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Συχνὲς ἰδιοπαθεῖς ἔκτακτες κοιλιακὲς συστολὲς: Συνέπειες
στὴν πρόγνωση τῶν ἀσθενῶν καὶ ἀντιμετώπισή τους.
Σωκράτης Παστρωμᾶς

Ἀναπληρωτὴς Διευθυντὴς Α΄ Καρδιολογικοῦ Τμήματος Ἠλεκτροφυσιολογίας καὶ Βηματοδότησης,
Ἑρρῖκος Ντυνὰν Hospital Center.
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ἱ ἔκτακτες κοιλιακὲς συστολὲς (ΕΚΣ) ἀποτελοῦν μία ἀπὸ
τὶς συχνότερες ἀρρυθμίες στοὺς ἐνήλικες καὶ ἐμφανίζονται τόσο σὲ ἀσθενεῖς μὲ δομικὴ καρδιοπάθεια ὅσο καὶ
σὲ ἀνθρώπους ὑγιεῖς χωρὶς κανένα καρδιολογικὸ ἱστορικό.
Πρόκειται γιὰ συστολές, ποὺ παρεμβάλλονται οὐσιαστικὰ
στὸ φυσιολογικὸ ρυθμό, προκαλώντας ἕνα σύμπτωμα
''κενοῦ'' ἤ ''χτύπου'', ὅπως χαρακτηριστικὰ ἀναφέρεται ἀπὸ
τοὺς ἀσθενεῖς, ἀλλὰ μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ πλήρως ἀσυμπτωματικὲς καὶ νὰ ἀνακαλύπτονται σὲ τυχαῖο καρδιολογικὸ
ἔλεγχο. Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τοὺς ἀσθενεῖς μὲ ὀργανικὴ καρδιοπάθεια, δηλαδὴ ἀσθενεῖς μὲ ἔμφραγμα μυοκαρδίου, καρδιακὴ
ἀνεπάρκεια καὶ ἄλλες μυοκαρδιοπάθειες, οἱ ΕΚΣ, ὅταν εἶναι
συχνὲς καὶ μὲ διαφορετικὲς μορφολογίες, συνοδεύονται
συχνὰ ἀπὸ αὐξημένο ἀρρυθμικὸ κίνδυνο. Στὴν πλειονότητα,
ὅμως, τῶν περιπτώσεων, οἱ συχνὲς ΕΚΣ ἐμφανίζονται σὲ
ἀσθενεῖς χωρὶς ὀργανικὴ καρδιοπάθεια καὶ τότε χαρακτηρίζονται ὡς ἰδιοπαθεῖς κοιλιακὲς ἔκτακτες συστολές, ἔχοντας
συγκεκριμένα χαρακτηριστικὰ τόσο ἠλεκτροκαρδιογραφικὰ
ὅσο καὶ κλινικά. Οἱ ἀσθενεῖς, στὴν πλειονότητα τῶν περιπτώσεων, δὲν ἔχουν κίνδυνο αἰφνιδίου καρδιακοῦ θανάτου καὶ
οἱ ΕΚΣ θεωροῦνται καλοήθεις. Ἐμφανίζονται κύρια στὶς ἡλικίες μεταξὺ 20 καὶ 50 ἐτῶν καὶ εἶναι πιὸ συχνὲς στὶς γυναῖκες.
Ἡ προέλευσή τους εἶναι συνήθως ἀπὸ τὸ χῶρο ἐξόδου τῆς
δεξιᾶς κοιλίας (60-80% τῶν περιπτώσεων) καὶ πιὸ σπάνια
ἀπὸ τὸ χῶρο ἐξόδου τῆς ἀριστερῆς κοιλίας. Σπανιότερα,
οἱ ΕΚΣ μπορεῖ νὰ προέρχονται ἀπὸ ἄλλες ἀνατομικὲς δομὲς
τοῦ μυοκαρδίου, ὅπως εἶναι οἱ θηλοειδεῖς μύες, τὸ ἐπικάρδιο ἤ τὸ σύστημα ἰνῶν Purkinje τῆς ἀριστερῆς κοιλίας. Μὲ
τὴ διενέργεια ἑνὸς ἁπλοῦ ἠλεκτροκαρδιογραφήματος 12
ἀπαγωγῶν μποροῦμε νὰ ἐντοπίσουμε, μὲ μεγάλη σχετικὰ
ἀκρίβεια, τὴν ἑστία προέλευσης τῶν ΕΚΣ. Συνήθως, οἱ ΕΚΣ
ἐξαφανίζονται σὲ ὑψηλὲς καρδιακὲς συχνότητες >100 bpm
καὶ σπανιότερα ἐκδηλώνονται μὲ τὴ μορφὴ ἐμμένουσας
κοιλιακῆς ταχυκαρδίας. Ἕνα ποσοστὸ τῶν ἀσθενῶν δηλώνουν ἀσυμπτωματικοί, ἄν καὶ ἡ λήψη ἑνὸς λεπτομεροῦς
καρδιολογικοῦ ἱστορικοῦ μπορεῖ νὰ ἀποκαλύψει συμπτώματα, ὅπως, π.χ. εὔκολη κόπωση.
Τὰ ἐρωτήματα ποὺ τίθενται, ἑπομένως, εἶναι ἀφενὸς
ποιοί ἀσθενεῖς πρέπει νὰ λάβουν θεραπεία καί, ἀφετέρου
ποιά εἶναι ἡ ἐνδεδειγμένη θεραπεία. Σύμφωνα μὲ τὶς τελευταῖες κατευθυντήριες ὁδηγίες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας, ἀσθενεῖς μὲ συχνὲς ἰδιοπαθεῖς ἔκτακτες
κοιλιακὲς συστολές, ἐφόσον ἔχουν συμπτώματα, θὰ πρέπει

νὰ λαμβάνουν θεραπεία. Αὐτὴ εἶναι εἴτε φαρμακευτική, συνηθέστερα μὲ β-αποκλειστὲς ἤ ἀποκλειστὲς διαύλων ἀσβεστίου, εἴτε ἐπεμβατικὴ μὲ κατάλυση (ablation) μὲ ὑψίσυχνο
ρεῦμα. Ἡ ἀνταπόκριση στὴ φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ εἶναι συνήθως πτωχή, μιᾶς καὶ τὰ ποσοστὰ ἀποτελεσματικότητας
στὴ βιβλιογραφία ἀναφέρονται κάτω τοῦ 50%. Ἀντίθετα,
τὸ ablation συνοδεύεται ἀπὸ μεγαλύτερα ποσοστὰ ἐλάττωσης τοῦ φορτίου τῶν ΕΚΣ, πού, εἰδικὰ στὴν περίπτωση
προέλευσής τους ἀπὸ τὸ χῶρο ἐξόδου τῆς δεξιᾶς κοιλίας,
φτάνουν τὸ 90-95%.
Γιὰ πολλὰ χρόνια ἡ ἐμφάνιση ἰδιοπαθῶν ΕΚΣ, σὲ ἀσθενεῖς χωρὶς δομικὴ καρδιοπάθεια, θεωροῦνταν καλοήθεις,
χωρὶς αὐξημένο κίνδυνο. Πλέον, μὲ βάση πολλὲς κλινικὲς
μελέτες, ξέρουμε πὼς τὸ αὐξημένο φορτίο ΕΚΣ, σὲ συμπτωματικοὺς ἀσθενεῖς, σχετίζεται μακροχρόνια μὲ αὐξημένο
κίνδυνο ἐμφάνισης καρδιακῆς ἀνεπάρκειας καὶ αὐξημένα
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ποσοστὰ νοσηρότητας. Ἡ μορφὴ τῆς καρδιακῆς ἀνεπάρκειας, ποὺ ἐμφανίζεται στὴν κατηγορία αὐτὴ τῶν ἀσθενῶν,
ἀποδίδεται μὲ τὸν ὅρο ''ταχυ-μυοκαρδιοπάθεια''. Ἡ ἀκριβὴς
αἰτιολογία τῆς ταχυ-μυοκαρδιοπάθειας καὶ ἡ παθοφυσιολογία της δὲν εἶναι ἀπόλυτα κατανοητὴ στὴ βιβλιογραφία.
Αὐτὸ ποὺ συμβαίνει εἶναι πὼς ἡ ἠλεκτρικὴ ἐνεργοποίηση
τῆς καρδιᾶς, μέσῳ τῶν κοιλιακῶν συστολῶν, ὁδηγεῖ σὲ μία
μορφὴ δυσσυγχρονισμοῦ τῆς ἀριστερῆς κοιλίας τῆς καρδιᾶς, μὲ συνέπεια τὴν ἐλάττωση τῆς λειτουργικότητάς της
καὶ τὴν ἐμφάνιση συμπτωμάτων καρδιακῆς ἀνεπάρκειας,
ὅπως εἶναι ἡ εὔκολη κόπωση καὶ ἡ δύσπνοια. Τὸ ὅριο τοῦ
ποσοστοῦ τῶν ΕΚΣ, ἐπὶ τοῦ συνολικοῦ ἀριθμοῦ συστολῶν,
σὲ 24ωρη καταγραφὴ Holter, πάνω ἀπὸ τὸ ὁποῖο αὐξάνει
ὁ κίνδυνος ἐμφάνισης ταχυ-μυοκαρδιοπάθειας, εἶναι τὸ
10%, σύμφωνα μὲ τὴ βιβλιογραφία. Σὲ πρόσφατες μελέτες
φάνηκε, πὼς ὁ κίνδυνος αὐξάνεται σημαντικότερα, ὅταν τὸ
ποσοστὸ τῶν ΕΚΣ εἶναι μεγαλύτερο τοῦ 20%.
Ἡ ἀντιμετώπιση τῆς ταχυ-μυοκαρδιοπάθειας γίνεται,
κατὰ κύριο λόγο, μὲ τὸ ablation τῶν ΕΚΣ. Αὐτὸ γίνεται μὲ τὴ
χρήση συστημάτων ἠλεκτροανατομικῆς χαρτογράφησης
καὶ εἰδικοὺς καθετῆρες, ποὺ μᾶς βοηθᾶνε νὰ ἐντοπίσουμε,
μὲ μεγάλη ἀκρίβεια, τὸ σημεῖο ἀπὸ τὸ ὁποῖο προέρχονται οἱ
ΕΚΣ καὶ στὴ συνέχεια νὰ τό καυτηριάσουμε. Ὁ στόχος εἶναι
ἰδανικὰ ἡ ἐξάλειψη τῶν ΕΚΣ ἤ ἡ ἐλάττωση τοῦ φορτίου τῆς
ἀρρυθμίας. Καὶ στὶς δυὸ περιπτώσεις, ἐφόσον ἡ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια ὀφείλεται ἀποκλειστικὰ στὸ μεγάλο φορτίο
ΕΚΣ, παρατηρεῖται ἄμεση βελτίωση τῆς λειτουργικότητας
τῆς καρδιᾶς ἐντὸς τῶν πρώτων δύο ἑβδομάδων καὶ περαιτέρῳ βελτίωση τοῦ κλάσματος ἐξώθησης τῆς ἀριστερῆς
κοιλίας, τὸ ἑπόμενο χρονικὸ διάστημα, ποὺ ἰδανικὰ φυσιολογικοποιεῖται. Ταυτόχρονα, παρατηρεῖται ἄμεση βελτίωση
τῆς κλινικῆς εἰκόνας καὶ τῶν συμπτωμάτων τοῦ ἀσθενοῦς.
Στὶς κλινικὲς μελέτες, ποὺ συγκρίθηκε ἡ χορήγηση φαρμάκων (β-αποκλειστές ἤ ἀναστολεῖς διαύλων ἀσβεστίου) μὲ τὸ
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ablation, σὲ ἀσθενεῖς μὲ ταχυ-μυοκαρδιοπάθεια, καταγράφηκε σαφὴς ὑπεροχὴ τοῦ ablation, σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὴ φυσιολογικοποίηση τῆς καρδιακῆς λειτουργίας. Δὲν πρέπει ἀκόμη
νὰ παραβλέπουμε, πὼς τὰ προαναφερθέντα φάρμακα, σὲ
μακροχρόνια χορήγηση, σχετίζονται σὲ κάποιους ἀσθενεῖς
μὲ παρενέργειες, ὅπως, π.χ. φλεβοκομβικὴ βραδυκαρδία
ἤ αἴσθημα εὔκολης κόπωσης. Ἐπιπλέον, τὸ ablation στὶς
ἡμέρες μας εἶναι μία πολὺ ἀσφαλὴς ἐπέμβαση, ποὺ γίνεται
μόνο μὲ τοπικὴ ἀναισθησία καὶ μὲ ἐξαιρετικὰ χαμηλὸ ποσοστὸ ἐπιπλοκῶν, οἱ ὁποῖες σχετίζονται κύρια μὲ τὸ σημεῖο
τῆς ἀγγειακῆς προσπέλασης στὰ μηριαῖα ἀγγεῖα καὶ εἶναι
ἀπόλυτα ἀντιμετωπίσιμες. Ἐπιπλέον, στὰ σύγχρονα ἠλεκτροφυσιολογικὰ ἐργαστήρια ἀντιμετωπίζουμε πλέον, μὲ μεγάλα
ποσοστὰ ἐπιτυχίας καὶ ἀσφάλειας, περιπτώσεις ἀσθενῶν,
ποὺ ἡ προέλευση τῶν ΕΚΣ εἶναι ἀπὸ τὸ ἐπικάρδιο, ἀπὸ τὸ
ἐξωτερικὸ κέλυφος, δηλαδή, τῆς καρδιᾶς. Μποροῦμε νὰ
προσεγγίσουμε τὸ ἐπικάρδιο, πάλι μὲ τοπικὴ ἀναισθησία καὶ
παρακέντηση ὑποξιφοειδικὰ (κάτω δηλαδὴ ἀπὸ τὸ στέρνο),
ὁπότε μὲ τὴ χρήση κατάλληλου καθετῆρα κάνουμε ἐπικαρδιακὴ χαρτογράφηση τῶν ΕΚΣ, ἐντοπίζοντας πάλι τὴν ἑστία
τους, τὴν ὁποία καὶ καυτηριάζουμε στὴ συνέχεια.
Συνοψίζοντας, πρέπει νὰ τονίσουμε, πὼς οἱ ἰδιοπαθεῖς
ΕΚΣ εἶναι συνήθως καλοήθεις, ὅταν, ὅμως, εἶναι πολὺ
συχνές, καὶ προκαλοῦν συμπτώματα στὸν ἀσθενή, ἀπαιτοῦν ἀντιμετώπιση. Ἐπιπλέον, σὲ τέτοιες περιπτώσεις αὐξάνει
ἡ πιθανότητα ἐμφάνισης ταχυ-μυοκαρδιοπάθειας, μὲ τὸν
ἀσθενῆ νὰ ἔχει κλινικὴ εἰκόνα καρδιακῆς ἀνεπάρκειας. Θεραπευτικὰ τὸ ablation ὑπερτερεῖ τῆς φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς,
ἰδίως ὅταν αὐτὴ ἔχει ἀποτύχει, καὶ θὰ πρέπει νὰ ἐφαρμόζεται
πάντα στοὺς ἀσθενεῖς αὐτοὺς μετὰ ἀπὸ σωστὴ ἀξιολόγηση
ὅλων τῶν παραμέτρων, ἀπὸ τὸ ἠλεκτροκαρδιογράφημα,
τὸ Holter ρυθμοῦ 24ωρου καὶ τὸ ὑπερηχοκαρδιογράφημα, ὅπως συστήνεται ἄλλωστε καὶ ἀπὸ τὶς κατευθυντήριες
ὁδηγίες. 

