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Esetismertetés

2017.10.14 
38 éves nő

• Anamnézis: 2016- jobb oldali hasi fájdalom miatt ügyeleti 
ellátás, további kivizsgálás nem történt. Dohányos. Vérnyomása 
inkább alacsonyabb. 

• Családi anamnézis: szülei „szívbetegek”,Down kóros testvér

• Pszichés stresszt követő fejfájás, elsápadás, verejtékezés, 
palpitáció érzés,szorító mellkasi fájdalom,nehézlégzés, jobb 
oldali hasi fájdalom,hányás,hidegrázás,láz jelentkezett.

• Szomszéd 180 Hgmm-s vérnyomást mért, OMSZ hívásPECH 2022



Sürgősségi ambulancia
Státus:
• Ortopnoe
• RR: 70/50Hgmm, f: 120/min 
• O2 sat: 91%

Labor:
• Astrup: metabolikus acidózis
• CK: 561.0 U/L ref:  10-80 U/L       
• CK-MB: 67.0 U/L ref:  8 U/l
• HS-Troponin T: 537.5 ng/L ref: < 14 ng/l 
• Pro-BNP: 4370 ref: < 125 pg/ml
• CRP: 43 mg/l ref: < 3mg/l 
• Fvs: 28 g/l ref:   4,8-10,8 G/l
• D Dimer:3.05 ug/FEU/mL ref: < 0,5PECH 2022
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Akut echokardiográfia

• Súlyos fokban csökkent 
szisztolés bal kamra funkció 
(Simpson EF: 25%) 

• Tágult bal kamra

• Bazális szegmensek 
akinézise

• Középső szegmensek 
hipokinézise

• Közepes fokú mitrális és 
trikuszpidális inszufficienciaPECH 2022



Akut mellkas angiográfia, felső hasi régió CT

• Nagy kiterjedésű kétoldali pulmonális ödéma. Embólia nem igazolható

• A májkapu magasságától kezdődően a jobb mellékvese régiót kitöltő, 

véna cava inferiort kissé komprimáló, natívan 30-50 HU denzitású,

kontrasztanyagot érdemben nem halmozó 9X5X6.5 cm-s legnagyobb 

kiterjedésű terület, mely leginkább vérzésnek felel meg.  
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ITO 2017.10.14-16. 

• Terápia: kacsdiureticum, LMWH profilaxis

Klinikum és laborlelet javult.

• Kontroll kard echo:(10.15.): javuló EF(35%) és falmozgások

• Antikongesztív terápia, majd Levosimendan kezelés. 

• Pár nap után EF rendeződött, falmozgászavar megszünt, 
állapota jelentősen javult, csaknem panaszmentessé vált. 

Kardiológiai Őrző. 2017.10.16-18.
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?
Kardiális történés háttere?

• Akut koronária szindróma

• Miokarditisz

• Reverzibilis stressz indukálta   

kardiomiopátia

TAKOTSUBO  

Jobb mellékvese táji vérömleny oka?

• Bevérzett mellékvese térfoglalás

Prímer/szekunder

Benignus/malignus

Feokromocitóma
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Takotsubo kardiomiopátia

• Nevét a japán polipfogó edény alakjáról kapta 

Tako = octopus Tsubo = pot

• Első közlemény: Hikaru Sato és Keigo Dote, 1991

• Prevalencia: nő 5.2/100000 – menopauza- ffi: 0.6/100000       0.02% hospitalizáció

• Gyakoribb: CAD/hipertónia, PPGL

• Rekurrencia: fiatalabb, hipertónia/CAD, PPGL

• Predispozició: ösztrogén hiány, genetikai/pszichogén ok 

• Patomechanizmus: egyértelműen nem tisztázott

• Diagnosztikus kritériumok:

Stressz indukálta reverzibilis kardiomiopátia

1.Átmeneti regionális falmozgászavar – ami túlnyúlik egy adott
epikardiális koronária ellátási területén 

1. Novum EKG eltérés
2.Miokarditisz hiánya

International Diagnostic Takotsubo Criteria (Inter TAK diagnostic criteria 2018)
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Stressz - masszív katekolamin kiáramlás- fokozott szimpatikus aktivitás 

Feltételezett okok
1.Katekolamin okozta miokardium toxicitás

2.Endotél diszfunkció

- Szubepikardialis/mikrovaszkuláris spazmus

- Átmeneti miokardiális iszkémia

3.Szisztémás gyulladás ( IL-6, IL-10)

Szövődmény:
• Kardiogén sokk, kamrafibrilláció

• Bal kamrai trombus, koronária embolizáció

Falmozgászavar, miokardium stunning, paradox vazodilatáció, 
perctérfogat csökkenés, hipotenzió, keringési elégtelenség 

Terápia: 
Kerülni kell a katekolaminerg, QT-t nyújtó szereket

Prognózis:
>90% 4-8 héten belül gyógyul,de lehet rosszabb, mint az ACS

Prevenció:
HRT, életmódváltás, gondos gyógyszerválasztás 

Update of Takotsubo cardiomyopathy: Present experience and outlook for the future Int J Cardiol Heart Vasc. 2022 Apr;39:100990 Anastasiia V.Bairashevskaia et al. 
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Klinikai megjelenése

ACS-hez hasonló: 

• Mellkasi fájdalom, fulladás

• Pozitív nekroenzimek CK: 561.0 U/L ref:    10-80 U/L       

CK-MB: 67.0 U/L ref:     8 U/l

HS-Troponin T: 537.5 ng/L ref: < 14 ng/l 

• Típusos EKG eltérés (STE, STD, T hullám inverzió, QTmegnyúlás )

Más, mint az ACS:

• Bal kamra alakja szisztolében jellegzetes „ballon szerűen” kitágul

• A falmozgászavar túlnyúlik az érintett koronária erek ellátási területén

• A falmozgászavar intervenciót igénylő koronária szűkület esetén is túlnyúlik a 
lézión,nem korrelál a koronarográfia és az echokardiográfiás lelet.  

• Markáns pro BNP emelkedés  Pro-BNP: 4370        ref: < 125 pg/mlPECH 2022



LVWMA (Left ventricular wall motion abnormality) 
alapján:

1. Csúcsi = apicalis = klasszikus típus (82%)

2.Mid- ventricular (14,6%) 

3.Basal = Reverse = Invertált (2,2%)

Kiterjedés alapján:

• Globalis – Focalis

• Esetek 1/3-ban jobb kamrai érintettség 

• Mindkét kamra is lehet érintett

Eredet alapján: 

• Primer: idiopátiás, érzelmi stressz indukálta (20-30%)

• Szekunder: fizikai stressz (35-55%) 

trauma, műtét,terhesség, 

intrakraniális vérzés 

drug;  katekolamin excesszus,- PPGL-

antidepresszáns, radio/kemoterápia

infekció; Covid incidencia nőtt 1.8% - 7.8%

Schematic representation of involvement of left ventricle in 

different types of stress-induced cardiomyopathy. Reprinted 

with permission from: Angelini, Paolo. Reverse, or inverted, 

transient Takotsubo cardiomyopathy: Terms and status of an 

open discussion. Tex Heart Inst J, 2013; 40(1): 60–63. 

(Copyright 2013 by the Texas Heart Institute, Houston).

Felosztása
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Left ventriculogram shows hypokinesia of basal segment and excessive apical motion. 
A: Diastolic phase, B: Systolic phase

Cardiogenic Shock With Reverse Takotsubo Pattern Secondary to Pheochromocytoma: A Case Report Angkawipa Trongtorsak Cureus, 2021 Nov; 13(11): e19600.
PECH 2022



Koronarográfia 2017.10.18.                          Szív MRI 2017.10.25.

Kardiológiai diagnózis
Reverse Takotsubo KardiomiopátiaPECH 2022



Célzott mellékvese CT 10.17.

natív

artériás

vénás

Laborvizsgálat 10.18.

Vizelet noradrenalin 182.97 ug/die (12.10-85.50)
normetanefrin 983 ug/die    (162-527)

Chromogranin A         110.20 ng/mL (19.4-98.1)

Korábbihoz képest kisebb, rosszul körülhatárolt képlet
51x31x38 mm, vs 90x50x65 mm. 
Natív denzitás 40-50 HU –vérzés-
Artériás fázisban alig, vénás fázisban helyenként halmoz. 
A jobb oldali mellékvese érdemben nem azonosítható
Radiológiai vélemény 
Mellékvese táji vérzés/ruptura.
Az elváltozás kontraszthalmozási dinamikája 
feokromocitómára nem típusos 

PECH 2022



• Endokrinológiai vélemény
Bevérzett feokromocitómáról lehet szó

ACE gátló, kardioszelektív BB  mellé 

Alfa blokkoló (Minipress) beállítása

RR fekve 120/67, állva 100/69 Hgmm  

Rendezett, stabil kardiális állapotban 

MŰTÉT javaslata

Időnként jobb oldali hasi/mellkasi panaszok

• Hasi UH 2017.10.26.
A jobb mellékvese régióban kraniálisan a 
májszéltől nehezen elválaszthatóan egy 
szabálytalan alakú, vegyes echoszerkezetű, de 
döntően echoszegény, széli részén kissé 
vaszkularizált 37X24X27 mm-s képlet

• Laborvizsgálat 2017.11.24.
Vizelet noradrenalin:181.00 ug/die (12.10-85.50)

normetanephrin:  264 ug/die   (162-527)

• Sebészet
2018 elejére műtétre előjegyzés

• MIBG szcintigráfia 2017.11.15. 
Izotópfelvétel nincs
Bevérzés miatt ?
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artériás vénás

T2- súlyozott

• Mellékvese MRI 2018.02.07. 
Jobb mellékvesében egy 30X20 mm, kicsiny 
jelszegény területet is tartalmazó képlet, ami a 
kontrasztanyagot intenzíven halmozza, 
számottevően nem tartja

Feokromocitómára utaló kép
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Műtét 2018.03.02 
• Jobb oldali laparoszkópos adrenalektómia

Zavartalan perioperatív időszak 
• Műtét után panaszai megszűntek 
• Szövettan :Feokromocitóma

Jól körülírt, érinvázió, nekrózis
környezetre terjedés nincs

• Genetikai vizsgálat negatív

Diagnózis
Feokromocitóma ruptura okozta reverse Takotsubo

KardiomiopátiaPECH 2022



TCMP PPGL indukálta TCMP

Átlagéletkor
58-75 év, menopauza, 
3% van 50 év alatt!

46 év

Nő : Férfi 
arány

90 : 10 % 70 : 30 %

Reverse
típus

2,2 % 30 %

EKG főleg STE

STE 38%
STD 25%
T inverzió 14%
színus tachikardia 11%
atípusos 9 %
csúcsos T 1%

Tünettan
mellkasi fájdalom,
fulladás

mellkasi fájdalom,
fulladás, hasi fájdalom
– klasszikus PPGL 
tünetek 75%-ban: 
fejfájás, elsápadás, 
palpitáció,verítékezés,
tenzió ingadozás

Prímer v.s PPGL okozta 
Takotsubo kardiomiopátia

Phaeochromocytoma and paraganglioma triggered Takotsubo Syndrome Y-Hassan & Falhammar, Endocrine, 2019  65 (3)483-493

PPGL kezelése 
nélkül 

rekurrálhat,
súlyosabb lehet! PECH 2022



Az eset érdekessége, üzenete

• A RITKA Reverse Takotsubo kardiomiopátia

• A háttérben talált bevérzett feokromocitóma

• A bevérzés okozta diagnosztikai nehézségek

• Takotsubo kardiomipátia esetén, főleg reverse formánál, rekurráló
formánál, ha nincs kimutatható kiváltó ok, ha fiatalabb páciensről van 
szó, gondoljunk az esetlegesen háttérben álló feokromocitóma, 
paraganglióma lehetőségére 
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Köszönöm 
a 

figyelmet!
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