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Εἰσαγωγή

Η

περίπτωση αὐτὴ ἀφορᾶ σὲ δύο ἄρρενα ἀδέρφια, ἡλικίας 17 (Χ.Λ) καὶ 13
(Χ.Δ) ἐτῶν, ποὺ παρουσιάστηκαν στὸ
Εἰδικὸ Κέντρο Καρδιᾶς Ἀθλητῶν καὶ Νέων
(ΕΚΚΑΝ) στὰ πλαίσια ἐλέγχου πιθανοῦ συνδρόμου Brugada. Ἀναφέρεται οἰκογενειακὸ ἱστορικὸ
πρόσφατα διαγνωσμένου συνδρόμου Brugada
στὸν πατέρα. Τὰ ἐξεταζόμενα ἄτομα εἶναι ἀσυμ
πτωματικά, χωρὶς ἐπεισόδιο συγκοπῆς ἤ ἀπώλειας συνείδησης ἤ ἐπεισόδια αἰσθήματος παλμῶν,

μὲ φυσιολογικὸ κλινικὸ καὶ παρακλινικὸ ἔλεγχο
(ὑπερηχοκαρδιογράφημα καρδιᾶς καὶ 24ωρη περιπατητικὴ ἠλεκτροκαρδιογραφία), μὲ ἐξαίρεση
τὴν ἠλεκτροκαρδιογραφικὴ εἰκόνα, ὅπου ἀναγνωρίζονται μὴ εἰδικὰ εὑρήματα.
Συγκεκριμένα καταγράφεται φλεβοκομβικὸς
ρυθμὸς μὲ διφασικὰ κύματα Τ στὴν ἀπαγωγὴ
V1 γιὰ τὸν 17χρονο καὶ διφασικὰ κύματα T στὶς
ἀπαγωγὲς V1 καὶ V2 γιὰ τὸ 13χρονο, ἀντίστοιχα
(Εἰκόνα 1 καὶ 2), δηλαδὴ μὴ εἰδικὰ εὑρήματα πού
μπορεῖ συχνὰ νὰ παρατηροῦνται σὲ παιδιὰ καὶ
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Ἠλεκτροκαρδιογράφημα Χ.Δ. 17 ἐτῶν

Εἰκόνα 1: Ἠλεκτροκαρδιογράφημα νεαροῦ Χ.Λ. 17 ἐτῶν. Φλεβοκομβικὸς ρυθμὸς μὲ διφασικὰ Τ στὴν ἀπαγωγὴ V1.
Ἠλεκτροκαρδιογράφημα Χ.Δ. 13 ἐτῶν

Εἰκόνα 2: Ἠλεκτροκαρδιογράφημα νεαροῦ Χ.Δ. 13 ἐτῶν. Φλεβοκομβικὸς ρυθμὸς μὲ διφασικὰ Τ στὶς ἀπαγωγὲς V1
καὶ V2.

ἐφήβους ὡς παραλλαγὲς τῆς φυσιολογικῆς ἠλεκτροκαρδιογραφικῆς ἀπεικόνισης (juvenile ECG
pattern, νεανικὸ πρότυπο ΗΚΓράφημα)1,2 καὶ δὲν
συνιστοῦν τυπικὴ ἠλεκτροκαρδιογραφικὴ εἰκόνα
Brugada τύπου 1 ἤ 2 κατὰ τὴν τοποθέτηση τῶν
ἠλεκτροδίων, εἴτε στὸ 4ο μεσοπλεύριο διάστημα
εἴτε στὸ 2ο ἤ 3ο μεσοπλεύριο διάστημα.3,4

Tὸ σύνδρομο Brugada ἀποτελεῖ μία διαυλοπάθεια, ποὺ χαρακτηρίζεται ἀπὸ ανάσπαση, μὲ
ἰδιαίτερους χαρακτῆρες τοῦ ST διαστήματος στὶς
δεξιὲς προκάρδιες ἀπαγωγές.5,6 Παρόλο ποὺ κληρονομεῖται μὲ τὸν αὐτοσωματικὸ ἐπικρατοῦντα
χαρακτῆρα, οἱ κλινικὲς ἐκδηλώσεις εἶναι πιὸ συχνὲς στοὺς ἐνήλικες καὶ 8 φορὲς συχνότερες στοὺς
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ἄνδρες ἀπὸ ὅτι στὶς γυναῖκες.7 Ἡ ἐπίπτωση τοῦ
συνδρόμου Brugada (μὲ πιὸ συχνὸ τὸν τύπο 1) μὲ
κλινικὰ συμπτώματα ὑπολογίζεται σὲ 1 στὰ 5.00010.000 ἄτομα στὶς δυτικὲς χῶρες ἤ καὶ περισσότερο στὴν νότιο Ἀσία. Ἡ φαινοτυπικὴ ἔκφραση
τοῦ Brugada εἶναι πιὸ συχνὴ στοὺς ἐνήλικες, μὲ
συχνότερη ἐμφάνιση στὰ ἄτομα ἡλικίας 25-60
ἐτῶν, ἐνῶ εἶναι σπάνια στὰ παιδιά.8 Ἐντούτοις,
ὑπάρχει καὶ ἕνα ποσοστὸ ἕως 4,3% τῶν ἀρρυθμιολογικῶν ἐπεισοδίων, ποὺ συμβαίνει σὲ ἄτομα
ἡλικίας νεότερα τῶν 16 ἐτῶν.9 Ὁ πυρετός, ἡ ὑπερβολικὴ κατανάλωση ἀλκοὸλ καὶ τὰ μεγάλα γεύματα ἀποτελοῦν ἐρεθίσματα, πού ἀποκαλύπτουν
ἠλεκτροκαρδιογραφικὲς ἀλλοιώσεις τύπου 1 καὶ
προδιαθέτουν σὲ κοιλιακὴ μαρμαρυγή. Ἡ ἐπίπτωση ἀρρυθμιολογικῶν συμβαμάτων (ἐμμένουσα κοιλιακὴ ταχυκαρδία, κοιλιακὴ μαρμαρυγὴ ἤ
αἰφνίδιος καρδιακὸς θάνατος) σὲ ἀσθενεῖς μὲ σύνδρομο Brugada ἦταν 13,5% ἐτησίως σὲ ἀσθενεῖς
μὲ ἱστορικὸ αἰφνίδιου καρδιακοῦ θανάτου, 3,2%
ἐτησίως σὲ ἀσθενεῖς μὲ συγκοπτικὸ ἐπεισόδιο καὶ
1% ἐτησίως σὲ ἀσυμπτωματικοὺς ἀσθενεῖς.10
Ἡ σταδιοποίηση κινδύνου βασίζεται σὲ κλινικὲς παραμέτρους καὶ κυρίως στὴν ὕπαρξη συμ
πτωμάτων. Ἱστορικὸ αἰφνίδιου θανάτου ἤ/καὶ
συγκοπῆς αὐξάνει τὴν πιθανότητα ἐμφάνισης
δυνητικὰ ἐπικίνδυνων ἀρρυθμιολογικῶν συμβαμάτων.7 Ὁ ρόλος παρακλινικῶν ἐξετάσεων,
συμπεριλαμβανομένης τῆς ἠλεκτροφυσιολογικῆς
μελέτης, εἶναι ἀμφιλεγόμενος.5
Διάγνωση
Ἡ διάγνωση τοῦ συνδρόμου πλέον βασίζεται στὴν ἐντόπιση ἀνάσπασης, αὐτόματης ἤ προκλητῆς (μὲ χορήγηση ἀντιαρρυθμικῶν κλάσης Ι),
≥2mm τοῦ τμήματος ST μὲ μορφολογία τύπου 1
(coved type) σὲ τουλάχιστον μία ἀπὸ τὶς δεξιὲς
ἀπαγωγὲς (V1, V2) μὲ τὴν τοποθέτηση αὐτῶν στὸ
2ο, 3ο ἤ 4ο μεσοπλεύριο διάστημα.3 Στὸ παρελθὸν
ἦταν ἀπαραίτητη καὶ ἡ παρουσία κλινικῶν κριτηρίων, οἱ ὁποῖες ὅμως δὲν ἀναφέρονται στὸν διαγνωστικὸ ἀλγόριθμο στὶς τελευταῖες Εὐρωπαϊκὲς
Kατευθυντήριες Ὁδηγίες τοῦ 2015.11
Γενετικὸς ἔλεγχος γιὰ τὴ διάγνωση τοῦ συνδρόμου Brugada. Ὑπάρχει θέση;
Τὸ 1998, ἀναφέρθηκε γιὰ πρώτη φορά ὅτι
τὸ ὑπεύθυνο γονίδιο, ποὺ κωδικοποιεῖ τὴν ὑπο-
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μονάδα Α (alpha-subunit) τῆς ἀντλίας νατρίου,
τὸ SCN5A, σχετίζεται μὲ τὸ σύνδρομο Brugada.
Ὡστόσο, μεταλλάξεις τοῦ γονιδίου αὐτοῦ βρίσκονται μόνο στὸ 20-25% τῶν ἀσθενῶν.12 Ὡς ὑπεύθυνος μηχανισμὸς θεωρεῖται ἡ μείωση τῆς εἰσόδου
νατρίου στὰ κύτταρα.13 Τὶς τελευταῖες δύο δεκα
ετίες, ἔχουν ἀνευρεθεῖ πάνω ἀπὸ 12 ὑπεύθυνα
γονίδια, τὰ ὁποῖα κωδικοποιοῦν τὶς ἀντλίες νατρίου, ἀσβεστίου καὶ καλίου ἤ πρωτεΐνες πού
σχετίζονται μὲ αὐτὲς (Πίνακας 1)10. Ὁ γενετικὸς
ἔλεγχος δὲν συμπεριλαμβάνεται σαφῶς στὸν διαγνωστικὸ ἀλγόριθμο, ἀλλὰ ἡ ἀναγνώριση μίας
αἰτιολογικῆς μετάλλαξης μπορεῖ νὰ βοηθήσει
στὴν ἐπιβεβαίωση μίας ἀμφίβολης διάγνωσης. Σὲ
οἰκογένειες μὲ γνωστὸ ὑποκείμενο αἰτιολογικὸ
γονιδιακὸ ἔλλειμμα θὰ μποροῦσε νὰ καθορίσει σὲ
ποιοὺς ἀσθενεῖς πρέπει νὰ παρθοῦν προφυλακτικὰ μέτρα καὶ ποιοί πρέπει νὰ παρακολουθοῦνται
συστηματικά. Μεταλλάξεις στὸ SCN5A εὐθύνονται γιὰ τὴν πλειονότητα περιπτώσεων συνδρόμου Brugada μὲ θετικὸ γενετικὸ ἔλεγχο (>75%).
Ὡστόσο, ὅπως ἀναφέρθηκε παραπάνω, μόνο στὸ
25% ἀνευρίσκεται γνωστὴ αἰτιολογικὴ μετάλλαξη γιὰ τὸ γονίδιο αὐτό. Συνεπῶς, τὸ μεγαλύτερο
ποσοστὸ τῶν περιπτώσεων μὲ διεγνωσμένο σύνδρομο Brugada παραμένει γενετικὰ ἀκαθόριστο.2
Μεταλλάξεις, ποὺ ὁδηγοῦν σὲ ἀπώλεια λειτουργίας τῆς ἀντλίας νατρίου, μποροῦν νὰ ἀναγνωριστοῦν σὲ περιπτώσεις ἀσθενῶν μὲ διαταραχὲς
ἀγωγῆς τοῦ ἐρεθισματαγωγοῦ συστήματος,14 ἐνῶ
μεταλλάξεις στὸ γονίδιο τῆς ἀντλίας ἀσβεστίου
σχετίζονται μὲ βραχὺ QT διάστημα.15
Προγνωστικὲς καὶ θεραπευτικὲς προεκτάσεις γενετικοῦ ἐλέγχου στὸ σύνδρομο Brugada
Δεδομένα, ποὺ νὰ συνδέουν τὴν πρόγνωση
μὲ τὸ γενετικὸ προφὶλ εἶναι σπάνια στὴ βιβλιογραφία. Δὲν ἔχουν ἀναφερθεῖ διαφορετικὲς ἐκδηλώσεις τοῦ συνδρόμου ἀνάλογα μὲ τὶς διάφορες
μεταλλάξεις γονιδίων, ἐνῶ σὲ μετα-ανάλυση τῶν
Gehi καὶ συν. δὲν φαίνεται νὰ ὑπάρχει διαφορὰ
στὴν κλινικὴ εἰκόνα, ἀνάλογα μὲ τὸ ἂν ἐμπλέκεται ἤ ὄχι τὸ γονίδιο τῆς SCN5A.7 Ὡστόσο, σὲ μία
ὑποομάδα ἀσθενῶν, μὲ μετάλλαξη τοῦ γονιδίου
τῆς ἀντλίας SCN5A, φάνηκε ὁριακὰ καλύτερη
πρόγνωση σὲ περιπτώσεις ἀσθενῶν μὲ μεταλλαγὴ μόνο μίας βάσης, συγκριτικὰ μὲ αὐτοὺς ὅπου
ἡ μετάλλαξη ὁδηγεῖ σὲ ἐλλειμματικὴ πρωτεΐνη.16
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Πίνακας 1: Ἀναγνωρισμένα γονίδια ποὺ συνδέονται μὲ τὸ σύνδρομο Brugada
Ἀντλία ἰόντων
Γονίδιο
% ἐμφάνισης
Νατρίου  	
SCN5A
20–25 (Καυκάσια φυλὴ)
		
10-15 (Ἀσιατικὴ φυλὴ)
SCN1B
1–2
SCN2B
Σπάνια
SCN3B
Σπάνια
SCN10A
2.5–16
Πρωτεΐνες σχετιζόμενες
RANGRF
Σπάνια
μὲ τὴν ἀντλία νατρίου
SLMAP
Σπάνια
PKP2
Σπάνια
G3PD1L
2.5
Ἀσβεστίου
CACNA1C
6-7
CACNB2b
4-5
CACNA2D
Σπάνια
Καλίου
ABCC9
4-5
KCND3
Σπάνια
KCNE3
<1
KCNJ8	 Σπάνια
KCNH2
1-2

Ἡ τελευταία σχετίζεται ἐπίσης μὲ μεγαλύτερη καθυστέρηση τῆς ἠλεκτρικῆς ἀγωγιμότητας. Καθὼς
δὲν ὑπάρχει προγνωστικὴ ἀξία τοῦ γενετικοῦ
ἐλέγχου, ἡ παρουσία ὑπεύθυνης μετάλλαξης δὲν
ἐπηρεάζει τὴ θεραπεία. Ὡστόσο, σὲ ἀσυμπτωματικὰ ἄτομα, ποὺ φέρουν μετάλλαξη τοῦ γονιδίου
SCN5A, συνιστᾶται ἡ ἀποφυγὴ ἤ καὶ ἡ πρόληψη
πυρετοῦ μὲ τὴν ἔγκαιρη χρήση ἀντιπυρετικῆς θεραπείας, ἐνῶ φάρμακα πού μειώνουν τὴν εἴσοδο
νατρίου στὸ κύτταρο θὰ πρέπει νὰ ἀποφεύγονται
στοὺς ἀσθενεῖς αὐτούς, ἀνεξαρτήτως κλινικῆς ἤ
ἠλεκτροκαρδιογραφικῆς εἰκόνας.17 Βέβαια οἱ συστάσεις αὐτὲς ἰσχύουν γιὰ ὅλους τοὺς ἀσθενεῖς,
ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὰ ἀποτελέσματα τοῦ γενετικοῦ
ἐλέγχου.
Σύμφωνα μὲ τὰ ἀνωτέρω, ὁ γενετικὸς ἔλεγχος
θὰ μποροῦσε νὰ φανεῖ χρήσιμος γιὰ κάθε ἀσθενή, στὸν ὁποῖο τίθεται ἡ κλινικὴ ὑποψία μὲ βάση
τὴν κλινικὴ ἐξέταση, τὸ κλινικὸ καὶ οἰκογενειακὸ
ἱστορικὸ καὶ τὴν ἠλεκτροκαρδιογραφικὴ εἰκόνα
(ἠλεκτροκαρδιογράφημα ἠρεμίας ἤ μετὰ ἀπὸ δοκιμασία πρόκλησης μὲ χορήγηση προκαϊναμίδης)
(τάξη ΙΙα), ἐνῶ δὲν ἐνδείκνυται (τάξη ΙΙΙ) γιὰ ἐξε-

ταζόμενους μὲ τύπου 2 ἤ 3 ἠλεκτροκαρδιογραφικὴ εἰκόνα. Τέλος, γενετικὸς ἔλεγχος συνιστᾶται
στὰ μέλη τῆς οἰκογένειας καὶ στοὺς συγγενεῖς αʹ
βαθμοῦ μετὰ ἀπὸ διάγνωση συνδρόμου Brugada
μὲ αἰτιολογικὴ μετάλλαξη (τάξη Ι).18
Ἑπομένως, στὶς περιπτώσεις πού ἐξετάζουμε, ἔχει ἔνδειξη ἡ διενέργεια γενετικοῦ ἐλέγχου
στὰ τέκνα, ἂν τὸ πάσχον ἄτομο (ἐν προκειμένῳ
ὁ πατέρας) ἔχει γνωστὴ σαφῆ αἰτιολογικὴ μετάλλαξη. Ὡστόσο, ἀκόμα καὶ ὁ ἀρνητικὸς γενετικὸς
ἔλεγχος δὲν πρέπει νὰ ἐπηρεάσει τὴν σύσταση
γιὰ ἀποφυγὴ παραγόντων κινδύνου ἤ ἐπικοινωνία μὲ τὸν καρδιολόγο σὲ κάθε περίπτωση ἐμφάνισης ὕποπτου συμπτώματος (αἴσθημα παλμῶν,
δύσπνοια ἤ/καὶ ἐπεισόδιο ἀπώλειας συνείδησης).
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