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Περίληψη
Η περιγεννητική μυοκαρδιοπάθεια είναι μια σπάνια βλάβη του μυοκαρδίου με μεγάλο ποσοστό θνησι-
μότητας που  αναπτύσσεται στον τελευταίο μήνα της κύησης ή εντός 5 μηνών μετά τον τοκετό. Η περι-
γεννητική μυοκαρδιοπάθεια είναι μια ξεχωριστή παθολογική κατάσταση που διαφέρει από προϋπάρ-
χουσα μυοκαρδιοπάθεια που επιδεινώθηκε στην κύηση. Μέχρι σήμερα η αιτιολογία της είναι άγνωστη,
αν και αρκετές θεωρίες έχουν διατυπωθεί σχετικά με την παθογένειά της. Η κλινική της εικόνα είναι
παρόμοια με τους άλλους τύπους συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας. Η υπερηχογραφία της καρ-
διάς είναι σημαντική για τη διάγνωσή της, όπως σημαντικές είναι η έγκαιρη διάγνωση και η θεραπεία
της. Η θεραπεία  είναι κυρίως υποστηρικτική. Η πρόγνωση  σε μερικές  περιπτώσεις δεν είναι καλή και
μόνο η μεταμόσχευση της καρδιάς σε αυτές  έχει βελτιώσει την πρόγνωση.   

Λέξεις κλειδιά: περιγεννητική μυοκαρδιοπάθεια, μυοκαρδιοπάθεια στην κύηση ,κύηση, καρδιακή ανεπάρκεια 

Εισαγωγή
Σαν περιγεννητική μυοκαρδιοπάθεια ορίζεται  η
καρδιακή βλάβη  (ανεπάρκεια  του μυοκαρδίου)
που αναπτύσσεται στον τελευταίο μήνα της κύησης
ή εντός 5 μηνών μετά τον τοκετό σε γυναίκες χωρίς
εμφανή αίτια ή ιστορικό προϋπάρχουσας καρδια-
κής νόσου (Demakis et al., 1971; Pearson et al.,
2000). 
Η σχέση ανάμεσα στην κύηση και την ανεπάρκεια
του μυοκαρδίου αναφέρθηκε για πρώτη φορά το
1870 από τους Virchow και Porack, οι οποίοι 

παρατήρησαν εκφύλιση του μυοκαρδίου σε γυναί-
κες που πέθαναν στην περίοδο της λοχείας. 
Οι Gouley και συν. το 1937 (Gouley et al.,1937)
αναγνώρισαν ότι η αιτία της καρδιακής βλάβης
ήταν μια διατατική μυοκαρδιοπάθεια, η οποία
όμως ήταν διαφορετική από προϋπάρχουσα μυο-
καρδιοπάθεια που επιδεινώθηκε στην κύηση.   
Η περιγεννητική μυοκαρδιοπάθεια δεν είναι συνή-
θης  και συμβαίνει μια στις 3000 με 15000 τελειόμη-
νες κυήσεις, αν και στην Αφρική η συχνότητά της
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είναι μια στις 1000 κυήσεις (Desai et al., 1995;
Elkayam et al., 2005). Η μεγάλη αυτή απόκλιση πι-
θανόν να οφείλεται στο διαφορετικό τρόπο που
πολλοί συγγραφείς ορίζουν την περιγεννητική μυο-
καρδιοπάθεια . Αντιπροσωπεύει εντούτοις ένα πο-
σοστό λιγότερο από το 1% των καρδιαγγειακών
επιπλοκών της κύησης. 
Παράγοντες κινδύνου αποτελούν η ηλικία της γυ-
ναίκας (>30 ετών), η πολυτοκία, η πολύδυμη κύη-
ση, η υπέρταση, η μαύρη φυλή και η παχυσαρκία.
Η παρατεταμένη χορήγηση τοκολυτικών φαρμά-
κων (β-αγωνιστών) είναι ένας επιπλέον παράγο-
ντας κινδύνου, αν και αυτό μπορεί να οφείλεται
στο ότι τα φάρμακα αυτά πιθανόν  να αποκαλύ-
πτουν προϋπάρχουσα καρδιοπάθεια(Lampert et
al., 1993). Πιθανοί επιπλέον παράγοντες κινδύνου
είναι η κακή διατροφή, η ελλιπής περιγεννητική
φροντίδα και ο θηλασμός. Τέλος, ορισμένες  μελέ-
τες αναφέρουν αυξημένη συχνότητα σε τροπικά
κλίματα με αυξημένη ζέστη και υγρασία (μια στις
100 κυήσεις στη Νιγηρία και το Ζαΐρ). (Veille,
1984; O'Connel et al., 1986). 
Το 1997  καθορίστηκαν τα 4 διαγνωστικά κριτήρια
που ορίζουν την περιγεννητικη μυοκαρδιοπάθεια
(Pearson et al., 2000): 
α. Βλάβη του μυοκαρδίου που αναπτύσσεται τον
τελευταίο μήνα της κύησης ή εντός 5 μηνών μετά
τον τοκετό
β. Απουσία εμφανούς αιτίας για τη  βλάβη του μυο-
καρδίου.
γ. Απουσία εμφανούς καρδιακής νόσου πριν τον
τελευταίο μήνα της κύησης.
δ. Διαπιστωμένη υπερηχογραφικά συστολική δυσλει-
τουργία της αριστερής κοιλίας και συγκεκριμένα:
κλάσμα εξώθησης < 45%
κλάσμα βράχυνσης <30%
τελοδιαστολική διάσταση >2.7 cm/m²  
Παλαιότερες μελέτες αναφέρουν θνησιμότητα  15-
56%. Πρόσφατα όμως δεδομένα αναφέρουν ποσο-
στό θνησιμότητας περίπου 9% (Whitehead et al.,
2003; Tidswell, 2004; James, 2004). Οι περισσότε-
ροι θάνατοι συμβαίνουν τους πρώτους 3 μήνες της
λοχείας. Είναι υπεύθυνη για το 8% όλων των μη-
τρικών θανάτων που συμβαίνουν στην κύηση και
είναι μία από τις λίγες αιτίες μητρικής θνησιμότη-
τας που παρουσιάζει αυξητική τάση.

Αιτιοπαθοφυσιολογία

Τα ακριβή  αίτια της περιγεννητικής μυοκαρδιοπά-
θειας δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Πολλές μελέ-
τες υποστηρίζουν την ιογενή λοίμωξη σαν αιτιολο-

γικό παράγοντα. Αυτό βασίζεται στο γεγονός της
ανεύρεσης σε βιοψίες μυοκαρδίου, εικόνας φλεγ-
μονής (διήθηση του ενδιάμεσου ιστού από λεμφο-
κύτταρα και πλασματοκύτταρα - νέκρωση μεμονω-
μένων μυϊκών ινών) σε μεγάλο ποσοστό ασθενών.
(Midei et al., 1990; Rizeq et al., 1994; Brown and
Bertolet, 1998; Felker et al., 2000).
Παράγοντες που ευνοούν την ιογενή προσβολή του
μυοκαρδίου θεωρούνται η τροποποιημένη μειωμέ-
νη απάντηση του ανοσολογικού συστήματος που
συμβαίνει στην εγκυμοσύνη και η οποία  μειώνει τη
φυσική αντίσταση της εγκύου σε ιογενείς λοιμώ-
ξεις. Συγχρόνως, και το αυξημένο καρδιακό φορ-
τίο που παρατηρείται  στην κύηση βοηθά τον ιογε-
νή πολλαπλασιασμό. Σε πειράματα με κυήσεις πο-
ντικών, έχει φανεί αυξημένη ευαισθησία σε ιογε-
νείς λοιμώξεις  από coxsackievirus και echovirus
που προκαλούν μυοκαρδίτιδα  σε σχέση με μη
εγκύμονα ποντίκια (Farber and Glasgow, 1970;
Lyden and Huber, 1984). 
Περιβαλλοντικοί και διατροφικοί παράγοντες
έχουν επίσης ενοχοποιηθεί ότι ευνοούν τη λοίμωξη.
Σε χώρες όπως η Νιγηρία και το Ζαΐρ (όπου η περι-
γεννητική μυοκαρδιοπάθεια εμφανίζεται με συχνό-
τητα μια στις 100 κυήσεις) υπάρχει για πολιτισμι-
κούς λόγους η συνήθεια να καταναλώνεται το
knawa, ένα άλας από λίμνη, το οποίο αποδίδει 450
mmol νατρίου την ημέρα (Ford et al., 1998). Παράλ-
ληλα, τις πρώτες 40 ημέρες της λοχείας, η γυναίκα
παραμένει σε θερμαινόμενες καλύβες από λάσπη,
όπου επικρατεί υψηλή θερμοκρασία. Η κατανάλω-
ση άλατος οδηγεί σε αυξημένο ενδαγγειακό όγκο
ενώ η ανακατανομή των υγρών που συμβαίνει μετά
την έξοδο του πλακούντα αυξάνει τη διάταση της
αριστερής κοιλίας,  και η απώλεια αίματος από τον
τοκετό μειώνει την ικανότητα μεταφοράς του οξυ-
γόνου και  την αιμάτωση του καρδιακού μυ (Marin-
Neto et al., 1991; Rolfe et al., 1992).
Χαμηλά επίπεδα σεληνίου έχει αναφερθεί ότι σχετί-
ζονται με την περιγεννητική μυοκαρδιοπάθεια, και
διάφορες μελέτες αναφέρουν χαμηλά επίπεδα σελη-
νίου στον ορό σε ασθενείς με περιγεννητική μυο-
καρδιοπάθεια. Πιστεύεται ότι τα χαμηλά επίπεδα
σεληνίου μειώνουν  την αντοχή του μυοκαρδίου στις
ιογενείς λοιμώξεις, αν και η  υπόθεση  αυτή, αμφι-
σβητείται από άλλους συγγραφείς (Fett et al., 2002).
Αλλοι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι ο ιός δεν προ-
σβάλλει απευθείας τον καρδιακό μυ, αλλά ότι  η
μυοκαρδιοπάθεια είναι το αποτέλεσμα  μιας ανο-
σοβιολογικής διαταραχής που προκαλείται από αυ-
τόν. Στοιχεία που ενισχύουν την ανωτέρω υπόθεση
είναι: α) η ύπαρξη αυτοαντισωμάτων ενάντια των
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πρωτεϊνών του καρδιακού ιστού σε ασθενείς με πε-
ριγεννητική μυοκαρδιοπάθεια β) ο χρόνος εμφάνι-
σης της νόσου· αν η αιτία της περιγεννητικής καρ-
διοπάθειας ήταν μόνο η ιογενής λοίμωξη θα περί-
μενε κανείς αυτή να συμβαίνει στο πρώτο και το
δεύτερο τρίμηνο της κύησης, αντίθετα , η περιγεν-
νητική μυοκαρδιοπάθεια συμβαίνει αργά στην κύη-
ση και στη λοχεία κάτι που παρατηρείται και με άλ-
λες αυτοάνοσες καταστάσεις, όπως  είναι ο συστη-
ματικός ερυθηματώδης λύκος  και η αυτοάνοση θυ-
ρεοειδίτιδα , νοσήματα που επιδεινώνονται στη λο-
χεία (Ansari et al., 1993; Brown and Bertolet, 1998;
Sundstrom et al., 2002) και γ) υπάρχουν αρκετές
αναφορές  ασθενών με περιγεννητική μυοκαρδιο-
πάθεια που ανταποκρίθηκαν σε ανοσοκατασταλτι-
κή θεραπεία (Melvin et al., 1982; Lange and
Schreiner, 1994).  

Κλινική εικόνα

Οι περισσότερες γυναίκες εμφανίζουν τα συμπτώ-
ματά τους δύο πρώτους μήνες της λοχείας και μόνο
το 7-10% τον τελευταίο μήνα της εγκυμοσύνης. Δεν
έχει διευκρινιστεί πλήρως γιατί τα συμπτώματα της
νόσου  εμφανίζονται κυρίως στη λοχεία και όχι
τους τελευταίους μήνες της εγκυμοσύνης, όπου το
αιμοδυναμικό φορτίο είναι   μεγαλύτερο. 
Οι εκδηλώσεις της περιγεννητικής μυοκαρδιοπά-
θειας αρχικά μοιάζουν με εκείνες της ανεπάρκειας
της αριστερής κοιλίας με κλινικά σημεία πνευμονι-
κής συμφόρησης και ελαττωμένης καρδιακής πα-
ροχής όπως δύσπνοια, ορθόπνοια, ταχύπνοια, αδυ-
ναμία, βήχας, οιδήματα άκρων, πόνος στο στήθος
και αιμόπτυση. Μερικές φορές οι ασθενείς  αναφέ-
ρουν αίσθημα παλμών λόγω αρρυθμιών, ενώ  μπο-
ρεί να εμφανιστούν και εμβολικά επεισόδια επα-
κόλουθο των αποσπώμενων τοιχωματικών θρόμ-
βων από το ενδοκάρδιο (Lasinska-Kowara et al.,
2001; Kaufman et al., 2003).
Στην κλινική εξέταση μπορεί να υπάρχουν διατετα-
μένες σφαγίτιδες φλεβες, ταχυκαρδια, υπέρταση,
τρίτος καρδιακός τόνος (85%), φύσημα παλινδρό-
μησης της μιτροειδούς, ηπατοσπληνομεγαλία, ασκί-
της και περιφερικό οίδημα, ενώ σπάνια παρατηρεί-
ται πυρετός.
H διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει καταστάσεις
όπως έμφραγμα του μυοκαρδίου, σήψη, σοβαρή
προεκλαμψία, εμβολή αμνιακού υγρού και πνευμο-
νική εμβολή.
Σε μια γυναίκα που είναι έγκυος ή έχει γεννήσει
πρόσφατα, συμπτώματα  όπως η αδυναμία, η δύ-
σπνοια, ο κάματος, τα οιδήματα των κάτω άκρων,

μπορεί να μιμούνται κανονικές φυσιολογικές μετα-
βολές που συμβαίνουν στην κύηση. Ετσι, για τη
διάγνωση της περιγεννητικής μυοκαρδιοπάθειας
πρέπει να υπάρχει υψηλός βαθμός υποψίας  σε γυ-
ναίκες με αυτά τα συμπτώματα  και να γίνεται προ-
σεκτική εκτίμηση αυτών των συμπτωμάτων  με λε-
πτομερή κλινική εξέταση και πλήρη εργαστηριακό
έλεγχο. 

Κλινικοεργαστηριακός έλεγχος

Ο κλινικοεργαστηριακός έλεγχος είναι σημαντικός
για τον αποκλεισμό άλλων αιτιών που μιμούνται
αυτή την κλινική εικόνα. Πρέπει να περιλαμβάνει
έλεγχο των ηλεκτρολυτών, της νεφρικής και της
ηπατικής λειτουργίας, του θυρεοειδούς, ΗΚΓ, ακτι-
νογραφία θώρακος και υπερηχογράφημα καρδιάς
(Πίνακας 1).
Η γενική αίματος είναι συνήθως φυσιολογική, ενώ
οι ηπατικές δοκιμασίες μπορεί να είναι επηρεα-
σμένες αν έχει αναπτυχθεί δυσλειτουργία της δε-
ξιάς κοιλίας. Η κρεατινίνη του ορού μπορεί να εί-
ναι αυξημένη. Το ΗΚΓ, αν και σε ένα ποσοστό
ασθενών είναι τελείως φυσιολογικό , μπορεί να εμ-
φανίζει μη ειδικές μεταβολές του ST διαστήματος
και  του επάρματος Τ,  κολπική μαρμαρυγή ή άλλη
αρρυθμία. Η ακτινογραφία θώρακος δείχνει μεγα-
λοκαρδία και πνευμονικό οίδημα, ενώ σπάνια βρί-
σκει κανείς  πλευριτική συλλογή.
Το β-νατριοδιουρητικό πεπτίδιο (μια πρωτεΐνη που
απελευθερώνεται από τις καρδιακές κοιλίες σε
υπερδιάταση αυτών) βρίσκεται αυξημένο ανάλογα
με το βαθμό δυσλειτουργίας της αριστερής κοιλίας
σε μη έγκυες γυναίκες. Μπορεί να είναι χρήσιμο
όταν είναι πιθανή η καρδιακή βλάβη αλλά οι μελέ-
τες για τη χρησιμότητά του σε έγκυες είναι περιορι-
σμένες (Dao et al., 2001). Τα επίπεδα της τροπονί-
νης και της κινάσης της κρεατινίνης (δείκτες εμ-
φράγματος του μυοκαρδίου) δεν είναι αυξημένα
εκτός αν συνυπάρχει ισχαιμία του μυοκαρδίου.
Η διάγνωση της περιγεννητικής καρδιοπάθειας τί-
θεται με την αξιολόγηση των συμπτωμάτων και τα
χαρακτηριστικά ευρήματα του ηχοκαρδιογραφή-
ματος που δείχνουν διάταση της αριστερής κοιλίας,
μειωμένο κλάσμα εξώθησης (<45%), κλάσμα βρά-
χυνσης <30%, παλινδρόμηση μιτροειδούς, περι-
καρδιακό υγρό, ενώ συχνά φαίνονται και  τοιχωμα-
τικοί θρόμβοι. 
Μετά τη διάγνωση της περιγεννητικής καρδιοπά-
θειας χρήσιμες είναι οι καλλιέργειες ορού για βα-
κτήρια, o τοξικολογικός έλεγχος και o έλεγχος για
ιούς Coxsackie. 
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Η χρησιμότητα του καρδιακού καθετηριασμού εί-
ναι περιορισμένη, όπως περιορισμένα και ποικίλα
είναι και τα αιμοδυναμικά δεδομένα που υπάρχουν
για ασθενείς με περιγεννητική μυοκαρδιοπάθεια.
Από κάποιες  μελέτες δεν φαίνεται να υπάρχει συ-
σχέτιση των αιμοδυναμικών ευρημάτων με την πο-
ρεία της νόσου (O' Connell et al., 1986; Marin-Neto
et al., 1990). Σε άλλες όμως μελέτες φαίνεται ότι η
υψηλή μέση πίεση της πνευμονικής αρτηρίας, η
υψηλή πίεση ενσφηνώσεως των πνευμονικών τρι-
χοειδών και οι χαμηλές τιμές δείκτη παλμού της
αριστερής κοιλίας σχετίζονται με δυσμενή πρόγνω-
ση (Ravikishore et al., 1991; Felker et al., 2000)
O ρόλος της βιοψίας του ενδοκαρδίου είναι αμφι-
λεγόμενος: ορισμένοι τη συνιστούν σε όλες τις
ασθενείς (McMullan et al., 1993). Αλλοι μόνο σε
ασθενείς που δεν παρουσιάζουν ύφεση των συ-
μπτωμάτων εντός μιας εβδομάδος (James et al.,
2004). Η ενδομυοκαρδιακή βιοψία έχει υψηλό πο-
σοστό ψευδώς αρνητικών ποσοστών,  ενώ   το απο-

τέλεσμά της δεν επηρεάζει την πρόγνωση της ασθε-
νούς με περιγεννητική μυοκαρδιοπάθεια (Midei et
al., 1990; Felker et al., 2000). 

Θεραπεία-Αντιμετώπιση   

Η θεραπεία πρέπει να είναι έγκαιρη. Αρχικά, είναι
όμοια όπως σε άλλες μορφές  καρδιακής ανεπάρ-
κειας,  δηλαδή εισαγωγή στο νοσοκομείο, χορήγη-
ση οξυγόνου, τοποθέτηση παλμικού οξυμέτρου, πε-
ριορισμός των υγρών(<2L ημερησίως) και δίαιτα
πτωχή σε νάτριο (<4g ημερησίως) (Brown and
Bertolet,1998).
Η αντιμετώπιση εστιάζεται στη μείωση του καρδια-
κού προφορτίου με διουρητικά (φουροσεμίδη), στη
μείωση των περιφερικών αντιστάσεων με αγγειο-
διασταλτικά (υδραλαζίνη, νιτρογλυκερίνη, αμλοδι-
πίνη) και στη βελτίωση της καρδιακής συσταλτικό-
τητας με ινότροπους παράγοντες (ντοπουταμίνη,
διγοξίνη). Χρειάζεται προσοχή στη χρήση των δι-
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ουρητικών φαρμάκων στην εγκυμοσύνη επειδή η
μεγάλη απώλεια υγρών μπορεί να μειώσει την αι-
μάτωση της μήτρας και να προκαλέσει υποξία στο
έμβρυο. (ένας αλγόριθμος αντιμετώπισης της περι-
γεννητικής μυοκαρδιοπάθειας φαίνεται στον Πίνα-
κα 2.
Η μείωση των περιφερικών αντιστάσεων είναι πο-
λύ σημαντικός παράγοντας επειδή έτσι ελαττώνο-
νται οι  αντιστάσεις που πρέπει να υπερνικήσει ο
καρδιακός μυς. Η συστολική αρτηριακή πίεση πρέ-
πει να διατηρείται  <110 mmHg. Η υδραλαζίνη εί-
ναι το φάρμακο εκλογής στις έγκυες γυναίκες για
την επίτευξη αυτού του σκοπού. Οι αναστολείς του
μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης (εναλα-
πρίλη, καπτοπρίλη) και οι ανταγωνιστές των υπο-
δοχέων της  αγγειοτασίνης, αν και έχουν αξία στην
καρδιακή ανεπάρκεια, δεν πρέπει να χρησιμοποι-
ούνται στην κύηση και στην περίοδο της γαλουχίας
λόγω της πιθανότητας να προκαλέσουν ανουρία
στο έμβρυο/νεογνό. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν
όμως στη λοχεία σε γυναίκες που δεν θηλάζουν  ή
σε  έγκυες γυναίκες που δεν ανταποκρίνονται σε
άλλες μορφές θεραπείας. Η αμλοδιπίνη, ένας
ανταγωνιστής των διαύλων ιόντων ασβεστίου, αν
και έχει αρνητική ινότροπη δράση, συνδέεται με
καλύτερη επιβίωση σε ασθενείς με καρδιοπάθεια
(Packer et al., 1996). 
Η βελτίωση του κλάσματος εξώθησης με ινότροπους
παράγοντες είναι συχνά απαραίτητη. Η ντοπουταμί-
νη (εκλεκτικός β1 αγωνιστής) έχει το επιπλέον πλεο-
νέκτημα της μείωσης της αρτηριακής πίεσης, αλλά
πρέπει να χρησιμοποιείται για βραχύ χρονικό διά-
στημα . Η διγοξίνη είναι χρήσιμη, αλλά οι έγκυες
ασθενείς μπορεί να χρειάζονται σημαντικά μεγαλύ-
τερες δόσεις και τα  θεραπευτικά της επίπεδα πρέ-
πει να παρακολουθούνται με προσοχή. Θεραπεία με
οξυγόνο δίνεται προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η
ικανότητα μεταφοράς οξυγόνου.
Οι β-αποκλειστές (μετοπρολόλη) μειώνουν το καρ-
διακό φορτίο και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε
χαμηλές δόσεις αν το κλάσμα εξώθησης δεν βελτιω-
θεί ικανοποιητικά. H αποτελεσματικότητα της καρ-
βεδιλόλης, ενός αγγειοδιασταλτικού β-αποκλειστή
με δράση αποκλειστή και στους α1 υποδοχείς που
χρησιμοποιείται ευρύτατα στην αντιμετώπιση της
διατατικής μυοκαρδιοπάθειας με πολύ καλά αποτε-
λέσματα, δεν έχει εκτιμηθεί επαρκώς στην περιγεν-
νητική μυοκαρδιοπάθεια (Packer et al., 1996;
Frishman, 1998). Αν και οι β-αποκλειστές δεν αντεν-
δεικνύονται στην κύηση, η κατηγορία αυτή φαρμά-
κων έχει συσχετισθεί με επιπλοκές όπως γέννηση
νεογνών χαμηλού βάρους (Qasqas et al., 2004).

Παράλληλα, πρέπει να χορηγείται αντιπηκτική
αγωγή με κλασική ηπαρίνη ή ηπαρίνη χαμηλού μο-
ριακού βάρους για να αποφευχθούν  θρομβοεμβο-
λικά επεισόδια λόγω της ύπαρξης ενδοκαρδιακών
θρόμβων, όπως και στις περιπτώσεις που υπάρχει
κολπική μαρμαρυγή. Η βαρφαρίνη μπορεί να χο-
ρηγηθεί σε λεχωΐδες ακόμη και αν αυτές θηλάζουν
(Bates et al., 2004).  
Παλαιότερα συστήνονταν παρατεταμένος κλινο-
στατισμός (Burch and McDonald, 1971), ο οποίος
όμως ήταν υπεύθυνος για θρομβοεμβολικά επεισό-
δια  στο 50% αυτών των γυναικών. Σήμερα, προτεί-
νεται η μέτρια φυσική δραστηριότητα (περπάτημα,
ποδήλατο) και η αποφυγή του κλινοστατισμού
(Lee, 1991; Lampert et al., 1997).
Η ανοσοκατασταλτική θεραπεία με αζαθειοπρίνη,
πρεδνιζολόνη, ανοσοσφαιρίνη (Bozkurt et al.,
1999) ή  πεντοξυφιλλίνη (Sliwa et al., 2002) φαίνε-
ται να βελτιώνει την αριστερή καρδιακή λειτουργία
και την πρόγνωση των ασθενών. Η ανοσοκατα-
σταλτική όμως θεραπεία πρέπει να χρησιμοποιεί-
ται μόνο σε περιπτώσεις που απέτυχε η συνήθης
θεραπεία  (Lange and Schreiner, 1994; Pearson et
al., 2000 ).
Βαριές και επίμονες περιπτώσεις απαιτούν εντατι-
κή παρακολούθηση. Η ασθενής πρέπει να μετα-
φερθεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Το νιτρο-
πρωσσικό νάτριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυ-
τές τις γυναίκες σαν αγγειοδιασταλτικό, αλλά η πα-
ρατεταμένη χρήση του συνδέεται με δηλητηρίαση
του εμβρύου από κυανιούχα. Αιμοκάθαρση, συ-
σκευές που ενισχύουν την καρδιακή συσταλτικότη-
τα και καρδιοπνευμονική παράκαμψη μπορεί να
χρειαστούν σε πολύ βαριές  περιπτώσεις.
Η μεταμόσχευση καρδιάς είναι η τελευταία δυνα-
τότητα θεραπείας. Στις HΠΑ, 11% με 37% των
ασθενών με βαριά περιγεννητική μυοκαρδιοπά-
θεια υποβάλλονται σε μεταμόσχευση καρδιάς με
καλά αποτελέσματα,  αφού πρόκειται για ασθενείς
νεαρής ηλικίας με πρόσφατη έναρξη της καρδιακής
βλάβης και ελάχιστη βλάβη άλλων οργάνων. Ανα-
φέρεται επιβίωση 75%-88% στα δυο έτη και 60% -
88% στα πέντε έτη (Keogh Macdonald et al.,1994;
Rickenbacher et al., 1994).

Τοκετός σε έγκυες με περιγεννητική μυοκαρ-
διοπάθεια

Η περιγεννητική  μυοκαρδιοπάθεια δεν είναι από
μόνη της ένδειξη για άμεση καισαρική τομή. Παρό-
λο που  αναπτύσσεται συνήθως κατά τη λοχεία, σε
περίπτωση που παρουσιαστεί κατά την κύηση,
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αφού  σταθεροποιηθεί η ασθενής,  πρέπει να σταθ-
μιστούν οι κίνδυνοι και τα πλεονεκτήματα της άμε-
σης αποπεράτωσης του τοκετού. 
Η μειωμένη καρδιακή παροχή μπορεί να επηρεά-
σει το έμβρυο. Οταν δεν υπάρχουν ενδείξεις εμ-
βρυϊκής υποξίας ειναι προτιμότερο να σταθεροποι-
είται η καρδιαγγειακή κατάσταση της ασθενούς
πριν την απόφαση για τοκετό. Κατά τον τοκετό εί-
ναι απαραίτητη η συνεργασία μαιευτήρων, καρδιο-
λόγων, νεογνολόγων, αναισθησιολόγων και εντατι-
κολόγων. Αν η καρδιακή κατάσταση της μητέρας
δεν  είναι βαρύτατα επιδεινωμένη ή δεν υπάρχουν
εμβρυϊκές ή μαιευτικές ενδείξεις για καισαρική το-
μή, ο φυσιολογικός τοκετός ειναι ασφαλέστερος,
μιας και αυτός συνοδεύεται από μικρότερη ανακα-
τανομή υγρών. Αντίθετα,  η καισαρική τομή συνδέ-
εται με αυξημένη παραγωγή αντιδιουρητικης ορμό-
νης και μεγαλύτερη κατακράτηση υγρών. 
Κατά τον φυσιολογικό τοκετό, η αναλγησία με επι-
σκληρίδιο αναισθησία (George et al.,1997; Connelly
et al.,1998), η πλάγια θέση της γυναίκας και η μείω-
ση της προσπάθειας της επιτόκου κατά τον τοκετό
είναι σημαντικοί παράγοντες που βοηθούν  στη μεί-
ωση του καρδιακού έργου.  Η τοποθέτηση ενός κα-
θετήρα Swan-Ganz βοηθά στην καλύτερη παρακο-
λούθηση της κεντρικής φλεβικής πίεσης κατά τον
τοκετό και  στην άμεση περίοδο μετά από αυτόν. Η
επισκληρίδιος  αναισθησία στον τοκετό μειώνει τη
συμπαθητική απάντηση στον πόνο, ελαττώνοντας
έτσι την αύξηση του καρδιακού ρυθμού και την αγ-
γειοσύσπαση. Ο  υποβοηθούμενος κολπικός τοκε-
τός στο 2ο στάδιο του τοκετού με τη χρησιμοποίηση
εμβρυουλκίας είναι αναγκαίος προκειμένου να
αποφευχθεί η εξώθηση της επιτόκου.
Η καισαρική τομή θα πρέπει να εκτελείται μόνο
λόγω  μαιευτικών ενδείξεων. Η περιοχική αναι-
σθησία αποτελεί τον καλύτερο τρόπο αναισθησίας.
Μπορεί όμως με ασφάλεια να χρησιμοποιηθεί και
η γενική αναισθησία. 
Επιδείνωση μπορεί να συμβεί  αμέσως μετά τον το-
κετό λόγω της ανακατανομής των υγρών στον ενδο-
αγγειακό χώρο, αν και οι μισές ασθενείς  έχουν ση-
μαντική βελτίωση της αριστερής καρδιακής λει-
τουργίας μετά τον τοκετό (Demakis et al.,1971).

Πρόγνωση

Η πρόγνωση των γυναικών με περιγεννετική μυο-
καρδιοπάθεια δεν είναι καλή αν η αριστερή καρ-
διακή δυσλειτουργία δεν αποκατασταθεί σε διά-
στημα 6 μηνών μετά τον τοκετό. Σε αυτές τις γυναί-
κες αναφέρεται θνησιμότητα 85% σε διάστημα 5

ετών (Sutton et al., 1991; Pearson et al., 2000). Τα
συχνότερα αίτια  της θνησιμότητας είναι  η αρρυθ-
μία, η επιδεινούμενη καρδιακή ανεπάρκεια και η
πνευμονική εμβολή.
Πρόσφατες μελέτες αναφέρουν ότι η φυσιολογική
αποκατάσταση της αριστερής καρδιακής λειτουρ-
γίας αναμένεται σε ποσοστό 41-54 % των ασθενών
εντός 6 μηνών μετά τον τοκετό (Elkayam et al.,
2005; Chapa et al., 2005). Στις υπόλοιπες ασθενείς
παραμένει μόνιμη δυσλειτουργία της αριστερής
κοιλίας. Σε  μελέτη 27 γυναικών με περιγεννητική
μυοκαρδιοπάθεια, οι ασθενείς που ανάρρωσαν
πλήρως εντός 6 μηνών είχαν 100% πενταετή επι-
βίωση, ενώ στις γυναίκες με παραμένουσα δυσλει-
τουργία της αριστερής κοιλίας  η πενταετής επιβίω-
ση ήταν μόνο 15% (Demakis et al.,1971).  
Είναι δύσκολο  να προβλεφθεί ποιες  από τις ασθε-
νείς θα παρουσιάσουν βελτίωση. Η αποκατάσταση
της αριστερής καρδιακής λειτουργίας είναι πιο πι-
θανή στις γυναίκες στις οποίες το αρχικό κλάσμα
εξώθησης ήταν μεγαλύτερο του 30% (Elkayam et
al.,2005). Αλλοι δείκτες που μπορεί να βοηθήσουν
στην πρόγνωση είναι το μέγεθος της αριστερής κοι-
λίας και η λειτουργικότητά της  στην αρχή της νό-
σου. Διάταση της αριστερής κοιλίας στη διαστολή
μεγαλύτερη από 6cm και βραχύ κλάσμα εξώθησης
μικρότερο του 20% σχετίζονται με τριπλάσια πιθα-
νότητα κακής  αποκατάστασης της καρδιακής λει-
τουργίας. Με κακή πρόγνωση σχετίζεται επίσης  η
παραμονή των συμπτωμάτων για περισσότερο από
2 εβδομάδες, η ηλικία της ασθενούς (>30 έτη) και
η πολυτοκία (Chapa et al., 2005).
Το 4-6 % των γυναικών  που δεν παρουσιάζουν βελ-
τίωση σε 6 μήνες μετά τον τοκετό θα χρειαστούν με-
ταμόσχευση καρδιάς. Η επιβίωση μετά από μεταμό-
σχευση καρδιάς ειναι 75%-88% στον πρώτο χρόνο,
60% στα πέντε χρόνια και 60% στα δέκα χρόνια και
είναι παρόμοια με την επιβίωση γυναικών στις οποί-
ες έγινε μεταμόσχευση καρδιάς για ιδιοπαθή διατα-
τική καρδιοπάθεια. Οι θάνατοι οφείλονται συνήθως
σε λοιμώξεις λόγω της ανοσοκαταστολής που λαμ-
βάνουν αυτές οι γυναίκες (Keogh Macdonald et al.,
1994; Rickenbacher et al., 1994).
Τα παιδιά που γεννήθηκαν από μητέρες με περιγεν-
νητική μυοκαρδιοπάθεια, δεν φαίνεται να έχουν
ιδιαίτερα προβλήματα εκτός και αν γεννήθηκαν
πρόωρα. Σε μια μελέτη αναφέρεται ποσοστό προω-
ρότητας περίπου 20% (O'Connell et al., 1986).

Πρόγνωση μελλοντικών κυήσεων

Η εμφάνιση της περιγεννητικής μυοκαρδιοπάθειας

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & MΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TΟΜ. 6, TΕΥΧ. 3, ΣΕΛ. 213-222, 2007

219© EΛΛHNIKH MAIEYTIKH & ΓYNAIKOΛOΓIKH ETAIPEIA

GEKAS  15/11/2007  04:34 μμ  Σελίδα219



σε επόμενη εγκυμοσύνη είναι συχνή ακόμη και σε
ασθενείς των οποίων η αριστερή καρδιακή λει-
τουργία είχε  πλήρως αποκατασταθεί. Η αιτία μπο-
ρεί να είναι το ελαττωματικό συστολικό απόθεμα,
το οποίο είναι εμφανές στη δοκιμασία ντοπουταμί-
νης (Lampert et al.,1997).  Σε πρόσφατη μελέτη με-
ταξύ 35 εγκύων  γυναικών με ιστορικό περιγεννητι-
κής μυοκαρδιοπάθειας και φυσιολογική καρδιακή
λειτουργία στην αρχή της εγκυμοσύνης (κλάσμα
εξώθησης >50%) αναφέρονται τα εξής αποτελέ-
σματα: ποσοστό 6% παρουσίασε καρδιακά συμπτώ-
ματα και το 17% από αυτές παρουσίασαν επιδείνω-
ση της καρδιακής λειτουργίας στη διάρκεια της
εγκυμοσύνης. Η επιδείνωση της καρδιακής συσταλ-
τικότητας παρέμεινε στο 9% των περιπτώσεων και
μετά τον τοκετό αλλά καμία δεν απεβίωσε. Αντίθε-
τα, οι γυναίκες με ευρήματα καρδιακής δυσλειτουρ-
γίας στην αρχή της εγκυμοσύνης (κλάσμα εξώθησης
<50%) παρουσίασαν σημαντικές επιπλοκές κατά
την κύηση: 50% είχαν καρδιακά συμπτώματα, 33%
επιδείνωση της καρδιακής λειτουργίας, 42% επίμο-
νη καρδιακή βλάβη και η θνησιμότητα έφτασε το
25% (Elkayam et al., 2005).  Αλλες μελέτες στη βι-
βλιογραφία αναφέρουν παρόμοια αποτελέσματα
(Silwa et al., 2004; Chapa et al., 2005).
Το συμπέρασμα όλων των μελετών είναι ότι οι γυ-
ναίκες με ιστορικό περιγεννετικής μυοκαρδιοπά-
θειας και στοιχεία ανεπαρκούς αποκατάστασης της
καρδιακής λειτουργίας (κλάσμα εξώθησης<50%)
πρέπει να αποφεύγουν μια επόμενη κύηση. Ομως,
ακόμη και γυναίκες με φαινομενικά πλήρη αποκα-
τάσταση της καρδιακής λειτουργίας εμφανίζουν
μεγάλο κίνδυνο για επανεμφάνιση της νόσου και
επιπλοκές, όπως η πτώση του κλάσματος εξώθησης
της αριστερής κοιλίας και ο πρόωρος τοκετός
(Elkayam et al., 2001; Elkayam, 2002).
Αν και η αιτιολογία της περιγεννητικής μυοκαρδιο-
πάθειας δεν είναι ξεκάθαρη, φαίνεται ότι οι προ-
διαθεσικοί παράγοντες που υπήρχαν στην προηγού-
μενη εγκυμοσύνη και συνέβαλαν στην  περιγεννητι-
κή μυοκαρδιοπάθεια πιθανόν να υπάρχουν και στις
επόμενες  κυήσεις. Οι γυναίκες με ιστορικό περι-
γεννητικής μυοκαρδιοπάθειας που επιθυμούν να τε-
κνοποιήσουν, πρέπει  να είναι ενήμερες σχετικά με
τους πιθανούς κινδύνους της επόμενης κύησης . Σε
περίπτωση που είναι επιθυμητή μια ακόμη κύηση
μετά από πλήρη ενημέρωση, η δοκιμασία με ντο-
πουταμίνη πριν τη σύλληψη μπορεί ίσως να μιμηθεί
το καρδιαγγειακό φορτίο της κύησης (Lampert et
al., 1997). Αν η γυναίκα έχει μειωμένη καρδιακή
λειτουργία με τη χορήγηση ντοπουταμίνης, θα πρέ-
πει να περιμένει κανείς και μειωμένη καρδιακή λει-

τουργία στη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Συμπέρασμα

Η περιγεννητική μυοκαρδιοπάθεια είναι μία σπά-
νια αλλά σοβαρή επιπλοκή της κύησης με 20% ώς
50% μητρική θνησιμότητα. Πρέπει να τη σκεφτό-
μαστε σε κάθε έγκυο γυναίκα ή γυναίκα που έχει
πρόσφατα γεννήσει και αναφέρει δύσπνοια και οι-
δήματα. Τα συμπτώματά της δεν είναι ειδικά και
μοιάζουν με τα φυσιολογικά συμπτώματα της κύη-
σης. Η αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών
απαιτεί ομάδα ιατρών διαφορετικών ειδικοτήτων
(μαιευτήρων, καρδιολόγων, εντατικολόγων κ.λπ.)
με εμπειρία στην αντιμετώπιση εγκύων γυναικών
με σοβαρά καρδιακά προβλήματα, όπως είναι αυτό
της περιγεννητικης μυοκαρδιοπάθειας.
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Summary
Peripartum cardiomyopathy is a rare cardiac disor-
der which develops in the last month of pregnancy or
within 5 months after delivery, and is associated with
a high rate of maternal mortality. Peripartum car-
diomyopathy is recognized as a distinct entity, differ-
ent from preexisting cardiomyopathy that is wors-
ened by the pregnancy. Its etiology is unknown, al-
though several theories have been reported about its
pathogenesis. The clinical symptoms are similar to
other forms of congestive heart failure. Echocardiog-
raphy is essential for the diagnosis, as well as the ear-
ly diagnosis and treatment. Management of peripar-
tum cardiomyopathy is essentially supportive. The
prognosis in some cases is poor, and in such cases on-
ly the cardiac transplant has improved the prognosis.
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