Ιπποκρατης χθες - σημερα - αυριο
Βαγοτονία (παρασυμπαθητικοτονία): τρέχουσα θεώρηση.
Διονύσιος Λευθεριώτης, Ἐπιμελητὴς Α´, Β´ Πανεπιστημιακὴ Καρδιολογικὴ Κλινική, Γ.Ν.Α. “Ἀττικόν”.
Βαγοτονία ἢ παρασυμπαθητικοτονία εἶναι ἡ διαταραχὴ
στὴν ἰσορροπία τοῦ αὐτονόμου νευρικοῦ συστήματος, κατὰ
τὴν ὁποία ἔναντι τοῦ συμπαθητικοῦ ἐπικρατεῖ τὸ παρασυμπαθητικὸ σκέλος, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν βραδυκαρδία, τὴν
ὑπόταση ἢ τὸ συνδυασμὸ τῶν δύο αὐτῶν φαινομένων.
Ἡ κατάσταση αὐτὴ
ἐκδηλώνεται σὰν
ἀδυναμία, ζάλη,
λιποθυμικὴ τάση
ἢ λιποθυμία (συγκοπτικὴ κρίση). Ἡ
λιποθυμία, στὴν περίπτωση αὐτὴ, ὀφείλεται στὴ μειωμένη
παροχὴ αἵματος
πρὸς τὸν ἐγκέφαλο καὶ ἐπανέρχεται
χωρὶς θεραπευτικὲς παρεμβάσεις ἢ
ἰδιαίτερους ἰατρικοὺς χειρισμούς.
Αὐτό γίνεται μόλις
ὁ πάσχων ἔλθει σὲ
ὁριζόντια θέση,
εἴτε λόγῳ ἀπώλειας συνείδησης καὶ
πτώσης, εἴτε λόγῳ
προδρόμων συμπτωμάτων, ποὺ τὸν προειδοποιοῦν καὶ τοῦ
δίνουν χρόνο νὰ καθίσει ἢ νὰ ξαπλώσει.
Ἡ βαγοτονία ἐμφανίζεται συνήθως μὲ τὶς ἑξῆς κλινικὲς
μορφές:
1. Τὴν παρασυμπαθητικοτονικὴ συγκοπτικὴ κρίση,
ποὺ συμβαίνει σὲ παρατεταμένη ὄρθια στάση, συνήθως
ὑπὸ συνθῆκες ὑψηλῆς θερμοκρασίας μετὰ ἀπὸ σωματικὴ
κόπωση, ὅπως ἐπίσης σὲ ἀφυδάτωση, ἔντονο πόνο, σὲ
ἰατρικὸ περιβάλλον (θέα αἵματος, ἰατρικῆς βελόνας, ὀδοντιατρεῖο) ἢ σὲ ἔντονη συναισθηματικὴ φόρτιση (φόβος,
δυσάρεστη εἴδηση κ.ἄ.).
2. Τὸ σύνδρομο ὑπερευαίσθητου καρωτιδικοῦ
βολβοῦ, ποὺ ὀφείλεται σὲ ὑπερ-ευαισθησία τῶν ὑποδοχέων πιέσεως τῶν καρωτίδων καὶ ἐκδηλώνεται μὲ ζάλη ἢ
λιποθυμία μετὰ ἀπὸ ἀπότομη στροφὴ τῆς κεφαλῆς ἢ μὲ
τὴν ἐφαρμογὴ πίεσης στὸν τράχηλο (π.χ. ἀπὸ στενὸ γιακὰ
ἢ γραβάτα).
3. Τὴν περιστασιακὴ συγκοπή, ποὺ ἐκδηλώνεται

ὅπως καὶ οἱ ἄλλες μορφές, ἀλλὰ μετὰ ἀπὸ πολὺ σαφὲς
καὶ εὐδιάκριτο αἴτιο, ὅπως ὁ ἔντονος βῆχας, πολὺ φαγητό,
ἡ νυκτερινὴ κυρίως διούρηση κ.ἄ.
Ἡ βαγοτονία εἶναι τὸ πιὸ συχνὸ αἴτιο συγκοπῆς, ἰδίως
σὲ ἄτομα κάτω των 40 ἐτῶν, ἐνῶ σὲ μεγαλύτερες ἡλικίες,
παρότι παραμένει
ἡ πιθανότερη αἰτία
ἀπώλειας συνείδησης, θὰ πρέπει νὰ
ἐλέγχεται ἐκτενέστερα, ὥστε νὰ ἀποκλειστεῖ ἄλλο αἴτιο,
σχετιζόμενο μὲ καρδιαγγειακὲς ἢ ἄλλες
παθήσεις, οἱ ὁποῖες
ἐμφανίζονται μὲ τὴν
πάροδο τῶν χρόνων.
Ἡ ἐμφάνιση τῆς βαγοτονικῆς συγκοπῆς
παρουσιάζει μεγαλύτερη συχνότητα
στὴν προεφηβικὴ
καὶ ἐφηβικὴ ἡλικία,
καθὼς καὶ μετὰ τὴ
μέση ἡλικία. Συχνά,
παρατηρεῖται περιοδικότητα στὴν ἐκδήλωση βαγοτονίας μὲ
συσσώρευση ἐπεισοδίων σὲ διάστημα μερικῶν μηνῶν,
αὐτὰ ἀκολουθοῦνται
ἐπὶ μῆνες ἢ καὶ ἔτη χωρὶς συμπτώματα καὶ ἐπανεμφάνιση
τῶν παρασυμπαθητικῶν ἐκδηλώσεων γιὰ διάστημα μερικῶν μηνῶν. Σὲ ἀρκετοὺς ἀσθενεῖς, ἡ ἐμφάνιση νέων
ἐπεισοδίων συμπίπτει μὲ περιόδους κόπωσης, ἄγχους ἢ
συναισθηματικῆς ἀστάθειας. Τὸ σύνδρομο ὑπερευαίσθητου καρωτιδικοῦ βολβοῦ ἐμφανίζεται μετὰ τὴν τέταρτη δεκαετία τῆς ζωῆς καὶ δὲν ἀφορᾶ σὲ νεότερα ἄτομα.
Τὸ λεπτομερὲς ἱστορικὸ ἀποτελεῖ τὸν ἀκρογωνιαῖο
λίθο τῆς διάγνωσης γιὰ τὴ βαγοτονικὴ συγκοπὴ καὶ περιλαμβάνει πληροφορίες γιὰ τὶς συνθῆκες πρὶν τὸ ἐπεισόδιο, τοὺς χαρακτῆρες καὶ τὰ πρόδρομα συμπτώματα τοῦ
ἐπεισοδίου, τὴν περίοδο ἀποκατάστασης καὶ γενικότερα
στοιχεῖα γιὰ τὴν κατάσταση τῆς ὑγείας τοῦ ἀσθενοῦς.
Αὐτόπτες μάρτυρες μπορεῖ νὰ φανοῦν χρήσιμοι γιὰ τὴν
παροχὴ τέτοιων πληροφοριῶν. Ὁ ἀρχικὸς καρδιολογικὸς
ἔλεγχος περιλαμβάνει τὴ φυσικὴ ἐξέταση, τὸ ἠλεκτροκαρ85

διογράφημα καὶ τὸ ἠχοκαρδιογράφημα, ἀναλόγως τῆς
περιπτώσεως. Ἐὰν χρειαστεῖ περαιτέρω ἔλεγχος, αὐτὸς
ἐνδέχεται νὰ συμπεριλάβει τὴ δοκιμασία κοπώσεως, τὴν
24ωρη καταγραφὴ καρδιακοῦ ρυθμοῦ (Holter) καὶ σὲ εἰδικὲς περιπτώσεις τὸν ἠλεκτροφυσιολογικὸ ἔλεγχο, τὸν
ἔλεγχο ἰσχαιμίας καὶ ἀπεικονιστικὲς μεθόδους (ἀξονικὴ
τομογραφία ἢ μαγνητικὴ τομογραφία).
Ἡ δοκιμασία ἀνακλίσεως εἶναι χρήσιμη διαγνωστικὴ μέθοδος, ποὺ χρησιμοποιεῖται κυρίως σὲ περιπτώσεις
ὑποτροπιάζουσας συγκοπτικὴς κρίσης καὶ μιμεῖται τὶς συνθῆκες παρασυμπαθητικοτονίας. Ὁ ἀσθενὴς παραμένει
γιὰ ἀρκετὰ λεπτὰ σὲ σχεδὸν ὄρθια θέση, πάνω σε μία
ἀνακλινόμενη κλίνη καὶ παρακολουθεῖται αἱμοδυναμικὰ
γιὰ ἐνδεχόμενη ἀναπαραγωγὴ τῶν κλινικῶν του συμπτωμάτων. Ἡ δοκιμασία εἶναι ἐνδεικτικὴ τῆς διάγνωσης, ἐὰν
ἀποκλειστοῦν οἱ ὑπόλοιπες πιθανὲς αἰτίες.
Ἡ μάλαξη τοῦ καρωτιδικοῦ βολβοῦ χρησιμοποιεῖται
ἐπίσης γιὰ τὴν ἀναπαραγωγὴ τῶν συμπτωμάτων ἀσθενῶν
ἄνω τῶν 40 ἐτῶν μὲ ὑπερευαίσθητο καρωτιδικὸ βολβὸ καὶ
τὴν ἐπιβεβαίωση τῆς διάγνωσης.
Σὲ περιπτώσεις σποραδικῶν ἐπεισοδίων συγκοπῆς,
ποὺ παραμένουν χωρὶς διευκρινισθεῖσα αἰτιολογία, χρησιμοποιεῖται ἐξέταση ἐπὶ μακρὰ περίοδο μηνῶν ἢ ἐτῶν.
Ἐδῶ ἡ ἐξέταση συνήθως γίνεται μέχρι τρία ἔτη μὲ ἐνέσιμο
ὑποδορίως καταγραφέα καρδιακοῦ ρυθμοῦ, πολὺ μικρὸ
σὲ μέγεθος, ποὺ δὲν ἐπηρεάζει τὴν καθημερινὴ ζωὴ καὶ τὶς
λοιπὲς ἐξετάσεις. Ὁ καταγραφέας τοποθετεῖται καὶ ἀφαιρεῖται εὔκολα, ἐντὸς ὀλίγων λεπτῶν.
Ἡ θεραπευτικὴ προσέγγιση τῶν βαγοτονικῶν ἐκδηλώσεων ξεκινᾶ μὲ τὴν διαβεβαίωση γιὰ τὴν καλοήθεια τῶν
ἐπεισοδίων καὶ τὴν ἔγκαιρη ἀναγνώριση τῶν προδρόμων
συμπτωμάτων καὶ τῶν ἐκλυτικῶν παραγόντων. Ἔτσι, δίδεται
χρόνος γιὰ τὴν ἔγκαιρη μετάβαση στὴν ὕπτια θέση καὶ
ἀποφεύγονται οἱ συνθῆκες ποὺ προκαλοῦν τὰ ἐπεισόδια.
Ἡ σωματικὴ ἄσκηση καὶ ἡ ἐξοικείωση μὲ τὴν ὄρθια θέση,
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καθὼς καὶ σωματικοὶ χειρισμοί, ὅπως τὸ βαθὺ κάθισμα,
μπορεῖ νὰ ἀποτρέψουν αὐτές τὶς λιποθυμικὲς κρίσεις.
Ἀγγειοσυσπαστικὰ φάρμακα φαίνεται ὅτι βελτιώνουν
τὴν ἐμφάνιση συγκοπτικῶν ἐπεισοδίων, ἀλλὰ ἡ ἀνταπόκριση εἶναι ἐξατομικευμένη καὶ μὴ προβλέψιμη ἐκ τῶν
προτέρων. Ἀντικαταθλιπτικὰ φάρμακα μπορεῖ νὰ ἔχουν
ὠφέλιμο ἀποτέλεσμα σὲ ἄτομα ποὺ ἐκδηλώνουν παρασυμπαθητικοτονία ὑπὸ συνθῆκες ἄγχους ἢ ψυχικῆς καταπόνησης. Ἡ θεραπεία γίνεται κατὰ τὶς περιόδους ἐξάρσεως
τῶν συμπτωμάτων καὶ διακόπτεται ἀργότερα. Δὲν εἶναι
ἀπαραίτητη ἡ θεραπεία γιὰ ὅλους τοὺς ἀσθενεῖς καὶ δὲν
χορηγεῖται ἐφ᾽ ὅρου ζωῆς.
Ἡ καρδιακὴ βηματοδότηση ἀναφέρεται συχνὰ ὡς
ἀναγκαία θεραπεία ἀπὸ μὴ εἰδικούς, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα ἀφορᾶ σὲ ἐλάχιστους ἀσθενεῖς, οἱ ὁποῖοι ἐμφανίζουν ἀποδεδειγμένα βαγοτονία τύπου σοβαρῆς βραδυκαρδίας. Ἡ ἀπόδειξη αὐτοῦ τοῦ γεγονότος δὲν εἶναι
εὔκολη, ἀφ᾽ ἑνὸς διότι δὲν εἶναι δυνατὴ ἡ καταγραφὴ
τοῦ καρδιακοῦ ρυθμοῦ σὲ κάθε ἐπεισόδιο συγκοπῆς, ἀφ᾽
ἑτέρου ἐπειδὴ κάθε συγκοπτικὸ ἐπεισόδιο ἐκδηλώνεται μὲ
διαφορετικὸ τύπο, π.χ. μὲ βραδυκαρδία ἢ μὲ προεξάρχουσα τὴν ὑπόταση, χωρὶς σημαντικὴ μείωση τῶν καρδιακῶν
παλμῶν. Ἔτσι, ἡ μὴ ἐπιλεγμένη τοποθέτηση βηματοδότη
ἐνδέχεται νὰ μὴν βοηθᾶ στὴν πρόληψη συγκοπτικῶν ἐπεισοδίων. Σὲ ὅσους τελικῶς ἐπιλεγεῖ ἡ ἐμφύτευση βηματοδότη, ἐφαρμόζονται εἰδικοὶ βηματοδοτικοὶ ἀλγόριθμοι
ἀντιρρόπησης τοῦ μηχανισμοῦ τῆς βαγοτονίας.
Τελευταίως, δοκιμάζονται καὶ ἄλλες θεραπευτικὲς τεχνικές, ὅπως ἡ ἀνώδυνη κατάλυση μὲ ἠλεκτρικὸ ρεῦμα τῶν
ἐπικαρδιακῶν νευρικῶν ἀπολήξεων, τὰ ἀποτελέσματα τῆς
ὁποίας μελετῶνται. Ἡ τρέχουσα θεώρηση τῆς βογοτονίας
συνοψίζεται στὴν πεποίθηση ὅτι πρόκειται γιὰ καλόηθες
φαινόμενο, ποὺ δὲν ἐπηρεάζει τὴν πρόγνωση τῶν πασχόντων καὶ ἀποτελεῖ ἁπλῶς προσαρμοστικὸ μηχανισμὸ τοῦ
ἀνθρώπου στὴν ὄρθια στάση. 

