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REZUMAT
Cardiomiopatia peripartum (CMPP) este o boal  rar , multidisciplinar , de interes medical foarte mare. Este o 
cauz  important  de insu  cien  cardiac  (IC), greu de controlat, i de mortalitate matern .
Articolul analizeaz  criteriile de diagnostic ale CMPP, elementele clinice i de explorare necesare, evolu ia bolii pe 
termen scurt sau lung, posibilit i terapeutice actuale – farmacologice i interven ionale – pentru controlul IC. 
Astfel, sunt subliniate: disfunc ia sistolic  ca element central al IC; rolul ecocardiogra  ei în diagnosticul i 
monitorizarea bolii; di  cult ile diagnosticului diferen ial cu alte tipuri etipatogenice de IC prin disfunc ie sistolic  cu 
debut recent; evolu iile pu in previzibile în CMPP, cu posibilitatea recuper rii func ionale complete, dar i spre IC 
progresiv  i deces; noi posibilit i terapeutice în cercetare, adjuvante terapiei conve ionale ale IC, ca de exemplu: 
bromocriptine, imunoglobuline i.v., resincronizarea cardiac  i transplantul de inim . 

Cuvinte cheie: cardiomiopatia peripartum, insu  cien  cardiac , mortalitate matern , 
posibilit i terapeutice

ABSTRACT
Peripartum cardiomyopathy (PPCM) is a rare and multidisciplinary disease, with increasing medical interest. It is 
an important cause of both heart failure (HP), dif  cult to control, and maternal mortality.
The present paper analyzes the PPCM diagnostic criteria, the necessary clinical and exploration elements, the 
short or long term disease evolution, and current treatment options – both pharmacological and interventional – for 
HP control. Herefore, the paper underlines: systolic dysfunction as central factor of HP; the role of echocardiogra-
phy in the diagnosis and monitoring of disease; dif  culties of differential diagnosis with other HP etiopathogenic 
types by onset systolic dysfunction; less predictable developments in PPCM, with the possibility of complete func-
tional recovery, but also to progressive heart failure and death; new researched therapeutical possibilities of HC, 
i.g.: bromocriptine, imunoglobulines iv, cardiac resynchronization and heart transplant.

Key words: peripartum cardiomyopathy, heart failure, maternal mortality, therapeutical 
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CARDIOMIOPATIA PERIPARTUM

Cardiomiopatia peripartum (CMPP) este o 
„boal  rar “ (în de  ni ia actual ) relativ pu in cu-
noscut  i subdiagnosticat . Ea poate   întâlnit  de 
medicul de familie i internist, obstetrician, cardio-
log i intensivist. CMPP este de interes medical 
larg sub aspect diagnostic i terapeutic; este o cauz  
important  de mortalitate matern  sau de insu  -
cien  cardiac  progresiv  greu de controlat.

De  ni ia CMPP a fost reformulat  recent într-un 
document al European Society of Cardiology: 
„Car diomiopatia idiopatic  care se prezint  cu IC 

secundar  disfunc iei sistolice a VS, care se dez-
volt  spre sfâr itul sarcinii sau în lunile dup  
aceasta i când nu sunt g site alte cauze de IC. 
Ventriculul stâng (VS) poate s  nu  e dilatat, dar 
frac ia de ejec ie (FE) este aproape întotdeauna re-
dus  sub 45%“ (1).

Pe scurt criteriile de diagnostic sunt:
1. Dezvoltarea IC prin disfunc ie sistolic , în 

ul tima lun  de sarcin  sau în urm toarele 5 
luni dup  na tere (2);

2. Absen a unei boli cardiace înainte de ultima 
lun  a sarcinii sau a unei boli cardiace recu-
noscute înainte de sarcin ;
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3. Parametrii ecocardiogra  ci de disfunc ie sis-
tolic  a VS (FE < 45%), cu sau f r  cord di-
latat.

Inciden a bolii este pu in cunoscut  în Europa. 
Am îngrijit peste 10-15 cazuri în ultimii 30 de ani de 
colaborare cu serviciile de obstetric  din spital. În 
SUA, unde CMPP reprezint  un domeniu de in teres, 
inciden a ar   de 1 la 3.186 n scu i vii (2); in ciden a 
este mai mare sau foarte mare în Africa de Sud (1 la 
1.000 de na teri) i Haiti (1 la 299 na  teri) (3).

Nu se cunosc factorii care s  explice varia iile 
largi de inciden  între diferite arii geogra  ce, dar 
probabil factorii de mediu i culturali explic  aceste 
disparit i.

În mai multe serii publicate au fost identi  ca i 
unii factori de risc asocia i cu CMPP: vârsta femeii 
(mamei) cu sarcin  > 35 de ani, multiparitatea, 
toxe  mia sau HTA de sarcin , sarcina bigemelar , 
folosirea de agen i tocolitici (2). Vârsta tân r  a ma-
mei i primigraviditatea s-ar întâlni îns  la 24-35% 
dintre cazuri. Studiile recente au sugerat c  o parte 
din CMPP ar avea o baz  genetic  (cardio miopatie 
di latativ  primar  ignorat , dar eviden iat  de sar-
cin ) (4).

TABLOU CLINIC

Tabloul clinic al CMPP este similar cu al altor 
forme de IC secundare disfunc iei ventriculare sis-
tolice, ap rute îns  dup  36 s pt mâni a gesta iei 
sau dup  na tere (5). Pacientele dezvolt  dispnee 
de efort progresiv  abdominal (prin congestie pa-
siv ) i edeme. Simptomele de insu  cien  cardiac  
(dispnee, fatigabilitate) pot   interpretate gre it ca 
 ind datorate (dependente) sarcinii i evolu iei sale.

Examenul clinic este edi  cator pentru IC: tahi-
cardie sinusal , puls eventual mic, ritm de galop 
(92%), su  u apical sau precordial de regurgitare 
mitral  (43%), TA cu valori relativ mici (TAS 100-
110 mm Hg), înso it  posibil i de hipotensiune 
orto static . De regul , se g sesc, de asemenea, 
semne de congestie (staz ) pulmonar  sau sistemic . 
Per total, tabloul este al unei IC cu debut recent, 
mai frecvent în clasa func ional  NYHA III-IV i 
aparent neexpli cat , la o femeie tân r  i f r  istoric 
cardiovascular. Dup  cum subliniaz  Silwa, spe-
cialistul mondial în CMPP, „clinicianul trebuie s  
se gândeasc  la CMPP, la orice pacient  peripartum 
cu o boal  inexplicabil  i cu dispnee“ (3).

EXPLOR RI

Explor rile cardiace comune în cazul suspiciunii 
de CMPP sunt electrocardiograma, ecocardiograma 

i markerii biologici diagnostici pentru afectarea 
miocardic  i insu  cien  cardiac .

Electrocardiograma are cel mai adesea modi-
 c ri nespeci  ce i nediagnostice pentru CMPP: 

ta hi cardie sinusal , modi  c ri (nespeci  ce) ale seg -
mentului ST i undei T (90%) (recente), ele mente 
de HVS (66% dintre cazuri). Traseul electro cardio-
gra  c poate   îns  – morfologic – normal (1), a a 
cum se întâlne te adesea i în miocardita acut .

Ecocardiogra  a este explorarea de baz  pentru 
diagnosticul imediat: exclude cauze clasice de in-
su  cien  cardiac  în sarcin , de ex. valvulopatii 
câ tigate, cardiopatii congenitale i monitorizeaz  
evolu ia CMPP sub tratament i pe termen mediu-
lung. Ventriculul stâng este moderat dilatat, are 
septul i pere ii ventriculari de grosime normal ; 
di lata ia poate cuprinde i cordul drept. Cea mai 
pregnant  este hipokinezia global  a VS i FE în-
totdeauna sc zut  (< 45%): severitatea disfunc iei 
sistolice (FE < 30%), sau lipsa de ameliorare a aces-
teia sub tratament, reprezint  un element de prog-
nostic negativ (6). Mai pot   întâlnite i alte ele mente 
ecocardiogra  ce; insu  cien  mitral  „func io nal “, 
insu  cien  tricuspidian , trombus în VS sau As, 
hi  pertensiune pulmonar , rev rsat pericardic mic. 
Majoritatea modi  c rilor ecocardiogra  e pot re-
gresa sau dispare dup  tratamentul e  cient al IC. În 
sintez , examenul ecocardiogra  c obiectiveaz  cri-
teriile care de  nesc cardiomiopatia dilatativ  cu 
dis  func ie sistolic .

În ultimii ani rezonan a magnetic  nuclear  
cardiac  (RMN) a devenit o explorare mai dis po ni-
bil , cu indica ii în CMPP, în special pentru ex clu-
derea altor boli miocardice. RMN permite eva lu a rea 
mai precis  decât ecocardiogra  a mor fo logiei i 
pa rametrilor de func ie a VS i, dup  administrarea 
de gadolinium, excluderea diagnosticului de mio-
car dit  acut  sau disfunc ie microvascular  locali-
zat . (7)

Explor rile biologice nu aduc elemente speci-
 ce. Peptidele natriuretice tip B (pro BNP i NT 

pro BNP) sunt crescute semni  cativ în raport cu 
gra dul insu  cien ei cardiace. De semnalat c  nive-
lul BNP r mâne neschimbat în sarcina normal  i 
este minim crescut în sarcina cu preeclampsie. (8) 
Valorile troponinei pot   u or crescute, în special la 
pacientele cu afectare miocardic  sever . (9)

Mai pot   întâlnite i alte modi  c ri biologice 
corelate sau nu cu existen a CMPP: cre terea tranzi-
torie a transaminazelor, anemie moderat  (feripriv  
sau macrocitar ), sindrom in  amator nespeci  c.

Biopsia endomiocardic  (BEM) este o proce-
dur  de diagnostic cu indica ie excep ional  în 
CMPP. Decizia efectu rii explor rii poate surveni 
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în cazurile cu evolu ie sever  i care nu r spund la 
tratamentul corect al IC sau dac  exist  suspiciunea 
unei miocardite acute cu evolu ie sever  i care ar 
bene  cia de un tratament speci  c.

Diagnosticul CMPP  poate   formulat cu mare 
probabilitate dac  sunt întrunite criteriile de diag-
nostic bine de  nite (1,2). În  nal, diagnosticul este 
unul de excludere i se bazeaz  pe datele clinice, 
exa   menele imagistice repetate i explor ri biolo-
gice.

Diagnosticul diferen ial include, în primul rând, 
alte tipuri etiologice de CMD cu insu  cien  car-
diac  cu debut recent i aparent nemotivat: mio-
cardita acut ; cardiomiopatie cu dilata ie primar  
asimptomatic  pân  în ultima lun  de sarcin  sau 
relevat  de alte condi ii extracardiace (anemie, in-
fec ii recente etc.); infarct miocardic din timpul 
sarcinii. Mai pot   luate în discu ie preeclampsia 
sau eclampsia recent ;  boal  structural  nediagnos-
tic  (valvulopatii reumatice, cardiopatii congeni-
tale). Res pectarea criteriilor de diagnostic pentru 
CMPP permite evitarea supra sau subdiagnosticului 
bolii.

EVOLU IE. ISTORIA NATURAL

Evolu ia CMPP este în momentul formul rii ini-
iale a diagnosticului greu de precizat. Pot surveni 

în scurt timp complica ii comune ale IC mai ales în 
formele cu disfunc ie VS sever : tahiaritmii, edem 
pulmonar acut sau oc cardiogen, tromboembolism 
sistemic cu localiz ri variate (cerebral, membre in-
ferioare, mezenteric etc.).

Recuperarea func iei cardiace se ob ine sub 
tratament progresiv, într-o perioad  de 2-6 luni, la 
aproximativ 30% dintre pacien i, cifrele variind 
între 25% i 42% (1,2). În SUA ameliorarea func-
ional  cardiac  i vindecarea au fost semnalate la 

peste 50% dintre cazuri. Rata i ritmul recuper rii 
este dependent de precocitatea diagnosticului i ca-
li tatea tratamentului.

Mortalitatea prin CMPP, în special prin IC pro-
gresiv , are largi varia ii geogra  ce,  ind mare în 
Africa de Sud (28-40%) i cu cifre mai mici în SUA 
(0-19%) (10). Riscul de mortalitate este mare la 
vârsta mai înaintat  a mamei, la pacientele cu FE < 
20% i în raport cu etnicitatea (11).

Evolu ia pe termen lung a mamei cu diagnostic 
antecedent de CMPP devine nesigur în timpul unei 
noi sarcini. Revenirea bolii (recidiv ) i sc derea 
func iei cardiace se produce la peste 20% dintre 
per soanele care au avut normalizarea FE a VS i la 
peste 44%, cu risc de mortalitate, la mamele care au 
r mas cu disfunc ie a VS dup  episodul anterior de 

CMPP (12). Evolu ia posibil nefavorabil , atât 
pentru mam , cât i pentru f t, trebuie semnalat  
oric rei mame (familie) care î i dore te o nou  sar-
cin  i care a avut în antecedente cu diagnostic de 
CMPP, chiar dac  ini ial s-a ob inut normalizarea 
func iei VS. În condi iile unei noi sarcini, supra ve-
gherea (monitorizarea) evolu iei clinice i ecocar-
diogra  ce a func iei cardiace trebuie s   e ri gu-
roas , în special dac  diagnosticul a fost formulat 
an tepartum. Continuarea sarcinii pân  la termen, 
este de dorit, dac  simptomele i semnale de IC 
sunt controlate adecvat.

Na terea pe cale vaginal  este preferat  la paci-
entele cu stare hemodinamic  stabil . Consultul 
între obstetrician, cardiolog i internist este obli ga-
toriu indiferent de modalitatea delivren ei. În gene-
ral, imediat post partum se ob ine o ameliorare cli-
nic  i hemodinamic . Pentru pacientele la care 
diag nosticul a fost formulat post partum tratamentul 
IC trece pe primul plan i nu mai este limitat de 
con di ii obstetricale (monitorizare f t, limitarea tra-
tamentului diuretic i cu betablocante).

Tratamentul CMPP este un domeniu de res pon-
sa bilitate deosebit  în cardiologie. El are ca baz  
tratamentul conven ional al IC i metode i mij loace 
multiple, îns  experimentale. Tratamentul este nu-
an at în raport cu momentul descoperirii bolii (ante-
partum sau post partum), tipul IC (IC acut  sau cro-
nic ) i particularit ile evolu iei sub terapie.

În practic  se folose te medica ia conven ional  
din IC prin disfunc ie sistolic  (conform ghidului 
ESC): diuretice (p.o. sau i.v.), ACE-I sau ARB, sau 
betablocante (de preferat carvedilol), antialdos te ro-
nice i dup  caz digoxin  (i.v. sau p.o.). În boala 
diag nosticat  antepartum sunt contraindicate ACE-I 
(ARB) i antialdosteronice. În eventualitatea IC 
acute, se pot folosi temporar pân  la stabilizarea si-
tua iei vasodilatatoare (nitroglicerin  în piv) i 
agen i inotropi (dobutamin , levosimentan). În pe-
rioada post partum, dac  al ptarea este dorit  i 
acceptat  medical, se pot folosi f r  risc pentru 
nou-n scut furosemid, ACE-I (ARB), spironolac-
ton , digoxin  i betablocante (supravegherea rit-
mului cardiac). Dac  exist  indica ii, heparinele i 
AVK sunt compatibile cu al ptarea. Medica ia 
pentru IC, în special ACE-I i betablocante, trebuie 
urmat  6 luni, în raport i cu datele de monitorizare 
ecocardiogra  ce.

În ultimii ani au fost cercetate i în parte aplicate 
noi mijloace de tratament în CMPP.

Bromocriptina a fost recomandat  ca o medi-
ca ie patogenic , suplimentar  la terapia standard a 
IC (1,13).

Baza tiin i  c  a încerc rilor cu bromocriptin  
este reprezenrat  de ipoteza patogenic , dup  care 
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stresul oxidativ din cursul sarcinii sau, mai precis, 
di  cult ile mecanismului antioxidant, sunt la baza 
afect rii miocardice. (1) Stresul oxidativ reprezint  
un trigger, care activeaz  cathepsina D din cardio-
miocite; aceasta, la rândul s u, cliveaz  prolactina 
într-un produs – fragmentul 16 KD prolactin , cu 
efect angiostatic i proapoptotic. Fragmentul 16 
KD prolactin  inhib  proliferarea i migrarea ce-
lulelor endoteliale, induce apoptoza acestora, pro-
moveaz  vasoconstric ia în microcircula ie i afec-
teaz  subsecvent func ia cadriomiocitelor (14). 
Exist  câteva dovezi în sprijinul acestui concept 
patogenic. Astfel, pacien ii cu CMPP au cre terea 
nivelului seric al LDL-oxidate (marker al cre terii 
stresului oxidativ sistemic), cre terea nivelului se-
ric al cathepsinei D activate, a prolactinei totale i a 
fragmentului 16 KD prolactin  (14).

Într-un model experimental de CMPP, supri-
marea produc iei de prolactin  prin bromocriptin , 
a prevenit debutul CMPP (14).

Bromocriptina a fost recomandat  de peste 20 
de ani pentru oprirea lacta iei, iar în ultimul timp a 
fost folosit  pe serii mici de pacien i cu CMPP. Do-
zele recomandate sunt de 2,5 mg x 2/zi, primele 2 
s pt mâni de tratament, urmate de alte 4 s pt mâni 
cu 2,5 mg zilnic. A fost semnalat  cre terea semni-
 cativ  a FE, la o urm rire de mai multe luni.

Ipoteza imun  a CMPP a fost acceptat  ca un 
po sibil mecanism patogenic. R spunsul imun anor-
mal s-ar produce din cauza p trunderii de celule fe-
tale de origine hematopoietic , în circula ia ma ter-
n , celule care nu ar   rejectate, datorit  slabei 
imu  no genit i. Celulele ajunse i  xate în miocard 
ini iaz  un r spuns patogenic imun, cu eliberarea 
de cytokine in  amatorii. Markerii de in  ama ie au 
fost g si i prezen i (CRP, TNF , IL-6) la femeile 
cu CMPP. Aspecte histologice compatibile cu mio-
car dita (autoimun ? viral ?) se g sesc la aproxi ma-
tiv 10% din examenele histologice la BEM (3). 
Por nind de la aceste date, s-au folosit, pe serii mici 
de paciente, câ iva agen i imunomodulatori sau an-
ti in  amatori.

Imunoglobulinele iv, folosite uneori i în mio-
cardita acut , nu au adus rezultate concludente. 
Me  dica ia imunosupresiv , de exemplu azathio-
prina i steroizii, au furnizat rezultate nesigure; 
aceasta ar trebui rezervat  cazurilor cu evolu ie 
pro  gresiv , care nu r spund la medica ia conven-
io nal  i au aspecte histologice de miocardit , în 

absen a particulelor virale (1). Sliwa i colaboratorii 
au semnalat un bene  ciu clinic dup  administrarea 
de pentoxi  lin , ca agent antiin  amator, dar rezul-
tatele nu s-au con  rmat.

Dou  noi mijloace terapeutice nonconven io-
nale sunt luate în considerare în prezent la pacien-
tele la care nu se ob ine ameliorare semni  cativ  
clinic  i hemodinamic  dup  tratament i urm rire 
de mai multe luni resincronizarea cardiac  +ICD i 
transplantul cardiac.

Resincronizarea cardiac  combinat  cu ICD 
(clasa NYHA 2-4) ar putea oferi o solu ie tera pe-
utic , cel pu in pe durat  medie. Recent a fost publi-
cat  observa ia a 2 cazuri de CMPP refractare la te-
rapia optim , având i BRS (disincronism) i care nu 
au primit terapie de resincronizare plus ICA. Dup  6 
luni de interven ie s-a remarcat o ameliorare sem ni-
 cativ  a func iei sistolice (FE de la 25-28% la 45-

50%) i o remodelare, cu reducerea VTDVS (15).
Transplantul cardiac r mâne o solu ie la pa-

cientele cu CMPP i la care insu  cien a cardiac  
refractar  (progresiv ), reprezint  un risc vital. O 
statistic  mai mare (485 de femei cu CMPP i indi-
ca ie de transplant cardiac) a semnalat un risc mai 
mare de rejec ie posttransplant i în timpul primului 
an. Supravie uirea inimii transplantate ar   mai 
mic  la pacientele cu CMPP (16).

În prezent nu sunt rezolvate multiple probleme 
ale CMPP i care deschid un câmp larg de cercet ri: 
elementele epidemiologice disparate; baza molecu-
lar  a bolii; elementele clinice i de laborator pentru 
diagnostic precoce; prezen a bolii i rela iile cu pa-
tologia perinatal  la mam  i f t i, nu în ultimul 
rând, noi direc ii de tratament: afereza, imuno ab-
sorb ia, imunosupresia, agen ii antivirali, bromo-
cri  ptina i bineîn eles, transplantul cardiac.
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