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Εἰσαγωγὴ

E

ξήντα σχεδὸν χρόνια ἔχουν περάσει ἀπὸ
τὴν ἐμφύτευση τοῦ πρώτου ἐπικαρδιακοῦ συστήματος βηματοδότησης ἀπὸ
τὸν Elmquist καὶ τὸν Senning στὸ Νοσοκομεῖο
Karolinska, στὴ Στοκχόλμη. Ἀπὸ τότε μέχρι σήμερα, ἔχουν σημειωθεῖ σημαντικὲς πρόοδοι στὴν τεχνολογία τῶν βηματοδοτῶν, ποὺ ἔχουν ὁδηγήσει
στὴν ἀνάπτυξη τῶν σημερινῶν πολύπλοκων, πλήρως ἐνδοκαρδιακῶν, μονοεστιακῶν, διπλοεστια
κῶν ἢ πολυεστιακῶν διαφλέβιων συστημάτων.
Τὰ τελευταῖα χρόνια, οἱ ἐμφυτεύσεις βηματοδοτῶν ἔχει αὐξηθεῖ σημαντικά, ὑπερβαίνοντας τὶς
700.000 ἐμφυτεύσεις ἐτησίως παγκοσμίως, 250.000
ἀπὸ τὶς ὁποῖες πραγματοποιοῦνται στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες.1 Στὴν Εὐρώπη, σὲ 18 χῶρες, ὁ μέσος
ρυθμὸς ἐμφύτευσης ὑπολογίστηκε σὲ 938 μονάδες
ἀνὰ ἑκατομμύριο κατοίκους τὸ ἔτος 2011.2 Στὴν
ἴδια μελέτη, ὁ ρυθμὸς ἐμφύτευσης στὴν Ἑλλάδα
ὑπολογίστηκε ὅτι εἶναι σημαντικὰ χαμηλότερος,
στὶς 629 συσκευὲς ἀνὰ ἑκατομμύριο κατοίκους.2
Ἡ ἐκτεταμένη πλέον χρήση αὐτῶν τῶν ὑψηλῆς
τεχνολογίας συσκευῶν ἔχει ἀναμφίβολα συμβάλει
στὴ βελτίωση τόσο τῆς πρόγνωσης ὅσο καὶ τῆς
ποιότητας ζωῆς τῶν ἀσθενῶν μὲ βραδυαρρυθμία.
Ἐπιπλέον, τὰ τελευταῖα τεχνολογικὰ ἐπιτεύγμα-

τα στὸν τομέα τῆς βηματοδότησης, ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν ἐπιμήκυνση τοῦ χρόνου ζωῆς τῆς γεννήτριας, τὴ μείωση τοῦ μεγέθους τῶν συσκευῶν,
τὴ βελτίωση τοῦ λογισμικοῦ καὶ τὸν καλύτερο
προγραμματισμὸ τῶν βηματοδοτῶν, τὴν βελτίωση
τῆς ἀξιοπιστίας τῶν ἠλεκτροδίων, τὴν καθιέρωση
τῆς τηλεμετρίας καὶ τὴ βελτίωση τῶν τεχνικῶν ἐμφύτευσης, ἔχουν μετατρέψει τὴ βηματοδότηση σὲ
μιὰ ἐξαιρετικὰ ἀξιόπιστη καὶ ἀσφαλῆ θεραπεία.
Παρὰ τὶς προόδους αὐτὲς ὅμως, ἡ ἐμφύτευση
τῶν βηματοδοτικῶν συσκευῶν ἐξακολουθεῖ νὰ
σχετίζεται μὲ σημαντικὲς περι- ἤ/καὶ μετεγχειρητικὲς ἐπιπλοκές, ἐνῶ τὸ βηματοδοτικὸ καλώδιο
ἀποτελεῖ τὸν ἀσθενέστερο κρίκο στὴν ἁλυσίδα
τῆς βηματοδότησης.3 Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐμφύτευσης ἢ στὴν πρώιμη μετεγχειρητικὴ περίοδο
μπορεῖ, σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις, νὰ παρουσια
στοῦν ἐπιπλοκές, ὅπως πνευμονοθώρακας, μετακίνηση καὶ παρεκτόπιση τοῦ καλωδίου ἀπὸ τὴν
ἀρχική του θέση, διάτρηση τοῦ καρδιακοῦ μυὸς ἢ
ἐπιπωματισμός.4-8 Ἐπιπλέον, ἄλλοτε μπορεῖ νὰ ἐμφανιστοῦν χρόνιες ἐπιπλοκές, σχετιζόμενες μὲ τὸ
βηματοδοτικὸ καλώδιο, ὅπως φλεβικὴ θρόμβωση
καὶ ἀπόφραξη κλάδων τοῦ συστήματος τῆς ἄνω
κοίλης φλέβας, ἀνεπάρκεια τῆς τριγλώχινας βαλβίδας, ποὺ μερικὲς φορὲς μπορεῖ νὰ εἶναι σημα-
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ντική, καί, κυρίως, ἐπιμόλυνση τοῦ καλωδίου, ἡ
ὁποία παρουσιάζεται μὲ συχνότητα 1-2%, καὶ συνηθέστατα ἀπαιτεῖ τὴν ἐξαγωγὴ ὁλόκληρου τοῦ
βηματοδοτικοῦ συστήματος (συσκευῆς καὶ καλωδίων) μέσῳ μιᾶς τεχνικὰ ἀπαιτητικῆς διαδικασίας.4-9 Συνολικά, ἡ συχνότητα τῶν περι-εγχειρητικῶν καὶ πρώιμων μετεγχειρητικῶν ἐπιπλοκῶν,
κατὰ τὴν ἐμφύτευση τῶν καρδιακῶν βηματοδοτῶν, ἐκτιμᾶται περίπου στὸ 10%.3,8 Ἐπιπλέον,
χρόνια προβλήματα σχετιζόμενα μὲ τὸ βηματοδοτικὸ καλώδιο, ὅπως ἡ ἀνεπάρκεια λόγῳ θραύσης
ἢ προβλημάτων στὴ μόνωση αὐτοῦ, ἀναφέρονται
μὲ ποσοστὸ μέχρι καὶ 15% καὶ ἡ ἐμφάνισή τους
σχετίζεται μὲ αὐξημένη νοσηρότητα.10 Ἀκόμα,
εἶναι δυνατὸν ἐπίσης νὰ ἐμφανιστοῦν ἐπιπλοκὲς
σχετιζόμενες μὲ τὴν θήκη τοῦ βηματοδότη, ὅπως
αἱμάτωμα, διάβρωση τοῦ δέρματος ἢ ἡ ἀπειλητικὴ γιὰ τὴ ζωὴ ἐπιμόλυνση τῆς θήκης, ποὺ ἀπαιτεῖ
ἐξαγωγὴ ὁλόκληρου τοῦ συστήματος, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν καλωδίων.6,7
Ἡ ἀναγκαιότητα γιὰ τὸν περιορισμὸ ὅλων
τῶν παραπάνω ἐπιπλοκῶν ἔχει πυροδοτήσει,
ἐδῶ καὶ 40 χρόνια, ἀρκετὲς προσπάθειες γιὰ τὴν
ἀνάπτυξη συστημάτων βηματοδότησης χωρὶς τὴν
παρουσία καλωδίων.11,12 Παρόλο ποὺ τὰ ἄνευ
καλωδίων βηματοδοτικὰ συστήματα δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ εἰσαχθοῦν στὴν κλινικὴ πρακτική, σὲ
ἐκείνη τὴ ἐποχή, λόγῳ τεχνικῶν περιορισμῶν, οἱ
σύγχρονες τεχνολογικὲς ἐξελίξεις ἔχουν ὁδηγήσει
σὲ μιὰ νέα γενιὰ ἀσύρματων συσκευῶν, πλήρως
ἐμφυτεύσιμων στὴ δεξιὰ κοιλία.
Στὴν παροῦσα ἐργασία, παρουσιάζουμε μιὰ
ἀνασκόπηση τῆς νέας αὐτῆς τεχνολογίας καθὼς
καὶ τὴν ἀρχικὴ ἐμπειρία μὲ τοὺς καρδιακοὺς βηματοδότες ἄνευ καλωδίων στὴν Ἑλλάδα.
Χαρακτηριστικὰ τῶν βηματοδοτικῶν συστημάτων ἄνευ καλωδίων καὶ διαδικασία ἐμφύτευσης
Ἐπὶ τοῦ παρόντος, εἶναι διαθέσιμοι δύο τύποι
βηματοδοτικῶν συστημάτων ἄνευ καλωδίων: τὸ
Nanostim™ Leadless Pacemaker System (St. Jude
Medical, St Paul, MN, ΗΠΑ), τὸ ὁποῖο εἰσήχθη τὸ
2012 καὶ τὸ Micra™ Transcatheter Pacing System
(TPS) (Medtronic, Minneapolis, MN, ΗΠΑ), ποὺ
εἰσήχθη ἕνα χρόνο ἀργότερα.13,14 (Εἰκόνα 1) Καὶ
τὰ δύο αὐτὰ συστήματα ἔχουν λάβει τὸ σῆμα
CE (τὸ Nanostim-LCP τὸ 2013 καὶ τὸ Micra-TPS
δύο χρόνια ἀργότερα), ἐνῶ μέχρι σήμερα μόνο τὸ
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Εἰκόνα 1. Βηματοδοτικὰ συστήματα ἄνευ καλωδίων:
Nanostim™ Leadless Pacemaker System (St. Jude Medical,
St Paul, MN, ΗΠΑ), καὶ Micra™ Transcatheter Pacing
System (TPS) (Medtronic, Minneapolis, MN, ΗΠΑ).

Micra-TPS ἔχει ἐγκριθεῖ γιὰ χρήση στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἀπὸ τὴν Ὑπηρεσία Τροφίμων καὶ
Φαρμάκων (FDA). Καὶ τὰ δύο συστήματα εἶναι
πλήρως ἐνδοκαρδιακὰ καὶ σὲ ἀμφότερες τὶς περιπτώσεις τόσο ἡ γεννήτρια ὅσο καὶ τὰ ἠλεκτρόδια
βηματοδότησης καὶ αἴσθησης ἐνσωματώνονται
σὲ ἕνα μόνο διαμέρισμα σὲ σχῆμα κάψουλας, ποὺ
ἐμφυτεύεται ἀπευθείας στὸ τοίχωμα τῆς δεξιᾶς
κοιλίας.13,14 Ἡ κάθοδος, ἡ ὁποία διαθέτει σύστημα ἀποδέσμευσης στεροειδῶν (steroid-eluting) γιὰ
τὴ μείωση τῆς φλεγμονῆς, καὶ στὰ δύο συστήματα βρίσκεται στὸ ἄπω ἄκρο τοῦ βηματοδότη. Γιὰ
τὸ Micra-TPS, ἡ ἄνοδος ἀποτελεῖται ἀπὸ δακτύλιο τιτανίου στὸ ἐγγὺς τμῆμα τοῦ βηματοδότη,
ἐνῶ γιὰ τὸ Nanostim-LCP τὸ μεγαλύτερο μέρος
τῆς ἐπιφάνειας τῆς συσκευῆς χρησιμεύει ὡς ἄνοδος.13,14 Τὰ χαρακτηριστικὰ τῶν συσκευῶν παρουσιάζονται στὸν Πίνακα 1. Τὸ σύστημα Micra-TPS
εἶναι μικρότερο σὲ μῆκος ἀπὸ τὸ Nanostim-LCP,
ἀλλὰ εὐρύτερο σὲ διάμετρο, ἐνῶ τόσο τὸ MicraTPS ὅσο καὶ τὸ Nanostim-LCP εἶναι μικρότερων
διαστάσεων ἀπὸ τοὺς συμβατικοὺς διαφλέβιους
βηματοδότες. Προκειμένου νὰ πραγματοποιηθεῖ
ἡ ἐμφύτευση τοῦ συστήματος Micra-TPS, ἑπομένως, καὶ νὰ ὁδηγηθεῖ ἡ συσκευὴ στὴ δεξιὰ κοιλία,
ἀπαιτεῖται ἕνα μεγαλύτερο θηκάρι εἰσαγωγῆς,
24-French, σὲ σύγκριση μὲ τὸ θηκάρι 18-French
ποὺ χρησιμοποιεῖται γιὰ τὸ Nanostim-LCP.13-15 Ἡ
ἐμφύτευση πραγματοποιεῖται στὸ αἱμοδυναμικὸ
ἐργαστήριο, ὑπὸ ἀκτινοσκόπηση, μέσῳ μηριαίας
φλεβικῆς προσπέλασης, μὲ τοπικὴ ἀναισθησία.
Ἕνας εἰδικὸς πηδαλιουχούμενος καθετήρας, στὸ
ἄπω τμῆμα τοῦ ὁποίου ἔχει προσαρμοστεῖ ὁ βημα-
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Πίνακας 1. Χαρακτηριστικὰ συστημάτων βηματοδότησης χωρὶς καλώδια

Διαστάσεις (mm)
Ὄγκος (cm3)

Nanostim™ (LCP)

Micra™ (TPS)

42mm x 5.99mm

25.9mm x 6.7mm

1.0

0.8

Βάρος (g)

2

2

Μέγεθος θηκαριοῦ (French)

18

23

Πρωτεύων: Βιδωτὸς

Ἄγκιστρα νιτινόλης

Μηχανισμὸς καθήλωσης

Δευτερεύων: Ἄγκιστρα νιτινόλης
Πολικότητα

Διπολικός

Διπολικός

Τύπος βηματοδότησης

VVI- VVIR

VVI- VVIR

Αἰσθητήρας λειτουργίας Rate- Response
Γεννήτρια

Θερμοκρασία αἵματος

Ἐπιταχυνσιόμετρο

Lithium carbon-	
monofluoride

Lithium silver vanadium
oxide/carbon monoflouride

Ἐκτιμώμενη διάρκεια ζωῆς γεννήτριας
•

Τυπικὲς ρυθμίσεις (y)

9.8

14.7

•

Ἐναλλακτικὲς ρυθμίσεις (y)

4.7

9.6

SJM, Model 3650

Medtronic, Model 2090

Ναί

Ναί

Τηλεμετρία
Δυνατότητα ἀνάκτησης

LCP: Leadless Pacemaker System, TPS: Transcatheter Pacing System, SJM: St. Jude Medical

Εἰκόνα 2. Διαδικασία ἐμφύτευσης βηματοδοτικοῦ συστήματος ἄνευ καλωδίων (Micra™ Transcatheter Pacing System,
Medtronic, Minneapolis, MN, USA) στὸ Γενικὸ Νοσοκομεῖο Ἀθηνῶν Ἱπποκράτειο.
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του. Μετὰ τὴ σταθεροποίηση, ὁ βηματοδότης
ἀπελευθερώνεται ἀπὸ τὸν ὁδηγό-καθετῆρα, ἂν
καὶ στὴ φάση αὐτὴ ἐξακολουθεῖ νὰ διατηρεῖ μιὰ
σύνδεση μὲ αὐτὸν μέσῳ ἑνὸς "μηχανισμοῦ πρόσδεσης" ("tethering mechanism"). Μὲ τὸν τρόπο
αὐτὸ μποροῦν νὰ ἐλεγχθοῦν οἱ παράμετροι τῆς
βηματοδότησης (οὐδὸς βηματοδότησης, αἴσθηση
βηματοδότη, ἐμπέδηση) ἀλλὰ καὶ ἡ σταθερότητα
τῆς θέσης, μέσῳ μιᾶς δοκιμῆς "ἕλξης" ("tug-test")
τοῦ συστήματος ὑπὸ ἀκτινοσκόπηση.13-15 Στὴν
περίπτωση ποὺ οἱ παράμετροι βηματοδότησης
καὶ ἡ θέση τῆς συσκευῆς θεωρηθοῦν ἐπαρκεῖς,
τὸ σύστημα τελικὰ ἀπελευθερώνεται (Εἰκόνα 3).
Ἀντίθετα, ἐὰν οἱ παράμετροι αἴσθησης καὶ βηματοδότησης δὲν εἶναι ἱκανοποιητικές, τὸ σύστημα
μπορεῖ νὰ ἐπανατοποθετηθεῖ σὲ μιὰ ἐναλλακτικὴ
θέση πρὶν ἀπὸ τὴν τελικὴ ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὸν
ὁδηγό-καθετῆρα.14
Εἰκόνα 3. Ἁπλὴ Ἀκτινογραφία σὲ ἀσθενῆ μετὰ τὴν
ἐμφύτευση βηματοδοτικοῦ συστήματος ἄνευ καλωδίων (Micra™ Transcatheter Pacing System, Medtronic,
Minneapolis, MN, USA) στὸ Γενικὸ Νοσοκομεῖο Ἀθηνῶν Ἱπποκράτειο.

τοδότης προωθεῖται μέσῳ τῆς κάτω κοίλης φλέβας
καὶ τὸν δεξιὸ κόλπο στὴ δεξιὰ κοιλία (ΔΚ) (Εἰκόνα 2, Εἰκόνα 3).
Ἡ σταθεροποίηση τοῦ Micra-TPS στὸ κοιλια
κὸ τοίχωμα πραγματοποιεῖται παθητικὰ μέσῳ
τεσσάρων αυτο-εκπτυσσόμενων ἀγκίστρων νιτινόλης, ποὺ βρίσκονται στὸ ἄπω ἄκρο τῆς συσκευῆς καὶ κατὰ τὴν ἐμφύτευση προσφύονται
στὸ δοκιδῶδες μυοκάρδιο τῆς ΔΚ. Ἀπὸ τὴν ἄλλη
μεριὰ ὁ μηχανισμὸς στερέωσης τοῦ Nanostim-LCP
ἀποτελεῖται ἀπὸ ἕνα πρωτεῦον ἐνεργητικὸ ("βιδωτὸ") σύστημα, καθὼς καὶ ἕνα δευτερεῦον σύστημα τριῶν ἀγκίστρων νιτινόλης κάθετη στὴν
ἐνεργητικὴ ἕλικα ποὺ "βιδώνεται" στὸ κοιλιακὸ
τοίχωμα.13 Μετὰ τὴν ἐπιλογὴ τῆς "περιοχῆς στόχου" γιὰ τὴν ἐμφύτευση, τὸ Nanostim-LCP βιδώνεται μὲ περιστροφή, ἐνῶ γιὰ τὸ Micra-TPS τὸ
προστατευτικὸ ἐξωτερικὸ περίβλημα ἀπομακρύνεται, ἐπιτρέποντας στὰ ἄγκιστρα νὰ ἐκπτυχθοῦν
καὶ νὰ προσφυθοῦν στὶς δοκίδες τοῦ μυοκαρδίου,
σταθεροποιώντας ἔτσι τὸν βηματοδότη στὴ θέση

Ὁ τύπος βηματοδότησης εἶναι παρόμοιος
μὲ τοὺς συμβατικοὺς μονοεστιακοὺς βηματοδότες VVI(R) καὶ στὶς δύο περιπτώσεις.15 Γιὰ τὸ
Micra-TPS, ὁ οὐδὸς βηματοδότησης ἐλέγχεται
αὐτόματα καθημερινά, ἐνῶ ἡ λειτουργία "rateresponse" ρυθμίζεται ἀπὸ ἕνα ἐπιταχυνσιόμετρο.
Ὁ προγραμματισμὸς τῆς συσκευῆς γίνεται μὲ τὸν
προγραμματιστὴ Medtronic 2090, παρόμοια μὲ
τοὺς συμβατικοὺς βηματοδότες.13,14 Ἡ λειτουργία
"rate-response" εἶναι διαθέσιμη ἐπίσης καὶ γιὰ τὸ
Nanostim-LCP μέσῳ μέτρησης τῆς θερμοκρασίας
τοῦ αἵματος. Ὁ προγραμματισμὸς πραγματοποιεῖται μὲ τὴ χρήση τοῦ προγραμματιστῆ St Jude
Medical Merlin™ 3650.13,14
Ἡ διάρκεια ζωῆς τῆς γεννήτριας θεωρεῖται
ὅτι εἶναι συγκρίσιμη μὲ αὐτὴ τῶν συμβατικῶν
βηματοδοτῶν. Προκειμένου γιὰ τὸ σύστημα
Nanostim-LCP, ὅταν ἔχει προγραμματιστεῖ σὲ τυπικὲς ρυθμίσεις (δηλ. 2,5V/0,4ms, 600Ω, 60 παλμοὺς ἀνὰ λεπτὸ - καὶ 100% βηματοδότηση), ἡ διάρκεια ζωῆς ἀναμένεται στὰ 9,8 ἔτη.13 Ὡστόσο,
ἂν χρησιμοποιηθοῦν οἱ ἐναλλακτικὲς ρυθμίσεις:
1,5V/0,24ms, 500Ω καὶ 100% βηματοδότηση, ἡ
ἀναμενόμενη διάρκεια ζωῆς τῆς γεννήτριας αὐξάνεται σὲ 14,7 ἔτη.13 Γιὰ τὴ Micra-TPS ἡ διάρκεια
ζωῆς τῆς μπαταρίας ἀναφέρεται σὲ 4,7 ἔτη καὶ 9,6
ἔτη, σὲ τυπικὲς καὶ ἐναλλακτικὲς ρυθμίσεις, ἀντίστοιχα.13
Καὶ τὰ δύο συστήματα εἶναι, θεωρητικά,
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ἀνακτήσιμα μέσῳ ἑνὸς μηχανισμοῦ σύλληψης στὸ
ἐγγὺς ἄκρο τους, στὴν περίπτωση ποὺ ἀπαιτηθεῖ
ἐπανατοποθέτηση κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐμφύτευσης, ἀφοῦ ἡ συσκευὴ ἔχει ἐμφυτευθεῖ ἤ, ἐνδεχομένως, ἐὰν χρειαστεῖ νὰ ἀνακτηθεῖ μιὰ χρόνια ἐμφυτευμένη συσκευή.13-15 Ὡστόσο, σήμερα ἡ ἐμπειρία
στὴν ἀνάκτηση τῶν συσκευῶν αὐτῶν εἶναι περιορισμένη. Τὰ περισσότερα δεδομένα, τὰ ὁποῖα
προέρχονται ἀπὸ μελέτες σὲ πειραματόζωα, ἀποδεικνύουν τὴν δυνατότητα ἀνάκτησης καὶ ἀπομάκρυνσης μιᾶς χρονίως ἐμφυτευμένης συσκευῆς. Σὲ μιὰ μελέτη ποὺ πραγματοποιήθηκε σὲ 10
πρόβατα, στὰ ὁποῖα εἶχαν ἐμφυτευτεῖ συσκευὲς
Nanostim-LCP, ἡ ἐπιτυχὴς ἐξαγωγὴ τοῦ συστήματος ἦταν δυνατὴ σὲ ὅλες τὶς περιπτώσεις 5 μῆνες
μετὰ τὴν ἐμφύτευση χωρὶς ἐπιπλοκές.16 Ἐπιπλέον,
σὲ μιὰ ἄλλη μελέτη, καὶ οἱ 4 συσκευὲς Micra-TPS
ποὺ εἶχαν ἐμφυτευθεῖ σὲ πρόβατα ἀνακτήθηκαν
ἐπιτυχῶς μετὰ τὴ σύλληψη μὲ εἰδικοὺς καθετῆρες
καὶ ἁπλὴ ἕλξη, 18 μῆνες μετὰ τὴν ἐμφύτευση.17 Τὰ
δεδομένα στὸν ἄνθρωπο εἶναι σπάνια καὶ προέρχονται κυρίως ἀπὸ τὴ μελέτη LEADLESS II.18 Σὲ
αὐτὴ τὴ μελέτη, μετατόπιση τῆς συσκευῆς ἀπὸ τὴν
ἀρχικὴ θέση ἐμφύτευσης ἀναφέρθηκε σὲ 6 ἀσθενεῖς (4 στὴν πνευμονικὴ ἀρτηρία καὶ 2 στὴ δεξιὰ
μηριαία ἀρτηρία) καὶ σὲ ὅλες τὶς περιπτώσεις οἱ
συσκευὲς ἀνακτήθηκαν ἐπιτυχῶς διαδερμικᾶ.18
Ἐπιπλέον, σὲ 7 ἀσθενεῖς, οἱ βηματοδότες ἄνευ
ἠλεκτροδίων ἐπανακτήθηκαν ἐπιτυχῶς σὲ 160
± 180 ἡμέρες (μέση διάρκεια: 100 ἡμέρες, εὖρος:
1-413 ἡμέρες) χωρὶς ἐπιπλοκές.18 Ἡ ἀνάκτηση γιὰ
τοὺς βηματοδότες Nanostim-LCP πραγματοποιεῖται μέσῳ εἰδικῶν καθετήρων, ποὺ ἐπιτρέπουν
στὸν χειριστὴ νὰ παγιδεύσει τὸ ἐγγὺς τμῆμα τῆς
συσκευῆς καὶ νὰ τὴν ξεβιδώσει ἀπὸ τὸ κοιλιακὸ
τοίχωμα. Στὴ μελέτη Micra Transcatheter Pacing,
ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ἀνάκτηση τῆς συσκευῆς
ἀπαιτήθηκε σὲ ἕναν μόνο ἀσθενῆ, μὲ διαλείπουσα ἀδυναμία σύλληψης ἀπὸ τὸ βηματοδότη χωρὶς
ἐμφανῆ παρεκτόπιση ἀπὸ τὴν ἀρχικὴ θέση ἐμφύτευσης, καὶ πραγματοποιήθηκε διαδερμικᾶ μέσῳ
καθετῆρα-"παγίδας" 17 ἡμέρες μετὰ τὴν ἐμφύτευση.19 Δὲν ἀναφέρθηκαν περιστατικὰ μετακίνησης
τῆς συσκευῆς ἀπὸ τὴν ἀρχικὴ θέση ἐμφύτευσης
στὴ μελέτη αὐτή. Ἡ ἀνάκτηση τῶν συσκευῶν
Micra πραγματοποιεῖται μέσῳ ἑνὸς εἰδικοῦ καθετῆρα ἀνάκτησης (Cook Retrieval Catheter), ὁ
ὁποῖος εἶναι ἐφοδιασμένος μὲ σύστημα-"παγίδα",
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ποὺ συλλαμβάνει τὸ ἐγγὺς τμῆμα τοῦ βηματοδότη,
ἐπιτρέποντας, στὴ συνέχεια, στὸ περίβλημα τοῦ
καθετῆρα νὰ ὀλισθήσει πάνω ἀπὸ τὰ ἄγκιστρα
νιτινόλης γιὰ νὰ τὰ ἀπεμπλέξει ἀπὸ τὶς μυοκαρδιακὲς δοκιδώσεις.
Στὴν πλειοψηφία τῶν περιπτώσεων οἱ συσκευὲς ἀνακτήθηκαν ἐντὸς τοῦ πρώτου ἔτους
μετὰ τὴν ἐμφύτευση, ἑπομένως, προκειμένου νὰ
ἐπιβεβαιωθεῖ ἡ δυνατότητα τῆς ἀπομάκρυνσης
τῶν βηματοδοτῶν ἄνευ καλωδίων πέρα ἀπὸ τὸ
χρονικὸ αὐτὸ σημεῖο, ἀπαιτοῦνται πρόσθετα μακροπρόθεσμα δεδομένα, καθὼς αὐτὸ μπορεῖ νὰ
εἶναι κρίσιμο σὲ ἐνδεχόμενη μόλυνση τοῦ συστήματος.
Σὲ μία πρόσφατη μελέτη σὲ 16 ἀσθενεῖς ποὺ
ἔλαβαν βηματοδοτικὸ σύστημα χωρὶς καλώδια καὶ
εἶχαν συμπεριληφθεῖ σὲ 3 πολυκεντρικὲς μελέτες,
καὶ στοὺς ὁποίους ἀπαιτήθηκε ἡ ἀπομάκρυνση
τῆς συσκευῆς, ἐπιβεβαιώνεται τόσο ἡ ἀποτελεσματικότητα ὅσο καὶ ἡ ἀσφάλεια τῆς ἀπομάκρυνσης
τῆς διαδικασίας αὐτῆς. Τὸ συνολικὸ ποσοστὸ ἐπιτυχοῦς ἀπομάκρυνσης τῆς συσκευῆς ἦταν 94%: γιὰ
ἀσθενεῖς (ν=5) στοὺς ὁποίους ἡ ἀνάκτηση ἔγινε σὲ
διάστημα μικρότερο ἀπὸ 6 ἑβδομάδες ἀπὸ τὴν ἐμφύτευση, τὸ ποσοστὸ ἐπιτυχίας ἦταν 100% (5/5),
ἐνῶ γιὰ αὐτοὺς στοὺς ὁποίους ἡ ἀνάκτηση ἔγινε
σὲ διάστημα μεγαλύτερο τῶν 6 ἑβδομάδων ἀπὸ
τὴν ἐμφύτευση (μέσος χρόνος: 346 ἡμέρες, εὖρος:
88-1188 ἡμέρες, σὲ 7 ἀσθενεῖς ἀνάκτηση σὲ χρόνο
>6 μῆνες ἀπὸ τὴν ἐμφύτευση), τὸ ποσοστὸ ἐπιτυχίας ἦταν 91% (10/11).20
Ἐπιπλέον, στὴν περίπτωση ἐξάντλησης τῆς
γεννήτριας, παραμένει ἀμφισβητήσιμο ἐὰν ἡ
βέλτιστη στρατηγικὴ εἶναι νὰ ἀφαιρεθεῖ ὁ βηματοδότης ἢ νὰ πραγματοποιηθεῖ ἐμφύτευση μιᾶς
πρόσθετης συσκευῆς. Παρόλο ποὺ δὲν ὑπάρχουν
μακροπρόθεσμα δεδομένα ἀπὸ μελέτες στὸν ἄνθρωπο, μιὰ μελέτη σὲ ζῶα ἔδειξε ὅτι πολλαπλὰ
συστήματα Nanostim-LCPs μπορεῖ νὰ ἐμφυτευθοῦν μὲ ἐπιτυχία στὴν ΔΚ χωρὶς ἐπιπλοκές.21
Ἀσφάλεια καὶ ἀποτελεσματικότητα τῶν βηματοδοτῶν ἄνευ καλωδίων
Ἡ ἀσφάλεια καὶ ἡ ἀποτελεσματικότητα τοῦ
συστήματος Nanostim-LCP μελετήθηκε ἀρχικὰ
στὴ μελέτη LEADLESS, ἡ ὁποία ἦταν ἡ πρώτη μὲ
δεδομένα στὸν ἄνθρωπο.22 Ἡ LEADLESS ἦταν
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μιὰ προοπτική, μὴ τυχαιοποιημένη, πολυκεντρικὴ
μελέτη ποὺ διεξήχθη σὲ τρία εὐρωπαϊκὰ κέντρα,
ἀπὸ τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2012 ἕως τὸν Ἀπρίλιο
τοῦ 2013. Οἱ ἀσθενεῖς ἐντάχθηκαν στὴ μελέτη ἐπὶ
παρουσία ἔνδειξης γιὰ καρδιακὴ βηματοδότηση
τύπου VVI(R) ὅπως: μόνιμη κολπικὴ μαρμαρυγὴ
μὲ συνοδὸ κολποκοιλιακὸ ἀποκλεισμό, παρουσία φλεβοκομβικοῦ ρυθμοῦ μὲ δεύτερου ἢ τρίτου
βαθμοῦ κολποκοιλιακὸ ἀποκλεισμὸ καὶ ἐπιπλέον χαμηλὸ φορτίο φυσικῆς δραστηριότητας ἢ
βραχὺ ἀναμενόμενο προσδόκιμο τοῦ ἀσθενοῦς
ἢ φλεβοκομβικὴ βραδυκαρδία μὲ σπάνιες παύσεις ἢ ἀνεξήγητη συγκοπή.22 Στὴ μελέτη συμμετεῖχαν τριάντα τρεῖς ἀσθενεῖς (μέση ἡλικία 77±8
ἐτῶν, 67% ἄρρενες), οἱ ὁποῖοι ἔλαβαν τὸ σύστημα Nanostim-LCP. Οἱ ἀσθενεῖς παρακολουθήθηκαν πρὶν ἀπὸ τὴν ἔξοδο ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο στὶς
2, 6 καὶ 12 ἑβδομάδες μετὰ τὴν ἐμφύτευση. Τὸ
πρωτεῦον καταληκτικὸ σημεῖο ἀσφάλειας ἦταν
ἡ ἀπουσία σοβαρῶν ἀνεπιθύμητων συμβάντων
σχετιζόμενων μὲ τὴ συσκευὴ στὶς 90 ἡμέρες μετὰ
τὴν ἐμφύτευση. Τὰ δευτερεύοντα καταληκτικὰ
σημεῖα ἀποτελεσματικότητας περιλάμβαναν τὸ
ποσοστὸ ἐπιτυχοῦς ἐμφύτευσης, τὴ χρονικὴ διάρκεια ἐμφύτευσης καὶ τὶς παραμέτρους τῆς βηματοδότησης (π.χ. οὐδὸς βηματοδότησης καὶ αἴσθησης,
χρήση λειτουργίας rate-responsive). Τὸ ποσοστὸ
ἐπιτυχίας ἐμφύτευσης καταγράφηκε στὸ 97%
(32 ἀπὸ τοὺς 33 ἀσθενεῖς) καὶ ἡ μέση διάρκεια
τῆς διαδικασίας ἐμφύτευσης ἦταν 28±17 λεπτά.22
Ἐπανατοποθέτηση τοῦ συστήματος ἀπαιτήθηκε
σὲ 10 ἀσθενεῖς (30%). Τὸ συνολικὸ ποσοστὸ ἐμφύτευσης χωρὶς ἐπιπλοκὲς ἦταν 94% (31 ἀπὸ τοὺς
33 ἀσθενεῖς), ἐνῶ ἀναφέρθηκαν δύο σοβαρὰ ἀνεπιθύμητα συμβάντα σχετιζόμενα μὲ τὴ συσκευὴ
(σημ. ἕνας 70χρονος ἀσθενής, ποὺ ἐμφάνισε διάτρηση τῆς ΔΚ καὶ καρδιακὸ ἐπιπωματισμὸ κατὰ
τὴ διάρκεια ἐμφύτευσης, ἐπιπλήχτηκε στὴ συνέχεια ἀπὸ ἰσχαιμικὸ ἀγγειακὸ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο τὴν 5η ἡμέρα μετὰ τὴν ἐπέμβαση καὶ τελικὰ
ἀπεβίωσε, καὶ ἕνας δεύτερος ἀσθενής, στὸν ὁποῖο
ἡ ἐμφύτευση τῆς συσκευῆς πραγματοποιήθηκε
στὴν ἀριστερὴ κοιλία μέσῳ ἐμμένοντος ᾠοειδοῦς
τρήματος).22 Δὲν καταγράφηκε περιστατικὸ μετακίνησης συσκευῆς ἀπὸ τὴ θέση ἀρχικῆς ἐμφύτευσης. Τὸ μέσο εὖρος τοῦ καταγεγραμμένου κύματος R, ὁ μέσος οὐδὸς βηματοδότησης καὶ ἡ μέση
ἀντίσταση ἦταν ἀντίστοιχα: 8,3mV, 0,80V (εὖρος
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παλμοῦ: 0,4ms) καὶ 773Ohms, ἀντίστοιχα κατὰ
τὴν ἐμφύτευση, ἐνῶ μετὰ ἀπὸ 3 μῆνες παρακολούθησης οἱ παράμετροι αὐτὲς εἴτε βελτιώθηκαν εἴτε
παρέμειναν σταθερὲς ἐντὸς ἀποδεκτῶν ὀρίων.22
Μετὰ ἀπὸ 12 μῆνες παρακολούθησης, τὸ μέσο
εὖρος τοῦ κύματος R ἦταν 10,3mV, ὁ μέσος οὐδὸς
βηματοδότησης (εὖρος παλμοῦ: 0,4ms) ἦταν 0,43V
καὶ ἡ ἀντίσταση ἦταν 627Ohms.23 Ἐπιπλέον, ἕνα
χρόνο μετὰ τὴν ἐμφύτευση, δὲν παρατηρήθηκαν
ἄλλες ἐπιπλοκὲς σχετιζόμενες μὲ τὴ συσκευή, πρόωρη ἐξάντληση τῆς γεννήτριας ἢ περιστατικὰ ὑπὸ
/ὑπὲρ-αἴσθησης (under/over-sensing).23 Ἀκόμα,
παρατηρήθηκε ἱκανοποιητικὴ ἀπόκριση τοῦ συστήματος μὲ βάση τὴν ἐνδογενῆ καρδιακὴ συχνότητα, σὲ ὅλους τοὺς ἀσθενεῖς στοὺς ὁποίους ἦταν
ἐνεργοποιημένη ἡ λειτουργία "rate-response".23 Τὰ
ἀποτελέσματα τῆς μελέτης LEADLESS κατέδειξαν τὴν ἀσφάλεια καὶ τὴν ἀποτελεσματικότητα
τοῦ βηματοδοτικοῦ συστήματος ἄνευ καλωδίων,
ὡς ἐναλλακτικὴ λύση στοὺς συμβατικοὺς βηματοδότες. Ὡστόσο, στὴ συνέχεια, ἡ εἰσαγωγή τους
στὴν κλινικὴ πράξη διακόπηκε προσωρινὰ μετὰ
ἀπὸ ἀναφορὲς θανάτων λόγῳ ἐπιπωματισμοῦ. Ἡ
ἄδεια γιὰ ἐκ νέου ἐμφύτευση ἐπαναχορηγήθηκε
μετὰ ἀπὸ ἀλλαγὲς στὴν ἐκπαίδευση τῶν ἰατρῶν
ποὺ πραγματοποιοῦσαν τὶς ἐπεμβάσεις.
Μετὰ τὴν δημοσίευση τῶν πρώιμων αὐτῶν
ἀποτελεσμάτων, ἀκολούθησαν δύο μεγαλύτερες,
προοπτικές, μὴ τυχαιοποιημένες, πολυκεντρικὲς
μελέτες, οἱ ὁποῖες ἐπιβεβαίωσαν τὴν ἀποτελεσματικότητα καὶ τὴν ἀσφάλεια τῶν βηματοδοτικῶν συστημάτων χωρὶς καλώδια. Ἡ μελέτη
LEADLESS II εἶναι μιὰ ἐν ἐξελίξει, προοπτική, μὴ
τυχαιοποιημένη, πολυκεντρικὴ μελέτη ποὺ ἐξετάζει τὴν κλινικὴ ἀσφάλεια καὶ ἀποτελεσματικότητα τοῦ Nanostim-LCP, σὲ ἀσθενεῖς στοὺς ὁποίους
ἀπαιτεῖται μόνιμη μονοεστιακὴ βηματοδότηση.18
Ἡ ἐνδιάμεση ἀνάλυση, ποὺ δημοσιεύθηκε, περιλαμβάνει τὰ δεδομένα ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν
ἀποτελεσματικότητα καὶ τὴν ἀσφάλεια στοὺς
πρώτους 300 ἀσθενεῖς ποὺ παρακολουθήθηκαν
γιὰ 6 μῆνες (κύριος πληθυσμὸς- primary cohort)
καὶ τὰ ἀντίστοιχα δεδομένα γιὰ τὸ σύνολο τῶν
526 ἀσθενῶν ποὺ ἐντάχθηκαν στὴ μελέτη ἀπὸ τὸν
Φεβρουάριο τοῦ 2014 ἕως τὸν Ἰούνιο τοῦ 2015
(συνολικὸς πληθυσμὸς- total cohort) σὲ 56 κέντρα
σὲ 3 χῶρες.18 Τὸ πρωτογενὲς καταληκτικὸ σημεῖο
ἀποτελεσματικότητας ἦταν τόσο ἡ καταγραφὴ
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ἑνὸς ἀποδεκτοῦ οὐδοῦ βηματοδότησης (2,0V στὰ
0,4msec) ὅσο καὶ ἡ ἀνίχνευση ἀποδεκτῶν παραμέτρων αἴσθησης (κῦμα R 5,0mV ἢ τιμὴ ἴση ἢ
μεγαλύτερη ἀπὸ τὴν τιμὴ κατὰ τὴν ἐμφύτευση) 6
μῆνες μετὰ τὴν ἐμφύτευση.18 Τὸ πρωτογενὲς καταληκτικὸ σημεῖο ἀσφάλειας ἦταν ἡ μὴ-καταγραφὴ
σοβαρῶν ἀνεπιθύμητων συμβάντων σχετιζόμενων
μὲ τὴ συσκευή, 6 μῆνες μετὰ τὴν ἐμφύτευση.18 Τὰ
ποσοστὰ ἐμφάνισης τῶν πρωτογενῶν καταληκτικῶν σημείων ἀποτελεσματικότητας καὶ ἀσφάλειας ποὺ καταγράφηκαν, συγκρίθηκαν μὲ τοὺς στόχους 85% καὶ 86%, ἀντίστοιχα, ποὺ προέκυψαν
βάσει ἱστορικῶν δεδομένων.18
Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ἡ μελέτη Micra
Transcatheter Pacing Study εἶναι μιὰ προοπτική,
μὴ τυχαιοποιημένη, πολυκεντρικὴ διεθνὴς κλινικὴ
μελέτη μὲ στόχο τὴν ἀξιολόγηση τῆς ἀσφάλειας
καὶ τῆς ἀποτελεσματικότητας τοῦ Micra-TPS.19 Ἡ
μελέτη περιελάμβανε 725 ἀσθενεῖς, ποὺ ὑποβλήθηκαν σὲ ἐμφύτευση τοῦ συστήματος αὐτοῦ σε 56 κέντρα σὲ 19 χῶρες καὶ ἡ ἀνάλυση τῶν πρωτογενῶν
καταληκτικῶν σημείων περιελάμβανε 297 ἀσθενεῖς ποὺ συμπλήρωσαν διάστημα παρακολούθησης 6 μηνῶν.19 Τὸ πρωτογενὲς καταληκτικὸ σημεῖο
ἀσφάλειας ἦταν ἡ ἀπουσία σημαντικῶν ἐπιπλοκῶν σχετιζόμενων μὲ τὸ σύστημα ἢ τὴ διαδικασία
ἐμφύτευσης.19 Τὸ πρωτογενὲς καταληκτικὸ σημεῖο ἀποτελεσματικότητας ἦταν τὸ ποσοστὸ τῶν
ἀσθενῶν μὲ χαμηλὸ καὶ σταθερὸ οὐδὸ βηματοδότησης 6 μῆνες μετὰ τὴν ἐμφύτευση (2,0V μὲ εὖρος
παλμοῦ 0,24msec καὶ αὔξηση 1,5V ἀπὸ τὴν ἐμφύτευση).19 Τὸ ποσοστὸ ἐμφάνισης μείζονων ἐπιπλοκῶν συγκρίθηκε, ἐπίσης, μὲ ἐκεῖνο σὲ ὁμάδα ἐλέγχου 2.667 ἀσθενῶν, ἀπὸ ἕξι δημοσιευμένες μελέτες,
ποὺ ἔλαβαν διαφλέβιους βηματοδότες.19
Τὰ ἀποτελέσματα τῶν δύο αὐτῶν μελετῶν
συγκρίνονται στὸν Πίνακα 2. Συνοπτικά, στὴ μελέτη LEADLESS II, τὸ σύστημα Nanostim-LCP
ἐμφυτεύθηκε μὲ ἐπιτυχία σὲ 504 ἀπὸ τοὺς 526
συνολικοὺς ἀσθενεῖς (95,8%).18 Ὁ μέσος χρόνος
ἐμφύτευσης ἦταν 50 λεπτά. Τὸ πρωτογενὲς καταληκτικὸ σημεῖο ἀποτελεσματικότητας ἐπετεύχθη
σὲ 270 ἀπὸ τοὺς 300 ἀσθενεῖς τῆς κύριας ὁμάδας
(primary cohort) (90,0%). Ὡστόσο, λόγῳ τοῦ ὅτι
ἡ ἐμφύτευση τῆς συσκευῆς ἦταν ἀνεπιτυχὴς σὲ 11
ἀσθενεῖς, μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ὅτι τὸ πρωτογενὲς
καταληκτικὸ σημεῖο ἀποτελεσματικότητας ἐπε-
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τεύχθη σὲ 270 ἀπὸ τοὺς 289 ἀσθενεῖς ποὺ ὑποβλήθησαν σὲ ἐπιτυχημένη ἐμφύτευση (93,4%).18
Ἐπιπλέον, τὸ πρωτογενὲς καταληκτικὸ σημεῖο
ἀσφάλειας ἐπετεύχθη σὲ 280 ἀπὸ τοὺς 300 ἀσθενεῖς (93,3%).18 Στοὺς 6 μῆνες, σοβαρὰ ἀνεπιθύμητα
συμβάματα σχετιζόμενα μὲ τὴ συσκευὴ ἐμφανίστηκαν στὸ 6,7% τῶν ἀσθενῶν.18 Τὰ πιὸ συνηθισμένα ἀπὸ αὐτὰ ἦσαν: μετατόπιση τῆς συσκευῆς ἀπὸ
τὴν θέση ἀρχικῆς ἐμφύτευσης καὶ ἀνάκτησή της
διαδερμικᾶ (1,7%), διάτρηση μυοκαρδίου (1,3%)
καὶ αὔξηση οὐδοῦ βηματοδότησης σὲ ἐπίπεδα ποὺ
νὰ ἀπαιτεῖται διαδερμικὴ ἀπομάκρυνση καὶ ἀντικατάσταση τῆς συσκευῆς ἀπὸ ἄλλη (1,3%).18 Ἡ
μέση διάρκεια ζωῆς τῆς γεννήτριας στοὺς 6 μῆνες
ἦταν 15 ἔτη. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, στὴ μελέτη
Micra Transcatheter Pacing Study, ἡ συσκευὴ ἐμφυτεύθηκε μὲ ἐπιτυχία σὲ 719 ἀπὸ 725 ἀσθενεῖς
(99,2%).19 Τὸ πρωτογενὲς καταληκτικὸ σημεῖο
ἀσφάλειας ἐπετεύχθη στὸ 96,0% τῶν περιπτώσεων (28 σημαντικὲς ἐπιπλοκὲς καταγράφηκαν σὲ
25 ἀπὸ τοὺς 725 ἀσθενεῖς, χωρὶς νὰ παρατηρηθεῖ
καμία μετατόπιση συσκευῆς καὶ μὲ σημαντικὰ λιγότερες μείζονες ἐπιπλοκὲς ἀπὸ ὅτι στοὺς ἀσθενεῖς τῆς ὁμάδας ἐλέγχου, δηλ. 4% ἔναντι 7,4%).19
Στὶς μείζονες ἐπιπλοκὲς περιλαμβάνονταν 11 καρδιακοὶ τραυματισμοί, 5 τοπικὲς ἐπιπλοκὲς στὸ
σημεῖο προσπέλασης (μηριαία φλέβα), 2 περιπτώσεις θρομβοεμβολισμοῦ, 2 ἐπιπλοκὲς σχετιζόμενες
μὲ τὴν βηματοδότηση καὶ 8 ἄλλες ἐπιπλοκές. Τὸ
πρωτογενὲς καταληκτικὸ σημεῖο ἀποτελεσματικότητας ἐπετεύχθη σὲ 292 ἀπὸ τοὺς 297 ἀσθενεῖς
ποὺ παρακολουθήθηκαν γιὰ 6 μῆνες (98,3%).19
Τέλος, στοὺς 6 μῆνες ἡ μέση διάρκεια ζωῆς τῆς
γεννήτριας ἦταν 12,5 ἔτη. Πρόσφατα (2017) ἀνακοινώθηκαν τὰ ἀποτελέσματα τοῦ follow-up τῶν
ἀσθενῶν τῆς μελέτης Micra Transcatheter Pacing
Study στοὺς 12 μῆνες, ἀπὸ τὰ ὁποῖα προκύπτει ὅτι
τὸ 96% τῶν ἀσθενῶν (ν=726) παρέμενε ἐλεύθερο
ἀπὸ ἐμφάνιση μείζονων ἐπιπλοκῶν σχετιζόμενων
μὲ τὴ συσκευὴ (48% μείωση τῆς πιθανότητας ἐμφάνισης μείζονων ἐπιπλοκῶν σὲ σχέση μὲ τοὺς διαφλέβιους βηματοδότες- ἱστορικὴ ὁμάδα ἀσθενῶν).
Ἐπίσης οἱ παράμετροι βηματοδότησης παρέμεναν
σταθεροί, ἐνῶ ἡ ἐκτιμώμενη μέση διάρκεια ζωῆς
τῆς γεννήτριας ἦταν 12,1 ἔτη.24 Ἐπιπλέον, σὲ μιὰ
ἄλλη πρόσφατη μελέτη (The Micra Transcatheter
Pacing System Post-Approval Registry- 2017), ἡ
συσκευὴ Micra ἐμφυτεύθηκε ἐπιτυχῶς σὲ 792 ἀπὸ
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Πίνακας 2. Σύνοψη μελετῶν βηματοδοτικῶν συστημάτων ἄνευ καλωδίων.

Ἔνδειξη
Συνολικὸς ἀριθμὸς ἀσθενῶν
Ὁμάδα ἀσθενῶν μὲ 6μηνο follow-up
Πρωτογενὲς καταληκτικὸ
σημεῖο ἀσφάλειας
Πρωτογενὲς καταληκτικὸ
σημεῖο ἀποτελεσματικότητας

Ἀριθμὸς ἐπιτυχημένων
ἐμφυτεύσεων
Ἐπίτευξη πρωτογενοῦς
καταληκτικοῦ σημείου ἀσφάλειας
Ἐπίτευξη πρωτογενοῦς καταληκτικοῦ
σημείου ἀποτελεσματικότητας
Ἀνεπιθύμητα συμβάντα
σχετιζόμενα μὲ τὴ συσκευή

Θάνατοι σχετιζόμενοι
μὲ τὴ συσκευή
Χρόνος ἐπέμβασης
Χρόνος ἁκτινοσκόπησης
Ποσοστὸ ἀσθενῶν στοὺς ὁποίους
δὲν ἀπαιτήθηκε ἐπανατοποθέτηση
μετὰ τὴν ἀρχικὴ ἐμφύτευση
Ἀνάκτηση

Παράμετροι βηματοδότησης
(στὸ follow-up)

LEADLESS II14
Nanostim-LCP
Προοπτική, μὴ-τυχαιοποιημένη,  
πολυκεντρικὴ μελέτη

Micra Transcatheter Pacing Study15
Micra-TPS
Προοπτική, μὴ-τυχαιοποιημένη,  
πολυκεντρική, διεθνὴς κλινικὴ μελέτη

Ἀσθενεῖς μὲ ἔνδειξη γιὰ ἐμφύτευση
βηματοδότη τύπου VVI(R)
526
300
Ἀπουσία ἀνεπιθύμητων
συμβάντων σχετιζόμενων
μὲ τὴ συσκευὴ στοὺς 6 μῆνες
Ἀποδεκτὸς οὐδὸς βηματοδότησης
(2.0 V στὰ 0.4 msec) καὶ ἀποδεκτὲς
μετρήσεις αἴσθησης (R wave 5.0 mV,
ἢ τιμὴ ἴση ἢ μεγαλύτερη μὲ αὐτὴν
κατὰ τὴν ἐμφύτευση) στοὺς 6 μῆνες
95.8% (504/526)

Class I ἢ II ἔνδειξη γιὰ ἐμφύτευση
μονοεστιακοῦ κοιλιακοῦ βηματοδότη
725
297
Ἀπουσία ἀνεπιθύμητων συμβάντων
σχετιζόμενων μὲ τὴ συσκευὴ ἢ μείζονων
ἐπιπλοκῶν σχετιζόμενων μὲ τὴν ἐπέμβαση
Τὸ ποσοστὸ τῶν ἀσθενῶν μὲ χαμηλὸ
καὶ σταθερὸ οὐδὸ βηματοδοτικῆς
σύλληψης στοὺς 6 μῆνες (2.0 V
σὲ εὖρος παλμοῦ 0.24 msec καὶ αὔξηση
1.5 V ἀπὸ τὴ στιγμὴ τῆς ἐμφύτευσης)
99.2% (719/725)

93.3% (280/300)

96% (700/725)

90.0% (270/300)

98.3% (292/297)

Κύριος πληθυσμὸς (συμπληρωμένοι
6 μῆνες follow-up): 6.7%
• Μετακίνηση ἀπὸ τὴ θέση ἀρχικῆς
ἐμφύτευσης ποὺ ἀπαιτεῖ
διαδερμικὴ ἀνάκτηση: 1.7%
• Διάτρηση καρδιᾶς: 1.3%
• Αὔξηση τοῦ οὐδοῦ βηματοδότησης,
ποὺ ἀπαιτεῖ διαδερμικὴ ἀνάκτηση
καὶ ἀντικατάσταση συσκευῆς: 1.3%
• Ἀγγειακὲς ἐπιπλοκές: 1.3%
Συνολικὸς πληθυσμός: 6.5%
• Μετακίνηση ἀπὸ τὴ θέση ἀρχικῆς
ἐμφύτευσης, ποὺ ἀπαιτεῖ
διαδερμικὴ ἀνάκτηση: 1.1%
• Διάτρηση καρδιᾶς: 1.5%
• Αὔξηση τοῦ οὐδοῦ βηματοδότησης,
ποὺ ἀπαιτεῖ διαδερμικὴ ἀνάκτηση
καὶ ἀντικατάσταση συσκευῆς: 0.8%
• Ἀγγειακὲς ἐπιπλοκές: 1.2%
0

Συνολικὸς πληθυσμός: 4%
• Μετακίνηση ἀπὸ τὴ θέση ἀρχικῆς
ἐμφύτευσης: 0%
• Διάτρηση καρδιᾶς:1.6%
• Αὔξηση τοῦ οὐδοῦ βηματοδότησης: 0.2%
• Ἀγγειακὲς ἐπιπλοκές: 0.7%
• Ἐμβολὴ/Θρόμβωση: 0.3%
• Ἄλλα συμβάματα: 1.7%

0

28.6±17.8 minutes
13.9±9.1 minutes
70.2%
13 ἀσθενεῖς (Μετακίνηση ἀπὸ τὴ θέση
ἀρχικῆς ἐμφύτευσης: 6,
Αὔξηση τοῦ οὐδοῦ βηματοδότησης: 4,
others: 3)
Μέση τιμὴ R-wave: 9.2 ± 2.9 mV
Μέσος οὐδὸς βηματοδότησης
(at 0.4 msec): 0.58 ± 0.31 V

LCP: Leadless Pacemaker System, TPS: Transcatheter

1 ἀσθενὴς (ἀπώλεια σύλληψης)

Μέση τιμὴ R-wave: 15.3 mV
Μέσος οὐδὸς βηματοδότησης
(at 0.24 msec): 0.54 V
Μέση ἀντίσταση βηματοδότησης:
627 ohms
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τοὺς 795 καταγεγραμμένους ἀσθενεῖς (99,6%)
σὲ 96 κέντρα σὲ 20 χῶρες. Τὶς πρῶτες 30 ἡμέρες
μετὰ τὴν ἐμφύτευση, ἐμφανίστηκαν συνολικὰ 13
μείζονες ἐπιπλοκὲς σὲ 12 ἀσθενεῖς (1,51%). Οἱ κυριότερες ἐπιπλοκὲς ἦσαν καρδιακὴ συλλογὴ / διάτρηση (1, 0,13%), ἐκτόπιση συσκευῆς (1, 0,13%)
καὶ σηψαιμία (1, 0,13%). Ὁ οὐδὸς βηματοδότησης
παρέμεινε σὲ χαμηλὰ καὶ σταθερὰ ἐπίπεδα. Ἑπομένως στὸν "πραγματικό κόσμο" ἡ συσκευὴ ἔδειξε
ὑψηλὰ ποσοστὰ ἐπιτυχοῦς ἐμφύτευσης καὶ χαμηλὰ ποσοστὰ ἐπιπλοκῶν.25
Παρὰ τὴν ἔλλειψη δεδομένων μακροχρόνιας
παρακολούθησης, τὰ ἀποτελέσματα ἀπὸ τὶς μελέτες αὐτὲς κατέδειξαν ὅτι ἡ βηματοδότηση μὲ τὴ
χρήση συσκευῶν χωρὶς καλώδια ἀποτελεῖ μιὰ ἀποτελεσματικὴ καὶ ἀσφαλῆ ἐναλλακτικὴ λύση ἀντὶ
τῶν συμβατικῶν βηματοδοτῶν. Ὡστόσο γιὰ τὸ σύστημα Nanostim, παρὰ τὰ εὐνοϊκὰ ἀποτελέσματα
τῶν μελετῶν, στὴν κλινικὴ πράξη ἡ ἐξέλιξη ἦταν
διαφορετική. Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2016 ἡ ἑταιρία
St. Jude ἀνέστειλε τὴν παραγωγὴ τοῦ συστήματος
αὐτοῦ μετὰ ἀπὸ ἀναφορὰ γιὰ ἀπώλεια τῆς βηματοδότησης σὲ 7 ἀσθενεῖς λόγῳ προβλημάτων τῆς
γεννήτριας. Μέχρι ἐκείνη τὴ στιγμὴ εἶχαν ἐμφυτευθεῖ παγκοσμίως 1.423 συσκευές. Ἐπὶ τοῦ παρόντος,
τὸ συγκεκριμένο σύστημα βηματοδότησης ἔχει οὐσιαστικὰ ἀποσυρθεῖ ἀπὸ τὴν κλινικὴ πράξη.
Πιθανὰ ὀφέλη τῶν βηματοδοτῶν χωρὶς καλώδια
Τὸ κύριο πλεονέκτημα τῶν βηματοδοτικῶν
συστημάτων χωρὶς καλώδια εἶναι ἀναμφισβήτητα
ἡ ἀπουσία τῶν διαφλέβιων καλωδίων καὶ ἡ ἐξάλειψη, ἔτσι, τῶν πιθανῶν ἐπιπλοκῶν ποὺ σχετίζονται μὲ αὐτά, καθὼς καὶ ἡ ἁπλοποίηση τῆς ἐμφύτευσης σὲ ἀσθενεῖς στοὺς ὁποίους εἶναι δύσκολη
ἡ φλεβικὴ πρόσβαση.5,13-15,18,19 Ἐπίσης, ἡ ἀπουσία
τῆς ὑποδόριας ‘’θήκης’’, στὴν ὁποία τοποθετεῖται
ἡ συμβατικὴ συσκευή, ἐξαλείφει τὸν κίνδυνο τῶν
ἐπιπλοκῶν ποὺ σχετίζονται μὲ αὐτήν, ἐνῶ, ἐπιπλέον, προτιμᾶται καὶ γιὰ αἰσθητικοὺς λόγους.13-15,18,19
Ἀκόμα, φαίνεται ὅτι ὁ χρόνος ζωῆς τῆς γεννήτριας εἶναι συγκρίσιμος, ἂν ὄχι καὶ μεγαλύτερος, σὲ
σχέση μὲ τοὺς συμβατικοὺς βηματοδότες.13-15 Τὰ
πιθανὰ πλεονεκτήματα τῶν βηματοδοτῶν χωρὶς
καλώδια συνοψίζονται στὸν Πίνακα 3.
Οἱ ἐνδεχόμενες μελλοντικὲς βελτιώσεις στὴν
τεχνολογία τῶν βηματοδοτῶν ἀναμένεται νὰ ὁδη-
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γήσουν σὲ νέα ἐπιτεύγματα, ὅπως ἡ ‘’ἀσύρματη’’
ἐπικοινωνία μεταξὺ κολπικῶν καὶ κοιλιακῶν βηματοδοτῶν ἄνευ καλωδίων, καθὼς καὶ στὸ συνδυασμὸ τῶν συσκευῶν αὐτῶν μὲ τοὺς ὑποδόριους
ἐμφυτεύσιμους ἀπινιδωτὲς (subcutaneous ICDs).
Ἐπιπλέον, ἡ πιθανὴ χρήση στὸ μέλλον τῆς κινητικῆς ἐνέργειας ποὺ προέρχεται ἀπὸ καρδιακὸ
παλμὸ γιὰ τὴν ἐπαναφόρτιση τῆς συσκευῆς, ὅπως
γίνεται στὰ αὐτόματα ρολόγια, μπορεῖ νὰ αὐξήσει σημαντικὰ τὴ μακροβιότητα τῆς γεννήτριας ἢ
ἀκόμη καὶ νὰ ἐξαλείψει τὴν ἀναγκαιότητα ἀντικατάστασης ἢ ἐμφύτευσης νέα συσκευῆς.
Πιθανοὶ περιορισμοὶ τῶν βηματοδοτῶν χωρὶς
καλώδια
Ὁ σημαντικότερος περιορισμὸς τῶν συστημάτων βηματοδότησης ἄνευ καλωδίων, τουλάχιστον
μὲ τὴ σημερινή τους μορφή, εἶναι ὅτι μπορεῖ νὰ
χρησιμοποιηθοῦν μόνο γιὰ μονοεστιακὴ κοιλιακὴ
βηματοδότηση. Ὡς ἐκ τούτου, ἡ χρήση τους προορίζεται σὲ ἀσθενεῖς μὲ ἔνδειξη VVI(R) βηματοδότησης, ὅπως γιὰ παράδειγμα σὲ περίπτωση μόνιμης κολπικῆς μαρμαρυγῆς καὶ βραδυκαρδίας ἢ σὲ
ἀσθενεῖς στοὺς ὁποίους ἡ βηματοδότηση ἀναμένεται νὰ εἶναι σπάνια. Ὡστόσο, δὲν θὰ ἦταν ἰδανικὴ γιὰ τὴ μεγάλη πλειοψηφία τῶν ἀσθενῶν, ὅπως,
π.χ. αὐτῶν μὲ σύνδρομο νοσοῦντος φλεβοκόμβου
ἢ διαταραχὲς κολποκοιλιακῆς ἀγωγιμότητας, οἱ
ὁποῖοι ὠφελοῦνται περισσότερο ἀπὸ τὴν ἐμφύτευση ἑνὸς διπλοεστιακοῦ συστήματος βηματοδότησης.13,15,18,19
Ἐπιπλέον, παρόλο ποὺ ἡ ἀσφάλεια καὶ ἡ
ἀποτελεσματικότητα ἔχει ἀποδειχθεῖ σὲ δύο μεγάλες πολυκεντρικὲς μελέτες (LEADLESS II καὶ
Micra Transcatheter Pacing Study) καὶ μία μικρότερη (LEADLESS), εἶναι ἀπαραίτητη ἡ περαιτέρω ἀξιολόγηση τῶν συστημάτων αὐτῶν σὲ τυχαιοποιημένες κλινικὲς μελέτες μεγάλης κλίμακας,
ἰδίως σὲ ὅτι ἀφορᾷ τὴ μακροχρόνια πρόγνωση,
γιὰ τὴν ὁποία δὲν ὑπάρχουν σήμερα δεδομένα.
Ἡ ἐξαγωγὴ τοῦ χρόνια ἐμφυτευμένου ἄνευ
καλωδίων βηματοδότη ἢ ἡ ἐγκατάλειψη καὶ ἡ ἐμφύτευση ἐπιπρόσθετα μιᾶς νέας συσκευῆς, μετὰ
τὴν ἐξάντληση τῆς γεννήτριας ἢ σὲ περίπτωση
δυσλειτουργίας τοῦ συστήματος, εἶναι ἕνα δίλημμα ποὺ παραμένει ἄλυτο. Ἐπιπρόσθετα, τὸ ἐρώτημα σχετικὰ μὲ τὸν ἀριθμὸ τῶν συσκευῶν, ποὺ
μποροῦν νὰ ἐμφυτευθοῦν στὴν ΔΚ, καὶ τὸ ἂν
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Πίνακας 3. Πιθανὰ πλεονεκτήματα καὶ μειονεκτήματα τῶν βηματοδοτῶν χωρὶς καλώδια.
Πλεονεκτήματα
Ἐξάλειψη πιθανῶν ἐπιπλοκῶν τῶν συμβατικῶν βηματοδοτῶν ποὺ σχετίζονται μέ:
• Φλεβικὴ πρόσβαση, χειρισμὸ τοῦ καλωδίου ἐντὸς τῶν
ἀγγείων καὶ ἐμφύτευσή του στὴν Δεξιὰ κοιλία (π.χ.
πνευμονοθώρακας, μετακίνηση καλωδίου, διάτρηση
καρδιᾶς/ ἐπιπωματισμός)
• Χρόνιες

ἐπιπλοκὲς ποὺ σχετίζονται μὲ τὸ βηματοδοτικὸ
καλώδιο (π.χ. φλεβικὴ θρόμβωση καὶ ἀπόφραξη, ἀνεπάρκεια τριγλώχινας βαλβίδας, λοιμώξεις)
• Ἐπιπλοκὲς σχετιζόμενες μὲ τὴν θήκη (π.χ. αἱμάτωμα,
διάβρωση τοῦ δέρματος, λοιμώξεις θήκης)

Μειονεκτήματα
Δεδομένα ποὺ ἀποδεικνύουν τὴν ἀσφάλεια καὶ τὴν ἀποτελεσματικότητα τοῦ συστήματος προέρχονται μόνο
ἀπὸ 3 μὴ τυχαιοποιημένες κλινικὲς μελέτες (LEADLESS,
LEADLESS II καὶ Micra Transcatheter Pacing Study).
Δὲν ὑπάρχουν δεδομένα σχετικὰ μὲ τὴ μακροχρόνια πρόγνωση (ἀσφάλεια καὶ ἀποτελεσματικότητα).

Αἰσθητικὸ πλεονέκτημα

Διαθέσιμος μόνο γιὰ κοιλιακὴ μονοεστιακὴ βηματοδότηση καὶ ἑπομένως προορίζεται γιὰ ἀσθενεῖς μὲ ἔνδειξη γιὰ
βηματοδότηση τύπου VVI (R).

Ἡ διάρκεια ζωῆς τῆς μπαταρίας εἶναι συγκρίσιμη ἢ μεγαλύτερη ἀπὸ ἐκείνη τῶν συμβατικῶν μονοεστιακῶν,
διαφλέβιων βηματοδοτῶν

Πιθανὲς ἀγγειακὲς ἐπιπλοκὲς ποὺ σχετίζονται μὲ τὴ θέση
μηριαίας πρόσβασης, λόγῳ τῶν μεγάλου μεγέθους καθετήρων καὶ θηκαριῶν (24-French γιὰ τὸ Micra-TPS καὶ
18-French γιὰ τὸ Nanostim-LCP).
Πιθανὴ βλάβη τοῦ μυοκαρδίου λόγῳ χειρισμοῦ τῶν μεγάλων καθετήρων στὴ δεξιὰ κοιλία.

Πιθανῶς, ἀσφαλὴς σὲ περίπτωση μαγνητικῆς τομογραφίας

Πιθανὸς κίνδυνος μετακίνησης τοῦ συστήματος ἀπὸ τὴ
θέση ἀρχικῆς ἐμφύτευσης καὶ ἐμβολισμοῦ συσκευῆς.

Πιθανῶς, λιγότερη ἔκθεση σὲ ἀκτινοβολία γιὰ τὸ προσωπικὸ ποὺ πραγματοποιεῖ τὴν ἐμφύτευση

Δυνητικὸς κίνδυνος γιὰ μυοκαρδιακὴ βλάβη καὶ περικαρδιακὴ συλλογὴ / ἐπιπωματισμὸ (πιθανῶς ὁ ἴδιος κίνδυνος μὲ τὶς ἐμφυτεύσεις συμβατικῶν βηματοδοτῶν).
Μακροπρόθεσμα δεδομένα γιὰ τὴν ἐξαγωγὴ τῶν χρονίως
ἐμφυτευμένων συσκευῶν (π.χ. σὲ περίπτωση μόλυνσης)
λείπουν, ἂν καὶ τὰ ὑπάρχοντα δεδομένα δείχνουν ἐπιτυχία στὴν ἀνάκτηση τῆς συσκευῆς στὴν ὀξεῖα φάση καὶ
ἐντὸς τοῦ πρώτου ἔτους μετὰ τὴν ἐμφύτευση.
Ἡ καλύτερη στρατηγικὴ γιὰ τὴ διαχείριση τῆς συσκευῆς,
μετὰ τὴν ἐξάντληση τῆς γεννήτριας, (π.χ. ἀφαίρεση τῆς
ὑπάρχουσας συσκευῆς ἢ ἐγκατάλειψή της καὶ ἐμφύτευση
νέου συστήματος ἄνευ καλωδίων) εἶναι ἄγνωστη.
Ἀπαιτεῖται εἰδικὴ ἐκπαίδευση γιὰ τοὺς καρδιολόγους
ποὺ πραγματοποιοῦν τὶς ἐμφυτεύσεις.

ὑπάρχει ἀλληλεπίδραση μεταξύ τους παραμένει,
ἐπίσης, ἀναπάντητο.13-15
Τέλος, τὸ κόστος τῶν νέων συστημάτων ἄνευ
καλωδίων παραμένει σημαντικὰ ὑψηλότερο, σὲ σύγκριση μὲ τὸ κόστος τῶν συμβατικῶν βηματοδοτῶν.
Τὰ πιθανὰ μειονεκτήματα τῶν βηματοδοτῶν
χωρὶς καλώδια συνοψίζονται στὸν Πίνακα 3.
Συμπεράσματα
Ἡ εἰσαγωγὴ τῶν συστημάτων βηματοδότησης

ἄνευ καλωδίων στὴν κλινικὴ πρακτική, ἀναμφισβήτητα σηματοδοτεῖ τὴν ἔναρξη μιᾶς νέας ἐποχῆς στὴ βηματοδότηση. Ὡστόσο, εἶναι ἀπαραίτητη ἡ περαιτέρω τεχνολογικὴ βελτίωση, ὅπως π.χ. ἡ
ἀνάπτυξη διπλοεστιακῶν βηματοδοτικῶν συστημάτων ἄνευ καλωδίων, προκειμένου νὰ βελτιωθεῖ
ἡ χρησιμότητά τους στὴν κλινικὴ πράξη.
Ἐπιπλέον, ἀπαιτοῦνται καὶ νέες τυχαιοποιημένες κλινικὲς μελέτες γιὰ τὴν περαιτέρω τεκμηρίωση τῆς μακροχρόνιας ἀποτελεσματικότη-
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τας καὶ ἀσφάλειας, καθὼς καὶ τῆς "δυνατότητας
ἀνάκτησης", ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ καθοριστεῖ, ἐὰν
τὰ συστήματα αὐτὰ θὰ εἶναι σὲ θέση νὰ ἀντικαταστήσουν τοὺς συμβατικοὺς διαφλέβιους καὶ
ἐπικαρδιακοὺς βηματοδότες. Παρὰ τὰ ζητήματα
ὅμως αὐτά, τὰ πρῶτα ἐνθαρρυντικὰ δεδομένα
ἔχουν ἤδη καταστήσει τὴν βηματοδότηση ἄνευ
καλωδίων ἕνα ἐπιπλέον ὅπλο στὴ φαρέτρα τῆς
ἐπεμβατικῆς Καρδιολογίας γιὰ τὴ θεραπεία τῶν
ἀσθενῶν, στοὺς ὁποίους ἔχει τεθεῖ ἡ ἔνδειξη γιὰ
ἐμφύτευση μονοεστιακοῦ βηματοδότη, εἰδικὰ σὲ
ἐκείνους μὲ δύσκολη φλεβικὴ ἀνατομία καὶ σὲ
ἐκείνους στοὺς ὁποίους δὲν εἶναι ἐφικτὸ νὰ τοποθετηθεῖ ἕνα συμβατικὸ διαφλέβιο βηματοδοτικὸ
σύστημα.
Ἀρχικὴ ἐμπειρία μὲ τὰ συστήματα βηματοδότησης ἄνευ καλωδίων στὴν Ἑλλάδα
Ἀναφέρουμε συνοπτικὰ τὶς πρῶτες ἕξι περιπτώσεις ἐμφύτευσης βηματοδοτικοῦ συστήματος
χωρὶς καλώδια (Micra™ Transcatheter Pacing
System, Medtronic, Minneapolis, MN, ΗΠΑ), ποὺ
ἔλαβαν χώρα στὸ ἐργαστήριο ἠλεκτροφυσιολογίας τοῦ Ἱπποκράτειου Γενικοῦ Νοσοκομείου Ἀθήνας μεταξὺ Ἀπριλίου καὶ Νοεμβρίου 2016. Λόγῳ
τοῦ σχετικὰ ὑψηλότερου κόστους τῶν συσκευῶν
αὐτῶν, σὲ σύγκριση μὲ τοὺς συμβατικοὺς βηματοδότες, ἡ χρήση τους ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι περιορισμένη στὴν Ἑλλάδα καὶ σήμερα οἱ ἐμφυτεύσεις
περιορίζονται κυρίως σὲ ἀσθενεῖς ποὺ ἀντιμετωπίζουν σοβαρὰ προβλήματα πρόσβασης, ποὺ
εἶναι ἀπίθανο νὰ ξεπεραστοῦν μὲ τὶς συμβατικὲς
τεχνικὲς ἐμφύτευσης. Τὰ δεδομένα τῶν ἀσθενῶν
μας παρουσιάζονται στὸν Πίνακα 4.
Ὁ πρῶτος ἀσθενὴς ἦταν ἄνδρας 78 ἐτῶν, ποὺ
παραπέμφθηκε ἀπὸ ἄλλο νοσοκομεῖο λόγῳ πολλαπλῶν συγκοπτικῶν ἐπεισοδίων, βραδυαρρυθμίας καὶ παύσεων ἄνω τῶν 5 δευτερολέπτων. Εἶχε
ἱστορικὸ ἰσχαιμικῆς μυοκαρδιοπάθειας, ποὺ ἀντιμετωπίστηκε μὲ ἐπέμβαση ἀορτοστεφανιαίας παράκαμψης (CABG) τὸ 1991, σοβαρὴ περιφερικὴ
ἀγγειακὴ νόσο, ἀγγειακὸ ἐγκεφαλικὸ ἐγκεφαλικὸ
ἐπεισόδιο 5 χρόνια πρὶν τὴν παραπομπή, χρόνια
νεφρικὴ ἀνεπάρκεια καὶ δυσλειτουργία καὶ διάταση τῆς δεξιᾶς κοιλίας, συνοδευόμενη ἀπὸ σοβαρὴ
ἀνεπάρκεια τῆς τριγλώχινας βαλβίδας. Ἐπιπλέον,
ἀναφέρεται στὸ ἱστορικὸ προηγηθεῖσα θρόμβωση
τῆς ἀριστερῆς ὑποκλείδιας φλέβας, ἐνῶ κατὰ τὴ
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διάρκεια προηγούμενης νοσηλείας σὲ νοσοκομεῖο,
ὁ ἀσθενὴς παρουσίασε ἐπιμόλυνση ἑνὸς φλεβικοῦ
καθετῆρα στὴ δεξιὰ ὑποκλείδια φλέβα μὲ ἀποτέλεσμα σηψαιμία. Λόγῳ τοῦ ὑψηλοῦ κινδύνου γιὰ
πιθανὲς ἀγγειακὲς ἐπιπλοκές, πραγματοποιήθηκε
ἐμφύτευση ἑνὸς συστήματος βηματοδότησης ἄνευ
καλωδίων στὴν κορυφὴ τῆς ΔΚ, σύμφωνα μὲ τὴν
τεχνικὴ ποὺ ἀναφέρθηκε προηγούμενα. Δὲν κατεγράφησαν ἐπιπλοκὲς κατὰ ἢ μετὰ τὴν ἐπέμβαση.
Ὁ ἀσθενὴς ἐξῆλθε ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο 4 ἡμέρες
μετὰ τὴν ἐμφύτευση. Οἱ παράμετροι βηματοδότησης καὶ αἴσθησης ἦσαν ἱκανοποιητικὲς μετὰ τὴν
ἐμφύτευση καὶ παρέμειναν σταθερὲς στὸν 1ο καὶ
6ο μῆνα παρακολούθησης.
Ὁ δεύτερος ἀσθενὴς ἦταν ἄνδρας 50 ἐτῶν,
μὲ ἱστορικὸ χρόνιας νεφρικῆς ἀνεπάρκειας, ὑπὸ
αἱμοκάθαρση, ἐξαιτίας σακχαρώδους διαβήτη
καὶ ἀρτηριακῆς ὑπέρτασης. Ὁ ἀσθενὴς παρουσίασε δυσλειτουργία τῆς ἀρτηριοφλεβικῆς fistula
αἱμοκάθαρσης, λόγῳ ἐπανειλημμένων λοιμώξεων
καὶ περιφερικῆς ἀρτηριακῆς ἀγγειακῆς νόσου. Ὡς
ἐκ τούτου, ἕνας μόνιμος καθετῆρας αἱμοκάθαρσης τοποθετήθηκε στὴ δεξιὰ ὑποκλείδια φλέβα,
ἀλλὰ δυστυχῶς, σύντομα, παρατηρήθηκε ἐπιμόλυνση τοῦ καθετῆρα καὶ ἀπόφραξη τοῦ ἀγγείου,
ἀκολουθούμενη ἀπὸ βακτηριακὴ ἐνδοκαρδίτιδα,
ποὺ εἶχε μὲ τὴ σειρά της ὡς ἀποτέλεσμα σοβαρὴ
ἀνεπάρκεια τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας. Ἡ φυσικὴ
βαλβίδα ἀντικαταστάθηκε ἀπὸ προσθετική, μεταλλικὴ ἀορτικὴ βαλβίδα, ἐνῶ ἡ αἱμοκάθαρση
ἐκτελοῦνταν μέσῳ καθετῆρα τοποθετημένου στὴν
ἀριστερὴ ὑποκλείδια φλέβα. Ἡ ἀντικατάσταση
τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας, δυστυχῶς, ἀκολουθήθηκε ἀπὸ πλήρη κολποκοιλιακὸ ἀποκλεισμό, ποὺ
ἀντιμετωπίστηκε μὲ ἐμφύτευση ἐπικαρδιακοῦ βηματοδότη. Ὡστόσο, ἕξι μῆνες μετὰ τὴν ἐμφύτευση
καταγράφηκε αὐξημένος οὐδὸς βηματοδότησης
τῶν ἐπικαρδιακῶν ἠλεκτροδίων (μπλὸκ ἐξόδου).
Λόγῳ αὐτοῦ τοῦ περίπλοκου ἱστορικοῦ, ἀποφασίστηκε ἡ ἐμφύτευση ἑνὸς βηματοδότη χωρὶς καλώδια. Τὸ σύστημα ἐμφυτεύθηκε μὲ ἐπιτυχία στὴν
περιοχὴ τῆς κορυφῆς τῆς ΔΚ χωρὶς ἐπιπλοκὲς καὶ
ὁ ἀσθενὴς ἔλαβε ἐξιτήριο 3 ἡμέρες μετὰ τὴν ἐμφύτευση. Οἱ παράμετροι βηματοδότησης καὶ αἴσθησης πρὶν ἀπὸ τὴν ἔξοδο ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο
καὶ 1 καὶ 6 μῆνες μετὰ τὴν ἐμφύτευση ἦσαν πολὺ
ἱκανοποιητικές. Δὲν ἀναφέρθηκαν συμπτώματα
ποὺ παραπέμπουν σὲ παρουσία συνδρόμου βημα-
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Πίνακας 4. Δεδομένα ἀσθενῶν ποὺ ἔλαβαν Βηματοδοτικὸ Σύστημα ἄνευ καλωδίων στὸ Γενικὸ
Νοσοκομεῖο Ἀθηνῶν Ἱπποκράτειο, μεταξὺ Ἀπριλίου- Νοεμβρίου 2016.

Ἡμερομηνία

Ἀσθενής 1

Ἀσθενής 2

Ἀσθενής 3

Ἀσθενής 4

Ἀσθενής 5

Ἀσθενής 6

Ἀπρίλιος 2016

Ἰούνιος 2016

Σεπτέμβριος
2016

Νοέμβριος 2016

Νοέμβριος
2016

Νοέμβριος
2016

78

50

72

64

65

77

Ἡλικία (y)
Ἔνδειξη γιὰ
βηματοδότηση

Συγκοπή,
ΠΚΚΑ
Βραδυαρρυθμία,
παύσεις >5sec

Συγκοπή,
Προσυγκοπή,
Βραδυαρρυθμία,
παύσεις 3sec

Συγκοπή,
ΠΚΚΑ

ΚΜ μὲ
βραδεῖα
κοιλιακὴ
ἀνταπόκριση,
ἐπιδείνωση
λειτουργικοῦ
σταδίου

Συγκοπή,
Βραδυαρρυθμία, παύσεις
4sec

Καρδιακὸς
ρυθμὸς

ΚΜ

ΦΡ

ΚΜ

ΦΡ

ΚΜ

ΚΜ

Προηγηθεῖσα
BE
προκαλοῦσα
ἀνεπάρκεια
Ἀορτικῆς
βαλβίδας/
Μεταλλικὴ
Προσθετικὴ
Ἀορτικὴ
Βαλβίδα

ΣΝ (CABG),
Ρευματικῆς
αἰτιολογίας
βαλβιδικὴ
καρδιακὴ νόσος
μιτροειδοῦς καὶ
ἀορτικῆς/
Βιολογικὴ
Προσθετικὴ
Ἀορτικὴ καὶ
Μιτροειδὴς
Βαλβίδα

Ὄχι

Ὄχι

Ρευματικῆς
αἰτιολογίας
βαλβιδικὴ
καρδιακὴ
νόσος/
Μεταλλικὴ
Προσθετικὴ
Μιτροειδὴς
Βαλβίδα,
Δυσλειτουργία
Ἀριστερῆς
Κοιλίας,
Δυσλειτουργία
καὶ διάταση
ΔΚ/
Σοβαροῦ
βαθμοῦ
ἀνεπάρκεια
τριγλώχινας

ΣΝ (CABG),
Ἱστορικὸ
Δυσλειτουργία
ὑποκείμενης
καρδιακῆς νόσου καὶ Διάταση ΔΚ,
Σοβαροῦ βαθμοῦ
ἀνεπάρκεια
τριγλώχινας

Προηγούμενη
ἐμφύτευση
βηματοδότη

Ὄχι

Ἐπικαρδιακὸς Ὄχι
βηματοδότης
(exit block)

Ὄχι

Ὄχι

Ὄχι

Λοιπὸ ἱστορικὸ

ΕΑΝ, ΠΑΝ

ΠΑΝ, ΑΥ, ΣΔ

ΕΑΝ, ΑΥ, ΣΔ,
ΠΑΝ

ΕΑΝ

Οὐδέν

Νεφρικὴ
λειτουργία

Μέτρια ΧΝΑ

ΧΝΑ (ὑπὸ
Ἤπια ΧΝΑ
Α/Δ διὰ τῆς
ἀριστερῆς
ὑποκλειδίου
φλέβας)Δυσλειτουργία
περιφερικῆς
fistula

ΧΝΑ (ὑπὸ Α/Δ
διὰ τῆς ἀριστερῆς ὑποκλειδίου φλέβας)

Φυσιολογική

Μέτρια ΧΝΑ

Προβλήματα
πρόσβασης στὸ
σύστημα τῆς
ἄνω κοίλης
φλέβας

Θρόμβωση
ἀριστερῆς
ὑποκλειδίου
φλέβας,
Προηγηθεῖσα
λοίμωξη
διαφλέβιου
καθετῆρα
στὴν δεξιὰ
ὑποκλείδιο
φλέβα

Ἀπόφραξη
δεξιᾶς
ὑποκλειδίου
φλέβας

Οὐδέν

Χωρὶς
πρόσβαση
λόγῳ
ἀνατομικῶν
προβλημάτων

Θρόμβωση
ἀριστερῆς
ὑποκλειδίου
φλέβας,
Προηγηθεῖσα λοίμωξη
διαφλέβιου
καθετῆρα
στὴν δεξιὰ
ὑποκλείδιο
φλέβα

ΑΥ, Ἀναιμία/
ΜΔΣ

Σύνδρομο ΑΚΦ/
Θρομβωμένο
φλεβικὸ stent
στὴν ΑΚΦ
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Ἀσθενής 1

Ἀσθενής 2

Ἀσθενής 3

Ἀσθενής 4

Ἀσθενής 5

Ἀσθενής 6

Παράμετροι Αἴσθησης καὶ Βηματοδότησης (πρὸ ἐξόδου)
5

6

5

7

6

6

1
(εὖρος παλμοῦ
0.4-ms)

1.2
(εὖρος παλμοῦ
0.4-ms)

0.7
(εὖρος παλμοῦ
0.4-ms)

1.3
(εὖρος παλμοῦ
0.4-ms)

0.7
(εὖρος παλμοῦ
0.4-ms)

1.1
(εὖρος παλμοῦ
0.4-ms)

Ἀντίσταση
(Ohms)

650

500

800

550

600

700

Κατώτατο Ὅριο
ΚΣ (bpm)

60

60

60

60

60

60

Ποσοστόὸ βηματοδότησης (%)

70

100

70

100

80

75

Τιμὴ R-wave (mv)
Οὐδὸς Βηματοδότησης (V)

Παράμετροι Αἴσθησης καὶ Βηματοδότησης (Follow-up)
Τιμὴ R-wave (mv)

7

8

8

9

7

9

Οὐδὸς
Βηματοδότησης
(V)

0.8
(εὖρος παλμοῦ
0.4-ms)

0.9
(εὖρος παλμοῦ
0.4-ms)

0.6
(εὖρος παλμοῦ
0.4-ms)

1.1
(εὖρος παλμοῦ
0.4-ms)

0.7
(εὖρος παλμοῦ
0.4-ms)

0.9
(εὖρος παλμοῦ
0.4-ms)

Ἀντίσταση
(Ohms)

600

500

700

550

600

650

Κατώτατο Ὅριο
ΚΣ (bpm)

60

60

60

60

60

60

Ποσοστὸ
βηματοδότησης
(%)

60

100

70

100

75

60

ΠΚΚΑ: Πλήρης Κολποκοιλιακὸς Ἀποκλεισμός, ΚΜ: Κολπικὴ Μαρμαρυγή, Φλεβοκομβικὸς ρυθμός, ΣΝ: Στεφανιαία Νόσος,
CABG: Coronary Artery Bypass Grafting, ΔΚ: Δεξιὰ κοιλία, BE: Βακτηριακὴ Ἐνδοκαρδίτιδα, ΕΑΝ: Ἐγκεφαλικὴ Ἀγγειακὴ
Νόσος, ΠΑΝ: Περιφερικὴ Ἀγγειακὴ Νόσος, ΑΥ: Ἀρτηριακὴ Ὑπέρταση, ΣΔ: Σακχαρώδης Διαβήτης, ΜΔΣ: Μυελοδυσπλαστικὸ
Σύνδρομο, ΧΝΑ: Χρόνια Νεφρικὴ Ἀνεπάρκεια, Α/Δ: Αἱμοδιάλυση, ΑΚΦ: Ἄνω Κοίλη Φλέβα, ΚΣ: Καρδιακὴ Συχνότητα

τοδότη, ἂν καὶ ὁ ἀσθενὴς παρέμεινε σὲ φλεβοκομβικὸ ρυθμό.
Ὁ τρίτος ἀσθενὴς ἦταν ἄνδρας ἡλικίας 72
ἐτῶν, μὲ προσθετικὲς βιολογικὲς βαλβῖδες μιτροειδοῦς καὶ ἀορτικῆς, λόγῳ ρευματικῆς βαλβιδικῆς
καρδιακῆς νόσου. Ἠχοκαρδιογραφικὰ διαπιστώθηκε καλὴ λειτουργία τῶν προσθετικῶν βαλβίδων.
Ἀπὸ τὸ ἱστορικό, ἐπίσης, ἀναφέρεται ἡ παρουσία
στεφανιαίας νόσου, ἀντιμετωπισθεῖσα χειρουργικὰ μὲ ἐπέμβαση ἀορτοστεφανιαίας παράκαμψης
(CABG), καθὼς καὶ χρόνια κολπικὴ μαρμαρυγή.
Ἐπιπλέον, ἀναφέρεται ἱστορικὸ συνδρόμου ἄνω
κοίλης φλέβας, μὴ-κακοήθους αἰτιολογίας, ποὺ
διαγνώστηκε 4 ἔτη πρὶν ἀπὸ τὴν παραπομπὴ σὲ
ἐμᾶς καὶ ἀντιμετωπίστηκε μὲ τοποθέτηση φλεβικοῦ stent, ποὺ δυστυχῶς θρομβώθηκε λίγο μετὰ
μετὰ τὴν ἐπέμβαση. Τοὺς τελευταίους 3 μῆνες πρὶν
τὴν παραπομπὴ στὸ νοσοκομεῖο μας, ὁ ἀσθενὴς

παρουσίασε 3 συγκοπτικὰ καὶ ἀρκετὰ προσυγκοπτικὰ ἐπεισόδια. Σὲ ἔλεγχο μὲ 24ωρη περιπατητικὴ ἠλεκτροκαρδιογραφικὴ καταγραφὴ Holter
διαπιστώθηκε βραδυκαρδία καὶ παύσεις μέγιστης
διάρκειας 3 δευτερολέπτων. Λόγῳ τοῦ προηγουμένως ἀναφερθέντος ἱστορικοῦ, ἀποφασίστηκε
καὶ σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση ἡ ἐμφύτευση ἑνὸς συστήματος βηματοδότησης χωρὶς καλώδια. Ὁ βηματοδότης τοποθετήθηκε στὸ μεσοκοιλιακὸ διάφραγμα καὶ τόσο ἡ ἐπέμβαση ὅσο καὶ ἡ μετέπειτα
παραμονὴ στὸ νοσοκομεῖο ἦταν ἀνεπίπλεκτη. Ὁ
ἀσθενὴς ἔλαβε ἐξιτήριο 3 ἡμέρες μετὰ τὴν ἐμφύτευση, ἐνῶ οἱ παράμετροι βηματοδότησης καὶ αἴσθησης ἦσαν ἱκανοποιητικὲς τόσο κατὰ τὴν ἔξοδο
καθὼς καὶ 1 καὶ 3 μῆνες μετὰ τὴν ἐμφύτευση.
Ὁ τέταρτος ἀσθενὴς ἦταν ἕνας ἄνδρας ἡλικίας 64 ἐτῶν, μὲ ἱστορικὸ χρόνιας νεφρικῆς ἀνεπάρκειας, ὑπὸ αἱμοδιύλιση μέσῳ μόνιμου καθετῆρα

31

ΚΑΡΔΙΑ & ΑΓΓΕΙΑ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

στὴν ἀριστερὴ ὑποκλείδιο φλέβα, προγενέστερου
ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου ποὺ ὁδήγησε σὲ μόνιμη
δεξιὰ ἡμιπάρεση, ἀρτηριακῆς ὑπέρτασης, σακχαρώδους διαβήτη καὶ σοβαρῆς περιφερικῆς ἀρτηριακῆς νόσου. Τὸ λειτουργικὸ στάδιο τοῦ ἀσθενοῦς
ἐπιδεινώθηκε 1 μῆνα πρὶν τὴν ἐμφάνιση στὸ νοσοκομεῖο μας καί, ἐπιπλέον, ἀναφέρονταν 2 συγκοπτικὰ ἐπεισόδια, τὸ ἕνα ἀπὸ τὰ ὁποῖα προκάλεσε
τραυματισμὸ στὸ κεφάλι. Τὸ ἠλεκτροκαρδιογράφημα 12 ἠλεκτροδίων ἔδειξε πλῆρες κολποκοιλιακὸ ἀποκλεισμό, μὲ κοιλιακὸ συχνότητα 40 παλμοὺς/λεπτό. Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ διπλοεστιακὸς
βηματοδότης θὰ ἦταν ἡ προτιμώμενη ἐπιλογή, σὲ
αὐτὴ τὴν περίπτωση ἀποφασίστηκε ἡ ἐμφύτευση,
ἐναλλακτικά, ἑνὸς συστήματος βηματοδότησης
ἄνευ καλωδίων λόγῳ τοῦ ἱστορικοῦ τοῦ ἀσθενοῦς.
Ὁ βηματοδότης ἐμφυτεύτηκε στὸ τοίχωμα τοῦ μεσοκοιλιακοῦ διαφράγματος. Ὁ ἀσθενὴς εἶχε μιὰ
ὁμαλὴ παραμονὴ στὸ νοσοκομεῖο καὶ ἐξῆλθε ἀπὸ
αὐτὸ 3 ἡμέρες μετὰ τὴν ἐμφύτευση. Οἱ παράμετροι
βηματοδότησης καὶ αἴσθησης ἦσαν ἱκανοποιητικὲς
κατὰ τὴν ἔξοδο καὶ παρέμειναν σταθερὲς 1 καὶ 3
μῆνες μετὰ τὴν ἐμφύτευση. Παρὰ τὴν παρουσία
φλεβοκομβικοῦ ρυθμοῦ, δὲν ὑπῆρχαν συμπτώματα
ἐνδεικτικὰ συνδρόμου βηματοδότη.
Ὁ πέμπτος ἀσθενὴς ἦταν ἄνδρας 65 ἐτῶν, μὲ
ἱστορικὸ χρόνιας κολπικῆς μαρμαρυγῆς, μὲ ἀργὴ
κοιλιακὴ ἀνταπόκριση καὶ συχνὲς παύσεις, ποὺ
παραπέμφθηκε ἀπὸ ἄλλο νοσοκομεῖο. Ὁ ἀσθενὴς
εἶχε ἐπίσης ὑποστεῖ ἀγγειακὸ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο 6 μῆνες πρὶν ἀπὸ τὴν παραπομπή. Τοὺς
τελευταίους μῆνες πρὸ τῆς ἐμφάνισης στὸ νοσοκομεῖο μας, τὸ λειτουργικὸ στάδιο τοῦ ἀσθενοῦς
ἐπιδεινώθηκε, ἐνῶ σὲ 24ωρη περιπατητικὴ ἠλεκτροκαρδιογραφικὴ καταγραφὴ ἐπιβεβαιώθηκε ἡ
παρουσία κολπικῆς μαρμαρυγῆς μὲ ἀργὴ κοιλιακὴ ἀνταπόκριση. Ἡ ἐμφύτευση ἑνὸς συμβατικοῦ
βηματοδοτικοῦ συστήματος ἐπιχειρήθηκε στὸ νοσοκομεῖο ἀπὸ τὸ ὁποῖο παραπέμφθηκε ὁ ἀσθενής.
Ὡστόσο, κατὰ τὴν ἐμφύτευση παρουσιάστηκαν
σοβαρὲς δυσκολίες πρόσβασης στὸ σύστημα τῆς
ἄνω κοίλης φλέβας, λόγῳ ἀνατομικῶν παραλλαγῶν καί, δυστυχῶς, ἡ ἐμφύτευση ἐπιπλήχτηκε ἐπιπλέον μὲ αἱμο-πνευμονοθώρακα. Ἀποφασίστηκε
ἡ τοποθέτηση ἑνὸς συστήματος ἄνευ καλωδίων, ἡ
ὁποία πραγματοποιήθηκε, παρομοίως μὲ τὶς προηγούμενες περιπτώσεις, στὴν κορυφὴ τῆς ΔΚ. Ἡ

παραμονή του στὸ νοσοκομεῖο ἦταν ἄνευ ἐπιπλοκῶν καὶ ὁ ἀσθενὴς ἐξῆλθε 3 ἡμέρες μετὰ τὴν ἐμφύτευση. Οἱ παράμετροι βηματοδότησης καὶ αἴσθησης ἦσαν ἱκανοποιητικὲς κατὰ τὴν ἔξοδο, καθὼς
καὶ τὸν 1ο καὶ 3ο μῆνα παρακολούθησης.
Ὁ ἕκτος ἀσθενὴς ἦταν γυναῖκα 77 χρονῶν, μὲ
ἱστορικὸ ρευματικῆς βαλβιδικῆς καρδιακῆς νόσου
καὶ μεταλλικὴ προσθετικὴ μιτροειδῆ βαλβίδα. Ἡ
ἠχοκαρδιογραφία ἀποκάλυψε μέτριου βαθμοῦ
συστολικὴ δυσλειτουργία τῆς ἀριστερῆς κοιλίας,
δυσλειτουργία καὶ διάταση τῆς δεξιᾶς κοιλίας
καὶ σοβαροῦ βαθμοῦ ἀνεπάρκεια τῆς τριγλώχινας
βαλβίδας. Ἡ προσθετικὴ βαλβίδα στὴ θέση τῆς μιτροειδοῦς ἦταν καλῶς λειτουργοῦσα. Ἡ ἀσθενὴς
παρουσίασε πολλαπλὰ συγκοπτικὰ ἐπεισόδια,
βραδυαρρυθμία καὶ παύσεις διάρκειας 4 δευτερολέπτων. Ἐπιπλέον, ἀπὸ τὸ ἱστορικὸ ἀναφέρονταν χρόνια νεφρικὴ ἀνεπάρκεια, θρόμβωση τῆς
ἀριστερῆς ὑποκλείδιας φλέβας καὶ προηγηθεῖσα
ἐπιμόλυνση ἑνὸς φλεβικοῦ καθετῆρα στὴ δεξιὰ
ὑποκλείδια φλέβα. Λόγῳ τοῦ ἱστορικοῦ ἀποφασίστηκε ἡ ἐμφύτευση ἑνὸς συστήματος βηματοδότησης ἄνευ καλωδίων, ποὺ πραγματοποιήθηκε στὴν
κορυφὴ τῆς δεξιᾶς κοιλίας, χωρὶς ἐπιπλοκές. Ἡ
ἀσθενὴς ἐξῆλθε ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο 3 ἡμέρες μετὰ
τὴν ἐμφύτευση, μὲ ἱκανοποιητικὲς παραμέτρους
βηματοδότησης καὶ αἴσθησης. Οἱ μετρήσεις 1 καὶ
6 μῆνες μετὰ κατέγραψαν σταθερὲς παραμέτρους.
Συμπερασματικά, παρὰ τὶς οἰκονομικὲς δυσκολίες ποὺ ἀντιμετωπίζουν σήμερα ὅλα τὰ συστήματα ὑγείας, λόγῳ τῆς αὐξανόμενης ἀνάπτυξης
καὶ εἰσαγωγῆς νέων καὶ δαπανηρῶν τεχνολογιῶν
στὴν ἰατρική, τὰ βηματοδοτικὰ συστήματα ἄνευ
καλωδίων ἔχουν θέση στὴν καθ’ ἡμέρα πράξη,
ὑπὸ τὴν προϋπόθεση τῆς υἱοθέτησης μιᾶς ὀρθολογικῆς καὶ ἐξατομικευμένης προσέγγισης. Ἡ χρήση
τῶν νέων αὐτῶν τεχνολογικῶν ἐπιτευγμάτων
εἶναι συμβατὴ μὲ τοὺς κανόνες τῆς βιοηθικῆς καὶ
θὰ πρέπει νὰ γίνεται, ἐπὶ τοῦ παρόντος, κυρίως
γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς στοὺς ὁποίους δὲν εἶναι ἐφικτὴ
ἡ ἐμφύτευση τῶν συμβατικῶν βηματοδοτῶν, καὶ
πάντα μετὰ ἀπὸ τὴν κατάλληλη ἐκπαίδευση τῶν
ἰατρῶν ποὺ ἀναλαμβάνουν αὐτὲς τὶς ἐπεμβάσεις.
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