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Téma disertace: Invazivní posouzení mikrocirkulace u Takotsubo kardiomyopatie
Anotace: Takotsubo kardiomyopatie (TTC – Takotsubo cardiomyopathy) známá také jako stresová kardiomyopatie se
vyskytuje především u žen (90%) a je typicky definována přechodnou systolickou dysfunkcí levé komory v jejích
apikálních nebo středních segmentech. Poprvé byla TTC popsána v r. 1990 Satem a kol. a následně se na tuto
diagnózu upřela pozornost i v Evropě (1). Pacienti jsou většinou přijímáni s příznaky a symptomy akutního
koronárního syndromu. U některých pacientů je přítomno postižení pravé srdeční komory (2). Nebezpečí pro
pacienty představuje vysoká adrenergní aktivita (3) a v rámci patofyziologie TTC, která je nejasná, je zvažováno
několik hypotéz: 1) infarkt myokardu se spontánní rekanalizací tepny, 2) akutní dysfunkce mikrocirkulace, 3) spasmus
více koronárních tepen, 4) akutní obstrukce výtokového traktu levé srdeční komory a 5) myokardiální dysfunkce
přímo zprostředkovaná katecholaminy. (5). V 70-80% případů se jedná o typickou, tzv. apikální formu TTC, ve 2030% případů se jedná o atypickou mid-ventrikulární formu. Výjimečně je možné se setkat s tzv. “reversní TTC”
s postižením pouze bazálních segmentů levé komory. Doktorand se bude podílet na výzkumu patofyziologie TTC na
prospektivně tvořeném konsekutivním souboru pacientů, u kterých bude se souhlasem pacientů provedeno funkční
testování mikrocirkulace pomocí měření indexu resistence mikrocirkulace. Projekt byl schválen Etickou komisí FN
Brno.
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