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Εἰσαγωγὴ

H

Θεραπεία Καρδιακοῦ Ἐπανασυγχρονισμοῦ (ΘΚΕ - Cardiad Resynchronization
Therapy - CRT) ἀποτελεῖ σήμερα μία
καλὰ ἑδραιωμένη καὶ ἀποδεκτὴ θεραπευτικὴ παρέμβαση σὲ ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια,
ἐπηρεασμένη λειτουργικότητα τῆς ἀριστερῆς κοιλίας (ΑΚ) καὶ εὐρὺ σύμπλεγμα QRS. Ἡ ἐφαρμογή
της, γιὰ περισσότερα ἀπὸ 20 χρόνια πλέον, μόνο
ἐπαναστατικὴ θὰ μποροῦσε νὰ χαρακτηριστεῖ,
ἀφοῦ ἔδωσε ἐλπίδα σὲ ἀσθενεῖς μὲ τελικοῦ σταδίου καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, γιὰ τοὺς ὁποίους μόνη
θεραπευτικὴ ἐπιλογὴ ἀποτελοῦσε ἡ μεταμόσχευση καρδιᾶς.1,2,3

Ἱστορικὴ ἀναδρομὴ
Ἤδη ἀπὸ τὸ 1925, μελέτες σὲ πειραματόζωα
ἔδειξαν, ὅτι ἡ ἐπιφανειακὴ διέγερση τοῦ μυοκαρδίου μποροῦσε νὰ βελτιώσει διάφορες αἱμοδυναμικὲς παραμέτρους κατὰ τὸν καρδιακὸ κύκλο.
Τὴ δεκαετία τοῦ ’80, ἡ δυνατότητα ποσοτικοποίησης τμηματικῶν διαταραχῶν κινητικότη-

τας τοῦ μυοκαρδίου, μέσῳ τῆς ραδιοϊσοτοπικῆς
κοιλιογραφίας, ὁδήγησε στὴν ἀνακάλυψη, ὅτι ὁ
ἀποκλεισμὸς τοῦ ἀριστεροῦ σκέλους τοῦ δεματίου τοῦ His (Left Bundle Branch Block - LBBB)
ἐλάττωνε τὸ διαστολικὸ χρόνο πλήρωσης, καθὼς
καὶ τὴ συνεισφορὰ τοῦ μεσοκοιλιακοῦ διαφράγματος στὴ φάση ἐξώθησης τῆς ΑΚ.
Τὴ δεκαετία τοῦ ’90 ἄρχισε νὰ ἀναδύεται ἡ συσχέτιση μεταξὺ τοῦ ἠλεκτρικοῦ δυσυγχρονισμοῦ
καὶ τῆς λειτουργικότητας τῆς ΑΚ. Φάνηκε λοιπόν,
ὅτι οἱ διαταραχὲς ἀγωγιμότητας προκαλοῦν ἐπιβράδυνση τῆς συστολικῆς φάσης καὶ ἐλαττωμένη
διαστολικὴ πλήρωση τῆς ΑΚ, μὲ ἐπακόλουθα τὴν
ἐλαττωμένη συσταλτικότητα τῆς ΑΚ, τὴ διάταση
τοῦ μιτροειδικοῦ δακτυλίου, τὴν ἀνεπάρκεια τῆς
μιτροειδοῦς βαλβίδας, τὴν ἀναδιαμόρφωση τῆς
ΑΚ καὶ τὸ δυσυγχρονισμὸ τῶν θηλοειδῶν μυῶν.
Ἄρχισαν ἔτσι οἱ πρῶτες προσπάθειες γιὰ βηματοδότηση τῆς ΑΚ, μὲ δεδομένο τὸ εὐνοϊκότερο αἱμοδυναμικὸ προφὶλ σὲ σχέση μὲ τὴ βηματοδότηση
μόνο τῆς δεξιᾶς κοιλίας. Ἀπὸ τὸ 1983 ἕως τὸ 1995
διάφορες ὁμάδες ἐφάρμοσαν κλινικά διαφόρων

332

ΚΑΡΔΙΑ & ΑΓΓΕΙΑ | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

Εἰκόνα 1. Ἀμφικοιλιακὸ ἀπινιδωτικὸ σύστημα ΘΚΕ
τύπων ἀρχέγονα ἀμφικοιλιακὰ βηματοδοτικὰ
συστήματα, δείχνοντας βελτίωση στὴ λειτουργικὴ
ἱκανότητα τῶν ἀσθενῶν καὶ στὴ λειτουργικότητα
τῆς ΑΚ, ἐλάττωση τῆς πίεσης ἐνσφήνωσης καὶ αὔξηση τῆς καρδιακῆς παροχῆς.
Ἀπὸ τὸ 2001 ξεκίνησαν πλέον οἱ τυχαιοποιημένες μελέτες (MUSTIC, PATH-HF, MIRACLE)
γιὰ τὰ βηματοδοτικὰ συστήματα ΘΚΕ (CRT-P),
δείχνοντας βελτίωση στὴν ἀπόσταση βάδισης,
στὴν ποιότητα ζωῆς, στὴν ἱκανότητα πρὸς ἄσκηση, στὸ κλάσμα ἐξώθησης τῆς ΑΚ, στὴ μέγιστη
κατανάλωση Ο2 καὶ ἀναστροφὴ τῆς ἀρνητικῆς
ἀναδιαμόρφωσης τῆς ΑΚ. Τὸ ἑπόμενο βῆμα ἦταν
ἡ προσθήκη δυνατότητας ἀπινίδωσης στὰ συστήματα ΘΚΕ (CRT-D) καὶ ἡ μελέτη MIRACLE ICD
ἔδειξε ὅτι αὐτὸ ἦταν ἀσφαλές, διατηρώντας τὰ
κλινικὰ ὀφέλη τῆς ΘΚΕ.
Οἱ δύο μελέτες, ποὺ καθιέρωσαν τελικὰ
τὴ ΘΚΕ στὴν καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, ἦσαν ἡ
COMPANION (CRT-P καὶ CRT-D) καὶ ἡ CAREHF (μόνο CRT-P), οἱ ὁποῖες, ἐκτὸς τῶν ἄλλων,

ἔδειξαν ἐλάττωση τῆς θνητότητας καὶ τῶν ἐπαν-εισαγωγῶν στὸ νοσοκομεῖο.1,2,3

Καρδιακὸς δυσυγχρονισμὸς
Ὁ καρδιακὸς δυσυγχρονισμὸς διακρίνεται σὲ
ἠλεκτρικὸ καὶ μηχανικό.

Ἠλεκτρικὸς δυσυγχρονισμὸς
Σὲ φυσιολογικὲς συνθῆκες τὸ μυοκάρδιο διεγείρεται ἀπὸ ἕνα ἑνιαῖο ἠλεκτρικὸ κῦμα, τὸ ὁποῖο
διαδίδεται μέσῳ τοῦ συστήματος His-Purkinje,
προκαλώντας συγχρονισμένη ἐκπόλωση τῶν κοιλιῶν. Διάφορες παθολογικὲς καταστάσεις, ποὺ
μπορεῖ νὰ ἐπηρεάσουν αὐτὸ τὸ σύστημα, ἔχουν
ὡς ἀποτέλεσμα τὴν καθυστερημένη διέγερση διαφόρων περιοχῶν τοῦ μυοκαρδίου. Αὐτὸ ἐκδηλώνεται μὲ τὴ διεύρυνση τοῦ QRS συμπλέγματος
στὸ ΗΚΓ 12-ἀπαγωγῶν καὶ ὀνομάζεται ἠλεκτρικὸς δυσυγχρονισμός. Ἐπιπλέον, ὅσο μεγαλύτερη
εἶναι ἡ διάρκεια τοῦ QRS τόσο χαμηλότερο εἶναι
τὸ κλάσμα ἐξώθησης τῆς ΑΚ καὶ τόσο χειρότερα
τὰ συμπτώματα τοῦ ἀσθενοῦς.4
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Εἰκόνα 2: Φλεβογραφία μέσῳ τοῦ στεφανιαίου κόλπου γιὰ τὸν προσδιορισμὸ
τῆς βέλτιστης θέσης τοποθέτησης τοῦ ἠλεκτροδίου τῆς ἀριστερῆς κοιλίας.

Μηχανικὸς δυσυγχρονισμὸς
Ὁ μηχανικὸς δυσυγχρονισμὸς εἶναι ἡ «κλινικὴ» ἐκδήλωση τοῦ ἠλεκτρικοῦ δυσυγχρονισμοῦ.
Ὑπάρχουν 3 τύποι:
Α. Ἐνδοκοιλιακός: Ἐντὸς τῆς ΑΚ, κυρίως σὲ
ἀσθενεῖς μὲ LBBB, ὅπου παρατηρεῖται πρώιμη
ἐκπόλωση τοῦ μεσοκοιλιακοῦ διαφράγματος καὶ
καθυστερημένη τοῦ πλαγίου τοιχώματος τῆς ΑΚ.
Β. Διακοιλιακός: Μεταξὺ τῆς ἀριστερῆς καὶ
δεξιᾶς κοιλίας, λόγῳ καθυστερημένης ἐκπόλωσης
τῆς ἀριστερῆς, λόγῳ τοῦ LBBB.
Γ. Κολποκοιλιακός: Μεταξὺ κόλπων καὶ κοιλιῶν, λόγῳ καθυστερημένης ἢ ἀπούσας ἀγωγῆς
ἀπὸ τὸν κολποκοιλιακὸ κόμβο.
Ὁποιαδήποτε μορφὴ μηχανικοῦ δυσυγχρονισμοῦ μπορεῖ νὰ παρατείνει τὶς περιόδους ἰσοογκομετρικῆς σύσπασης καὶ ἰσοογκομετρικῆς
χάλασης, ἐπιδεινώνοντας τὴν καρδιακὴ λειτουρ-

γικότητα. Ἐπιπλέον, ὁ δυσυγχρονισμὸς καὶ ἡ διάταση τῆς ΑΚ ὁδηγοῦν σὲ σημαντικὴ ἀνεπάρκεια
τῆς μιτροειδοῦς βαλβίδας καὶ δυσλειτουργία τῶν
θηλοειδῶν μυῶν.
Ἂν καὶ ἡ διεύρυνση τοῦ QRS συμπλέγματος
εἶναι ὁ καλύτερος δείκτης δυσυγχρονισμοῦ, μπορεῖ νὰ ὑπάρχει μηχανικὸς δυσυγχρονισμὸς καὶ
χωρὶς διεύρυνση τοῦ QRS, ὅταν, γιὰ παράδειγμα,
πάσχουν μικρὰ τμήματα τοῦ μυοκαρδίου μὲ μικρὴ
συνολικὰ μᾶζα, σὲ σχέση μὲ τὸ σύνολο τῆς καρδιᾶς, ὁπότε οἱ ἠλεκτρικὲς μεταβολὲς εἶναι ἀδύνατο
νὰ ἀνιχνευτοῦν ἀπὸ τὸ ΗΚΓράφημα ἐπιφανείας
καὶ νὰ τροποποιήσουν τὸ QRS σύμπλεγμα.4

Καρδιακὴ ἀναδιαμόρφωση (Remodeling)
Ἡ καρδιακὴ ἀναδιαμόρφωση εἶναι συνέπεια
τοῦ παρατεταμένου καρδιακοῦ δυσυγχρονισμοῦ
καὶ ἐκδηλώνεται κλινικὰ μὲ διάταση τῆς ΑΚ, ἐπιδείνωση τῆς συστολικῆς καὶ διαστολικῆς λειτουρ-
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Εἰκόνα 3. A. ΗΚΓράφημα πρὶν (LBBB) καὶ Β. ΗΚΓράφημα μετὰ τὴν τοποθέτηση συστήματος ΘΚΕ. Παρατηροῦμε
τὴν ἀλλαγὴ τοῦ ἄξονα (ἀπαγωγὲς Ι, aVL θετικές, ἀπαγωγὴ V1 ἀρνητικὴ στὸ A, ἐνῶ ἀντίθετα οἱ I καὶ aVL γίνονται
ἀρνητικὲς καὶ θετικοποιοῦνται οἱ ἀπαγωγὲς V1 καὶ aVR) λόγῳ τῆς ἀμφικοιλιακῆς βηματοδότησης (προηγεῖται τὸ
ἠλεκτρόδιο τῆς ἀριστερῆς κοιλίας).

γίας καὶ ἐπιδείνωση τῶν συμπτωμάτων τῆς καρδιακῆς ἀνεπάρκειας.

Σύστημα ΘΚΕ
Τὸ σύστημα ΘΚΕ (Εἰκόνα 1) σχηματίζεται
πρακτικὰ ἀπὸ τὴν προσθήκη ἑνὸς βηματοδοτικοῦ
ἠλεκτροδίου γιὰ τὴν ΑΚ, σὲ ἕναν κλασικὸ βηματοδότη ἢ ἀπινιδωτή, ποὺ διαθέτει ἕνα ἠλεκτρόδιο γιὰ τὴ δεξιὰ κοιλία καὶ πιθανὸν ἕνα γιὰ τὸν
δεξιὸ κόλπο. Τὸ ἠλεκτρόδιο τῆς δεξιᾶς κοιλίας
τοποθετεῖται, συνήθως, στὴν κορυφὴ τῆς δεξιᾶς
κοιλίας, ἐνῶ αὐτὸ τῆς ΑΚ τοποθετεῖται, μέσῳ τοῦ
στεφανιαίου κόλπου, ἐπικαρδιακὰ στὸ πλάγιο ἢ
ὀπισθοπλάγιο τοίχωμα τῆς ΑΚ (Εἰκόνα 2), ὅπου
στὸν LBBB παρατηρεῖται ἡ πιὸ καθυστερημένη
ἐκπόλωση. Ἡ ἐνεργοποίηση καὶ τῶν δύο ἠλεκτροδίων ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τὴ συγχρονισμένη βηματοδότηση τῶν δύο κοιλιῶν.4

ΗΚΓ 12-ἀπαγωγῶν κατὰ τὴν ἐφαρμογὴ συστήματος ΘΚΕ
Ἡ ἀνάλυση τοῦ ΗΚΓραφήματος κατὰ τὴ
ΘΚΕ-ἀμφικοιλιακὴ βηματοδότηση δὲν εἶναι
εὔκολη, λόγῳ τῶν πολλαπλῶν ἠλεκτρικῶν κυμάτων ποὺ συγχωνεύονται. Γιὰ νὰ ἐκτιμήσουμε ἂν

ὑπάρχει συνεισφορὰ τῆς βηματοδότησης τῆς ΑΚ,
πρέπει νὰ ἐξετάσουμε τὴ μορφολογία τοῦ συμ
πλέγματος QRS στὶς προκάρδιες ἀπαγωγές.5
Τὸ QRS, κατὰ τὴν ἀμφικοιλιακὴ βηματοδότηση, παρουσιάζει συνήθως ἐπικρατῶν κῦμα R
στὶς ἀπαγωγὲς V1-V2, ἐνδεικτικὸ συμμετοχῆς τῆς
βηματοδότησης ἀπὸ τὴν ΑΚ (Εἰκόνα 3). Παρ’ ὅλα
αὐτὰ ἕνα ἐπικρατῶν κῦμα R στὴν ἀπαγωγὴ V1 δὲν
εἶναι ἀποδεικτικὸ ἀμφικοιλιακῆς βηματοδότησης,
καθὼς μερικὲς φορὲς ἐνδέχεται ἡ βηματοδότηση
ἀπὸ τὴν ΑΚ καὶ μόνο νὰ προκαλεῖ τέτοια μορφολογία. Χρειάζεται λοιπὸν ἔλεγχος τῆς μορφολογίας τοῦ QRS μὲ βηματοδότηση ἐναλλὰξ μόνο ἀπὸ
τὴ δεξιὰ καὶ μόνο ἀπὸ τὴν ἀριστερὴ κοιλία, γιὰ
νὰ μπορεῖ νὰ ἀξιολογηθεῖ συγκριτικά.
Ἕνα κατεξοχὴν ἀρνητικὸ σύμπλεγμα QRS
στὴν ἀπαγωγὴ V1 χρήζει περαιτέρω ἔλεγχο. Δὲν
σημαίνει καὶ αὐτὸ ὅμως σίγουρα ὅτι εἶναι ἀνεπαρκὴς ἡ ΘΚΕ, καθὼς μπορεῖ νὰ εἶναι ἀποτέλεσμα
λανθασμένης τοποθέτησης τοῦ ἠλεκτροδίου τῆς
V1, καθυστερημένης διέγερσης ἀπὸ τὸ ἠλεκτρόδιο
τῆς ΑΚ, μετατόπισης ἢ ἀκατάλληλης θέσης τοῦ
ἠλεκτροδίου τῆς ΑΚ (στὴ μέση ἢ πρόσθια καρδιακὴ φλέβα).
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Μηχανισμοὶ δράσης τῆς ΘΚΕ στὸ μυοκάρδιο
Ἡ ΘΚΕ φαίνεται ὅτι ἀσκεῖ πολλαπλὲς ἐπιδράσεις καὶ σὲ διάφορα ἐπίπεδα στὸ πάσχον μυοκάρδιο:1,4
1. Μεταγραφικοὶ παράγοντες: ὁ δυσυγχρονισμὸς στὴν καρδιακὴ ἀνεπάρκεια προκαλεῖ αὐξημένη ἑτερογένεια στὴν ἔκφραση γονιδίων ἀπὸ
διάφορα τμήματα τῆς ΑΚ, κάτι τὸ ὁποῖο φαίνεται
νὰ ἐλαττώνει ἡ ΘΚΕ.
2. Πρωτεΐνες τῶν μιτοχονδρίων: ἡ ΘΚΕ ὁδηγεῖ σὲ ἀλλαγὲς στὸ πρωτεϊνικὸ ἐπίπεδο τῶν μιτοχονδρίων, μὲ ἐνίσχυση τῶν παραγόντων ποὺ
χρησιμεύουν ὡς καύσιμα γιὰ φωσφορυλίωση καὶ
παραγωγὴ ἐνέργειας.
3. β-ὑποδοχεῖς: ἡ ΘΚΕ βελτιώνει τὴ λειτουργικότητα τῶν β-ἀδρενεργικῶν ὑποδοχέων καὶ τὴ
διαχείριση τοῦ ἀσβεστίου ἀπὸ τὸ μυοκύτταρο,
ἐνισχύοντας τὴν ἀποτελεσματικότητά του.
4. Δυναμικὸ δράσης: ἡ παράταση τοῦ δυναμικοῦ δράσης στὸ πλάγιο, σὲ σύγκριση μὲ τὸ πρόσθιο τοίχωμα τῆς ΑΚ, ποὺ παρατηρεῖται στὸ δυσυγχρονισμό, βελτιώνεται μὲ τὴ ΘΚΕ.
5. Ἠλεκτρικὸς κοιλιακὸς συγχρονισμός: ἡ
ΘΚΕ δημιουργεῖ ἕνα μοτίβο διάδοσης τοῦ ἐρεθίσματος διαφορετικὸ ἀπὸ αὐτὸ τοῦ LBBB, ὅπου
ἡ βάση τῆς δεξιᾶς κοιλίας καὶ τοῦ μεσοκοιλιακοῦ διαφράγματος ἐνεργοποιοῦνται πιὸ ἀργὰ σὲ
σχέση μὲ τὸν LBBB, ἐνῶ τὸ ἐλεύθερο τοίχωμα τῆς
ΑΚ ἐνεργοποιεῖται πρωιμότερα.
6. Μηχανικὸς κοιλιακὸς συγχρονισμός: ἡ ἀνομοιογένεια στὸ χρονισμὸ τῆς σύσπασης μεταξὺ
προσθίου καὶ πλαγίου τοιχώματος τῆς ΑΚ βελτιώνεται μὲ τὴ ΘΚΕ.
7. Κολποκοιλιακὸς συγχρονισμός: ἡ βράχυνση,
μέσῳ τοῦ ρυθμιζόμενου AV delay τοῦ βηματοδότη

ἑνὸς μακροῦ διαστήματος κολποκοιλιακῆς ἀγωγῆς
(PR διάστημα) μέσῳ τῆς ΘΚΕ, βελτιστοποιεῖ τὴν
πίεση παλμοῦ καὶ τὴ συσπαστικότητα τῆς ΑΚ.
8. Ἀνάστροφη ἀναδιαμόρφωση: τελικὸ ἀποτέλεσμα ὅλων τῶν ἀνωτέρω εἶναι νὰ μεταβληθεῖ ἡ
σχέση πίεσης-ὄγκου τῆς ΑΚ, μὲ μία πρὸς τὰ ἀριστερὰ μετατόπιση τῆς καμπύλης νὰ ὑποδηλώνει
ἐπίτευξη ἀνάστροφης (βελτιούμενης) ἀναδιαμόρφωσης.

Κλινικὰ ὀφέλη τῆς ΘΚΕ
Πληθώρα μεγάλων τυχαιοποιημένων μελετῶν
ἔχουν δείξει σημαντικὰ κλινικὰ ὀφέλη τῆς ΘΚΕ
(μὲ ἢ χωρὶς ἀπινιδωτὴ) σὲ ἐπιλεγμένους πάντα
πληθυσμοὺς ἀσθενῶν μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια.
Ὅλες ἐξ’ αὐτῶν συμπεριέλαβαν ἀσθενεῖς μὲ κλάσμα ἐξώθησης ΑΚ ≤35% ἢ ≤30%, διευρυσμένο
QRS ≥120msec ἢ ≥150msec καὶ κυρίως συμπτωματικοὺς ἀσθενεῖς NYHA III/IV (λίγες NYHA Ι/ΙΙ).4
Σημαντικὰ κλινικὰ ὀφέλη ἀποτέλεσαν:4
1. Ἡ αὔξηση τῆς ἀπόστασης βάδισης στὴν
6-λεπτη δοκιμασία βάδισης.
2. Ἡ αὔξησης τῆς μέγιστης κατανάλωσης Ο2
(peak VO2) στὴν καρδιοαναπνευστικὴ δοκιμασία
κόπωσης.
3. Βελτίωση τῆς ποιότητας ζωῆς (ὅπως ἀξιολογεῖται μέσα ἀπὸ ἐρωτηματολόγιο).
4. Βελτίωση τῆς λειτουργικῆς κλάσης κατὰ
NYHA.
5. Μείωση τῶν εἰσαγωγῶν στὸ νοσοκομεῖο
γιὰ ἐπιδείνωση τῆς καρδιακῆς ἀνεπάρκειας.
6. Βελτίωση τοῦ κλάσματος ἐξώθησης.
7. Βελτίωση τῆς ἀνεπάρκειας τῆς μιτροειδοῦς
βαλβίδας.
8. Ἐλάττωση τῆς θνητότητας.

Συγκριτικὰ ἀποτελέσματα ΘΚΕ μὲ καὶ χωρὶς ἀπινιδωτὴ στὴν πρωτογενῆ πρόληψη6
ΘΚΕ μὲ ἀπινιδωτὴ (CRT-D)

ΘΚΕ χωρὶς ἀπινιδωτὴ (CRT-P)

Ἐλάττωση θνητότητας

Παρόμοια ἀποτελέσματα, ἀλλὰ
ἐλαφρῶς καλύτερη

Παρόμοια ἀποτελέσματα, ἀλλὰ
ἐλαφρῶς χειρότερη

Ἐπιπλοκές

Περισσότερες

Λιγότερες

Κόστος

Ὑψηλότερο

Χαμηλότερο
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Εἰκόνα 4. Ὄφελος τῆς ΘΚΕ ἀνάλογα μὲ τὰ χαρακτηριστικὰ τῶν ἀσθενῶν.

Ἀνταποκρινόμενοι (responders) καὶ μὴ-ἀνταποκρινόμενοι (non-responders) στὴ ΘΚΕ
Περίπου 30% τῶν ἀσθενῶν, ποὺ θὰ λάβουν
σύστημα ΘΚΕ, δὲν θὰ πετύχουν τὰ κλινικὰ ὀφέλη
ποὺ ἀναμένονται, παρὰ τὸ ὅτι ἔχουν διευρυσμένο
QRS καὶ χαρακτηρίζονται ὡς μὴ-ἀνταποκρινόμενοι στὴ ΘΚΕ. Οἱ ἀκριβεῖς αἰτίες τοῦ φαινομένου
αὐτοῦ δὲν ἔχουν ἀκόμη διευκρινιστεῖ καὶ ἀποτελοῦν σημεῖο ἐντατικῆς ἔρευνας σήμερα. Κάποιες
ἀπὸ τὶς θεωρίες, ποὺ ἔχουν ἀναπτυχθεῖ γιὰ νὰ ἑρμηνεύσουν τὸ φαινόμενο, εἶναι:2,4
1. Μὴ συνεχὴς βηματοδότηση: τὸ μέγιστο ὄφελος ἀπὸ τὴ ΘΚΕ ἐπιτυγχάνεται, ὅταν τὸ ποσοστὸ
βηματοδότησης εἶναι ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ κοντὰ
στὸ 100%, ὁπότε ὁποιεσδήποτε ἀποκλίσεις ἐλαττώνουν τὸ ἀναμενόμενο ὄφελος, ὅπως συμβαίνει
σὲ κολπικὴ μαρμαρυγὴ ἢ σὲ παρουσία πολλαπλῶν ἐκτάκτων κοιλιακῶν συστολῶν.
2. Ἀπουσία μηχανικοῦ δυσυγχρονισμοῦ:
πράγματι κανένας, μέχρι, σήμερα δείκτης δυσυγχρονισμοῦ δὲν μπορεῖ νὰ προβλέψει τὴν ἀπάντηση στὴ θεραπεία.

3. Μυοκαρδιακὴ οὐλή: ἡ παρουσία οὐλῆς στὸ
σημεῖο ἐπαφῆς τοῦ ἠλεκτροδίου τῆς ΑΚ φαίνεται
ὅτι ἐλαττώνει τὴν ἀπόδοση τῆς βηματοδότησης.
4. Ἡ θέση τοῦ ἠλεκτροδίου: ἰδανικὰ τὸ ἠλεκτρόδιο θὰ ἔπρεπε νὰ τοποθετεῖται στὴ θέση τῆς
πιὸ καθυστερημένης ἠλεκτρομηχανικῆς διέγερσης,
κάτι τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι πάντοτε ἐφικτὸ γιὰ ἀνατομικοὺς λόγους. Ἐπίσης ἡ ἐπικαρδιακὴ τοποθέτηση
τοῦ ἠλεκτροδίου καὶ κατ’ ἐπέκταση διάδοση τοῦ
ἐρεθίσματος ἐνδέχεται νὰ μὴν εἶναι τόσο ἀποτελεσματικὴ ὅσο ἡ ἐνδοκαρδιακή, ποὺ ἀποτελεῖ τὴ φυσιολογικὴ ὁδὸ διάδοσης τοῦ ἐρεθίσματος.
Πολύπλευρες προσπάθειες γίνονται συνεχῶς σήμερα, προκειμένου νὰ αὐξηθοῦν τὰ ποσοστὰ ἀπάντησης τῶν ἀσθενῶν στὴ ΘΚΕ μέσῳ τῆς
προσεκτικῆς ἐπιλογῆς ἀσθενῶν (Εἰκόνα 4), τῆς
βελτιστοποίησης τῆς θέσης τοποθέτησης τοῦ ἠλεκτροδίου τῆς ΑΚ, τοῦ ἐλέγχου τῆς αὐτόχθονης
συχνότητας καὶ ρυθμοῦ, τῆς βελτιστοποίησης διαφόρων παραμέτρων τῆς συσκευῆς μετὰ τὴν ἐμφύτευση (ὑπερηχογραφικὸ ἔλεγχο, μὲ αὐτόματους
ἀλγορίθμους τοῦ κατασκευαστῆ κ.λπ.).
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Τρέχουσες κατευθυντήριες ὁδηγίες
Σύμφωνα μὲ τὶς τελευταῖες κατευθυντήριες ὁδηγίες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας οἱ
ἐνδείξεις γιὰ ΘΚΕ εἶναι:6
Ἐνδείξεις ΘΚΕ σὲ ἀσθενεῖς μὲ φλεβοκομβικὸ ρυθμό
Σύσταση

Ἰσχύς
ἔνδειξης

Ἐπίπεδο
τεκμηρίωσης

Ι

A

Ι

B

ΙΙa

B

ΙIb

B

ΙII

B

1. LBBB μὲ διάρκεια QRS>150ms: χρόνια καρδιακὴ ἀνεπάρκεια μὲ
ΚΕΑΚ≤35% καὶ NYHA II, III ἢ περιπατητικὴ IV παρὰ τὴ βέλτιστη
φαρμακευτικὴ ἀγωγή.
2. LBBB μὲ διάρκεια QRS 120-150ms: χρόνια καρδιακὴ ἀνεπάρκεια μὲ
ΚΕΑΚ≤35% καὶ NYHA II, III ἢ περιπατητικὴ IV παρὰ τὴ βέλτιστη
φαρμακευτικὴ ἀγωγή.
3. Non-LBBB μὲ διάρκεια QRS>150ms: χρόνια καρδιακὴ ἀνεπάρκεια μὲ
ΚΕΑΚ≤35% καὶ NYHA II, III ἢ περιπατητικὴ IV παρὰ τὴ βέλτιστη
φαρμακευτικὴ ἀγωγή.
4. Non-LBBB μὲ διάρκεια QRS 120-150ms: χρόνια καρδιακὴ ἀνεπάρκεια
μὲ ΚΕΑΚ≤35% καὶ NYHA II, III ἢ περιπατητικὴ IV παρὰ τὴ βέλτιστη
φαρμακευτικὴ ἀγωγή.
5. Αντένδειξη σὲ χρόνια καρδιακὴ ἀνεπάρκεια μὲ διάρκεια QRS<120ms.

LBBB: ἀποκλεισμὸς ἀριστεροῦ σκέλους, NYHA: New York Heart Association, ΚΕΑΚ: κλάσμα ἐξώθησης
ἀριστερῆς κοιλίας

Ἐνδείξεις ΘΚΕ σὲ ἀσθενεῖς μὲ μόνιμη κολπικὴ μαρμαρυγή
Σύσταση

Ἰσχύς
ἔνδειξης

Ἐπίπεδο
τεκμηρίωσης

ΙIa

B

ΙIa

B

IIa

B

1. Ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, εὐρὺ QRS καὶ ἐλαττωμένο ΚΕΑΚ.
1Α) Χρόνια καρδιακὴ ἀνεπάρκεια μὲ ΚΕΑΚ≤35%, διάρκεια
QRS≥120ms καὶ NYHA III ἢ περιπατητικὴ IV παρὰ τὴ βέλτιστη φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ καὶ μὲ δεδομένο ὅτι μπορεῖ νὰ ἐπιτευχθεῖ ποσοστό
ἀφικοιλιακῆς βηματοδότησης κοντὰ στὸ 100%.
1Β) Μπορεῖ νὰ ἐπιχειρηθεῖ καὶ κατάλυση τοῦ κολποκοιλιακοῦ κόμβου
σὲ περιπτώσεις μὴ ἐπαρκοῦς ἀμφικοιλιακῆς βηματοδότησης.
2. Ἀσθενεῖς μὲ μὴ ἐλεγχόμενη καρδιακὴ συχνότητα, ποὺ εἶναι ὑποψήφιοι
γιὰ κατάλυση μέσῳ καθετῆρα τοῦ κολποκοιλιακοῦ κόμβου καὶ ἔχουν
ἐλαττωμένο ΚΕΑΚ.
NYHA: New York Heart Association, ΚΕΑΚ: κλάσμα ἐξώθησης ἀριστερῆς κοιλίας
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Ἐνδείξεις γιὰ ἀναβάθμιση ἢ de novo ΘΚΕ σὲ ἀσθενεῖς μὲ κλασικὴ ἔνδειξη
γιὰ τοποθέτηση βηματοδότη καὶ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια
Σύσταση

Ἰσχύς
ἔνδειξης

Ἐπίπεδο
τεκμηρίωσης

I

B

ΙIa

B

1. Ἀναβάθμιση σὲ ΘΚΕ ἀπὸ συμβατικὸ βηματοδότη ἢ ἀπινιδωτή: καρδιακὴ ἀνεπάρκεια μὲ ΚΕΑΚ≤35% καὶ ὑψηλὸ ποσοστὸ κοιλιακῆς βηματοδότησης σὲ NYHA III ἢ περιπατητικὴ IV, παρὰ τὴ βέλτιστη φαρμακευτικὴ ἀγωγή.
2. De novo ΘΚΕ: καρδιακὴ ἀνεπάρκεια μὲ ἐλαττωμένο κλάσμα ἐξώθησης
καὶ ἀναμενόμενο ὑψηλὸ ποσοστὸ κοιλιακῆς βηματοδότησης προκειμένου νὰ μειωθεῖ ὁ κίνδυνος ἐπιδείνωσης τῆς καρδιακῆς ἀνεπάρκειας.
NYHA: New York Heart Association, ΚΕΑΚ: κλάσμα ἐξώθησης ἀριστερῆς κοιλίας

Ἐνδείξεις γιὰ ταυτόχρονη ΘΚΕ καὶ ἀπινιδωτὴ (CRT-D)
Σύσταση

Ἰσχύς
ἔνδειξης

Ἐπίπεδο
τεκμηρίωσης

Ι

A

ΙIa

B

1. Ὅταν πρόκειται νὰ ἐμφυτευθεῖ ἀπινιδωτής, συνιστᾶται ἡ ταυτόχρονη
τοποθέτηση συστήματος ΘΚΕ, ὅταν αὐτὸ ἐνδείκνυται.
2. Ὅταν πρόκειται νὰ τοποθετηθεῖ σύστημα ΘΚΕ, θὰ μποροῦσε νὰ ἐμφυτευθεῖ ταυτόχρονα καὶ ἀπινιδωτής, ὅταν:
• Τὸ προσδόκιμο ἐπιβίωσης εἶναι > 1 ἔτος
• Ὁ ἀσθενὴς βρίσκεται σὲ σταθερὴ NYHA ΙΙ κλάση
• Συνυπάρχει στεφανιαία νόσος (χαμηλὸ καὶ ἐνδιάμεσο MADIT score)
• Δὲν ὑπάρχουν σοβαρὲς συννοσηρότητες

(ἀντίθετα, σὲ περιπτώσεις καρδιακῆς ἀνεπάρκειας τελικοῦ σταδίου,
σοβαρῆς νεφρικῆς ἀνεπάρκειας /αἱμοκάθαρσης, σοβαρῶν συννοσηροτήτων, καχεξίας συνιστᾶται ἡ τοποθέτηση ἁπλοῦ βηματοδοτικοῦ συστήματος ΘΚΕ CRT-P)
NYHA: New York Heart Association, ΚΕΑΚ: κλάσμα ἐξώθησης ἀριστερῆς κοιλίας

Μελλοντικὲς προοπτικές
Τὸ μέλλον τῆς ΘΚΕ περιλαμβάνει τὸν ἐντοπισμὸ ἀσθενῶν, ποὺ μποροῦν νὰ ὠφεληθοῦν ἀπὸ
τὴ ΘΚΕ καὶ δὲν ἔχουν συμπεριεληφθεῖ ὥς τώρα
σὲ κλινικὲς μελέτες, ὅπως οἱ ἀσθενεῖς μὲ κολπικὴ
μαρμαρυγή, αὐτοὶ μὲ σχετικὰ στενὸ QRS (διάρκεια <130msec), ἀσθενεῖς μὲ RBBB καὶ ἀσθενεῖς
μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια μὲ διατηρημένο κλάσμα
ἐξώθησης (ΚΑδΚΕ).2,4 Εἰδικὰ γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς
μὲ RBBB, φαίνεται ὅτι ὁ ἀμιγὴς ἀποκλεισμὸς τοῦ
δεξιοῦ σκέλους δὲν διαταράσσει τὴ φυσιολογι-

κὴ ἠλεκτρικὴ διέγερση-ἐκπόλωση τῆς ἀριστερῆς
κοιλίας, γι’ αὐτὸ πιθανῶς δὲν ὀφελοῦνται ἀπὸ τὴ
ΘΚΕ. Παρόλα αὐτά, μπορεῖ ὁ ἀποκλεισμὸς τοῦ
δεξιοῦ σκέλους νὰ ἀποκρύπτει μικροδιαταραχὲς
ἀγωγῆς τοῦ ἀριστεροῦ σκέλους ἢ ἄλλες μὴ εἰδικὲς διαταραχὲς ἐνδοκοιλιακῆς ἀγωγῆς, ἐξηγώντας
κατὰ κάποιον τρόπο τὸ μερικὸ ὄφελος τῆς ΘΚΕ
σὲ ἀσθενεῖς μὲ RBBB.4
Ἐπίσης, ἡ ἐνδοκαρδιακὴ τοποθέτηση στὴν
ἀριστερὴ κοιλία βηματοδότη χωρὶς ἠλεκτρόδια
(leadless), σὲ ἀσθενεῖς μὲ ἀποτυχία ἐμφύτευσης
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ἠλεκτροδίου στὸ στεφανιαῖο κόλπο ἢ σὲ μὴ ἀνταποκρινόμενους στὴ ΘΚΕ, βρίσκεται σὲ ἐπίπεδο
κλινικῶν μελετῶν μὲ ἐλπιδοφόρα ἀποτελέσματα.7

3. Prinzen FW, Vernooy K, Auricchio A. Cardiac resynchronization
therapy: state-of-the-art of current applications, guidelines,
ongoing trials, and areas of controversy. Circulation. 2013;
128(22):2407-18.

Συμπέρασμα

4. Jaffe LM, Morin DP. Cardiac resynchronization therapy:
history, present status, and future directions. Ochsner J.
2014;14(4):596-607.

Ἡ ΘΚΕ ἀποτελεῖ μία ἀποτελεσματικὴ θεραπευτικὴ παρέμβαση γιὰ ἐπιλεγμένους ἀσθενεῖς μὲ
χρόνια καρδιακὴ ἀνεπάρκεια καὶ παρατεταμένο
QRS διάστημα, προσφέροντας ἐλάττωση τῆς νοσηρότητας καὶ τῆς θνητότητας. Ἡ ΘΚΕ ὁδηγεῖ
τόσο σὲ βραχυπρόθεσμη ὅσο καὶ μακροπρόθεσμη
βελτίωση τῆς καρδιακῆς δομῆς καὶ λειτουργίας,
βελτιώνοντας τὴν ποιότητα ζωῆς καί, σὲ ἐπιλεγμένους πληθυσμούς, καὶ τὴν ἐπιβίωση. Ἡ συνεχιζόμενη ἔρευνα ἀποσκοπεῖ στὴν ἐλάττωση τοῦ ποσοστοῦ τῶν μὴ-ἀνταποκρινόμενων στὴ ΘΚΕ καὶ
στὴν αὔξηση τῶν ἐπιλέξιμων ἀσθενῶν γιὰ τέτοιου
εἴδους θεραπεία.
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