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Eἰσαγωγὴ
ἱ βηματοδοτικὲς συσκευὲς (βηματοδότες,
ἀπινιδιστές, ἀμφικοιλιακὰ συστήματα)
ἐμφυτεύονται, γιὰ τὴ θεραπεία τῶν διαταραχῶν τοῦ ρυθμοῦ, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν αἱμοδυναμικὴ βελτίωση, σὲ ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια.1 Ἀρκετὲς μελέτες ἔχουν δείξει διαφορὲς
μεταξὺ ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν σχετικὰ μὲ τὶς ἐνδείξεις καὶ τὴν ἀνταπόκριση στὴ θεραπεία μὲ τὶς
πιὸ πάνω ἀναφερόμενες συσκευὲς.1
Στὴν παροῦσα ἀνασκόπηση παρουσιάζονται
οἱ κύριες διαφορὲς μεταξὺ τῶν δύο φύλων, ποὺ
ἀφοροῦν στὶς βηματοδοτικὲς συσκευές.

Ο

Βηματοδότες
Στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ '90 ἀρκετὲς μελέτες ἔδειχναν, ὅτι ὑπῆρχαν διαφορὲς μεταξὺ τῶν
δύο φύλων ὡς πρὸς τὴν ἐπιλογὴ ἐμφύτευσης μονοεστιακοῦ ἢ διπλοεστιακοῦ βηματοδότη, τὶς ἐνδείξεις τῆς βηματοδότησης καὶ τὴ θνητότητα.
Ἀναλυτικότερα, οἱ Lamas καὶ συν.2 ἀνέλυσαν
δεδομένα ἀρχείων ἀπὸ 36.312 ἀσθενεῖς, ποὺ ὑποβλήθηκαν σὲ μόνιμη βηματοδότηση ἀπὸ τὸ 1988
μέχρι τὸ 1990. Οἱ συγγραφεῖς ἐξέτασαν τὴ συσχέτιση τοῦ τύπου βηματοδότησης καὶ τῶν χαρακτηριστικῶν τῶν ἀσθενῶν. Οἱ μελετητὲς βρῆκαν, ὅτι
68,1% τῶν ἀσθενῶν ἔφερε μονοεστιακὸ κοιλιακὸ
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βηματοδότη, 30,5% διπλοεστιακὸ κολποκοιλιακὸ
βηματοδότη καὶ 1,4% μονοεστιακὸ κολπικὸ βηματοδότη. Οἱ ἀσθενεῖς μὲ διπλοεστιακὸ βηματοδότη ἦσαν νεότεροι ἀλλὰ καὶ ἄρρενες (p<0,001).
Ἐπιπλέον, εἶχαν πρὸ τῆς τοποθέτησης, σὲ σημαντικὰ ὑψηλότερο ποσοστ;o, πλήρη κολποκοιλιακὸ ἀποκλεισμό, καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, βαλβιδικὴ
νόσο καὶ λιγότερες συννοσηρότητες σὲ σχέση μὲ
αὐτοὺς ποὺ ἔλαβαν μονοεστιακοὺς βηματοδότες.
Ἡ θνητότητα, στὰ δύο χρόνια παρακολούθησης,
γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς μὲ διπλοεστιακοὺς βηματοδότες, ἦταν 22,3%, ἔναντι αὐτῶν μὲ μονοεστιακὸ βηματοδότη ποὺ ἦταν 28,9% (p<0,001).
Οἱ Brunner καὶ συν. ἀνέλυσαν 6.505 ἀσθενεῖς
σὲ μιὰ μακροχρόνια μελέτη μὲ παρακολούθηση 30
χρόνων. Ἡ μελέτη ἄρχισε τὸ 1980, καὶ μολονότι
τεχνολογικὲς καὶ φαρμακολογικὲς ἐξελίξεις ἦσαν
ἐν μέρει ὑπεύθυνες γιὰ τὴν βελτίωση τῆς ἐπιβίωσης μετὰ χρόνια, στοὺς ἀσθενεῖς μὲ βηματοδότη
διαπιστώθηκαν διαφορὲς στὴν ἐπιβίωση σὲ σχέση
μὲ τὸ φῦλο. Μολονότι οἱ γυναῖκες ἦσαν μεγαλύτερες σὲ ἡλικία κατὰ τὸ χρόνο τῆς ἐμφύτευσης (73,2
ἔναντι 71 ἔτη), εἶχαν σημαντικὰ καλύτερη ἐπιβίωση σὲ σχέση μὲ τοὺς ἄνδρες, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν
ἔνδειξη βηματοδότησης.
1

Ἐπίσης, οἱ Udo καὶ συν.3 μελέτησαν τὴ μακρόχρονη ἐπιβίωση ἀσθενῶν μὲ βηματοδότη,
πάνω ἀπὸ 80 χρονῶν, μὲ δεδομένα ἀπὸ τὴ Dutch
Follow Pace. Σὲ 481 ἀσθενεῖς, οἱ ἐνδείξεις γιὰ ἐμφύτευση βηματοδότη ἦσαν: κολποκοιλιακὸς ἀποκλεισμὸς (45,9%), σύνδρομο νοσοῦντος φλεβοκόμβου (32,2%), κολπικὴ μαρμαρυγὴ μὲ βραδεῖα
κοιλιακὴ ἀνταπόκριση (20,2%) καὶ ἄλλες (1,7%).
Κατὰ τὴν παρακολούθηση, 53% πέθαναν καὶ ἀπὸ
αὐτοὺς τὸ 50% ἀπὸ μὴ καρδιακὰ αἴτια. Ἡ ἐπιβίωση σὲ αὐτοὺς τοὺς ἀσθενεῖς ἦταν συγκρίσιμη μὲ
αὐτὴ τοῦ γενικοῦ πληθυσμοῦ, σὲ ἴδιες ὁμάδες ὡς
πρὸς τὴν ἡλικία καὶ τὸ φῦλο. Τὸ ἄρρεν φῦλο, ἡ
μᾶζα σώματος, τὸ ἱστορικὸ παλαιοῦ ΑΕΕ, ἡ λήψη
ἀντιπηκτικῶν, ἡ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια καὶ τὸ
παθητικὸ κολπικὸ καλώδιο ἦσαν ἀνεξάρτητοι
προγνωστικοὶ παράγοντες γιὰ τὶς ἄμεσες (ἐντὸς
2 μηνῶν) ἐπιπλοκὲς τῆς ἐμφύτευσης. Οἱ ἀπώτερες
ἐπιπλοκὲς ἦσαν κυρίως σχετικὲς μὲ τὸ καλώδιο
καὶ ἦσαν ἀνεξάρτητες ἀπὸ τὸ φῦλο.
Ἐπιπρόσθετα, οἱ Roeters van Lennep καὶ συν.4
ἀνασκόπησαν 33.564 ἀσθενεῖς, στοὺς ὁποίους το-

ποθετήθηκε βηματοδότης μεταξὺ 1988 ὥς 1997. Σὲ
αὐτὴ τὴ μελέτη 52% τῶν ἀσθενῶν ἦσαν γυναῖκες
καὶ 48% ἄνδρες. Οἱ γυναῖκες ἦσαν ἡλικιακὰ μεγαλύτερες ἀπὸ τοὺς ἄνδρες κατὰ τὸ χρόνο ἐμφύτευσης. Δὲν ὑπῆρχαν διαφορὲς στὸ φῦλο, ὅταν οἱ
ἀσθενεῖς ὁμαδοποιήθηκαν σχετικὰ μὲ τὴν ἔνδειξη
βηματοδότησης. Οἱ ἀσθενεῖς >80 ἐτῶν ἔφεραν λιγότερους διπλοεστιακοὺς βηματοδότες σὲ σχέση
μὲ τοὺς νεότερους ἀσθενεῖς. Ἡ ἐμφύτευση μικρότερου ἀριθμοῦ διπλοεστιακῶν βηματοδοτῶν πιθανὸν ἀντανακλᾶ ὑψηλότερο ποσοστὸ κολπικῆς
μαρμαρυγῆς σὲ αὐτοὺς τοὺς ἀρρώστους.
Στὴ συνέχεια, οἱ Veerareddly καὶ συν.5 ἀνασκόπησαν 274 ἀσθενεῖς, στοὺς ὁποίους τοποθετήθηκε βηματοδότης ἀπὸ τὸ 2001 μέχρι τὸ 2003. Τὸ
53,4% ἦσαν ἄνδρες καὶ τὸ 46,5% ἦσαν γυναῖκες.
Καὶ σὲ αὐτὴ τὴ μελέτη οἱ γυναῖκες ἦσαν γηραιότερες ἀπὸ τοὺς ἄνδρες κατὰ τὸ χρόνο ἐμφύτευσης
(μέση ἡλικία γυναικῶν 64,1 ἔτη, ἔναντι ἀνδρῶν,
ποὺ ἦταν 58,6 ἔτη ἡ μέση ἡλικία, p<0,05). Ἐπιπλέον, ὅπως καὶ σὲ προηγούμενες μελέτες, ἡ πιὸ
συχνὴ ἔνδειξη βηματοδότησης ἦταν ἡ νόσος τοῦ
φλεβοκόμβου (55,6%) καὶ μετὰ ὁ πλήρης κολποκοιλιακὸς ἀποκλεισμὸς (29%) – (Εἰκόνα 1). Σὲ
αὐτὴ τὴ μελέτη δὲν ὑπῆρχαν διαφορὲς μεταξὺ τῶν
δύο φύλων ὡς πρὸς τὶς ἐνδείξεις βηματοδότησης.
Ἐπὶ πλέον οἱ Debski καὶ συν.6 σὲ ἀναδρομικὴ μελέτη 995 ἀρρώστων (56% ἄνδρες), στοὺς
ὁποίους ἐμφυτεύτηκε DDD βηματοδότης ἀπὸ τὸ
1998 ἕως τὸ 2002 καὶ παρακολουθοῦνταν μέχρι
τὸ 2013, βρῆκαν ὅτι οἱ γυναῖκες ἦσαν γηραιότερες
ἀπὸ τοὺς ἄνδρες κατὰ τὸ χρόνο τῆς ἐμφύτευσης,
ἔχοντας μεγαλύτερη διάρκεια παρακολούθησης.
Οἱ γυναῖκες εἶχαν συχνότερα σύνδρομο νοσοῦντος φλεβοκόμβου καὶ ἱστορικὸ παροξυσμικῆς
κολπικῆς μαρμαρυγῆς, ἐνῶ δὲν ὑπῆρχε διαφορὰ
μεταξὺ τῶν δύο φύλων στὶς ἐπιπλοκὲς τῆς βηματοδότησης (δυσλειτουργία καλωδίου, ἐνδοκαρδίτιδα, ἀνάπτυξη μόνιμης κολπικῆς μαρμαρυγῆς).
Λόγῳ τοῦ μικροῦ μεγέθους τῶν βηματοδοτῶν
καὶ τῶν ἐμφυτεύσιμων ἀπινιδιστῶν, ἡ συνηθέστερη θέση ἐμφύτευσης σήμερα στὶς γυναῖκες εἶναι
μπροστὰ ἀπὸ τὸν μείζονα θωρακικὸ μῦ. Παρὰ
ταῦτα, σὲ ἀσθενεῖς πολὺ ἀδύνατους (συνήθως
πολὺ νέοι ἢ ἡλικιωμένοι ἀσθενεῖς) μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθοῦν ἐναλλακτικὲς θέσεις, ὅπως κάτωθεν τοῦ μείζονα θωρακικοῦ μυὸς ἢ κάτωθεν τοῦ
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Εἰκόνα 1. ΗΚΓράφημα ἀσθενοῦς μὲ πλήρη κολποκοιλιακὸ ἀποκλεισμό.

μαστοῦ. Οἱ Guidici καὶ συν.7, σὲ μελέτη τους σὲ
51 ἀσθενεῖς, βρῆκαν ὅτι τὸ μεγαλύτερο μειονέκτημα, ὅταν χρησιμοποιοῦνταν οἱ παραπάνω θέσεις,
ἦταν ὅτι οἱ περισσότερες συσκευὲς εἶχαν τοποθετηθεῖ δεξιὰ λόγῳ ἀνάγκης μικρότερου μήκους τοῦ
καλωδίου καὶ ὅτι ἡ γενικὴ ἀναισθησία ἦταν ἀρκετὲς φορὲς ἀπαραίτητη.
Στὴ μελέτη τῶν Nowak καὶ συν.8 στὰ ἔτη 2003
ἕως 2006, ἡ ὁποία περιελάμβανε 17.826 ἀσθενεῖς
(8.421 γυναῖκες), οἱ γυναῖκες εἶχαν ὑψηλότερο ποσοστὸ ἐπιπλοκῶν κατὰ τὴν ἐμφύτευση, εἰδικότερα δὲ πνευμοθώρακα καὶ αἱμάτωμα τῆς θήκης. Ὁ
κίνδυνος πνευμοθώρακα σχετιζόταν μὲ τὴν ὑποκλείδια προσπέλαση, ἀλλὰ ἐμφανιζόταν ὑψηλότερος στὶς γυναῖκες μολονότι δὲν ὑπῆρχαν διαφορὲς
στὴν συχνότητα ὑποκλείδιας προσπέλασης στὰ
δύο φῦλα. Ὁ αὐξημένος κίνδυνος ἀποδόθηκε στὸν
μικρότερο σωματότυπο τῶν γυναικῶν. Τὰ παραπάνω ἐπιβεβαιώθηκαν καὶ ἀπὸ τὴ μελέτη Danish
Pacemaker registry9 σὲ 28.860 ἀσθενεῖς (41% γυναῖκες) στὸ χρονικὸ διάστημα ἀπὸ 1997 ἕως 2008.
Ἄλλοι παράγοντες, ποὺ βρέθηκαν νὰ σχετίζονταν
μὲ πνευμοθώρακα, ἦσαν ἡ ἡλικία> 80 ἔτη, τὸ ἱστορικὸ ΧΑΠ καὶ ὁ διπλοεστιακὸς βηματοδότης.
Ἔτσι, συστήθηκε νὰ δοκιμάζεται στὶς γυναῖκες
ἡ κεφαλική, ἔστω καὶ ἡ μασχαλιαία προσπέλαση πρὶν τὴν ὑποκλείδια. Πάντως, οἱ γυναῖκες δὲν
εἶχαν ὑψηλότερο ποσοστὸ φλεβικῆς θρόμβωσης ἢ
συνδρόμου σύνθλιψης τῆς ὑποκλειδίου.

Φαίνεται ἀπὸ τὰ πιὸ πάνω, ὅτι ἀρκετὲς μελέτες δείχνουν σαφῶς ὅτι οἱ γυναῖκες τείνουν νὰ
εἶναι γηραιότερες κατὰ τὸ χρόνο τῆς ἐμφύτευσης
βηματοδότη, νὰ ἔχουν καλύτερη ἐπιβίωση ἀπὸ
τοὺς ἄνδρες καὶ πιθανῶς ὑψηλότερο ποσοστὸ ἐπιπλοκῶν κατὰ τὴν ἐμφύτευση.
Ἀπινιδωτικές Συσκευές
Σὲ ἀρκετὲς μελέτες ποὺ ἔγιναν, διαπιστώθηκε
διαφορὰ μεταξὺ τῶν δύο φύλων σχετικὰ μὲ τὴν
ἐμφύτευση ἀπινιδιστῆ. Ἀναλυτικότερα, δεδομένα
ἀπὸ τὴ National Cardiovascular Data CD Registry10
σὲ 104.049 ἀσθενεῖς, στοὺς ὁποίους ἐμφυτεύθηκε
μονοεστιακὸς ἢ διπλοεστιακὸς βηματοδότης στὰ
ἔτη 2006-2007, ἔδειξαν, ὅτι ὑπάρχουν διαφορὲς
μεταξὺ τῶν δύο φύλων σχετικὰ μὲ τὶς ἐπιπλοκὲς
καὶ τὰ δυσμενῆ συμβάντα μετὰ ἀπὸ ἐμφύτευση
ἀπινιδιστῆ. Τὰ μείζονα δυσμενῆ συμβάντα ἦσαν
καρδιακὴ ἀνακοπή, διάτρηση καρδιᾶς, τραυματισμὸς βαλβῖδος, αἱμοθώρακας, πνευμοθώρακας, ἐν
τῷ βάθει φλεβικὴ θρόμβωση, παροδικὸ ΑΕΕ, ἔμφραγμα μυοκαρδίου, καρδιακὸς ἐπιπωματισμὸς
καὶ ἀρτηριοφλεβικὴ ἐπικοινωνία. Οἱ γυναῖκες
εἶχαν διπλάσια πιθανότητα γιὰ μείζονα δυσμενῆ
συμβάντα σὲ σχέση μὲ τοὺς ἄνδρες (2% ἔναντι
1,1%). H ἐξήγηση γιὰ τὶς αὐξημένες μηχανικὲς ἐπιπλοκὲς στὶς γυναῖκες ἦταν τὸ μικρότερο μέγεθος
σώματος, τὸ λεπτότερο καρδιακὰ κοιλιακὸ τοίχωμα καὶ τὰ μικρότερης διαμέτρου ἀγγεῖα γιὰ τὴν
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προσπέλαση τῶν καλωδίων. Ὅμως ἡ ἐνδονοσοκομειακὴ θνητότητα ἦταν ἴδια.
Στὴν Ontario ICD Database11 ἀναλύθηκαν
στοιχεῖα ἀπὸ 3.340 ἀσθενεῖς σχετικὰ μὲ τὶς ἐπιπλοκὲς καὶ τὴ θνητότητα 45 μέρες μετὰ τὴν ἐμφύτευση. Οἱ μείζονες ἐπιπλοκὲς ἦσαν 4,1%. Οἱ παράμετροι, ποὺ σχετίζονταν μὲ αὐξημένες ἐπιπλοκές,
ἦσαν τὸ θῆλυ φῦλο, ἡ δευτερογενὴς πρόληψη ὡς
ἔνδειξη, ἡ διατεταμένη ἀριστερὴ κοιλία, ἡ χρήση
ἄλλων ἀντιαρρυθμικῶν φαρμάκων πρὶν τῆς ἀμιωδαρόνης καὶ ὁ τύπος τῆς συσκευῆς. Ἡ συσκευὴ
CRT-D (CRT μὲ ἀπινιδιστὴ) εἶχε τὸ ὑψηλότερο
ποσοστὸ ἐπιπλοκῶν.
Στὴ Madit –II καὶ ἡ Μadit-CRT12,13,14 βρέθηκε
ὅτι οἱ γυναῖκες εἶχαν μικρότερο ποσοστὸ ἀπρόσφορων ἀπινιδώσεων σὲ σχέση μὲ τοὺς ἄνδρες
καὶ αὐτὸ ὀφειλόταν ἐν μέρει στὸ ὑψηλότερο ποσοστὸ κολπικῆς μαρμαρυγῆς στοὺς ἄνδρες. Ὅμως
οἱ γυναῖκες ἐμφάνιζαν διπλάσιο κίνδυνο θανάτου
σὲ μακροχρόνια παρακολούθηση μετὰ ἀπὸ μὴ
ἀπρόσφορη ἀπινίδωση.
Ἀπὸ τὰ πρῶτα δεδομένα τῆς DEFIBWOMEN15 (19% γυναῖκες), ποὺ ἦταν μιὰ προοπτικὴ μελέτη παρατήρησης σὲ 1.790 ἀσθενεῖς
στοὺς ὁποίους ἐμφυτεύθηκε ἀπινιδιστὴς στὰ ἔτη
2010-2013, διαπιστώθηκε ὅτι οἱ γυναῖκες βίωναν
μεγαλύτερη ἀνησυχία καί κατάθλιψη μετὰ τὴν ἐμφύτευση, ἐνῶ μετέπειτα εἶχαν φοβία μὲ τὴν ἀπινίδωση (ψυχολογικὰ προβλήματα μετὰ τὴν τοποθέτηση ἀπινιδιστῆ).
Φαίνεται λοιπόν, ὅτι πιθανῶς οἱ ἐπιπλοκὲς μὲ
τὴν τοποθέτηση τοῦ ἀπινιδιστῆ εἶναι πιὸ συχνὲς
στὶς γυναῖκες, παρὰ στοὺς ἄνδρες. Ἡ προτελευταία ὁμάδα παρουσιάζει περισσότερο συχνὰ ψυχολογικὰ προβλήματα, παρὰ τὸ ὅτι οἱ ἀπρόσφορες ἐνεργοποιήσεις τοῦ ἀπινιδιστῆ εἶναι λιγότερο
συχνὲς στὶς γυναῖκες.
Συσκευές ἐπανασυγχρονισμοῦ
Μιὰ μεγάλη σειρὰ τυχαιοποιημένων μελετῶν
ἔχει δείξει, ὅτι οἱ συσκευὲς ἐπανασυγχρονισμοῦ
εἶναι ἡ ἀποτελεσματικὴ θεραπεία γιὰ τὴν συμ
πτωματικὴ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια στὴν πλειονότητα τῶν ἀσθενῶν, μὲ τὴ βελτίωση τῆς νοσηρότητας καὶ τῆς θνητότητας.16 Οἱ πρόσφατες ἀπόλυτες
ἢ πιθανὲς ἐνδείξεις τοποθέτησης ἀμφικοιλιακοῦ
συστήματος (Εἰκόνα 2) φαίνονται στὸν Πίνακα 1.
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Εἰκόνα 2. Ἀμφικοιλιακὸ σύστημα. Φαίνονται τὰ 3 καλώδια, ἕνα γιὰ βηματοδότηση τῆς δεξιᾶς κοιλίας (ἕνα βέλος),
ἕνα γιὰ βηματοδότηση τῆς ἀριστερῆς κοιλίας μέσῳ στεφανιαίας φλέβας (δύο βέλη) καὶ ἕνα γιὰ βηματοδότηση
τοῦ δεξιοῦ κόλπου (τρία βέλη).

Διάφορες μελέτες καὶ ἡ κλινικὴ ἐμπειρία
ἔχουν δείξει, ὅτι κάποιοι ἀσθενεῖς μετὰ τὴ θεραπεία ἐπανασυγχρονισμοῦ μὲ τὴν τοποθέτηση
ἀμφικοιλιακοῦ συστήματος (CRT) δὲν παρουσιάζουν βελτίωση (μὴ ἀνταποκρινόμενοι), ἐνῶ ἄλλοι
ἐμφανίζουν σχεδὸν φυσιολογικοποίηση τῆς συστολικῆς λειτουργίας τῆς ἀριστερῆς κοιλίας (ὑπερανταποκρινόμενοι), πέραν τῆς ἐλαχιστοποίησης
τῆς συμπτωματολογίας τους.17 Αὐτὴ ἡ «ποικιλία»
στὴν ἀνταπόκριση ἔχει ὁδηγήσει στὸ νὰ γίνουν
μελέτες γιὰ τὴν ἀναγνώριση προγνωστικῶν παραγόντων, ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν ἀνταπόκριση
τῶν ἀσθενῶν μετὰ τὴν τοποθέτηση ἀμφικοιλιακοῦ συστήματος (Πίνακας 2).
Μεταξὺ ἄλλων ἔχει διερευνηθεῖ ἂν ὑπάρχει
διαφορὰ στὰ δύο φῦλα σὲ σχέση μὲ τὴν ἀμφικοιλιακὴ βηματοδότηση.
Κατ᾽ ἀρχήν, σχετικὰ μὲ τὴν ἀνατομία τῶν
στεφανιαίων φλεβῶν, ποὺ θὰ ὑποδεχθοῦν τὸ βηματοδοτικὸ καλώδιο γιὰ βηματοδότηση τῆς ἀριστερῆς κοιλίας, τὸ πλάγιο στεφανιαῖο φλεβικὸ
σύστημα, ποὺ εἶναι προτιμητέο γιὰ νὰ ὑποδεχθεῖ
τὸ καλώδιο, εἶναι ἀναπτυγμένο παρόμοια τόσο
στοὺς ἄνδρες ὅσο καὶ στὶς γυναῖκες, ὅμως ὑποαναπτυγμένη πλάγια φλέβα εἶναι σὲ σημαντικὰ
μεγαλύτερο ποσοστὸ στὶς γυναῖκες. Ἐπίσης, ὁ
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Πίνακας 1. Συστάσεις – ἀπόλυτη ἔνδειξη (Ι) ἢ πιθανὴ (ΙΙa) τοποθέτησης ἀμφικοιλιακοῦ συστήματος – ΕSC 2016

Συμπτωματικοὶ ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, παρὰ τὴ λήψη τῆς βέλτιστης ΦΑ, σὲ φλεβοκομβικὸ ρυθμὸ
καὶ LBBB (>ἢ = 150 msec) σὲ ἀσθενεῖς μὲ Κ.Ε.< 35%. (ἔνδειξη Ι /Α)
Συμπτωματικοί ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, παρὰ τὴ λήψη τῆς βέλτιστης ΦΑ, σὲ φλεβοκομβικὸ ρυθμὸ
καὶ διεύρυνση QRS – ὄχι LBBB (>ἢ = 150 msec) σὲ ἀσθενεῖς μὲ Κ.Ε.< 35%. (ἔνδειξη ΙΙa /Β)
Συμπτωματικοί ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, παρὰ τὴ λήψη τῆς βέλτιστης ΦΑ, σὲ φλεβοκομβικὸ ρυθμὸ
καὶ LBBB (130 -149 msec) σὲ ἀσθενεῖς μὲ Κ.Ε.< 35%. (ἔνδειξη Ι /Α)
Συμπτωματικοί ἀσθενεῖς (NYHA III – IV) μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, παρὰ τὴ λήψη τῆς βέλτιστης ΦΑ, σὲ κολπικὴ μαρμαρυγὴ καὶ LBBB (130 -149 msec) σὲ ἀσθενεῖς μὲ Κ.Ε.< 35%. (ἔνδειξη ΙIa/B)

οὐδὸς βηματοδότησης εἶναι σημαντικὰ μεγαλύτερος στὶς γυναῖκες, σὲ σύγκριση μὲ τοὺς ἄνδρες.
Ὁμοίως καὶ ὁ στεφανιαῖος κόλπος εἶναι μικρότερος στὶς γυναῖκες σὲ σύγκριση μὲ τοὺς ἄνδρες.
Ὅλα αὐτὰ σημαίνουν δυσκολία στὴν ἐμφύτευση
τοῦ βηματοδοτικοῦ καλωδίου γιὰ βηματοδότηση
τῆς ἀριστερῆς κοιλίας στὶς γυναῖκες.19
Ἐπίσης καὶ οἱ Hertz ND καὶ συν. ἀνασκόπησαν τὴν σημασία τοῦ φύλου σὲ σχέση μὲ τὴ
θεραπεία τοῦ δυσυγχρονισμοῦ.19 Παρατήρησαν,
ὅτι οἱ γυναῖκες ἀνταποκρίνονταν σὲ σημαντικὰ
μεγαλύτερο ποσοστὸ σὲ σύγκριση μὲ τοὺς ἄνδρες,
χωρὶς νὰ διαπιστωθεῖ διαφορὰ στὶς ἐπιπλοκές.20
Ὅμως, στὴ μελέτη CARE –HF συμπεριλήφθησαν
813 ἀσθενεῖς μὲ Κ.Ε. τῆς ἀριστερῆς κοιλίας <35%
καὶ ΝYHA III ἢ ΙV καὶ QRS> ἢ = 120 msec ἢ QRS
120–150 msec. Οἱ ἀσθενεῖς τυχαιοποιήθηκαν σὲ
ἐκείνους ποὺ θὰ ἐλάμβαναν φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ
καὶ σὲ ἐκείνους ποὺ θὰ ὑποβάλλονταν ἐπιπλέον
σὲ CRT. Ἡ τελικὴ ἔκβαση ἦταν εὐμενὴς γιὰ τοὺς
ἀσθενεῖς ποὺ ὑποβλήθηκαν σὲ CRT, ὅμως δὲν διέφερε μεταξὺ ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν.
Οἱ Bilton καὶ συν. στὴ μελέτη MADIT-CRT14
μελέτησαν ἀσθενεῖς μὲ ἤπια καρδιακὴ ἀνεπάρκεια (ΝΥΗΑ κλάση Ι -ΙΙ, ΚΕ ≤35%) καὶ LBBB μὲ
QRS ≥130 msec. Μολονότι οἱ ἀσθενεῖς μὲ θεραπεία ἐπανασυγχρονισμοῦ –τοποθέτηση ἀπινιδιστῆ (CRT-D), σὲ σχέση μὲ τοὺς ἀσθενεῖς μὲ μόνο
ἀπινιδιστῆ, παρουσίασαν μείωση στὴν ὁλικὴ θνητότητα καὶ βελτίωση τῆς καρδιακῆς ἀνεπάρκειας
ἀνεξαρτήτως φύλου. Οἱ γυναῖκες ἐπιπλέον ἐμφάνισαν σημαντικὴ μείωση τοῦ κινδύνου γιὰ τὰ
παραπάνω καταληκτικὰ σημεῖα σὲ σχέση μὲ τοὺς
ἄνδρες. Ἐπιπλέον οἱ γυναῖκες ἐμφάνισαν αὐτὸ τὸ

ὄφελος εἴτε εἶχαν QRS <150 msec εἴτε QRS ≥150
msec, ἐνῶ οἱ ἄνδρες μόνο ὅταν εἶχαν QRS ≥150
msec.
Οἱ Povidencia καὶ συν., στὴ Μulticenter French
Trial20, ποὺ περιελάμβανε 5.539 ἀσθενεῖς (15,1%
γυναῖκες), στοὺς ὁποίους ἐμφυτεύτηκε ἀπινιδιστὴς εἴτε CRT-D γιὰ πρωτογενῆ πρόληψη, βρῆκαν
ὅτι οἱ γυναῖκες μὲ CRT-D εἶχαν μικρότερο ἀριθμὸ μὴ ἀπρόσφορων ἐνεργοποιήσεων τοῦ ICD, σὲ
σύγκριση μὲ τοὺς ἄνδρες καὶ ἐπίσης εἶχαν μικρότερη ὁλικὴ θνητότητα.
Ἐπιπλέον, οἱ Zusterzee lR καὶ συν., στὴ
National Cardiovascular Registry21, ἐξέτασαν τὸν
κίνδυνο θανάτου σὲ σχέση μὲ τὸ φῦλο σὲ 75.079
ἀσθενεῖς μὲ ΝΥΗΑ ΙV ἢ V, καρδιακὴ ἀνεπάρκεια,
μειωμένο Κ.Ε. καὶ QRS >120 msec, στοὺς ὁποίους
τοποθετήθηκε CRT-D εἴτε μόνο ἀπινιδιστής. Ἡ
συσκευὴ CRT-D συσχετίστηκε μὲ μικρότερη θνητότητα σὲ σχέση μὲ τὸν ἀπινιδιστῆ καὶ στὰ δυὸ
φῦλα σὲ ἀσθενεῖς μὲ LBBB, μολονότι ἡ διαφορὰ
αὐτὴ ἦταν μεγαλύτερη στὶς γυναῖκες. Στοὺς ἀσθενεῖς χωρὶς LBBB, ὑπῆρχε μέτρια διαφορὰ στὴ
θνητότητα μεταξὺ τῶν δυὸ συσκευῶν καὶ ἐπιπλέον δὲν ὑπῆρχε διαφορὰ μεταξὺ ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν. Στὶς ὑποομάδες ἀσθενῶν, ἀνάλογα μὲ τὸ
εὖρος τοῦ QRS, ὁ CRT-D συσχετίστηκε μὲ καλύτερη ἐπιβίωση στοὺς ἀσθενεῖς μὲ LBBB, QRS >130
msec, ἐνῶ στοὺς ἀσθενεῖς χωρὶς LBBB δὲν ὑπῆρχε
συσχέτιση μεταξὺ εὔρους QRS καὶ ἐπιβίωσης, ἀνεξάρτητα τοῦ φύλου.
Ἀπὸ τὰ πιὸ πάνω δεδομένα φαίνεται, πιθανῶς, νὰ ὑπάρχει μεγαλύτερο ὄφελος στὶς γυναῖκες, μὲ τὴ θεραπεία CRT, παρὰ τὴ δυσκολία
τῆς ἀρχικῆς ἐμφύτευσης. Ὅμως αὐτὸ τὸ ἐνδεχό-
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Πίνακας 2. Περιγράφονται χαρακτηριστικὰ τῆς ἀριστερῆς κοιλίας, ποὺ συνάδουν στὴ μὴ ἀνταπόκριση
τῶν ἀσθενῶν μετὰ τὴν CRT18.

Δὲν ἀνταποκρίνονται στὴν ἀμφικοιλιακὴ βηματοδότηση αὐτοὶ ποὺ ἔχουν:
1. Μεγάλο τελοδιαστολικὸ ὄγκο ἀριστερῆς κοιλίας (>250 ml) ἢ τελοδιαστολικὴ διάμετρο τῆς ἀριστερῆς
κοιλίας (>7.5 cm).
2. Καμία ἰνότροπη ἐφεδρεία μὲ τὴ χορήγηση δοβουταμίνης (μὴ αὔξηση >7.5% τοῦ Κ.Ε. τῆς ἀριστερῆς
κοιλίας).
3. Ἐκτεταμένη οὐλὴ κυρίως στὸ ὀπισθοπλάγιο τοίχωμα τῆς ἀριστερῆς κοιλίας.
4. Διαταραχὴ τῆς διατασιμότητας τῆς Α.Κ. (περιοριστικὴ φυσιολογία-Doppler διαμιτροειδικὴ ροή).
5. Συμμετρικὴ μηχανικὴ καθυστέρηση στὸ μεσοκοιλιακὸ διάφραγμα καὶ στὸ πλάγιο τοίχωμα ἢ μεγαλύτερη
καθυστέρηση στὸ μεσοκοιλιακὸ διάφραγμα σὲ σύγκριση μὲ τὸ πλάγιο.
6. Σοβαρὴ κυρίως ὀργανικὴ ἀνεπάρκεια μιτροειδοῦς.

μενο πιθανῶς νὰ ἔχει σχέση μὲ τὸ ὅτι σὲ πολλὲς
μελέτες ὑπῆρχε στοὺς ἄνδρες μεγαλύτερο ποσοστὸ ἰσχαιμικῆς καρδιοπάθειας, ἡ ὁποία σὲ γενικὲς
γραμμὲς δὲν ἀνταποκρίνεται στὴ CRT, ὅπως ἡ μὴ
ἰσχαιμικὴ καρδιοπάθεια. Ἐπιπρόσθετα, ὑπῆρχε
στοὺς ἄνδρες μεγαλύτερο ποσοστὸ κολπικῆς μαρμαρυγῆς καὶ νεφρικῆς ἀνεπάρκειας.
Συμπερασματικὰ φαίνεται ὅτι ἀρκετὲς μελέτες ἔχουν δείξει διαφορὲς μεταξὺ τῶν δύο φύλων
στὶς τεχνικὲς ἐμφύτευσης, τὶς ἐπιπλοκές, τὰ ἀποτελέσματα καὶ τὴν ἐπιβίωση σὲ ἀσθενεῖς μὲ βηματοδοτικὲς συσκευές. Οἱ διαφορὲς αὐτὲς θὰ πρέπει νὰ
λαμβάνονται ὑπ᾽ ὄψιν στὴν κλινικὴ πράξη γιὰ τὴ
βέλτιστη θεραπευτικὴ προσπέλαση τῶν γυναικῶν
ἀσθενῶν, ποὺ προγραμματίζονται γιὰ τοποθέτηση βηματοδοτικῆς συσκευῆς.
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