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Εἰσαγωγὴ

Ο

ἱ καρδιαγγειακὲς παθήσεις εἶναι ὑπεύθυνες γιὰ 17 ἑκατομμύρια θανάτους/ἔτος σὲ
ὅλο τὸν κόσμο, ἐκ τῶν ὁποίων 25% ἔχουν
χαρακτῆρες αἰφνίδιου καρδιακοῦ θανάτου.6 Τὸ
50% τῶν αἰφνίδιων καρδιακῶν θανάτων παρατηροῦνται σὲ ἄτομα χωρὶς γνωστὴ καρδιαγγεια
κὴ νόσο. Ἡ ἐπίδραση πολλαπλῶν, ἐν πολλοῖς
ἀδιευκρίνιστων, συγγενῶν ἢ/καὶ ἐπίκτητων παραγόντων στὶς ἠλεκτρο-μηχανικὲς ἰδιότητες τῆς
καρδιᾶς εἶναι ὑπεύθυνη γιὰ τὴν πυροδότηση τοῦ
θανατηφόρου, συνήθως ἀρρυθμιολογικοῦ, συμβάντος, ἐνῶ νεότερες μελέτες καταδεικνύουν τὴν
ὕπαρξη γενετικῆς προδιάθεσης.6
Συνήθη αἴτια αἰφνίδιου καρδιακοῦ θανάτου
εἶναι ἡ στεφανιαία νόσος, ἡ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, οἱ μυοκαρδιοπάθειες, οἱ βαλβιδοπάθειες, οἱ
μυοκαρδίτιδες καὶ οἱ καναλοπάθειες. Ἡ πρώιμη
ἐπαναπόλωση εἶναι ἕνα σύνηθες ἠλεκτρο-καρδιο
γραφικὸ εὕρημα, τὸ ὁποῖο θεωρεῖται καλοήθες.
Νεότερα βιβλιογραφικὰ δεδομένα συσχετίζουν
τὴν παρουσία τοῦ προτύπου αὐτοῦ μὲ ἐπεισό-

δια αἰφνιδίου θανάτου στὰ πλαίσια ἐπικίνδυνων
κοιλιακῶν ἀρρυθμιῶν.1,2,4,5 Ἀπαιτοῦνται, ὡστόσο,
περισσότερες μελέτες γιὰ τὴν ἀκριβῆ παθοφυσιολογικὴ ἑρμηνεία, διαγνωστικὴ προσέγγιση καὶ
θεραπευτικὴ ἀντιμετώπιση ἀτόμων μὲ ΗΚΓράφημα πρώιμης ἐπαναπόλωσης, ἐξαιτίας τῆς ὑψηλῆς
ἐπίπτωσής της στὸν ὑγιῆ πληθυσμό.

Παρουσίαση περιστατικοῦ
Ὁ ἀσθενὴς τοῦ περιστατικοῦ ποὺ περιγράφουμε εἶναι ἄνδρας 58 ἐτῶν, τὸ ἀτομικὸ ἀναμνηστικὸ τοῦ ὁποίου εἶναι ἐλεύθερο λήψης φαρμάκων, ἐπίκτητων καὶ κληρονομικῶν νοσημάτων
καὶ καταχρήσεων.
Ὁ ἀσθενὴς μεταφέρθηκε στὸ καρδιολογικὸ
Τμῆμα Ἐπειγόντων Περιστατικῶν (ΤΕΠ) μὲ ἀσθενοφόρο, μὲ ἀναφερόμενο ἐπεισόδιο ἐμμάρτυρης,
αἰφνίδιας ἀπώλειας συνείδησης στὸ χῶρο ἐργασίας, διάρκειας δευτερολέπτων, τὸ ὁποῖο τερματίστηκε ἀπὸ ἐκφόρτιση αὐτόματου ἐξωτερικοῦ ἀπινιδωτῆ, ποὺ τοποθετήθηκε ἀπὸ συναδέλφους τοῦ
ἀσθενοῦς. Ἡ λήψη ἱστορικοῦ ἀπὸ τὸν ἀσθενῆ καὶ
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Εἰκόνα 1. ΗΚΓράφημα εἰσαγωγῆς.
ἀπὸ αὐτόπτη μάρτυρα καταδεικνύει τὴν ἀπουσία
πρόδρομων ἐκλυτικῶν παραγόντων καὶ συμπτωμάτων, τὸν αἰφνίδιο χαρακτῆρα, τὴν διάρκεια
λίγων δευτερολέπτων μέχρι τὴν ἐκφόρτιση, τὴν
ὠχρότητα τοῦ δέρματος, τὴν ἀπουσία σπασμῶν,
τὴν σταδιακὴ ἀνάληψη τῶν αἰσθήσεων καὶ τὴν
ἀπουσία συνοδῶν συμπτωμάτων μετὰ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ ἐπιπέδου συνείδησης.
Ἡ ἀντικειμενικὴ ἐξέταση δὲν ἀποκάλυψε
παθολογικὰ εὑρήματα. Τὸ ἠλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) ἀνέδειξε τὴν παρουσία φλεβοκομβικοῦ ρυθμοῦ, 58 σφύξεων, μὲ εἰκόνα πρώιμης
ἐπαναπόλωσης στὸ πλάγιο τοίχωμα (ἀπαγωγὲς
V5-V6), χωρὶς ἐνδείξεις ἰσχαιμίας, QTc:0,38 msec
καὶ χωρὶς λοιπὰ παθολογικὰ εὑρήματα (Εἰκόνα
1). Ἡ ὑπερηχο-καρδιογραφικὴ μελέτη στὸ ΤΕΠ
δὲν ἀνέδειξε κανένα παθολογικὸ εὕρημα. Ὁ ἐργαστηριακὸς ἔλεγχος ἦταν φυσιολογικὸς χωρὶς
κινητοποίηση μυοκαρδιακῶν ἐνζύμων, d-dimmers

ἢ δεικτῶν φλεγμονῆς: HGB: 13,7 gr/dl-WBC 6700/
μl-PLT:250000/μl -URE: 35 mg/dl-CRE: 0,8 mg/
dl –K: 4,6-Na: 139-Ca: 9,6-Mg:1,9-troponin I: 0,03
ng/ml (φ.τ:<0,04)-GLC:115-SGOT: 29 IU/L-CPK:
30 IU/L-CRP: 0,1mg/l (φ.τ:<0,5)-D-DIMMERS:
0,2(φ.τ:<0,3). Ὁ ἀσθενὴς εἰσήχθη στὴ στεφανιαία
μονάδα γιὰ περαιτέρω διερεύνηση καὶ ἀντιμετώπιση.
Λίγες ὧρες μετὰ τὴν εἰσαγωγή, ἡ ἀνάγνωση
τοῦ ἀρχείου μνήμης τοῦ ἐξωτερικοῦ ἀπινιδωτῆ
κατέδειξε τὴν παρουσία ἐπεισοδίου πολύμορφης
κοιλιακῆς ταχυκαρδίας, ποὺ τερματίστηκε μὲ ἐκφόρτιση (Εἰκόνα 2). Ὁ ἀσθενὴς ὁδηγήθηκε ἄμεσα
στὸ αἱμοδυναμικὸ ἐργαστήριο γιὰ διενέργεια στεφανιογραφίας. Ἡ ἐξέταση ἀνέδειξε φυσιολογικὰ
στεφανιαία ἀγγεῖα χωρὶς ἀλλοιώσεις (Εἰκόνα 3).
Ἀκολούθησε 24ωρη καταγραφὴ μὲ HOLTER
ρυθμοῦ, μὲ ἀνάδειξη ἐλάχιστων ἔκτακτων κοιλιακῶν συστολῶν μὲ κῦμα R στὴν κορυφὴ τοῦ προ-

Εἰκόνα 2. Καταγραφὴ ἀπινιδωτῆ.
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ριελάμβαναν ἐξαφάνιση, ἐπανεμφάνιση καὶ μεταβολὴ τοῦ προτύπου τῆς πρώιμης ἐπαναπόλωσης
στὶς ἀπαγωγὲς V5-V6 (μεταβολὴ τῆς ἀνάσπασης
τοῦ σημείου J > 0,1 mV).
Καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς νοσηλείας του ὁ
ἀσθενὴς παρέμεινε ἀσυμπτωματικός, χωρὶς κινητοποίηση μυοκαρδιακῶν ἐνζύμων ἢ δεικτῶν
φλεγμονῆς. Ὁ ἀσθενὴς ὄντας ἐπιζῶν ἐπεισοδίου
καρδιακῆς ἀνακοπῆς, στὰ πλαίσια δευτερογενοῦς
πρόληψης αἰφνίδιου καρδιακοῦ θανάτου, μετὰ
ἀπὸ θετικὴ γνωμοδότηση τοῦ ΚΕΣΥ, ἔλαβε ἐμφυτεύσιμο ἀπινιδωτή.6

Συζήτηση

Εἰκόνα 3. Στεφανιαῖα ἀγγεῖα χωρὶς ἀλλοιώσεις.
ηγηθέντος κύματος Τ καὶ ἀπουσία ταχυ-ἢ βραδυαρρυθμιῶν. Ἡ δοκιμασία κόπωσης ἦταν ἀρνητικὴ
γιὰ προκλητὴ ἰσχαιμία, χωρὶς νὰ μεταβάλλεται ἡ
ἠλεκτρο-καρδιογραφικὴ εἰκόνα τῆς πρώιμης ἐπαναπόλωσης, ἐνῶ καὶ ἡ δοκιμασία προκαϊναμίδης
ἦταν ἐπίσης ἀρνητική, χωρὶς μεταβολὴ τοῦ ὕψους
τοῦ σημείου J. Ἡ μαγνητικὴ τομογραφία καρδιᾶς,
ποὺ πραγματοποιήθηκε, δὲν ἀνέδειξε κανένα παθολογικὸ εὕρημα. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ, πὼς κατὰ
τὴ διάρκεια τῆς νοσηλείας παρατηρήθηκαν μεταβολὲς τῆς ΗΚΓραφήματος εἰκόνας, οἱ ὁποῖες πε-

Τὰ συνηθέστερα αἴτια κοιλιακῶν ἀρρυθμιῶν
εἶναι ἡ στεφανιαία νόσος, οἱ μυοκαρδιοπάθειες
(ὑπερτροφική, διατατικὴ κ.ἄ.), ἡ ὀξεῖα μυοκαρδίτιδα, οἱ βαλβιδοπάθειες, οἱ ἠλεκτρολυτικὲς καὶ
μεταβολικὲς διαταραχὲς (ὑπογλυκαιμία, ὑποκαλιαιμία, ὑπομαγνησιαιμία, κ.ἄ.), τὰ κληρονομούμενα ἀρρυθμιογόνα σύνδρομα (LQTS, SQTS, σ.
Brugada, κ.ἄ.), καρδιολογικὰ καὶ μὴ φάρμακα κ.ἄ.
Ἡ ἀναγνώριση ἐμμένουσας κοιλιακῆς ταχυαρρυθμίας, ὡς αἰτίου τῆς αἱμοδυναμικῆς κατάρρευσης τοῦ ἀσθενοῦς, καθόρισε τὸν ἀλγόριθμο
διερεύνησης καὶ ἀντιμετώπισης. Τὰ πολλαπλὰ
ΗΚΓραφήματα ἠρεμίας εἶχαν φυσιολογικὸ QT
διάστημα καὶ τὸ LQT score ἦταν μικρότερου τοῦ
3. Τὸ ἐργαστηριακὸ προφὶλ ἀπέκλεισε ἠλεκτρολυτικὲς καὶ μεταβολικὲς διαταραχές. Ἡ ἀπουσία
κινητοποίησης μυοκαρδιακῶν ἐνζύμων καὶ ἡ φυσιολογικὴ στεφανιογραφία ἀπομάκρυναν τὸ ἐνδεχόμενο στεφανιαίας νόσου. Τὰ εὑρήματα τῆς
ὑπερηχο-καρδιογραφικῆς μελέτης καὶ τῆς μαγνητικῆς τομογραφίας ἀπέκλεισαν δομικὲς καρδιοπάθειες καὶ τὴν ὀξεῖα μυοκαρδίτιδα. Ἡ ἀρνητικὴ
δοκιμασία προκαϊναμίδης ἀπέκλεισε τὸ ἐνδεχόμενο ὕπαρξης συνδρόμου Brugada.
Βάσει συστάσεων εἰδικῶν7, ἡ διάγνωση τοῦ
ΗΚΓραφήματος προτύπου πρώιμης ἐπαναπόλωσης ἀπαιτεῖ τὴν παρουσία καὶ τῶν τριῶν ἀκόλουθων κριτηρίων: 1. Παρουσία μορφολογίας notch
(κῦμα J) ἢ slur στὸ τελικὸ τμῆμα τοῦ κατιόντος
σκέλους ἑνὸς ἐμφανοῦς κύματος R, μὲ ἢ χωρὶς
ἀνάσπαση τοῦ ST διαστήματος (Εἰκόνα 4). H
μορφολογία notch πρέπει νὰ βρίσκεται ὁλόκληρη ἄνωθεν τῆς ἰσοηλεκτρικῆς γραμμῆς. Ἡ ἔναρξη
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Εἰκόνα 4. Α: Μορφολογία notch- Β: μορφολογία slur. Jo: ἔναρξη σημείου J. Jp: κορυφὴ σημείου J. Jt: τέλος
σημείου J. D1: Ἀπόσταση Jo-Jp. D2: Ἀπόσταση Jp-Jt. (Macfarlane P.W et al. J Am Coll Cardiol. 2015;470-7).

τῆς μορφολογίας slur πρέπει, ἐπίσης, νὰ βρίσκεται
ἄνωθεν τῆς ἰσοηλεκτρικῆς γραμμῆς.
2. Τὸ ὕψος τοῦ σημείου Jp πρέπει νὰ εἶναι
≥0,1 mV σὲ 2 ἢ περισσότερες γειτονικὲς ἀπαγωγὲς
ἑνὸς ἠλεκτροκαρδιογραφήματος 12 ἀπαγωγῶν,
ἑξαιρουμένων τῶν ἀπαγωγῶν V1,V2,V3.
3. Ἡ διάρκεια τοῦ QRS (μετρημένη σὲ ἀπαγωγὲς ποὺ ἀπουσιάζει ἡ μορφολογία notch ἢ slur)
νὰ εἶναι μικρότερη τῶν 120 ms.
Βάσει τῶν ἴδιων συστάσεων7, ἡ κλίση τοῦ ST
διαστήματος καθορίζεται ἀπὸ τὸ σημεῖο Jt. Συγκεκριμένα, τὸ ST διάστημα θὰ πρέπει νὰ θεωρεῖται
ὁριζόντιο ἢ μὲ κατιοῦσα κλίση, ἐὰν τὸ ὕψος του,
σὲ ἀπόσταση 100 ms ἀπὸ τὸ σημεῖο Jt (διάστημα
Μ), εἶναι ἴδιο ἢ μικρότερο ἀπὸ τὸ ὕψος τοῦ σημείου Jt, ἀντίστοιχα. Ἀντιθέτως, τὸ ST διάστημα θὰ
πρέπει νὰ θεωρεῖται πὼς ἔχει ἀνιοῦσα κλίση, ἐὰν
τὸ ὕψος του, σὲ ἀπόσταση 100 ms ἀπὸ τὸ σημεῖο
Jt, εἶναι μεγαλύτερο ἀπὸ τὸ ὕψος τοῦ σημείου Jt
(Εἰκόνα 5).
Ἡ πρώιμη ἐπαναπόλωση εἶναι ἕνα καλοήθες
εὕρημα, ποὺ ἀπαντᾶται συχνὰ σὲ ὑγιῆ ἄτομα,
ἰδίως νέους ἄνδρες καὶ ἀθλητές, ἐνῶ εἶναι σημα-

ντικὰ συχνότερη στοὺς μαύρους παρὰ στοὺς καυκάσιους.8 Ὡστόσο, ὁλοένα καὶ αὐξανόμενος ἀριθμὸς μελετῶν συσχετίζει τὸ πρότυπο αὐτὸ μὲ τὴν
γένεση κοιλιακῶν ἀρρυθμιῶν, ἰδίως ὅταν συνδυάζεται μὲ ἄλλες καρδιακὲς διαταραχές, ὅπως ἡ
ἰσχαιμία, ἡ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια καὶ ἡ ὑποθερμία.8 Ἡ νεο-εμφανισθεῖσα πρώιμη ἐπαναπόλωση,
κατὰ τὴ διάρκεια ὀξέος στεφανιαίου συνδρόμου,
σχετίζεται μὲ αὐξημένο κίνδυνο κοιλιακῆς μαρμαρυγῆς.8 Αὐξημένος κίνδυνος ἀρρυθμιογένεσης
παρατηρεῖται ὅταν τὸ ὕψος τοῦ Jp ≥0.2 mV, μὲ
ὁριζόντια ἢ κατιοῦσα κλίση τοῦ ST διαστήματος,
στὶς κατώτερες ἢ/καὶ πλάγιες ἀπαγωγές.8 Ἡ ὕπαρξη ταχέως ἀνιούσας κλίσης τοῦ ST διαστήματος
θεωρεῖται καλοήθης.
Μέχρι πρόσφατα, ὡς σύνδρομο πρώιμης ἐπαναπόλωσης ὁριζόταν ἡ παρουσία ΗΚΓραφήματος
εἰκόνας πρώιμης ἐπαναπόλωσης στὶς κατώτερες ἢ/
καὶ πλάγιες ἀπαγωγές, σὲ ἀσθενῆ ποὺ ἐπέζησε ἐπεισοδίου ἀνεξήγητης, μετὰ ἀπὸ κατάλληλη διερεύνηση, κοιλιακῆς μαρμαρυγῆς/πολύμορφης κοιλιακῆς
ταχυκαρδίας.3 Στὶς πρόσφατα δημοσιευμένες συστάσεις εἰδικῶν,8 γιὰ τὴ διάγνωση τοῦ συνδρόμου,
προτείνεται τὸ Shanghai Score (Πίνακας 1).
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Εἰκόνα 5. Διάστημα Μ: Ἡ ἀπόσταση τοῦ σημείου Jt ἀπὸ σημεῖο τοῦ διαστήματος ST ποὺ ἀπέχει 100 ms.
(Macfarlane P.W et al. J Am Coll Cardiol. 2015;470-7)

Πίνακας 1. Προτεινόμενο σκὸρ Shanghai γιὰ τὴ διάγνωση τοῦ συνδρόμου πρώιμης ἐπαναπόλωσης.
Ἡ ἐφαρμογὴ τῆς προαναφερθεῖσας βαθμολογίας στὸν ἀσθενῆ μας κατέγραψε σκὸρ 6,5 (ΙΑ + ΙΙΒ + ΙΙΙ).

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Α. Ἀνεξήγητη καρδιακὴ ἀνακοπή, μὲ καταγεγραμμένη κοιλιακὴ μαρμαρυγὴ ἢ πολύμορφη κοιλιακὴ ταχυκαρδία.
Β. Ὑποψία ἀρρυθμιολογικῆς συγκοπῆς.
Γ. Συγκοπὴ ἀσαφοῦς αἰτιολογίας/ἀσαφοῦς μηχανισμοῦ.
*ΜΟΝΟ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΙΝ.

3
2
1

ΙΙ. ΗΚΓ 12 ΑΠΑΓΩΓΩΝ
Α. Πρώιμη ἐπαναπόλωση ≥0,2mV σέ ≥2 κατώτερες ἢ/καὶ πλάγιες ἀπαγωγές, μὲ ὁριζόντια ἢ κατιοῦσα κλίση τοῦ ST. 2
Β. Δυναμικὲς μεταβολὲς τῆς ἀνάσπασης τοῦ σημείου J (≥0,1 mV) σὲ ≥2 κατώτερες ἢ/καὶ πλάγιες ἀπαγωγές.
1,5
Γ. ≥0,1 mV ἀνάσπαση τοῦ σημείου J σὲ τουλάχιστον 2 κατώτερες ἢ/καὶ πλάγιες ἀπαγωγές.
1
*ΜΟΝΟ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΙΝ.

III. ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗ ΗΚΓ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
Ἔκτακτες κοιλιακὲς συστολὲς μὲ κῦμα R στὸ ἀνιὸν σκέλος ἢ στὴν κορυφὴ τοῦ κύματος T.

2

IV. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Α. Συγγενὴς μὲ διάγνωση συνδρόμου πρώιμης ἐπαναπόλωσης.
Β. ≥2 συγγενεῖς πρώτου βαθμοῦ μὲ ΗΚΓράφημα μορφολογίας ΙΙ Α.
Γ. 1 συγγενὴς πρώτου βαθμοῦ μὲ ΗΚΓράφημα μορφολογίας ΙΙ Α.
Δ. Ἀνεξήγητος αἰφνίδιος καρδιακὸς θάνατος σὲ 1ου ἢ 2ου βαθμοῦ συγγενῆ, ἡλικίας <45 ἐτῶν.
*ΜΟΝΟ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΙΝ.

2
2
1
0,5

V. ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Παρουσία μετάλλαξης σχετιζόμενης μὲ τὸ σύνδρομο πρώιμης ἐπαναπόλωσης.
**ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΟΣ ΗΚΓ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ.
***ΣΚΟΡ: ≥5: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ.
3-4,5: ΠΙΘΑΝΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ.
<3: ΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ.
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Συμπεράσματα
Ἡ πρώιμη ἐπαναπόλωση εἶναι ἕνα καλοήθες ἠλεκτρο-καρδιογραφικὸ εὕρημα μὲ ὑψηλὴ ἐπίπτωση
στὸν γενικὸ πληθυσμό. Ὡστόσο, ὁλοένα καὶ αὐξανόμενος ἀριθμὸς μελετῶν συσχετίζει τὸ πρότυπο
αὐτὸ μὲ κακοήθεις κοιλιακὲς ἀρρυθμίες.1 Πρὸς τὸ
παρὸν ἀπουσιάζει ἡ πλήρης ἐπιστημονικὴ τεκμηρίωση τῆς θεώρησης τῆς πρώιμης ἐπαναπόλωσης
ὡς προγνωστικοῦ παράγοντα αἰφνίδιου καρδιακοῦ θανάτου στὸν γενικὸ πληθυσμό. Ἀπαιτοῦνται
περισσότερα δεδομένα γιὰ τὴν συσχέτιση αὐτή,
καθὼς καὶ γιὰ τὴν σύσταση σαφῶν κατευθυντήριων ὁδηγιῶν διαχείρισης τῶν ἀσθενῶν.
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