ΗΚΓραφικό Quiz
Παναγιώτης Κ. Μάλλιος
Καρδιολόγος

Πρόκειται γιὰ γυναῖκα ἡλικίας 36 χρόνων, ἡ ὁποία ἐμφάνιζε «αἴσθημα» παλμῶν.
Ὁ ΗΚΓραφικὸς ἔλεγχος, στὸν ὁποῖο ὑποβλήθηκε, ἔδειξε τὰ εὑρήματα τῆς Εἰκόνας 1.
Ὁ κλινικὸς καὶ ὑπερηχογραφικὸς ἔλεγχος ἀπέκλεισαν τὴν ὕπαρξη ὀργανικῆς
καρδιοπάθειας. Ποιὰ εἶναι ἡ διάγνωση;

Εἰκ. 1.

Ἀπάντηση: Ἀπὸ τὴ μελέτη τοῦ συνόλου τῶν
ἀπαγωγῶν τοῦ ΗΚΓραφήματος τῆς Εἰκόνας 1α,
διαπιστώνονται τὰ κατωτέρω:

3.

4.

χεται στὰ 140ms.
Ἀρνητικὸ ἔπαρμα Τ στὶς προκάρδιες ἀπαγωγὲς V1 – V3 (φυσιολογικὸ εὕρημα στὶς γυναῖκες).
Ἔκτακτες κοιλιακὲς συστολὲς μορφολογίας ἀριστεροῦ σκελικοῦ ἀποκλεισμοῦ. Μέσος
ἠλεκτρικὸς ἄξονας ὑπερδεξιὸς μὲ ὑψηλὸ καὶ
εὐρὺ ἔπαρμα r στὶς ἀπαγωγὲς V1 καὶ V2.

Διάγνωση: «Καλοήθεις» ἔκτακτες κοιλιακὲς συστολὲς ἢ συστολὲς τύπου Rosenbaum.
Εἰκ. 1α.
1.

2.

Ὁ ρυθμὸς εἶναι φλεβοκομβικός, μὲ φυσιολογικὴ τὴ μορφολογία τῶν κοιλιακῶν συμπλεγμάτων (εὖρος 80ms).
Ὁ χρόνος τῆς κολποκοιλιακῆς ἀγωγῆς ἀνέρ-

Σχόλιο. Ἡ συχνότητα ἐμφάνισης τῶν ἔκτακτων
κοιλιακῶν συστολῶν (ΕΚΣ) στὰ ἀσυμπτωματικὰ
ἄτομα ποικίλλει ἀνάλογα μὲ τὸ μέσο τῆς ἀναζήτησής τους. Σπάνιες, στὴ λήψη τοῦ συνηθισμένου
ΗΚΓραφήματος, ἀνευρίσκονται στὸ τρίτον τῶν
ἀτόμων μετὰ ἀπὸ ὡριαῖο ἔλεγχο μὲ τὴν τεχνικὴ Holter (τουλάχιστο 1 ΕΚΣ), ἐνῶ σὲ ἀνάλογο
24ωρης διάρκειας, στὸ 40% συλλήβδην τῶν ἐνηλί-

130

ΚΑΡΔΙΑ & ΑΓΓΕΙΑ | ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

κων (50-60% στοὺς νέους καὶ 85% στοὺς ἡλικίας
μεγαλύτερης τῶν 80 χρόνων).
Ἡ δυνατότητα τοῦ διαχωρισμοῦ τῶν ΕΚΣ σὲ
«καλοήθεις» καὶ «κακοήθεις» καὶ κατ’ ἐπέκταση
ἡ πρόγνωσή τους, εἶναι συνάρτηση τῆς ΗΚΓραφικῆς τους ἐμφάνισης, καὶ ἰδιαίτερα προκειμένου
γιὰ τὶς «καλοήθεις», σχετίζεται μέ:
1. Μορφολογία.
Οἱ ΕΚΣ, οἱ ὁποῖες προέρχονται ἀπὸ τὴ δεξιὰ
κοιλία, θεωροῦνταν ἀνέκαθεν ὅτι εἶχαν καλύτερη πρόγνωση ἀπὸ ἐκεῖνες τῆς ἀριστερᾶς κοιλίας,
ἐπονομάζονται «καλοήθεις» καὶ περιγράφηκαν
ΗΚΓραφικά, γιὰ πρώτη φορά, τὸ 1969 ἀπὸ τὸν
Rosenbaum.
Ἡ εἰκόνα τῶν ἐν λόγῳ ΕΚΣ, πάντοτε μορφολογίας ἀριστεροῦ σκελικοῦ ἀποκλεισμοῦ, ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴ θέση στὴν ὁποία ἐντοπίζεται ἡ ἑστία
τους στὴ δεξιὰ κοιλία. Στὸ 80% τῶν περιπτώσεων
ἡ ἑστία βρίσκεται στὸ χῶρο ἐξόδου καὶ στὸ ὑπόλοιπο 20% στὸ ἐπίπεδο τῆς τριγλώχινας βαλβίδας.
Στὴν πρώτη περίπτωση ὁ μέσος ἠλεκτρικὸς ἄξονας στὸ μετωπιαῖο ἐπίπεδο τῶν ΕΚΣ εἶναι ὑπερδεξιὸς ἢ κάθετος, ἐνῶ συγχρόνως παρουσιάζουν
ὑψηλὸ καὶ εὐρὺ ἔπαρμα r στὶς προκάρδιες ἀπαγωγὲς V1 καὶ V2. Τὰ ἀνωτέρω ΗΚΓραφικὰ εὑρήματα ἐπιτρέπουν τὴ διαφορική τους διάγνωση
ἀπὸ τὶς ἔκτακτες ὑπερκοιλιακὲς συστολές, μὲ μορφολογία πλήρους ἀποκλεισμοῦ τοῦ ἀριστεροῦ
σκέλους τοῦ δεματίου τοῦ His. Στὴν περίπτωση
τῶν ὑπερκοιλιακῶν συστολῶν ὁ μέσος ἠλεκτρικὸς ἄξονας τῶν κοιλιακῶν συμπλεγμάτων εἶναι
φυσιολογικὸς ἢ ἀριστερὸς (πέραν τῶν – 30ο), ἐνῶ
στὶς ἀπαγωγὲς V1 καὶ V2 τὸ ἔπαρμα r ἀπουσιάζει
ἢ εἶναι βραχὺ καὶ χαμηλοῦ ὕψους.
Ὅταν ἡ ἑστία πρόκλησης τῶν ΕΚΣ ἐντοπίζεται στὴν τριγλωχινικὴ περιοχὴ (20%), ὁ μετωπιαῖος ἄξονας τῶν ἔκτοπων συμπλεγμάτων κυμαίνεται στὰ φυσιολογικὰ ὅρια ἢ ἀποκλίνει πρὸς
τὰ ἀριστερά. Ἐπιπλέον τὸ εὖρος τοῦ ἐπάρματος r
στὴν ἀπαγωγὴ V1 αὐξάνεται, ὅσο ἡ θέση τῆς ἑστίας ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῆς τριχλώχινας.
Οἱ «ἀκίνδυνες» ΕΚΣ, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν προαναφερθεῖσα μορφολογικὴ ἐμφάνιση, χαρακτηρίζονται καὶ ἀπὸ τὰ κατωτέρω ΗΚΓραφικὰ εὑρήματα
(Εἰκ.2):

Εἰκ. 2.
α) Μονόμορφες καὶ τὸ ὕψος τοῦ κοιλιακοῦ
συμπλέγματος εἶναι αὐξημένο (≥20mm).
β) Τὸ εὖρος τοῦ κοιλιακοῦ ἐπάρματος κυμαίνεται μεταξὺ ≈110 καὶ 130ms (ἐπὶ ἀριστερῆς διαφραγματικῆς ἐντόπισης τῆς ἑστίας ≈110ms).
γ) Ἡ παρυφὴ τοῦ κοιλιακοῦ συμπλέγματος
εἶναι ὁμαλή.
δ) Τὸ διάστημα ST καὶ τὸ ἔπαρμα T ἔχουν
διεύθυνση ἀντίθετη ἐκείνης τοῦ κοιλιακοῦ συμ
πλέγματος.
ε) Τὰ σκέλη τοῦ ἐπάρματος Τ εἶναι ἀνόμοια
(ἀσύμμετρη μορφολογία).
στ) Τὸ διάστημα ST κατέρχεται ἀπὸ τὸ
κοιλιακὸ σύμπλεγμα, χωρὶς νὰ παρεμβάλλεται
ἰσοηλεκτρικὴ γραμμή, ἐνῶ στὴ μεσότητα τοῦ κατιόντος σκέλους ἐπισημαίνεται ἐλαφρὰ κύρτωση.
Τέλος, τὸ ἀνιόν του σκέλος συνδέεται ὁμαλὰ καὶ
ἀδιόρατα μὲ τὸ ἔπαρμα Τ.
2. Συχνότητα βασικοῦ ρυθμοῦ.
Οἱ «καλοήθεις» ΕΚΣ ἐμφανίζονται συνήθως,
ὅταν ἡ βασικὴ καρδιακὴ συχνότητα κυμαίνεται μεταξὺ 65-70 καὶ 100-110/min. Οἱ ἀνωτέρω
ἀκραῖες τιμὲς ποικίλλουν ἀπὸ περίπτωση σὲ περίπτωση, ἀλλὰ βασικὰ συμπίπτουν μὲ τὴν παρατηρούμενη στὴν κλινικὴ πράξη ἐξαφάνιση τῶν ΕΚΣ,
ὅταν αὐξάνεται (κόπωση) ἢ μειώνεται (ὕπνος) ἡ
καρδιακὴ συχνότητα πέρα ἀπὸ τὶς προαναφερθεῖσες τιμὲς.
3. Συζευκτικὸ διάστημα.
Εὕρημα «καλοήθειας» τῶν ΕΚΣ ἀποτελεῖ ἡ
ὕπαρξη σταθεροῦ συζευκτικοῦ διαστήματος διάρκειας 400-600ms, οὕτως ὥστε ἡ ΕΚΣ νὰ ἐπέρχεται μετὰ τὴν κορυφὴ τοῦ ἐπάρματος Τ τῆς προηγούμενης φυσιολογικῆς συστολῆς. Δηλαδή, σχέση
RR΄/QT>1 (RR΄= διάρκεια συζευκτικοῦ διαστήματος καὶ QT= διάρκεια διαστήματος φυσιολογι-
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κῆς συστολῆς).
Οἱ «ἀκίνδυνες» ΕΚΣ ἀνταποκρίνονται συνήθως στὴν ἀνωτέρω σχέση, ὑπὸ τὴν προϋπόθεση
ὅτι, λέγοντας «σταθερὸ» διάστημα, ἐννοοῦμε ὅτι
αὐτὸ δὲν εἶναι μικρότερο ἢ μεγαλύτερο τῶν 100ms
ἀπὸ τὴ μέση τιμή του. Ἡ συχνότητα τοῦ βασικοῦ
ρυθμοῦ ἀποτελεῖ παράγοντα καθοριστικῆς σημασίας στὴ διαμόρφωση τῶν ἀνωτέρω τιμῶν.
Ἰδιαίτερη προσοχὴ στὸν καθορισμὸ τοῦ
διαστήματος RR΄ ἀπαιτεῖται στὶς περιπτώσεις
ἀσθενῶν, ποὺ πιθανολογεῖται ἡ ὕπαρξη παθολογικῶν καταστάσεων (γενετικὰ σύνδρομα, ἠλεκτρολυτικὲς διαταραχές, λήψη φαρμάκων), οἱ
ὁποῖες παρουσιάζουν ΗΚΓραφικὰ παράταση τῆς
διάρκειας τοῦ διαστήματος QT.
4. Συχνότητα.
Ὁ μειωμένος ἀριθμὸς τῶν ΕΚΣ καὶ ἡ ἀπουσία ἐπαναληπτικῆς ἐμφάνισης καὶ μάλιστα ὑπὸ
μορφὴ ζευγῶν ἢ κατὰ ριπὲς (κατηγορία IVa καὶ
IVb, ἀντίστοιχα τῆς διαίρεσης Lown καὶ Wolff)
ἀποτελοῦν στοιχεῖα «καλοήθειας».
Ἡ μεμονωμένη «κριτικὴ» καθενὸς ἀπὸ τὰ
ἀνωτέρω ΗΚΓραφικὰ εὑρήματα μειώνει τὸν
βαθμὸ ἀξιοπιστίας τῆς «καλοήθειας» τῶν ΕΚΣ, σὲ
ἀντίθεση μὲ τὴ συνολική τους ἀξιοποίηση. Παρὰ
ταῦτα ὅμως δὲν παύει νὰ ὑπάρχει τὸ ἐρώτημα:
Οἱ ἀποκαλούμενες «καλοήθεις» ΕΚΣ εἶναι
στὴν πραγματικότητα «ἀκίνδυνες»;
Θεωρητικὰ ὄχι. Στὴν πλειονότητα ὅμως τῶν
περιπτώσεων εἶναι ἄμοιρες κινδύνου. Ἐπιπρόσθετα, γιὰ νὰ χαρακτηριστοῦν οἱ ΕΚΣ ὡς «καλο-

ήθεις» πρέπει νὰ ἀποκλεισθεῖ ἡ ὕπαρξη καρδιοπάθειας, ποὺ ἐνδεχομένως θὰ εὐθύνεται γιὰ τὴν
ἐμφάνισή τους. Αὐτὸ μπορεῖ νὰ ἐπιτευχθεῖ, ἐκτὸς
ἀπὸ τὴν ἐπιμελῆ κλινικὴ ἐξέταση καὶ τὴ λεπτομερῆ λήψη τοῦ ἱστορικοῦ τοῦ ἐλεγχόμενου ἀτόμου, μὲ τὴ διενέργεια τῶν κάτωθι ἐξετάσεων:
- Λήψη ΗΚΓραφήματος μακρᾶς διάρκειας
(Holter ρυθμοῦ).
- Δοκιμασία κοπώσεως.
- Ὑπερηχογράφημα καρδιᾶς.
- Μαγνητικὴ τομογραφία καρδιᾶς.
- Καταγραφὴ ὄψιμων δυναμικῶν.
Τὸ ἀρνητικὸ ἀποτέλεσμα τῶν ἀνωτέρω ἐξετάσεων ἐπιτρέπει τὸν χαρακτηρισμὸ τῶν ΕΚΣ ὡς
«καλοήθεις», χωρὶς ὅμως καὶ νὰ «μηδενίζει» τὶς
πιθανότητες ἐμφάνισης σοβαρότερης ἀνωμαλίας
τοῦ ρυθμοῦ.
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