
 

Кратко описание на случая 

 

2016 г  
58-годишна пациентка, хоспитализирана по повод на типична гръдна болка и новопоявили се ЕКГ промени – негативни Т - вълни в гръдни и 

долни отвеждания, на фона на психоемоционален стрес. Клиничната лаборатория установява леко повишени маркери за миокардна некроза, 

без девиации в останалите показатели. Ехокардиографията демонстрира върхова акинезия при интактен клапен апарат. От проведената СКАГ 

– данни за преходен коронарен спазъм в крайнодистални сегменти на ЛАД и ПД, без данни за коронарна атеросклероза в проксимални и средни 

сегменти. Лявата вентрикулография демонстрира върхово „балониране“ на лява камера. При краткосрочно проследяване се констатира 

подобрение в кинетиката на ангажираните сегменти на лява камера и самоволно преустановяване на провежданата терапия от пациентката. 
Болната е обсъдена като вероятна стрес индуцирана (такоцубо) кардиомиопатия, покривайки критериите на  Mayo Clinic.  
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УМБАЛ “Св. Екатерина” – гр.София, Кардиологична клиника 

   бул. “П. Славейков” 52А,София 1431,България,e-mail: stanivanov@abv.bg  

Стрес индуцираната кардиомиопатия най-често дебютира като остър коронарен синдром и въпреки че обикновено е последвана от 

бързо възстановяване на  систолната функция на лява камера, далечната прогноза е сходна с тази след миокарден инфаркт.  Макар и 

рядко, рецидиви на това състояние са възможни ( 1-2% годишна честота) с потенциал за последваща инвалидизация и повишаване на 

морталитета. 

 

X – ЮБИЛЕЕН КОНГРЕС ПО  
ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЯ 

 30 СЕПТЕМВРИ – 02. ОКТОМВРИ 2021 г., Бургас 

Такоцубо – синдром с добра прогноза или не? Едно пет годишно 
проследяване 

Ст. Иванов, П. Симеонов 

Обсъждане: Инцидентът при втората хоспитализация протича като класически остър коронарен синдром, но в 
диференциално-диагностичен план е уместно да се обсъди нов епизод на стрес индуцирана кардиомиопатия. При 
пациентката липсват ангиографски данни за атеросклеротично ангажиране във всички останали сегменти на 
коронарната система. Отново има анамнестични данни за стресов тригер и нарушенията на сегментната кинетика 
са сходни с предходния инцидент. Макар и рядко, при пациентите с тази кардиомопатия се описва левокамерна 
тромбоза (1.3%), която е и потенциал за емболии. Макар и недоказуема в конкретния случай, емболия към лява 
коронарна артерия не може да бъде отхвърлена. 

Заключение: Такоцубо 
кардиомиопатията е 
комплексен и все още не 
напълно разбран синдром. 
Предвид нарастващите 
доказaтелства за лоша 
отдалечена прогноза на 
това състояние, както и 
непренебрежимата честота 
на рецидив е уместно тези 
болни да бъдат адекватно 
проследявани и лекувани, 
като настоящите данни 
предполагат обсъждане на 
постоянен прием на ACE-

инхибитори/АРБ и бета-

блокери.  
 

2019 г  
Постъпва с екип на Спешна Помощ след полунощ, транспортирана от спешен център на друго населено място след многократни епизоди на 
камерно мъждене, кардиопулмонална ресусцитация, неколкократни дефибиралции и ендотрахеална интубация. Инцидентът се предхожда 

отново от психоемоционален  стрес ( загуба на роднина). От ЕКГ при постъпване  - ST елевации I, aVL, V1-V6. . Клиничната лаборатория 
установяват повишени маркери за миокардна некроза.  ЕхоКГ данни за септоапикална акинезия, ФИ – 35%, нискостепенна митрална 
инсуфициенция.СКАГ обективизира тромбоза в остеопроксимален сегмент на ЛАД. Последващото директно стентиране на горепосочения 

сегмент е усложнено с дисекация на ствола на лява коронарна артерия и Сх, разрешени със стенриране на последните. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

.  

2021 г  
Болната е проследена ангиографски със запазен резултат от интервенционалното лечение, но е с персистирашя 
върхова дискинезия и понижена помпена функция на лява камера и прояви на сърдечна недостатъчност на фона на 
продължаваща терапия с АРБ/неприлизинов инхибитор, алдостеронов антагонист, статин, антиагрегант и бримков 
диуретик. 
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