaires. Tokiu atveju ypač svarbu 
įtraukti į multidisciplininę komandą įvairių sričių specialis-
tus: kardiologus, neonatologus, akušerius-ginekologus bei 
intensyviosios terapijos gydytojus [16].

Prognozė ir komplikacijos. Viena iš pagrindinių kom-
plikacijų esant nėščiųjų kardiomiopatijai vis dar išlieka 
tromboembolijos. 6,8 proc. pacienčių (dažniausiai kritinių 
būklių ligonės) patiria arterijų embolijas arba smegenų 
kraujagyslių pažeidimus. Dėl šios priežasties būtina skirti 
antikoaguliantus (šiuo metu pagal statistiką tik 30% atvejų 
paskiriami antikoaguliantai) [17]. Taikant medikamentinį gy-
dymą pagal schemą, prognozė gerėja, komplikacijų skaičius 
mažėja. Maždaug 2,6 proc. pacienčių ištinka kardiogeninis 
šokas,  širdies transplantacijos prireikia maždaug 0,5 proc. 
atvejų, mirtingumas sumažėjo iki 1,3 procento [18]. Esant 
nėščiųjų kardiomiopatijai, padidėja skilvelinių tachiaritmijų 
bei staigios širdinės mirties rizika (dažniausiai pasireiškia 
esant kairiojo skilvelio išmetimo frakcijai mažesnei nei 
35%  ir  išreikštiems simptomams). Iki būklės pagerėjimo 
bei simptomų sumažėjimo, norint išvengti mirtinų kompli-
kacijų, gali būti naudojami kardioverteriai - defibriliatoriai 
[19]. Ligos požymiai bei kairiojo skilvelio išmetimo frakcija 
dažniausiai pagerėja per vienerius metus. Ligos prognozė 
laikoma blogesne, kai išstūmimo frakcija ligos pradžioje 
yra mažesnė nei 30 proc. bei laipsniškai vystosi dešiniojo 
skilvelio disfunkcija [20].
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Išvados
1. Nėščiųjų kardiomiopatija apibrėžiama kaip reta bei 

gyvybei pavojinga būklė, galinti sukelti širdies ertmių dila-
taciją, širdies nepakankamumą su sumažejusia išstūmimo 
frakcija. 

2. Ligos patogenezė dar nėra visiškai išaiškinta, tačiau 
siejama su prolaktino didėjimu, todėl vienu iš pagrindinių 
medikamentų gydymui laikomas bromokriptinas − dopami-
nerginių D2 receptorių blokatorius. 

3. Ši būklė pavojinga dėl ūmaus širdies nepakanka-
mumo, tromboembolijų bei gyvybei pavojingų aritmijų rizi-
kos, todėl svarbu nėščiųjų kardiomiopatiją nustatyti pradžioje 
ir skirti gydymą pagal gaires.
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Summary
Introduction. Cardiomyopathy in pregnant women is a life-thre-

atening condition that causes dilatation of the heart cavity and heart 
failure with a reduced left ventricular displacement fraction. This 
disease occurs in the last month of pregnancy or up to 5 months 
after delivery (other causes of heart failure must be ruled out for 
diagnosis). The pathophysiology of cardiomyopathy in pregnant 
women has not yet been elucidated, and one of the best-known hy-
potheses is the “two-hit model”: the release of prolactin and pla-
cental factors leads to endothelial dysfunction, possibly causing 
cardiomyocyte apoptosis.

Purpose. To analyze the pathogenesis, symptoms, examina-
tion, medication and course of cardiomyopathy in pregnant women.

Methods. The search for published articles was performed using 
the international database PubMed. The keywords ‘peripartum car-
diomyopathy’ and ‘cardiogenic shock’ were used. The articles in-
cluded in the study were published from 2012 to 2022.

Results. Review of the literature revealed that depending on the 
severity of the condition, the course can be divided into chronic and 
acute. While having the chronic form, patients usually complain of 
dyspnoea, orthopnea, paroxysmal nocturnal dyspnoea and oedema 
of the limbs if the course is acute, also cardiogenic shock or life-
threatening arrhythmias. In heart failure due to cardiomyopathy in 
pregnant women, treatment with BOARD scheme is recommen-
ded: bromocriptine, ß-blockers and ACEs, prophylactic doses of 
heparin and vasodilators and diuretics if needed, whereas minera-
locorticoid receptor antagonists should only be used after disconti-
nuation of breast-feeding. With treatment according to the guide-
lines, about 50-80% of patients return to normal left ventricular 
function within the first half of the year. Based on the literature, 
2.6% of patients experience cardiogenic shock, 1.5% require arti-
ficial circulatory support and 0.5% require cardiac transplantation.

Conclusions. Cardiomyopathy in pregnant women is a serious 
disease that can cause acute symptoms and life-threatening com-
plications. With BOARD scheme treatment, the outcome is su-
perior and more than half of the patients can live a fulfilling life.
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