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Πόσο ἀθώες εἶναι οἱ ἔκτακτες κοιλιακὲς
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πρόβλημα τῶν ἀσθενῶν μας.
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τίτλος αὐτοῦ τοῦ ἄρθρου ἀναφέρεται
σὲ ἕνα ἰατρικὸ «πρόβλημα», ποὺ ἔχουμε συνηθίσει νὰ ἀντιμετωπίζουμε ὡς «μὴ
πρόβλημα». Πρόκειται γιὰ τὶς πρώιμες ἔκτακτες
κοιλιακὲς συστολὲς σὲ ἀσθενεῖς ποὺ δὲν παρουσιάζουν ὀργανικὴ καρδιοπάθεια. Οἱ ἀσθενεῖς αὐτοὶ
ἀνήκουν σὲ 2 μεγάλες κατηγορίες.
Σὲ αὐτοὺς ποὺ παρουσιάζουν συμπτώματα ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν ἐκτακτοσυστολικὴ
ἀρρυθμία καὶ σὲ αὐτοὺς ποὺ εἶναι πραγματικὰ
ἀσυμπτωματικοί. Ὁ λόγος ποὺ πρέπει νὰ προκρίνουμε τὴν παραπάνω κατηγοριοποίηση εἶναι
ἐπειδὴ ἡ πρώτη κατηγορία τῶν ἀσθενῶν εἶναι μιὰ
κατηγορία ποὺ πρέπει, σὲ κάθε περίπτωση, νὰ
θεραπευτοῦν. Βέβαια ἡ ἔνταση τῆς θεραπευτικῆς
μας προσπάθειας ἐξαρτᾶται σὲ μεγάλο βαθμὸ ἀπὸ
τὸν κίνδυνο τῶν ἀσθενῶν καὶ τὴν ἀνοχή τους στὶς
προτεινόμενες θεραπεῖες, ἀλλὰ σὲ κάθε περίπτωση πρέπει νὰ προσπαθήσουμε νὰ ἀπαλλάξουμε
τὸν ἀσθενῆ ἀπὸ συμπτώματα ποὺ δυσχεραίνουν
τὴν καθημερινότητά του.
Οἱ θεραπευτικές μας ἐπιλογὲς ἐπηρεάζονται
σαφῶς ἀπὸ τὶς γνώσεις μας γιὰ τὸ ὑπόστρωμα.
Εἶναι σωστὸ λοιπὸν νὰ ἐλέγξουμε τὸν ἀσθενῆ.
Ἐδῶ ἀπαιτεῖται σωφροσύνη στὴν ἐπιλογὴ τῶν
ἐξετάσεων γιὰ τὸν ἀποκλεισμὸ τῆς ὀργανικῆς

καρδιοπάθειας. Ἔτσι, ἐνῶ ἡ δοκιμασία κοπώσεως
καὶ τὸ ἠχοκαρδιογράφημα εἶναι προφανῶς ἀπαραίτητα γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτό, θὰ πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ μαγνητικὴ τομογραφία ἀποτελεῖ μᾶλλον
ὑπερβολὴ γιὰ τὴν πλειονότητα τῶν ἀσθενῶν μὲ
ἔκτακτες κοιλιακὲς συστολές. Νομίζω ὅτι ἡ μεγαλύτερη ὑπερβολὴ στὴν κλινικὴ πράξη, σχετικὰ
μὲ τὴ διάγνωση τῶν ἀσθενῶν μὲ ὀργανικὴ καρδιοπάθεια, εἶναι ἡ κατάχρηση τῶν ἀπεικονιστικῶν τεχνικῶν, ὅπως εἶναι ἡ μαγνητικὴ τομογραφία καρδιᾶς, ἡ ἀξονικὴ στεφανιογραφία καὶ τὸ
σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου. Ἀντίθετα ἡ ἠλεκτροκαρδιογραφικὴ δοκιμασία κοπώσεως, ποὺ
ὑποχρησιμοποιεῖται σήμερα, προσφέρει ἐπιπρόσθετες πληροφορίες γιὰ τὴν ἐκτακτοσυστολικὴ
ἀρρυθμία πέραν τῆς τυχούσας διάγνωσης στεφανιαίας νόσου. Ἐπὶ παραδείγματι, ἡ πλέον «ἀθώα»
μορφὴ ἐκτακτοσυστολικῆς κοιλιακῆς ἀρρυθμίας
εἶναι αὐτὴ μὲ τὴν τυπικὴ μορφολογία προέλευσης
ἀπὸ τὸν χῶρο ἐξόδου τῆς δεξιᾶς κοιλίας (LBBB
μὲ θετικὰ QRS συμπλέγματα στὶς κατώτερες ἀπαγωγές), ποὺ συνήθως παρουσιάζει ὕφεση στὴ μέγιστη ἄσκηση κι ἐπανεμφανίζεται κατὰ τὸ πέρας
αὐτῆς, στὴν περίοδο ἀποκατάστασης. Ἡ πληροφορία αὐτὴ μπορεῖ νὰ προκύψει ἀπὸ τὴν ἁπλὴ
δοκιμασία κοπώσεως, ποὺ ἐπιπλέον ἀποκλείει
σπάνιες, ἀλλὰ ἐξαιρετικὰ ἐπικίνδυνες, κοιλιακὲς
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ταχυαρρυθμίες ὅπως ἡ προκαλούμενη στὴ μέγιστη ἄσκηση, πολύμορφη κατεχολαμινοεξαρτώμενη κοιλιακὴ ταχυκαρδία (PCVT).
Καὶ πότε εἶναι δόκιμη ἡ χρησιμοποίηση τῆς
μαγνητικῆς τομογραφίας; Ἂν ἐμπιστευτοῦμε τὶς
ὁδηγίες τοῦ 2015 ἀπὸ τὴν ESC γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν κοιλιακῶν ταχυκαρδιῶν, ἡ μαγνητικὴ
τομογραφία ἔχει θέση, ὅταν ἡ ἠχοκαρδιογραφία
δὲν μπορεῖ νὰ δώσει πληροφορίες γιὰ τὴ δομὴ καὶ
τὴ λειτουργία τῆς ἀριστερῆς ἢ τῆς δεξιᾶς κοιλίας
[ἐπίπεδο τεκμηρίωσης ΙΙb(B)]. Ἡ σύσταση αὐτὴ
πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζεται μὲ τὴ δέουσα προσοχή, ἐπειδὴ ἡ εἰδικότητα τῶν εὑρημάτων τῆς μαγνητικῆς τομογραφίας εἶναι σχετικὰ χαμηλὴ καὶ
μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει σὲ ὑπερδιάγνωση πολλῶν νοσημάτων καὶ κυρίως τῆς ἀρρυθμιογόνου δυσπλασίας τῆς δεξιᾶς κοιλίας.
Ποιὰ εἶναι τὰ κλινικὰ καὶ ἠλεκτροκαρδιογραφικὰ σημεῖα ποὺ συνηγοροῦν ὑπὲρ τῆς ἀρρυθμιογόνου δυσπλασίας ἢ ἐγείρουν ὑπόνοιες
αὐξημένου ἀρρυθμικοῦ κινδύνου σὲ ἀσθενεῖς μὲ
ἔκτακτες κοιλιακὲς συστολὲς ἢ ριπὲς μὴ ἐμμένουσας κοιλιακῆς ταχυκαρδίας; Ἐκτὸς τοῦ μεγάλου
ἀριθμοῦ τῶν συστολῶν εἶναι ἡ μεγάλη πρωιμότητα, καθὼς καὶ ἡ ὕπαρξη πολλῶν μορφολογιῶν
ποὺ ὑποδηλώνουν τὴν προέλευση ἀπὸ πολλαπλὰ κέντρα. Μάλιστα, ἡ ὕπαρξη περισσοτέρων
τῶν δύο μορφῶν προκλητῆς ταχυκαρδίας, κατὰ
τὴν ἠλεκτροφυσιολογικὴ μελέτη, εἶναι ἕνα ἀπὸ
τὰ κριτήρια γιὰ τὴ διάγνωση τῆς ἀρρυθμιογόνου
δυσπλασίας τῆς δεξιᾶς κοιλίας ἔναντι τῆς ἰδιοπαθοῦς κοιλιακῆς ταχυκαρδίας.
Τὰ τελευταῖα χρόνια ἔχει δοθεῖ μεγάλη προσοχὴ στὴν προκαλούμενη ἀπὸ ἀρρυθμίες προοδευτικὴ ἔκπτωση τῆς λειτουργικότητας τῆς
ἀριστερῆς κοιλίας. Στὸν μακρὺ κατάλογο τῶν
ἀρρυθμιῶν, ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν ἐκδήλωση δυσλειτουργίας τῆς ἀριστερῆς κοιλίας, ἔχει προστεθεῖ καὶ ἡ ἐκτακτοσυστολικὴ κοιλιακὴ ἀρρυθμία.
Μάλιστα, ἔχει καταστεῖ σαφές, ὅτι ἡ ἐπιδείνωση
τῆς λειτουργίας τῆς ἀριστερῆς κοιλίας μπορεῖ νὰ
προκληθεῖ ὄχι μόνο ἀπὸ ταχυκαρδία ἀλλὰ καὶ
ἀπὸ μόνιμα ἀσύγχρονη πλήρωση τῆς ἀριστερῆς
κοιλίας, ὅπως συμβαίνει, δηλαδή, σὲ ἀσθενεῖς μὲ
μεγάλο φορτίο ἐκτάκτων κοιλιακῶν συστολῶν.
Μελέτες σὲ πειραματόζωα, ὅπου προκαλοῦνταν
συχνὲς ἔκτακτες κοιλιακὲς συστολὲς μὲ βηματοδότηση, ὁδήγησαν ἀναπαραγώγιμα σὲ κλινικὸ σύν-
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δρομο καρδιακῆς ἀνεπάρκειας, ποὺ ἀνεστράφη
2-4 ἑβδομάδες μετὰ τὴ διακοπὴ τῆς βηματοδότησης. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ὁ παλαιότερα εὐρέως χρησιμοποιούμενος ὅρος «μυοκαρδιοπάθεια προκαλούμενη ἀπὸ ταχυκαρδία» (tachycardia-induced
cardiomyopathy) τείνει σήμερα νὰ ἀντικατασταθεῖ
ἀπὸ τὸν πιὸ δόκιμο ὅρο «μυοκαρδιοπάθεια προκαλούμενη ἀπὸ ἀρρυθμία» (arrhythmia-induced
cardiomyopathy ἢ AIC), ὅρος ποὺ συμπεριλαμβάνει τὴ δυσλειτουργία τῆς ἀριστερῆς κοιλίας, ποὺ
προκαλεῖται ἀπὸ ἔκτακτες κοιλιακὲς συστολές,
ποὺ δὲν προκαλοῦν ἀπαραίτητα αὐξημένη καρδιακὴ συχνότητα. Πάντως εἶναι γενικὰ παραδεκτό, ὅτι ὁ παθοφυσιολογικὸς μηχανισμός, μὲ τὸν
ὁποῖο οἱ συχνὲς ἔκτακτες κοιλιακὲς συστολὲς
προκαλοῦν δυσλειτουργία τῆς ἀριστερῆς κοιλίας
καὶ κλινικὴ συνδρομὴ καρδιακῆς ἀνεπάρκειας,
δὲν ἔχει διευκρινιστεῖ. Φαίνεται, ὅμως, ὅτι πρόκειται γιὰ λειτουργικὴ διαταραχή, ἐπειδὴ δὲν ἔχουν
διαπιστωθεῖ αὐξημένη ἴνωση, ἀπόπτωση ἢ ἔκδηλη φλεγμονὴ στὸ μυοκάρδιο τῶν ἀσθενῶν αὐτῶν.
Παθολογικὴ ὑπερφόρτωση τῶν μυοκαρδιακῶν
κυττάρων μὲ Ca2+ καὶ παθολογικὴ πλήρωση τῶν
καρδιακῶν κοιλοτήτων μετὰ τὶς ἔκτακτες συστολὲς θεωροῦνται πιθανότερες αἰτίες.
Ἂν καὶ δὲν ἔχει διευκρινιστεῖ πλήρως ἡ αἰτία,
ἔχει ὅμως διευκρινιστεῖ, σὲ γενικὲς γραμμές, τὸ
ἀρρυθμικὸ φορτίο ποὺ σχετίζεται μὲ αὐξημένη
πιθανότητα ἀνάπτυξης μυοκαρδιοπάθειας προκαλούμενης ἀπὸ ἀρρυθμία. Ἡ πιθανότητα ἐκδήλωσης μυοκαρδιοπάθειας αὐξάνεται, ὅταν ὑπάρχουν περισσότερες ἀπὸ 10.000 ἔκτακτες κοιλιακὲς
συστολὲς τὸ 24ωρο ἢ περισσότερες ἀπὸ τὸ 10%
τοῦ συνόλου τῶν καρδιακῶν συστολῶν. Μελέτες
μὲ κατάλυση τῆς ἀρρυθμιογόνου ἑστίας (ablation)
ἔδειξαν ὅτι ἡ δυσλειτουργία τῆς ἀριστερῆς κοιλίας ὑποστρέφεται, ὅταν ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐκτάκτων
συστολῶν μειωθεῖ σημαντικὰ (<5.000/24ωρο) ἢ,
βέβαια, ὅταν αὐτὲς ἐξαλειφθοῦν.
Ποιοὶ ἀσθενεῖς ἔχουν μεγαλύτερη πιθανότητα νὰ ἐκδηλώσουν «μυοκαρδιοπάθεια προκαλούμενη ἀπὸ ἀρρυθμία» (arrhythmia-induced
cardiomyopathy); Ἐν συντομίᾳ, οἱ ἄντρες μὲ αὐξημένο σωματικὸ βάρος, ἀσυμπτωματικὴ ἐκτακτοσυστολικὴ ἀρρυθμία, πολλὲς μορφολογίες ἐκτάκτων συστολῶν κι ἐμφανῆ ἀνάδρομα κύματα Ρ
στὸ ἠλεκτροκαρδιογράφημα εἶναι σὲ μεγαλύτερο
κίνδυνο.
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Εἰκ. 1. Ἐπιτυχὴς κατάλυση ἑστίας ἐκτακτοσυστολικῆς κοιλιακῆς ἀρρυθμίας ἀπὸ τὴν ἀριστερὴ στεφανιαία πτυχὴ
μὲ τὸ σύστημα Rhythmia. Σημειῶστε τὴν ἀνατομικὴ ἐγγύτητα τῆς θέσης τῆς ἀρρυθμιογόνου ἑστίας μὲ περιοχὲς τῆς
ἀριστερῆς κοιλίας ἀλλὰ καὶ τὴν πρωιμότητα τῶν ἐκτάκτων συστολῶν (κόκκινο χρῶμα) σὲ ἀμφότερες τὶς παραπάνω
θέσεις.

Θεραπεία
Ὅλοι οἱ ἀσθενεῖς μὲ ἔντονα συμπτώματα, ποὺ
ἐπιβαρύνουν τὴν ποιότητα ζωῆς τους, πρέπει νὰ
θεραπεύονται. Ἀπὸ τοὺς ἀσθενεῖς ποὺ δὲν ἔχουν
συμπτώματα πρέπει νὰ θεωροῦμε προτεραιότητα τὴ θεραπεία ὅσων ἔχουν πολὺ μεγάλο ἀριθμὸ
ἐκτάκτων κοιλιακῶν συστολῶν (>10.000/24ωρο),
ἐπειδὴ παρουσιάζουν αὐξημένη πιθανότητα ἐκδήλωσης μυοκαρδιοπάθειας.
Μὲ ποιὸ τρόπο;
Ἡ ἐπέμβαση κατάλυσης (ablation) εἶναι ἡ πιὸ
ἀποτελεσματικὴ μέθοδος καὶ ἡ ἀποτελεσματικότητά της στὴν πλήρη ἐξάλειψη τῆς ἀρρυθμίας
ποικίλει ἀπὸ 70 ὥς 90% στὶς διάφορες ἀναφορές.
Ἡ ἐπέμβαση κατάλυσης ἔχει ἀποδειχθεῖ πιὸ ἀποτελεσματικὴ στὴν πρόληψη καὶ ἀποκατάσταση
τῆς δυσλειτουργίας τῆς ἀριστερῆς κοιλίας ἀπὸ

τὴ φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ κι ἔχει παρουσιάσει μεγάλη ἐξέλιξη κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη. Ὑπάρχουν
δυσκολίες στὴν ἐξάλειψη τῶν ἐκτάκτων συστολῶν, ὅταν ἡ ἑστία τους ἐντοπίζεται σὲ δυσπρόσιτα ἀνατομικὰ μόρια (ἀορτικοὶ κόλποι valsalva,
ἐνδομυοκαρδιακὲς ἢ ἐπικαρδιακὲς ἑστίες), ἀλλὰ
ἡ ἀνάπτυξη καινοτόμων συστημάτων ταχύτατης
καὶ λεπτομεροῦς ἠλεκτροανατομικῆς ἀπεικόνισης, ὅπως τὸ Rhythmia, ἔχουν αὐξήσει σημαντικὰ
τὴν ἀποτελεσματικότητα καὶ τὴν ἀσφάλεια τῆς
μεθόδου (Εἰκόνα 1). Τέλος, σημαντικὸ βῆμα γιὰ
βελτίωση τῆς ἀσφάλειας, ἰδίως γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση «εὐάλωτων» ἀσθενῶν, εἶναι ἡ ἀνάπτυξη καθετήρων, ποὺ δίνουν πληροφορίες γιὰ τὴν πίεση
ποὺ ἀσκεῖται στὸ μυοκάρδιο κατὰ τὴν κατάλυση.
Ἂν ὁ ἀσθενὴς δὲν ἐπιθυμεῖ ἢ δὲν δύναται νὰ
ὑποβληθεῖ σὲ ἐπέμβαση κατάλυσης κι ἔχει συμ
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πτώματα ἢ ὑψηλὸ κίνδυνο γιὰ μυοκαρδιοπάθεια
πρέπει νὰ ὑποβληθεῖ σὲ θεραπεία μὲ φάρμακα.
Πρώτης γραμμῆς θεραπεία εἶναι ἡ χρήση β-ἀποκλειστῶν ἢ ἀνταγωνιστῶν ἀσβεστίου, λόγῳ τῆς
ἀσφάλειας τῶν συγκεκριμένων φαρμάκων σὲ μακροχρόνια χορήγηση. Ἂν αὐτὰ ἀποτύχουν καὶ ὁ
ἀσθενὴς δὲν παρουσιάζει ὀργανικὴ καρδιοπάθεια
μπορεῖ νὰ λάβει ἀντιαρρυθμικὰ λαμβανομένων ὑπ᾽
ὄψιν καὶ τῶν ἰδιαίτερων χαρακτηριστικῶν τους.
Συμπερασματικά, οἱ ἔκτακτες κοιλιακὲς συστολὲς δὲν πρέπει νὰ ὑπερδιαγιγνώσκονται, δὲν
πρέπει νὰ ὑπερθεραπεύονται, ἀλλὰ δὲν μποροῦμε νὰ τὶς ἀγνοοῦμε, ὅταν ἀπειλοῦν τὴν ποιότητα
ζωῆς τῶν ἀσθενῶν ἢ τὴν πρόγνωσή τους μὲ τὸ μηχανισμὸ τῆς προκαλούμενης ἐξ αὐτῶν μυοκαρδιο
πάθειας.
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