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Santrauka
Takotsubo kardiomiopatija yra klinikinis sindromas, ku-
riam būdinga praeinanti regioninė sistolinė disfunkcija, 
dažniausiai kairiojo skilvelio. Streso kardiomiopatija nu-
statoma apytiksliai 1-2 proc. pacientų, kuriems pasireiškė 
ūmus koronarinis sindromas su padidėjusia širdies tropo-
ninų koncentracija arba įtariamu miokardo infarktu su ST 
segmento pakilimu. Dažnai Takotsubo kardiomiopatija 
pasireiškia panašiai kaip miokardo infarktas, tačiau vai-
nikinių arterijų angiografija nenurodo koronarinės obs-
trukcijos. Šio sindromo patogenezė šiuo metu nėra visiš-
kai suprantama. Manoma, kad patogenezės mechanizme 
dalyvauja katecholaminų perteklius, mikrokraujagyslių 
disfunkcija ir vainikinių arterijų spazmas. Trys dažniausi 
simptomai yra krūtinės skausmas, dispnėja ir sinkopė.

Įvadas
Takotsubo kardiomiopatija (kitaip dar žinoma kaip sudau-

žytos širdies sindromas arba streso sukelta kardiomiopatija) 
yra klinikinis sindromas, kuriam būdinga praeinanti regioninė 
sistolinė disfunkcija, dažniausiai kairiojo skilvelio [1]. Šis sin-
dromas primena miokardo infarktą, tačiau jo metu nėra vaini-
kinių arterijų obstrukcijos ar ūmaus aterosklerotinės plokštelės 
plyšimo. Pavadinimas „takotsubo“ kilo iš to paties pavadinimo 
japonų aštuonkojų gaudyklės, kadangi šio sindromo metu 
kairysis skilvelis įgauną panašią į šios gaudyklės formą.

Tyrimo tikslas − išanalizuoti bei aptarti įrodymais pagrįstą 
informaciją apie Takotsubo kardiomiopatijos epidemiologiją, 
patogenezę, bei simptomus.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Taikyta sisteminė mokslinės literatūros apžvalga ir analizė. 

Duomenų buvo ieškoma PubMed, Google Scholar, UpToDate 
bei Cochrane duomenų bazėse. Visateksčiai straipsniai atrinkti, 
jei jų pavadinimas, santrauka ar reikšminiai žodžiai nurodė, 
kad tyrimas tinkamas šiai apžvalgai. Naudoti raktažodžiai: Ta-

kotsubo kardiomiopatija, sudaužytos širdies sindromas, streso 
sukelta kardiomiopatija (angl. Takotsubo cardiomyopathy, 
broken heart syndrome, stress cardiomyopathy).

Tyrimo rezultatai
Takotsubo kardiomiopatija pirmą kartą buvo aprašyta 1990 

metais Japonijoje. Streso kardiomiopatija nustatoma apytiks-
liai 1-2 proc. pacientų, kuriems pasireiškė ūmus koronarinis 
sindromas su padidėjusia širdies troponinų koncentracija arba 
įtariamu miokardo infarktu  su ST segmento pakilimu [2]. 
Streso kardiomiopatijos paplitimas tarp pacientų, kuriems 
pasireiškė fizinis ar emocinis stresas, nėra žinomas. 92 paci-
entų tyrimas, kurie buvo hospitalizuoti dėl nekardiogeninių  
priežasčių ir nesirgo jokiomis širdies ligomis, parodė, kad 28 
proc. tiriamųjų širdies ultragarsinio tyrimo metu buvo matoma 
požymių, atitinkančių Takotsubo kardiomiopatiją [3]. Streso 
kardiomiopatija žymiai dažniau pasireiškia moterims, negu 
vyrams.

Šio sindromo patogenezė šiuo metu nėra visiškai  su-
prantama. Manoma, kad patogenezės mechanizme dalyvauja 
katecholaminų perteklius, mikrokraujagyslių disfunkcija ir 
vainikinių arterijų spazmas [4]. Yra įrodymų, kad obstrukcija 
kairiojo skilvelio kraujo išstūmimo kelyje gali sukelti širdies 
viršūnės kontrakcijos sutrikimus.

Dėl įvairių Takotsubo kardiomiopatijos bruožų, tokių 
kaip jos sąsaja su fiziniu ir emociniu stresu, manoma, kad šis 
sutrikimas susijęs su difuziniu katecholaminų sukeltu mikro-
kraujagyslių spazmu arba disfunkcija, kurie sukelia tiesioginį 
miokardo pažeidimą [5]. Vienas tyrimas parodė, kad 74 proc. 
pacientų, kuriems pasireiškė Takotsubo kardiomiopatija, buvo 
padidėjusi plazmos noradrenalino koncentracija. Padidėjusi 
katecholaminų koncentracija siejama su grįžtamu kairiojo 
skilvelio formos pakitimu. 

Dažnai Takotsubo kardiomiopatija pasireiškia panašiai 
kaip miokardo infarktas, tačiau vainikinių arterijų angiografija 
nenurodo koronarinės obstrukcijos, tiktai dažnai stebimas dau-
ginis vainikinių arterijų spazmas. Šio sindromo metu dažnai 
pasireiškia praeinantis miokardo perfuzijos sutrikimas, kuris 
pagerėja arba išnyksta sumažinus streso kiekį. Moterims po 
menopauzės, kurioms anksčiau pasireiškė streso kardiomio-
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patija, dažnesnė  perteklinė vazokonstrikcija ir sustiprėjusi 
simpatinės nervų sistemos aktyvacija patyrus stresą, lyginant 
su tokio pat amžiaus moterimis po menopauzės, kurias buvo 
ištikęs miokardo infarktas [6].

Yra duomenų, rodančių, kad yra Takotsubo kardiomiopa-
tiją  predisponuojantys veiksniai. Aprašyti šios ligos šeiminiai 
atvejai, todėl manoma, kad patogenezėje dalyvauja ir gene-
tiniai veiksniai [7]. Pacientų, turinčių psichiatrinių arba neu-
rologinių sutrikimų, galimai padidėja streso kardiomiopatijos 
rizika. Tarptautiniame Takotsubo registro tyrime teigiama, kad 
55,8 proc. pacientų, sergančių streso kardiomiopatija, turėjo 
ūmių, lėtinių arba buvusių psichiatrinių arba neurologinių 
sutrikimų. Palyginimui, tik 25,7 proc. pacientų, sergančių 
ūmiu koronariniu sindromu, turėjo gretutinių psichiatrinių 
arba neurologinių sutrikimų [8].

Dažniausias Takotsubo kardiomiopatijos simptomas yra 
ūmus skausmas už krūtinkaulio. Tarptautinio Takotsubo regis-
tro tyrime teigiama, kad trys dažniausi simptomai yra krūtinės 
skausmas, dispnėja ir sinkopė (atitinkamai 75,9%, 46,9% ir 
7,7%). Kai kuriems pacientams gali atsirasti širdies nepa-
kankamumo simptomų, tachiaritmija (skilvelinė tachikardija, 
skilvelių virpėjimas), bradiaritmija, širdies sustojimas arba 
kliniškai reikšminga mitralinė regurgitacija. Apie 10 proc. 
pacientų išsivysto kardiogeninio šoko simptomai: hipotenzija, 
sąmonės sutrikimas, sutrikusi galūnių kraujotaka, oligurija bei 
kvėpavimo sutrikimas.

Išvados
1. Takotsubo kardiomiopatija nustatoma apytiksliai 1-2 

proc. pacientų, kuriems pasireiškė ūmus koronarinis sindromas 
su padidėjusia širdies troponinų koncentracija arba įtariamu 
miokardo infarktu su ST segmento pakilimu.

2. Šio sindromo patogenezė šiuo metu nėra visiškai su-
prantama. Manoma, kad patogenezės mechanizme dalyvauja 
katecholaminų perteklius, mikrokraujagyslių disfunkcija ir 
vainikinių arterijų spazmas.

3. Pats dažniausias Takotsubo kardiomiopatijos simpto-
mas yra ūmus skausmas už krūtinkaulio,  dažna  dispnėja ir 
sinkopės.
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Summary
Takotsubo cardiomyopathy is a clinical syndrome that inclu-

des transitory regional systolic dysfunction. Stress induced cardio-
myopathy occurs in 1-2% of patients with acute coronary syndrome 
with elevated cardiac troponines or suspected ST segment eleva-
tion myocardial infarction. Takotsubo cardiomyopathy often pre-
sents similarly to myocardial infarction but without obstruction of 
coronary vessels. The pathophysiology of this syndrome is not well 
understood at the moment. It is suspected that excess catecholami-
nes, microvascular dysfunction and coronary artery spasm have ro-
les in pathophysiology of this syndrome. The three most common 
symptoms are chest pain, dyspnoea and syncope.

Conclusions: 1. Stress induced cardiomyopathy occurs in 1-2% 
of patients with acute coronary syndrome with elevated cardiac tro-
ponines or suspected ST segment elevation myocardial infarction. 
2. The pathophysiology of this syndrome is not well understood 
at the moment. It is suspected that excess catecholamines, micro-
vascular dysfunction and coronary artery spasm have roles in pat-
hophysiology of this syndrome. 3. The most common symptom is 
chest pain, followed by dyspnoea and syncopes.
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