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-A bal kamra tömege és a végdiasztolés volumen növekszik
-A vvt tömeg 20-40%-al, a plazma volumen 50%-al nő, (anaemia !)
-A szérum Na-, és a plazma ozmolaritás csökken, (oedema !)



perctérfogat

billentyű felszín
∆P = x faktor[ ]
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Az 50%-os perctérfogat növekedés 
2.25-szörös grádiens növekedéshez vezet!

6 Hgmm-es mitrális grádiens → nem súlyos stenosis

15 Hgmm-es mitrális grádiens → súlyos stenosis



Légszomjról panaszkodó terhes nő az SBO-n

A légszomj gyakori okai: asthma
anaemia
pneumonia

Pulmonális embolia: (hypercoagulabilitás !)
1/1000-1500 terhesség

Peripartum cardiomyopathia
1/2-4000 terhesség

Akut koszorúér szindrómák
1/10000 terhesség

Preeclampsia
a terhességek 4.5-11%-ában



Halmai L et al  OH. 2008 ;149:457–463.

Postpartum coronaria dissectio esete

- 32 éves nő. Szülés után a hetedik napon visszatérő  mellkasi fájdalommmal majd 
egy héttel később shock tüneteivel észleltük





Hagyományos definíció, (Demakis et al 1971 ):

1. Manifeszt szívelégtelenség a terhesség utolsó hónapjában

+a szülést követő 5 hónapon belül.

2.  A szívelégtelenség egyéb oka kizárható

3. Az anamnesztikus szívbetegség hiánya 

(a terhesség utolsó hónapjáig)

4. Bal kamrai diszfunkció, ahogy azt echo-paraméterek jelzik 

(Hibbard et al NHBLI 1977 )

*

Peripartum cardiomyopathia (PPCM)



Elkayam U et al Circulation. 2005;111:2050-2055

Egy fontos, szemlélet-módosító vizsgálat



A PPCM etiológiája

Korábbi hipotézisek: - Vírus infekció, (myocarditis)

- Terhességi hemodynamikai/ hormonális adaptáció

- Abnormális immun-válasz

- Malnutríció

Járulékos tényezők: - Elhúzódó tocolysis

- Alcsony gazdasági-társadalmi státusz

- Afrikai származás

- Hypertensio

- Anyai életkor

- iker-terhesség

Haiti-n minden 300 szülésre jut egy PPCM !



A PPCM etiológiája

Új hipotézis:

szívizomsejt specifikus szignál-transzdukciós hiba →→

Transzkriptáz 3 protein (STAT3) aktiválódás →→ Szuperoxid

dizmutáz aktivitás csökken →→ prolaktin kóros hasadása →→

proapoptotikus termék →→ mikrocirkuláris diszfunkció, hipoxia,

apoptosis →→ PPCM

Bromocriptin !!!



A PPCM gyakoriságának alakulása az USA-ban

A Nemzeti Kórházi Adatbázis kibocsátási diagnózisai alapján

Okok: -A szülő nők életkora kitolódik?

- Ikerterhességek?

- Gyakoribb felismerés?



Elkayam U et al Circulation. 2005;111:2050-2055

A bal kamra szisztolés funkció alakulása (n=40)

*



A bal kamra szisztolés funkció alakulása (n=55)

A betegek 45%-a

A betegek 10%-a

Amos AM et al Am Heart J 2006;152:509213



A  PPCM  diagnosztikája

Jellegtelen prezentáció: légszomj terheléseskor
lábszároedema
fáradékonyság

Súlyos esetekben: orthopnoe
PND
hallgatózással S3 galopp hang
mellkas rtg: cardiomegalia + pangás

EKG-kép: változó, nem specifikus.

Echocardiographiával: dilatált bal pitvar és kamra
csökkent EF



Egy esetünk



-36 éves nő, 38 hetes gravida, második terhesség

-3 héttel korábbi ellenőrzésen kóros eltérést nem láttak

- 2 hete egyre jobban fullad. Felvétele előtti nap a
kórház SBO-ra kerül, ahol echocardiographia csökkent
bal kamra funkciót igazol (EF 30%, MI II)

- innen a SZTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikára,
majd osztályunkra kerül (2005/05/03)



felvételkor:
-fizikális vizsgálattal enyhe dyspnoe, minimális
lábszár oedema, egyéb kóros nincs

-laborokban enyhén emelkedett májfunkciós értékek

-echocardiographia megerősíti a diagnózist, súlyosan
csökkent bal kamra funkció (EF 19%), MI: III, TrI: III-
IV, pulmonális nyomás 60 Hgmm

- vérgázértékek respiratirikusan kompenzált
metabolikus acidózist mutatnak, alig emelkedett
laktát értékkel



ellátás:
→keringéstámogatás kis dózisú dobutamin +
diuretikum adással

-05/04-én érzéstelenítéssel sectio cesarea, a műtét
közben haemodynamikailag stabil, egészséges
kislánya születik

- visszaérkezését követően is stabil, bár pár
alkalommal non-sustained kamrai tachycardia
jelentkezik, mely miatt Cordaronet indítunk



kórlefolyás:
-05/05-én súlyos szívelégtelenségre utaló tünetek,
fokozódó fulladás, hypotenzió

→levosimendan infúzió + IABP felhelyezés

→a következő héten keringése kis dózisú dopamin,
dobutamin és diuretikum adás valamint
levosimendan és IABP támogatás mellett
viszonylag stabil, de sem a pozitív inotróp szerek
elhagyását, sem az IABP támogatás csökkentését
nem bírja

→kapcsolatfelvétel a transzplantációs központtal



kórlefolyás:
-05/19-én coronarographia, szívizombiopszia, IABP
csere. Szövődményként pericardiális tamponád-
sebészi megoldást igényel.

-05/23-án vesszük vissza osztályunkra dobutamin,
dopamin, adrenalin noradrenalin és levosimendan
infuziók adása + IABP támogatás mellett.

-05/24-én délután fokozódó fulladás, hypoxia miatt
respirátorra kerül. Kontroll echo 14%-os EF!

- jobb szívfél katéterezés: CI 1,4 l/min/m2, SV 21 ml,
SVRI 3590, PVRI 58, Paop 23 Hgmm



május 25. péntek éjszaka...

május 25. péntek délután



Műtét Donorműtét

21:05Incisio

Perfúzió: 112 perc

21:55Aorta lefogás
22:46Aorta 

felengedés
00:15Műtét vége

19:30Aorta lefogás

Graft ischaemiás idő:
3 óra 16 perc











8 hónappal később......



A peripartum cardiomyopathia egy idiopathiás betegség,

melyben a a bal kamra szisztolés diszfunkciója,

szívelégtelenséggel manifesztálódik (amit egyéb

szívbetegség nem magyaráz), a terhesség végefelé ,

illetve a szülést követő hónapokban.

A PPCM egy kizárásos diagnózis, az EF csaknem

mindig <45%.

Az ESC Working Group 2010-es definíciója

Sliwa K et al  Eur J Heart Fail (2010) 12, 767–78



Diagnosis of deep vein thrombosis and pulmonary embolism 
In pregnancy: a systematic review

Nijkeuter M,  Journal of Thrombosis and Haemostasis , 2006;4:496–500.

(530 közlemény elemzése alapján)
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