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Εἰσαγωγὴ
ἱ Ἔκτακτες Κοιλιακὲς Συστολὲς (ΕΚΣ),
ἀποτελοῦν συχνὸ εὕρημα στὴν καθημέραν κλινικὴ πράξη. Ἀντιπροσωπεύουν
μιὰ συχνὴ αἰτία αἰσθήματος παλμῶν, ἂν καὶ εἶναι
δυνατὸν ἐπίσης νὰ ἀνιχνεύονται τυχαῖα στὸ ἠλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) 12-ἀπαγωγῶν ἢ στὴν
24ωρη περιπατητικὴ ΗΚΓραφική καταγραφὴ μὲ
τὴ μορφὴ εὐρέων συμπλεγμάτων QRS (>120 ms),
τῶν ὁποίων δὲν προηγοῦνται κύματα P. Ἡ διαγνωστικὴ σημασία τῶν ΕΚΣ ποικίλλει σημαντικά:
Στὶς περισσότερες περιπτώσεις ἡ πρόγνωση εἶναι
ἐξαιρετική, ἀκόμα καὶ ὅταν οἱ ΕΚΣ εἶναι ἰδιαίτερα συχνές, ὑπὸ τὴν προϋπόθεση ὅτι δὲν ἀνιχνεύ-

Ο

εται ὑποκείμενη καρδιοπάθεια. Ἀπὸ τὴν ἄλλη
μεριά, ὅταν συνδυάζονται μὲ παρουσία ὑποκείμενης δομικῆς ἢ “ἠλεκτρικῆς’’ (κληρονομικῆς καναλοπάθειας) καρδιολογικῆς νόσου, ἡ ἐμφάνιση
ΕΚΣ ἔχει συσχετιστεῖ μὲ αὐξημένο κίνδυνο αἰφνιδίου θανάτου.
Παρατηρεῖται μεγάλη διακύμανση στὴ συμ
πτωματολογία ποὺ ἀναφέρεται ἀπὸ τοὺς ἀσθενεῖς
μὲ ΕΚΣ, καθὼς μερικοὶ ἀσθενεῖς εἶναι ἐξαιρετικὰ
εὐαίσθητοι σὲ μικρὸ ἀριθμὸ ΕΚΣ, ἐνῶ ἄλλοι εἶναι
ἐντελῶς ἀσυμπτωματικοὶ παρὰ τὴν παρουσία συχνῶν ΕΚΣ ἀκόμα μὲ τὴ μορφὴ διδυμίας. Ἐπιπλέον,
διαπιστώνεται σημαντικὴ διακύμανση στὴν ἐπίπτωση τῶν ΕΚΣ μεταξὺ τῶν διαφόρων μελετῶν,
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πιθανῶς λόγῳ διαφορῶν στὴ διάρκεια τῆς παρακολούθησης, στὸ φῦλο καὶ τὴν ἐθνικότητα καθὼς
καὶ λόγῳ διαφορῶν μεταξὺ τῶν πληθυσμῶν ἀναφορικὰ μὲ τὴν παρουσία ὑποκείμενης καρδιολογικῆς νόσου, ἀρτηριακῆς ὑπέρτασης κ.λπ.1,2,3 Σὲ μιὰ
μελέτη σὲ ὑγιῆ πληθυσμό, ἀναφέρθηκε ἐπίπτωση
τῶν ΕΚΣ 1% στὸ ΗΚΓ 12-ἀπαγωγῶν, ἡ ὁποία αὐξανόταν στὸ 40-75% στὴν 24ωρη ἢ 48ωρη καταγραφὴ Holter.4 Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, στὴ Μελέτη
Framingham, ἡ ἐπίπτωση τῶν ἀσθενῶν μὲ περισσότερες ἀπὸ 1 ΕΚΣ/ὥρα στὴν ὡριαία ΗΚΓραφική
περιπατητικὴ καταγραφὴ ἦταν 33% στοὺς ἄνδρες
καὶ 32% στὶς γυναῖκες χωρὶς στεφανιαία νόσο
(ΣΝ), ἐνῶ μεταξὺ τῶν ἀσθενῶν μὲ ΣΝ ἦταν 58%
καὶ 49% ἀντίστοιχα.5
Σὲ κυτταρικὸ ἐπίπεδο, τὰ κύτταρα τοῦ μυοκαρδίου τῶν κοιλιῶν ἐκπολώνονται αὐτόματα,
πρὶν ἀπὸ τὸ φυσιολογικὸ ἐρέθισμα. Τὸ ἔκτοπο
αὐτὸ ἐρέθισμα διαχέεται στὸ μυοκάρδιο καὶ ἔχει
ὡς ἀποτέλεσμα τὴν πρόκληση μιᾶς πρώιμης σύσπασης τῶν κοιλιῶν. Στοὺς πιθανοὺς μηχανισμοὺς
ποὺ εὐθύνονται γιὰ τὶς ἔκτοπες αὐτὲς κοιλιακὲς
ἑστίες περιλαμβάνεται ὁ παθολογικὸς αὐτοματισμός, τὰ κυκλώματα ἐπανεισόδου καὶ ἡ πυροδοτούμενη δραστηριότητα. Στὴν περίπτωση τοῦ
αὐξημένου αὐτοματισμοῦ, μιὰ ἔκτοπη κοιλιακὴ
ἑστία ἐνεργοποιεῖται αὐτόματα σὲ καταστάσεις
ὅπως ἡ αὐξημένη ἀδρενεργικὴ διέγερση, ἡ μυοκαρδιακὴ ἰσχαιμία ἢ οἱ ἠλεκτρολυτικὲς διαταραχές. Σὲ ἄλλες περιπτώσεις, ἡ ἰσχαιμία, οἱ ἠλεκτρολυτικὲς διαταραχές, ἡ τοξικότητα ἀπὸ τὴ διγοξίνη
ἢ στὶς ΕΚΣ τὶς σχετιζόμενες μὲ βραδυκαρδία, δυναμικὰ πρώιμων μετα-εκπολώσεων (early afterdepolarisations), μπορεῖ νὰ πυροδοτήσουν ΕΚΣ,
ὅταν ὁ οὐδὸς διέγερσης τῆς κυτταρικῆς μεμβράνης
ξεπεραστεῖ. Τέλος, ΕΚΣ μὲ μηχανισμὸ ἐπανεισόδου ἐμφανίζονται στὶς περιπτώσεις ὅπου ὑπάρχει
τὸ δομικὸ ὑπόστρωμα γιὰ τὴ δημιουργία κυκλωμάτων μὲ διαφορετικὰ χαρακτηριστικά, ὅσον
ἀφορᾶ στὴν ἀγωγιμότητα τοῦ ἐρεθίσματος (κυκλώματα ἐπανεισόδου), ὅπως π.χ. σὲ ἴνωση τοῦ
μυοκαρδίου ἢ σὲ ἰσχαιμία.
Στὸ παρὸν 1ο μέρος τοῦ ἄρθρου γίνεται ἀναφορὰ στὴν κλινικὴ σημασία τῆς κοιλιακῆς ἐκτακτοσυστολικῆς ἀρρυθμίας σὲ ἀσθενεῖς μὲ διαφορετικὲς κλινικὲς καρδιολογικὲς ὀντότητες καὶ
περιγράφεται ἡ θεραπευτικὴ στρατηγικὴ ποὺ θὰ
πρέπει νὰ ἀκολουθεῖται σὲ κάθε μία ἀπὸ αὐτές.
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Ι (Α). Ἔκτοπη Κοιλιακὴ δραστηριότητα σὲ
ἀσθενεῖς μὲ ὑποκείμενη καρδιολογικὴ νόσο
Ἀπὸ πολλὲς δεκαετίες εἶναι γνωστὸ ὅτι σὲ
ἀσθενεῖς μὲ ὑποκείμενη καρδιοπάθεια, τόσο ἡ
ἐπίπτωση τῶν κοιλιακῶν ἀρρυθμιῶν ὅσο καὶ
τὸ ἀρρυθμικὸ φορτίο καὶ ἡ συμπλοκότητα στὴ
μορφολογία τῶν ἀρρυθμιῶν εἶναι μεγαλύτερες.
Ἡ ἀνίχνευση ΕΚΣ σὲ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις, καὶ
ἰδιαίτερα σὲ ἀσθενεῖς μετὰ ἀπὸ ἔμφραγμα τοῦ
μυοκαρδίου, συνδυάζεται μὲ αὐξημένη θνησιμότητα.6,7 Συμπερασματικά, ἡ παρουσία καὶ ἡ σοβαρότητα τῆς ὑποκείμενης δομικῆς καρδιοπάθειας
ἀσθενῶν ποὺ ἐμφανίζονται μὲ ἐκτακτοσυστολικὴ
κοιλιακὴ δραστηριότητα εἶναι ὁ καθοριστικότερος παράγοντας γιὰ δυσμενῆ πρόγνωση, καὶ ἑπομένως, ὁ ἀποκλεισμὸς τῆς παρουσίας καρδιακῆς
νόσου εἶναι τὸ πρωταρχικὸ καὶ τὸ σημαντικότερο
ἴσως βῆμα στὴν προσέγγιση καὶ τὴν ἀντιμετώπιση
τῆς ἀρρυθμίας αὐτῆς.
Στεφανιαία Νόσος
Ἡ μυοκαρδιακὴ βλάβη καὶ ὁ θάνατος τῶν
μυοκαρδιακῶν κυττάρων, ὁ ὁποῖος προκαλεῖται
στὰ πλαίσια τοῦ ὀξέος ἐμφράγματος τοῦ μυοκαρδίου ἔχει ἀναγνωριστεῖ ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια, ὡς
μιὰ συχνὴ αἰτία αὐτόματης κοιλιακῆς ἐκτοπίας,
προερχόμενης κυρίως ἀπὸ τὴ ζώνη τοῦ ἰσχαιμικοῦ
ἢ χειμάζοντος μυοκαρδίου, τὸ ὁποῖο βρίσκεται
γύρω ἀπὸ τὴν ἐμφραγματικὴ περιοχή.8 Ἐπιπλέον,
ἐπιταχυνόμενος ἰδιοκοιλιακὸς ρυθμὸς καὶ ἐκτοπία μπορεῖ νὰ παρατηρηθεῖ στὴν ὀξεῖα φάση ἑνὸς
ἰσχαιμικοῦ ἐπεισοδίου, κατὰ τὴν ἐπαναιμάτωση
τῶν ἱστῶν μέσῳ τῆς ἐπαναγγείωσης. Παρ' ὃλα
αὐτά, παραδοσιακὰ ἡ ἔκτοπη κοιλιακὴ δραστηριότητα (ΕΚΣ, μὴ ἐμμένουσα κοιλιακὴ ταχυκαρδία καὶ ἐμμένουσα κοιλιακὴ ταχυκαρδία) στὴν
πρώιμη αὐτὴ φάση τοῦ ὀξέος ἐμφράγματος τοῦ
μυοκαρδίου (πρῶτες 48 ὧρες), ἐνῶ εἶναι συχνή,
δὲν θεωρεῖται ὅτι σχετίζεται μὲ ἐπιβάρυνση τῆς
μακροχρόνιας πρόγνωσης, ἂν καὶ ὑπάρχουν ὁρισμένες ἐνδείξεις ὅτι οἱ ἀσθενεῖς αὐτοὶ μπορεῖ νὰ
ἐμφανίζουν αὐξημένη μακροχρόνια θνησιμότητα.7
Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, ἡ ἐπίπτωση τῶν αὐτόματων κοιλιακῶν ἀρρυθμιῶν στὴ μετεμφραγματικὴ περίοδο ἀνέρχεται σὲ 85% γιὰ τὶς ΕΚΣ καὶ
11% γιὰ τὴ μὴ ἐμμένουσα κοιλιακὴ ταχυκαρδία
(μεΚΤ).9 Παλαιότερες μελέτες ἔχουν ἐπισημάνει τὴν προγνωστικὴ σημασία τῆς μεΚΤ γιὰ τὸν
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ἀρρυθμικὸ Αἰφνίδιο Καρδιακὸ Θάνατο (ΑΚΘ),
ἀκόμα καὶ ἀνεξαρτήτως τοῦ Κλάσματος Ἐξώθησης τῆς Ἀριστερῆς Κοιλίας (ΚΕΑΚ). Ἔχει
ἀναφερθεῖ, ἀκόμα, ὅτι οἱ συχνὲς ΕΚΣ ἀποτελοῦν ἕναν ἀνεξάρτητο παράγοντα κινδύνου γιὰ
συνολικὴ καρδιακὴ θνητότητα καὶ ΑΚΘ τοὺς 6
πρώτους μῆνες μετὰ ἀπὸ ὀξὺ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου.10 Ἐπιπλέον, οἱ πολύμορφες ΕΚΣ φαίνεται ὅτι ὑποδηλώνουν χειρότερη πρόγνωση σὲ
σχέση μὲ τὶς μονόμορφες. Ἡ σύμπλοκη μορφολογία τῆς ἔκτοπης δραστηριότητας (π.χ. φαινόμενο
R-on-T, ριπὲς μεΚΤ, πολύμορφες ΕΚΣ, διδυμία)
συσχετίστηκε μὲ 25% κίνδυνο γιὰ καρδιακὸ θάνατο στὴν πενταετία, σὲ σύγκριση μὲ κίνδυνο 6%
σὲ πληθυσμὸ χωρὶς παρουσία ΕΚΣ.11 Ἐπιπλέον,
ἡ αὐτόματη κοιλιακὴ ἐκτοπία αὐξάνει τὴν πιθανότητα ἐνεργοποίησης ἐμμένουσων κοιλιακῶν
ἀρρυθμιῶν μὲ μηχανισμὸ ἐπανεισόδου, μετὰ ἀπὸ
σταθεροποίηση ἑνὸς ὑποστρώματος ἴνωσης στὴν
ἐμφραγματικὴ καὶ περιεμφραγματικὴ περιοχὴ μὲ
μὴ ὁμοιογενῆ ἠλεκτροφυσιολογικὰ χαρακτηριστικὰ τῶν κυττάρων, ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἀγωγιμότητα καὶ στὴν ἐπαναπόλωσή τους. Μεγάλη σημασία εἶχε ἡ ἀνεύρεση ἀνεξάρτητης συσχέτισης τῶν
ΕΚΣ καὶ τοῦ ΚΕΑΚ μὲ τὴν ὁλικὴ θνητότητα σὲ
μεγάλη πολυκεντρικὴ μελέτη.12 Τὸ ΚΕΑΚ κάτω
τοῦ 30% βρέθηκε νὰ εἶναι καλύτερος προγνωστικὸς δείκτης τῆς πρώιμης θνησιμότητας (κάτω τῶν
6 μηνῶν), ἐνῶ ἡ παρουσία κοιλιακῶν ἀρρυθμιῶν
συσχετιζόνταν καλύτερα μὲ τὴν ὄψιμη θνησιμότητα (μετὰ τοὺς 6 μῆνες).11 Τὸ φορτίο τῶν ΕΚΣ ἀνὰ
ὥρα, σὲ καταγραφὴ ἕνα ἔτος μετὰ ἀπὸ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου, φαίνεται νὰ ἔχει ἰσχυρὴ συσχέτιση μὲ ἐπικείμενο θάνατο.13 Παρ' ὃλα αὐτά,
ἀποτελέσματα νεότερων μελετῶν ἀμφισβητοῦν
τὰ δεδομένα αὐτὰ καὶ ἀναφέρουν ὅτι ἡ παρουσία
μεΚΤ σὲ ἀσθενεῖς μὲ ἰσχαιμικὴ καρδιοπάθεια δὲν
ἀποτελεῖ ἀνεξάρτητο προβλεπτικὸ παράγοντα
κινδύνου γιὰ θάνατο, ἂν ἄλλοι παράγοντες, ὅπως
τὸ ΚΕΑΚ, ληφθοῦν ὑπ' ὄψιν. Στὴ μελέτη GISSI-2
(Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza
nell’Infarto Miocardico-2) ἡ παρουσία περισσότερων ἀπὸ 10 ΕΚΣ/ὥρα σὲ ἀσθενεῖς πρὸ τῆς ἐξόδου
ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο συσχετιζόνταν μὲ 6% θνησιμότητα, ἐνῶ ἡ παρουσία μεΚΤ ἦταν σημαντικὸς
παράγοντας αὐξημένης θνησιμότητας στὴ μονοπαραγοντικὴ ἀνάλυση, ὅμως ὄχι καὶ στὴν πολυπαραγοντικὴ ἀνάλυση ὅπου λαμβάνονταν ὑπ'ὄ-
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ψιν καὶ ἄλλες κλινικὲς παράμετροι.14 Παρομοίως,
στὴ μελέτη ESVEM (Electrophysiologic Study
Versus Electrocardiographic Monitoring), παρ'ὅλο
ποὺ ἡ μονοπαραγοντικὴ ἀνάλυση ἔδειξε συσχέτιση ἀνάμεσα στὴν ἐμφανισθεῖσα ἀρρυθμία καὶ τὴν
πρόγνωση, ἡ πολυπαραγοντικὴ ἀνάλυση ἀπέτυχε
νὰ ἀναδείξει τὴν προγνωστικὴ ἀξία τῆς ἐμφανισθείσας αὐτῆς ἀρρυθμίας.15 Τὸ ΚΕΑΚ παρέμενε ὁ
μόνος πιὸ σημαντικὸς προγνωστικὸς παράγοντας
ἀρρυθμικοῦ θανάτου καὶ καρδιακῆς ἀνακοπῆς σὲ
ἀσθενεῖς μὲ ἀπειλητικὲς γιὰ τὴ ζωὴ ἀρρυθμίες, ποὺ
ἐλάμβαναν ἀντιαρρυθμικὴ φαρμακευτικὴ ἀγωγή.
Οἱ ἀσθενεῖς μὲ ΚΕΑΚ ≤40% εἶχαν 5% κίνδυνο γιὰ
τὴν ἐμφάνιση κακοήθων ἀρρυθμιῶν, ἐνῶ γιὰ κάθε
μείωση στὸ ΚΕΑΚ κατὰ 5% ὁ κίνδυνος καρδιακῆς
ἀνακοπῆς καὶ ἀρρυθμικοῦ θανάτου αὔξανε κατὰ
15%.15 Παρ' ὃλα αὐτά, σὲ μιὰ πρόσφατη μελέτη
τῶν 1.071 ἀσθενῶν τῆς μελέτης ATRAMI, πολλοὶ
ἀπὸ τοὺς ὁποίους εἶχαν ὑποβληθεῖ σὲ θρομβόλυση
(63%), ἡ παρουσία μεΚΤ ἀποκαλύφθηκε ὅτι ἐπηρέαζε ἀρνητικὰ τὴν πρόγνωση ἀνεξαρτήτως τοῦ
μειωμένου ΚΕΑΚ.16 Ἑπομένως, εἶναι λογικὸ νὰ
συμπεράνει κανεὶς ὅτι ἡ παρουσία ἐκτακτοσυστολικῆς ἀρρυθμίας, μετὰ ἀπὸ ὀξὺ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου, συσχετίζεται μὲ αὐξημένη θνησιμότητα
σὲ ὁρισμένους ἀσθενεῖς, ἰδιαίτερα σὲ αὐτοὺς μὲ
ἐπηρεασμένη λειτουργικότητα τῆς ἀριστερῆς κοιλίας, ἐνῶ ἡ σημασία της αὐξάνει αὐξανομένης τῆς
συμπλοκότητας καὶ τοῦ φορτίου τῆς ἀρρυθμίας.
Ἡ καταστολὴ τῆς ἔκτοπης κοιλιακῆς δραστηριότητας δὲν ἔχει συσχετιστεῖ μὲ βελτίωση
τῆς πρόγνωσης. Οἱ μελέτες CAST καὶ CAST II
(Cardiac Arrhythmia Suppression Trials) κατέγραψαν αὐξημένη θνησιμότητα παρὰ τὴ μείωση τῆς
ἔκτοπης δραστηριότητας μὲ χρήση ἀντιαρρυθμικῶν φαρμάκων τῆς κατηγορίας IC,17,18 ἐνῶ παρὰ
τὴν ἐξαφάνιση τῆς κοιλιακῆς ἐκτοπίας μὲ τὴ χορήγηση ἀμιωδαρόνης δὲν παρατηρήθηκε μείωση στὴ
θνησιμότητα στὴ μελέτη MADIT-II (Multicenter
Automatic Defibrillator Implantation Trial II)19
καὶ CHF-STAT (Congestive heart failure: survival
trial of antiarrhythmic therapy)20. Ἑπομένως, ἡ θεραπεία τῆς ἔκτοπης κοιλιακῆς δραστηριότητας
στὸν πληθυσμὸ αὐτὸ εἶναι συνήθως συμπτωματική, ἐκτὸς ἂν συνυπάρχει αἱμοδυναμικὴ ἀστάθεια,
τεκμηριωμένη “ταχυμυοκαρδιοπάθεια’’ (σημ. μυοκαρδιοπάθεια προκαλούμενη ἀπὸ τὴ συχνὴ ἐκτακτοσυστολικὴ ἀρρυθμία) ἢ πολὺ ὑψηλὸ φορτίο
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ἐκτακτοσυστολικῆς ἀρρυθμίας μὲ ἐπακόλουθο
κίνδυνο ἀνάπτυξης ταχυμυοκαρδιοπάθειας. Τὸ
φάσμα τῆς ἀντιαρρυθμικῆς φαρμακευτικῆς θεραπείας, ὅταν αὐτὴ εἶναι ἀπαραίτητη, περιλαμβάνει τοὺς β-ἀναστολεῖς καὶ τὴ χρήση τῶν ἀντιαρρυθμικῶν φαρμάκων τῆς κατηγορίας IΙΙ, ὅπως
ἡ σοταλόλη καὶ ἡ ἀμιωδαρόνη. Σύμφωνα μὲ τὶς
πρόσφατα δημοσιευθεῖσες (2015) κατευθυντήριες
ὁδηγίες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας (European Society of Cardiology -ESC),7 ἡ
θεραπεία μὲ ἐμφύτευση ἐμφυτεύσιμου ἀντιταχυκαρδιακοῦ βηματοδότη- ἀπινιδωτῆ (ΕΑΒΑ) συνιστᾶται στὰ πλαίσια τῆς πρωτογενοῦς πρόληψης
σὲ ἀσθενεῖς μὲ δυσλειτουργία τῆς ἀριστερῆς κοιλίας, ἐξαιτίας προηγούμενου ἐμφράγματος τοῦ
μυοκαρδίου καὶ ΚΕΑΚ ≤35%, λειτουργικῆς τάξης
κατὰ NYHA (New York Heart Association) II ἢ
III, ποὺ βρίσκονται ὑπὸ βέλτιστη φαρμακευτικὴ
θεραπεία, ἔχει μεσολαβήσει χρονικὸ διάστημα
τουλάχιστον 6 ἑβδομάδων ἀπὸ τὸ ὀξὺ ἔμφραγμα
καὶ ἐφόσον τὸ προσδόκιμο ἐπιβίωσης εἶναι τουλάχιστον 1 ἔτος καὶ τὸ λειτουργικὸ status τοῦ
ἀσθενοῦς ἱκανοποιητικὸ (class IA). Ἐπίσης, μὲ
βάση τὰ ἀποτελέσματα τῆς μελέτης MADIT-II19
καὶ ἀνεξαρτήτως τῆς παρουσίας ἔκτοπης κοιλιακῆς δραστηριότητας, στὰ πλαίσια τῆς δευτερογενοῦς πρόληψης συνιστᾶται ἡ ἐμφύτευση ΕΑΒΑ σὲ
ἀσθενεῖς μὲ δυσλειτουργία τῆς ἀριστερῆς κοιλίας,
ἐξαιτίας προηγούμενου ἐμφράγματος τοῦ μυοκαρδίου, ποὺ βρίσκονται ὑπὸ βέλτιστη φαρμακευτικὴ
θεραπεία, ἐφόσον τὸ προσδόκιμο ἐπιβίωσης εἶναι
τουλάχιστον 1 ἔτος καὶ τὸ λειτουργικὸ status τοῦ
ἀσθενοῦς ἱκανοποιητικό, ὅταν αὐτοὶ παρουσιάζονται μὲ αἱμοδυναμικὰ ἀσταθῆ ἐμμένουσα κοιλιακὴ ταχυκαρδία (εΚΤ) ἢ κοιλιακὴ μαρμαρυγὴ
(ΚΜ) (class IA).7
Ἡ θεραπεία μὲ ἀντιαρρυθμικοὺς φαρμακευτικοὺς παράγοντες (μεξιλετίνη, σοταλόλη, ἀμιωδαρόνη), διαδερμικὴ κατάλυση διὰ μέσῳ καθετῆρα
καὶ/ἢ ἀντιταχυκαρδιακὴ βηματοδότηση διὰ τοῦ
ΕΑΒΑ θὰ πρέπει γενικὰ νὰ θεωροῦνται συμπληρωματικὲς πρὸς τὸν ΕΑΒΑ θεραπεῖες. Σὲ ἀσθενεῖς
μὲ ἰσχαιμικὴ μυοκαρδιοπάθεια ἡ θεραπεία κατάλυσης τῶν ἀρρυθμιογόνων ἑστιῶν ἔχει ἀποδειχθεῖ ὅτι μειώνει τὶς πρόσφορες ἐκφορτίσεις τῶν
ΕΑΒΑ. Ἐπίσης, σὲ μετεμφραγματικοὺς ἀσθενεῖς
μὲ μειωμένο ΚΕΑΚ καὶ καταγεγραμμένη αἱμοδυναμικὰ σταθερὴ κοιλιακὴ ταχυκαρδία, ἡ θερα-
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πεία κατάλυσης μειώνει σημαντικὰ τὴν ὑποτροπὴ
τῆς ΚΤ. Παρ' ὅλα αὐτά, ἡ μείωση τῆς θνησιμότητας ἀπὸ τὴ θεραπεία αὐτὴ μένει νὰ ἀποδειχθεῖ.6
Τέλος, ἡ θεραπεία κατάλυσης εἶναι πιθανότατα ἡ πλέον κατάληλη θεραπεία σὲ ἀσθενεῖς ποὺ
παρουσιάζονται μὲ ἀδιάκοπη ἐμμένουσα μονόμορφη ΚΤ.6 Μὲ βάση τὶς κατευθυντήριες ὁδηγίες
τῆς ΕSC, ἡ χορήγηση ἀμιωδαρόνης ἢ ἡ θεραπεία
κατάλυσης συστήνεται σὲ ἀσθενεῖς ποὺ φέρουν
ΕΑΒΑ σὲ ὑποτροπιάζουσες ἐκφορτίσεις τῆς συσκευῆς λόγῳ ἐμμένουσας κοιλιακῆς ταχυκαρδίας
(class IΒ) ἢ ἀκόμα καὶ μετὰ τὸ πρῶτο ἐπεισόδιο
κοιλιακῆς ταχυκαρδίας (class IΙaΒ).7 Ἐπιπλέον, ἡ
κατάλυση συστήνεται στὴν ὀξεῖα φάση σὲ ἀσθενεῖς ποὺ παρουσιάζονται μὲ ἀδιάκοπη κοιλιακὴ
ταχυκαρδία ἢ ἠλεκτρικὴ θύελλα ποὺ ὁδηγεῖ σὲ
πολλαπλὲς ἐκφορτίσεις τοῦ ΕΑΒΑ (class IΒ).7
Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, ἂν δὲν καταγραφεῖ εΚΤ,
ἀλλὰ ὁ ἀσθενὴς παρουσιαστεῖ μὲ συμπτωματικὴ ἐκτακτοσυστολικὴ κοιλιακὴ ἀρρυθμία μὲ τὴ
μορφὴ ριπῶν μεΚΤ ἢ μεμονωμένων ΕΚΣ, ἡ χορήγηση ἀμιωδαρόνης ἢ ἡ θεραπεία κατάλυσης συστήνεται μὲ ἔνδειξη “class IΙaB’’ ἀνεξαρτήτως τῆς
τοποθέτησης ἢ ὄχι ΕΑΒΑ.7 Τέλος, σὲ ἀσθενεῖς ποὺ
ἀρνοῦνται τὴν ἐμφύτευση ΕΑΒΑ ἢ αὐτὴ δὲν εἶναι
ἐφικτὴ ἢ ἀντενδείκνυται, χορήγηση ἀμιωδαρόνης
συστήνεται, ἀλλὰ μὲ ἔνδειξη “class IΙbC’’, ὡς ἐναλλακτική τοῦ ΕΑΒΑ.7
Ἡ πρόκληση ἐμμένουσας ἀρρυθμίας μὲ τὴν
προγραμματισμένη ἠλεκτρικὴ διέγερση συνεχίζει
νὰ διατηρεῖ τὴν προγνωστική της ἀξία σὲ ἀσθενεῖς μὲ ἰσχαιμικὴ καρδιοπάθεια, δυσλειτουργία
τῆς ἀριστερῆς κοιλίας καὶ ΚΕΑΚ μεταξὺ 30% καὶ
40%.(21) Οἱ ἀσθενεῖς αὐτοί, καὶ ἰδιαίτερα αὐτοὶ
μὲ συχνὴ ἢ/καὶ σύμπλοκη ἔκτοπη κοιλιακὴ δραστηριότητα, θὰ πρέπει νὰ ὑποβάλονται σὲ ἠλεκ
τροφυσιολογικὴ μελέτη στὰ πλαίσια τῆς διερεύνησης τῆς πιθανότητας ἐμφύτευσης ἑνὸς ΕΑΒΑ.
Σὲ ἰσχαιμικοὺς ἀσθενεῖς μὲ σχετικὰ καλῶς διατηρημένη τὴ λειτουργικότητα τῆς ἀριστερῆς κοιλίας (ΚΕΑΚ>40%), καὶ κυρίως αὐτοὺς μετὰ ἀπὸ
ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου καὶ ἱστορικὸ συγκοπῆς, ὁ ρόλος τῆς προγραμματισμένης κοιλιακῆς
διέγερσης εἶναι λιγότερο καλὰ τεκμηριωμένος.
Παρ' ὅλα αὐτά, ἡ προγραμματισμένη κοιλιακὴ διέγερση μπορεῖ νὰ μᾶς καθοδηγήσει, ὅσον ἀφορᾶ
στὴν ἀπόφαση γιὰ ἐμφύτευση ΕΑΒΑ, στὴν περίπτωση ποὺ προκληθεῖ ἐμμένουσα μονόμορφη κοι-
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λιακὴ ταχυκαρδία.6 Στὶς πρόσφατα δημοσιευθεῖσες κατευθυντήριες ὁδηγίες τῆς ΕSC συνιστᾶται
ἡ προγραμματισμένη κοιλιακὴ διέγερση (class
IIaC) σὲ μετεμφραγματικούς, συμπτωματικοὺς
(συγκοπτικοὺς) ἀσθενεῖς μὲ διατηρημένη συστολικὴ λειτουργία τῆς ἀριστερῆς κοιλίας.7 Σημαντικὰ δεδομένα στὴ βιβλιογραφία ἀναμένεται νὰ
προσθέσει, στὴν κατηγορία αὐτὴ τῶν ἀσθενῶν,
ἡ πολυκεντρικὴ προοπτικὴ μελέτη PRESERVEEF, ἡ ὁποία διεξάγεται μὲ πρωτοβουλία τῆς Α’
Πανεπιστημιακῆς Καρδιολογικῆς Κλινικῆς του
Ἱπποκρατείου Νοσοκομείου Ἀθηνῶν. Σὲ κάθε
περίπτωση πάντως, μὲ βάση τὶς κατευθυντήριες
ὁδηγίες τῆς ΕSC συνιστᾶται ἡ ἐμφύτευση ΕΑΒΑ
σὲ ἀσθενεῖς μὲ προηγούμενο ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου καὶ φυσιολογικὸ κλάσμα ἐξώθησης τῆς
ἀριστερῆς κοιλίας, ποὺ βρίσκονται ὑπὸ βέλτιστη
φαρμακευτικὴ θεραπεία, ἐφόσον τὸ προσδόκιμο
ἐπιβίωσης εἶναι τουλάχιστον 1 ἔτος καὶ τὸ λειτουργικὸ status τοῦ ἀσθενοῦς ἱκανοποιητικό, στὰ
πλαίσια τῆς δευτερογενοῦς πρόληψης, ὅταν αὐτοὶ
παρουσιάζονται μὲ ὑποτροπιάζουσα εΚΤ (class
IΙaC).7 Ἡ ἀντιαρρυθμικὴ φαρμακευτικὴ θεραπεία
μὲ ἀμιωδαρόνη, ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, μπορεῖ νὰ
χρησιμοποιηθεῖ γιὰ τὴ συμπτωματικὴ ἀνακούφιση τῶν μετεμφραγματικῶν ἀσθενῶν μὲ διατηρημένη συστολικὴ λειτουργία τῆς ἀριστερῆς κοιλίας
(class IΙbB).7
Μὴ Ἰσχαιμικὴ Διατατικὴ Μυοκαρδιοπάθεια
(ΜΙΔΜΚ)
Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἰδιοπαθῆ διατατικὴ μυοκαρδιοπάθεια (ΙΔΜΚ), στὴν κατηγορία αὐτὴ περιλαμβάνονται ἀσθενεῖς μὲ ἕνα εὐρὺ φάσμα νοσημάτων ὅπως ἰογενεῖς καὶ ἄλλες μυοκαρδίτιδες,
βαλβιδικὲς καρδιοπάθειες, καρδιακὴ σαρκοείδωση, ἀμυλοείδωση καὶ ἄλλα διηθητικὰ νοσήματα,
οἰκογενεῖς ἀνωμαλίες κ.ἄ.
Ἡ ἐμφάνιση ἀπειλητικῶν γιὰ τὴ ζωὴ ἀρρυθμιῶν, ὅπως ἡ ἀναταχθεῖσα ΚΜ καὶ ἡ εΚΤ, ἔχουν
ἀποδεδειγμένα προγνωστικὴ σημασία στοὺς
ἀσθενεῖς αὐτούς. Σὲ ἀρκετὲς μελέτες, ἡ παρουσία ἀνεξήγητης συγκοπῆς σὲ ἀσθενεῖς μὲ ΜΙΔΜΚ
ἀποδείχτηκε ὅτι σχετίζεται μὲ αὐξημένο κίνδυνο
γιὰ αἰφνίδιο θάνατο, ἐνῶ οἱ ἀσθενεῖς αὐτοὶ ἐμφάνιζαν παρόμοια θνησιμότητα μὲ αὐτοὺς ποὺ
ἐπιβίωσαν ἀπὸ καταγεγραμμένη καρδιακὴ ἀνακοπή.11,22,23
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H ἀξία τῆς ἀνίχνευσης ἀσυμπτωματικῶν
κοιλιακῶν ἀρρυθμιῶν (μεΚΤ καὶ συχνῶν ΕΚΣ)
στοὺς ἀσθενεῖς μὲ ΜΙΔΜΚ, ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά,
εἶναι λιγότερο καλὰ ἀποδεδειγμένη συγκριτικὰ μὲ
αὐτοὺς μὲ ἰσχαιμικὴ καρδιακὴ νόσο. Ἡ ἐπίπτωση τῆς μεΚΤ στοὺς ἀσθενεῖς αὐτοὺς ποικίλλει σημαντικά, ἀπὸ 33% μέχρι 79%.20,24 Σὲ ἕναν ἀριθμὸ
μικρῶν μελετῶν παρατήρησης, παρατηρήθηκε μιὰ
σημαντικὴ συσχέτιση ἀνάμεσα στὴν παρουσία
μεΚΤ στὴν 24ωρη ΗΚΓραφική καταγραφὴ καὶ σὲ
αὐξημένη θνησιμότητα.11,25,26 Σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ παραπάνω, ἄλλες μελέτες ἀναφέρουν ὅτι ἡ παρουσία
μεΚΤ σὲ 24ωρο Holter ρυθμοῦ δὲν προβλέπει δυσμενῆ πρόγνωση σὲ ἀσθενεῖς μὲ ΜΙΔΜΚ.10,11,27 Ἡ
μελέτη GESICA (Grupo de Estudio de la Sobrevida
en la Insuficiencia Cardiaca en Argentina–Grupo
de Estudios Multicentricos en Argentina) ἀπὸ τὴν
ἄλλη κατέδειξε ὅτι σὲ ἀσθενεῖς μὲ καταγεγραμμένη μεΚΤ, ὁ κίνδυνος αἰφνίδιου θανάτου ἦταν
σημαντικὰ αὐξημένος σὲ σχέση μὲ τὸν μὴ αἰφνίδιο24, παρ' ὅλο ποὺ αὐτὸ ἦταν κάτι ποὺ δὲν ἐπιβεβαιώθηκε στὴ μελέτη CHF-STAT (Survival Trial
of Antiarrhythmic Therapy in Congestive Heart
Failure)20 μετὰ ἀπὸ προσαρμογὴ γιὰ διάφορες
παραμέτρους καὶ κυρίως γιὰ τὸ ΚΕΑΚ. Παρόμοια ἀποτελέσματα ἀνέφεραν καὶ οἱ ἐρευνητὲς
τῆς μελέτης PROMISE (Prospective Randomized
Milrinone Survival Evaluation), ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε σὲ 1.080 ἀσθενεῖς λειτουργικῆς τάξης
κατὰ NYHA III/IV ποὺ ἐμφάνιζαν ΚΕΑΚ ≤35%.28
Στὴν προοπτικὴ μελέτη Marburg Cardiomyopathy
Study29, ἡ ὁποία περιελάμβανε 343 ἀσθενεῖς μὲ
ΜΙΔΜΚ, ἡ παρουσία μεΚΤ στὸ 24ωρο Holter συσχετιζόνταν μὲ τάση γιὰ αὐξημένη ἐπίπτωση μείζονων ἀρρυθμιολογικῶν συμβαμάτων (ἐμμένουσα
ΚΤ, κοιλιακὴ μαρμαρυγὴ ἢ ΑΚΘ), χωρὶς στατιστικὴ σημαντικότητα. Κατὰ τὴ διάρκεια τῶν 52
μηνῶν παρακολούθησης, μείζονα ἀρρυθμιολογικὰ συμβάματα καταγράφησαν σὲ 46 ἀπὸ τοὺς 343
ἀσθενεῖς (13%). Οἱ ἀσθενεῖς μὲ ριπὲς τῶν 3-4 συστολῶν στὴν 24ωρη καταγραφὴ εἶχαν παρόμοια
πρόγνωση μὲ αὐτοὺς χωρὶς καταγραφὴ μεΚΤ. Ἡ
ἐπίπτωση τῶν μείζονων ἀρρυθμιολογικῶν συμβαμάτων κατὰ τὴ διάρκεια τῆς μακροχρόνιας παρακολούθησης αὔξανε σημαντικὰ ἀπὸ 2% τὸ χρόνο
σὲ ἀσθενεῖς χωρὶς καταγεγραμμένη μεΚΤ σὲ 10%
τὸ χρόνο σὲ ἀσθενεῖς μὲ καταγεγραμμένες ριπὲς
μεΚΤ περισσότερων ἀπὸ 10 ἐν σειρᾷ συστολῶν
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(p<0.05). Σὲ αὐτὴ τὴ μελέτη, ἡ διάρκεια, ἀλλὰ ὄχι
ἡ συχνότητα τῶν ριπῶν μεΚΤ, ἀναγνωρίστηκε ὡς
προβλεπτικὸς παράγοντας γιὰ μείζονα ἀρρυθμιολογικὰ συμβάματα. Παρ' ὅλα αὐτά, στὴν πολυπαραγοντικὴ ἀνάλυση, μόνο τὸ ΚΕΑΚ ἀποδείχθηκε
ὅτι ἔχει σημαντικὴ προβλεπτικὴ ἀξία γιὰ μείζονα
ἀρρυθμιολογικὰ συμβάματα, μὲ ἕνα σχετικὸ κίνδυνο 2,3 ἀνὰ 10% μείωση τοῦ ΚΕΑΚ.
Ἡ ἀντιαρρυθμικὴ φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ
ἀποτελεῖ βασικὴ θεραπευτικὴ ἐπιλογὴ γιὰ τοὺς
ἀσθενεῖς στὶς περιπτώσεις ποὺ αὐτοὶ εἶναι συμπτωματικοί, καταγράφεται ὑψηλὸ φορτίο ΕΚΣ
ἢ ἐμφανιστεῖ ταχυμυοκαρδιοπάθεια. Ὅταν αὐτὴ
εἶναι ἀπαραίτητη, περιλαμβάνει συνήθως τοὺς
β-ἀναστολεῖς καὶ τὰ φάρμακα τῆς κατηγορίας IΙΙ,
ὅπως ἡ σοταλόλη καὶ ἡ ἀμιωδαρόνη. Παρ' ὅλα
αὐτά, ἕνας σημαντικὸς ἀριθμὸς μελετῶν ἔδειξε
αὐξημένη θνησιμότητα μὲ τὴ χρήση τῶν ἀντιαρρυθμικῶν φαρμάκων τῶν κατηγοριῶν IA, IC καὶ
III.17,18,30 Τὸ φάρμακο ποὺ χρησιμοποιήθηκε εὐρέως
στοὺς ἀσθενεῖς αὐτοὺς ἦταν, ἀναμφίβολα, ἡ ἀμιωδαρόνη, ἀλλὰ ἡ ἀξία της στὴν πρόληψη τοῦ ΑΚΘ
εἶναι ἀκόμα ἀβέβαιη. Παρ' ὅλο ποὺ καταγράφηκε μειωμένη θνησιμότητα στὴ μελέτη GESICA μὲ
τὸ φάρμακο αὐτό, τὸ εὕρημα αὐτὸ δὲν ἐπιβεβαιώθηκε στὶς μελέτες CHF-STAT καὶ SCD-HeFT
(Sudden Cardiac Death in Heart Failure Trial)20,24,31,
ὅπου ἡ καρδιαγγειακὴ θνησιμότητα δὲν διέφερε
ἀνάμεσα σε αὐτοὺς μὲ μεΚΤ ποὺ βρίσκονταν ὑπὸ
χρόνια ἀγωγὴ μὲ ἀμιωδαρόνη καὶ αὐτοὺς ποὺ δὲν
ἐλάμβαναν φαρμακευτικὴ ἀντιαρρυθμικὴ θεραπεία. Δεδομένου ὅτι ἡ παρουσία μεΚΤ ἀποτελεῖ
δυνητικὸ προγνωστικὸ παράγοντα γιὰ ΑΚΘ, ἡ
θεραπεία μὲ ἀμιωδαρόνη πιθανολογεῖται ὅτι ἔχει
εὐνοϊκὴ ἐπίδραση στοὺς ἀσθενεῖς μὲ ΜΙΔΚ, αὐτὸ
ὅμως ἐπὶ τοῦ παρόντος παραμένει ὑπόθεση καὶ ἡ
ἐξαφάνιση τῆς μεΚΤ μὲ τὴ χρήση τοῦ φαρμάκου
δὲν συσχετίζεται ἀπαραίτητα μὲ μειωμένη ἐπίπτωση αἰφνίδιου θανάτου.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, οἱ κατευθυντήριες ὁδηγίες τοῦ 2015 τῆς ΕSC7 συνιστοῦν τὴν ἐμφύτευση
ΕΑΒΑ στὰ πλαίσια τῆς δευτερογενοῦς πρόληψης σὲ ἀσθενεῖς μὲ ΜΙΔΜΚ ποὺ ἐμφανίζονται μὲ
αἱμοδυναμικὰ ἀσταθῆ ἐμμένουσα ΚΤ ἢ κοιλιακὴ
μαρμαρυγὴ (ΚΜ) καὶ λαμβάνουν βέλτιστη φαρμακευτικὴ ἀγωγή, ἐφόσον τὸ προσδόκιμο ἐπιβίωσης
εἶναι τουλάχιστον 1 ἔτος καὶ τὸ λειτουργικὸ status
τοῦ ἀσθενοῦς ἱκανοποιητικὸ (class IA). Ἐπίσης,
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στὰ πλαίσια τῆς πρωτογενοῦς πρόληψης σὲ ἀσθενεῖς μὲ ΜΙΔΜΚ καὶ ΚΕΑΚ ≤35%, λειτουργικῆς
τάξης κατὰ NYHA II ἢ III, ποὺ βρίσκονται ὑπὸ
βέλτιστη φαρμακευτικὴ θεραπεία γιὰ χρονικὸ
διάστημα ≥3 μηνῶν, ἐφόσον καὶ πάλι τὸ προσδόκιμο ἐπιβίωσης εἶναι τουλάχιστον 1 ἔτος καὶ τὸ
λειτουργικὸ status τοῦ ἀσθενοῦς ἱκανοποιητικὸ
(class IΒ).7 Παρ' ὅλο ποὺ οἱ μελέτες AMIOVIRT
καὶ CAT δὲν κατέγραψαν πλεονεκτήματα ἀπὸ τὴ
θεραπεία ἐμφύτευσης ΕΑΒΑ σὲ σχέση μὲ τὴν ἀμιωδαρόνη, στὰ πλαίσια τῆς πρωτογενοῦς πρόληψης τῶν ἀσθενῶν μὲ ΜΙΔΜΚ, τόσο ἡ SCD-HeFT
καὶ ἡ DEFINITE ὅσο καὶ ἡ COMPANION ἀπέδειξαν τὴν ἀποτελεσματικότητα τῶν ΕΑΒΑ. Ἡ
μελέτη DEFINITE συμπεριέλαβε 458 ἀσθενεῖς μὲ
ΜΙΔΜΚ μὲ λειτουργικὸ στάδιο τάξης I–III κατὰ
NYHA καὶ ΚΕΑΚ ≤35%, στοὺς ὁποίους καταγράφονταν συχνὲς κοιλιακὲς ἀρρυθμίες (μεΚΤ ἢ
περισσότερες ἀπὸ 10 ΕΚΣ/ὥρα στὴν περιπατητικὴ 24ωρη ἠλεκτροκαρδιογραφία). Στοὺς ἀσθενεῖς
αὐτοὺς ὁ κίνδυνος γιὰ ΑΚΘ μειώθηκε σημαντικὰ
μὲ ἐμφύτευση ΕΑΒΑ, ἐνῶ παρατηρήθηκε καὶ μιὰ
τάση πρὸς μείωση στὴ συνολικὴ θνησιμότητα μὲ
τὴ συνδυασμένη φαρμακευτικὴ θεραπεία καὶ ἐμφύτευση ΕΑΒΑ σὲ σύγκριση μὲ τὴ χορήγηση μόνο
φαρμακευτικῆς θεραπείας. Παρ' ὅλα αὐτά, ἡ ἀξία
τῶν ΕΑΒΑ στὰ πλαίσια τῆς πρωτογενοῦς πρόληψης σὲ ἀσθενεῖς μὲ ΜΙΔΜΚ παραμένει ἀκόμα ἀπὸ
πολλοὺς ἀμφισβητήσιμη, λόγῳ τοῦ ὅτι δὲν ἔχει δειχθεῖ μείωση τῆς ὁλικῆς θνησιμότητας σὲ πολλὲς μελέτες μέχρι στιγμῆς. Μόνο ἡ μελέτη COMPANION,
ἡ ὁποία συμπεριέλαβε τόσο “ἰσχαιμικοὺς’’ ἀσθενεῖς ὅσο καὶ ἀσθενεῖς μὲ ΜΙΔΜΚ, καὶ ἡ ὁποία
συνέκρινε τὴ θεραπεία ἐπανασυγχρονισμοῦ μὲ
ΕΑΒΑ, τὴ θεραπεία ἐπανασυγχρονισμοῦ χωρὶς
ΕΑΒΑ καὶ τὴ φαρμακευτικὴ θεραπεία μὲ ἀμιωδαρόνη σὲ ἀσθενεῖς μὲ προχωρημένη καρδιακὴ
ἀνεπάρκεια (ΝΥΗΑ III- IV), ἔδειξε στατιστικὰ
σημαντικὴ μείωση τῶν αἰφίδιων καρδιακῶν θανάτων στοὺς ἀσθενεῖς μὲ ΕΑΒΑ συγκριτικὰ μὲ
τὴ βέλτιστη φαρμακευτικὴ ἀγωγή.32 Σὲ κάθε περίπτωση, οἱ συστάσεις γιὰ τὴν ἐμφύτευση ΕΑΒΑ
βασίζονται κυρίως στὸ ΚΕΑΚ καὶ τὸ λειτουργικὸ
στάδιο κατὰ NYHA. Ἡ χρήση τῆς ἀμιωδαρόνης
σὲ ΜΙΔΜΚ ἀφορᾶ κυρίως στοὺς ἀσθενεῖς ποὺ
φέρουν ἤδη ΕΑΒΑ σὲ περιπτώσεις ἐπανειλημμένων ἐκφορτίσεων τῆς συσκευῆς (class IΙaC), ἐνῶ ἡ
φαρμακευτικὴ θεραπεία δὲν θὰ πρέπει νὰ χρησι-
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μοποιεῖται σὲ ἀσυμπτωματικοὺς ἀσθενεῖς μὲ μεΚΤ
(class IΙbB).7
Παρὰ τὸ ὅτι ἡ προγνωστικὴ ἀξία τῆς προγραμματισμένης κοιλιακῆς διέγερσης σὲ ἀσθενεῖς
μὲ ΜΙΔΜΚ, συμπεριλαμβανομένων καὶ αὐτῶν μὲ
μεΚΤ, παραμένει ἀμφιλεγόμενη, ὑπάρχουν σήμερα στοιχεῖα ὅτι ἡ πρόκληση κοιλιακῶν ἀρρυθμιῶν στὸ ἠλεκτροφυσιολογικὸ ἐργαστήριο εἶναι
ἐνδεικτικὴ αὐξημένης πιθανότητας μελλοντικῆς
πρόσφορης χρήσης θεραπειῶν ἑνὸς ΕΑΒΑ, καὶ
ἑπομένως θὰ μποροῦσε νὰ θεωρηθεῖ ὡς χρήσιμο
ἐργαλεῖο στὴ διαστρωμάτωση κινδύνου.33,34 Στὰ
πλαίσια αὐτά, στὶς πρόσφατα δημοσιευθεῖσες
(2015) κατευθυντήριες ὁδηγίες τῆς ΕSC, ἀναφέρεται ὅτι ἡ προγραμματισμένη κοιλιακὴ διέγερση
μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ στὴ διαστρωμάτωση
κινδύνου τοῦ ΑΚΘ μὲ ἔνδειξη “class IIbB’’.7
Ἡ θεραπεία κατάλυσης μέσῳ καθετῆρα ἔχει
ἐπίσης χρησιμοποιηθεῖ μὲ ἐπιτυχία σὲ ἀσθενεῖς μὲ
ΜΙΔΜΚ, ὅπου ὁ στόχος γιὰ τὴν κατάλυση συχνὰ
ἐντοπίζεται στὴν ἐπικαρδιακὴ ἐπιφάνεια τῶν
κοιλιῶν. Ἡ μακροχρόνια ἀποτελεσματικότητα
εἶναι, παρ' ὅλα αὐτά, λιγότερο καλὰ μελετημένη
σὲ σχέση μὲ τοὺς ἀσθενεῖς μὲ ἰσχαιμικὴ μυοκαρδιοπάθεια. Σὲ μιὰ πρόσφατη συγκριτικὴ μελέτη
(HELP-VT) ἀνάμεσα σε ἀσθενεῖς μὲ ἰσχαιμικὴ
μυοκαρδιοπάθεια καὶ ΜΙΔΜΚ, παρ' ὅλα αὐτά,
ἡ κατάλυση εἶχε ἐπιτυχία μόνο στὸ 18,3% τῶν
ἀσθενῶν μὲ ΜΙΔΜΚ.35 Ἐπιπλέον, παρ' ὅλο ποὺ
τὰ ἀποτελέσματα εἶναι ἐνθαρρυντικά, ἡ μακροχρόνια ἐπιτυχία τῆς θεραπείας κατάλυσης γιὰ τὴν
ἐμμένουσα ἀδιάκοπη μονόμορφη ΚΤ σὲ ἀσθενεῖς
μὲ μὴ ἰσχαιμικὴ μυοκαρδιοπάθεια εἶναι λιγότερο
καλὰ καταγεγραμμένη σὲ σχέση μὲ τὴν ἰσχαιμικὴ
καρδιακὴ νόσο.6 Στὶς τρέχουσες κατευθυντήριες
ὁδηγίες τῆς ΕSC συνιστᾶται ἡ θεραπεία κατάλυσης, κυρίως ὅταν ἡ κοιλιακὴ ταχυαρρυθμία εἶναι
τοῦ τύπου τῆς “bundle branch re-entry ventricular
tachycardia’’ τῆς ἀνθεκτικῆς στὴ φαρμακευτικὴ
θεραπεία (class IΒ), ἐνῶ σὲ ἄλλες μορφὲς κοιλιακῆς ταχυαρρυθμίας ἀνθεκτικῆς στὴ φαρμακευτικὴ θεραπεία ἡ ἔνδειξη εἶναι λιγότερο ἰσχυρὴ (class
IIbC).7
Ἀρρυθμιογόνος Δυσπλασία/Μυοκαρδιοπάθεια
τῆς Δεξιᾶς Κοιλίας (Arrhythmogenic right
ventricular cardiomyopathy-dysplasia, ARVC/D)
Ἡ κληρονομικὴ αὐτὴ αὐτοσωματικὴ ἐπικρα-

τοῦσα διαταραχὴ ἔχει, ὅπως εἶναι γνωστό, προοδευτικὴ ἐξέλιξη καὶ συσχετίζεται μὲ αὐξημένο
κίνδυνο γιὰ ΑΚΘ. Στὰ διαγνωστικὰ εὑρήματα
περιλαμβάνεται ἡ ἀντικατάσταση τοῦ μυοκαρδιακοῦ ἀπὸ ἰνω-λιπώδη ἱστό, ἡ ὁποία συνήθως ξεκινάει ἀπὸ τὴ δεξιὰ κοιλία καὶ σταδιακὰ μπορεῖ
νὰ ἐξελιχθεῖ καὶ νὰ καταλάβει καὶ τὴν ἀριστερὴ
κοιλία. Τὰ κριτήρια γιὰ τὴ διάγνωση διαμορφώθηκαν τὸ 2010, καὶ προκειμένου αὐτὴ νὰ πιστοποιηθεῖ, συχνὰ ἀπαιτεῖται ἡ διενέργεια Μαγνητικῆς Τομογραφίας καρδιᾶς (cardiac Μagnetic
Resonance Imaging, cMRI).36
Ταυτόχρονα, ἡ ἔκτοπη κοιλιακὴ δραστηριότητα, συχνὰ σύμπλοκη, ἀποτελεῖ σύνηθες εὕρημα
στοὺς ἀσθενεῖς μὲ ARVC/D. Οἱ ΕΚΣ καὶ ἡ κοιλιακὴ ταχυκαρδία ἔχουν, συνήθως, ὡς σημεῖο προέλευσης τὸ ἐλεύθερο τοίχωμα τῆς δεξιᾶς κοιλίας
καὶ εἶναι τὶς περισσότερες φορὲς ἐπικαρδιακῆς
προέλευσης. Σὲ ἀσθενεῖς μὲ συχνὲς ΕΚΣ ἢ ριπὲς
μεΚΤ τὴν πρώτη γραμμὴ τῆς θεραπείας ἀποτελοῦν οἱ β-ἀναστολεῖς γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν
συμπτωμάτων.7 Ἡ ἀμιωδαρόνη, ἀπὸ τὴν ἄλλη
μεριά, χρησιμοποιεῖται σὲ ἀσθενεῖς μὲ συχνὲς ΕΚΣ
ἢ ριπὲς μεΚΤ, σὲ δυσανεξία ἢ ἐμφάνιση ἀνεπιθύμητων ἐνεργειῶν ἀπὸ τοὺς β-ἀναστολεῖς.7 Σὲ πολλοὺς ἀσθενεῖς μὲ ARVC/D ἀπαιτεῖται ἡ τοποθέτηση ἑνὸς ΕΑΒΑ στὰ πλαίσια τῆς πρόληψης ἀπὸ
ΑΚΘ, ὅπως σὲ αὐτοὺς μὲ ἱστορικὸ ἀποτραπέντος
ΑΚΘ καὶ αἱμοδυναμικὰ ἀσταθῆ ΚΤ (class IC) καὶ
σὲ αὐτοὺς μὲ αἱμοδυναμικὰ σταθερὴ ἐΚΤ (class
IΙaΒ).7 Σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις εἶναι ἀπαραίτητη
ἡ μεταμόσχευση καρδιᾶς, καθὼς ἡ νόσος ἐξελίσσεται. Ἡ θεραπεία κατάλυσης μὲ καθετῆρα χρησιμοποιεῖται κυρίως σὲ συμπτωματικοὺς ἀσθενεῖς μὲ
συχνὲς ΕΚΤ ἢ ΚΤ, ἀνθεκτικοὺς στὴ φαρμακευτικὴ ἀγωγή, γιὰ τὴ βελτίωση τῶν συμπτωμάτων καὶ
τὴν ἀποτροπὴ τῶν ἐκφορτίσεων τοῦ ΕΑΒΑ (class
IΙaΒ),7 ἀλλὰ συχνὰ εἶναι παρηγορητική, καθὼς οἱ
ἀρρυθμίες ὑποτροπιάζουν.
Οἱ Διαυλοπάθειες
Οἱ ἰοντικὲς καναλοπάθειες ἢ διαυλοπάθειες
συνιστοῦν μιὰ ὁμάδα νοσημάτων ποὺ περιλαμβάνει ὀντότητες ὅπως τὸ σύνδρομο Brugada, τὸ
σύνδρομο μακροῦ- QT διαστήματος (long-QT
syndrome, LQTS), τὸ σύνδρομο βραχέος- QT διαστήματος (short-QT syndrome, SQTS) καὶ τὴν Κατεχολαμινεργικὴ Πολύμορφη Κοιλιακὴ ταχυκαρ-
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δία (catecholaminergic polymorphic ventricular
tachycardia, CPVT). Οἱ ἀσθενεῖς μπορεῖ, ἐπίσης,
νὰ παρουσιαστοῦν μὲ ἐπαναλαμβανόμενη ἔκτοπη
κοιλιακὴ δραστηριότητα, ἡ ὁποία, σὲ ὁρισμένες
περιπτώσεις, εἶναι ἐνδεικτικὴ ἠλεκτρικῆς ἀστάθειας, ἰδιαίτερα δυσμενοῦς πρόγνωσης καὶ ΑΚΘ,
ὅταν παραμένει χωρὶς θεραπεία.37 Παρ' ὅλο ποὺ
ἡ ἐμφύτευση ΕΑΒΑ συστήνεται σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις, ἰδιαίτερα σὲ συμπτωματικοὺς ἀσθενεῖς,
δὲν ἔχει ἀποδειχθεῖ, μέχρι στιγμῆς, ὅτι ἡ ἀνίχνευση
μεΚΤ ἢ συχνῶν ΕΚΣ στὸ ΗΚΓ 12-ἀπαγωγῶν, στὴν
24ωρη ΗΚΓραφική καταγραφὴ ἢ στὴ δοκιμασία
κόπωσης ἔχει κάποια προγνωστικὴ ἀξία στὴν καθοδήγηση τῆς θεραπείας.
Σὲ ἀσθενεῖς μὲ τὸ σύνδρομο Brugada δὲν
ὑπάρχουν μέχρι σήμερα συστηματικὲς μελέτες,
οἱ ὁποῖες νὰ ἐξετάζουν τὴν προγνωστικὴ σημασία τῆς μεΚΤ, ἐνῶ ὑπάρχει γενικὰ συμφωνία τῶν
εἰδικῶν στὸ ὅτι οἱ συμπτωματικοὶ ἀσθενεῖς ποὺ
παρουσιάζονται μὲ συγκοπή ἢ ἀναταχθεῖσα καρδιακὴ ἀνακοπὴ θὰ πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζονται
μὲ ἐμφύτευση ΕΑΒΑ. Σύμφωνα μὲ τὶς ἰσχύουσες
κατευθυντήριες ὁδηγίες τῆς ESC7 ὅσο καὶ μὲ πρόσφατο κείμενο συμφωνίας τῶν εἰδικῶν (expert
consensus statement)38 τῶν HRS/EHRA/APHRS,
ἡ ἐμφύτευση ΕΑΒΑ συνιστᾶται (class I) σὲ ἀσθενεῖς μὲ διάγνωση συνδρόμου Brugada οἱ ὁποῖοι:
(α) εἶναι ἐπιζῶντες καρδιακῆς ἀνακοπῆς ἢ/καὶ
(β) ἔχουν καταγεγραμμένη αὐτόματη ἐμμένουσα
ΚΤ μὲ ἢ χωρὶς συγκοπή. Ἐπιπλέον, ἡ ἐμφύτευση ΕΑΒΑ μπορεῖ νὰ εἶναι χρήσιμη (class IIa) σὲ
ἀσθενεῖς μὲ αὐτόματο τύπου Ι ΗΚΓ καὶ ἱστορικὸ
συγκοπῆς, ποὺ πιστεύεται ὅτι εἶναι πιθανὸ νὰ
προκλήθηκε ἀπὸ κοιλιακὲς ἀρρυθμίες. Ἀπὸ τὴν
ἄλλη μεριά, ἡ ἐμφύτευση ΕΑΒΑ μπορεῖ νὰ συζητηθεῖ (class IIb) σὲ ἀσθενεῖς μὲ διάγνωση συνδρόμου Brugada, στοὺς ὁποίους προκαλεῖται ΚΜ
κατὰ τὴ διάρκεια τῆς προγραμματισμένης κοιλιακῆς διέγερσης στὸ ἠλεκτροφυσιολογικὸ ἐργαστήριο. Ἡ ἐμφύτευση ΕΑΒΑ δὲν ἐνδείκνυται σὲ
ἀσυμπτωματικοὺς ἀσθενεῖς μὲ ΗΚΓ τύπου Ι ποὺ
ἀποκαλύπτεται φαρμακευτικὰ ἢ στὴ βάση ἑνὸς
θετικοῦ οἰκογενειακοῦ ἱστορικοῦ ΑΚΘ καὶ μόνο
(σημ. ἀναφέρεται ὡς “class III’’ στὶς συστάσεις
τῶν HRS/EHRA/APHRS).38 Ἐπιπλέον, σύμφωνα
μὲ τὶς κατευθυντήριες ὁδηγίες τοῦ 2015 τῆς ESC7
ἡ θεραπεία κατάλυσης μπορεῖ νὰ ἔχει θέση (class
IIb) σὲ ἀσθενεῖς μὲ ἱστορικὸ ἠλεκτρικῆς θύελλας
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ἢ ἐπανειλημμένων πρόσφορων ἐκφορτίσεων τοῦ
ΕΑΒΑ. Ἡ παραδοσιακὴ φαρμακευτικὴ θεραπεία
μὲ κινιδίνη ἔχει θέση πλέον μόνο ἐναλλακτικά
της ἐμφύτευσης ΕΑΒΑ, ὅταν ὑπάρχει ἀντένδειξη ἢ ἄρνηση τοῦ ἀσθενοῦς ἢ σὲ συνυπάρχουσες
ὑπερκοιλιακὲς ἀρρυθμίες, καθὼς καὶ στὴν ὀξεῖα
φάση στὴ θεραπεία τῆς ἠλεκτρικῆς θύελλας στοὺς
ἀσθενεῖς αὐτοὺς (class IIa).7 Ἡ ἠλεκτρικὴ θύελλα
μπορεῖ, τέλος, νὰ ἀντιμετωπιστεῖ καὶ μὲ τὴ χρήση
τῆς ἰσοπροτερενόλης (class IIa).7
Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, οἱ ἀσθενεῖς μὲ LQTS
μπορεῖ νὰ παρουσιαστοῦν μὲ ἐπεισόδια μακρῶν
ριπῶν μεΚΤ, τὰ ὁποῖα μπορεῖ νὰ ἐκφυλιστοῦν σὲ
ΚΜ.39 Ἐπιπλέον, τὰ συμπλέγματα QRS τῆς πολύμορφης ΚΤ τύπου torsade de pointes, μπορεῖ νὰ
παρουσιαστοῦν ὡς ἐπεισόδια μεΚΤ, μὲ τυπικὰ
μακρὸ συζευκτικὸ διάστημα στὴν ἀρχικὴ συστολὴ τοῦ torsade. Ἀκόμα, ἡ ταχυκαρδία, ἡ ὁποία συνήθως ἐμφανίζεται μετὰ ἀπὸ περίοδο βραδυκαρδίας ἢ μακρᾶς παύσης μετὰ ἀπό ΕΚΣ, εἶναι συχνὰ
ἐπαναληπτικὴ καὶ δύναται νὰ πυροδοτήσει ΚΜ.11
Ὡστόσο, περιοδικές, ἀσυμπτωματικὲς ριπὲς πολύμορφης μεΚΤ εἶναι ἐπίσης συχνές. Σὲ ἀσθενεῖς
μὲ ὑποτροπιάζουσα συγκοπή, παρὰ τὴ θεραπεία
μὲ β-ἀναστολεῖς, καθὼς καὶ σὲ ἀσυμπτωματικοὺς
ἀσθενεῖς μὲ QTc >550 ms καί, συμπληρωματικά, σὲ
περιπτώσεις παρουσίας καὶ ἄλλων παραγόντων
κινδύνου, θὰ πρέπει νὰ τίθεται τὸ ἐνδεχόμενο ἐμφύτευσης ΕΑΒΑ.40 Σύμφωνα μὲ τὶς κατευθυντήριες ὁδηγίες τοῦ 2015 τῆς ESC7 ἡ θεραπεία μὲ ΕΑΒΑ
ταυτοχρόνως μὲ τὴ χρήση τῶν β-ἀναστολέων συνιστᾶται: (α) σὲ ἀσθενεῖς μὲ LQTS καὶ προηγούμενη καρδιακὴ ἀνακοπὴ (class IΒ), (β) σὲ ἀσθενεῖς μὲ LQTS καὶ συγκοπή ἢ/καὶ καταγεγραμμένη
ΚΤ (class IIaΒ), (γ) σὲ ἀσυμπτωματικοὺς ἀσθενεῖς
μὲ LQTS καὶ ἐπιβεβαιωμένη μετάλλαξη τύπου
KCNH2 ἢ SCN5A ὅταν QTc >550 ms (class IIbC).
Παρομοίως, σύμφωνα μὲ τὸ πρόσφατο “expert
consensus statement’’ τῶν HRS/EHRA/APHRS38 ἡ
ἐμφύτευση ΕΑΒΑ συνιστᾶται σὲ ἀσθενεῖς μὲ διάγνωση LQTS, ποὺ ἐπέζησαν ἀπὸ καρδιακὴ ἀνακοπὴ (class I). Ἐπίσης ἡ ἐμφύτευση ΕΑΒΑ εἶναι
χρήσιμη (class IIa) σὲ ἀσθενεῖς μὲ LQTS, ποὺ ἐμφάνισαν ὑποτροπιάζοντα συγκοπτικὰ ἐπεισόδια,
ἐνῶ βρίσκονταν ὑπὸ θεραπεία μὲ β-ἀναστολεῖς.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ ἡ τοποθέτηση ΕΑΒΑ δὲν συνιστάται (class III) σὲ ἀσυμπτωματικοὺς ἀσθενεῖς
μὲ LQTS, στοὺς ὁποίους δὲν ἔχει δοκιμαστεῖ ἡ χο-
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ρήγηση β-ἀναστολέων. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴ θεραπεία μὲ
β-ἀναστολεῖς ποὺ συστήνεται σὲ ὅλους τους ἀσθενεῖς μὲ κλινικὴ διάγνωση LQTS (class IΒ), ἀλλὰ
ἀκόμα καὶ στοὺς φορεῖς μετάλλαξης σχετιζόμενης μὲ LQTS παρὰ τὸ φυσιολογικὸ QT διάστημα
(class IIaB), ἡ φαρμακευτικὴ θεραπεία μὲ ἀναστολεῖς τῶν διαύλων Νατρίου μπορεῖ ἀκόμα νὰ δοκιμαστεῖ σὲ ἄτομα μὲ LQTS3 καὶ QTc >550 ms (class
IIbC).7 Ἡ συμπαθητικὴ ἀπονεύρωση ἀποτελεῖ μιὰ
ἐναλλακτικὴ θεραπεία στοὺς ἀσθενεῖς μὲ LQTS,
σὲ περιπτώσεις ὅπου ἡ χορήγηση β-ἀναστολέων
ἀντενδείκνυται, εἶναι ἀναποτελεσματικὴ ἢ μὴ ἀνεκτή, ἢ σὲ περιπτώσεις ὅπου ἡ ἐμφύτευση ΕΑΒΑ
ἀντενδείκνυται ἢ δὲν τὴν ἐπιθυμεῖ ὁ ἀσθενὴς ἢ σὲ
περιπτώσεις ἀσθενῶν ποὺ φέρουν ΕΑΒΑ, ἀλλὰ
καταγράφονται πολλαπλὲς ἐκφορτίσεις τῆς συσκευῆς (class IIaC).7
Σὲ ἀσθενεῖς μὲ τὴν οἰκογενὴ CPVT, ἡ ἄσκηση μπορεῖ νὰ πυροδοτήσει τὴν ἐμφάνιση μεΚΤ.
Ἑπομένως, ἡ πρόκληση μεΚΤ κατὰ τὴ διάρκεια
ἄσκησης σὲ κυλιώμενο τάπητα ἀποτελεῖ βασικὴ
διαγνωστικὴ μέθοδο γιὰ τὴν πιστοποίηση τῆς διαυλοπάθειας αὐτῆς. Ἡ χορήγηση β-ἀναστολέων
καὶ/ἢ ἀναστολέων διαύλων ἀσβεστίου ἀποτελεῖ
παραδοσιακὰ τὴ θεραπεία ἐκλογῆς.7,41 Στὶς κατευθυντήριες ὁδηγίες τῆς ESC ἀναφέρονται οἱ
β-ἀναστολεῖς ὡς ἡ ἐνδεικνυόμενη θεραπεία σὲ
ἀσθενεῖς μὲ CPVT (class IC), ἀλλὰ ἐπίσης καὶ σὲ
συγγενεῖς ἀσθενῶν θετικοὺς στὸ γονιδιακὸ ἔλεγχο, ἀκόμα καὶ ἂν ἡ δοκιμασία κόπωσης εἶναι ἀρνητικὴ (class IIaC).(7) Συμπληρωματικὰ τῶν β-ἀναστολέων σὲ ἀσθενεῖς ποὺ φέρουν ΕΑΒΑ, ἀλλὰ
παρουσιάζουν πολλαπλὲς ἐκφορτίσεις, καθὼς καὶ
σὲ αὐτοὺς ποὺ δὲν εἶναι δυνατὴ ἢ ἀντενδείκνυται
ἡ ἐμφύτευση ΕΑΒΑ, ἀλλὰ ἐμφανίζουν συγκοπὴ
ἢ καταγεγραμμένη κοιλιακὴ ταχυκαρδία, συνιστᾶται νὰ χορηγεῖται ἡ φλεκαϊνίδη (class IIaC).7
Ἡ ἐμφύτευση ΕΑΒΑ συνιστᾶται συμπληρωματικὰ τῆς θεραπείας μὲ β-ἀναστολεῖς (μὲ ἢ χωρὶς
φλεκαϊνίδη) σὲ ἀσθενεῖς μὲ CPVT ποὺ ἐπέζησαν
καρδιακῆς ἀνακοπῆς ἢ ὅταν ὑπάρχει καταγεγραμμένη στὸ ἱστορικὸ ὑποτροπιάζουσα συγκοπὴ ἢ πολύμορφη/ἀμφίδρομη ΚΤ παρὰ τὴ βέλτιστη
φαρμακευτικὴ θεραπεία (class IC).7,38,41 Στὸ “expert
consensus statement’’ τῶν HRS/EHRA/APHRS38 ἡ
τοποθέτηση ΕΑΒΑ δὲν συνιστᾶται (class III) ὡς ἡ
μόνη θεραπεία σὲ ἀσυμπτωματικὰ ἄτομα.
Τέλος, ἡ ἐμφύτευση ΕΑΒΑ συνιστᾶται (class
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I) σὲ συμπτωματικοὺς ἀσθενεῖς μὲ σύνδρομο βραχέος- QT διαστήματος οἱ ὁποῖοι: (α) εἶναι ἐπιζῶντες καρδιακῆς ἀνακοπῆς ἢ/καὶ (β) ἔχουν καταγεγραμμένη αὐτόματη ἐμμένουσα ΚΤ μὲ ἢ χωρὶς
συγκοπή.7,38 Σύμφωνα μὲ τὶς τρέχουσες κατευθυντήριες ὁδηγίες τῆς ESC7, ἐναλλακτικὰ τῆς ἐμφύτευσης ΕΑΒΑ, ὅταν αὐτὴ ἐνδείκνυται ἀλλὰ δὲν
εἶναι δυνατή, καθὼς καὶ σὲ περιπτώσεις ἀσυμ
πτωματικῶν ἀσθενῶν μὲ SQTS, ὅπου αὐτὴ δὲν
ἐνδείκνυται ἀλλὰ ὑπάρχει θετικὸ οἰκογενειακὸ
ἱστορικὸ ΑΚΘ, μπορεῖ νὰ χορηγηθεῖ ἀντιαρρυθμικὴ φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ μὲ κινιδίνη ἢ σοταλόλη. Ἀντίθετα, σύμφωνα μὲ τὸ κείμενο συμφωνίας
τῶν εἰδικῶν τῶν HRS/EHRA/APHRS, ἡ ἐμφύτευση ΕΑΒΑ μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει πιθανὴ θεραπεία (class IIb) σὲ ἀσυμπτωματικοὺς ἀσθενεῖς μὲ
τὴ διαυλοπάθεια αὐτὴ καὶ οἰκογενιακὸ ἱστορικὸ
ΑΚΘ.38
Ὑπερτροφικὴ Μυοκαρδιοπάθεια (ΥΜΚ)
Αὐτόματη κοιλιακὴ ἐκτοπία καταγράφεται
συχνὰ καὶ σὲ ἄλλες κληρονομικὲς ἢ ἐπίκτητες μυοκαρδιοπάθειες συμπεριλαμβανομένης τῆς Ὑπερτροφικῆς Μυοκαρδιοπάθειας. Ἡ παρουσία αὐτόματης κοιλιακῆς ἐκτοπίας σὲ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις
μπορεῖ νὰ συσχετίζεται μὲ δυσμενῆ πρόγνωση καὶ
ἑπομένως ὅταν καταγράφεται θὰ πρέπει νὰ ἀκολουθεῖ ἐνδελεχὴς καρδιολογικὴ ἐκτίμηση.
Σὲ μιὰ μελέτη μὲ τὴ χρήση 24ωρης ΗΚΓραφικῆς καταγραφῆς διαπιστώθηκε ὅτι 88% τῶν
ἀσθενῶν μὲ ΥΜΚ εἶχαν ΕΚΣ περιλαμβανομένων
12% μὲ >500 ΕΚΣ/24ωρο, 42% μὲ τὴ μορφὴ ζευγῶν,
37% μὲ τὴ μορφὴ εΚΤ καὶ 31% μὲ τὴ μορφὴ μεΚΤ.42
Μέχρι σήμερα ὑπάρχουν ἀνεπαρκῆ στοιχεῖα γιὰ
νὰ ὑποστηρίξουν ὅτι οἱ συχνὲς ΕΚΣ, ὅταν αὐτὲς
παρατηροῦνται, εἶναι ἐνδεικτικὲς αὐξημένου κινδύνου ἐμμένουσας κοιλιακῆς ἀρρυθμίας σὲ ἀσθενεῖς μὲ ΥΜΚ. Παρὰ τὸ ὅτι συχνὰ καταγράφονται
στὸν πληθυσμὸ αὐτό, ἔχουν χαμηλὴ θετική, ἀλλὰ
ὑψηλὴ ἀρνητικὴ προγνωστικὴ ἀξία γιὰ ἐπικείμενο
ΑΚΘ. Παρὰ τὸ ὅτι ἔχει ὑποστηριχθεῖ ὅτι ἡ μεΚΤ
ἔχει προγνωστικὴ σημασία σὲ ἀσθενεῖς μὲ ΥΜΚ,
μόνο ὅταν εἶναι ἐπαναληπτική, παρατεταμένης
διάρκειας ἢ ὅταν συνοδεύεται ἀπὸ συμπτώματα,
σὲ μιὰ πρόσφατη μελέτη μὲ 531 ἀσθενεῖς, δὲν ἀποδείχθηκε συσχέτιση ἀνάμεσα στὴ συχνότητα, τὴ
διάρκεια ἢ τὸ ρυθμὸ ἐμφάνισης τῶν ἐπεισοδίων
τῆς μεΚΤ καὶ τὴν πιθανότητα ΑΚΘ.43 Εἶναι ἐνδια
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φέρον, ὡστόσο, ἡ μεΚΤ συσχετιζόταν μὲ σημαντικὴ αὔξηση τοῦ κινδύνου γιὰ ΑΚΘ στοὺς νέους
ἀσθενεῖς μὲ ΥΜΚ.43 Ὑπάρχουν ἀντικρουόμενα
στοιχεῖα σὲ σχέση μὲ τὴ βελτίωση τῆς πρόγνωσης
μὲ τὴ χορήγηση ἀμιωδαρόνης, ὡστόσο στὶς περισσότερες μελέτες δὲν διαπιστώθηκε κάτι τέτοιο.44
Γενικά, ἡ θεραπεία τῶν ΕΚΣ ἔχει θέση βασικὰ σὲ
συμπτωματικοὺς ἀσθενεῖς, ἐνῶ ἂν διαπιστωθεῖ
παρουσία παραγόντων ὑψηλοῦ κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς καταγραφῆς μεΚΤ σὲ νέα
ἄτομα, δικαιολογεῖται ἡ ἐμφύτευση ΕΑΒΑ στοὺς
ἀσθενεῖς αὐτοὺς μὲ ΥΜΚ στὰ πλαίσια τῆς πρωτογενοῦς πρόληψης.45 Μὲ βάση τὶς πρόσφατα δημοσιευθεῖσες κατευθυντήριες ὁδηγίες τῆς ESC7, ἡ θεραπεία μὲ ΕΑΒΑ συνιστᾶται σὲ ἀσθενεῖς μὲ ΥΜΚ
ποὺ ἐπιβίωσαν καρδιοαναπνευστικῆς ἀνακοπῆς
συνεπείᾳ ΚΤ ἢ ΚΜ ἢ σὲ αὐτοὺς μὲ καταγεγραμμένη εΚΤ συνοδευόμενη ἀπὸ αἱμοδυναμικὴ ἀστάθεια ἢ συγκοπή, ἐφόσον τὸ προσδόκιμο ἐπιβίωσης
εἶναι τουλάχιστον 1 ἔτος (class IB). Ἐπιπλέον, στὰ
πλαίσια τῆς πρωτογενοῦς πρόληψης συστήνεται ἡ
τοποθέτηση ΕΑΒΑ σὲ ἀσθενεῖς μὲ ΥΜΚ, ὅταν ὁ
πενταετὴς κίνδυνος γιὰ ΑΚΘ εἶναι ≥6% μὲ ἔνδειξη
“class IΙaΒ’’, ὅταν ὁ πενταετὴς κίνδυνος γιὰ ΑΚΘ
εἶναι ≥4% καὶ <6% μὲ ἔνδειξη “class IΙbΒ’’, ἀλλὰ
καὶ ὅταν ὁ πενταετὴς κίνδυνος γιὰ ΑΚΘ εἶναι
<4% μὲ ἔνδειξη “class IΙbΒ’’, ἀρκεῖ νὰ ὑπάρχουν
κλινικὰ εὑρήματα ἀποδεδειγμένης προγνωστικῆς
σημασίας.7,46 Στὴν περίπτωση τῆς ἐμφύτευσης στὰ
πλαίσια τῆς πρωτογενοῦς πρόληψης θὰ πρέπει ἡ
ἀπόφαση νὰ ἐξατομικεύεται καὶ νὰ συνεκτιμῶνται οἱ κοινωνικοοικονομικὲς καὶ ψυχοκοινωνικὲς ἐπιπτώσεις τῆς ἐμφύτευσης τοῦ ΕΑΒΑ στὴν
καθημερινὴ ζωὴ τοῦ ἀσθενοῦς.7 Γιὰ τὴν ἐκτίμηση
τοῦ πενταετοῦς κινδύνου προτάθηκαν πρόσφατα διαφορετικὰ συστήματα διαστρωμάτωσης γιὰ
ἀσθενεῖς ≥16 ἐτῶν (HCM Risk-SCD calculator) καὶ
γιὰ παιδιατρικοὺς ἀσθενεῖς.46
Συγγενεῖς Καρδιοπάθειες (ΣΚ)
Παρὰ τὸ ὅτι οἱ μεμονωμένες ἔκτακτες κοιλιακὲς συστολὲς καὶ οἱ βραχεῖες ριπὲς μὴ-ἐμμένουσας
κοιλιακῆς ταχυκαρδίας (ΚΤ) εἶναι σχετικὰ συχνὰ
εὑρήματα, ἡ ἐμμένουσα κοιλιακὴ ταχυαρρυθμία
εἶναι σπάνιο εὕρημα τὶς πρῶτες δυὸ δεκαετίες
στοὺς ἀσθενεῖς μὲ ΣΚ (σημ. ἡ ἐτήσια ἐπίπτωση
φτάνει τὸ 0,1-0,2%).47 Μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου καὶ αὐξανομένης τῆς ἡλικίας, ἡ πιθανότητα
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ΚΤ καὶ ΑΚΘ αὐξάνεται σημαντικά, ἰδιαίτερα
στὴν ὑποομάδα τῶν ἀσθενῶν μὲ ἔλλειμμα μεσοκοιλιακοῦ διαφράγματος μετὰ ἀπό κοιλιοτομὴ μὲ
ἢ χωρὶς τὴν τοποθέτηση ἐμβαλώματος (patching).
Φαίνεται ὅτι σημαντικὸ ρόλο στὴν ἐμφάνιση τῆς
ΚΤ παίζει ἡ παρουσία χειρουργικῶν οὐλῶν στὸ
κοιλιακὸ μυοκάρδιο σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν παρουσία περιοχῶν, ποὺ λειτουργοῦν ὡς φραγμοὶ στὴ
φυσιολογικὴ ἀγωγιμότητα (ὅπως τὰ rim τοῦ δια
φραγματικοῦ ἐλλείμματος καὶ οἱ δακτύλιοι τῶν
βαλβίδων).48 Ἀποτέλεσμα αὐτῶν εἶναι ἡ δημιουργία κυκλωμάτων μακροεπανεισόδου στὸ μυοκάρδιο, ποὺ ἀποτελοῦν τὸ ὑπόστρωμα τῆς ἀρρυθμίας.
Ἡ μακροχρόνια αἱμοδυναμικὴ ἐπιβάρυνση καὶ
ἡ συνεπακόλουθη κοιλιακὴ δυσλειτουργία καὶ
ὑπερτροφία ἀποτελοῦν συμπληρωματικοὺς παράγοντες, ποὺ συμβάλλουν, σὲ ὁρισμένους τουλάχιστον ἀσθενεῖς, στὴν ἐμφάνιση τῶν ἀρρυθμιῶν
αὐτῶν. Μία μετανάλυση 39 μελετῶν, ποὺ περιελάμβαναν 4.627 ἀσθενεῖς μὲ διορθωμένη Συγγενῆ
Καρδιοπάθεια (ΣΚ), ἔδειξε ὅτι ὁ συνδυασμὸς κοιλιακῆς δυσλειτουργίας καὶ σύμπλοκης ἐκτακτοσυστολικῆς δραστηριότητας σχετίζεται μὲ ὄψιμη
ἐμφάνιση ΑΚΘ.49
Οἱ κυριότερες καταστάσεις ποὺ σχετίζονται
μὲ τὴν ἐμφάνιση ΚΤ εἶναι: τὰ νοσήματα τῆς ἀορτικῆς βαλβῖδος, ἡ L-TGA ἰδιαίτερα ὅταν ἡ δεξιὰ
κοιλία ἐπιστρατεύεται ὡς ἡ συστηματικὴ κοιλία,
ἡ σοβαρὴ ἀνωμαλία Ebstein, ὁρισμένες μορφὲς
μονήρους κοιλίας, τὸ σύνδρομο Eisenmenger καὶ
ἡ τετραλογία τοῦ Fallot.48,50,51 Ἡ τελευταία κατηγορία εἶναι ἡ καλύτερα μελετημένη σὲ σχέση μὲ
τὴν ἐμφάνιση κοιλιακῆς ταχυκαρδίας. Στὴν περίπτωση τετραλογίας τοῦ Fallot, φαίνεται ὅτι ἡ
κυριότερη αἰτία τῆς ΚΤ εἶναι ἡ ἐκτεταμένη οὐλοποίηση ποὺ παρατηρεῖται στὸ χῶρο ἐξόδου τῆς
δεξιᾶς κοιλίας κατὰ τὴ χειρουργικὴ ἐπέμβαση. Ἡ
ἐπίπτωση τῆς ἀρρυθμίας στοὺς ἀσθενεῖς αὐτοὺς
εἶναι 3-14% σὲ διάφορες σειρές.48 Στὴν πλειοψηφία τῶν περιπτώσεων ἡ ΚΤ εἶναι συγκοπτικὴ ἢ
πρωτοεμφανίζεται ὡς καρδιακὴ ἀνακοπή. Φαίνεται, ἐπίσης, ὅτι ἡ ΚΤ εἶναι ὁ κυριότερος ὑπαίτιος τῆς σημαντικῆς (2-3% ἀνὰ δεκαετία) ἐπίπτωσης τοῦ ΑΚΘ στοὺς ἀσθενεῖς μὲ τετραλογία
Fallot.51,52 Μεταξὺ τῶν παραγόντων κινδύνου γιὰ
τὴν ἐμφάνιση ΚΤ σὲ ἀσθενεῖς μὲ τετραλογία Fallot
ποὺ ἔχουν προταθεῖ, οἱ σημαντικότεροι εἶναι: α)
ἡ μεγάλη ἡλικία πραγματοποίησης τοῦ χειρουρ-
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γείου, β) τὸ ἱστορικὸ παρηγορητικοῦ shunt, γ) τὸ
ὑψηλὸ φορτίο κοιλιακῆς ἐκτοπίας, δ) ἡ πρόκληση ΚΤ κατὰ τὴν ἠλεκτροφυσιολογικὴ μελέτη, ε)
τὰ παθολογικὰ αἱμοδυναμικὰ χαρακτηριστικὰ
τῆς δεξιᾶς κοιλίας, στ) τὸ εὐρὺ QRS (>180 msec),
τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ δείκτη σοβαρῆς διάτασης καὶ
δυσλειτουργίας τῆς δεξιᾶς κοιλίας.48,51 Φαίνεται
ὅτι κανένας μεμονωμένος παράγοντας ἀπὸ τοὺς
παραπάνω δὲν ἔχει πολὺ ὑψηλὴ προγνωστικὴ
ἀξία, ὡστόσο ἡ παρουσία πολλαπλῶν παραγόντων αὐξάνει σημαντικὰ τὸν κίνδυνο ΚΤ. Ἡ θεραπεία ἐκλογῆς τῶν ἀσθενῶν μὲ τετραλογία τοῦ
Fallot καὶ ἱστορικὸ καταγεγραμμένης ΚΤ ἢ ἐπιβιώσαντος ΑΚΘ εἶναι ἡ τοποθέτηση ἑνὸς ΕΑΒΑ.53
Σὲ ἀπουσία τῶν παραπάνω ἰδιαίτερη σημασία
ἔχει ἡ διαπίστωση συμπτωμάτων ποὺ ὑποδηλώνουν τὴν παρουσία κοιλιακῶν ταχυαρρυθμιῶν
(π.χ. προσυγκοπή, συγκοπή, αἴσθημα παλμῶν).
Στὴν περίπτωση αὐτὴ συνήθως πραγματοποιεῖται
ἐνδελεχὴς ἔλεγχος μὲ καθετηριασμό, γιὰ ἐκτίμηση
τῶν αἱμοδυναμικῶν παραμέτρων, καὶ ἠλεκτροφυσιολογικὴ μελέτη (ΗΦΜ).48,54 Σὲ περίπτωση
πρόκλησης μονόμορφης ἐμμένουσας ΚΤ κατὰ τὴν
προγραμματισμένη κοιλιακὴ διέγερση προτιμᾶται
ἐπίσης ἡ προφυλακτικὴ τοποθέτηση ἑνὸς ΕΑΒΑ,
ἐνῶ σημαντικὸς εἶναι καὶ ὁ ρόλος τῆς κατάλυσης
διὰ ἑνὸς καθετήρα ὑψίσυχνου ρεύματος, μετὰ ἀπὸ
ἐνδελεχῆ χαρτογράφηση κατὰ προτίμηση κατὰ τὴ
διάρκεια τῆς ΚΤ (activation mapping).55
Σὲ γενικὲς γραμμές, μπορεῖ νὰ εἰπωθεῖ ὅτι σὲ
ἐντελῶς ἀσυμπτωματικοὺς ἀσθενεῖς μὲ ΣΚ πρωτεύοντα ρόλο παίζει ὁ ἀναίμακτος ἔλεγχος τῆς λειτουργικότητας καὶ τῆς αἱμοδυναμικῆς κατάστασης τῆς δεξιᾶς κοιλίας μὲ ὑπερηχοκαρδιογράφημα
καὶ/ἢ cMRI, καθὼς καὶ ὁ ἐτήσιος ἔλεγχος μὲ λήψη
τοῦ ἱστορικοῦ, κλινικὴ ἐξέταση καὶ ἠλεκτροκαρδιογράφημα, ἐνῶ τὸ Holter ρυθμοῦ καὶ ἡ δοκιμασία κόπωσης χρησιμοποιοῦνται συμπληρωματικὰ
γιὰ τὴν ἐκτίμηση τοῦ φορτίου τῆς ἐκτακτοσυστολικῆς δραστηριότητας. Σὲ ἀπουσία ἔκπτωσης τῆς
λειτουργικότητας τῶν κοιλιῶν ἢ συμπτωμάτων,
οἱ μεμονωμένες ΕΚΣ ἔχουν ἐλάχιστη προγνωστικὴ ἀξία γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς αὐτοὺς καὶ ἡ ἀντιαρρυθμικὴ φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ δὲν ἐνδείκνυται.
Σὲ διαπίστωση ἔκπτωσης τῆς λειτουργικότητας
τῆς δεξιᾶς κοιλίας ἢ σὲ παρουσία μὴ ἐμμένουσας
κοιλιακῆς ἀρρυθμίας, οἱ ἀπόψεις ὅσον ἀφορᾶ στὴ
βέλτιστη ἀντιμετώπιση διίστανται καὶ ἡ θεραπεία
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θὰ πρέπει νὰ ἐξατομικεύεται. Πιθανὲς ἐπιλογὲς
εἶναι ἡ παρακολούθηση χωρὶς ἐφαρμογὴ κάποιας
θεραπείας, ἡ παραπομπὴ γιὰ ΗΦΜ, ἡ χειρουργικὴ διόρθωση (π.χ. ἀντικατάσταση πνευμονικῆς
βαλβῖδος), ἡ χορήγηση ἀντιαρρυθμικῶν φαμάκων
ἢ ἡ ἐμφύτευση ΕΑΒΑ.48 Ὅσον ἀφορᾶ στὴ δευτερογενῆ πρόληψη τοῦ ΑΚΘ, κομβικὴ σημασία ἔχει
ἡ τοποθέτηση ἑνὸς ΕΑΒΑ, ἐνῶ ἡ ἀντιαρρυθμικὴ
φαρμακευτικὴ θεραπεία ἔχει συμπληρωματικὸ
ρόλο μειώνοντας τὴ συχνότητα τῶν ἐκφορτίσεων
τῆς συσκευῆς. Φάρμακα τὶς κατηγορίας ΙΙΙ, ὅπως ἡ
σοταλόλη ἢ ἡ ἀμιωδαρόνη, πολλὲς φορὲς σὲ συνδυασμὸ μὲ β-ἀναστολεῖς, ἔχουν δοκιμαστεῖ μὲ ἐπιτυχία.56-58
Συμπερασματικά, σύμφωνα μὲ τὶς κατευθυντήριες ὁδηγίες τῆς ESC7 ἡ θεραπεία μὲ ΕΑΒΑ ἐνδείκνυται στὶς ἑξῆς περιπτώσεις:
• Ἀσθενεῖς μὲ ΣΚ, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἐπιζῶντες
καρδιοαναπνευστικῆς ἀνακοπῆς (class IB).
• Ἀσθενεῖς μὲ ΣΚ, ποὺ παρουσιάζονται μὲ
συμπτωματικὴ ἐμμένουσα ΚΤ, ἀφοῦ προηγηθεῖ
αἱμοδυναμικὴ καὶ ἠλεκτροφυσιολογικὴ ἀξιολόγηση (class IB).
• Ἀσθενεῖς μὲ ΣΚ μὲ φυσιολογία ποὺ περιλαμβάνει δυὸ κοιλίες, ὅταν τὸ κλάσμα ἐξωθήσεως
τῆς συστηματικῆς ἀριστερῆς κοιλίας εἶναι <35%
καὶ τὸ λειτουργικὸ στάδιο (παρὰ τὴ βέλτιστη
φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ) εἶναι τάξης ΝΥΗΑ ΙΙ ἢ ΙΙΙ
(class IC).
• Ἀσθενεῖς μὲ ΣΚ, ποὺ παρουσιάζονται μὲ
συγκοπή ἀγνώστου αἰτιολογίας, ὅταν συνυπάρχει προχωρημένου βαθμοῦ κοιλιακὴ δυσλειτουργία ἢ προκλητὴ ἐμμένουσα ΚΤ ἢ ΚΜ στὴν ΗΦΜ
(class IIaB).
• Ἀσθενεῖς μὲ Τετραλογία Fallot καὶ παρουσία πολλαπλῶν παραγόντων κινδύνου γιὰ ΑΚΘ,
ποὺ περιλαμβάνουν δυσλειτουργία τῆς ἀριστερῆς
κοιλίας, παρουσία μὴ ἐμμένουσας ΚΤ, πρόκληση
ΚΤ κατὰ τὴν ἠλεκτροφυσιολογικὴ μελέτη, διάρκεια QRS >180 msec (class IIaB).
• Ἀσθενεῖς μὲ σημαντικοῦ βαθμοῦ δυσλειτουργία μονήρους κοιλίας ἢ συστηματικῆς δεξιᾶς κοιλίας, ὅταν συνυπάρχουν καὶ ἄλλοι παράγοντες κινδύνου, ὅπως παρουσία μὴ ἐμμένουσας
ΚΤ, λειτουργικὸ στάδιο τάξης ΝΥΗΑ ΙΙ ἢ ΙΙΙ ἢ
σοβαροῦ βαθμοῦ ἀνεπάρκεια τῆς συστηματικῆς
ἀορτικῆς βαλβῖδος (class IIbB).
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Σύμφωνα μὲ τὸ πρόσφατο PACES/HRS
Expert Consensus Statement (2014), ἡ θεραπεία
κατάλυσης ἐνδείκνυται σὲ ἐνήλικες ἀσθενεῖς μὲ
ΣΚ συμπληρωματικὰ τῆς ἐμφύτευσης ΕΑΒΑ, σὲ
ὑποτροπιάζουσα μονόμορφη κοιλιακὴ ταχυκαρδία, ἠλεκτρικὴ θύελλα ἢ πολλαπλὲς πρόσφορες
ἐκφορτίσεις τοῦ ΕΑΒΑ, ποὺ δὲν ἐλέγχονται μὲ
τὴ φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ ἢ τὸν προγραμματισμὸ
τῆς συσκευῆς (class I), καθὼς καὶ σὲ συμπτωματικὴ ἐμμένουσα μονόμορφη ΚΤ σὲ ἀσθενεῖς ποὺ
φέρουν ΕΑΒΑ, ἐναλλακτικὰ τῆς χορήγησης φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς (class IIa).52 Ἀντίθετα δὲν
συστήνεται ὡς προφυλακτικὴ μονοθεραπεία σὲ
ἀσθενεῖς χωρὶς τὴν παρουσία ΕΑΒΑ (class IIΙ).52
Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, στὶς πρόσφατες κατευθυντήριες ὁδηγίες τῆς ESC (2015), ἡ θεραπεία κατάλυσης συστήνεται, παρομοίως, ὡς συμπληρωματικὴ
θεραπεία πρὸς τὴν ἐμφύτευση ΕΑΒΑ σὲ ἀσθενεῖς
μὲ ὑποτροπιάζουσα μονόμορφη κοιλιακὴ ταχυκαρδία ἢ πολλαπλὲς πρόσφορες ἐκφορτίσεις τοῦ
ΕΑΒΑ, ποὺ δὲν ἐλέγχονται μὲ τὴ φαρμακευτικὴ
ἀγωγὴ ἢ τὸν προγραμματισμὸ τῆς συσκευῆς (class
IC), καθὼς καὶ ἐναλλακτικὰ τῆς χορήγησης φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς σὲ συμπτωματικὴ ἐμμένουσα
μονόμορφη ΚΤ σὲ ἀσθενεῖς ποὺ φέρουν ΕΑΒΑ
(class IIaΒ).7 Ἀκόμα, σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ παραπάνω, συστήνεται νὰ πραγματοποιεῖται ἀκόμα καὶ
ἐναλλακτικὰ τῆς ἐμφύτευσης ΕΑΒΑ σὲ ἀσθενεῖς
μὲ ὑποτροπιάζουσα μονόμορφη ΚΤ (class IC).7 Τεχνικὰ ἡ κατάλυση γίνεται μὲ παρόμοιο τρόπο μὲ
τοὺς ἀσθενεῖς χωρὶς ΣΚ, ἐνῶ ἂν ἡ πρόκληση τῆς
ΚΤ δὲν εἶναι ἐφικτὴ ἢ δὲν γίνεται καλὰ ἀνεκτὴ
(π.χ. λόγῳ αἱμοδυναμικῆς ἀστάθειας), μπορεῖ νὰ
χρησιμοποιηθεῖ ἡ βηματοδοτικὴ χαρτογράφηση
(pace mapping) ἐναλλακτικά. Σημαντικὴ συνεισφορὰ ἔχουν καὶ ἐδῶ οἱ νεότερες τεχνικὲς χαρτογράφησης (π.χ. ἠλεκτροανατομικὸ 3D mapping).
Θὰ πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ συσχέτιση ἀνάμεσα στὴν πρόκληση ἐμμένουσας μονόμορφης ΚΤ
καὶ αὐξημένου κινδύνου ΑΚΘ, ποὺ ἔχει ἀποδειχθεῖ σὲ τετραλογία Fallot, δὲν ἔχει ἐπιβεβαιωθεῖ σὲ
ὅλες τὶς μορφὲς ΣΚ (π.χ. μετάθεση τῶν μεγάλων
ἀγγείων).52
Ὅσον ἀφορᾶ στὴν ΗΦΜ, στὶς κατευθυντήριες ὁδηγίες τοῦ 2015 τῆς ESC, αὐτὴ ἀναφέρεται
μὲ ἔνδειξη “class IIb’’ σὲ ἀσθενεῖς μὲ Τετραλογία
Fallot καὶ παρουσία ἑνὸς ἢ περισσοτέρων ἀπὸ
τοὺς παρακάτω παράγοντες κινδύνου γιὰ ΑΚΘ:
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δυσλειτουργία τῆς ἀριστερῆς κοιλίας, μὴ ἐμμένουσα ΚΤ, διάρκεια QRS >180 msec (class IIbB),
καθὼς ἐπίσης καὶ σὲ ἀσθενεῖς μὲ ΣΚ καὶ παρουσία μὴ ἐμμένουσας ΚΤ (class IIbC).7 Ἀντίθετα, δὲν
θὰ πρέπει νὰ χρησιμοποιεῖται σὲ ἀσθενεῖς μὲ ΣΚ
χωρὶς συμπτώματα ἢ ἄλλους παράγοντες κινδύνου (class IIΙ).7 Τέλος, κατὰ τὴν ΗΦΜ θὰ πρέπει
νὰ ἐλέγχεται ἐπίσης ἡ παρουσία ὑπερκοιλιακῶν
ἀρρυθμιῶν (π.χ. κολπικὴ ταχυκαρδία ἐπανεισόδου, Intra-Atrial Reentrant Tachycardia- IART).
Ι (Β). Ἐκτακτοσυστολικὴ Κοιλιακὴ Ἀρρυθμία
στὴ δομικὰ φυσιολογικὴ καρδιὰ
Σήμερα, ὑπάρχουν ἰσχυρὲς ἐνδείξεις ὅτι οἱ
ΕΚΣ δὲν ὑποδηλώνουν αὐξημένο κίνδυνο γιὰ
ΑΚΘ, ὅταν ἐμφανίζονται σὲ ἄτομα χωρὶς δομικὴ
καρδιακὴ νόσο.59-62 Ἑπομένως, μὴ συχνὲς κοιλιακὲς ἔκτοπες συστολές, ζεύγη καὶ τριπλέτες, χωρὶς
ἄλλα σημεῖα ὑποκείμενης δομικῆς καρδιακῆς
νόσου ἢ συνδρόμων κληρονομικῆς ἀρρυθμίας θὰ
πρέπει νὰ θεωροῦνται φυσιολογικὴ παραλλαγὴ
σὲ ἀσυμπτωματικοὺς ἀσθενεῖς (class IIaC).6 Παρ'
ὅλα αὐτά, ἄλλες μελέτες ἔδειξαν ἀντιφατικὰ ἀποτελέσματα. Στὴ μελέτη Framingham Heart Study,
ἄνδρες μὲ συχνὲς ΕΚΣ ἐμφάνιζαν, στὴν 5ετῆ παρακολούθηση, διπλάσια θνησιμότητα καὶ διπλάσιο κίνδυνο γιὰ καρδιακὰ συμβάματα, σὲ σχέση
μὲ αὐτοὺς χωρὶς ΕΚΣ.10 Ἐπιπλέον, στὴ μελέτη
MRFIT (Multiple Risk Factor Intervention Trial),
οἱ ΕΚΣ σχετίζονταν μὲ σημαντικὰ μεγαλύτερο
κίνδυνο ΑΚΘ μετὰ ἀπὸ 7 χρόνια παρακολούθηση. Ἐπίσης συχνὲς ἢ σύμπλοκες μορφὲς ἐκτακτοσυστολικῆς ἀρρυθμίας (πολύμορφες ΕΚΣ, ζεύγη,
ριπές, φαινόμενο R-on-T) σχετίζονταν ἐπίσης μὲ
σημαντικὰ μεγαλύτερο κίνδυνο ΑΚΘ.63
Ἡ ἑστία τῆς κοιλιακῆς ἐκτοπίας, στὴν πλειοψηφία τῶν περιπτώσεων ΕΚΣ χωρὶς παρουσία
δομικῆς καρδιακῆς νόσου, βρίσκεται στὸ Χῶρο
Ἐξόδου τῆς Δεξιᾶς Κοιλίας (ΧΕΔΚ). Χαρακτηριστικά, στὸ ΗΚΓ οἱ ΕΚΣ καταγράφονται μὲ μορφολογία ἀποκλεισμοῦ τοῦ ἀριστεροῦ σκέλους μὲ
κατώτερο ἄξονα (θετικὸ κῦμα R στὶς ἀπαγωγὲς
II, III, καὶ aVF) καὶ ζώνη μετάπτωσης τοῦ κύματος R μεταξὺ V3 καὶ V4. Σπανιότερα, ἡ ἑστία
βρίσκεται στὸ Χῶρο Ἐξόδου τῆς Ἀριστερῆς Κοιλίας (ΧΕΑΚ) μὲ ἀποτέλεσμα τὴ μορφολογία ἀποκλεισμοῦ τοῦ δεξιοῦ σκέλους μὲ κατώτερο ἄξονα
ἢ στὸν ἐπικαρδιακὸ ἱστὸ ποὺ συνέχεται μὲ τοὺς
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κόλπους τοῦ Valsalva, μὲ ἀποτέλεσμα μορφολογία
ἀποκλεισμοῦ τοῦ ἀριστεροῦ σκέλους, ἀλλὰ πρώιμη μετάπτωση τοῦ κύματος R μεταξὺ V2 καὶ V3
ἢ στὴν κορυφὴ τῆς δεξιᾶς ἢ τῆς ἀριστερῆς κοιλίας.12 Ὁ μηχανισμὸς τῆς ἀρρυθμιογένεσης σὲ ὅλες
τὶς παραπάνω περιπτώσεις εἶναι αὐτὸς τῆς πυροδοτούμενης δραστηριότητας ἐξαιτίας τῆς σχετιζόμενης μὲ τὸ c-AMP διαταραχῆς στὴ διαχείρηση
τοῦ Ca2+ καὶ τῆς συνεπακόλουθης ἐμφάνισης ὄψιμων μεταδυναμικῶν στὴν κυτταρικὴ μεμβράνη
(delayed after-depolarizations- DADs).10 Μιὰ μελέτη σὲ 122 ἀσθενεῖς ἔδειξε ὅτι οἱ ἀρρυθμίες, οἱ
προερχόμενες ἀπὸ τὸ χῶρο ἐξόδου τόσο τῆς δεξιᾶς ὅσο καὶ τῆς ἀριστερῆς κοιλίας, εἶχαν παρόμοιες
ἠλεκτροφυσιολογικὲς ἰδιότητες καὶ φαρμακολογικὴ εὐαισθησία, ὑποδηλώνοντας τὴν παρουσία
παρόμοιων παθογενετικῶν μηχανισμῶν, πιθανῶς
λόγῳ τῆς κοινῆς ἐβρυολογικῆς προέλευσης τῶν
δομῶν αὐτῶν.12 Οἱ ἀρρυθμίες αὐτὲς εἶναι τυπικὰ
κατεχολαμινο-ευαίσθητες, ἐνῶ σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις εἶναι δυνατὸν νὰ ἐκκληθοῦν μέσῳ προγραμματισμένων πρωτοκόλλων βηματοδότησης
στὸ ἠλεκτροφυσιολογικὸ ἐργαστήριο. Ἡ ἐκτακτοσυστολικὴ ἀρρυθμία ἀπὸ τὸ χῶρο ἐξόδου, εἴτε
μὲ τὴ μορφὴ ΕΚΣ εἴτε μὲ τὴ μορφὴ κοιλιακῆς ταχυκαρδίας, μπορεῖ νὰ προκληθεῖ κλινικὰ κατὰ τὴ
διάρκεια τῆς ἄσκησης ἤ, μὲ μεγαλύτερη πιθανότητα, στὴν περίοδο μετὰ τὴν ἄσκηση. Ἐπιπλέον,
μπορεῖ νὰ ἐμφανιστεῖ ἢ νὰ ἐπιδεινωθεῖ σὲ περιόδους ψυχικοῦ stress ἢ κόπωσης, ὅταν ἡ ἐνδογενὴς
παραγωγὴ κατεχολαμινῶν εἶναι αὐξημένη. Παρ'
ὅλα αὐτά, φαίνεται ὅτι σὲ ὁρισμένους ἀσθενεῖς ὁ
ταχὺς φλεβοκομβικὸς ρυθμὸς προκαλεῖ ὑπερκέραση τῶν ἀρρυθμιῶν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐμφανίζονται, παραδόξως, πιὸ συχνὰ στὴν ἠρεμία ἢ κατὰ
τὴ διάρκεια τοῦ ὕπνου.
Λιγότερο συχνά, ἡ ἐκτακτοσυστολικὴ ἀρρυθμία μπορεῖ νὰ προέρχεται ἀπὸ τὸ σύστημα HisPurkinje τῆς ἀριστερῆς κοιλίας (Fascicular PVCs),
ὁπότε ἐμφανίζονται μὲ μορφολογία ἀποκλεισμοῦ
τοῦ δεξιοῦ σκέλους εἴτε μὲ πρόσθιο ἡμισκελικὸ
ἀποκλεισμό, ὅταν ἡ ἔξοδος τοῦ κυκλώματος εἶναι
στὸ ὀπίσθιο κλωνίο, εἴτε μὲ ὀπίσθιο ἡμισκελικὸ
ἀποκλεισμό, ὅταν ἡ ἔξοδος τοῦ κυκλώματος εἶναι
στὸ πρόσθιο κλωνίο.64 Ἡ συμμετοχὴ στὸ κύκλωμα τῆς ἀρρυθμίας τοῦ συστήματος His-Purkinje
ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα πολὺ στενὸ σύμπλεγμα QRS
μὲ διάρκεια, ἀρκετὲς φορές, ποὺ προσεγγίζει τὸ
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120 ms ἢ καὶ μικρότερη, θέτοντας θέμα διαφοροδιάγνωσης μὲ ἀλλόδρομα ἀγόμενες ὑπερκοιλιακὲς
συστολές. Ἡ παρουσία τέτοιων ΕΚΣ συνδυάζεται
συχνὰ μὲ εΚΤ ἢ μεΚΤ, ἐνῶ οἱ ἀρρυθμίες αὐτὲς
εἶναι τυπικὰ εὐαίσθητες στὴ βεραπαμίλη.65 Ἄλλα
σημεῖα προέλευσης τῶν ΕΚΣ σὲ ἀπουσία δομικῆς
καρδιοπάθειας εἶναι τὸ κοιλιακὸ μυοκάρδιο τὸ
παράπλευρο μὲ τὴν ἀορτομιτροειδικὴ συνέχεια, ὁ
τριγλωχινικὸς δακτύλιος, ὁ δακτύλιος τῆς μιτροειδοῦς βαλβῖδος καὶ οἱ θηλοειδεῖς μύες.66-69
Καμία ἄλλη θεραπεία, πλὴν τοῦ καθησυχασμοῦ, δὲν χρειάζεται στοὺς ἀσθενεῖς μὲ ΕΚΣ χωρὶς
δομικὴ καρδιοπάθεια ἢ κληρονομικὴ ἀρρυθμιολογικὴ διαταραχή, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀσυμπτωματικοὶ ἢ ἤπια συμπτωματικοὶ (class IC).6 Παρ' ὅλα
αὐτά, ἡ ἐκτακτοσυστολικὴ ἀρρυθμία ἀπὸ τὸ
χῶρο ἐξόδου μπορεῖ νὰ κατασταλεῖ καὶ φαρμακευτικὰ μὲ β-ἀναστολεῖς, μὴ-διυδροπυριδινικοὺς
ἀναστολεῖς τῶν διαύλων ἀσβεστίου (βεραπαμίλη
ἢ διλτιαζέμη), ἢ λιγότερο συχνὰ μὲ ἀντιαρρυθμικὰ φάρμακα κατηγορίας IC, ὅπως ἡ φλεκαϊνίδη.
Ἐπιπλέον, ἡ κατάλυση τῆς ἀρρυθμιογόνου ἑστίας μέσῳ καθετῆρα ἔχει ἰδιαίτερα ὑψηλὰ ποσοστὰ
ἐπιτυχίας, περισσότερο ἀπὸ 90%.70 Μὲ βάση τὶς
πρόσφατα δημοσιευθεῖσες κατευθυντήριες ὁδηγίες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας,
ἡ θεραπεία κατάλυσης συνιστᾶται σὲ συμπτωματικοὺς ἀσθενεῖς ἢ/καὶ ἀποτυχία τῶν ἀντιαρρυθμικῶν φαρμάκων ἢ ἔκπτωση τῆς λειτουργίας
τῆς ἀριστερῆς κοιλίας ἐξαιτίας τοῦ ὑψηλοῦ ἀρρυθμικοῦ φορτίου μὲ ἔνδειξη “class IB’’, ἐφόσον
πρόκειται γιὰ ἐκτακτοσυστολικὴ ἀρρυθμία προερχόμενη ἀπὸ τὸν ΧΕΔΚ.7 Ἀντίθετα, σὲ κοιλιακὴ
ταχυκαρδία/ΕΚΣ προερχόμενες ἀπὸ τὸν ΧΕΑΚ,
τοὺς κόλπους τοῦ Valsalva καὶ τὸν ἐπικαρδιακὸ ἱστὸ ἡ ἔνδειξη τῆς θεραπείας κατάλυσης στὶς
ἴδιες κατευθυντήριες ὁδηγίες εἶναι “class IIaΒ’’,
ἐφόσον ὅμως πρόκειται γιὰ συμπτωματικοὺς
ἀσθενεῖς μετὰ ἀπὸ ἀποτυχία ἑνὸς ἢ περισσοτέρων ἀντιαρρυθμικῶν φαρμάκων τῆς κατηγορίας
IC (σημ. ἡ χρήση τῶν ὁποίων ἔχει ἔνδειξη “class
IC’’ στὸ συγκεκριμένο τύπο ἀρρυθμίας) ἢ συμπτωματικοὺς ἀσθενεῖς ποὺ δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ λάβουν
χρόνια ἀντιαρρυθμικὴ φαρμακευτικὴ θεραπεία.7
Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, σὲ συμπτωματικοὺς ἀσθενεῖς μὲ τὶς διάφορες μορφὲς ἰδιοπαθοῦς ἀριστερῆς
κοιλιακῆς ταχυκαρδίας (verapamil-sensitive left
fascicular ventricular tachycardia, bundle- branch
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re-entry tachycardia, interfascicular ventricular
tachycardia, focal Purkinje ventricular tachycardia)
συστήνεται ἡ κατάλυση ὡς πρώτης γραμμῆς θεραπεία (class IB), ἐνῶ ἡ φαρμακευτικὴ ἀντιμετώπιση
μὲ β-ἀναστολεῖς, ἀναστολεῖς διαύλων ἀσβεστίου
ἢ ἀντιαρρυθμικὰ φάρμακα τῆς κατηγορίας IC
ἀποτελεῖ ἐναλλακτικὴ θεραπεία τῆς κατάλυσης
(class IC) σὲ περίπτωση ποὺ ἡ τελευταία δὲν εἶναι
ἐπιθυμητὴ ἀπὸ τὸν ἀσθενῆ ἢ δὲν εἶναι ἐφικτή.7
Τέλος, σὲ συμπτωματικὴ κοιλιακὴ ταχυκαρδία
προερχόμενη ἀπὸ τοὺς θηλοειδεῖς μύες (papillary
muscle ventricular tachycardia) ἢ τὸ δακτύλιο τῆς
μιτροειδοῦς ἢ τῆς τριγλώχινας βαλβῖδος (mitral/
tricuspid annular ventricular tachycardia) συστήνεται ὡς πρώτης γραμμῆς θεραπεία (class IC) ἡ φαρμακευτικὴ θεραπεία μὲ β-ἀναστολεῖς, ἀναστολεῖς
διαύλων ἀσβεστίου ἢ ἀντιαρρυθμικὰ φάρμακα
τῆς κατηγορίας IC.7 Ἡ θεραπεία κατάλυσης σὲ
αὐτὲς τὶς περιπτώσεις ἐφαρμόζεται σὲ ἀποτυχία
τῆς φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς ἢ σὲ μὴ ἐπιθυμία τοῦ
ἀσθενοῦς νὰ λάβει μακροχρόνια ἀντιαρρυθμικὴ
ἀγωγὴ (class IIaΒ).7 Ἀκόμα καὶ στὶς περιπτώσεις
ποὺ ἡ κατάλυση δὲν ἐξαφανίζει ἐντελῶς τὶς ΕΚΣ,
συχνὰ περιορίζει σημαντικὰ τὸ φορτίο τους, ἰδιαίτερα ὅταν συνδυάζεται μὲ ἀντιαρρυθμικὴ φαρμακευτικὴ θεραπεία. Σύμφωνα μὲ τὶς παλαιότερες
κατευθυντήριες ὁδηγίες τῶν American College of
Cardiology (ACC)/American Heart Association
(AHA)/European Society of Cardiology (ESC)
(2006), ἡ τοποθέτηση ἑνὸς ἐμφυτεύσιμου ἀντιταχυκαρδιακοῦ βηματοδότη- ἀπινιδωτῆ ἐνδείκνυτο
σὲ ἀσθενεῖς χωρὶς δομικὴ καρδιακὴ νόσο, μὲ φυσιολογικὴ κοιλιακὴ λειτουργία, οἱ ὁποῖοι ἐλάμβαναν τὴ βέλτιστη χρόνια φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ καὶ
παρουσιάζονταν μὲ ἐμμένουσα Κοιλιακὴ Ταχυκαρδία (class IIaC).71 Παρ' ὅλα αὐτά, στὴ σημερινὴ ἐποχή, ὅπου ἡ θεραπεία κατάλυσης ἔχει ὑψηλὴ
ἀποτελεσματικότητα καὶ χαμηλὸ κίνδυνο ἐπιπλοκῶν, ἡ ἀνάγκη ἐμφύτευσης ΕΑΒΑ ἔχει περιοριστεῖ κυρίως σὲ ἀσθενεῖς μὲ κακοήθη ΚΤ ἢ ἀναταχθέντα ΑΚΘ.6 Θὰ πρέπει ἐπίσης νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι,
παρὰ τὴν καλὴ πρόγνωση, ἔχει ἀναγνωριστεῖ καὶ
μιὰ κακοήθης ὑποκατηγορία τῆς ἀρρυθμίας, ποὺ
χαρακτηρίζεται ἀπὸ βραχὺ συζευκτικὸ διάστημα,
ἰδιαίτερα συχνὴ ἐκτακτοσυστολικὴ δραστηριότητα (>20,000 ΕΚΣ/24ωρο) καὶ ἱστορικὸ συγκοπῆς.6
Στὶς πρόσφατες κατευθυντήριες ὁδηγίες τῆς ΕSC,
ἀναφέρεται ὅτι ἡ ἐμφύτευση ΕΑΒΑ θὰ πρέπει
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νὰ περιορίζεται σὲ ἐπιβιώσαντες ἀσθενεῖς ἀπὸ
ἰδιοπαθῆ κοιλιακὴ μαρμαρυγὴ (class IB), καθὼς
καὶ σὲ αὐτοὺς ποὺ ἐμφανίζουν κοιλιακὴ ταχυκαρδία τύπου torsade de pointes σχετιζόμενη μὲ
βραχὺ συζευκτικὸ διάστημα.7 Εἶναι ἐνδιαφέρον
ὅτι, στὶς περιπτώσεις ὅπου ὑποτροπιάζουσα ἰδιοπαθὴς κοιλιακὴ μαρμαρυγὴ ἢ ἠλεκτρικὴ θύελλα
πυροδοτεῖται ἀπὸ ΕΚΣ, ἡ κατάλυση τῶν ἀρρυθμιογόνων αὐτῶν ἑστιῶν συνιστᾶται ἰσχυρὰ (class
IB).7 Ἀκόμα, σὲ ἀσθενεῖς μὲ κοιλιακὴ ταχυκαρδία
τύπου torsade de pointes σχετιζόμενη μὲ βραχὺ
συζευκτικὸ διάστημα, οἱ ὁποῖοι φέρουν ΕΑΒΑ,
ἀλλὰ παρ' ὅλα αὐτὰ ἐμφανίζουν ἐπανειλημμένες
ἐκφορτίσεις τῆς συσκευῆς ἢ ἐπεισόδια ἠλεκτρικῆς
θύελλας, μπορεῖ νὰ δοκιμαστεῖ ἡ θεραπεία κατάλυσης γιὰ τὴν καταστολὴ τῆς ἠλεκτρικῆς δραστηριότητας (class IIaΒ).7
Τὰ ἄτομα τὰ ὁποῖα παρουσιάζονται μὲ μεΚΤ,
ἀπουσίᾳ ὑποκείμενης καρδιοπάθειας, ἐμφανίζουν
ἐξαιρετικὴ πρόγνωση καὶ μπορεῖ νὰ καθησυχαστοῦν, παρ' ὅλα αὐτὰ ἡ μακροχρόνια παρακολούθηση εἶναι ἐπιβεβλημένη. Πρόσφατα δεδομένα σὲ ἀσθενεῖς ποὺ παρουσιάζονται μὲ κοιλιακὲς
ἀρρυθμίες, ἀπουσίᾳ καρδιολογικῆς νόσου, κατέδειξαν ὄχι τόσο ὑψηλὴ μέν, ἀλλὰ ὑπαρκτὴ πιθανότητα ἀποκεκρυμμένης παθολογίας.72 Ἐπιπλέον,
ἕνας ἀριθμὸς μελετῶν ποὺ περιελάμβανε ἀπεικόνιση, μαγνητικὸ συντονισμὸ σὲ ἀσθενεῖς μὲ Κοιλιακὴ Ταχυκαρδία προερχόμενη ἀπὸ τὸν ΧΕΔΚ
ἀποκάλυψε ἤπιες, μὴ εἰδικὲς δομικὲς καὶ λειτουργικὲς ἀνωμαλίες. Ἑπομένως, ἡ διάγνωση τῆς ΚΤ
τῆς προερχόμενης ἀπὸ τὸ ΧΕΔΚ θὰ πρέπει νὰ διαφοροδιαγνωστεῖ ἀπὸ ἄλλες ὀντότητες, ὅπως ἡ
ARVC/D καὶ ἡ Μυοκαρδίτιδα τῆς δεξιᾶς κοιλίας.
Ἡ διαφορικὴ διαγνωστικὴ μὲ τὴ δυσπλασία τῆς
δεξιᾶς κοιλίας ἔχει ἰδιαίτερη σημασία στὴν περίπτωση ποὺ καταγράφονται ΚΤ μὲ διαφορετικὴ
μορφολογία ἢ ὑπάρχει οἰκογενειακὸ ἱστορικὸ
ΑΚΘ.
Ι (Γ). Ἐκτακτοσυστολικὴ ἀρρυθμία σὲ εἰδικὲς
κατηγορίες ἀσθενῶν
Στὴν κλινικὴ πράξη συχνὰ παρατηρεῖται αὐξημένη ἐκτακτοσυστολικὴ κοιλιακὴ δραστηριότητα κατὰ τὴ διάρκεια τῆς κύησης στὶς, κατὰ τὰ
ἄλλα, φυσιολογικὲς γυναῖκες. Ὁ ἀκριβὴς μηχανισμὸς τῆς ἀρρυθμιογένεσης δὲν εἶναι ἐπακριβῶς
γνωστός, ὡστόσο αὐτὴ ἀποδίδεται στὶς φυσικὲς
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ἀλλαγὲς ποὺ συμβαίνουν κατὰ τὴν κύηση, ὅπως
οἱ αἱμοδυναμικὲς μεταβολὲς (π.χ. αὐξημένος ὄγκος
αἵματος καὶ καρδιακὴ συχνότητα, αὐξημένες διαστάσεις καρδιακῶν κοιλοτήτων, μειωμένες περιφεριακὲς ἀντιστάσεις καὶ ἀρτηριακὴ πίεση), οἱ
μεταβολὲς τοῦ αὐτόνομου νευρικοῦ συστήματος
μὲ αὔξηση τοῦ τόνου τοῦ συμπαθητικοῦ, καθὼς
καὶ οἱ ὁρμονικὲς μεταβολὲς ὅπως ἡ αὔξηση τῶν
ἐπιπέδων τῶν οἰστρογόνων καὶ/ἢ τῆς προγεστερόνης.73 Στὴ μεγάλη πλειοψηφία τῶν περιπτώσεων
ἡ κατάσταση εἶναι καλοήθης καὶ δὲν ἀπαιτεῖται
συγκεκριμένη θεραπεία, ἐφόσον δὲν ἀνεβρεθοῦν
ἄλλα ἀναστρέψιμα αἴτια ποὺ ἀπαιτοῦν διόρθωση. Ἡ διαβεβαίωση τῆς “ἀσθενοῦς’’ γιὰ τὴν καλοήθη φύση τῶν ἀρρυθμιῶν εἶναι ἡ καλύτερη προσέγγιση.
Ἡ ἐπίπτωση τῶν ΕΚΣ αὐξάνει μὲ τὴν ἡλικία
καὶ ἡ ἐμφάνισή τους συνδυάζεται μὲ μιὰ παράλληλη αὔξηση στὴν ὁλικὴ καὶ καρδιαγγειακὴ θνησιμότητα. Ἤδη ἀπὸ τὸ 1969 διαπιστώθηκε ὅτι ἡ
παρουσία ΕΚΣ σὲ ἄτομα μὲ δομικὰ φυσιολογικὴ
καρδιὰ δὲν συνδυάζονταν μὲ δυσμενῆ πρόγνωση
σὲ ἡλικίες κάτω τῶν 30 ἐτῶν, ἀλλὰ σὲ αὐτοὺς ἄνω
τῶν 30 ἐτῶν ἐπηρέαζε τὸν κίνδυνο γιὰ στεφανιαία
νόσο.74 Μιὰ ἄλλη μελέτη, ἐπίσης, ἔδειξε ὅτι ἡ παρουσία ΕΚΣ σὲ συνδυασμὸ μὲ ταχεῖα μέση καρδιακὴ συχνότητα, ἡ ὁποία ὑποδηλώνει συμπαθητικὴ
διέγερση, εἶναι προγνωστικὴ τῆς θνησιμότητας σὲ
ἄτομα μεγάλης ἡλικίας.75 Αὐτὸ τὸ εὕρημα, παρ'
ὅλα αὐτά, παραμένει ἀμφιλεγόμενο, ἀφοῦ ἄλλες
μελέτες σὲ ὑγιεῖς γηριατρικοὺς πληθυσμοὺς δὲν
τὸ ἐπιβεβαιώνουν.76 Ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἀντικρουόμενα
ἀποτελέσματα, εἶναι λογικὸ νὰ συμπεράνει κανεὶς
ὅτι ἡ προγνωστικὴ σημασία τῶν ΕΚΣ ἐξαρτᾶται
πρωτίστως ἀπὸ τὸ ὑποκείμενο ὑπόστρωμα τῆς
πιθανῆς δομικῆς καρδιοπάθειας, ἡ ἐπίπτωση τῆς
ὁποίας τείνει νὰ αὐξάνει αὐξανομένης τῆς ἡλικίας, ὁδηγώντας ἔτσι στὴν παρατήρηση τῆς θετικῆς
συσχέτισης ἀνάμεσα στὴν ἡλικία καὶ τὴν ἐπίπτωση τῶν ΕΚΣ.
Ἡ ἐπιτέλεση ἀνταγωνιστικῶν ἀθλημάτων
ἔχει συσχετιστεῖ μὲ μεγαλύτερο κίνδυνο γιὰ ΑΚΘ
σὲ σύγκριση μὲ τὸ γενικὸ πληθυσμὸ τῆς ἀντίστοιχης ἡλικίας. Ὡς κύρια αἴτια ΑΚΘ σὲ ἀθλητὲς ἀναφέρονται ἡ ΥΜΚ (36%) ἀκολουθούμενη ἀπὸ τὶς
συγγενεῖς ἀνωμαλίες τῶν στεφανιαίων ἀγγείων
(17%), τὴν ὀξεῖα μυοκαρδίτιδα (6%), τὴν ARVC/D
(4%) καὶ τὶς διαυλοπάθειες (3,6%).7
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Ἡ παρουσία ΕΚΣ σὲ ἀθλητὲς ἀπαιτεῖ προσεκτικὴ διερεύνηση, καθὼς μπορεῖ νὰ ὑποδηλώνει
ὑποκείμενη καρδιακὴ νόσο. Στὸ 36ο Συνέδριο τῆς
Bethesda (2005), ἀποφασίστηκε ὅτι οἱ ἀθλητὲς
χωρὶς δομικὴ καρδιοπάθεια, ποὺ ἔχουν ΕΚΣ στὴν
ἠρεμία, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν ἄσκηση ἢ τὴ δοκιμασία κόπωσης μποροῦν νὰ συμμετέχουν σὲ ὅλα τὰ
ἀνταγωνιστικὰ ἀθλήματα. Παρ' ὅλα αὐτά, ἂν ἐμφανίζουν συμπτώματα ἀποδιδόμενα στὴν ἐκτακτοσυστολικὴ δραστηριότητα στὴν ἄσκηση, θὰ
πρέπει νὰ συμμετέχουν μόνο σὲ ἀθλήματα ὅπως
τὸ γκόλφ, τὸ μπιλιάρδο, τὸ μπόουλιγκ, τὸ κρίκετ
ἢ ἡ σκοποβολή. Οἱ ἀσθενεῖς μὲ δομικὴ καρδιοπάθεια ποὺ κρίνεται ὅτι εἶναι ὑψηλότερου κινδύνου
καὶ ἐμφανίζουν ΕΚΣ, θὰ πρέπει νὰ συμμετέχουν
σὲ ἀνταγωνιστικὰ ἀθλήματα χαμηλῆς ἔντασης.77
ΙΙ. Μυοκαρδιοπάθεια προκαλούμενη ἀπὸ τὴν
συχνὴ ἐκτακτοσυστολικὴ δραστηριότητα
Τὸ φαινόμενο τῆς συστολικῆς δυσλειτουργίας τῆς ἀριστερῆς κοιλίας ὡς ἀποτέλεσμα μιᾶς διαφορετικῶν τύπων ἀρρυθμιῶν ἔχει ἐπισημανθεῖ
τὰ τελευταῖα χρόνια. Στὶς ἀρρυθμίες αὐτὲς περιλαμβάνονται τόσο κολπικὲς ὅσο καὶ κοιλιακὲς
ταχυαρρυθμίες ὅπως ἡ ΚΤ, ὑπὸ τὴν προϋπόθεση
ὅτι τὸ ἀρρυθμικὸ φορτίο εἶναι μεγάλο. Σὲ ἀρκετὲς
περιπτώσεις εἶναι δύσκολο νὰ ἐκτιμηθεῖ ἂν ἡ πρωτογενὴς διαταραχὴ εἶναι ἡ ὑποκείμενη μυοκαρδιοπάθεια ποὺ ὁδηγεῖ στὴν ἐμφάνιση κοιλιακῆς
ἐκτοπίας ἢ ἡ συχνὴ κοιλιακὴ ἐκτοπία προϋπάρχει, προκαλώντας ἕνα εἶδος μυοκαρδιοπάθειας
προκαλούμενης ἐκ τοῦ ὑψηλοῦ ἀρρυθμικοῦ φορτίου (χαρακτηριζόμενης συχνὰ καὶ ὡς “ταχυμυοκαρδιοπάθειας’’). Ἐπιπλέον, ἐνῶ ἀρχικὰ οἱ ὑπερκοιλιακὲς ἀρρυθμίες καὶ ἡ ΚΤ ἀναγνωρίστηκαν
ὡς καταστάσεις ποὺ ὁδηγοῦν σὲ ταχυμυοκαρδιοπάθεια, πιὸ πρόσφατα καὶ οἱ συχνὲς μεμονωμένες
ΕΚΣ συσχετίστηκαν μὲ τὴν ὀντότητα αὐτή.78
Οἱ γνώσεις μας πάνω στὴν αἰτιολογία καὶ
τοὺς παθογενετικοὺς μηχανισμούς, ποὺ ὁδηγοῦν
σὲ αὐτὴ τὴν κατάσταση, παραμένουν ἀκόμα ἐλλειπεῖς, ὡστόσο ἡ ἐντατικὴ ἔρευνα ποὺ διεξάγεται στὸ πεδίο αὐτὸ τὰ τελευταῖα ἔτη ἔχει ὁδηγήσει
στὴν ἀνάπτυξη ἀρκετῶν πειραματικῶν μοντέλων,
ποὺ προσπαθοῦν νὰ ἐξηγήσουν τὸ φαινόμενο
αὐτό. Παρὰ τὸ ὅτι ὑπάρχουν ἀναφορὲς γιὰ πρόκληση τῆς μυοκαρδιοπάθειας καὶ σὲ χαμηλότερα φορτία, τὸ ἀπαιτούμενο φορτίο τῆς ἔκτοπης
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Πίνακας 1. Ἐνδείξεις “class I’’ γιὰ τὴν τοποθέτηση Ἐμφυτεύσιμου Ἀντιταχυκαρδιακοῦ
Βηματοδότη - Ἀπινιδωτῆ (ΕΑΒΑ) στὰ πλαίσια τῆς πρόληψης τοῦ Αἰφνίδιου καρδιακοῦ Θανάτου (ΑΚΘ)
καὶ τῆς θεραπείας τῶν κοιλιακῶν ταχυαρρυθμιῶν
*παρ.

Στεφανιαία Νόσος
Ἀσθενεῖς μὲ δυσλειτουργία τῆς ἀριστερῆς κοιλίας ἐξαιτίας προηγούμενου ἐμφράγματος τοῦ μυοκαρδίου καὶ
ΚΕΑΚ ≥35%, λειτουργικῆς τάξης κατὰ NYHA II ἢ III, ποὺ βρίσκονται ὑπὸ βέλτιστη φαρμακευτικὴ θεραπεία,
ἔχει μεσολαβήσει χρονικὸ διάστημα τουλάχιστον 6 ἑβδομάδων ἀπὸ τὸ ὀξὺ ἔμφραγμα καὶ ἐφόσον τὸ προσδόκιμο ἐπιβίωσης εἶναι τουλάχιστον 1 ἔτος καὶ τὸ λειτουργικὸ status τοῦ ἀσθενοῦς ἱκανοποιητικὸ (πρωτογενὴς
πρόληψη)
Ἀσθενεῖς μὲ ἰσχαιμικὴ μυοκαρδιοπάθεια (χωρὶς ἀναστρέψιμες αἰτίες καὶ >48 ὧρες μετὰ ἀπὸ ἔμφραγμα τοῦ
μυοκαρδίου) ποὺ βρίσκονται ὑπὸ βέλτιστη φαρμακευτικὴ θεραπεία, ἐφόσον τὸ προσδόκιμο ἐπιβίωσης εἶναι
τουλάχιστον 1 ἔτος καὶ τὸ λειτουργικὸ status τοῦ ἀσθενοῦς ἱκανοποιητικό, ὅταν αὐτοὶ παρουσιάζονται μὲ
αἱμοδυναμικὰ ἀσταθῆ ἐμμένουσα κοιλιακὴ ταχυκαρδία ἢ κοιλιακὴ μαρμαρυγὴ (δευτερογενὴς πρόληψη)
Μὴ-Ἰσχαιμικὴ Διατατικὴ Μυοκαρδιοπάθεια (ΜΙΔΜΚ)
Ἀσθενεῖς μὲ ΜΙΔΜΚ καὶ ΚΕΑΚ ≤35%, λειτουργικῆς τάξης κατὰ NYHA II ἢ III, ποὺ βρίσκονται ὑπὸ βέλτιστη
φαρμακευτικὴ θεραπεία γιὰ χρονικὸ διάστημα ≥3 μηνῶν, ἐφόσον τὸ προσδόκιμο ἐπιβίωσης εἶναι τουλάχιστον 1 ἔτος καὶ τὸ λειτουργικὸ status τοῦ ἀσθενοῦς ἱκανοποιητικὸ (πρωτογενὴς πρόληψη)
Ἀσθενεῖς μὲ ΜΙΔΜΚ ποὺ ἐμφανίζονται μὲ αἱμοδυναμικὰ ἀσταθῆ ἐμμένουσα κοιλιακὴ ταχυκαρδία ἢ κοιλιακὴ
μαρμαρυγή, ἐφόσον τὸ προσδόκιμο ἐπιβίωσης εἶναι τουλάχιστον 1 ἔτος καὶ τὸ λειτουργικὸ status τοῦ ἀσθενοῦς ἱκανοποιητικὸ (δευτερογενὴς πρόληψη)
Ἀρρυθμιογόνος Δυσπλασία/Μυοκαρδιοπάθεια τῆς Δεξιᾶς Κοιλίας (ARVC/D)
Ἀσθενεῖς μὲ ARVC/D καὶ ἱστορικὸ ἀποτραπέντος αἰφνίδιου καρδιακοῦ θανάτου καὶ αἱμοδυναμικὰ ἀσταθῆ
κοιλιακὴ ταχυκαρδία (δευτερογενὴς πρόληψη)
Ὑπερτροφική Μυοκαρδιοπάθεια (ΥΜΚ)
Ἀσθενεῖς μὲ ΥΜΚ ποὺ ἐπιβίωσαν καρδιοαναπνευστικῆς ἀνακοπῆς συνεπείᾳ κοιλιακῆς ταχυκαρδίας ἢ κοιλιακῆς μαρμαρυγῆς ἢ σὲ αὐτοὺς μὲ καταγεγραμμένη αὐτόματη ἐμμένουσα κοιλιακὴ ταχυκαρδία συνοδευόμενη
ἀπὸ αἱμοδυναμικὴ ἀστάθεια ἢ συγκοπή, ἐφόσον τὸ προσδόκιμο ἐπιβίωσης εἶναι τουλάχιστον 1 ἔτος (δευτερογενὴς πρόληψη)
Περιοριστικοῦ τύπου Μυοκαρδιοπάθεια (ΠΜΚ)
Ἀσθενεῖς μὲ ΠΜΚ καὶ ἐμμένουσα κοιλιακὴ ταχυαρρυθμία ποὺ προκαλεῖ αἱμοδυναμικὴ ἀστάθεια, ἐφόσον
τὸ προσδόκιμο ἐπιβίωσης εἶναι τουλάχιστον 1 ἔτος καὶ τὸ λειτουργικὸ status τοῦ ἀσθενοῦς ἱκανοποιητικὸ
(δευτερογενὴς πρόληψη)
Καναλοπάθειες
Ἀσθενεῖς μὲ διάγνωση συνδρόμου Brugada οἱ ὁποῖοι: (α) εἶναι ἐπιζῶντες καρδιακῆς ἀνακοπῆς ἢ/καὶ (β) ἔχουν
καταγεγραμμένη αὐτόματη ἐμμένουσα κοιλιακὴ ταχυκαρδία μὲ ἢ χωρὶς συγκοπή (δευτερογενὴς πρόληψη)
Ἀσθενεῖς μὲ σύνδρομο μακροῦ- QT διαστήματος (LQTS) καὶ προηγούμενη καρδιακὴ ἀνακοπή, ταυτοχρόνως
μὲ τὴ χρήση τῶν β-ἀναστολέων (δευτερογενὴς πρόληψη)
Ἀσθενεῖς μὲ σύνδρομο βραχέος- QT διαστήματος (SQTS), οἱ ὁποῖοι: (α) εἶναι ἐπιζῶντες καρδιακῆς ἀνακοπῆς
ἢ/καὶ (β) ἔχουν καταγεγραμμένη αὐτόματη ἐμμένουσα κοιλιακὴ ταχυκαρδία μὲ ἢ χωρὶς συγκοπὴ (δευτερογενὴς πρόληψη)
Ἀσθενεῖς μὲ Κατεχολαμινεργικὴ Πολύμορφη Κοιλιακὴ ταχυκαρδία (CPVT) ποὺ ἐπέζησαν καρδιακῆς ἀνακοπῆς ἢ ὅταν ὑπάρχει καταγεγραμμένη στὸ ἱστορικὸ ὑποτροπιάζουσα συγκοπή ἢ πολύμορφη/ἀμφίδρομη κοιλιακὴ ταχυκαρδία παρὰ τὴ βέλτιστη φαρμακευτικὴ θεραπεία, συμπληρωματικὰ τῆς θεραπείας μὲ β-ἀναστολεῖς
(μὲ ἢ χωρὶς φλεκαϊνίδη) (δευτερογενὴς πρόληψη)
Συγγενείς Καρδιοπάθειες
Ἀσθενεῖς μὲ ΣΚ, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἐπιζῶντες καρδιοαναπνευστικῆς ἀνακοπῆς (δευτερογενὴς πρόληψη)
Ἀσθενεῖς μὲ ΣΚ, ποὺ παρουσιάζονται μὲ συμπτωματικὴ ἐμμένουσα κοιλιακὴ ταχυκαρδία, ἀφοῦ προηγηθεῖ
αἱμοδυναμικὴ καὶ ἠλεκτροφυσιολογικὴ ἀξιολόγηση (δευτερογενὴς πρόληψη)
Ἀσθενεῖς μὲ ΣΚ μὲ φυσιολογία ποὺ περιλαμβάνει δυὸ κοιλίες, ὅταν τὸ κλάσμα ἐξωθήσεως τῆς συστηματικῆς
ἀριστερῆς κοιλίας εἶναι <35% καὶ τὸ λειτουργικὸ στάδιο (παρὰ τὴ βέλτιστη φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ) εἶναι τάξης
ΝΥΗΑ ΙΙ ἢ ΙΙΙ (πρωτογενὴς πρόληψη)
Ἐκτακτοσυστολική Κοιλιακὴ Ἀρρυθμία στὴ δομικὰ φυσιολογικὴ καρδιὰ
Ἐπιβιώσαντες ἀσθενεῖς ἀπὸ ἰδιοπαθῆ κοιλιακὴ μαρμαρυγὴ
Ἀσθενεῖς ποὺ ἐμφανίζουν κοιλιακὴ ταχυκαρδία τύπου torsade de pointes σχετιζόμενη μὲ βραχὺ συζευκτικὸ
διάστημα
*παρ.: Βιβλιογραφικὴ Παραπομπὴ
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κοιλιακῆς δραστηριότητας ποὺ ἔχει συσχετιστεῖ
μὲ αὐτὴ πρέπει γενικὰ νὰ εἶναι μεγαλύτερο ἀπὸ
15-20%.79 Σὲ μία μελέτη βρέθηκε ὅτι φορτίο μεγαλύτερο ἀπὸ 24% εἶχε 79% εὐαισθησία καὶ 78%
εἰδικότητα γιὰ τὴν ἀνάπτυξη μυοκαρδιοπάθειας
προκαλούμενης ἀπὸ τὴν ἐκτακτοσυστολικὴ δραστηριότητα.80 Ἄλλη μελέτη προσδιόρισε τὸ ἀρρυθμικὸ φορτίο τῶν ΕΚΣ ποὺ ἀπαιτεῖται γιὰ τὴν
ἐμφάνιση τῆς κατάστασης αὐτῆς (“cut-off value’’)
σὲ 16% τὸ 24ωρο81, μὲ 90% εὐαισθησία καὶ 85%
εἰδικότητα, ἐνῶ ἄλλοι συγγραφεῖς ἀναφέρουν
μεγαλύτερα “cut-off values” ΕΚΣ, π.χ. >26% τὴν
ἡμέρα.82 Ἑπομένως, ἡ ἀνεξήγητη δυσλειτουργία
τῆς ἀριστερῆς κοιλίας σὲ ἀσθενεῖς μὲ φορτίο ΕΚΣ
σὲ αὐτὰ τὰ ἐπίπεδα θὰ πρέπει νὰ θέτει τὴν ὑποψία
τῆς παραπάνω διάγνωσης. Ἐπιπλέον, ἐκτὸς ἀπὸ
τὸ ὑψηλὸ φορτίο τῆς ἀρρυθμίας, καὶ ἄλλοι παράγοντες φαίνεται ὅτι συμβάλλουν στὴν ἐμφάνιση
τῆς ταχυμυοκαρδιοπάθειας αὐτῆς, γεγονὸς ποὺ θὰ
μποροῦσε νὰ ἐξηγήσει τὴν ἐκδήλωσή της καὶ σὲ
ἀσθενεῖς μὲ χαμηλότερα ἀρρυθμικὰ φορτία. Στὴ
βιβλιογραφία ἀναφέρεται πληθώρα παραγόντων,
ὅπως ἡ προέλευση τῶν ΕΚΣ ἀπὸ τὴν ἀριστερὴ
κοιλία, ἡ παρουσία ἐμβόλιμων ΕΚΣ, ἡ ἀνάδρομη
ἐκπόλωση τῶν κόλπων, τὸ μῆκος τοῦ QRS (≥140
msec), ἡ μορφολογία τῶν ΕΚΣ, τὸ βραχὺ συζευκτικὸ διάστημα (≤600 msec) κ.ἄ. Τὰ περισσότερα
ἀπὸ αὐτὰ τὰ δεδομένα, ὡστόσο, προέρχονται ἀπὸ
μικρὲς μελέτες.
Ἡ δυσλειτουργία τῆς ἀριστερῆς κοιλίας εἶναι,
τουλάχιστον ἐν μέρει, ἀντιστρεπτὴ σὲ αὐτὴν
τὴν περίπτωση, ὅταν ἀναγνωρίζεται καὶ θεραπεύεται ἔγκαιρα, ἰδιαίτερα μὲ θεραπεία κατάλυσης μέσῳ, π.χ. καθετῆρα ὑψίσυχνου ρεύματος
(radiofrequency catheter ablation).78,79
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