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H

τοποθέτηση βηματοδότη ἀκολουθεῖται
ὁρισμένες φορὲς ἀπὸ δυσλειτουργία τοῦ
συστήματος. Γιὰ μία ἀπὸ αὐτὲς ὑπεύθυνη
εἶναι καὶ ἡ μετακίνηση τοῦ καλωδίου1. Παρουσιάζεται μία περίπτωση ἐμφύτευσης βηματοδότη,
κατὰ τὴν ὁποία διαπιστώθηκε δυσλειτουργία τοῦ
συστήματος, ἡ ὁποία ἀπαίτησε τὴν ἐπανατοποθέτηση καλωδίου.
Περιγραφὴ τῆς περίπτωσης
Πρόκειται γιὰ ἄνδρα ἀσθενῆ, ἡλικίας 68 ἐτῶν,
στὸν ὁποῖο ἐμφυτεύτηκε μόνιμος DDD – R βηματοδότης, λόγῳ συμπτωματικῆς νόσου τοῦ φλεβοκόμβου. Γιὰ τὴ βηματοδότηση τῆς δεξιᾶς κοιλίας,
τὸ καλώδιο ἦταν παθητικῆς πρόσφυσης, ἐνῶ γιὰ
τὴ βηματοδότηση τοῦ δεξιοῦ κόλπου, τὸ καλώδιο
ἦταν ἐνεργητικῆς πρόσφυσης. Ἡ ἐμφύτευση τοῦ συστήματος δὲν συνοδευόταν ἀπὸ χειρουργικὲς ἐπιπλοκές. Μάλιστα, κατὰ τὸ πέρας τῆς ἐμφύτευσης, ὁ
ἀκτινοσκοπικὸς καὶ ἠλεκτροκαρδιογραφικὸς ἔλεγχος καταδείκνυαν καλὴ βηματοδοτικὴ λειτουργία.
Τὰ βηματοδοτικὰ στοιχεῖα ἦσαν: βηματοδοτικὸ καλώδιο δεξιοῦ κόλπου -> p wave 3.8 mV, ἀντιστάσεις
670 Ω, βηματοδοτικὸ καλώδιο δεξιᾶς κοιλίας -> R

wave 18.4 mV, ἀντιστάσεις 970 Ω.
Τὴν ἑπόμενη ἡμέρα ἀπὸ τὴν ἐμφύτευση, καὶ
ἐνῶ ὁ ἀσθενὴς ἦταν ασυμπτωματικός, παρατηρήθηκε στὸ ἠλεκτροκαρδιογράφημα ἐπιφανείας 12 ἀπαγωγῶν δυσλειτουργία τῆς βηματοδότησης (Εἰκόνα
1). Με τὴν τηλεμετρία τὰ βηματοδοτικὰ στοιχεῖα
ἦσαν: βηματοδοτικὸ καλώδιο δεξιοῦ κόλπου -> p
wave, ἀντιστάσεις, βηματοδοτικὸ καλώδιο δεξιᾶς
κοιλίας -> R wave, ἀντιστάσεις. Ἡ ἀκτινογραφία
θώρακα ἐπιβεβαίωσε μετατόπιση τοῦ κολπικοῦ
καλωδίου.
Ὁ ἀσθενὴς ὁδηγήθηκε σὲ ἐπανεπέμβαση γιὰ
ἐπανατοποθέτηση τοῦ κολπικοῦ βηματοδοτικοῦ
καλωδίου. Τὰ νέα βηματοδοτικὰ στοιχεῖα γιὰ
τὸ καλώδιο δεξιοῦ κόλπου ἦσαν: p wave 5.2 mV,
ἀντιστάσεις 530 Ω. Τὴν ἑπόμενη ἡμέρα τῆς νέας
ἐμφύτευσης, τὸ ἠλεκτροκαρδιογράφημα καὶ ἡ ἀκτινογραφία θώρακα ἔδειξε καλὴ λειτουργία τοῦ βηματοδοτικοῦ συστήματος (Εἰκόνα 2).
Συζήτηση
Παρουσιάστηκε περίπτωση δυσλειτουργίας
βηματοδότη, ὅπου ἡ δυσλειτουργία ὀφειλόταν σὲ
μετακίνηση τοῦ βηματοδοτικοῦ καλωδίου γιὰ τὴ
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Εἰκόνα 1. Ἄνω εἰκόνα. Στὸ ΗΚΓ/φημα ἐπιφανείας 12
ἀπαγωγῶν φαίνονται 2 διαφορετικὰ βηματοδοτικὰ QRS
συμπλέγματα καὶ ἀπουσία κολπικοῦ ἐπάρματος μετὰ
ἀπὸ κολπικὴ βηματοδότηση. Στὴν πέμπτη κατὰ σειρὰ βηματοδοτικὴ συστολὴ φαίνεται spike τῆς βηματοδότησης
νὰ πέφτει πάνω στὸ ἀνερέθιστο QRS σύμπλεγμα (βέλος).
Κάτω εἰκόνα. Ἀκτινογραφία θώρακος πλαγία. Φαίνονται τὰ δυὸ καλώδια καὶ ἡ μὴ ἀναμενόμενη θέση τοῦ κολπικοῦ καλωδίου ἐντὸς τῆς δεξιᾶς κοιλίας (δύο βέλη).

βηματοδότηση τοῦ δεξιοῦ κόλπου. Τὸ ἐνεργητικῆς
πρόσφυσης βηματοδοτικὸ καλώδιο, γιὰ βηματοδότηση τοῦ δεξιοῦ κόλπου, μετακινήθηκε ἀπὸ τὸν
δεξιὸ κόλπο, μὲ τὸ ἄκρο του τελικὰ νὰ ἐνσφηνώνεται στὴ δεξιὰ κοιλία. Τὸ ἠλεκτροκαρδιογράφημα ἐπιφανείας, μὲ τὴ δυσλειτουργία τοῦ βηματοδότη μὲ δύο καλώδια πλέον στὴ δεξιὰ κοιλία,
εἶναι τόσο χαρακτηριστικό, ποὺ θὰ συνεισφέρει
στὸν κλινικὸ καρδιολόγο, ὥστε νὰ ἀναγνωρίσει
μία ἀνάλογη δική του περίπτωση. Ἐκτὸς αὐτοῦ, τὸ
συγκεκριμένο περιστατικὸ ἐπιβεβαιώνει τὴν ἀξία

Εἰκόνα 2. Ἄνω εἰκόνα. Φαίνεται ἀποκατάσταση τῆς
βηματοδοτικῆς λειτουργίας, μὲ ἐμφανὲς P κῦμα νὰ ἀκολουθεῖ τὸ spike (ἀριστερὰ) καὶ βηματοδοτικὴ κολπικὴ
καὶ κοιλιακὴ διέγερση κατόπιν τοποθέτησης μαγνήτη
(δεξιά). Κάτω εἰκόνα. Φαίνεται ἡ θέση τοῦ καλωδίου
ἐντὸς τοῦ δεξιοῦ κόλπου (βέλος).

τῆς ἀκτινογραφίας θώρακα στὴ διαπίστωση καλῆς
ἤ προβληματικῆς βηματοδότησης, ὅπως στὴν περίπτωσή μας2.
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