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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 ἠλεκ
τροκαρδιογράφημα (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 αἰφνίδιου
θανάτου.
Στὸ προηγούμενο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ ἔγινε ἀναφορὰ στὴν κλινικὴ σημασία τῆς κοιλια
κῆς ἐκτακτοσυστολικῆς ἀρρυθμίας σὲ ἀσθενεῖς
μὲ διαφορετικὲς κλινικὲς καρδιολογικὲς ὀντότητες καὶ περιγράφηκε ἡ θεραπευτικὴ στρατηγικὴ
ποὺ θὰ πρέπει νὰ ἀκολουθεῖται σὲ κάθε μιὰ ἀπὸ
αὐτές. Στὸ παρὸν 2ο μέρος τοῦ ἄρθρου γίνεται
ἀνασκόπηση τῆς διάγνωστικῆς προσπέλασης καὶ
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τῶν θεραπευτικῶν στρατηγικῶν σὲ ἀσθενεῖς ποὺ
παρουσιάζονται μὲ ἐκτακτοσυστολικὴ κοιλιακὴ
δραστηριότητα, μὲ βάση τὴν ὑπάρχουσα κλινικὴ
ἐμπειρία καὶ γνώση.

Ι. Διαγνωστικὴ προσέγγιση ἀσθενῶν μὲ
ἐκτακτοσυστολικὴ δραστηριότητα
Ἱστορικὸ καὶ Φυσικὴ ἐξέταση
Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ περισσότεροι ἀσθενεῖς μὲ ἐκτακτοσυστολικὴ ἀρρυθμία εἶναι ἀσυμ
πτωματικοί, ἡ πιὸ συχνὴ κλινικὴ ἐκδήλωση εἶναι
τὸ αἴσθημα παλμῶν. Ἄλλα σχετικὰ συμπτώματα
εἶναι ἡ δύσπνοια, τὸ θωρακικὸ ἄλγος, ἡ ἀδυναμία, οἱ κτύποι στὸν τράχηλο καὶ ἡ ζάλη. Μὲ τὴ
λήψη τοῦ ἱστορικοῦ θὰ πρέπει νὰ διευκρινίζεται
ἡ παρουσία, ἡ ἔναρξη, ἡ συχνότητα καὶ ἡ διάρκεια τῶν συμπτωμάτων, καθὼς καὶ τὸ κατὰ πόσον
αὐτὰ ἐπηρεάζουν σημαντικὰ τὴν ποιότητα τῆς
ζωῆς τοῦ ἀσθενοῦς. Ἐπίσης, θὰ πρέπει νὰ διερευνᾶται ἂν τὰ συμπτώματα σχετίζονται ἢ πυροδοτοῦνται ἀπὸ ἄλλες καταστάσεις, π.χ. οἱ θέσεις τοῦ
σώματος, ὅπως ἡ κατάκλιση στὴν ἀριστερὴ πλάγια θέση, τὸ ψυχικὸ στρες, ἡ ἄσκηση, ἡ καφεΐνη ἢ
ἡ χρήση ἄλλων διεγερτικῶν οὐσιῶν.
Τὸ προηγούμενο ἰατρικὸ ἱστορικὸ τοῦ ἀσθενοῦς θὰ πρέπει νὰ ἐρωτᾶται γιὰ τὴν ἀποκάλυψη
πιθανῆς δομικῆς καρδιακῆς νόσου, ὅπως στεφανιαία νόσος, ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου, συμφορητικὴ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, καὶ κληρονομικὲς
παθήσεις, ὅπως ἡ ΥΜΚ ἢ οἱ διαυλοπάθειες. Τὰ
νοσήματα τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος, ὅπως
ἡ σαρκοείδωση, ἡ πνευμονικὴ ὑπέρταση ἢ ἡ ἀποφρακτικὴ ἄπνοια-ὕπνου, θὰ μποροῦσαν ἐπίσης
νὰ σχετίζονται, ἐνῶ εἶναι σημαντικὸ νὰ διερευνᾶται ἡ παρουσία ἱστορικοῦ ἐνδοκρινοπαθειῶν.
Ἕνα λεπτομερὲς ἱστορικὸ τῶν λαμβανόμενων φαρμάκων ἀπὸ τὸν ἀσθενῆ ἔχει ἰδιαίτερη
σημασία μὲ ἔμφαση στοὺς α- καὶ β-ἀδρενεργικοὺς
ἀγωνιστὲς καὶ τοὺς ἀγωνιστὲς τῶν ὑποδοχέων
ντοπαμίνης. Ἐπιπλέον, θὰ πρέπει νὰ διερευνᾶται
ἡ πιθανὴ λήψη ἄλλων συμπαθομιμητικῶν φαρμάκων ἢ μη-συνταγογραφημένων συμπληρωμάτων,
συμπεριλαμβανομένων ἐλιξιρίων καὶ ποτῶν, καθὼς πολλὰ ἐμπορικὰ προϊόντα, ποὺ κυκλοφοροῦν γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς χρόνιας κόπωσης
καὶ τὴν αὔξηση τῆς ἐνεργητικότητας, περιέχουν
σημαντικὲς ποσότητες καφεΐνης ἢ ἄλλων διεγερ-
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τικῶν οὐσιῶν. Θὰ πρέπει, τέλος, νὰ διερευνᾶται ἡ
πιθανὴ λήψη οὐσιῶν, ὅπως ἡ κοκαΐνη, ἡ ἀμφεταμίνη, ἡ μεθαμφεταμίνη κ.ο.κ.
Ἀκόμα, θὰ πρέπει νὰ λαμβάνεται ἕνα προσεκτικὸ οἰκογενιακὸ ἱστορικό, ἰδιαίτερα τοῦ
ΑΚΘ σὲ πρώτου βαθμοῦ συγγενεῖς, καθὼς καὶ ἡ
παρουσία κληρονομικῶν καρδιακῶν παθήσεων
ἢ στεφανιαίας νόσου σὲ νέα ἡλικία στὸ στενὸ
συγγενικὸ περιβάλλον. Ἡ ἀποκάλυψη θετικοῦ
οἰκογενειακοῦ ἱστορικοῦ συχνῆς ἐκτακτοσυστολικῆς ἀρρυθμίας, δομικῆς καρδιοπάθειας, ΑΚΘ ἢ
συγκοπῆς θὰ πρέπει νὰ κινητοποιεῖ τὸν ἐνδελεχῆ
ἔλεγχο τοῦ ἀσθενοῦς, μὲ ἰδιαίτερη βαρύτητα στὸν
ἀποκλεισμὸ τῶν κληρονομικῶν διαυλοπαθειῶν.
Ἡ φυσικὴ ἐξέταση εἶναι συνήθως φυσιολογικὴ σὲ ἀσθενεῖς ἀκόμα καὶ μὲ συχνὲς ΕΚΣ. Ἡ
κλινικὴ ἐξέταση θὰ πρέπει, κυρίως, νὰ προσανατολίζεται στὸν ἀποκλεισμὸ κάποιας δομικῆς καρδιοπάθειας, π.χ. αὐξημένη σφαγιτιδικὴ φλεβικὴ
πίεση, τρίζοντες πνευμόνων, παθολογικὸς ἀρτηριακὸς σφυγμός, περιφερικὰ οἰδήματα, φυσήματα
ἢ ἄλλοι παθολογικοὶ καρδιακοὶ ἦχοι.
Σὲ γενικὲς γραμμές, ἕνα λεπτομερὲς ἱστορικὸ
βοηθᾶ στὴν ἀναγνώριση τῶν ἀσθενῶν ὑψηλοῦ
κινδύνου, οἱ ὁποῖοι θὰ χρειαστοῦν περαιτέρω
σταδιοποίηση κινδύνου. Ἡ πρόγνωση καὶ ἡ θεραπεία θὰ πρέπει νὰ ἐξατομικεύονται ἀνάλογα μὲ
τὸ φορτίο τῶν συμπτωμάτων καὶ τὴ σοβαρότητα
τῆς ὑποκείμενης καρδιοπάθειας συμπληρωματικὰ
μὲ τὴν κλινικὴ εἰκόνα.
ΗΚΓ 12-ἀπαγωγῶν
Τὸ κλασικὸ ἠλεκτροκαρδιογράφημα ἠρεμίας 12-ἀπαγωγῶν ἐπιτρέπει κατ’ ἀρχὴν τὸν χαρακτηρισμὸ καὶ τὴν ἐντόπιση τῶν ΕΚΣ. Ἐπιπλέον,
ἐπιτρέπει τὴν ἀναγνώριση σχετικῶν σημαντικῶν
ἠλεκτρικῶν διαταραχῶν, ὅπως τὸ μακρὸ ἢ βραχὺ
διάστημα QT, τὴ μορφολογία τύπου Brugada, τὴν
ἀναγνώριση ἀλλοιώσεων ἐνδεικτικῶν ARVC/D ἢ
ἠλεκτρολυτικῶν διαταραχῶν. Ἐπίσης, μπορεῖ νὰ
κατευθύνει τὴ διαγνωστικὴ σκέψη σὲ ἰσχαιμικὴ ἢ
κάποια ἄλλη δομικὴ καρδιοπάθεια, ἡ παρουσία
τῆς ὁποίας θὰ μποροῦσε νὰ ἐξηγήσει καὶ τὶς ΕΚΣ.
Ἀκόμα, ἡ διάρκεια τοῦ συμπλέγματος QRS καὶ ἡ
παρουσία διαταραχῶν ἐπαναπόλωσης εἶναι ἀναξάρτητοι προγνωστικοὶ παράγοντες ΑΚΘ. Σὲ ὁρισμένες μελέτες, ἡ κατάσπαση τοῦ διαστήματος ST
καὶ οἱ διαταραχὲς τοῦ κύματος Τ συσχετίστηκαν
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μὲ αὔξηση τοῦ κινδύνου καρδιαγγειακοῦ θανάτου καὶ τοῦ ΑΚΘ κατὰ 4 φορές.1 Τέλος ἡ πρώιμη
ἐπαναπόλωση στὸ ΗΚΓράφημα ἔχει ἐπίσης συσχετιστεῖ μὲ αὐξημένο κίνδυνο θανάτου ἀπὸ καρδιαγγειακὰ αἴτια.2
Ἐξετάσεις αἵματος
Θὰ πρέπει νὰ λαμβάνεται αἷμα γιὰ τὴ διενέργεια ἑνὸς γενικοῦ αἱματολογικοῦ καὶ βιοχημικοῦ
ἐλέγχου καὶ ἐλέγχου τοῦ θυρεοειδοῦς, μὲ ἰδιαίτερη προσοχὴ στὴν ἐξέταση τῶν ἠλεκτρολυτῶν τοῦ
αἵματος καὶ τὴ διόρθωση πιθανῆς ὑποκαλιαιμίας
καὶ ὑπομαγνησιαιμίας, οἱ ὁποῖες ἔχουν συσχετιστεῖ μὲ τὴν ἐκτακτοσυστολικὴ κοιλιακὴ δραστηριότητα.
Περιπατητικὴ ἠλεκτροκαρδιογραφικὴ καταγραφὴ Holter
Σὲ περιπτώσεις παρουσίας ἐνδεικτικῶν συμ
πτωμάτων ἀρρυθμίας, ὅπου ὅμως τὸ ΗΚΓράφημα
12-ἀπαγωγῶν δὲν εἶναι διαγνωστικό, ἡ περιπατητικὴ ἠλεκτροκαρδιογραφικὴ καταγραφὴ Holter
ἀποτελεῖ ἐξαιρετικὰ χρήσιμη ἐξέταση. Στὶς πρόσφατα δημοσιευθεῖσες κατευθυντήριες ὁδηγίες
τῆς ESC, συνιστᾶται ἡ περιπατητικὴ ἠλεκτροκαρδιογραφικὴ καταγραφὴ (class IΑ), καταγραφεῖς
γεγονότων (event loop recorders) (class IΒ) καὶ οἱ
ἐμφυτεύσιμες συσκευὲς καταγραφῆς (class IΒ) ἐπὶ
ἰσχυρῆς ὑποψίας κοιλιακῶν ἀρρυθμιῶν, ὅταν τὰ
συμπτώματα εἶναι σποραδικὰ καὶ ἡ καταγραφὴ
μὲ τὸ συμβατικὸ ΗΚΓράφημα δὲν ἀποκαλύπτει τὶς
πιθανολογούμενες αὐτὲς ἀρρυθμίες.3 Εἶναι σημαντικὸ οἱ ἀσθενεῖς νὰ κρατοῦν σημειώσεις τῶν χρονικῶν στιγμῶν ποὺ αἰσθάνονται τὰ συμπτώματά
τους κατὰ τὴν περίοδο τῆς καταγραφῆς.
Ἡ περιπατητικὴ ΗΚΓραφική καταγραφὴ
Holter γιὰ τουλάχιστον 24 ὧρες εἶναι ἡ συχνότερα
χρησιμοποιούμενη μέθοδος καὶ ἀποτελεῖ συχνὰ
κομβικὸ σημεῖο τῆς διερεύνησης ἑνὸς ἀσθενοῦς
μὲ πιθανολογούμενη ἢ γνωστὴ ἐκτακτοσυστολικῆ κοιλιακὴ ἀρρυθμία, ἐπειδὴ μπορεῖ νὰ ποσοτικοποιήσει τὸ ἀρρυθμικὸ φορτίο, νὰ ἐντοπίσει
τὴν ἀρρυθμιογόνο ἑστία καὶ νὰ ἀναγνωρίσει τὴ
συνύπαρξη ΚΤ. Ἐπιπλέον, μπορεῖ νὰ καταγράψει
καὶ ἄλλες σχετικὲς μὲ τὰ συμπτώματα ἀρρυθμίες,
ὅπως ὑπερκοιλιακὲς ἀρρυθμίες ἢ βραδυκαρδία.
Ἡ διαπίστωση, ἐπίσης, ἂν ἡ ἐκτοπία εἶναι μονόμορφη ἢ πολυεστιακὴ καὶ τοῦ ἐὰν αὐτὴ εἶναι
σύμπλοκη, εἶναι ἄλλες σημαντικὲς πληροφορίες
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τῆς ἐξέτασης. Οἱ μονόμορφες ΕΚΣ ὑποδηλώνουν
μηχανισμοὺς πυροδοτούμενης δραστηριότητας,
ἐνῶ ἡ πολυεστιακὴ μορφολογία τῶν ΕΚΣ παραπέμπει σὲ ὕπαρξη ὑποκείμενης καρδιακῆς νόσου.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ ἡ παρουσία μεΚΤ μπορεῖ νὰ
ὑποδηλώνει αὐξημένο κίνδυνο ΑΚΘ σὲ ὁρισμένες
κατηγορίες ἀσθενῶν, ὅπως προαναφέρθηκε, σὲ
σχέση μὲ τὶς μεμονωμένες. Παρόλα αὐτά, τόσο τὸ
ΗΚΓράφημα ὅσο καὶ ἡ ΗΚΓραφική καταγραφὴ
Holter ὑστεροῦν στὸ ὅτι καταγράφουν στιγμιότυπα μόνο τοῦ ρυθμοῦ τοῦ ἀσθενοῦς. Μερικοὶ ἀσθενεῖς περιγράφουν συμπτώματα ἐκτακτοσυστολικῆς ἀρρυθμίας σποραδικὰ ἀνὰ μερικὲς μέρες ἢ
ἑβδομάδες, ὁπότε στὶς περιπτώσεις αὐτὲς τόσο τὸ
ΗΚΓράφημα ὅσο καὶ ἡ 24ωρη ἢ 48ωρη καταγραφὴ Holter εἶναι ἀπίθανο νὰ καταγράψουν κάποια
ἀξιόλογη πληροφορία.
Ἐνῶ ἡ 24ωρη ἢ 48ωρη συνεχὴς καταγραφὴ
Holter εἶναι ἡ ἐνδεδειγμένη σὲ ἀσθενεῖς ποὺ περιγράφουν καθημερινὰ συμπτώματα, οἱ καταγραφεῖς γεγονότων (conventional event monitors) εἶναι
περισσότερο χρήσιμοι, ὅταν τὰ συμπτώματα εἶναι
σποραδικά, ἐξαιτίας τῆς περισσότερο ἐκτεταμένης περιόδου καταγραφῆς. Ἕνας καταγραφέας
περιπατητικῆς ἠλετροκαρδιογραφίας γιὰ 30 ἡμέρες (wearable loop recorder) εἶναι ἐξαιρετικὰ χρήσιμος σὲ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις. Ἡ συσκευὴ ἔχει
τὴ δυνατότητα καταγραφῆς μακρῶν περιόδων
τοῦ καρδιακοῦ ρυθμοῦ καὶ ἀποθήκευσής τους
ἠλεκτρονικά, ὅταν ὁ ἀσθενὴς ἐνεργοποιήσει τὴ
συσκευή. Ἡ κινητὴ ἐξωνοσοκομειακὴ καρδιακὴ
τηλεμετρία (mobile outpatient cardiac telemetry)
εἶναι ἡ περισσότερο ἐντατικὴ μορφὴ καταγραφῆς, μὴ-ἐπεμβατικᾶ, τοῦ καρδιακοῦ ρυθμοῦ, ποὺ
εἶναι αὐτὴ τὴ στιγμὴ διαθέσιμη καὶ ἡ ὁποία προσομοιάζει μὲ τὴν συνεχῆ ἐνδονοσοκομειακὴ ἠλεκ
τροκαρδιογραφικὴ τηλεμετρία. Πρόκειται γιὰ
μία συσκευὴ ποὺ φοριέται ἀπὸ τὸν ἀσθενῆ μὲ τὴ
μορφὴ γιλέκου καὶ παρέχει συνεχῆ καταγραφή,
ἀνίχνευση σὲ πραγματικὸ χρόνο καὶ δυνατότητα
ἐνεργοποίησης τοῦ καταγραφέα συμπτωμάτων
ἀπὸ τὸν ἀσθενῆ. Μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ γιὰ
μέχρι 6 μῆνες.
Πιὸ πρόσφατα, οἱ ἐμφυτεύσιμες συσκευὲς
ΗΚΓραφικῆς καταγραφῆς (implantable loop recor
ders, ILRs), ποὺ ἐπιτρέπουν τὴν καταγραφὴ τοῦ
ΗΚΓραφήματος μέχρι καὶ γιὰ 3 ἔτη, εἰσήχθησαν
στὴν κλινικὴ πράξη. Φαίνεται ὅτι μπορεῖ νὰ εἶναι
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ἰδιαίτερα χρήσιμες στὴ διάγνωση σοβαρῶν ταχυαρρυθμιῶν καὶ βραδυαρρυθμιῶν σὲ ἀσθενεῖς
μὲ ἀπειλητικὰ γιὰ τὴ ζωὴ συμπτώματα, ὅπως ἡ
συγκοπή, ὅπου ὅμως οἱ πιθανολογούμενες αὐτὲς
ἀρρυθμίες δὲν ἔχουν καταγραφεῖ μὲ μὴ-ἐπεμβατικὰ μέσα. Ἡ μελέτη CARISMA, ποὺ πραγματοποιήθηκε σὲ μετεμφραγματικοὺς ἀσθενεῖς, μεταξὺ
ἄλλων μελέτησε 1.393 ἀσθενεῖς μὲ ΚΕΑΚ ≤40%,
στοὺς ὁποίους τοποθετήθηκε ILR γιὰ 1.9±0.5 ἔτη.
Συνολικά, διαπιστώθηκε ἡ παρουσία σημαντικῶν
ταχυαρρυθμιῶν ἢ βραδυαρρυθμιῶν σὲ 46% τῶν
ἀσθενῶν, ἐνῶ μεταξὺ τῶν ἄλλων ἀρρυθμιῶν καταγράφηκε μεΚΤ στὸ 13%, εΚΤ στὸ 3% καὶ ΚΜ
στὸ 3% τῶν ἀσθενῶν.4 Οἱ νεότερες γενιὲς τῶν συσκευῶν αὐτῶν διαθέτουν πιὸ προηγμένους ἀλγόριθμους, ἐνῶ ἔχουν εὐκολότερη διαδικασία ἐμφύτευσης καὶ μικρότερο μέγεθος καὶ εἶναι πιθανὸ νὰ
ὁδηγήσουν σὲ περισσότερο ἐκτεταμένη χρήση τοῦ
ILR στὴν κατηγορία τῶν ἀσθενῶν μὲ ἐκτακτοσυστολικὴ κοιλιακὴ ἀρρυθμία.
Διαθωρακικὴ Ὑπερηχοκαρδιογραφία
Ἡ ὑπερηχοκαρδιογραφία, ἀποτελεῖ μιὰ ἀ
σφαλή, διαδεδομένη, ἀξιόπιστη καὶ φτηνὴ τεχνικὴ γιὰ τὴν ἀναγνώριση πιθανῶν δομικῶν καρδιακῶν διαταραχῶν. Στὴν περίπτωση τῶν ἀσθενῶν
μὲ κοιλιακὴ ἐκτοπία, ἡ χρησιμότητα τῆς ὑπερηχοκαρδιογραφίας βρίσκεται κυρίως στὴν ἀναγνώριση κάποιας σχετιζόμενης καρδιοπάθειας, ὅπως
στεφανιαίας νόσου, ΜΙΔΜΚ, βαλβιδοπαθειῶν ἢ
ΥΜΚ, ἡ γνώση τῶν ὁποίων θὰ ἐπηρεάσει τὴ θεραπευτικὴ ἀντιμετώπιση τῆς ἀρρυθμίας καὶ θὰ
παράσχει πληροφορίες σχετικὲς μὲ τὴν πρόγνωση.
Οἱ κοιλιακὲς ἀρρυθμίες οἱ προερχόμενες ἀπὸ τὴ
δεξιὰ κοιλία θὰ πρέπει, ἐπίσης, νὰ κινητοποιήσουν τὸν ἰατρό, ὥστε νὰ διερευνήσει τὴν ὕπαρξη
ἀνωμαλιῶν τῶν δεξιῶν καρδιακῶν κοιλοτήτων,
ὅπως ἡ δυσπλασία τῆς δεξιᾶς κοιλίας. Ἐπιπλέον,
σὲ ἀσθενεῖς μὲ κοιλιακὴ ἔκτοπη δραστηριότητα,
ὁ ρόλος τῆς ὑπερηχοκαρδιογραφίας εἶναι σημαντικὸς γιὰ τὴν ἐκτίμηση τῆς λειτουργικότητας τῆς
ἀριστερῆς κοιλίας καὶ τοῦ ΚΕΑΚ, ὅπως καὶ ἄλλων παραμέτρων, π.χ. διαστολικὴ δυσλειτουργία,
ὑπερτροφία τῆς ἀριστερῆς κοιλίας, κυρίως στὴν
ὑποκατηγορία τῶν ἀσθενῶν ὑψηλοῦ κινδύνου
γιὰ τὴν ἀνάπτυξη ἀπειλητικῶν γιὰ τὴ ζωὴ κοιλιακῶν ἀρρυθμιῶν ἢ ΑΚΘ, ὅπως οἱ μετεμφραγματικοὶ ἀσθενεῖς. Δὲν ὑπάρχει ἔνδειξη γιὰ ἐπαναλη-
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πτικὲς ὑπερηχοκαρδιογραφικὲς ἐξετάσεις, ἐκτὸς
ἂν ὑπάρχει ἀλλαγὴ στὴν κλινικὴ κατάσταση τοῦ
ἀσθενοῦς ἢ κάποιος παράγοντας ποὺ μπορεῖ νὰ
ἐπηρεάσει τὴ θεραπευτικὴ ἀπόφαση, ὅπως στὴν
περίπτωση τῆς μυοκαρδιοπάθειας τῆς προκαλούμενης ἀπὸ τὴν ἐκτακτοσυστολικὴ δραστηριότητα.
Ἡ Διαθωρακικὴ Ὑπερηχοκαρδιογραφικὴ μελέτη
μαζὶ μὲ τὸ ΗΚΓράφημα ἠρεμίας 12-ἀπαγωγῶν
συνιστᾶται νὰ πραγματοποιεῖται νωρὶς γιὰ τὴν
ἐκτίμηση ὅλων τῶν ἀσθενῶν μὲ καταγεγραμμένες
μὴ-ἐμμένουσες καὶ ἐμμένουσες κοιλιακὲς ἀρρυθμίες, μὲ σκοπὸ τὴν ἀνίχνευση πιθανῆς ὑποκείμενης
καρδιακῆς νόσου, συμπεριλαμβανομένου καὶ τῶν
κληρονομικῶν καὶ ἐπίκτητων μυοκαρδιοπαθειῶν
(class IB).3
Ἠλετροκαρδιογραφικὴ Δοκιμασία Κόπωσης
(ΗΔΚ) σὲ Κυλιόμενο Τάπητα
Ἡ ἄσκηση προκαλεῖ μιὰ σειρὰ ἀπὸ σημαντικὲς ἀλλαγὲς ἀπὸ πλευρᾶς φυσιολογίας, οἱ ὁποῖες
μπορεῖ νὰ ὁδηγήσουν στὴν πρόκληση τῶν καρδιακῶν ἀρρυθμιῶν, συμπεριλαμβανομένων καὶ
τὴν ἐνεργοποίηση τοῦ συμπαθητικοῦ νευρικοῦ
συστήματος, καθὼς καὶ αὔξηση τῶν κυκλοφορούντων κατεχολαμινῶν. Οἱ παραπάνω ἀλλαγὲς μπορεῖ νὰ ἔχουν ὡς ἀποτέλεσμα αὐξημένο αὐτοματισμὸ τῶν μυοκαρδιακῶν κυττάρων, προαγωγὴ τῆς
πυροδοτούμενης δραστηριότητας καὶ αὔξηση στὴ
συχνότητα τῶν ἔκτοπων συστολῶν, ποὺ μπορεῖ
νὰ ἐνεργοποιήσουν κυκλώματα ἐπανεισόδου. Ἡ
ΗΔΚ προσομοιάζει μὲ τὶς συνθῆκες τῆς αὐξημένης φυσικῆς δραστηριότητας ἢ τοῦ στρες, καταστάσεις ποὺ ἔχουν ἀναγνωριστεῖ ὅτι μποροῦν νὰ
πυροδοτήσουν ἀπειλητικὲς γιὰ τὴ ζωὴ κοιλιακὲς
ἀρρυθμίες σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις.
Ἡ δοκιμασία κόπωσης χρησιμοποιεῖται παραδοσιακὰ γιὰ τὴν μὴ-ἐπεμβατικὴ ἐκτίμηση τῆς
πιθανότητας ὕπαρξης μυοκαρδιακῆς ἰσχαιμίας,
καὶ μαζὶ μὲ τὸ ἱστορικὸ καὶ τὴ φυσικὴ ἐξέταση
βοηθάει στὴν ἐκτίμηση τοῦ καρδιαγγειακοῦ κινδύνου. Σύμφωνα μὲ τὶς κατευθυντήριες ὁδηγίες
τῆς ESC, ποὺ δημοσιεύτηκαν τὸ 2015, ἐνδείκνυται
σὲ ἀσθενεῖς μὲ ἐκτακτοσυστολικὴ κοιλιακὴ ἀρρυθμία, στὰ πλαίσια τοῦ διαγνωστικοῦ ἐλέγχου
γιὰ ἰσχαιμικὴ μυοκαρδιοπάθεια (class IB).3
Ἐπιπλέον, στὴν περίπτωση κλινικῆς ὑποψίας
γιὰ τὴν ὕπαρξη ὑποκείμενης καναλοπάθειας, ἡ
ΗΔΚ μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ στὰ πλαίσια τῆς

255

ΚΑΡΔΙΑ & ΑΓΓΕΙΑ | ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

περαιτέρω διερεύνησης. Ἡ CPVT, ἡ ὁποία ἐκδηλώνεται μὲ τὴν ἐμφάνιση κοιλιακῶν ἀρρυθμιῶν,
συγκοπῆς ἢ ἀκόμα καὶ ΑΚΘ πυροδοτούμενων
ἀπὸ τὴν ἄσκηση ἢ τὸ ψυχικὸ στρες, μπορεῖ νὰ
ἀποκαλυφθεῖ μὲ τὴν ΗΔΚ. Ἐπίσης, τὸ σύνδρομο
LQT1, τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ ὑπο-τύπο τοῦ LQTS,
καὶ τὸ ὁποῖο ὀφείλεται σὲ μεταλλάξεις στὸ γονίδιο KCNQ1, ἔχει ἐπίσης συσχετιστεῖ μὲ ΑΚΘ
κατὰ τὴν ἄσκηση.5 Τέλος, ἔχει παρατηρηθεῖ ὅτι ἡ
ΗΚΓραφική μορφολογία τοῦ συνδρόμου Brugada
μπορεῖ νὰ ἀποκαλυφθεῖ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς φάσης τῆς ἀποκατάστασης τῆς ΗΔΚ. Οἱ Grimster καὶ
συν. ἀνακοίνωσαν πρόσφατα τὴν περίπτωση ἑνὸς
ἄρρενα συμπτωματικοῦ ἀσθενῆ 33 ἐτῶν μὲ θετικὸ
οἰκογενιακὸ ἱστορικὸ ΑΚΘ, ὁ ὁποῖος παρουσίασε
μιὰ μεταβολὴ στὴ μορφολογία τοῦ ΗΚΓραφήματος ἀπὸ τύπο 2 σὲ τύπο 1 κατὰ τὴ διάρκεια τῆς
φάσης τῆς ἀποκατάστασης τῆς ΗΔΚ.6 Ἀκόμα, ἡ
ἰδιοπαθὴς ΚΤ εἶναι γενικὰ κατεχολαμινο-εὐαίσθητη ἀρρυθμία καὶ συχνὰ πυροδοτεῖται ἀπὸ
τὴν ἄσκηση ἢ τὴν ἔγχυση κατεχολαμινῶν, ὅπως ἡ
ἰσοπροτερενόλη καὶ ἡ ἐπινεφρίνη. Ἡ ΗΔΚ συχνὰ
χρησιμοποιεῖται στὴ διερεύνηση τῆς ἀρρυθμίας
αὐτῆς, ἡ ὁποία μπορεῖ νὰ πυροδοτηθεῖ στὴ φάση
τῆς κόπωσης ἢ στὴ φάση τῆς ἀποκατάστασης. Παρόλα αὐτά, ἡ ἐνεργοποίηση παρατηρεῖται μόνο
στὸ 25-50% τῶν ἀσθενῶν αὐτῶν, ἐνῶ σὲ ὁρισμένες
περιπτώσεις ἡ ἄσκηση μπορεῖ νὰ καταστείλει τὴν
ἔκτοπη κοιλιακὴ δραστηριότητα.7
Ἐνῶ ἀρχικὰ ἡ παρουσία κοιλιακῶν ἀρρυθμιῶν, προκαλούμενων ἀπὸ τὴν ἄσκηση σὲ ὑγιῆ
ἄτομα, δὲν συσχετίστηκε μὲ δυσμενῆ πρόγνωση, ἡ
πλειοψηφία τῶν νεότερων μελετῶν, ὅπως ἡ Paris
Prospective Study, τώρα ὑποθέτουν ὅτι συσχετίζεται μὲ αὐξημένη μακροχρόνια καρδιαγγειακὴ
θνησιμότητα καὶ νοσηρότητα.8 Συνεπακόλουθα,
ἡ δοκιμασία κόπωσης μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ
γιὰ τὴν ἀναγνώριση καὶ διερεύνηση τῶν καρδιακῶν ἀρρυθμιῶν, ἰδιαίτερα αὐτῶν ποὺ ἐμφανίζονται κατὰ τὴν ἄσκηση, ἰδιαίτερα ὅταν συνοδεύονται ἀπὸ συμπτώματα κατὰ τὴν ἄσκηση, ὅπως
ταχυκαρδία, αἴσθημα παλμῶν ἢ συγκοπή. Οἱ πληροφορίες ποὺ συλλέγονται μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθοῦν συμπληρωματικὰ μὲ αὐτὲς ἀπὸ τὴν περιπατητικὴ ἠλεκτροκαρδιογραφία καὶ τὴν ΗΦΜ.
Τέλος, ἡ ΗΔΚ μπορεῖ νὰ δώσει πληροφορίες
σχετικὲς μὲ τὴν πρόγνωση τῶν ἀσθενῶν μὲ κατεχολαμινο-πυροδοτούμενες ἀρρυθμίες, ἐξαιτίας τοῦ

ὅτι οἱ κοιλιακὲς ἀρρυθμίες, ποὺ ἐμφανίζονται στὰ
πλαίσια μιᾶς ΗΔΚ, εἶναι ἀνεξάρτητοι προγνωστικοὶ παράγοντες γιὰ καρδιαγγειακὴ θνησιμότητα,
ἐνῶ ὅταν συνδυάζονται μὲ ΕΚΣ κατὰ τὴν ἠρεμία ὁ
κίνδυνος αὐξάνει σημαντικά.9 Ἡ παρουσία κοιλιακῶν ἀρρυθμιῶν σχετιζόμενων μὲ τὴν κόπωση αὐξάνει τὴ θνησιμότητα στοὺς 12 μῆνες κατὰ 3 φορὲς
συγκριτικὰ μὲ τοὺς ἀσθενεῖς ποὺ ἐκδηλώνουν ἀρρυθμίες μόνο κατὰ τὴν ἠρεμία.10 Τὸ ἀναμενόμενο
εὕρημα εἶναι ἡ αὔξηση τῆς συχνότητας τῶν ΕΚΣ ἢ
ἡ παρουσία ΚΤ κατὰ τὴν ἄσκηση ἢ στὴ φάση τῆς
ἀποκατάστασης. Μιὰ μεγάλη μελέτη, ποὺ συμπεριελάμβανε 29.244 ἀσθενεῖς, ἔδειξε ὅτι ἡ παρουσία
κοιλιακῶν ἀρρυθμιῶν πυροδοτούμενων στὰ πλαίσια μιᾶς ΗΔΚ, κατὰ τὴ φάση τῆς ἀποκατάστασης,
προέβλεπε αὐξημένο κίνδυνο θανάτου.11
Στὶς κατευθυντήριες ὁδηγίες τῆς ESC, ποὺ
δημοσιεύτηκαν τὸ 2015, ἡ ΗΔΚ ἐνδείκνυται σὲ
ἀσθενεῖς μὲ γνωστὴ ἢ πιθανολογούμενη πυροδοτούμενη μὲ τὴν ἄσκηση κοιλιακὴ ἀρρυθμία, ὅπως
ἡ CPVT, γιὰ διαγνωστικοὺς ἢ προγνωστικοὺς λόγους (class IB) ἢ γιὰ τὴ διερεύνηση τῆς ἀνταπόκρισης τῆς ἀρρυθμίας στὴ φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ ἢ τὴ
θεραπεία κατάλυσης (class IIaC).3
Ἄλλες ἠλεκτροκαρδιογραφικὲς τεχνικὲς
Ἡ συμψηφιστικὴ ἠλεκτροκαρδιογραφία
(ΗΚΓράφημα συγκερασμοῦ, SAECG), ἡ ἐναλλαγὴ τοῦ κύματος Τ (T Wave Alternans, TWA), ἡ
διασπορὰ τοῦ διαστήματος QT (QT dispersion),
ἡ μεταβλητότητα τοῦ καρδιακοῦ ρυθμοῦ (heart
rate variability) καὶ ἡ εὐαισθησία τῶν τασεοϋποδοχέων (baroflex sensitivity) μπορεῖ νὰ εἶναι χρήσιμες τεχνικὲς στὰ πλαίσια τῆς διάγνωσης καὶ τῆς
διαστρωμάτωσης κινδύνου, σὲ ἀσθενεῖς μὲ κοιλιακὲς ἀρρυθμίες ἢ σὲ αὐτοὺς ποὺ ἐμφανίζουν ὑψηλὸ κίνδυνο γιὰ τὴν ἀνάπτυξη ἀπειλητικῶν γιὰ τὴ
ζωὴ κοιλιακῶν ἀρρυθμιῶν. Ἐπὶ τοῦ παρόντος, τὸ
ΗΚΓράφημα συγκερασμοῦ καὶ ἡ ἐναλλαγὴ τοῦ
κύματος Τ ἔχουν ἀποδείξει τὴ μεγαλύτερη ἀρνητικὴ προγνωστικὴ ἀξίας.12 Στὶς κατευθυντήριες ὁδηγίες τῆς ESC, συστήνεται τὸ SAECG στὰ πλαίσια
τῆς διαφοροδιάγνωσης δομικῆς καρδιακῆς νόσου,
π.χ. ARVC/D, προκειμένου νὰ βελτιώσουν τὴ διαγνωστικὴ ἀκρίβεια καὶ τὴν ἀκρίβεια τῆς διαστρωμάτωσης κινδύνου σὲ ἀσθενεῖς μὲ ἐκτακτοσυστολικὴ ἀρρυθμία ἢ σὲ ἀσθενεῖς ὑψηλοῦ κινδύνου γιὰ
τὴν ἀνάπτυξη κοιλιακῶν ἀρρυθμιῶν (class IB).3
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Ἄλλες μὴ-ἐπεμβατικὲς ἀπεικονιστικὲς μέθοδοι
Ἀσυμπτωματικοὶ ἀσθενεῖς, χωρὶς ὕποπτα
στοιχεῖα ἀπὸ τὸ ἱστορικὸ καὶ τὴ φυσικὴ ἐξέταση,
μὲ φυσιολογικὸ ΗΚΓράφημα καὶ ὑπερηχοκαρδιο
γραφικὴ μελέτη, ποὺ δὲν ἐμφανίζουν κακοήθεις
ἀρρυθμίες στὴν 24ωρη ἢ 48ωρη ἠλεκτροκαρδιο
γραφικὴ περιπατητικὴ καταγραφή, συνήθως δὲν
ἀπαιτοῦν ἄλλη διερεύνηση. Ἡ Ἀξονικὴ Τομογραφία καρδιᾶς, ἡ Μαγνητικὴ Τομογραφία καρδιᾶς
καὶ τὸ PET (positron-emission tomography) θὰ
πρέπει νὰ χρησιμοποιοῦνται σὲ εἰδικὲς μόνο περιπτώσεις, ὅπως στὰ πλαίσια τῆς διερεύνησης Συγγενῶν Καρδιοπάθειων, ΥΜΚ ἢ ARVC/D.
Ἠλεκτροφυσιολογικὴ μελέτη
Ἡ ἀκρίβεια τῆς ἐξέτασης ποικίλλει σημαντικά, καὶ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴ φύση καὶ τὴ σοβαρότητα τῆς ὑποκείμενης καρδιακῆς νόσου, τὴν παρουσία ἢ ἀπουσία αὐτόματης ΚΤ, τὴ φαρμακευτικὴ
θεραπεία ποὺ λαμβάνει ὁ ἀσθενής, τὸ πρωτοκόλο τῆς προγραμματισμένης κοιλιακῆς διέγερσης
ποὺ χρησιμοποιεῖται καὶ τὴ θέση τῆς διέγερσης.
Ἡ ὑψηλότερη διαγνωστικὴ ἀκρίβεια καὶ ἐπαναληψιμότητα παρατηρεῖται σὲ μετεμφραγματικοὺς
ἀσθενεῖς.13 Ἡ παρουσία ΕΚΣ σὲ μετεμφραγματικοὺς ἀσθενεῖς ἢ σὲ αὐτοὺς μὲ ὑψηλὸ κίνδυνο γιὰ
ΑΚΘ, ἰδιαίτερα ἂν αὐτὲς εἶναι συχνὲς ἢ ἔχουν σύμ
πλοκη μορφολογία, δικαιολογεῖ τὴν περαιτέρω
διερεύνηση μὲ σκοπὸ τὴν ἐκτίμηση μελλοντικοῦ
ἀρρυθμικοῦ κινδύνου. Ἡ ΗΦΜ εἶναι πιθανότατα
χρήσιμη σὲ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις, δηλαδὴ σὲ μετεμφραγματικοὺς ἀσθενεῖς μὲ συμπτώματα ἐνδεικτικὰ κοιλιακῶν ταχυαρρυθμιῶν, ὅπως αἴσθημα
παλμῶν, προσυγκοπὴ καὶ συγκοπή.3 Στὴ μελέτη
MADIT, ἡ πρόκληση ΚΤ σὲ ἀσθενεῖς μὲ καταγεγραμμένη μεΚΤ σὲ καταγραφὴ Holter προσδιόρισε ἕναν πληθυσμὸ ὑψηλοῦ κινδύνου γιὰ ΚΤ/ΚΜ.14
Σὲ κοιλιακὲς ταχυαρρυθμίες προερχόμενες ἀπὸ τὸ
χῶρο ἐξόδου ἡ ΗΦΜ γίνεται μὲ παρόμοιο τρόπο
μὲ τὶς ὑπόλοιπες κατηγορίες ΚΤ καὶ ὁ στόχος εἶναι
νὰ τεθεῖ ἡ ἀκριβὴς διάγνωση καὶ νὰ καθοδηγηθεῖ
ἡ θεραπεία τῆς κατάλυσης διὰ μέσῳ διαδερμικοῦ
καθετῆρα ὑψίσυχνου ρεύματος. Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, ἡ ἀξία τῆς ΗΦΜ παραμένει ἀμφιλεγόμενη σὲ
ἄλλες δομικὲς καρδιακὲς νόσους καὶ ἐπὶ τοῦ παρόντος συστήνεται, ἀλλὰ ὄχι ἰσχυρά, στὴν ΜΙΔΜΚ
(class IIbB), ὅπου ὑπάρχουν ἰσχυρότερες ἐνδείξεις
ὅτι μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει ἕνα χρήσιμο ἐργαλεῖο
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στὴ διαστρωμάτωση κινδύνου καὶ τὴν ARVC/D
(class IIbC).3,15,16

ΙΙ. Θεραπεία τῆς ἐκτακτοσυστολικῆς κοιλιακῆς ἀρρυθμίας
Σὲ ἀσθενεῖς μὲ συχνὴ ἐκτακτοσυστολικὴ κοιλιακὴ ἀρρυθμία, ἡ ἀποφυγὴ τῶν παραγόντων, ποὺ
μπορεῖ νὰ ἐπιδεινώσουν τὴν κατάσταση, ὅπως τὸ
κάπνισμα, τὸ ἀλκοὸλ καὶ ἡ χρήση καφεΐνης, εἶναι
πιθανὸ νὰ μειώσει τὴ συχνότητα τῶν ΕΚΣ. Ὡστόσο, λίγα στοιχεῖα ὑπάρχουν γιὰ νὰ ὑποστηρίξουν
τὴ στρατηγικὴ τῆς ἀποφυγῆς τῶν ἐκλυτικῶν παραγόντων καὶ τῆς μεταβολῆς τῆς συμπεριφορᾶς
στὴ θεραπεία τῶν ΕΚΣ. Σὲ μιὰ παλαιότερη μελέτη, σὲ 81 ἄνδρες, δὲν ἀναδείχθηκε ὄφελος ἀπὸ ἕνα
πρόγραμμα πλήρους ἀποχῆς ἀπὸ τὴν καφεΐνη καὶ
τὸ κάπνισμα, λήψης περιορισμένης μόνο ποσότητας ἀλκοὸλ καὶ αὔξησης τῆς φυσικῆς δραστηριότητας.17 Μεγαλύτερη σημασία ἔχει ὁ ἀποκλεισμὸς
τῆς ὕπαρξης ὑποκείμενης καρδιοπάθειας ἢ ἄλλων
καταστάσεων, ποὺ μπορεῖ νὰ ὁδηγοῦν στὴν ἐμφάνιση ΕΚΣ, ὅπως οἱ ἠλεκτρολυτικὲς διαταραχὲς
καὶ ἡ τοξικότητα τῶν φαρμάκων.
Οἱ περισσότεροι ἀσθενεῖς εἶναι ἀσυμπτωματικοὶ καὶ ἡ ἀντιαρρυθμικὴ φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ ὡς
θεραπεία ρουτίνας στοὺς ἀσθενεῖς αὐτούς, ἀκόμα
καὶ μὲ συχνὲς ΕΚΣ, δὲν δικαιολογεῖται ἀπὸ τὰ
μέχρι σήμερα δεδομένα. Ἡ διαβεβαίωση γιὰ τὴν
καλοήθη φύση τῆς κατάστασης εἶναι ἡ καλύτερη
παρέμβαση, ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ δὲν ἀνιχνεύεται
ὑποκείμενη καρδιακὴ νόσος. Γιὰ τοὺς συμπτωματικοὺς ἀσθενεῖς, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἔλεγχο τῶν ἐκλυτικῶν παραγόντων τῆς ἀρρυθμίας, ἄλλες πιθανὲς
θεραπευτικὲς στρατηγικὲς εἶναι ἡ φαρμακευτικὴ
καταστολὴ καὶ ἡ θεραπεία κατάλυσης. Παρόλα
αὐτά, ἀσθενεῖς χωρὶς δομικὴ καρδιοπάθεια καὶ
μὲ χαμηλὸ φορτίο ΕΚΣ συνήθως δὲν χρειάζονται εἰδικὴ θεραπεία καὶ ὁ καθησυχασμὸς εἶναι
ἡ μόνη ἐνδεικνυόμενη παρέμβαση, παρὰ τὸ ὅτι
τὰ συμπτώματα μπορεῖ μερικὲς φορὲς νὰ προκαλέσουν ἄγχος. Ὅταν τὸ ἀρρυθμικὸ φορτίο εἶναι
μεγαλύτερο, τυπικὰ 15-20%, μὲ ἀποτέλεσμα αὐξημένο κίνδυνο γιὰ τὴν ἀνάπτυξη μυοκαρδιοπάθειας προκαλούμενης ἀπὸ τὴν ἐκτακτοσυστολικὴ
δραστηριότητα ἢ μὲ ὑψηλοῦ κινδύνου χαρακτηριστικά, π.χ. βραχὺ συζευκτικὸ διάστημα, μπορεῖ
νὰ ἀπαιτηθεῖ θεραπεία ἀκόμα καὶ σὲ ἀσυμπτωματικοὺς ἀσθενεῖς.
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Ἡ εἰσαγωγὴ στὴν κλινικὴ πράξη, τὶς τελευταῖες δεκαετίες, τῆς θεραπείας τῶν ἐμφυτεύσιμων
ἀντιταχυκαρδιακῶν
βηματοδοτῶν-ἀπινιδωτῶν
ἀποδείχθηκε σωτήρια γιὰ τὴ ζωὴ ἑκατομμυρίων
ἀσθενῶν παγκοσμίως. Εἶναι ἀπολύτως τεκμηριω
μένο ἀπὸ ἕνα μεγάλο ἀριθμὸ σημαντικῶν κλινικῶν μελετῶν, ὅτι οἱ συσκευὲς αὐτὲς βελτιώνουν
τὴν πρόγνωση προλαμβάνοντας τὸν ΑΚΘ καὶ
παρατείνοντας τὴ ζωὴ ἀσθενῶν μὲ διαφορετικὲς
καρδιακὲς νόσους, ποὺ διατρέχουν ὑψηλὸ κίνδυνο ΑΚΘ. Ἡ ἐμφύτευση μπορεῖ νὰ γίνει στὰ πλαίσια τῆς δευτερογενοῦς πρόληψης, σὲ ἀσθενεῖς ποὺ
ἔχουν ἐπιβιώσει ἀπὸ ἀπειλητικὴ γιὰ τὴ ζωὴ κοιλιακὴ ταχυαρρυθμία εἴτε στὰ πλαίσια τῆς πρωτογενοῦς πρόληψης, σὲ ἀσθενεῖς ποὺ δὲν ἔχουν ὅμως
ὑποστεῖ ἐμμένουσα κοιλιακὴ ταχυαρρυθμία, διαπιστώνεται, ὅμως, ὅτι εἶναι “ὑψηλοῦ κινδύνου’’
κατὰ τὴ διαστρωμάτωση μὲ ἀναίμακτες ἢ ἐπεμβατικὲς μεθόδους. Στὸν Πίνακα 1 ἀναφέρονται
περιληπτικὰ οἱ ἰσχυρότερες ἐνδείξεις γιὰ τὴν τοποθέτηση τῶν ΕΑΒΑ σύμφωνα μὲ τὶς τρέχουσες
κατευθυντήριες ὁδηγίες.
Φαρμακευτικὴ Θεραπεία
Δὲν ὑπάρχουν ἀποδείξεις, ὅτι ἡ καταστολὴ
τῶν ΕΚΣ διὰ τῆς ἀντιαρρυθμικῆς φαρμακευτικῆς
θεραπείας βελτιώνει τὴν πρόγνωση καὶ, ἑπομένως,
δὲν θεωρεῖται πλέον θεραπευτικὸς στόχος γιὰ τὴν
πρόγνωση τοῦ θανάτου σὲ ἀσυμπτωματικοὺς μετεμφραγματικοὺς ἀσθενεῖς ἢ σὲ ἀσθενεῖς μὲ μυοκαρδιοπάθεια. Ἐπιπλέον, ὁρισμένα ἀντιαρρυθμικὰ φάρμακα, ὅπως ἡ φλεκαϊνίδη καὶ ἡ ἐνκαϊνίδη)
ἔχουν συσχετιστεῖ μὲ αὐξημένη θνησιμότητα λόγῳ
τοῦ φαινομένου τῆς προαρρυθμίας. Ἡ μελέτη
CAST (Cardiac Arrhythmia Suppression Trial)
ἔδειξε ὅτι, ἡ χρήση τῶν ἀντιαρρυθμικῶν φαρμάκων τῆς κατηγορίας Ι συσχετίζεται μὲ αὐξημένη
πιθανότητα ἀρρυθμικοῦ θανάτου, παρὰ τὴν ἐπιτυχῆ καταστολὴ τῆς ἐκτακτοσυστολικῆς ἀρρυθμίας, σὲ μετεμφραγματικοὺς ἀσθενεῖς.18 Σήμερα, ἡ
θεραπεία ποὺ ἔχει τὸ σημαντικότερο ἀποτέλεσμα,
ὅσον ἀφορᾶ στὴ μείωση τῆς ἐπίπτωσης τοῦ αἰφνίδιου θανάτου σὲ ἀσθενεῖς μὲ χαμηλὸ ΚΕΑΚ, ὅπως
καὶ σὲ αὐτοὺς μὲ ΥΜΚ, ARVC/D ἢ κληρονομικὲς
καναλοπάθειες, στοὺς ὁποίους διαπιστώνεται
αὐξημένος κίνδυνος ΑΚΘ, μὲ μὴ-ἐπεμβατικὲς καὶ
ἐπεμβατικὲς τεχνικὲς σταδιοποίησης κινδύνου, εἶναι ἡ ἐμφύτευση ἑνὸς ΕΑΒΑ.3,12 Ἡ μελέτη AVID,
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σὲ ἀσθενεῖς μὲ ἱστορικὸ καρδιακῆς ἀνακοπῆς,
ἔδειξε σημαντικὰ μεγαλύτερη μείωση τῆς ὁλικῆς
θνησιμότητας καὶ τῆς ἐπίπτωσης τοῦ ΑΚΘ μὲ
τὴν ἐμφύτευση ΕΑΒΑ, συγκριτικὰ μὲ τὴ χορήγηση ἀμιωδαρόνης.19 Ἡ μελέτη MADIT II, ἡ ὁποία
συμπεριέλαβε ἀσθενεῖς μὲ ἱστορικὸ παλαιοῦ ἐμφράγματος μυοκαρδίου καὶ ΚΕΑΚ μικρότερο ἀπὸ
30%, ἔδειξε σημαντικὴ μείωση τῆς συνολικῆς θνησιμότητας στὴν ὁμάδα τῶν ἀσθενῶν ποὺ ἔλαβαν
ΕΑΒΑ σὲ σύγκριση μὲ αὐτοὺς ποὺ δὲν ἔλαβαν.17
Ἡ μελέτη SCD-HeFT τεκμηρίωσε τὴν ἀποτελεσματικότητα τῆς θεραπείας τοῦ ΕΑΒΑ τόσο σὲ
ἰσχαιμικὴ ὅσο καὶ σὲ μὴ-ἰσχαιμικὴ μυοκαρδιοπάθεια.20 Τέλος, ἡ μελέτη DEFINITE, σὲ ἀσθενεῖς μὲ
ΜΙΔΜΚ, ΚΕΑΚ <36% καὶ καταγεγραμμένη μεΚΤ
ἢ >10 ΕΚΣ/ὥρα στὴν περιπατητικὴ καταγραφή,
ἔδειξε μείωση τῆς ὁλικῆς θνησιμότητας καὶ τοῦ
ΑΚΘ μὲ τὴ συνδυασμένη φαρμακευτικὴ θεραπεία
καὶ ΕΑΒΑ σὲ σύγκριση μὲ τὴ βέλτιστη φαρμακευτικὴ θεραπεία μόνο.21
Οἱ β-ἀναστολεῖς εἶναι φάρμακα δραστικὰ
στὴν καταστολὴ τῆς ἐκτακτοσυστολικῆς δραστηριότητας καὶ ἐπὶ ἐνδείξεως χορήγησης φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς, θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ πρώτη
ἐπιλογή. Στοὺς καρδιοεκλεκτικοὺς β-ἀναστολεῖς
περιλαμβάνεται ἡ ἀτενολόλη, ἡ βηταξολόλη, ἡ
μετοπρολόλη καὶ ἡ ναδολόλη, ἐνῶ οἱ μὴ-καρδιοεκλεκτικοὶ β-ἀναστολεῖς, ὅπως ἡ προπρανολόλη, συνταγογραφοῦνται σήμερα περιορισμένα.
Ἐπιδροῦν κυρίως μέσῳ τῆς δράσης τους στοὺς
β1 ἀδρενεργικοὺς ὑποδοχεῖς, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν
μείωση τοῦ ἐνδοκυττάριου c-AMP καὶ συνεπακόλουθα τῆς μείωσης τοῦ αὐτοματισμοῦ. Ἡ ἀναστολὴ τῶν β1 ἀδρενεργικῶν ὑποδοχέων ἔχει, ἐπίσης,
ἀρνητικὴ χρονότροπη ἐπίδραση, μειώνοντας τόσο
τὴ βασικὴ φλεβοκομβικὴ συχνότητα ὅσο καὶ τὴν
κολποκοιλιακὴ κομβικὴ ἀγωγιμότητα. Ἐπίσης, εἶναι ἀποδεδειγμένη ἡ εὐνοϊκή τους ἐπίδραση στὴ
μείωση τῆς θνησιμότητας καὶ στὴ βελτίωση τῆς
μακροχρόνιας πρόγνωσης σὲ ἀσθενεῖς μὲ στεφανιαία νόσο, παλαιὸ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου,
ἰσχαιμικὴ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια ἢ ἄλλη μυοκαρδιοπάθεια, καὶ θὰ πρέπει ἑπομένως νὰ ἀποτελοῦν
μέρος τῆς χρόνιας φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς σὲ ὅλες
αὐτὲς τὶς περιπτώσεις. Γιὰ τὶς προκαλούμενες μὲ
τὴν ἄσκηση ΕΚΣ, ἀπὸ τὴν ἄλλη, δὲν θὰ πρέπει
νὰ χορηγεῖται φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ σὲ κάθε περίπτωση, παρὰ μόνο ἂν ὑπάρχει καταγεγραμμένη
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ἰσχαιμία ἢ εΚΤ. Ἡ χορήγηση β-ἀναστολέων εἶναι
ἡ θεραπεία ἐκλογῆς καὶ στὶς περιπτώσεις αὐτές.
Συχνὲς ἀνεπιθύμητες ἐνέργειες εἶναι ἡ εὔκολη κόπωση, ἡ δύσπνοια, ἡ κατάθλιψη, καὶ ἡ μείωση τῆς
libido. Ἀρκετοὶ ἀσθενεῖς πάντως, μὲ ἆσθμα ἢ περιφερικὴ ἀρτηριακὴ νόσο, ἀνέχονται καλὰ τὰ φάρμακα αὐτά, παρὰ τοὺς φόβους γιὰ τὴν πρόκληση
βρογχόσπασμου ἢ διαλείπουσας χωλότητας, ἀντίστοιχα. Σημαντικὴ βραδυκαρδία εἶναι ἕνα ἐνδεχόμενο τῆς χρήσης τῶν β-ἀναστολέων καὶ ἐκδηλώνεται μὲ συμπτώματα, ὅπως ζάλη, κεφαλαλγία ἢ
καὶ συγκοπή. Τὰ φάρμακα αὐτὰ θὰ πρέπει, ἑπομένως, νὰ χρησιμοποιοῦνται μὲ προσοχὴ σὲ ἄτομα
μὲ νόσο φλεβοκόμβου ἢ διαταραχὲς τῆς κολποκοιλιακῆς ἀγωγιμότητας. Θὰ πρέπει, τέλος, νὰ εἰπωθεῖ ὅτι, ἐνῶ οἱ β-ἀναστολεῖς χρησιμοποιοῦνται
ἐκτεταμένα στὴν κλινικὴ πράξη μὲ καλὰ ἀποτελέσματα στὶς περιπτώσεις κοιλιακῶν ἀρρυθμιῶν
προερχόμενων ἀπὸ τὸν ΧΕΔΚ, μιὰ μελέτη ἔδειξε
ὅτι ἀτενολόλη μείωσε ἐλάχιστα τὴ συχνότητα τῶν
ΕΚΣ καὶ τῶν συμπτωμάτων, χωρὶς στατιστικὴ σημαντικότητα συγκριτικὰ μὲ τὸ placebo.22
Ἡ ἀμιωδαρόνη ἀποτελεῖ ἀντιαρρυθμικὸ
φάρμακο τῆς κατηγορίας ΙΙΙ μὲ πολύπλευρες
δράσεις καὶ μικτὲς φαρμακολογικὲς ἰδιότητες,
μὲ πρωτεύουσα τὴν ἀναστολὴ τῶν διαύλων Κ+.
Ἡ παράταση τοῦ διαστήματος QT εἶναι πιθανὴ
παρενέργεια τοῦ φαρμάκου καὶ μπορεῖ νὰ παρατηρηθεῖ ἰδιαίτερα ὅταν συγχορηγεῖται μὲ παράγοντες ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχουν παρόμοια ἐπίδραση
στὸ QT. Ἡ ἀμιωδαρόνη εἶναι ἰδιαίτερα ἀποτελεσματικὴ στὴν καταστολὴ τῆς ἐκτακτοσυστολικῆς
κοιλιακῆς δραστηριότητας, ἀλλὰ μπορεῖ νὰ ἔχει
σοβαρὲς ἀνεπιθύμητες ἐνέργειες. Ἡ τοξικότητα
τοῦ φαρμάκου περιλαμβάνει τὸν θυρεοειδῆ ἀδένα, τὸ ἧπαρ, τὸ δέρμα, τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ τοὺς
πνεύμονες καὶ τὸ ἐνδεχόμενο αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ
ἐλέγχεται τακτικὰ στοὺς ἀσθενεῖς ποὺ λαμβάνουν μακροχρόνια θεραπεία μὲ ἀμιωδαρόνη. Ἡ
θέση τῆς ἀμιωδαρόνης ὡς δεύτερης γραμμῆς ἀντιαρρυθμικὸ φάρμακο, μετὰ τοὺς β-ἀναστολεῖς,
ὑποστηρίζεται καὶ ἀπὸ εὑρήματα τῆς μελέτης
Basel Antiarrhythmic Study of Infarct Survival, ἡ
ὁποία ἔδειξε ὅτι οἱ μικρὲς ἡμερήσιες δόσεις τοῦ
φαρμάκου, π.χ. 200 mg/ἡμέρα, σὲ μετεμφραγματικοὺς ἀσθενεῖς μὲ ἐπίμονες, ἀσυμπτωματικές,
σύμπλοκες ἀρρυθμίες μειώνουν τὴ θνησιμότητα
στὸ πρῶτο ἔτος μετὰ τὸ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρ-

ΚΑΡΔΙΑ & ΑΓΓΕΙΑ | ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

δίου.23 Τὰ εὑρήματα αὐτὰ ἐπιβεβαιώνονται καὶ
ἀπὸ τὴ μεταγενέστερη μελέτη CAMIAT (Canadian
Amiodarone Myocardial Infarction Arrhythmia
Trial), στὴν ὁποία καταγράφηκε σχετικὴ μείωση
τοῦ κινδύνου γιὰ ἀρρυθμικὸ θάνατο ἢ διασωθεῖσα ΚΜ κατὰ 48.5%, παρόλο ποὺ δὲν διαστώθηκε
σημαντικὴ διαφορὰ στὴν ὁλικὴ ἢ τὴν καρδιακὴ
θνησιμότητα.24 Ἐπιπλέον, μιὰ μετα-ανάλυση, ποὺ
περιελάμβανε 6.500 ἀσθενεῖς μὲ παλαιὸ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου καὶ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, μὲ
μέση συχνότητα στὴν περιπατητικὴ καταγραφὴ
18 ΕΚΣ/ὥρα, ἔδειξε ὅτι ἡ ἀμιωδαρόνη ὁδήγησε σὲ
μείωση τῆς ὁλικῆς θνησιμότητας κατὰ 13%.25 Παρόλα αὐτά, στὴ μελέτη SCD-HeFT δὲν παρατηρήθηκε μείωση τῆς θνησιμότητας σὲ ἀσθενεῖς μὲ λειτουργικὸ στάδιο καρδιακῆς ἀνεπάρκειας NYHA
II καὶ ΙΙΙ καὶ ΚΕΑΚ<36%.20
Οἱ μη-διυδροπυριδινικοὶ ἀναστολεῖς τῶν διαύλων ἀσβεστίου (βεραπαμίλη καὶ διλτιαζέμη)
ἔχουν βρεθεῖ ἰδιαίτερα ἀποτελεσματικοὶ στὴν
καταστολὴ τῆς ἐκτακτοσυστολικῆς κοιλιακῆς
δραστηριότητας σὲ ἀσθενεῖς χωρὶς δομικὴ καρδιακὴ νόσο. Ἡ ἀποτελεσματικότητά τους εἶναι
ἰδιαίτερα ὑψηλὴ στὴ δεσμιδικὴ (fascicular) κοιλιακὴ ἀρρυθμία, ὅπου ἀποτελοῦν καὶ τὴ θεραπεία
ἐκλογῆς. Καὶ οἱ δύο αὐτοὶ παράγοντες μειώνουν
τὴ βασικὴ καρδιακὴ συχνότητα καὶ ἐπιβραδύνουν τὴν κολποκοιλιακὴ ἀγωγιμότητα διὰ τοῦ
κολποκοιλιακοῦ κόμβου. Οἱ ἀσθενεῖς μὲ προδιάθεση στὴ βραδυκαρδία καὶ τὸν κολποκοιλιακὸ
ἀποκλεισμὸ μπορεῖ νὰ παρουσιάσουν ζάλη καὶ
συγκοπή. Οἱ παράγοντες αὐτοὶ θὰ πρέπει, ἐπίσης,
νὰ χρησιμοποιοῦνται μὲ προσοχὴ στοὺς ἀσθενεῖς
μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, λόγῳ τῆς δυνητικῆς ἀρνητικῆς ἰνότροπης δράσης τους. Συμπερασματικά,
οἱ ἀναστολεῖς τῶν διαύλων ἀσβεστίου ἀποτελοῦν
μιὰ πολὺ λογικὴ ἐπιλογὴ σὲ νέους ἀσθενεῖς χωρὶς
ὑποκείμενη καρδιακὴ νόσο, ὅταν ἀπαιτεῖται καταστολὴ τῆς ἐκτακτοσυστολικῆς δραστηριότητας.
Ἡ σοταλόλη εἶναι φάρμακο ποὺ χρήζει εἰδικῆς ἀναφορᾶς, ἐξαιτίας τοῦ ὅτι ἔχει ταυτόχρονα
δράσεις β-ἀναστολέων καὶ ἀντιαρρυθμικῶν φαρμάκων τῆς κατηγορίας ΙΙΙ, ἀναστέλοντας τοὺς
διαύλους Κ+ καὶ παρατείνοντας τῆς ἐπαναπόλωση τοῦ μυοκαρδίου. Μπορεῖ νὰ εἶναι ἰδιαίτερα
ἀποτελεσματικὴ στὴν καταστολὴ τῆς ἐκτακτοσυστολικῆς κοιλιακῆς δραστηριότητας, ἔχοντας
ὡς μειονέκτημα τὴν παράταση τοῦ διαστήματος
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QT καὶ τὴν πυροδότηση, σπάνια, πολύμορφης ΚΤ
τύπου torsades de pointes. Ἔτσι, γιὰ μεγαλύτερη
ἀσφάλεια, ἡ ἔναρξη τοῦ φαρμάκου θὰ πρέπει νὰ
γίνεται ἐνδονοσοκομειακά, ὑπὸ ἠλεκτροκαρδιογραφικὴ παρακολούθηση, μὲ συνεχῆ τηλεμετρία,
προκειμένου νὰ ἀνιχνευθεῖ ἔγκαιρα πιθανὴ παράταση τοῦ διαστήματος QT.
Ἡ φλεκαϊνίδη καὶ ἡ προπαφενόνη εἶναι ἀντιαρρυθμικὰ φάρμακα τῆς κατηγορίας IC, τὰ ὁποῖα
ἔχουν ἐπίσης χρησιμοποιηθεῖ γιὰ τὴ θεραπεία τῶν
ΕΚΣ σὲ ἀσθενεῖς χωρὶς δομικὴ καρδιακὴ νόσο.
Ἀντίθετα, ἡ χορήγησή τους ἀντενδείκνυται σὲ
ἀσθενεῖς μὲ ἰσχαιμικὴ καρδιοπάθεια καὶ/ἢ κοιλιακὴ δυσλειτουργία, ἐξαιτίας τῆς ἀρνητικῆς ἰνότροπης καὶ τῆς προ-ἀρρυθμικῆς τους δράσης. Οἱ παράγοντες αὐτοὶ χρησιμοποιοῦνται ἀρκετὰ συχνὰ
στὴν κλινικὴ πράξη μὲ πολὺ καλὰ ἀποτελέσματα,
ἐνῶ σὲ ὁρισμένες μελέτες ἐμφάνισαν μεγαλύτερη
ἀποτελεσματικότητα ἀπὸ τοὺς β-ἀναστολεῖς καὶ
τὴ σοταλόλη. Ἡ δοφετιλίδη, ἐπίσης, ἕνας ἀντιαρρυθμικὸς παράγοντας τῆς κατηγορίας ΙΙΙ, ἔχει μελετηθεῖ σὲ ἀσθενεῖς μὲ προκλητὴ ἐμμένουσα ΚΤ.
Φαίνεται νὰ ἔχει παρόμοια δραστικότητα ἀλλὰ
καλύτερη ἀνοχὴ σὲ σύγκριση μὲ τὴ σοταλόλη.26 Τὸ
φάρμακο φαίνεται νὰ ἔχει ἱκανοποιητικὸ προφίλ,
ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἀσφάλεια τῆς χορήγησης, ἀλλὰ
λίγα εἶναι γνωστὰ γιὰ τὴν ἀποτελεσματικότητά
του σὲ ἀσθενεῖς μὲ ΕΚΣ καὶ μεΚΤ. Ἡ ξυλοκαΐνη,
τέλος, μπορεῖ νὰ εἶναι χρήσιμη στὴν καταστολὴ
τῆς ἐκτακτοσυστολικῆς κοιλιακῆς δραστηριότητας κατὰ τὴν περιεμφραγματικὴ περίοδο.
Θεραπεία διαδερμικῆς κατάλυσης τῆς ἀρρυθμιο
γόνου ἑστίας διὰ μέσου καθετῆρα ὑψίσυχνου
ρεύματος (Radiofrequency Catheter Ablation,
RFA)
Ὅπως ἔχει ἤδη ἀναφερθεῖ, ἡ διαδερμικὴ κατάλυση διὰ μέσου καθετῆρα ὑψίσυχνου ρεύματος
εἶναι μιὰ ἀσφαλὴς καὶ ἀποτελεσματικὴ τεχνικὴ
γιὰ τὴ θεραπεία τῆς ἐκτακτοσυστολικῆς κοιλιακῆς ἀρρυθμίας. Στὶς περισσότερες περιπτώσεις εἶναι θεραπευτική, ἐνῶ σὲ ἄλλες μειώνει σημαντικὰ
το φορτίο τῆς ἀρρυθμίας.
Ἡ ἐπέμβαση πραγματοποιεῖται στὸ ἠλεκτροφυσιολογικὸ ἐργαστήριο, ὑπὸ συνθῆκες μερικῆς
νάρκωσης, μὲ ἐνδοφλέβια φάρμακα, ὅπως ἡ μιδαζολάμη ἢ ἡ φεντανύλη, ἂν καὶ σὲ ἀρκετὰ κέντρα
προτιμᾶται ἡ γενικὴ ἀναισθησία, ἰδιαίτερα στὶς
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περισσότερο χρονοβόρες, σύνθετες καὶ ἀπαιτητικὲς ἐπεμβάσεις. Διὰ μέσῳ τῆς μηριαίας ὁδοῦ, εἰδικοὶ κατευθυνόμενοι καθετῆρες τοποθετοῦνται
στὰ κατάλληλα καρδιακὰ διαμερίσματα. Ἡ ἐπικαρδιακὴ κατάλυση, ἡ ὁποία ἀπαιτεῖ πρόσβαση
στὴν ἐπιφάνεια τῆς καρδιᾶς μέσῳ π.χ. τοῦ περικαρδιακοῦ χώρου, χρησιμοποιεῖται σπανιότερα,
ἀλλὰ σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις εἶναι ἰδιαίτερα
χρήσιμη. Ἡ χαρτογράφηση τῆς ἀρρυθμιογόνου
ἑστίας πραγματοποιεῖται μὲ διάφορες τεχνικές,
ἡ συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη ἀπὸ τὶς ὁποῖες
εἶναι ἡ χαρτογράφηση ἐνεργοποίησης (activation
mapping). Ἡ ἀρρυθμιογόνος ἑστία ἐντοπίζεται μὲ
βάση τὸ χρονισμὸ τῶν ἠλεκτρογραμμάτων (πρωιμότερη ἐνεργοποίηση) καὶ τὴν προσεκτικὴ ἀνάλυση τῆς μορφολογίας τῶν μονοπολικῶν ἠλεκτρογραμμάτων γιὰ τὶς ἰδιοπαθεῖς ΚΤ, ἐνῶ γιὰ τὶς ΚΤ,
ἐπὶ ἐδάφους ὑποκείμενης καρδιοπάθειας, ἀναζητεῖται ὁ ἰσθμὸς ἢ ἡ ἔξοδος τοῦ κυκλώματος ἐπανεισόδου μὲ τὴν ἀνίχνευση μεσοδιαστολικῶν ἢ
προσυστολικῶν δυναμικῶν, ἀντίστοιχα. Συμπληρωματικά, σὲ ἀσθενεῖς μὲ αἱμοδυναμικὰ σταθερὴ
εΚΤ εἶναι δυνατὸν νὰ χρησιμοποιηθεῖ ἡ τεχνικὴ
τῆς παράσυρσης (entrainment mapping) γιὰ τὴν
καλύτερη ταυτοποίηση καὶ τοῦ βασικοῦ ἰσθμοῦ
σὲ σχέση μὲ ἄλλες παράπλευρες ἑστίες (bystander
sites). Στὴ συνέχεια ὁ καθετῆρας τῆς κατάλυσης
κατευθύνεται στὰ συγκεκριμένα αὐτὰ σημεῖα,
ὅπου καὶ χορηγοῦνται βλάβες. Ἡ τεχνικὴ αὐτὴ
ἔχει πολὺ ὑψηλὰ ποσοστὰ ἐπιτυχίας, θὰ πρέπει
ὅμως νὰ ὑπάρχει ἀρκετὰ μεγάλη περίοδος ἐκτακτοσυστολικῆς δραστηριότητας, προκειμένου νὰ
γίνει ἡ χαρτογράφηση. Σὲ κάθε περίπτωση, τὸ ΗΚΓράφημα 12-ἀπαγωγῶν θὰ πρέπει νὰ μελετᾶται
προσεκτικὰ πρὸ τῆς ἐπέμβασης. Ἡ χαρτογράφηση βηματοδότησης (pace mapping) ἀποτελεῖ μία
ἐναλλακτικὴ τεχνική, στὴν ὁποία δὲν ἀπαιτεῖται
ἡ διαρκὴς παρουσία ἐκτακτοσυστολικῆς ἀρρυθμίας. Κατὰ τὴ διάρκεια αὐτῆς, πραγματοποιεῖται
βηματοδότηση ἀπὸ διαφορετικὰ σημεῖα κατὰ τὴ
διάρκεια φλεβοκομβικοῦ ρυθμοῦ καὶ συγκρίνεται ἡ μορφολογία τῶν συμπλεγμάτων QRS κατὰ
τὴ βηματοδότηση μὲ αὐτὰ κατὰ τὴν κλινικὴ ταχυκαρδία. Περιοχές, ποὺ κατὰ τὴ βηματοδότησή τους ἐμφανίζουν ταυτόσημη μορφολογία στὸ
ΗΚΓράφημα μὲ αὐτὴ τῆς κλινικῆς ἐκτακτοσυστολικῆς ἀρρυθμίας, παριστοῦν περιοχὲς βραδείας
ἀγωγῆς (ἰσθμὸς) καὶ ἀποτελοῦν στόχο τῆς κατάλυσης. Παρόλο ποὺ ἡ χαρτογράφηση βηματοδό-
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Εἰκόνα 1. Διαδερμικὴ κατάλυση διὰ μέσου καθετῆρα ὑψίσυχνου ρεύματος (Radiofrequency Catheter Ablation, RFA)
στὸν Χῶρο Ἐξόδου τῆς Δεξιᾶς Κοιλίας (ΧΕΔΚ), μὲ τὴ βοήθεια συστήματος ἠλεκτροανατομικῆς χαρτογράφησης
(CARTO) τῆς ἔκτοπης ἑστίας (ἀπὸ Morita N, Iida T, Akira U, Kobayashi Y Extensive preferential pathway ablation
for the elimination of premature ventricular contractions arising from the right ventricular outflow tract. Indian Pacing
Electrophysiol J 2013;13:88-93).

τησης εἶναι λιγότερο ἀκριβὴς ἀπὸ τὴ χαρτογράφηση ἐνεργοποίησης, ἡ ὁποία προτιμᾶται ἀπὸ
τοὺς περισσότερους ἠλεκτροφυσιολόγους, ὡστόσο μπορεῖ νὰ εἶναι χρήσιμη ὅταν ὑπάρχει ἀπόλυτη (12/12) ταυτοποίηση τῆς ἔκτακτης καὶ τῆς βηματοδοτικῆς συστολῆς. Σὲ πολλὲς περιπτώσεις, οἱ
δύο τεχνικὲς χρησιμοποιοῦνται συμπληρωματικὰ
κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἴδιας ἐπέμβασης. Σὲ αὐτὲς
τὶς περιπτώσεις, ἡ χαρτογράφηση βηματοδότησης
χρησιμοποιεῖται ἀφοῦ ἡ περιοχὴ ἐνδιαφέροντος
ἔχει ἐντοπιστεῖ μέσῳ τῆς χαρτογράφησης ἐνεργοποίησης. Τέλος, ἡ χαρτογράφηση βηματοδότησης
εἶναι χρήσιμη σὲ περιπτώσεις καταστολῆς τῆς ἀρρυθμίας μετὰ ἀπὸ τὴ χορήγηση ἀναισθησίας. Στὶς
περιπτώσεις ὕπαρξης ὑποκείμενης δομικῆς καρδιοπάθειας στόχος εἶναι ἡ τροποποίηση τοῦ ἀρρυθμογενοῦς ὑποστρώματος τοῦ ἐνδοκαρδιακοῦ
ἱστοῦ (ἢ/καὶ τοῦ ἐπικαρδίου) μετά, κατὰ προτίμηση, διπολικὴ χαρτογράφηση. Ἡ ἀνίχνευση διπολικῶν δυναμικῶν μεγέθους ≥1.5 mV εἶναι ἐνδεικτικὴ
ὑγειοῦς ἱστοῦ, ἐνῶ ἡ οὐλὴ χαρακτηρίζεται ἀπὸ δυναμικὰ μεγέθους <0.5 mV. Περιοχὲς μὲ δυναμικὰ
0.5-1.5 mV ἀποτελοῦν τὴν “γκρίζα ζώνη’’. Οἱ ἐπεμ-

βάσεις κατάλυσης διαρκοῦν συνήθως ἀπὸ 2 ἕως 6
ὧρες, ἀνάλογα μὲ τὰ καρδιακὰ διαμερίσματα ποὺ
ἐμπλέκονται, τὴ συχνότητα τῶν ΕΚΣ καὶ ἄλλους
παράγοντες.
Τελευταῖα παρατηρεῖται σημαντικὴ πρόοδος
στὴν τεχνικὴ τῆς RFA, μὲ τὴν εἰσαγωγὴ τῶν συστημάτων ἠλεκτροανατομικῆς χαρτογράφησης
(ΣΗΧ), τὰ ὁποῖα ἔχουν τὴ δυνατότητα συλλογῆς
στοιχείων ἀπὸ διαφορετικὰ σημεῖα γιὰ τὴ δημιουργία τῆς τρισδιάστατης ἀναπαράστασης τῆς
πορείας τοῦ ἠλεκτρικοῦ ἐρεθίσματος στὸ μυοκάρδιο καὶ τὴν παρουσίαση τῶν δεδομένων αὐτῶν
μὲ τὴ μορφὴ ἑνὸς ἔγχρωμου χάρτη (Εἰκόνα 1).
Ἡ συνηθέστερη τεχνικὴ γιὰ τὴ δημιουργία τοῦ
χάρτη εἶναι, καὶ στὴν περίπτωση αὐτή, ἡ χαρτογράφηση ἐνεργοποίησης (activation map). Τὰ
συστήματα αὐτὰ (π.χ. CARTO® Biosense Webster
Inc καὶ EnSite NavX Velocity® St Jude Medical
καὶ τελευταῖα τὸ σύστημα Rhythmia Mapping®,
Rhythmia Medical, Boston Scientific Inc.) μειώνουν σημαντικὰ τὴν ἀνάγκη ἀκτινοσκόπησης καὶ
ἀποτελοῦν τὸ θεμέλιο λίθο σήμερα στὴν κλινικὴ
πράξη. Παράλληλα, ἔχουν ἀναπτυχθεῖ ἐξειδι-
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κευμένα συστήματα καθετήρων, δεδομένου ὅτι,
βασικὴ παράμετρος γιὰ τὴν ἐπιτυχῆ ἐξέλιξη τῆς
ἐπέμβασης τῆς κατάλυσης μὲ τὰ ΣΗΧ ἀποτελεῖ
ἡ ἐπαρκὴς ἐπαφὴ τοῦ καθετῆρα μὲ τὸν μυοκαρδιακὸ ἱστό, προκειμένου νὰ ἐπιτευχθεῖ ὁ ἐπαρκὴς
προσδιορισμὸς τοῦ ἀρρυθμιογόνου ὑποστρώματος. Ὅταν δὲν καθίσταται δυνατὸ νὰ προκληθεῖ
ἐμμένουσα ἀρρυθμία στὸ ἐργαστήριο ἢ αὐτὴ δὲν
εἶναι καλὰ ἀνεκτὴ, μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ ἡ
τεχνικὴ τῆς χαρτογράφησης βηματοδότησης, ἐνῶ
πρόσφατα εἶναι διαθέσιμο καὶ ἕνα σύστημα, ποὺ
συγκρίνει αὐτόματα τὰ σήματα ποὺ καταγράφονται κατὰ τὴ βηματοδότηση μὲ αὐτὰ τῆς αὐτόματα προκαλούμενης ἀρρυθμίας (PaSo® module).
Ἐπίσης, μέσῳ τῶν συστημάτων χαρτογράφησης
χωρὶς ἐπαφὴ (non-contact mapping), ὅπως τὸ σύστημα Ensite Array® St. Jude Medical Inc., εἶναι
δυνατὸν νὰ γίνει ἡ ταυτόχρονη καταγραφὴ τοῦ
ἐρεθίσματος ἀπὸ πολλαπλὰ σημεῖα, μέσῳ καθετήρων μὲ πολλαπλὰ ἠλεκτρόδια, καὶ ἡ δημιουργία
ἔτσι τρισδιάστατων χαρτῶν. Βασικὸ πλεονέκτημα
ἀποτελεῖ ἡ δυνατότητα δημιουργίας ἀξιόπιστων
χαρτῶν ἀκόμα καὶ μὲ μία μονὴ ΕΚΣ. Τὸ γεγονὸς
αὐτὸ καθιστᾶ τὰ συστήματα αὐτὰ ἰδιαίτερα χρήσιμα, ὅταν δὲν καθίσταται δυνατὸ νὰ προκληθεῖ
ἐμμένουσα ἀρρυθμία στὸ ἐργαστήριο ἢ αὐτὴ δὲν
εἶναι καλὰ ἀνεκτή, ὁπότε τὰ παραπάνω ΣΗΧ μὲ
ἐπαφὴ (contact mapping) μειoνεκτοῦν. Τὰ παραπάνω, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴ βελτίωση τῶν ἀπεικονιστικῶν τεχνικῶν ὅπως ἡ cMRI καὶ ἡ εἰσαγωγὴ
τοῦ ἐνδοκαρδιακοῦ ὑπερηχοκαρδιογραφήματος,
τὴν ἐξέλιξη τῶν καθετήρων, μὲ ἀποτέλεσμα καλύτερη ἐπαφὴ καὶ ἄρα δημιουργία πιὸ ἀξιόπιστων
ἠλεκτροανατομικῶν χαρτῶν, καθὼς καὶ τὴν εἰσαγωγὴ στὴν κλινικὴ πράξη νεότερων πολυ-πολικῶν καθετήρων χαρτογράφησης, ὁδήγησαν στὴ
βελτίωση τῆς ἀποτελεσματικότητας καὶ τῆς ἀσφάλειας τῆς RFA.
Στοὺς πιθανοὺς κινδύνους τῆς ἐπέμβασης
περιλαμβάνονται οἱ ἀσταθεῖς ἀρρυθμίες, γιὰ τὶς
ὁποῖες μπορεῖ νὰ ἀπαιτηθεῖ ἀντιταχυκαρδιακὴ
βηματοδότηση γιὰ τὴ διακοπή τους ἢ σπανιότερα ἐξωτερικὴ ἀπινίδωση. Ἡ καρδιοαναπνευστικὴ
ἀνακοπὴ ἐντὸς τοῦ ἐργαστηρίου εἶναι σπάνια.
Σπάνιες, ἀλλὰ δυνητικὰ ἀπειλητικὲς γιὰ τὴ ζωὴ
ἐπιπλοκὲς εἶναι, ἐπίσης, ἡ περικαρδιακὴ συλλογὴ
καὶ ὁ ἐπιπωματισμός. Παρόλα αὐτά, ὁ θάνατος
στὶς περιπτώσεις αὐτὲς εἶναι ἐξαιρετικὰ ἀπίθα-
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νο γεγονός. Ἄλλες δυνητικὲς ἐπιπλοκὲς τῆς RFA
εἶναι ἡ βλάβη τοῦ ἐρεθισματαγωγοῦ συστήματος,
ποὺ συχνὰ ἀπαιτεῖ τὴν ἐμφύτευση μόνιμου βηματοδότη, ἡ βλάβη τῶν στεφανιαίων ἀγγείων, ἡ
ὁποία ἀπαιτεῖ ἄμεση ἀντιμετώπιση καὶ ἡ βλάβη
τοῦ διαφράγματος. Ἐπίσης, ἡ θεραπεία κατάλυσης στὶς ἀριστερὲς κοιλότητες ἐνέχει ἕναν μικρὸ
κίνδυνο γιὰ ἀγγειακὸ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο, ποὺ
προλαμβάνεται μὲ τὴν ἐνδοφλέβια χορήγηση ἡπαρίνης κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐπέμβασης. Οἱ τοπικὲς
ἀγγειακὲς ἐπιπλοκὲς τῆς μηριαίας φλέβας, ὅπως
τὸ αἱμάτωμα, τὸ ψευδοανεύρυσμα ἢ ἡ fistula εἶναι συχνότερες ἀλλὰ ὄχι ἀπειλητικὲς γιὰ τὴ ζωὴ
ἐπιπλοκές. Παρόλα αὐτά, ἐνῶ εἶναι γενικὰ ἀντιμετωπίσιμες, μπορεῖ νὰ αὐξήσουν σημαντικὰ τὴ
νοσηρότητα τῆς ἐπέμβασης.
Ἡ θεραπεία διαδερμικῆς κατάλυσης, διὰ μέσου καθετῆρα ὑψίσυχνου ρεύματος, ἔχει ἀναγνωριστεῖ σήμερα ὡς μιὰ ἐπιτυχὴς τεχνικὴ γιὰ τὴν
καταστολὴ τῆς συχνῆς, συμπτωματικῆς ἐκτακτοσυστολικῆς κοιλιακῆς ἀρρυθμίας, ὅταν ἡ φαρμακευτικὴ θεραπεία ἔχει ἀποτύχει ἢ δὲν μπορεῖ νὰ
ἐφαρμοστεῖ. Ἰδιαίτερα σημαντικὴ εἶναι ἡ συμβολή
της στὴν καταπολέμηση τῶν συμπτωμάτων τῶν
προκαλούμενων ἀπὸ τὶς ΕΚΣ,27 στὴ μείωση τῶν
ἐκφορτίσεων ἀπὸ τοὺς ΕΑΒΑ28 καὶ στὴν ἀναστροφὴ τῆς μυοκαρδιοπάθειας τῆς προκαλούμενης ἀπὸ τὴ συχνὴ ἐκτακτοσυστολικὴ δραστηριότητα.28 Παρόλα αὐτά, περαιτέρω μελέτες εἶναι
ἀπαραίτητες γιὰ τὴ διαπίστωση τῆς μακροχρόνιας ἀποτελεσματικότητας τῆς θεραπείας αὐτῆς
στὴν καταστολὴ τῆς κοιλιακῆς ἐκτοπίας.
Οἱ παραπάνω ἐξελίξεις ἀποτυπώνονται καὶ
στὶς νεότερες κατευθυντήριες ὁδηγίες τοῦ 2015
τῆς ESC, ὅπου ὁ ρόλος τῆς θεραπείας τῆς κατάλυσης εἶναι τόσο ἀναβαθμισμένος ὅσο καὶ καλύτερα
προσδιορισμένος. Σὲ ἀσθενεῖς μὲ δυσλειτουργία
τῆς ἀριστερῆς κοιλίας, ποὺ παρουσιάζονται μὲ
εΚΤ καὶ φέρουν ΕΑΒΑ, ἡ θεραπεία κατάλυσης
μέσῳ καθετῆρα συστήνεται σὲ ὑποτροπιάζουσες
ἐκφορτίσεις τῆς συσκευῆς λόγῳ ἐμμένουσας κοιλιακῆς ταχυκαρδίας (class IΒ) ἢ ἀκόμα καὶ μετὰ
τὸ πρῶτο ἐπεισόδιο κοιλιακῆς ταχυκαρδίας (class
IΙaΒ).3 Οἱ ἐνδείξεις αὐτὲς ἀναφέρονται κυρίως σὲ
ἀσθενεῖς μὲ ἰσχαιμικὴ μυοκαρδιοπάθεια.3 Ἐπιπλέον, ἡ κατάλυση συστήνεται στὴν ὀξεῖα φάση σὲ
ἀσθενεῖς μὲ δυσλειτουργία τῆς ἀριστερῆς κοιλίας/
δομικὴ καρδιοπάθεια (scar-related heart disease),
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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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ποὺ παρουσιάζονται μὲ ἀδιάκοπη κοιλιακὴ ταχυκαρδία ἢ ἠλεκτρική θύελλα, ποὺ ὁδηγεῖ σὲ πολλαπλὲς ἐκφορτίσεις τοῦ ΕΑΒΑ (class IΒ).3 Ἀκόμα,
σὲ δυσλειτουργία τῆς ἀριστερῆς κοιλίας/δομικὴ
καρδιοπάθεια, ἂν δὲν καταγραφεῖ εΚΤ, ἀλλὰ ὁ
ἀσθενὴς παρουσιαστεῖ μὲ συμπτωματικὴ ἐκτακτοσυστολικὴ κοιλιακὴ ἀρρυθμία μὲ τὴ μορφὴ
ριπῶν με ΚΤ ἢ μεμονωμένων ΕΚΣ, ὅπως καὶ σὲ
ταχυμυοκαρδιοπάθεια σχετιζόμενη μὲ τὴ συχνὴ
ἐκτακτοσυστολικὴ ἀρρυθμία, ἡ θεραπεία κατάλυσης συστήνεται μὲ ἔνδειξη “class IΙaB’’.3 Ἀπὸ
τὴν ἄλλη μεριά, σὲ ἀσθενεῖς μὲ ἐκτακτοσυστολικὴ
ἀρρυθμία προερχόμενη ἀπὸ τὸν ΧΕΔΚ, ποὺ ἀποτελοῦν καὶ τὴ μεγάλη πλειοψηφία τῶν περιπτώσεων ἐκτακτοσυστολικῆς κοιλιακῆς ἀρρυθμίας,
χωρὶς ὑποκείμενη καρδιοπάθεια, ἡ κατάλυση 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’’.3 Ὅπως προαναφέρθηκε, μὲ περισσότερο ἢ λιγότερο ἰσχυρὴ ἔνδειξη, ἡ θεραπεία κατάλυσης ἐνδείκνυται ἀκόμα σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις ἀσθενῶν
μὲ ΜΙΔΜΚ, ARVC/D, σύνδρομο Brugada, συγγενεῖς καρδιοπάθειες ἐνηλίκων καὶ ἄλλες μορφὲς
κοιλιακῆς ἐκτακτοσυστολικῆς ἀρρυθμίας χωρὶς
ὑποκείμενη δομικὴ καρδιοπάθεια πλὴν τῆς προερχόμενης ἀπὸ τὸν ΧΕΔΚ (βλὲπε ἀντίστοιχη παράγραφο, μέρος 1ο).3 Σὲ ἀρκετὲς ἀπὸ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις, ἀκόμα καὶ ὅταν ἡ κατάλυση τῶν ἑστιῶν
τῆς ΚΤ ἢ τῆς ΚΜ εἶναι ἐπιτυχής, ἡ ἔνδειξη γιὰ ἐμφύτευση ΕΑΒΑ παραμένει.
Συμπέρασμα
Ἡ μεμονωμένη ἢ σύμπλοκη ἐκτακτοσυστολικὴ κοιλιακὴ ἀρρυθμία ἀποτελεῖ συχνὸ εὕρημα
στὴν καθημέραν κλινικὴ πράξη, καὶ παρὰ τὸ ὅτι
δὲν συνιστᾶ ἀπὸ μόνη της μιὰ ὁμοιογενῆ κλινικὴ
ὀντότητα, μπορεῖ νὰ σηματοδοτεῖ τὴν παρουσία
κάποιας ὑποκείμενης καρδιοπάθειας. Ἑπομένως,
ἡ ἀνεύρεση τέτοιων ἀρρυθμιῶν θὰ πρέπει νὰ κινητοποιήσει τὸν κλινικὸ ἰατρό προκειμένου, σὲ
πρώτη φάση, νὰ ἀποκλειστεῖ ἡ πιθανότητα ὑποκείμενης καρδιακῆς νόσου, ἡ παρουσία τῆς ὁποίας εἶναι ὁ ἰσχυρότερος προγνωστικὸς παράγοντας
αὐξημένου κινδύνου αἰφνίδιου καρδιακοῦ θανάτου. Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, σὲ ἄτομα χωρὶς δομικὴ
καρδιακὴ νόσο μὲ ἐκτακτοσυστολικὴ ἀρρυθμία,
ἀκόμα καὶ ἂν αὐτὴ εἶναι συχνή, ἡ πρόγνωση εἶ-

ναι ἐξαιρετική. Ἡ καταστολὴ τῶν ΕΚΣ μὲ τὴ
χρήση ἀντιαρρυθμικῶν φαρμακευτικῶν παραγόντων δὲν συνιστᾶται ὡς θεραπεία ρουτίνας, παρὰ
μόνο σὲ περιπτώσεις συμπτωματικῶν ἀσθενῶν
ἢ σὲ κίνδυνο ἀνάπτυξης μυοκαρδιοπάθειας ὡς
ἀποτελέσματος τῆς συχνῆς ἐκτακτοσυστολικῆς
δραστηριότητας. Ἐπιπλέον, σὲ ἀσθενεῖς μὲ δομικὴ καρδιακὴ νόσο, στοὺς ὁποίους διαπιστώνεται αὐξημένος κίνδυνος ΑΚΘ, καθὼς ἐπίσης καὶ
σὲ αὐτοὺς μὲ δομικὰ φυσιολογικὴ καρδιά, στοὺς
ὁποίους ὅμως καταγράφονται πολλαπλοὶ παράγοντες ὑψηλοῦ κινδύνου γιὰ ΑΚΘ, π.χ. πρόκληση ἐμμένουσας κοιλιακῆς ταχυκαρδίας κατὰ τὴν
προγραμματισμένη κοιλιακὴ διέγερση, συγκοπή,
παρουσία ὄψιμων δυναμικῶν στὸ ΗΚΓράφημα
συγκερασμοῦ, ἡ θεραπευτικὴ παρέμβαση ἐκλογῆς
εἶναι ἡ ἐμφύτευση ἑνὸς ΕΑΒΑ. Τὰ τελευταῖα χρόνια ἔχει ἀναβαθμιστεῖ ὁ ρόλος τῆς θεραπείας κατάλυσης διὰ μέσου καθετῆρα ὑψίσυχνου ρεύματος
γιὰ τὴν καταστολὴ τῆς συχνῆς ἢ/καὶ συμπτωματικῆς ἐκτακτοσυστολικῆς κοιλιακῆς ἀρρυθμίας. Ἡ
παρέμβαση αὐτὴ ἔχει θέση τόσο σὲ ἀσθενεῖς χωρὶς ὑποκείμενη καρδιοπάθεια ὅσο καὶ σὲ αὐτοὺς
μὲ δομικὴ νόσο καὶ εἶναι σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις
θεραπευτική, ἄλλοτε ἔχει ἐπικουρικὸ χαρακτῆρα
στὴν ἐμφύτευση ΕΑΒΑ καὶ σὲ κάθε περίπτωση προσφέρει συμπτωματικὴ ἀνακούφιση στὸν
ἀσθενῆ. Γενικά, θὰ πρέπει νὰ χρησιμοποιεῖται σὲ
περιπτώσεις ἀσθενῶν μὲ ὑψηλὸ φορτίο ἔκτοπης
δραστηριότητας ἢ ταχυμυοκαρδιοπάθειας λόγῳ
τῆς συχνῆς ἐκτακτοσυστολικῆς ἀρρυθμίας, ὅταν
δὲν ἐπαρκεῖ ἢ αὐτοὶ δὲν ἀνέχονται τὴ φαρμακευτικὴ ἀγωγή, ἂν καὶ σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις τείνει
νὰ γίνει ἡ θεραπεία πρώτης γραμμῆς.
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