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 (Tako-Tsubo Cardiomyopathy) ובוצקרדיומיופתיה ע"ש טקו

 66529: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

גירוי רגשי או פיזי, אולם, החלמה של ידי הופעה חריפה של כשל לבבי אחרי -מחלת לב נדירה המאופיינת על

 (.ACSחריגות בתנועת הקירות נראית בתוך מספר חודשים. התסמינים דומים לתסמונת כלילית חריפה )

 

 

 אפידמיולוגיה

. אולם, השכיחות המוערכת ככל הנראה ACSמהמטופלים עם  3%-1%-( מתגלה בכTTSתסמונת טקוצובו )

הן נשים, בדרך כלל אחרי גיל המעבר, אך קיימת עלייה באבחון מטופלים גברים  TTSממטופלי  90%-נמוכה. כ

 ובגילאים צעירים יותר בגלל העלייה במודעות לתסמונת.

 

 תיאור קליני

. ACSבשלב האקוטי, ההופעה הקלינית, אלקטרוקרדיוגרפיה )אק"ג( וסמנים ביולוגיים לבביים דומים לאלו של 

תסמינים אופייניים הם כאב אקוטי בחזה או דיספניאה. תסמינים נוספים עשויים להופיע כתוצאה מסיבוכים של 

TTS למשל כשל לבבי, שוק קרדיוגני, או הפסקת פעילות הלב. שינויים באק"ג או עלייה בסמנים ביולוגיים של הלב ,

 עשויים להופיע או שלא להופיע.

 

 אטיולוגיה

של תסמונת זו עדיין לא מובנים לחלוטין. ממצאים עדכניים מראים ששינויים ספציפיים בתגובה המנגנונים ברקע 

. הממצאים הללו מאשרים את החשיבות של TTS-נוירולוגית והפעלה סימפטטית אחרי גירויים רגשיים מצויים ב

 מנגנון רקע. כלי דם קטנים מוצעת גם היא בתורהקשר בין המוח ללב בהתפתחות תהליך זה. היצרות של 

 

 טכניקות אבחון

. אנגיוגרפיה של העורקים הכליליים עם ונטריקולוגרפיה שמאלית ACS-האבחון לרב מאתגר בשל הדמיון ל

( פותחו על מנת לשפר InterTAKנחשבים לכלי האבחוני הטוב ביותר. הקריטריונים הבינלאומיים לאבחון טקוצובו )

פקוד חולף של החדר השמאלי המציג בתור חריגות בתנועת הקיר ( חוסר ת1את האבחון וכוללים את הבאים: 

( גורם מקדים רגשי, פיזי 2ונטריקולרי, בזאלי או מוקדי עם אפשרות למעורבות של החדר הימני, -האפיקלי, אמצע

ות ( נוכח4( הפרעות נוירולוגיות עשויות להיות גורמים מקדימים אפשריים, 3או שילוב ביניהם )למרות שאין חובה(, 

( 5(, QTc, או הארכה של מקטע T-wave, אינברסיה של STשל חריגות אק"ג חדשות )עלייה או דיכוי במקטע 

עשויה להיות קיימת במקביל מחלת עורקים כליליים ( 6עלייה בסמנים לבביים )בייחוד חלבון נטריורטי של המוח(, 

 ( היעדר מיוקרדיטיס.7משמעותית, 

 

 אבחנה מבדלת

 לידתית.-, מיוקרדיטיס, קטיעה ספונטנית של עורק כלילי, או קרדיומיופתיה טרוםAMIאבחנות מבדלות כוללות 
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 ניהול וטיפול

-, יש להעביר את המטופלים ליחידה לכאבי חזה עם ההגעה ולקבל טיפול לACS-ל TTSבשל הקושי בהבחנה בין 

ACS המבוסס על קווים מנחים. לא קיימים ניסויים קליניים אקראיים לתמיכה בהמלצות טיפול ספציפיות ב-TTS 

ממליצה על טיפולים  TTS-אקוטי או לטווח הארוך. אולם, הצהרת קונצנזוס מקבוצת מומחים בינלאומית ל

חדריות ממאירות ר הפרעות קצב עלולה לעור QT. ניטור אק"ג הינו חיוני כיוון והארכת מקטע TTS-אופטימליים ל

(torsade de pointesאו חסם הולכה עלייתי )- חדרי. שוק קרדיוגני או הפסקת פעילות לבבית דורשים טיפול נמרץ

לחץ דם -כאשר הטיפול מתבסס על נוכחות או היעדר בצקת ריאות, מקטע פליטה נמוך של חדר שמאל, תת

טווח, מומלץ להשתמש במעכבי -ם אינוטרופיים. לשם טיפול ארוךוברדיקרדיה. בכל המקרים, יש להימנע מחומרי

(, כיוון והם נקשרים לשיעורי הישרדות טובים ARB) II( או חסמי קולטן אנגיוטנסין ACEiאנזים הופך אנגיוטנסין )

יותר ושיעורי הישנות נמוכים יותר. יש לבצע אק"ג במהלך השלב האקוטי כדי לשלול מעורבות של החדר הימני, 

חדרית. יש לבצע אק"ג למעקב אחרי השחרור -חסימה של מקטע זרימה החוצה של החדר השמאלי או פקקת תוך

 כדי לוודא החלמה. 

 

 פרוגנוזה

-ארוך ב-רחב ונע בין סיכון נמוך לגבוה מאוד. שיעורי תמותה בתוך בית החולים ותוצאים לטווח TTSהמנעד של 

TTS דומים ל-ACS שבועות.  4-8כלל אחרי -סיסטולי איזורי בחדר שמאל נראה בדרך. החלמה מחוסר תפקוד

 .5%-הסיכון להישנות הוא כ

 

 :מומחהמבקר 

o  גדרי-רימה טמפלין-ילנהד"ר 

o  'ריסטיאן טמפליןכפרופ 

o יה קמןסויקטוריה לו 

 

  01/10/2019 עדכון אחרון:

 06/08/2021תאריך תרגום: 

 ומוגש כשירות לציבור בתמיכת: תקציר זה תורגם 

 

 

 

מסמך זה מפורסם לצורך מידע בלבד. החומר המפורט בו לא נועד בשום אופן להוות תחליף 

 לטיפול רפואי מקצועי על ידי מומחה מוסמך ואין להשתמש בו כבסיס לאבחון או טיפול. 

 

 "למתן חסות אין כל השפעה על תוכן התרגום/מאגר הנתונים והוא אינו בלעדי"
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