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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

 Το  νοσοκομείο  Freeman Hospital στο  Newcastle-upon-Tyne,  στη  Βορειοανατολική

Αγγλία,  είναι  Πανεπιστημιακό  Νοσοκομείο  τριτοβάθμιας  φροντίδας  με  πολύ  ανεπτυγμένο

Καρδιοχειρουργικό και Αρρυθμιολογικό κέντρο αναφοράς. Στο πανεπιστημιακό καρδιολογικό

τμήμα του (Αcademic Cardiology) όπου εργαζόμουν ως  Specialist Registrar in Cardiology και

Research Fellow in Electrophysiology υπό  τη  διεύθυνση  του  αείμνηστου  διευθυντού  μου

καθηγητή  Professor R.  W.  Campbell, υπήρχε ειδικό ενδιαφέρον για τις κοιλιακές ταχυκαρδίες

και  έτσι  δόθηκε  στο  συγκεκριμένο  κέντρο  μεγάλη  ώθηση  στην  ανάπτυξη  ειδικών  τεχνικών

κατάλυσης  κοιλιακών  ταχυκαρδιών  διακαθετήριων  και  χειρουργικών  (αντιαρρυθμική

χειρουργική θεραπεία). 

Το Καρδιολογικό Τμήμα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου Πατρών υπό το

διευθυντή  και  αγαπητό  καθηγητή  κο  Α.  Σ.  Μανώλη  με  ανεπτυγμένο  το  τμήμα

Ηλεκτροφυσιολογίας  είναι  το  τμήμα,  στο  οποίο  εργάζομαι  σαν  επιμελήτρια  καρδιολόγος-

ηλεκτροφυσιολόγος από το Μάη του 1997. 

Το ερευνητικό  μέρος  της  μελέτης  ολοκληρώθηκε στο Πανεπιστημιακό  Καρδιολογικό

τμήμα (Academic Cardiology Department) του Νοσοκομείου Freeman Hospital Newcastle upon

Tyne της Μεγάλης Βρεττανίας υπό τη διεύθυνση του αείμνηστου δσκάλου μου Καθηγητή R.W.

Campbell,  διακεκριμένου  αρρυθμιολόγου  αλλά  και  γενικά  μιάς  πολύ  χαρισματικής

προσωπικότητας που δυστυχώς έφυγε  νωρίς και  κατά την ειρωνία της τύχης αβοήθητος από

αιφνίδιο θάνατο, στην πρόληψη του οποίου είχε αφιερωθεί επιστημονικά, και χωρίς να έχει τη

μία ευκαιρία που ήθελε να δώσει σε όλους τους ασθενείς του. Θα του είμαι πάντα ευγνώμων για

τις  ευκαιρίες,  που  μου  έδωσε  και  την  εμπιστοσύνη,  που  μου  έδειχνε  κατά  τη  διάρκεια  της

θητείας μου κοντά του. Ο ενθουσιασμός του και το ανήσυχο πνεύμα του ήταν κίνητρο για όλους

όσους εργάζονταν μαζί του. 
Την επίβλεψη της μελέτης είχαν οι  Consultants και  Senior Lecturers in Cardiology Dr

Stephen S Furniss και  Dr John P Bourke, άξιοι συνεχιστές της παράδοσης του τμήματος που

διηύθυνε  ο  εκλιπών,  στους  οποίου  θέλω να  εκφράσω  τη  βαθειά  μου  ευγνωμοσύνη  για  την

εμπιστοσύνη που μου έδειξαν από την αρχή της συνεργασίας μας και τον ενθουσιασμό και την

εμπειρία  που μου  μετέδωσαν κατά τη διάρκεια της  εκπαίδευσης  μου στο μαγικό κόσμο της

ηλεκτροφυσιολογίας.  Οι  αμέτρητες  ώρες  ομαδικής  αγωνίας  και  κούρασης  μέσα  στην

ακτινοβολία  ακόμη και  στις  αργίες,  όταν  υπήρχε  εισαγωγή ασθενούς  με  αδιάκοπη κοιλιακή
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ταχυκαρδία και προσπαθούσαμε να εξαλείψουμε την «κακή ταχυκαρδία» γίνονταν παρελθόν και

μεγάλη ικανοποίηση κάθε φορά που μετά το τέλος της κατάλυσης η κοιλιακή ταχυκαρδία δεν

ήταν πιά προκλήσιμη. 
Θερμές ευχαριστίες στους μεταγενέστερους μου Specialist Registrars Drs David Cox και

David O’Donnell που  βοήθησαν  στη  συνέχιση  και  ολοκλήρωση  της  μακρόχρονης

παρακολούθησης των ασθενών. Έπισης τον  Research Registrar R Anil-Kumar για την άριστη

συνεργασία μας στη διαμόρφωση του αρχείου των ασθενών. 
Θερμές  ευχαριστίες  στη  στατιστικολόγο  του  τμήματος  Μrs Sheila Jamieson για  τις

πολύτιμες  συμβουλές  της  κατά  τη  στατιστική  ανάλυση  και  στις  γραμματείς  του  Αcademic

Cardiology Mrs Melanie Carter και Mrs Helen Dunn για την πολυτιμη βοήθεια τους. Ένα μεγάλο

ευχαριστώ στο προσωπικό του ηλεκτροφυσιολογικού  εργαστηρίου του Νοσοκομείου Freeman

Hospital για τη δυναμική συμβολή του στη διάρκεια των επεμβάσεων και την αμέριστη βοήθεια

και ενθάρρυνση κατά τη διάρκεια της μακράς συνεργασίας μας.

Ευχαριστώ θερμα το διευθυντή του Καρδιολογικού τμήματος του ΠΓΝΠ καθηγητή κο

Αντώνη Σ. Μανώλη επιβλέποντα καθηγητή της διατριβής και διευθυντή μου για τη συγκατάθεση

του να μου ανατεθεί  η εκπόνηση της  παρούσας  διδακτορικής  διατριβής,  η ολοκλήρωση της

οποίας έγινε στο Καρδιολογικό Τμήμα του ΠΓΝΠ Πατρών και για το προσωπικό ενδιαφέρον

που έδειξε και την ενθάρρυνση που μου παρείχε για την πραγματοποίηση της καθώς και για τις

εύστοχες παρατηρήσεις και υποδείξεις του. Επίσης τον ευχαριστώ για την άψογη συνεργασία

μας στα «ηλεκτρικά» και όχι μόνον από την αρχή της θητείας μου στο Καρδιολογικό Τμήμα που

διευθύνει και για την μετάδοση του αισθήματος υπευθυνότητας και  επαγγελματισμού που τον

διακρίνει σε όλους μας καθώς και για το υψηλό επιστημονικό επίπεδο που κατάφερε να πετύχει.

Ευχαριστώ θερμά τον αγαπητό καθηγητή και υπεύθυνο του αιμοδυναμικού εργαστηρίου

του  ΠΓΝΠ  κο  Δημήτριο  Αλεξόπουλο  για  τις  εύστοχες  παρατηρήσεις  του  ως  μέλος  της

συμβουλευτικής επιτροπής κατά τη διάρκεια της συγγραφής της παρούσας καθώς και για την

άψογη συνεργασία μας από την αρχή της θητείας μου στο Καρδιολογικό Τμήμα, όπως επίσης

και για όλα όσα μας δίδαξε.

Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή και διευθυντή της Παθολογικής Κλινικής κο Απόστολο

Βαγενάκη για την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη που μου έδειξε από την αρχή της θητείας μου

στη Πάτρα και τις εύστοχες παρατηρήσεις του κατά τη διάρκεια της συγγραφής της παρούσας. Η

επιστημονική  του  οξύτητα  και  η  εμπειρία  και  υπευθυνότητα  του  είναι  πηγή  έμπνευσης  και
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παράδειγμα για όλους τους νεώτερους συναδέλφους. Θερμές ευχαριστίες και στα υπόλοιπα μέλη

της επταμελούς επιτροπής, τον Καθηγητή κο Ιωάννη Βλαχογιάννη, τον Καθηγητή κο Αθανάσιο

Σκουτέλη, τον Καθηγτή κο Διονύσιο Καραβία και τον Αναπληρωτή καθηγητή κο Χαράλαμπο

Γώγο για τις εύστοχες παρατηρήσεις τους και την εκτίμηση που μου έδειξαν.

Θερμές ευχαριστίες στην κα Ιωάννα Ρογκάλα για την ενθάρρυνση που μου παρείχε κατά

την συγγραφή και την αποτελεσματική παρέμβαση της στο να κάνει τη ζωή μας πιό εύκολη σε

καθημερινή βάση με την γραμματειακή εμπειρία της.

Τέλος σε όλους τους ασθενείς με κοιλιακή ταχυκαρδία που συμμετείχαν στην παρούσα

μελέτη και άν και αλλοδαποί με εμπιστεύθηκαν και μετά την κατάλυση της αρρυθμίας  τους

δέχθηκαν  να  συμμετάσχουν  στη  μακρά  παρακολούθηση  και  να  συνεργασθούν  θερμές

ευχαριστίες. Με τους ασθενείς αυτούς, μέσα από την μακρόχρονη αμφίδρομη σχέση προσφοράς,

δημιουργήθηκε  μία  γέφυρα  επικοινωνίας  που  διατηρείται  μέχρι  τώρα.  Είναι  μεγάλη  η

ικανοποίηση  και  ανακούφιση,  όταν  στις  ευχετήριες  χριστουγεννιάτικες  κάρτες  που  μου

στέλνουν   οι  περισσότεροι  με  συνέπεια  κάθε  χρόνο,  ακόμη  και  τα  πιό  βαρειά  περιστατικά,

διαβάζω εκτός απο τις ευχές τους ότι και αυτό το χρόνο πέρασαν καλά χάρις στην επέμβαση,

στην οποία υποβλήθηκαν, δηλαδή την κατάλυση της κοιλιακής τους ταχυκαρδίας πριν από  6-10

χρόνια.
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1. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

H κοιλιακή ταχυκαρδία (ΚΤ), μία απειλητική για τη ζωή αρρυθμία,  επηρεάζει μεγάλο

αριθμό  του  ανθρώπινου  πληθυσμού  και  είναι  η  κύρια  αιτία  αιφνιδίου  θανάτου.  Η  ετήσια

επίπτωσή της μόνο στις Ηνωμένες Πόλιτείες είναι περίπου 450.000 ασθενείς. Υπολογίζεται ότι

πάνω από 300.000 άνθρωποι  υποφέρουν  από επεισόδιο  αιφνιδίου  θανάτου κάθε  χρόνο στην

παραπάνω  χώρα.  Από  αυτούς  περίπου  50.000  επιβιώνουν,  κυρίως  χάριν  της  εξωτερικής

απινίδωσης. Αυτοί που επιβιώνουν βρίσκονται σε κίνδυνο ανάπτυξης κοιλιακής ταχυκαρδίας ή

κοιλιακής μαρμαρυγής στο μέλλον.1 

Ο τυπικός ασθενής με ΚΤ έχει περάσει έμφραγμα μυοκαρδίου ή μία καρδιακή πάθηση, η

οποία οδηγεί στο σχηματισμό ουλής ή ηλεκτρικού φραγμού μέσα στο μυοκαρδιακό τοίχωμα.

Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο υπάρχουν 100.000 νέες διαγνώσεις ΚΤ σε ασθενείς που ποτέ δεν

είχαν επεισόδιο αιφνιδίου θανάτου στην ίδια χώρα. Σύμφωνα  με τα στοιχεία της Αμερικάνικης

Καρδιολογικής  Εταιρείας  1.500.000  άνθρωποι  κατά  προσέγγιση  υφίστανται  έμφραγμα

μυοκαρδίου  κάθε  χρόνο  από  τους  οποίους  περίπου  1.000.000  επιβιώνουν  σύμφωνα  με  τα

στοιχεία  της  Αμερικάνικης  Καρδιολογικής  Εταιρείας.  Στον  επόμενο  χρόνο  30%  από  τους

επιβιώσαντες του εμφράγματος θα υποστούν  ένα  επεισόδιο ΚΤ.1 

Η  κοιλιακή  ταχυκαρδία  όμως  μπορεί  να  είναι  και  ιδιοπαθής,  όταν  δηλαδή  δεν

αναγνωρίζεται οργανικό υπόστρωμα.  Αυτή είναι  λιγότερο συχνή από την ΚΤ με υποκείμενη

οργανική νόσο και μπορεί να προέρχεται από μιά μικρή εστία, που εντοπίζεται στο χώρο εξόδου

της δεξιάς κοιλίας, στο χώρο εξόδου της αριστεράς κοιλίας ή στη διαφραγματική περιοχή της

αριστεράς κοιλίας χωρίς να αναγνωρίζεται οργανικό πρόβλημα.2-3

Συνήθως όμως η ΚΤ προέρχεται από αναγνωρίσιμη οργανική εστία και η  πιό κοινή αιτία

μονόμορφης ή πολύμορφης κοιλιακής ταχυκαρδίας είναι η παρουσία ουλής μετά από έμφραγμα

μυοκαρδίου (Εικόνα1,2). Η εμφάνιση κοιλιακής ταχυαρρυθμίας μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου

αποτελεί  ένα  σημαντικό  κλινικό  πρόβλημα  και  αν  αναλογισθεί  κανείς  ότι  ο  αριθμός  των

ασθενών  που  επιβιώνουν  εμφράγματος  μυοκαρδίου  με  την  ευρεία  εφαρμογή  διαδερμικής

αγγειοπλαστικής στεφανιαίων (PTCA), θρομβόλυσης και άλλων συγχρόνων φαρμακολογικών

μεθόδων  συνεχώς  αυξάνεται,  γίνεται  αντιληπτό  ότι  παράλληλα  αυξάνει  και  ο  αριθμός  των

ασθενών που πιθανόν στο μέλλον θα παρουσιάσουν ΚΤ.
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Η  πρόγνωση  των  ασθενών  με  υποτροπιάζουσα  ΚΤ  εξαρτάται  από  την  υποκείμενη

καρδιακή νόσο. Οι κοιλιακές ταχυκαρδίες χωρίς οργανικό πρόβλημα σπάνια προκαλούν αιφνίδιο

θάνατο  αλλά  άν  είναι  ταχείες  μπορεί  να  προκαλέσουν  συγκοπτικό  επεισόδιο  ή  σοβαρά

συμπτώματα. Γενικά η ιδιοπαθής ΚΤ προερχόμενη από την αριστερά ή τη δεξιά κοιλία έχει καλή

πρόγνωση, ενώ σε ασθενείς με οργανικό υπόστρωμα συνοδεύεται από κακή πρόγνωση.

Οι  θεραπευτικές  επιλογές  αντιμετώπισης  της  ΚΤ  με  οργανικό  υπόστρωμα

περιλαμβάνουν  εμφυτεύσιμους  απινιδωτές  (ΙCDs),  αντιαρρυθμικά  φάρμακα,  αντιαρρυθμική

χειρουργική  θεραπεία   και  κατάλυση  με  υψίσυχνο  ρεύμα.  Oι  εμφυτεύσιμοι  απινιδωτές

προσφέρουν  αποτελεσματική  θεραπεία  και  είναι  επί  του  παρόντος  η  καλύτερη  θεραπεία

τερματισμού  κοιλιακής  ταχυκαρδίας  ή  κοιλιακής  μαρμαρυγής,  όχι  όμως  και  πρόληψης.6-10

Θεραπεύουν την ΚΤ όταν συμβεί, αλλά δεν προλαμβάνουν τις υποτροπές της. ΄Ετσι  39% -70%

των  ασθενών  με  απινιδωτή  χρειάζονται  επιπρόσθετα  αντιαρρυθμική  θεραπεία  για  να

ελαττώσουν τον αριθμό των επεισοδίων ΚΤ.13-15 Σε μερικές  περιπτώσεις  για  τη διακοπή της

ταχυκαρδίας  απαιτούνται  συχνά  επώδυνα  ηλεκτρικά  shocks (απινιδώσεις).16-18 Επιπλέον

αντενδείκνυνται  σε  ασθενείς  με  συχνά  επεισόδια  ΚΤ  και  συνεισφέρουν  στην  εμφάνιση

παθολογικού άγχους και κατάθλιψης σε μερικούς ασθενείς.30 Λόγω του υψηλού κόστους του ο

απινιδωτής δεν μπορεί να είναι πρώτη επιλογή για πολλούς ασθενείς με αιμοδυναμικά ανεκτή

κοιλιακή ταχυκαρδία σε χώρες που δεν έχουν  αναπτυγμένη κοινωνικοοικονομική πολιτική.

 Η φαρμακευτική  θεραπεία  της  κοιλιακής  ταχυκαρδίας  με  οργανικό  υπόστρωμα  έχει

αποδειχθεί απογοητευτική.6,  19-21 Ο προσδιορισμός του κατάλληλου κάθε φορά φαρμάκου είναι

δύσκολος και η επίπτωση των υποτροπών είναι υψηλή συχνά υπερβαίνουσα το 30% ακόμη και

αν προσδιορισθεί το πιό αποτελεσματικό φάρμακο. Επιπρόσθετα η επίπτωση των παρενεργειών

των αντιαρρυθμικών φαρμάκων ανέρχεται σε 10-20%.

Η  χειρουργική  κατευθυνόμενη  από  χαρτογράφηση  εκτομή  του  ενδοκαρδίου

συνδυαζόμενη με κρυοκατάλυση καταργεί την προκλητή μονόμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία σε

ποσοστό 69-95% των υποβληθέντων στην ανωτέρω θεραπεία. Ο κίνδυνος υποτροπής της ΚΤ ή

αιφνίδιου  θανάτου  1  έτος  μετά  από  την  επέμβαση  ανέρχεται  σε  8-11%.  Το  μεγαλύτερο

μειονέκτημά της είναι η θνησιμότητα  κυμαινόμενη μεταξύ 5% έως > 20% κυρίως σχετιζόμενη

με ανεπάρκεια αντλίας. 22-26

Η  κατάλυση  με  υψίσυχνο  ρεύμα  (radiofrequency catheter ablation-RFA προσφέρει

ελπίδα  πρόληψης  υποτροπών  ΚΤ  χωρίς  την  ελλειπή  κάλυψη  και  την  τοξικότητα  των
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αντιαρρυθμικών  φαρμάκων  ή  τους  κινδύνους  που  απορρέουν  από  την  αντιαρρυθμική

χειρουργική θεραπεία.30-41 Οι περισσότερες ιδιοπαθείς κοιλιακές ταχυκαρδίες προέρχονται από

μία μικρή εστία, γεγονός που τις καθιστά ιδανικές υποψήφιες για κατάλυση. Ενώ η κατάλυση με

υψίσυχνο  ρεύμα   ΚΤ  με  οργανικό  υπόστρωμα  εξακολουθεί  να  αποτελει  μία  από  τις  πιο

δελεαστικές επεμβάσεις στην κλινική ηλεκτροφυσιολογία και δεν έχει ξεκαθαρισθεί πλήρως  ο

ρόλος της. 

Η  χαρτογράφηση  και  οι  τεχνολογίες  κατάλυσης  με  υψίσυχνο  ρεύμα  έχουν  εξελιχθεί

ταχύτατα τα  τελευταία 15 χρόνια. Ενώ για τις υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες και την ιδιοπαθή ΚΤ

η κατάλυση με υψίσυχνο ρεύμα  έχει καταστεί θεραπεία  πρώτης εκλογής, η  κατάλυση της ΚΤ

με  οργανικό  υπόστρωμα  που  σχετίζεται  με  περιοχές  ουλής,  όπως  μετά  από  έμφραγμα

μυοκαρδίου είναι αρκετά δύσκολη.31-33 Ειδικά η κατάλυση αυτού του τύπου ταχυκαρδιών γίνεται

σε  ορισμένα  κέντρα  με  ειδική  εμπειρία  στο  συγκεκριμένο  αντικείμενο,  τα  οποία  επίσης

διαφέρουν ως προς την επιλογή ασθενών, επιλογή των προς κατάλυση αρρυθμιών, των μεθόδων

χαρτογράφησης και των μεθόδων εφαρμογής ενέργειας κατάλυσης.

Η ΚΤ μπορεί να οφείλεται σε μηχανισμό επανεισόδου ή αυτοματισμό.4-5 Μπορεί να είναι

μονόμορφη ή πολύμορφη. Στην πολύμορφη ΚΤ η μορφολογία του QRS συνεχώς μεταβάλλεται

λόγω  του  ότι  η  ακολουθία  της  κοιλιακής  διέγερσης  είναι  συνεχώς  μεταβαλλόμενη  και  δεν

προέρχεται από μία θέση. Συνεπώς η κατάλυση μπορεί να εφαρμοσθεί μόνον στη μονόμορφη

ΚΤ. Κλασσικά ενδείκνυνται για κατάλυση με υψίσυχνο ρεύμα  εκείνες οι κοιλιακές ταχυκαρδίες

που  άσχετα  με  την  καρδιακή  συχνότητα  συνοδεύονται  από  αιμοδυναμική  σταθερότητα  και

αντιστοιχούν περίπου στο 20% όλων των κοιλιακών αρρυθμιών που απαιτούν διερεύνηση στην

καθημέρα  πράξη.  Επιπλέον  ποικίλλουν  οι  προσδιορισμοί  άμεσης  και  χρόνιας  επιτυχίας.  Οι

διαφορές  αυτές  είναι  σημαντικές  όταν  προσπαθούμε  να  προσδιορίσουμε  την

αποτελεσματικότητα της κατάλυσης με υψίσυχνο ρεύμα στη θεραπεία της ΚΤ . Τα προβλήματα

που  συναντώνται  στην  κατάλυση  κοιλιακών  ταχυκαρδιών  περιλαμβάνουν  αιμοδυναμική

αστάθεια  κατά  τη  διάρκεια  της  ταχυκαρδίας  που  καθιστά  δύσκολη  ή  και  αδύνατη  τη

χαρτογράφηση  της  με  τις  συμβατικές  μεθόδους,  πολλαπλές  μορφολογίες  ΚΤ  και  επικάρδια

εντόπιση του κυκλώματος της ΚΤ.
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1.  Μηχανισμοί  κοιλιακής  ταχυκαρδίας.  Aυτοματισμός,  Πυροδοτούμενη  Δραστηριότητα,

Επανείσοδος.

Οι μηχανισμοί οι υπεύθυνοι για τις διάφορες μορφές κοιλιακής ταχυκαρδίας, όπως και

όλων των αρρυθμιών, διαιρούνται σε 2 κατηγορίες:  σε διαταραχές δημιουργίας του ηλεκτρικού

ερεθίσματος και σε διαταραχές αγωγής του ηλεκτρικού ερεθίσματος.4 

Aυτοματισμός  (automaticity) είναι  η  ιδιότητα  μιάς  ίνας  να  δίνει  γένεση  σε  μία

ηλεκτρική  διέγερση  αυτόματα,  χωρίς  την  ανάγκη  ερεθίσματος.  Πυροδοτούμενη

δραστηριότητα  (triggered activity) είναι  η  ιδιότητα  βηματοδοτικής  δράσης  σαν  συνέπεια

ερεθίσματος από μία ή περισσότερες ηλεκτρικές διεγέρσεις. Προκαλείται όχι από αυτοματικό

αυτοπαραγόμενο  μηχανισμό  αλλά  από  μεταδυναμικά  (afterdepolarizations).  Αυτές  οι

εκπολώσεις μπορεί  να συμβούν πρίν από την πλήρη επαναπόλωση της ίνας και ονομάζονται

πρώϊμα μεταδυναμικά (Phase 2, 3) (early afterdepolarizations-EADs) ή μετά την ολοκλήρωση

της εκπόλωσης και ονομάζονται όψιμα μεταδυναμικά (Phase 4) (delayed afterdepolarizations-

DADs).

Επανείσοδος (reentry).  Η ηλεκτρική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια κάθε καρδιακού

κύκλου ξεκινά στο φλεβόκομβο και συνεχίζεται μέχρι να διεγερθεί όλη η καρδιά. Κάθε κύτταρο

διεγείρεται με τη σειρά και η καρδιακή ώση σβήνει όταν όλες οι ίνες έχουν αποφορτισθεί και

είναι πλήρως ανθιστάμενες σε διέγερση. Άν μία ομάδα ινών που δεν διεγέρθηκε από το αρχικό

κύμα της εκπόλωσης, ανακτά διεγερσιμότητα με τη σειρά ώστε να αποφορτισθεί πριν εξαλειφθεί

η  ώση  μπορεί  να  δράσει  σαν  σύνδεσμος  ώστε  να  επαναδιεγείρει  περιοχές,  οι  οποίες  μόλις

εκπολώθηκαν και έχουν επαναπολωθεί. Αυτή η διαδικασία ορίζεται ώς επανείσοδος.

2. Μηχανισμοί ΚΤ Μετά από Έμφραγμα Μυοκαρδίου

 Οι ΚΤ που σχετίζονται με το έμφραγμα μυοκαρδίου συμβαίνουν σε 2 διακριτές φάσεις.

Κατά τη διάρκεια της οξείας φάσης του εμφράγματος, η πολύμορφη ΚΤ που εκφυλίζεται σε

κοιλιακή μαρμαρυγή  είναι  η  πιό  συχνή.  Στις  εβδομάδες  που  ακολουθούν  η  υπό  ανάρρωση

καρδιά  υπόκειται  αλλαγές  δομής.  Το  έμφραγμα  του  μυοκαρδίου  οδηγεί  σε  θάνατο

μυοκαρδιακών κυττάρων και επακόλουθο σχηματισμό ουλής, όπου o νεκρωμένος μυοκαρδιακός
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ιστός  αντικαθίσταται  από  συνδετικό  ιστό  και  εξωκυττάριες  θεμέλιες  πρωτεΐνες.  Η

αντικατάσταση  του  μυοκαρδιακού  ιστού  από συνδετικό  ιστό  είναι  συχνά  ανόμοια  και  κατά

τόπους με περιοχές βιώσιμων κυττάρων διασκορπισμένες μέσα στη ζώνη της ουλής.  Η ίνωση

δημιουργεί  περιοχές  αποκλεισμού  αγωγής  και  επίσης  αυξάνει  το  διαχωρισμό  των

μυοκυτταρικών δεσμίδων επιβραδύνοντας την αγωγή διά των μυοκυτταρικών οδών στά όρια του

εμφράγματος.46-49 

Δίαυλοι  λειτουργούντων  μυοκυττάρων  περιβαλλόμενα  από  ηλεκτρικά  ανερέθιστες

περιοχές δημιουργούν ισθμούς αγωγής στα όρια της ουλής δια μέσου των οποίων διαδίδεται το

καρδιακό  ερέθισμα  σε  ένα  κυκλικό  δρόμο  και  έχει  ως  αποτέλεσμα  βραδεία  αγωγή  (slow

conduction) και αποκλεισμό αγωγής (conduction block)48-49. Η βραδεία αγωγή δια μέσου ισθμών

επιβιωσάντων μυοκυττάρων επιτρέπει να συμβεί κλασσική επανείσοδος σε συνδυασμό με την

εμφραγματική περιοχή.49-50 Aυτοί οι βραδέως άγοντες ισθμοί είναι κριτικοί για την έναρξη και

διατήρηση της σχετιζόμενης με την ουλή επανεισόδου και μπορεί να υπάρχουν μεταξύ περιοχών

που δεν άγουν μέσα στην ουλή του εμφράγματος, μεταξύ μιας μη άγουσας περιοχής και μιάς

περιοχής με λειτουργικό αποκλεισμό ή μεταξύ δύο περιοχών με λειτουργικό αποκλεισμό.50-51 

Η έναρξη της ταχυκαρδίας συνήθως γίνεται όταν το διαδιδόμενο μέτωπο του κύματος

διέγερσης  από  μία  πρώϊμη  εκτακτοσυστολή  εισέρχεται  στην  περιοχή  της  ουλής  και

επιβραδύνεται  επαρκώς  μέσα  στον  ισθμό  της  ουλής,  ώστε  να  επιτρέπεται  η  ανάνηψη  του

μυοκαρδίου  εκτός  της  ουλής.  Όταν  η  ώση  εξέρχεται  της  περιοχής  της  ουλής,  το  κοιλιακό

μυοκάρδιο ενεργοποιείται ξανά (Εικόνα 3). Ένας εμμένων ρυθμός επανεισόδου εγκαθίσταται

όταν  το  μέτωπο  του  μεταδιδόμενου  κύματος  διέγερσης  επανεισέρχεται  στην  ουλή  του

εμφράγματος και επιτυχώς διασχίζει την πορεία του κυκλώματος της ταχυκαρδίας ακόμη μία

φορά.  Η  κοιλιακή  ταχυκαρδία  μετά  από  έμφραγμα  μυοκαρδίου  προέρχεται  από  αυτή  την

σχετιζόμενη με την ουλή επανείσοδο και προκαλεί καρδιακή ανεπάρκεια, συγκοπή και αιφνίδιο

θάνατο.

Μετά  την  επιβίωση  της  οξείας  φάσης  του  εμφράγματος,  μονόμορφη  ΚΤ  μπορεί  να

συμβεί  κάθε στιγμή.  Με την τρέχουσα αντιμετώπιση του οξέος  εμφράγματος  μυοκαρδίου  η

επίπτωση της εμμένουσας ΚΤ είναι σχετικά χαμηλή και λιγότεροι από 5% των ασθενών που

επιβιώνουν του εμφράγματος έχουν προκλητή ΚΤ, όταν μελετώνται νωρίς μετά το έμφραγμα.29

Ασθενείς με μεγάλα εμφράγματα, συχνά αυτοί που δεν επαναιματώθηκαν επαρκώς βρίσκονται

σε  μεγαλύτερο  κίνδυνο  για  ανάπτυξη  ΚΤ.  Αν  και  οι  πρώτοι  6  μήνες  μετά  το  έμφραγμα
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θεωρούνται η περίοδος του υψηλότερου κινδύνου για ΚΤ και αιφνίδιο θάνατο, μερικοί ασθενείς

αναπτύσουν ΚΤ πολύ αργότερα. Ο λόγος που η ΚΤ αναπτύσσεται σε κάποιους ασθενείς αργά

δεν είναι πλήρως γνωστός. Μπορεί να οφείλεται σε ηλεκτρική και μηχανική αναδιαμόρφωση

(electrical and mechanical remodeling) και να συνεισφέρει ή όχι επιπρόσθετη ισχαιμία. Εξαιτίας

του ότι το υπόστρωμα της αρρυθμίας για την ΚΤ που αναπτύσσεται αργά μετά το έμφραγμα

είναι σχετικά σταθερό, αυτός ο τύπος της ΚΤ τείνει  να είναι  υποτροπιάζων και δύσκολο να

κατασταλεί με φάρμακα.

3. Παθοφυσιολογία Κοιλιακής Ταχυκαρδίας με Οργανικό Υπόστρωμα

Η  πλειονότητα  εμμένουσας  μονόμορφης  ΚΤ  προκαλείται  από  επανείσοδο  που

περιλαμβάνει μία περιοχή ουλής στην κοιλία. Η ουλή πιό συχνά προκαλείται από ένα παλαιό

έμφραγμα  μυοκαρδίου,  αλλά  και  από  άλλες  καρδιακές  παθήσεις  όπως  η  αρρυθμιογόνος

δυσπλασία  της  δεξιάς  κοιλίας  (ΑRVD),  η  σαρκοείδωση,  η  νόσος  του  Chagas,  άλλες  μη

ισχαιμικές  καρδιομυοπάθειες  και  χειρουργικές  oυλές  στο  κοιλιακό  μυοκάρδιο  μετά  από

διόρθωση  συγγενών  καρδιοπαθειών  ή  επεμβάσεις  ελάττωσης  όγκου  αριστεράς  κοιλίας

(επέμβαση Batista).

Η ινώδης ουλή δημιουργεί περιοχές ανατομικής διακοπής αγωγής. Επιπρόσθετα η ίνωση

μεταξύ  μυοκυτταρικών  δεσμίδων  που  επιβίωσαν  ελλατώνει  τη  σύζευξη  (coupling)  και

διαταράσσει την οδό προόδου του ερεθίσματος προκαλώντας βραδεία αγωγή που προάγει την

επανείσοδο (Εικόνα 3, 4).  Αυτά  τα κυκλώματα  επανεισόδου  συχνά περιέχουν ένα στενό ισθμό

ανώμαλης  αγωγής.  Η  εκπόλωση  της  μικρής  μάζας  του  ισθμού  δεν  είναι  ορατή  στο

ηλεκτροκαρδιογράφημα  (ΗΚΓ)  επιφανείας.  Το  QRS παράγεται  από  μετάδοση  του  μετώπου

κύματος  από  την  έξοδο  του  κυκλώματος  στον  περιβάλλοντα  μυοκαρδιακό  ιστό.

Εγκαταλείποντας την έξοδο του ισθμού, το κυκλοφορούν μέτωπο κύματος επανεισόδου μπορεί

να μεταδοθεί δια μέσου μιάς ευρείας οδού κατά μήκος των ορίων της ουλής και ξανά πίσω στην

είσοδο του ισθμού. Μία ποικιλία διαφορετικών μορφών κυκλωμάτων είναι δυνατή. 

Η ΚΤ μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου έχει μελετηθεί σε έκταση σε πειραματόζωα και

κατά  τη  διάρκεια  διεγχειρητικής  χαρτογράφησης  και  κατά  τη  διάρκεια  βηματοδοτικών

χειρισμών (rsetting, entrainment) κατά τη διάρκεια της ΚΤ σε ανθρώπους. Εχουν βρεθεί ποικίλες

μορφές  κυκλωμάτων  επανεισόδου  χρησιμοποιώντας  πολλαπλά  ενδοκάρδια  και  επικάρδια
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συστήματα χαρτογράφησης.40,50,51 Περιοχές βραδείας αγωγής συχνά αναγνωρίζονται μέσα στο

κύκλωμα   επανεισόδου.  Η  βραδεία  αγωγή  συμβάλλει  στην  επανείσοδο  γιατί  ο  χρόνος  που

απαιτείται για τη μετάδοση δια μέσου βραδέως αγουσών περιοχών δίνει χρόνο στο κύκλωμα να

ανανήψει.

Η βάση της θεραπείας της ΚΤ μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου είναι ο εμφυτεύσιμος

καρδιομετατροπέας  απινιδωτής  (implantable cardioverter defibrillator-ICD).  O απινιδωτής

υπερέχει  της  αντιαρρυθμικής  αγωγής  στην πρόληψη θανάτου σε ασθενείς  με  επιβεβαιωμένη

κοιλιακή  ταχυκαρδία.10 Επιπλέον,  η  χρήση  απινιδωτών  για  πρώϊμη  πρόληψη  σε  άτομα  που

θεωρούνται υψηλού κινδύνου για ΚΤ μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου έχει τύχει επίσης ευρείας

αποδοχής.11,12  Είναι σημαντικό να ειπωθεί ότι οι απινιδωτές δεν προλαβαίνουν την επέλευση της

ταχυκαρδίας αλλά απλά διακόπτουν σημαντικά επεισόδια όταν συμβούν. Η εμπειρία των συχνών

επώδυνων  απινιδώσεων  είναι  κλινικά  σημαντική  και  συχνά  απαιτεί  επικουρική  αγωγή  για

καταστολή  της  ΚΤ και  της  κοιλιακής  μαρμαρυγής.10,13,16   Μία μεγάλη  πολυκεντρική  μελέτη

σχετικά με απινιδωτή ώς θεραπεία για δευτεροπαθή πρόληψη απέδειξε ότι 69-85% ασθενών με

απινιδωτή είχαν  περισσότερες  από μία  εκφορτίσεις  για  ΚΤ ή  κοιλιακή μαρμαρυγή  κατά  τη

διάρκεια 3ετούς παρακολούθησης.10

Η αντιαρρυθμική  φαρμακευτική αγωγή και  οι  μη φαρμακολογικές  θεραπείες,  όπως  η

διακαθετήρια κατάλυση και η αντιαρρυθμική χειρουργική θεραπεία έχουν αναπτυχθεί  για να

θεραπεύουν την υποτροπιάζουσα ΚΤ μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου. Γενικά κάθε μία από τις

ανωτέρω θεραπείες χωριστά στοχεύει στο να αλλάξει το υπόστρωμα της ΚΤ για να προλάβει

υποτροπή.  Οι  μη  φαρμακολογικές  θεραπείας  στοχεύουν  στην  εξάλειψη  του

ηλεκτροφυσιολογικού υποστρώματος, άρα στη ριζική θεραπεία και ίαση ενώ τα αντιαρρυθμικά

φάρμακα  αλλάζουν  την  ηλεκτροφυσιολογία  της  καρδιάς  ώστε  να  προκαλούν  αποκλεισμό

αγωγής μέσα στον ιστό της ουλής και επομένως απλά καταστέλλουν την αρρυθμία προσωρινά.

Τυχαιοποιημένες  μελέτες  φαρμακευτικής  θεραπείας  σε  ασθενείς  μετά  από  έμφραγμα

μυοκαρδίου  απέτυχαν  να  αποδείξουν  όφελος  στη  θνησιμότητα.21,52-54 Ενώ  τα  αντιαρρυθμικά

φάρμακα μπορεί να καταστείλουν την ΚΤ, μπορούν επίσης να προκαλέσουν «νέες» περιοχές

βραδείας αγωγής σε συνδυασμό με εμφραγματικές ουλές  γεγονός  που οδηγεί  σε δημιουργία

νέου υποστρώματος για έναρξη και διατήρηση αρρυθμιών που δεν προϋπήρχαν. Έτσι αρκετά

αντιαρρυθμικά φάρμακα έχει βρεθεί να αυξάνουν τη θνησιμότητα σε ασθενείς όψιμα μετά από
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έμφραγμα  μυοκαρδίου,  παρά  τη  διαπιστωμένη  αποτελεσματικότητα  τους  στην  καταστολή

κοιλιακών αρρυθμιών.53,54

Τα  αντιαρρυθμικά  φάρμακα  έχουν  παραμείνει  πρώτης  γραμμής  θεραπεία  στην

υποτροπιάζουσα  ΚΤ  όταν  προκαλεί   πολλαπλές  απινιδώσεις,  όταν  το  φορτίο  της  ΚΤ  είναι

υπερβολικό.15 Στη  μελέτη  απινιδωτών  AVID για  δευτερογενή  πρόληψη  κοιλιακής

ταχυκαρδίας/κοιλιακής  μαρμαρυγής  26% και  34% των  ασθενών  με  απινιδωτές  χρειάσθηκαν

επιπρόσθετα  αντιαρρυθμική  φαρμακευτική  αγωγή  για  καταστολή  της  ΚΤ  σε  2  και  3  έτη

αντίστοιχα.10 Παρά την  προσθήκη αντιαρρυθμικής  φαρμακευτικής  αγωγής  περισσότεροι  από

60%  αυτών  των  ασθενών  παρουσίασαν  ΚΤ  σχετιζόμενη  με  αναποτελεσματικότητα  του

αντιαρρυθμικού  παράγοντα.55 Από  τους  ασθενείς  αυτούς  42%  ελάμβαναν  αμιωδαρόνη  σαν

επικουρική θεραπεία.

 Μία άλλη μελέτη που χρησιμοποίησε σοταλόλη για καταστολή υποτροπιάζουσας ΚΤ

μετά  από  εμφύτευση  απινιδωτή  για  πρόληψη  αιφνιδίου  θανάτου  έδειξε  καταστολή  της

υποτροπιάζουσας  αρρυθμίας  από τη  σοταλόλη,  αλλά 30% των  ασθενών είχαν  την  εμπειρία

εκφορτίσεων σε 12 μήνες παρακολούθησης παρά την ανωτέρω αγωγή.15 Έτσι η αντιαρρυθμική

αγωγή εμφανίζεται  να έχει  μόνο μέτρια αποτελεσματικότητα στην καταστολή αρρυθμιών σε

ασθενείς με απινιδωτή. Επιπρόσθετα προβλήματα από τη χρήση αντιαρρυθμικών φαρμάκων σε

ασθενείς  με  απινιδωτή είναι  η αύξηση του απινιδωτικού  ουδού,  που συχνά παρατηρείται  σε

αυτούς  που  λαμβάνουν  αμιωδαρόνη,56 τοξικότητα  από  αμιωδαρόνη,52,53 προαρρυθμία  και

προκληθείσα από φάρμακα βραδυκαρδία που απαιτεί αναγκαστικά βηματοδότηση.15
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    Εικόνα 1. Κοιλιακή ταχυκαρδία σε έδαφος στεφανιαίας νόσου που καταλύθηκε επιτυχώς 
    με υψίσυχνο ρεύμα. (Academic Cardiology. Freeman Hospital, 1996).

Εικόνα  2.  Κοιλιακή  ταχυκαρδία  σε  έδαφος  στεφανιαίας  νόσου  που  καταλύθηκε

επιτυχώς 
     με υψίσυχνο ρεύμα. (Academic Cardiology. Freeman Hospital, 1996).
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Eικόνα 3.  Σχηματικό διάγραμμα θεωρητικών απλοποιητικών μοντέλων των κυκλωμάτων

επανεισόδου ΚΤ μετά από παλαιό έμφραγμα μυοκαρδίου. Κατόπιν άδειας από W. Stevenson
Bystander=ψευδοϊσθμός, Exit=έξοδος κυκλώματος.
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Εικόνα  4.  Μηχανισμός  ΚΤ  σε  υπόστρωμα  εμφράγματος  μυοκαρδίου  και  πιθανές  θέσεις

κατάλυσης. Μία υποθετική ουλή εμφράγματος όπως φαίνεται από το ενδοκάρδιο. Οι περιοχές με

ελαφρά  γκρί  απόχρωση  αναπαριστούν  περιοχές  όπου  καταγράφονται  τα  χαμηλού  ύψους

διεσπασμενα δυναμικά και οι μαύρες περιοχές αναπαριστούν περιοχές πυκνής ουλής, όπου η

υψηλής εξόδου βηματοδότηση απέτυχε να ενεργοποιήσει το κοιλιακό μυοκάρδιο. 

Χαμηλού ύψους διεσπασμένα δυναμικά που φαίνονται συχνά σε περιοχές μη διεγέρσιμες

οφείλονται  σε  καταγραφή  ηλεκτρικής  δραστηριότητας  γειτονικών ιστών (farfield potentials)

δυναμικά  απομακρυσμένα.  Ένα  πιθανό  κύκλωμα  ταχυκαρδίας  καταγράφεται  από  την  παχιά

γραμμή πoυ διασχίζει την ουλή. Βραδεία αγωγή καταγράφεται με την zig-zag πορεία της αγωγής

δια του ισθμού που καθορίζεται  από μη διεγέρσιμο ιστό.  Ώσεις  μπορούν να μεταδοθούν σε

αδιέξοδα μονοπάτια (dead ends) με ή χωρίς βραδεία αγωγή όπως καταγράφονται από λεπτές

γραμμές. Οι καταγραφές από τους καθετήρες σε κάθε μία από αυτές τις θέσεις θα αναμενόταν

ότι  θα αποκάλυπταν χαμηλού δυναμικού διεσπασμένα σήματα, πάντως οι περιοχές οι  οποίες

μαρκάρονται σαν επικουρικοί οδοί (bystander pathways-λευκός αστερίσκος) δεν συμμετέχουν

στο κύκλωμα της ταχυκαρδίας.  Βηματοδότηση από  κάθε μία από αυτές  τις  θέσεις  κατά τη

διάρκεια  φλεβοκομβικού  ρυθμού  θα  αποκαλύψει  μακρούς  χρόνους  μεταξύ  διέγερσης  και

έναρξης  QRS (stim-QRS). Βηματοδότηση από μία από αυτές τις θέσεις κατά τη διάρκεια της
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ταχυκαρδίας  σε  βηματοδοτικές  συχνότητες  ταχύτερες  από  τη  συχνότητα  της  ταχυκαρδίας

αναμένεται να προκαλέσει σύλληψη του καρδιακού ιστού και να επιταχύνει τη συχνότητα της

ταχυκαρδίας  όπως  μετρείται  στο  ΗΚΓ  επιφανείας  (παράσυρση  ταχυκαρδίας-entrainment).

Πάντως ο χρόνος μεταξύ του τοπικού ηλεκτρογράμματος και της έναρξης του  QRS στο ΗΚΓ

επιφανείας θα ισούται με τον χρόνο μεταξύ της βηματοδοτικής διέγερσης και της έναρξης του

QRS στο ΗΚΓ επιφανείας  μόνο όταν διεγείρεται  αποτελεσματικά ιστός που συμμετέχει  στο

κύκλωμα της ταχυκαρδίας. Όταν η βηματοδότηση κατά τη διάρκεια της ταχυκαρδίας γίνεται από

θέσεις μέσα από το κύκλωμα της ταχυκαρδίας δεν υπάρχει αλλαγή στη μορφολογία του  QRS

κατά τη διάρκεια της βηματοδότησης σε σύγκριση με αυτή της ταχυκαρδίας,  παράσυρση με

αποκεκρυμμένη συγχώνευση (entrainment with concealed fusion). Επιπλέον, όταν διακόπτεται η

βηματοδότηση με παράσυρση, το διάστημα μεταξύ του τελευταίου σήματος διέγερσης και του

επόμενου  τοπικού  ηλεκτρογράμματος  μετρηθέντος  στον  καθετήρα   βηματοδότησης-

χαρτογράφησης (το μήκος κύκλου επιστροφής η μεταβηματοδοτικό διάστημα,  the return cycle

length or post-pacing interval) θα ισούται με το μήκος κύκλου της ταχυκαρδίας μόνο όταν η

βηματοδότηση γίνεται από θέσεις που περιλαμβάνονται στο κύκλωμα της ταχυκαρδίας. Με αυτό

τον  τρόπο,  επικουρικές  θέσεις  (bystanders)  μπορούν  να  διακριθούν  από  θέσεις  μέσα  στο

κύκλωμα της ταχυκαρδίας όπως τον κεντρικό ισθμό της βραδείας αγωγής.

Σε  αυτό  το  υποθετικό  παράδειγμα,  ένας  κοινός  κεντρικός  ισθμός  είναι  μέρος  του

κυκλώματος της ταχυκαρδίας για 2 διακριτές ΚΤς ( ΚΤ1, ΚΤ2) που πιθανόν να επιδεικνύουν

διαφορετικά μήκη κύκλου και διαφορετικές μορφολογίες.  Στόχοι για διακαθετήρια κατάλυση

μετά  από  έμφραγμα  μυοκαρδίου  απεικονίζονται  από  κόκκινες  συμπαγείς  γραμμές  ή

διακεκομμένες. Κατάλυση του κοινού ισθμού (συμπαγής γραμμή κάθετη στον κεντρικό ισθμό)

θα καταργήσει και την ΚΤ1 και την ΚΤ2. Μία εναλλακτική στρατηγική είναι να προκληθούν

γραμμές διακοπής στις θέσεις εξόδου της ταχυκαρδίας που απεικονίζονται σαν διακεκομμένες

γραμμές στην Α και Β.

Κλινικά  θέσεις  εξόδου  αναδεικνύονται  με  παράσυρση  με  αποκεκρυμένη  συγχώνευση

κατά  τη  διάρκεια  της  ταχυκαρδίας,  ή  με  βηματοδότηση  κατά  τη  διάρκεια  φλεβοκομβικού

ρυθμού για να προσδιορίσουν θέσεις όπου η μορφολογία του βηματοδοτικού QRS συμφωνεί με

αυτή κατά τη διάρκεια της ταχυκαρδίας. Βηματοδότηση από τις περιοχές εξόδου στην ‘Α’ θα

προκαλέσει ΗΚΓ μορφολογίας  QRS ταυτόσημου με της ταχυκαρδίας ΚΤ1 (Pace map match)

ενώ  βηματοδότηση  από  τη  ‘Β’  θα  ταιριάζει  με  τη  μορφολογία  του  QRS στην  ΚΤ2.
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Βηματοδότηση από κάθε άλλη θέση θα αναμένεται να προκαλεί σύλληψη με ήπια καθυστέρηση

στο διάστημα stim-QRS. Σε αυτή την υποθετική περίπτωση και οι 2 θέσεις εξόδου θα χρειασθεί

να στοχευθούν επιτυχώς για να εξαλειφθούν και οι 2 ΚΤς. 
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4. Μηχανισμοί- παθοφυσιολογία κοιλιακής ταχυκαρδίας στη δυσπλασία της δεξιάς κοιλίας

 Η αρρυθμιογενής δυσπλασία της δεξιάς κοιλίας είναι μία διαταραχή κυρίως,  αλλά όχι

αποκλειστικά, της δεξιάς κοιλίας στην οποία υπάρχει αντικατάσταση του ελευθέρου τοιχώματος

της  δεξιάς  κοιλίας  από ινολιπώδη ιστό.60 Η  συμμετοχή της  αριστεράς  κοιλίας,  άν  και  είναι

λιγότερο  συχνή  παθολογικά,  είναι  ακόμη  πιό  σπάνια  κλινικά.  Η  ΚΤ  στην  αρρυθμιογενή

δυσπλασία της δεξιάς  κοιλίας κυμαίνεται από ασυμπτωματικά μη εμμένοντα επεισόδια μέχρι

αιφνίδιο καρδιακό θάνατο. Επιπρόσθετα με την ινολιπώδη διήθηση τα χαρακτηριστικά αυτής της

διαταραχής περιλαμβάνουν ανεστραμμένα κύματα Τ στις προκάρδιες απαγωγές V1-V3, κύματα

έψιλον  (τα  οποία  αντιπροσωπεύουν  όψιμα  δυναμικά-late potentials)  στις  ίδιες  απαγωγές,

έκτακτες  κοιλιακές  συστολές  με  ποικίλο  άξονα  και  μορφολογία  αποκλεισμού  αριστερού

σκέλους. 

Oι  μηχανισμοί  αρρυθμίας  μπορεί  να  ποικίλλουν  στα  διάφορα στάδια  της  νόσου.  Στα

πρώϊμα  στάδια  είναι  συχνές  οι  εκλυόμενες  από  άσκηση  αρρυθμίες  και  εμφανίζονται  να

προκαλούνται  από  πυροδοτούμενη  δραστηριότητα  που  οφείλεται  σε  καθυστερημένα

μεταδυναμικά (DADs). Τρείς αρρυθμογενείς περιοχές που περιλαμβάνουν το χώρο εξόδου και

εισόδου της δεξιάς κοιλίας και το ελεύθερο τοίχωμα κοντά στην κορυφή είναι οι πιό συχνές

εστίες  αρρυθμίας.  Με  την  εξέλιξη  της  νόσου  και  την  επιδείνωση  της  διήθησης  τα

ηλεκτρογράμματα  της  δεξιάς  κοιλίας  γίνονται  διεσπασμένα  (fractionated)  και  εξαιρετικά

μεγάλης  διάρκειας.  Αυτά τα ηλεκτρογράμματα είναι  παρόμοια με  αυτά που συναντώνται  σε

ασθενείς  με  ΚΤ  και  παλιό  έμφραγμα  μυοκαρδίου  και  πολύ  πιθανό  αναπαριστούν  το  ίδιο

φαινόμενο παγιδευμένων βιώσιμων μυοκυττάρων μέσα στον ινολιπώδη ιστό και έχουν πτωχές

διακυτταρικές επικοινωνίες. Έτσι η θεραπεία της ΚΤ επί αρρυθμιογενούς δυσπλασίας της δεξιάς

κοιλίας έχει ομοιότητες με αυτή επί στεφανιαίας νόσου. Σε αυτό το στάδιο της νόσου ΚΤ από

επανείσοδο  είναι  συχνή.  Έχουν  χρησιμοποιηθεί  αντιαρρυθμικά  φάρμακα  αλλά  η

αποτελεσματικότητα  τους  δεν  έχει  προσδιορισθεί.  Έχει  χρησιμοποιηθεί  αντιαρρυθμική

χειρουργική  θεραπεία,  αλλά  σχεδόν  έχει  εγκαταλειφθεί.  Εμφυτεύσιμοι  απινιδωτές  έχουν

χρησιμοποιηθεί σε πολλούς ασθενείς αλλά δεν έχει καθιερωθεί ο ρόλος τους στη συγκεκριμένη

νόσο.

Η κατάλυση με υψίσυχνο ρεύμα (RFA) προσφέρει μία εξαιρετική ευκαιρία θεραπείας. Η

χαρτογράφηση παράσυρσης έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς αλλά επιπρόσθετες επεμβάσεις είναι
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συχνά  αναγκαίες  εξαιτίας  του  ότι  οι  κεντρικές  οδοί  του  κυκλώματος  (ισθμοί)  εμφανίζονται

ευρείς. 

5. Μηχανισμοί ΚΤ σε Μυοκαρδιοπάθεια και Άλλες Διαταραχές

Εμμένουσα μονόμορφη ΚΤ είναι μία αρρυθμία που μπορεί να εμφανισθεί σε ιδιοπαθή

διατατική μυοκαρδιοπάθεια (IDCM) και στη νόσο Chagas, τη σαρκοείδωση ή μετά από τραύμα.

Το  υπόστρωμα  της  ΚΤ  σε  ιδιοπαθή  διατατική  καρδιομυοπάθεια  μπορεί  να  εντοπίζεται

ενδοκαρδιακά ή επικαρδιακά, οπότε μπορεί να παράγει κυκλώματα επανεισόδου τα οποία είναι

δύσκολο να καταλυθούν από το ενδοκάρδιο. Έτσι αναπτύχθηκε και χρησιμοποιήθηκε επιτυχώς η

ενδοπερικαρδιακή προσέγγιση για να καταλύσει ΚΤ στη νόσο του Chagas όπου τα κριτικά μέρη

του κυκλώματος ήσαν υποεπικάρδια.61 

Μία άλλη ΚΤ από επανείσοδο που περιγράφεται  στη μυοκαρδιοπάθεια  και  σε  άλλες

καταστάσεις με σοβαρή δυσλειτουργία της αριστεράς κοιλίας είναι η ΚΤ από επανείσοδο στο

δεξιό ή αριστερό σκέλος (bundle branch reentrant tachycardia-BBRT).62 Πιό συχνά χρησιμοποιεί

ορθόδρομα το δεξιό σκέλος και αντίδρομα το αριστερό σκέλος, αλλά μπορεί να συμβεί και το

αντίθετο. Συχνότερα μπορεί να εμφανισθεί σε ασθενείς με μυοτονική δυστροφία και στεφανιαία

νόσο, όπου συνήθως περιορίζεται στις δέσμες των δεματίων, τυπικά σε ασθενείς με έμφραγμα

προσθίου  τοιχώματος  και  διδεσμιδικό  απόκλεισμό.  Κατάλυση  του  δεξιού  ή  του  αριστερού

σκέλους μπορεί να θεραπεύσει οριστικά την αρρυθμία. Δυστυχώς στους περισσότερους ασθενείς

συνυπάρχουν και άλλες μυοκαρδιακές ΚΤς οπότε συχνά χρειάζεται εμφυτεύσιμος απινιδωτής.

6. Παθοφυσιολογία ιδιοπαθών ΚΤ

6.1.  ΚΤ  από  το  χώρο  εξόδου  της  δεξιάς  κοιλίας  (RVOT)-Eπαγόμενη  από  κυκλική

μονοφωσφορική αδενοσίνη (cAMP) ταχυκαρδία.

Η πιό κοινή ιδιοπαθής ΚΤ προέρχεται από το χώρο εξόδου της δεξιάς κοιλίας (RVOT). Ο

πιό πιθανός μηχανισμός πρόκλησής της είναι η πυροδοτούμενη δραστηριότητα.2,63 Η ΚΤ έχει μία

τυπική μορφολογία με αποκλεισμό αριστερού σκέλους (LBBB) στην απαγωγή V1 και κατώτερο

μετωπιαίο άξονα (Εικόνα 5).
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Σε  αντίθεση  με  τις  ταχυκαρδίες  με  οργανικό  υπόστρωμα  ο  μηχανισμός  είναι

αυτοματισμός. Συχνά ο αυτοματισμός προκαλείται από αδρενεργική διέγερση και εμφανίζεται

να είναι  ευαίσθητος  σε  αυξήσεις  του ενδοκυττάριου  ασβεστίου.  Η κυκλική μονοφωσφορική

αδενοσίνη  (cAMP),  που  διεγείρει  την  πυροδοτούμενη  δραστηριότητα,  προκαλεί  αύξηση  του

ενδοκυττάριου  ασβεστίου  με  επακόλουθο  δημιουργία  καθυστερημένων  μεταδυναμικών.  Σαν

συνέπεια των ανωτέρω μηχανισμών η ταχυκαρδία αυτή είναι ευαίσθητη σε αδενοσίνη και β-

αποκλειστές.

Η κατάλυση με υψίσυχνο ρεύμα είναι θεραπεία εκλογής σε συμπτωματική ταχυκαρδία,

όταν αποτύχει η φαρμακευτική αγωγή ή δεν είναι καλά ανεκτή. Η εστία εντοπίζεται βρίσκοντας

τη θέση της  πρωϊμότερης  διέγερσης  κατά τη διάρκεια της  ταχυκαρδίας  (activation sequence

mapping)  ή  βρίσκοντας  τη  θέση,  όπου  κατά  τη  βηματοδότηση  επιτυγχάνεται  ταυτόσημη

μορφολογία  QRS με αυτή της  ταχυκαρδίας  (pace-mapping).   Aναφέρεται  ποσοστό επιτυχίας

85%.64 Αποτυχίες  μπορεί  να  υπάρξουν  εξαιτίας  αδυναμίας  πρόκλησής  της  στο

ηλεκτροφυσιολογικό  εργαστήριο,  γεγονός  που  εμποδίζει  ικανοποιητική  χαρτογράφηση  ή

εξαιτίας της εντόπισης βαθειά στο διάφραγμα ή επικαρδιακά επάνω από το διάφραγμα.

6.2. ΚΤ από το χώρο εξόδου της αριστεράς κοιλίας (LVOT)

 

Η ΚΤ του χώρου εξόδου της αριστεράς κοιλίας είναι μία ΚΤ με συμπεριφορά συμβατή με

αυτοματικό  μηχανισμό  πυροδοτούμενο  απο  κυκλική  μονοφωσφορική  αδενοσίνη  (cAMP).  Η

εστία  της  μπορεί  να  εντοπίζεται  στην  ανώτερη βασική  περιοχή  της  αριστερής  πλευράς  του

μεσοκοιλιακού διαφράγματος, κάτω από την αορτική βαλβίδα στην οπίσθια περιοχή του χώρου

εξόδου της αριστεράς κοιλίας (περιοχή της αορτο-μιτροειδικής συνέχειας), πρόσθιο τμήμα και

μιτροειδικός δακτύλιος. Αυτή η ΚΤ δεν απαντά στην παράσυρση και δείχνει ευαισθησία στην

αδενοσίνη, βεραπαμίλη, β-αποκλειστή, χειρισμό Valsalva.

 Πάντως έχουν βρεθεί και άλλοι μηχανισμοί όπως αυτοματισμός και επανείσοδος άρα ο

μηχανισμός δεν είναι ομοιογενής. Η παρουσία θετικής μορφολογίας στη  V1 κατά τη διάρκεια

της ταχυκαρδίας προτείνει ότι η ταχυκαρδία δεν θα μπορεί να καταλυθεί από τη δεξιά πλευρά

της καρδιάς (Εικόνα 5) η μορφολογία αποκλεισμός δεξιού σκέλους και κατώτερος άξονας την

ξεχωρίζει  από  την  ΚΤ από  το  χώρο  εξόδου  της  αριστεράς  κοιλίας.  Μερικές  από  αυτές  τις

αρρυθμίες έχουν χαρτογραφηθεί σε πιό επικάρδιες θέσεις της περιοχής του χώρου εξόδου κοντά
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στο στέλεχος της αριστεράς στεφανιαίας αρτηριάς.69,108 Μπορεί να ταξινομηθεί ανάλογα με την

προσέγγιση που είναι  απαραίτητη για  την κατάλυση της σε 1) ενδοκαρδίου προσέγγισης,  2)

στεφανιαίας γλωχίνας προσέγγισης και 3) επικαρδιακής προσέγγισης.

6.3. Ιδιοπαθής ΚΤ αριστεράς κοιλίας, διαφραγματική ή δεσμιδική

Η  πιό  κοινή  μορφή  ιδιοπαθούς  ΚΤ  από  την  αριστερά  κοιλία  έχει  μορφολογία

αποκλεισμού  δεξιού  σκέλους  με  αριστερό  μετωπιαίο  άξονα  ή  σπάνια  κατώτερο  δεξιό.64,71

(Εικόνα 6). O μηχανισμός της είναι επανείσοδος, που περιλαμβάνει τις περιφερικές δέσμες του

αριστερού σκέλους. Έχει επίσης προταθεί επανείσοδος που περιλαμβάνει ιστό Purkinje ή είναι

κοντά σε ψευδοτένοντα (false tendon, έχει βρεθεί σε >90% των περιπτώσεων). Υπάρχουν όμως

και ευρήματα συμβατά με πυροδοτούμενη δραστηριότητα ή αυξημένο αυτοματισμό.

 Η κατάλυση με υψίσυχνο ρεύμα είναι θεραπεία εκλογής όταν αποτύχει η φαρμακευτική

αγωγή (β-αποκλειστής  ή/και  ανταγωνιστής  ασβεστίου)  ή  δεν είναι  καλά ανεκτή.  Πολλαπλές

τεχνικές χαρτογράφησης έχουν χρησιμοποιηθεί για να καθοδηγηθεί η κατάλυση, όλες με υψηλά

ποσοστά  επιτυχίας.  Περιλαμβάνουν  χαρτογράφηση  διέγερσης  (activation mapping)  για

προσδιορισμό  της  πρωϊμότερης  θέσης  μυοκαρδιακής  διέγερσης,  πρωϊμότερου  δυναμικού

Purkinje, διαστολικό δυναμικό και της αποκεκρυμμένης παράσυρσης (concealed entrainment). H

αποκεκρυμμένη παράσυρση είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί εξαιτίας του στενού ισθμού του

κυκλώματος  επανεισόδου  αλλά αν επιτευχθεί  η  επιτυχία της  επέμβασης  είναι  σχεδόν 100%.

Κατά τη διάρκεια της ταχυκαρδίας στη χαρτογράφηση αναζητούνται θέσεις  όπου ευδιάκριτα

δυναμικά  Purkinje προηγούνται των  QRS επαρμάτων.71 Το ποσοστό επιτυχίας της κατάλυσης

φθάνει το 90%.
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Εικόνα  5. ΗΚΓ  12-απαγωγών  τυπικής  μορφολογίας  KT χώρου  εξόδου  δεξιάς  κοιλίας:

Μορφολογία  LBBB και   κατώτερος  άξονας.  Πρόκληση  ΚΤ  κατά  τη  διάρκεια  δοκιμασίας

κόπωσης. (Kαρδιολογικό Τμήμα, ΠΓΝΠ)

Εικόνα 6.   ΗΚΓ 12-απαγωγών με τυπική μορφολογία  KT χώρου εξόδου αριστεράς κοιλίας:

Μορφολογία με rS στη V1, κατώτερο άξονα και πρώϊμη μετάπτωση των προκάρδιων απαγωγών

στη V3. (Academic Cardiology, Freeman Hospital)
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Εικόνα 7.  Ιδιοπαθής αριστερά κοιλιακή ταχυκαρδία (δεσμιδική ή ευαίσθητη στη βεραπαμίλη

ΚΤ). Η πιό κοινή μορφή  έχει μορφολογία αποκλεισμού δεξιού σκέλους και αριστερό άξονα. Η

σπανιώτερη  μορφή  έχει  μορφολογία  αποκλεισμού  δεξιού  σκέλους  και  δεξιό  άξονα.

Αξιοσημείωτο είναι  ότι  το εύρος του  QRS είναι < 150  ms. (Academic Cardiology.  Freeman

Hospital).
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Πίνακας 1.  Ταξινόμηση  Ιδιοπαθούς  ΚΤ  από  την  Αριστερά  Κοιλία  σύμφωνα  με  τον

Υποκείμενο Μηχανισμό

Ι Ευαίσθητη σε βεραπαμίλη Επανείσοδος 
ΙΙ Ευαίσθητη σε αδενοσίνη Πυροδοτούμενη δραστηριότητα 
ΙΙΙ Ευαίσθητη σε προπρανολόλη Αυτοματισμός 

Πίνακας 2. Ταξινόμηση  Ιδιοπαθούς ΚΤ από την Αριστερά Κοιλία

Σύμφωνα με τη Θέση Προέλευσης

I Aριστερή δεσμιδική ΚΤ (επανείσοδος)
1. Αριστερά οπίσθια δεσμιδική ΚΤ
 i Εγγύς τύπος (μεσοδιαφραγματικός)
ii Περιφερικός τύπος (κορυφή διαφράγματος)
2. Aριστερά πρόσθια δεσμιδική ΚΤ
 i Εγγύς τύπος (μεσοδιαφραγματικός)
ii Περιφερικός τύπος (προσθιοπλάγιο τοίχωμα)
3. Αριστερά δεσμιδική ανώτερου διαφράγματος 

II Χώρου εξόδου αριστεράς κοιλίας (LVOT KT) 
1. Ενδοκαρδιακή προέλευση
i Μέσο-ανώτερη περιοχή μιτροειδικού δακτυλίου
ii Πρόσθιος μιτροειδικός δακτύλιος 
iii Ανώτερο βασικό διάφραγμα (His bundle περιοχή)
2. Στεφανιαίας γλωχίνας
i Aριστερή στεφανιαία γλωχίνα
ιi Δεξιά στεφανιαία γλωχίνα 
iii Mη στεφανιαία γλωχίνα
3. Επικαρδιακής προέλευσης (άμεσης προσέγγισης)
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7. Κατάλυση με υψίσυχνο ρεύμα (Radiofrequency ablation-RFA)-Βιοφυσική 

Η διακαθετήρια κατάλυση με υψίσυχνο ρεύμα (RFA)  έχει  αντικαταστήσει  την

αντιαρρυθμική θεραπεία στη θεραπεία πολλών μορφών καρδιακών αρρυθμιών. Οι επεμβάσεις

διακαθετήριας κατάλυσης πραγματοποιούνται στο ηλεκτροφυσιολογικό έργαστήριο. Τρείς ή 4

ηλεκτροκαθετήρες εισάγονται διαδερμικά συνήθως δια της μηριαίας φλέβας και τοποθετούνται

εντός της καρδιάς,  ώστε να επιτρέπουν βηματοδότηση και καταγραφή από ορισμένες  θέσεις

κλειδιά.  Η  αποτελεσματικότητα  της  διακαθετήριας  κατάλυσης  εξαρτάται  από  τον  ακριβή

προσδιορισμό της θέσης προέλευσης της αρρυθμίας. Μόλις αυτός ο στόχος  προσδιορισθεί, ένας

ηλεκτροκαθετήρας  τοποθετείται  σε  άμεση  επαφή  με  αυτή  τη  θέση  και  παρέχεται  ενέργεια

ραδιοσυχνότητας δια του καθετήρα για να την καταστρέψει (Εικόνα 10).

7.1. Βιοφυσική της κατάλυσης με υψίσυχνο ρεύμα (RFA)

Το ηλεκτρικό ρεύμα ραδιοσυχνότητας είναι υψίσυχνο εναλλασσόμενο ρεύμα, το οποίο

παρέχεται σε μήκη κύκλου από 300-750 kHz όταν χρησιμοποιείται για διακαθετήρια κατάλυση.

Προκαλεί αποξήρανση του ιστού που βρίσκεται σε επαφή με το ηλεκτρόδιο-καθετήρα.78 Επειδή

ο  βαθμός  της  θέρμανσης  του  ιστού  είναι  αντιστρόφως  ανάλογος  της  ακτίνας  στην  τετάρτη

δύναμη,79 οι  βλάβες που δημιουργούνται από την ενέργεια ραδιοσυχνότητας είναι μικρές.  Οι

τυπικοί καθετήρες κατάλυσης που έχουν διάμετρο 2.2 mm (7 French) και έχουν ένα περιφερικό

ηλεκτρόδιο μήκους 4 mm, δημιουργούν βλάβες διαμέτρου κατά προσέγγιση 5-6 mm και βάθους

2-3 mm.80,81 Μεγαλύτερες βλάβες είναι δυνατόν να δημιουργηθούν με μεγαλύτερα ηλεκτρόδια ή

εκπλυνόμενους εσωτερικά με φυσιολογικό ορό καθετήρες (saline-irrigated tip catheters).82

Αν και  η  ηλεκτρική  βλάβη μπορεί  να  συνεισφέρει  στο  τελικό  αποτέλεσμα,  ο  κύριος

μηχανισμός της καταστροφής του ιστού από το ρεύμα ραδιοσυχνότητας είναι η θερμική βλάβη.83

Μη αναστρέψιμη βλάβη απαιτεί θερμοκρασία ιστού κατά προσέγγιση 50οC.84 Στις περισσότερες

καταλύσεις  με  υψίσυχνο  ρεύμα,  η  παροχή  ενέργειας  από  τη  γεννήτρια  ραδιοσυχνότητας

ρυθμίζεται, ώστε να επιτυγχάνεται θερμοκρασία 60-75οC στην επιφάνεια επαφής ηλεκτροδίου-

ιστού.85,86 Εάν η θερμοκρασία στην παραπάνω επιφάνεια φθάσει τους 100οC, πηγμένο πλάσμα

και  νεκρωθείς  ιστός  μπορεί  να  επικαθίσουν  επάνω  στο  ηλεκτρόδιο  (coagulum)  και  να

εμποδίσουν  την  αποτελεσματική  παροχή  ρεύματος  προδιαθέτοντας  τον  ασθενή  σε
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θρομβοεμβολικές επιπλοκές και καθιστώντας αναγκαία την αφαίρεση του καθετήρα, ώστε το

πηγμένο υλικό να αφαιρεθεί από το ηλεκτρόδιο.87

Η οξεία βλάβη που δημιουργείται από το ρεύμα ραδιοσυχνότητας αποτελείται από μία

κεντρική ζώνη πηκτικής νέκρωσης πειβαλλόμενη από μία αιμορραγική και μία ζώνη φλεγμονής.

Οι χρόνιες βλάβες χαρακτηρίζονται από πηκτική νέκρωση και έχουν ένα διάκριτο όριο (Εικόνα

8, 9).88 

Εικόνα  8.  Μακροσκοπική  τομή  βλάβης  από  κατάλυση  στο  μεσοκοιλιακό  διάφραγμα  της

αριστεράς κοιλίας που έλαβε χώρα 1 μήνα πριν από το θάνατο του ασθενή από άλλη αίτία. Πυκνή

υπενδοκάρδια ίνωση εκτείνεται σε επιφάνεια ≈ 17x5x15mm (βέλη)  S=Μεσοκοιλιακό διάφραγμα,

LV=Αριστερά κοιλία,  RV=Δεξιά κοιλία.(Grubman E,  Pavri B,  Lyle S,  Reynolds C,  Denofrio D,

Kocovic D. J Cardiovasc Electrophysiol 1999) κατόπιν άδειας από Κocovic D, MD.
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Eικόνα 9. Φωτομικρογραφία της περιοχής του μιτροειδικού δακτυλίου από την καρδιά σκύλου,

4 εβδομάδες μετά από χορήγηση  RFA μέσω καθετήρα τοποθετημένου στην κοιλιακή πλευρά

του μιτροειδικού δακτυλίου. (Hematoxylin and Eosin,  x10). Στην τομή φαίνονται το ελεύθερο

τοίχωμα της αριστεράς κοιλίας, ο αριστερός κόλπος και η κολποκοιλιακή αύλακα. Η βλάβη από

την κατάλυση (βέλος)  είναι  ομοιογενής  και  καλά αφορισμένη.  Η βλάβη έχει  διάμετρο κατά

προσέγγιση 3 mm και ένα βάθος 3-3.5mm (Κατόπιν άδειας από Prof F.  Morady.  Morady F,  N

Eng J Med  1999;340:534-542).
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     Οι  αλλαγές,  που συμβαίνουν  στην οριακή ζώνη εξηγούν  γιατί  μπορεί  η αρρυθμία  να

υποτροπιάσει  αρκετές  ημέρες  έως  και  αρκετές  εβδομάδες  μετά  από  φαινομενικά  επιτυχή

κατάλυση. Η αρρυθμία μπορεί να υποτροπιάσει, εάν ο ιστός-στόχος βρίσκεται στην οριακή ζώνη

αντί  στην κεντρική ζώνη νέκρωσης  και εάν η φλεγμονή αποκαθίσταται  χωρίς  υπολειπόμενη

νέκρωση.89 Αντίστροφα,  η  θέση  προέλευσης  μιας   αρρυθμίας,   η  οποία  δεν  έχει  καταλυθεί

επιτυχώς,  μπορεί  αργότερα να  καταστεί  μόνιμα  ανενεργής  εάν  περιλαμβάνεται  στην  οριακή

ζώνη μιας βλάβης και εάν η μικροαγγειακή βλάβη και η φλεγμονή μέσα στην ζώνη οδηγούν σε

προοδευτική νέκρωση.90,91

Όταν  για  πρώτη  φορά  το  1982  καθιερώθηκε  η  κατάλυση  στην  κλινική  πράξη,

χρησιμοποιείτο αρχικά ηλεκτρικό shock συνεχούς ρεύματος (direct-current shock) (fulguration).
92.93 Καθοδικά ή ανοδικά  shocks μεταξύ 50-400  J εδίδοντο μεταξύ του άπω ηλεκτροδίου ενός

ηλεκτροκαθετήρα κατάλυσης που τοποθετείτο στο ενδοκάρδιο και ενός μεγάλου ηλεκτροδίου

επιφανείας  τοποθετημένου  στο  θωρακικό  τοίχωμα υπό  γενική  αναισθησία  και  προκαλούσαν

βλάβες διαμέτρου κατά προσέγγιση 1  cm. Οι βλάβες οι προερχόμενες από  DC shocks κυρίως

οφείλονταν  στο  τασεοτραύμα  και  σε  άμεση  ηλεκτρική-θερμική  βλάβη  των  μυοκαρδιακών

κυττάρων.94 Το τασεοτραύμα οφείλεται στο σχηματισμό εξάχνωσης και την εξάπλωση της στην

επιφάνεια.  Μπορεί  δε  να  προκαλέσει  δυνητικά  σοβαρές  επιπλοκές  όπως  της  ρήξη  του

μυοκαρδίου, χαμηλή παροχή, ηλεκτρομηχανικό διαχωρισμό και θάνατο.95

 Η κατάλυση με ραδιοσυχνότητα (RFA) αντικατέστησε την κατάλυση με συνεχές ρεύμα

(direct-current),  υψηλής  ή  χαμηλής  ενέργειας,  εξαιτίας  των  πολλών  πλεονεκτημάτων  της

κατάλυσης με υψίσυχνο εναλλασσόμενο ρεύμα. Αυτά  περιλαμβάνουν την απουσία διέγερσης

των  σκελετικών  μυών  και  του  καρδιακού  μυός,  ελάχιστη  δυσφορία  κατά  τη  διάρκεια  της

εφαρμογής  της  ενέργειας,  τη  δυνατότητα  διενέργειας  της  επέμβασης  σε  ασθενείς  χωρίς

νάρκωση,  την  απουσία  τασεοτραύματος,  την  απουσία  βλάβης  του  καθετήρα  και  την

περιορισμένη φύση των επακόλουθων θεραπευτικών βλαβών και την παροχή ενέργειας σε μία

χρονική  περίοδο  30-60  sec,  που  επιτρέπει  την  διακοπή  της  εφαρμογής  έγκαιρα,  ώστε  να

αποφευχθούν τυχόν επιπλοκές.
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7.2. Kατάλυση ΚΤ με Yψίσυχνο Ρεύμα- Επιπλοκές

Το  ποσόν  του  καρδιακού  ιστού  που  καταστρέφεται  κατά  τη  διάρκεια  μιάς  τυπικής

κατάλυσης (3x5  mm) είναι ασήμαντο για τη συστολική λειτουργία της καρδιάς σαν αντλία. Ο

ουλώδης ιστός που σχηματίζεται εμφανίζεται να παραμένει σταθερός στη διάρκεια του χρόνου

και  να  μην  προκαλεί  προβλήματα  αργότερα.  Η  οριακή  ζώνη  είναι  καλά  αφορισμένη  χωρίς

κάποια ένδειξη νησίδων βιώσιμου μυοκαρδίου που παρέμεινε στην ουλή. Η ομοιόμορφη φύση

της βλάβης πιθανόν να ευθύνεται για την απουσία μεταγενέστερων αρρυθμιολογικών επιπλοκών

από κατάλυση με υψίσυχνο ρεύμα.138 

Όμως μπορεί να υπάρξουν επιπλοκές στη διάρκεια της επέμβασης.  Συγκρινόμενη με την

κατάλυση με συνεχές ρεύμα η κατάλυση με υψίσυχνο ρεύμα φαίνεται να έχει μικρότερο κίνδυνο

επιπλοκών.  Σε  σύνολο  4398  ασθενών  που  υποβλήθηκαν  σε  κατάλυση  με  ραδιοσυχνότητα

μεταξύ 1987-1992 και από αυτούς 320 (7.3%) σε κατάλυση ΚΤ, επιπλοκές σχετιζόμενες με την

επέμβαση αναφέρθηκαν σε 233 ασθενείς  (5.1%). Σε ασθενείς  με  κατάλυση ΚΤ αναφέρθηκε

υψηλότερο  ποσοστό  επιπλοκών  (7.5%).  Το  ποσοστό  θρομβοεμβολικών  επιπλοκών  ήταν

μεγαλύτερο  στην  ομάδα  με  κατάλυση  ΚΤ (2.8%)  και  ο  λόγος  ήταν  η  μακρά  διάρκεια  της

επέμβασης και ίσως μη ανιχνευθείς  προ της επέμβασης ενδοκοιλοτικός θρόμβος (Multicenter

European Radiofrequency Survey-ΜERFS).97 Ο  κίνδυνος  επιπλοκών  έχει  μειωθεί  πολύ  τα

τελευταία χρόνια και ακόμη και στην ομάδα της ΚΤ δεν υπερβαίνει το 2%. Μεταξύ των πιθανών

επιπλοκών αναφέρονται  θάνατος  0.08%, καρδιακός επιπωματισμός  0.5%, παροδικό αγγειακό

εγκεφαλικό επεισόδιο 0.1%, κολποκοιλιακός αποκλεισμός 0.5%, ήπια ανεπάρκεια αορτής 0.1%,

βακτηριαιμία 0.1%, αγγειακές επιπλοκές 0.5%. 

7.3. Κατάλυση και έκθεση σε ακτινοβολία

Η  χαρτογράφηση  της  αρρυθμίας  προτού  γίνει  η  κατάλυση  καθώς  και  η  μετακίνηση  των

ηλεκτροκαθετήρων  γίνεται  με  ακτινοσκόπηση.  Η  πιθανότητα  βλάβης  από  έκθεση  στην

ακτινοβολία κατά τη διάρκεια της ακτινοσκόπησης  είναι υπαρκτή παρά το γεγονός ότι κάποιες

εκδηλώσεις της βλάβης από ακτινοβολία χρειάζονται χρόνια για να γίνουν εμφανείς. Από αυτή

την  άποψη,  η  πιθανότητα  για  ανάπτυξη  προκληθείσας  από  ακτινοβολία  βλάβης  στα  παιδιά

προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία δοθέντος του μεγαλύτερου προσδόκιμου χρόνου που υπάρχει σε
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αυτή την ομάδα των ασθενών μετά την επέμβαση ώστε να δίνεται η ευκαιρία στις βλάβες να

εκδηλωθούν. Έτσι η πιθανότητα για καθυστερημένη νοσηρότητα που περιλαμβάνει κακοήθειες,

καθυστέρηση  ανάπτυξης,  τερατογένεση  ή  εμφάνιση  καταρράκτη  στον  παιδικό  πληθυσμό

ασθενών που βρίσκονται σε ανάπτυξη, έχουν μακρύτερο προσδόκιμο επιβίωσης και των οποίων

τα χρόνια αναπαραγωγής έπονται στο απώτερο μέλλον είναι σημαντική.

Ο κίνδυνος για κακοήθεια από έκθεση σε ακτινοβολία για 60  min έχει υπολογισθεί σε

ενήλικες σε 0.01%-0.1%, άν και μία ποικιλία παραγόντων άλλων εκτός του χρόνου έκθεσης

συνεισφέρουν στην απορροφούμενη τελικά δόση ακτινοβολίας  σε ένα άτομο.  Σε μία  μελέτη

εκτιμήθηκε  ότι  κάθε  ώρα  ακτινοσκόπησης  συνοδευόταν  με  διαβίου  κίνδυνο  για  ανάπτυξη

καοήθειας της τάξης 0.1% και κίνδυνο μετάδοσης γεννετικού ελλείμματος στους απογόνους 20

ανά 106 γεννήσεις.135 Αυτές βέβαια οι εκθέσεις και οι πιθανότητες ανάπτυξης κακοήθειας είναι

αρκετά μικρές  σε σύγκριση  με  την  10-20% δια βίου  πιθανότητα  ανάπτυξης  κακοήθειας.  Σε

σύγκριση με την έκθεση σε ακτινοβολία κατά τη διάρκεια της κατάλυσης ή άλλης επέμβασης θα

πρέπει  να  υπενθυμισθεί  ότι  η  φυσική  ακτινοβολία  που  υπάρχει  στο  περιβάλλον  έχει  σαν

αποτέλεσμα 100-300 mrem (10-30 Gy) ανά έτος.135,136

7.4. Κατάλυση στην παιδική ηλικία.

Η αποτελεσματικότητα και οι κίνδυνοι της κατάλυσης με υψίσυχνο ρεύμα αντανακλούν

μία  ισορροπία  μεταξύ  της  δημιουργίας  μιάς  βλάβης,  η  οποία  είναι  αρκετά  μεγάλη  για  να

καταστρέψει τον ιστό που προκαλεί την αρρυθμία, αλλά όχι τόσο μεγάλη ώστε να καταστρέψει

άσκοπα γειτονικούς  υγιείς  ιστούς.  Μεγάλη κλινική εμπειρία υποστηρίζει  ότι  η κατάλυση με

υψίσυχνο ρεύμα χρησιμοποιώντας ένα 4-mm άκρου ηλεκτροκαθετήρα είναι αποτελεσματική σε

ενήλικες και τα περισσότερα παιδιά με υπερκοιλιακές αρρυθμίες. Στα παιδιά το ενδεχόμενο να

προκαλούνται  από  τη  ραδιοσυχνότητα  βλάβες  που  είναι  μεγαλύτερες  του  ιδεατού  και  να

καταστρέφονται  γειτονικοί  ιστοί  όπως  οι  στεφανιαίες  αρτηρίες  είναι  πιθανόν  να  αποτελεί

μεγαλύτερο πρόβλημα, ειδικά σε μικρότερες ηλικίες και σε μικρότερα μεγέθη σώματος. Επίσης

θα πρέπει να λαμβάνεται υπ’όψιν το γεγονός ότι στα παιδιά μερικές αρρυθμίες παρουσιάζουν

αυτόματη  ύφεση  και  έτσι  μία  πιό  συντηρητική  αντιμετώπιση  αρχικά  είναι  συνετή  απόφαση

εκτός άν πρόκειται για σοβαρές αρρυθμίες όπως αιμοδυναμικά ασταθή ΚΤ, που δεν απαντούν

στη συντηρητική θεραπεία.139
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Υπάρχουν αρκετές μελέτες σε πειραματόζωα που θέτουν υποψίες για αυτό το θέμα.138

Και ενώ υπάρχουν ερωτήσεις για το πόσο σωστή είναι η εφαρμογή των αποτελεσμάτων που

προέρχονται  από πειραματόζωα στην καρδιά ενηλίκων, αυτές οι  παρατηρήσεις υποστηρίζουν

την άποψη ότι θα πρέπει να υπάρχει πολύ προσεκτική προσέγγιση , περιλαμβανομένης και της

αποφυγής της κατάλυσης όταν είναι δυνατό στα νήπια, και ελαχιστοποίηση του ολικού αριθμού

εφαρμογών  ραδιοσυχνότητας.  Έχει  αποδειχθεί  ότι  ηλικία  μικρότερη  των  4  ετών  ή  βάρος

σώματος  μικρότερο  των  15  kg είναι  ανεξάρτητος  παράγοντας  κινδύνου  επιπλοκών  που

συνδέονται με κατάλυση αρρυθμιών.137

7.5. Κατάλυση και θρομβοεμβολικές επιπλοκές

H επίπτωση των θρομβοεμβολικών επιπλοκών ποικίλλει μεταξύ 0.6% και 1.3% και σε

κατάλυση αριστερών καρδιακών κοιλοτήτων μεταξύ 1.8%-2%.140 Η χρήση της καθοδηγούμενης

από  τη  θερμοκρασία  κατάλυσης  παρά  της  ελεγχόμενης  από  ενέργεια  έχει  ελαττώσει  την

εμφάνιση πήγματος στο άκρο του ηλεκτροκαθετήρα αλλά δε έχει εξαφανίσει το πρόβλημα των

θρομβοεμβολικών επιπλοκών.

Οι  θρομβοεμβολικές  επιπλοκές  μπορεί  να  σχετίζονται  με  την  διαδικασία  του

καθετηριασμού αλλά και η θέρμανση του ιστού και του αίματος κατά τη διάρκεια της κατάλυσης

και  ο  σχηματισμός  ενδοκάρδιας  πηκτικής  νέκρωσης  μπορούν  επίσης  να  συνεισφέρουν  στο

σχηματισμό  θρόμβων.  Αρκετά  προφυλακτικά  αντιπηκτικά  και  αντιαιμοπεταλιακά  σχήματα

έχουν χρησιμοποιηθεί κλινικά αλλά κανένα δε βρέθηκε να υπερτερεί.141
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8. ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΜΕ ΥΨΙΣΥΧΝΟ ΡΕΥΜΑ

   ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑΣ

Για εστιακές ταχυκαρδίες  η ακολουθία της κοιλιακής διέγερσης κατά τη διάρκεια της

ταχυκαρδίας  προσδιορίζεται  από την  εντόπιση  της  εστίας.  Η μορφολογία του  QRS κατά  τη

διάρκεια της  ταχυκαρδίας  και η βηματοδοτική χαρτογράφηση είναι  χρήσιμοι  οδηγοί  για  την

εντόπιση της εστίας της αρρυθμίας. Για κυκλώματα ΚΤ σχετιζόμενα με ουλές, η μορφολογία

του QRS τείνει να δείχνει την εντόπιση της εξόδου του κυκλώματος επανεισόδου αλλά δεν είναι

πάντα αξιόπιστη.96 

8.1. Εντόπιση της Προέλευσης της Κοιλιακής Ταχυκαρδίας για Κατάλυση με Υψίσυχνο

Ρεύμα από το ΗΚΓ 12 Απαγωγών.

8.1.1. Ευρήματα σε ΗΚΓ 12 Απαγωγών  σε ΚΤ 

Το ΗΚΓ 12 απαγωγών κατά τη διάρκεια της ΚΤ περιέχει ενδείξεις για τις θέσεις της

πρώιμης  ενδοκάρδιας  διέγερσης.  Στην ιδιοπαθή ΚΤ που  υπάρχει  απουσία καρδιακής  νόσου,

αυτή η θέση τυπικά βρίσκεται λιγότερο του 1  cm από τη θέση παραγωγής της αρρυθμίας. Σε

ασθενείς  με  οργανικό καρδιακό  υπόστρωμα (μετεμφραγματική  ή μυοκαρδιοπάθεια),  υπάρχει

συχνά κάποιο ποσοστό βραδείας αγωγής μεταξύ της εξόδου από μία προστατευμένη διαστολική

οδό και της εκπόλωσης ικανής ποσότητας μυοκαρδίου ώστε να καταγραφεί στο ΗΚΓ επιφανείας

σαν έναρξη  QRS. Έτσι το ΗΚΓ δεν θα πρέπει να αναμένεται ότι θα αντανακλά ακριβώς την

εντόπιση τής διαστολικής οδού, όπου οι προσπάθειες κατάλυσης θα πρέπει να επικεντρώνονται.

Απο  την  άλλη  μεριά  ηλεκτροκαρδιογραφικά  ευρήματα  έχουν  συσχετισθεί  με  θέσεις

πρώιμης διαστολικής ενδοκάρδιας διέγερσης κατά τη διάρκεια ΚΤ από επανείσοδο σε ασθενείς

με  ιστορικό  εμφράγματος.  Οι  σχετικοί  αλγόριθμοι  είναι  πολύπλοκοι  και  δεν  μπορούν  να

εφαρμοσθούν εύκολα.

8.1.2. Κοιλιακή ταχυκαρδία απουσία οργανικού υποστρώματος  

Γενικά  η  ηλεκτροκαρδιογραφική  μορφολογία  κατά  τη  διάρκεια  της  ταχυκαρδίας

ανταποκρίνεται σε αυτό που κάποιος αναμένει να δει ως προερχόμενο από αυτή την περιοχή.
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Έτσι, ΚΤ προερχόμενη από τον χώρο εξόδου της δεξιάς κοιλίας έχει μορφολογία αποκλεισμού

αριστερού σκέλους και κατώτερο άξονα. Ο άξονας στην ΚΤ από το χώρο εξόδου της δεξιάς

κοιλίας εξαρτάται από το μέρος του διαφράγματος που ξεκινά η ΚΤ. Έτσι ΚΤ που ξεκινά από

την πρόσθια θέση της διαφραγματικής περιοχής του  χώρου εξόδου της δεξιάς  κοιλίας δίνει

γένεση  σε  δεξιό  άξονα,  ενώ  αυτή  που  ξεκινά  από  τις  οπίσθιες  διαφραγματικές  θέσεις  έχει

αριστερό άξονα (Εικόνα 11,11α).66 Aρκετά άλλα ΗΚΓ ευρήματα μπορούν να αξιοποιηθούν ώστε

να  πλησιάσουμε  καλύτερα  την  ανατομική  περιοχή  την  υπεύθυνη  για  την  έναρξη  της

αρρυθμίας.67,68 

Σε σπάνιες περιπτώσεις άν και  η ΚΤ έχει πολλά ευρήματα προέλευσης από το χώρο

εξόδου της δεξιάς κοιλίας έχει έναρξη από τον χώρο εξόδου της αριστεράς κοιλίας. Σε αυτές τις

περιπτώσεις η μετάπτωση των κυμάτων R γίνεται στις απαγωγές V1, V2 αντίθετα με ότι γίνεται

στην  πραγματική   από  το  χώρο  εξόδου  της  δξιάς  κοιλίας  ΚΤ.69 Kοιλιακή  ταχυκαρδία  με

μορφολογία αποκλεισμού δεξιού σκέλους και αριστερό ανώτερο άξονα έχει προέλευση από το

διάφραγμα της αριστεράς κοιλίας ή την παραδιαφραγματική περιοχή του κατώτερου τοιχώματος.

Η αρχική τοποθέτηση του άκρου του καθετήρα σε θέσεις που υποδεικνύονται από το

ΗΚΓ, άν είναι σωστές μπορεί να διευκολύνει πολύ  τη χαρτογράφηση και εντόπιση και στη

συνέχεια στην κατάλυση της ταχυκαρδίας. 

8.1.3. ΚΤ σχετιζόμενη με προηγούμενο έμφραγμα μυοκαρδίου

Η πιό εκτεταμένη εμπειρία στην εντόπιση της θέσης προέλευσης της ΚΤ βρίσκεται σε

αυτή  την  ομάδα.  Έχουν  αναφερθεί  πολλές  προσεγγίσεις  ανάλυσης  του  ΗΚΓ  από  διάφορεs

ομάδες.99-102 Οι  μεγαλύτερες  χρησιμοποιούν  το  συνδυασμό  4  ευρημάτων  (εντόπιση

εμφράγματος,  είδος αποκλεισμού σκέλους,  μετωπιαίος άξονας και προκάρδια μετάπτωση του

κύματος R).100

Έτσι μπορούν να προβλεφθούν περιοχές διαστολικής διέγερσης κατά τη διάρκεια της ΚΤ

από  το  ηλεκτροκαρδιογράφημα  της  ΚΤ  σε  48%  των  ΚΤ,  το  μέγεθος  της  προβλεπόμενης

περιοχής ήταν κατά προσέγγιση 4x8 cm2. 

Ο αλγόριθμος ήταν πιό ακριβής στην εντόπιση των κατωτέρων εμφραγμάτων έναντι των

προσθίων και των αποκλεισμών αριστερού σκέλους έναντι των δεξιού σκέλους. Χρήσιμα σημεία

των αλγόριθμων περιληπτικά είναι: 1.) ΚΤ με αποκλεισμό αριστερού σκέλους σχεδόν πάντοτε

προέρχεται από το διάφραγμα της αριστεράς κοιλίας ή τις παραδιαφραγματικές περιοχές. 2.) ΚΤ
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με αποκλεισμό αριστερού σκέλους και άξονα αριστερό ανώτερο και πτωχή πρόοδο του κύματος

R σε έδαφος προσθίου εμφράγματος μπορεί να καταλυθεί από την κατωτεροκορυφαία θέση του

διαφράγματος  στο  90%  των  περιπτώσεων,  3.)  ΚΤ  με  αποκλεισμό  αριστερού  σκέλους  και

αριστερό  ανώτερο  άξονα  και  φυσιολογική  πρόοδο  του  κύματος  R,  σε  έδαφος  κατωτέρου

εμφράγματος χαρτογραφείται στο βασικό τμήμα του διαφράγματος και στη σύνδεση του με το

κατώτερο σε  90% των περιπτώσεων,  4.)  ΚΤ με δεξιό  άξονα άσχετα με  τη μορφολογία του

αποκλεισμού σκέλους σε πρόσθιο έμφραγμα χαρτογραφείται στο προσθιοκορυφαίο διάφραγμα.

Χαρακτηριστικής  μορφολογίας  ΚΤ  στο  ΗΚΓ  12  απαγωγών  παρουσιάζει  μία  ομάδα

ασθενών με έμφραγμα κατωτέρου τοιχώματος και ένα ισθμό βιώσιμου ιστού μεταξύ των ορίων

του εμφράγματος και του μιτροειδικού δακτυλίου (μιτροειδικός ισθμός)40 (Εικόνα 12, 13).

8.1.4. ΚΤ σχετιζόμενη με μυοκαρδιοπάθεια

Υπάρχουν λίγες διαθέσιμες πληροφορίες, οι οποίες συσχετίζουν τη χαρτογράφηση της

ΚΤ με το ΗΚΓ σε αυτή την περίπτωση. Αυτό οφείλεται στην ποικιλία υποστρωμάτων και στην

ποικιλία μορφολογιών. Η ΚΤ από επανείσοδο στα σκέλη του His (bundle branch reentry-BBR

KT)  δεν  είναι  σπάνια  σε  διατατική  μυοκαρδιοπάθεια  και  το  QRS κατά  τη  διάρκεια  της

ταχυκαρδίας έχει συνήθως μορφολογία αριστερού σκέλους. Αποκλεισμός αριστερού σκέλους ή

κάποια  διαταραχή  ενδοκοιλιακής  αγωγής  είναι  παρούσα  πάντοτε  στο  βασικό  ΗΚΓ  12

απαγωγών.62

8.1.5. Περιορισμοί υποβοηθούμενης από το ΗΚΓ 12 απαγωγών εντόπισης προέλευσης ΚΤ

 

Αν και το ΗΚΓ συχνά μπορεί να κατευθύνει τις προσπάθειες χαρτογράφησης σε περιοχές

των κοιλιών  που περιλαμβάνουν 4 έως 8  cm2, επί του παρόντος δεν είναι εφικτή μεγαλύτερη

ακρίβεια. Επιπλέον αλγόριθμοι εντόπισης στην ΚΤ δε μπορούν να εφαρμοσθούν ευρέως όπως

σε περιπτώσεις αλγορίθμων προδιέγερσης και με την επιπρόσθετη πολυπλοκότητα μιάς τρίτης

διάστασης, ενώ για παράδειγμα στο σύνδρομο WPW ο στόχος κατά την προσπάθεια εντόπισης

είναι να καθορίσει ένα σημείο στη δισδιάστατη κολποκοιλιακή αύλακα.
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8.2. Καταγραφές και Βηματοδότηση από Ηλεκτροκαθετήρες για Εντόπιση Θέσεων Στόχων

για Κατάλυση.

8.2.1 .Χαρτογράφηση βηματοδότησης (Pace-mapping)

Η  βηματοδότηση  κατά  τη  διάρκεια  φλεβοκομβικού  ρυθμού  για  ανάλυση  των  QRS

συμπλεγμάτων  είναι  γνωστή  σαν  χαρτογράφηση  βηματοδότησης.103,104 Για  εστιακές  ΚΤ  η

βηματοδοτική χαρτογράφηση στην εστία της ΚΤ παράγει QRS σύμπλεγμα παρόμοιο με της ΚΤ.

Για κυκλώματα επανεισόδου σχετιζόμενα με ουλές, η βηματοδοτική χαρτογράφηση μπορεί να

βοηθήσει ώστε πιό λεπτομερής χαρτογράφηση να εστιασθεί στις ενδιαφέρουσες περιοχές, αλλά

παρέχει  περιορισμένη  ένδειξη  της  εντόπισης  της  εξόδου  του  κυκλώματος  ή  των  περιοχών

ανώμαλης αγωγής. Σε πολλές θέσεις στο κύκλωμα επανεισόδου η βηματοδότηση παράγει ένα

QRS διαφορετικό από αυτό της ταχυκαρδίας ειδικά αν η θέση βηματοδότησης δεν είναι κοντά

στην έξοδο. Μία καθυστέρηση >40 ms μεταξύ του βηματοδοτικού ερεθίσματος και της έναρξης

του QRS και στις 12 απαγωγές του ΗΚΓ είναι ενδεικτική ανώμαλης αγωγής αλλά αυτό δεν είναι

ειδικό για θέσεις του κυκλώματος επανεισόδου.105   

 

8.2.2. Ηλεκτρογράμματα κατά τη διάρκεια φλεβοκομβικού ρυθμού και κατά την ΚΤ

Χαρτογράφηση διέγερσης

Είναι η χαρτογράφηση κατά τη διάρκεια της ταχυκαρδίας. Περιλαμβάνει  την ανεύρεση  του

πρωϊμότερου ενοκάρδιου ηλεκτρογράμματος κατά τη διάρκεια της ταχυκαρδίας (προσυστολική

δραστηριότητα) και των απομονωμένων δυναμικών (Εικόνα 14). Τα απομονωμένα διαστολικά

δυναμικά είναι συνήθως δείκτες ενός στενού ισθμού μέσα στο κύκλωμα που συνοδεύεται με

επιτυχή κατάλυση.
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 Χαρτογράφηση παράσυρσης

H πλειονότητα των μονόμορφων ΚΤ που σχετίζονται με ουλή οφείλονται σε επανείσοδο με ένα

κενό διέγερσης (excitable gap), τέτοιο ώστε αν δοθούν βηματοδοτικά ερεθίσματα  κατάλληλα

χρονικά   μπορούν  να  επαναρρυθμίσουν  το  κύκλωμα  της  επανεισόδου.  Παράσυρση  είναι  η

συνεχόμενη επαναρρύθμιση του κυκλώματος επανεισόδου από μία σειρά ερεθισμάτων (Εικόνα

15).

8.2.3. Κριτήρια που αυξάνουν τη θετική προγνωστική αξία προσδιορισμού θέσεων επιτυχούς

κατάλυσης

1. Διασπασμένο χαμηλού ύψους διαστολικό δυναμικό κατά τη διάρκεια κοιλιακής ταχυκαρδίας.

2. Διάστημα  βηματοδοτικό  spike-QRS (stim-QRS)  κατά  τη  διάρκεια  της

βηματοδότησης=Διάστημα χαμηλού διασπασμένου διαστολικού δυναμικού–QRS (DP-QRS)

κατά τη διάρκεια της ταχυκαρδίας.

3. Προσυστολικό  διεσπασμένο  δυναμικό  με  χρονική  σχέση  <70%  του  μήκους  κύκλου  της

ταχυκαρδίας πριν από την έναρξη του QRS.

4. Ανάδειξη παράσυρσης με αποκεκρυμένη συγχώνευση (entrainment with concealed fusion)

5. Το  μετά  τη  βηματοδότηση  διάστημα  ή  το  διάστημα  που  καταγράφεται  από  τους

περιφερεικούς πόλους του καθετήρα χαρτογράφησης μεταξύ του  spike βηματοδότησης και

της  πρώτης  τοπικής  διέγερσης  κατά  τη  διάρκεια  της  ταχυκαρδίας  μετά  τη  διακοπή  της

βηματοδότησης από τον καθετήρα χαρτογράφησης με παράσυρση της ταχυκαρδίας.(PPI=VT

CL) (Εικόνα 14).

6. Ο λόγος του διαστήματος βηματοδοτικής διέγερσης(spike)-QRS προς το μήκος κύκλου της

ταχυκαρδίας< 0.7. 107 
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Εικόνα 10. Σχηματοποιημένος τρόπος δράσης διακαθετήριας κατάλυσης σε τομές καρδιακού μυός, όπου

φαίνεται η προέλευση της αρρυθμίας και ο τρόπος δράσης της κατάλυσης με ραδιοσυχνότητα σε ΚΤ. Α.

Εστιακής προέλευσης ΚΤ.  Β. Επανείσοδος. Α. Ο καθετήρας είναι σε επαφή με την εστία αυτοματισμού

που πυροδοτεί συνεχώς και προκαλεί ταχυκαρδία με εξάπλωση στα άλλα κύτταρα. Μετά την κατάλυση

δεν  υπαρχει  πλέον  πυροδότηση  και  το  ΗΚΓ  είναι  φυσιολογικό.  Β.  Ένα  κύκλωμα  επανεισόδου  με

ηλεκτρική μετάδοση γύρω από ένα μη άγον εμπόδιο προκαλεί ΚΤ. Η ώση θα πρέπει να περάσει δια
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μέσου μιάς στενής οδού (ισθμός) για να συνεχίζεται η ΚΤ. Αυτή είναι η κριτική περιοχή (όπως δείχνει ο

καθετήρας),  όπου  μία  μικρή  βλάβη  σταματά  την  επανείσοδο  και  διακόπτει  για  πάντα  την  ΚΤ.

(Τροποποιημένη  εικόνα  από  Catheter Ablation of arrhythmias.  Miller J,  Zipes D.  Circulation

2002;106:e203-205 κατόπιν δοθείσης άδειας από τον καθηγητή J. Miller).
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9. ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΣΗ

9.1. Ιδιοπαθής Κοιλιακή Ταχυκαρδία

Οι 2 πιό κοινές μορφές ιδιοπαθούς ΚΤ είναι  η ΚΤ που προέρχεται από το χώρο εξόδου

της δεξιάς κοιλίας (RVOT VT) η οποία έχει μορφολογία αποκλεισμού αριστερού σκέλους και

κατώτερο άξονα και η ευαίσθητη στη βεραπαμίλη (verapamil-sensitive) ΚΤ από την αριστερά

κοιλία, η οποία συνήθως προέρχεται από το κατωτεροκορυφαίο μεσοκοιλιακό διάφραγμα και

έχει  μορφολογία   αποκλεισμού  δεξιού  σκέλους  και  ανώτερο  άξονα.38,64 Λιγότερο  συχνά,  η

ιδιοπαθής ΚΤ προέρχεται από άλλες περιοχές της δεξιάς και αριστεράς κοιλίας. 

Όταν υπάρχει μόνο 1 εστία της ΚΤ, όπως είναι συνήθως η περίπτωση σε ασθενείς με

ιδιοπαθή κοιλιακή ταχυκαρδία, τότε η κατάλυση με υψίσυχνο ρεύμα συνήθως παρέχει ριζική

θεραπεία.  Μακροχρόνια ποσοστά επιτυχίας  κυμαίνονται  μεταξύ 85%-100% και  οι  επιπλοκές

είναι  σπάνιες.38,64 Εξαιτίας  της  υψηλής  αποτελεσματικότητας  και  του  χαμηλού  κινδύνου  η

θεραπεία  ιδιοπαθούς  ΚΤ  με  κατάλυση  με  υψίσυχνο  ρεύμα  είναι  η  πιό  κατάλληλη  όταν  η

αρρυθμία είναι ανθιστάμενη στη φαρμακευτική αγωγή ή όταν ο ασθενής την επιλέγει.

9.2. Κοιλιακή Ταχυκαρδία σε Ασθενείς με Στεφανιαία Νόσο

Εμμένουσα μονόμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο πιο συχνά

γεννάται από ένα κύκλωμα επανεισόδου, το οποίο περιλαμβάνει νοσούν μυοκάρδιο παρακείμενο

σε περιοχή εμφράγματος αριστεράς κοιλίας. Εάν ο ασθενής είναι αιμοδυναμικά σταθερός κατά

τη διάρκεια της ταχυκαρδίας, οι θέσεις στόχοι για κατάλυση μπορούν να αναγνωρισθούν στο

ηλεκτροφυσιολογικό  εργαστήριο  με  ποικίλες  διακαθετήριες  τεχνικές  χαρτογράφησης.102,103

Πάντως επειδή η ΚΤ αυτή προκαλεί συνήθως αιμοδυναμική επιβάρυνση, μόνο το 5-10% των

ασθενών με στεφανιαία νόσο είναι κατάλληλοι για διακαθετήρια κατάλυση.

Οι πιό πολλοί ασθενείς με ΚΤ και παλιό έμφραγμα μυοκαρδίου έχουν πολλαπλές μορφές

μονόμορφης ΚΤ, και κατάργηση όλων των μορφών δεν είναι συχνά ένας ρεαλιστικός στόχος.

Επιπλέον,  επειδή η υποτροπή μιάς  καταλυθείσας  ΚΤ ή η έναρξη μιάς  νέας  μπορεί  να είναι

θανατηφόρα, η κατάλυση με υψίσυχνο ρεύμα σπάνια χρησιμοποιείται σαν μονοθεραπεία για ΚΤ.
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Αντίθετα  συνήθως  χρησιμοποιείται  σε  ασθενείς  με  στεφανιαία  νόσο  σαν  συμπληρωματική

θεραπεία σε ήδη υπάρχοντα αυτόματο απινιδωτή ή λιγότερο συχνά σε αντιαρρυθμική αγωγή. Σε

επιλεγμένους ασθενείς με ΚΤ και ιστορικό εμφράγματος μυοκαρδίου το μακροχρόνιο ποσοστό

επιτυχίας κυμαίνεται από 67-96%, με σοβαρές επιπλοκές σε λιγότερους από 2% των ασθενών.41-

43,102,103 Αυτά τα ποσοστά επιτυχίας αναφέρονται μόνο στην κλινική ΚΤ που στοχεύεται με την

κατάλυση και όχι σε όλες τις ΚΤ που προκαλούνται σε ένα συγκεκριμένο ασθενή.

Η πιο κοινή ένδειξη για κατάλυση με ραδιοσυχνότητα  KΤ σε ασθενείς με στεφανιαία

νόσο είναι  ΚΤ ανθιστάμενη  σε  φαρμακευτική  αγωγή που  προκαλεί  συχνές  εκφορτίσεις  του

απινιδωτή, είναι πολύ αργή ώστε να ανιχνευθεί  από τον αυτόματο απινιδωτή ή είναι αδιάκοπη.17

Όσο θα  εφαρμόζονται  νέες  μορφές  χαρτογράφησης,  που  επιτρέπουν  την  ανώδυνη  εντόπιση

αιμοδυναμικά ασταθούς ΚΤ, οι ενδείξεις για κατάλυση με ραδιοσυχνότητα KT σε ασθενείς με

στεφανιαία νόσο θα αυξάνονται.

Οι  θεραπευτικές  βλάβες,  οι  οποίες  παράγονται  με  τους  συμβατικούς  καθετήρες

κατάλυσης συνήθως είναι μικρότερες των 8  mm σε διάμετρο, σχετικά μικρές σε σχέση με το

μέγεθος του κυκλώματος επανεισόδου και μπορεί να είναι μικρότερες από το εύρος της οδού

επανεισόδου  σε  διάφορα  σημεία  του  κυκλώματος.  Επιτυχής  κατάλυση  ενός  μεγάλου

κυκλώματος επιτυγχάνεται με στόχευση ενός ισθμού, όπου το κύκλωμα μπορεί να διακοπεί με

μικρό  αριθμό  θεραπευτικών  βλαβών  κατάλυσης  ή  δημιουργώντας  μία  γραμμή  από  βλάβες

κατάλυσης στην περιοχή που περιέχει το κύκλωμα επανεισόδου.
Ο  προσδιορισμός  των  κριτικών  ισθμών  είναι  συχνά  πρόκληση  για  τον

ηλεκτροφυσιολόγο. Η ανώμαλη περιοχή της ουλής όπου βρίσκεται ο ισθμός είναι συχνά μεγάλη

και  περιέχει  «ψευδοϊσθμούς»  (bystanders)  που  περιπλέκουν  τη  χαρτογράφηση.  Στις

περισσότερες  περιπτώσεις  ένα  τμήμα  του  ισθμού  εντοπίζεται  κάτω  από  το  ενδοκάρδιο  και

μπορεί  να  καταλυθεί.  Σε  μερικές  περιπτώσεις  πάντως  οι  ισθμοί  ή  ολόκληρο  το  κύκλωμα

εντοπίζονται βαθύτερα ακόμη και στο επικάρδιο και δεν μπορούν να αναγνωρισθούν και να

καταλυθούν από το ενδοκάρδιο. Η κατάσταση γίνεται πιό πολύπλοκη από τη συχνή παρουσία

πολλών δυνητικών κυκλωμάτων επανεισόδου τα οποία μπορεί να δώσουν πολλές διαφορετικής

μορφολογίας  ΚΤς  στο  ίδιο  ασθενή.  Η  κατάλυση  σε  μία  περιοχή  μπορεί  να  καταργήσει

περισσότερες της μιάς ΚΤ ή να αφήσει άθικτα κυκλώματα σε άλλες περιοχές. Η συχνή παρουσία

πολλών μορφολογιών  περιπλέκει  επίσης  την ερμηνεία  των αποτελεσμάτων  της  έκβασης  της

κατάλυσης. Κοιλιακές ταχυκαρδίες που έχουν καταχωρηθεί σαν αυτόματες καταγράφονται σαν
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οι κλινικές ταχυκαρδίες του ασθενή. Αυτές οι οποίες προκαλούνται στο εργαστήριο αλλά δεν

είχαν παρατηρηθεί νωρίτερα αναφέρονται μερικές φορές σαν μη κλινικές ταχυκαρδίες. Πάντως

μετά την κατάλυση της κλινικής ταχυκαρδίας μία χαρακτηρισμένη «μη κλινική» ΚΤ μπορεί να

εμφανισθεί και η διάκριση αυτή είναι συχνά αβέβαιη.

Όταν η ΚΤ  είναι αργή και αιμοδυναμικά ανεκτή ένα κύκλωμα επανεισόδου μπορεί να

βρεθεί κατά τη διάρκεια της χαρτογράφησης. Εκτεταμένη χαρτογράφηση δεν είναι δυνατή, όταν

η  ΚΤ δεν  είναι  ανεκτή,  προκαλεί  αιμοδυναμική  αστάθεια  ή  το  κύκλωμα  είναι  ασταθές  και

αλλάζει κατ’επανάληψη πολλαπλές μορφολογίες.

Οι περισσότερες σειρές σχετικά με κατάλυση ΚΤ σε έδαφος παλιού εμφράγματος, που

ανακοινώθηκαν,  περιελάμβαναν  ασθενείς  που  είχαν  δυνάμενη  να  χαρτογραφηθεί  ΚΤ  και  η

χαρτογράφηση έγινε με τον παραδοσιακό συμβατικό τρόπο. Οι  Gonska και συνεργάτες σε 72

ασθενείς  με 1 κλινική ΚΤ ανακοίνωσαν κατάργηση της  ΚΤ σε 74% των ασθενών από τους

οποίους  60% παρέμειναν  ελεύθεροι  υποτροπών  κατά  τη  διάρκεια  της  παρακολούθησης.42 Ο

Stevenson σε 52 ασθενείς με προηγούμενο έμφραγμα μυοκαρδίου, 16 από αυτούς με απινιδωτή

και  3.6±2  διαφορετικές  μορφές  ΚΤ  προκληθείσες  στο  ηλεκτροφυσιολογικό  εργαστήριο,

στόχευσε όλες τις μορφές με ποσοστό επιτυχίας  45% και ποσοστό υποτροπών 33±7%.104

Ο  Rothman και  συνεργάτες  σε  35  ασθενείς  κατέλυσαν  την  κλινική  ταχυκαρδία  με

ποσοστό επιτυχίας 86%. Ελευθερία από υποτροπές είχε 91% των ασθενών από την ομάδα στην

οποία  δεν  προκλήθηκε  άλλη μη-κλινική  ταχυκαρδία  και  53% των  ασθενών  στην  ομάδα  με

σταθερά προκαλούμενη μη-κλινική ταχυκαρδία.109  Ο Strickberg και συνεργάτες σε 21 ασθενείς

με αυτόματο απινιδωτή και συχνές εκφορτίσεις, πού υποβλήθηκαν σε κατάλυση με υψίσυχνο

ρεύμα σαν επικουρική θεραπεία  με ποσοστό επιτυχίας 76% ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια

παρακολούθησης  11.8±10  μήνες  η  συχνότητα  των  εκφορτίσεων  ελαττώθηκε  στατιστικά

σημαντικά.17 Οι  ανακοινώσεις  από  μακροχρόνια  παρακολούθηση  μετά  από  κατάλυση

μονόμορφης ΚΤ  συμφωνούν στο ότι η υποτροπή κλινικά σημαντικής ΚΤ παρά την επιτυχή

κατάλυση της κυρίας είναι γεγονός.  Oι  O’Callaghan και συνεργάτες ανακοίνωσαν ότι από 55

ασθενείς που υποβλήθηκαν σε κατάλυση το 82% είχε επιτυχή κατάλυση της ΚΤ και από αυτούς

28% είχαν υποτροπή της ταχυκαρδίας  σε 5 χρόνια παρακολούθησης.  Παρά τις  υποτροπές η

πλειονότητα των ασθενών με αρχικά επιτυχή κατάλυση εξακολουθούσε να έχει κλινικά οφέλη

με  μόνο  σπάνιες  εκφορτίσεις  από  απινιδωτές,  πράγμα  που  στηρίζει  την  άποψη  ότι  είναι

σημαντικός ο ρόλος της κατάλυσης σε ασθενείς  με απινιδωτή.111-113 Επιπρόσθετες  πρόσφατες
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μελέτες με παρακολούθηση μεγαλύτερη των 2.5-3 ετών ανακοίνωσαν αρχική επιτυχία 73-79%

και ποσοστά υποτροπής 14-27%.114,115 Όλες αυτές οι μελέτες περιόριζαν τους ασθενείς σε αυτούς

με αιμοδυναμικά σταθερή μονόμορφη ΚΤ.
Κατάλυση  με  καθετήρες  ψυχόμενου  άκρου  (saline irrigation,  cooled RFA catheters)

μπορεί  να  δημιουργούν  μεγαλύτερες  βλαβες  ώστε  να  προσεγγίζουν  τα  βαθειά  τμήματα  του

κυκλώματος επανεισόδου επιτρέποντας χορήγηση ενέργειας χωρίς υπερβολική θέρμανση στην

επιφάνεια του ιστού, η οποία μπορεί να προκαλέσει πήγμα το οποίο θα εμποδίσει την περαιτέρω

εφαρμογή ενέργειας. Μία πολυκεντρική μελέτη εκτίμησε σε 146 ασθενείς κατά πλειονότητα με

ιστορικό  εμφράγματος  τα  αποτελέσματα  της  κατάλυσης  με  καθετήρα  ψυχόμενου  άκρου.

Επιτεύχθηκε  κατάλυση  όλων  των  μορφολογιών  ανά  άρρωστο  ταχυκαρδιών  σε  75%  των

ασθενών. Σε παρακολούθηση 243 ημερών 54% των ασθενών παρέμειναν ελεύθεροι ΚΤ.116 

Θα πρέπει να τονισθεί ότι η ομάδα των ασθενών με ΚΤ σε έδαφος παλιού εμφράγματος

μυοκαρδίου είναι αφ’ εαυτής μία ομάδα υψηλού κινδύνου με χαμηλό κλάσμα εξώθησης. Κατά

τη  διάρκεια  παρακολούθησης  των  ασθενών  των  παραπάνω  μελετών  η  κυριότερη  αιτία

θνησιμότητας ήταν η επιδείνωση της καρδιακής ανεπάρκειας με μία επίπτωση 10% στον πρώτο

χρόνο μετά  την  κατάλυση.  Θα πρέπει  να δίνεται  προσοχή κατά την  κατάλυση,  ώστε  να  μη

γίνεται  αλόγιστη χρήση  της, που θεωρητικά μέσω μεγάλης έκτασης βλαβών στο μυοκάρδιο

μπορεί  να  επιδεινώσει  το  κλάσμα  εξώθησης.  Έχουν  αναφερθεί  σημαντικές  επιπλοκές  όπως

αγγειακό  εγγεφαλικό  επεισόδιο  1.7-2.7%,  διάτρηση  τοιχώματος  μυοκαρδίου  ή  πλήρης

κολποκοιλιακός αποκλεισμός σε 5-8% και θνησιμότητα 1%. 

9.3. Κοιλιακή ταχυκαρδία σε αρρυθμιογόνο δυσπλασία δεξιάς κοιλίας 

Η  αρρυθμιογόνος  δυσπλασία  της  δεξιάς  κοιλίας  (ΑRVD)  αποτελεί  σημαντική  αιτία

θανάτου  ειδικά  σε  νέα  άτομα.57,58 Χαρακτηρίζεται  από  λιπώδη  ή  ινολιπώδη  εκφύλιση  των

μυοκυττάρων της δεξιάς  κυρίως κοιλίας,  γεγονός  που προκαλεί  κοιλιακή ταχυκαρδία,  ειδικά

στην  άσκηση.58-60,142-144 Η  κοιλιακή  ταχυκαρδία  που  συνδέεται  με  τη  δυσπλασία  συνήθως,

τουλάχιστον  αρχικά,  απαντά  στα  αντιαρρυθμικά  φάρμακα,  αλλά  πολλές  φορές  χρειάζεται

εμφύτευση  απινιδωτή  ή  χειρουργική  αποσύνδεση  της  δεξιάς  κοιλίας  (right ventricular

disconnection,  disarticulation).145 Εάν η δυσπλαστική εξεργασία περιορίζεται σε εστίες, τότε η

κατάλυση  με  υψίσυχνο  ρεύμα  είναι  καλή επιλογή.  Εάν  περιλαμβάνει  μεγάλες  περιοχές  της

δεξιάς κοιλίας και προκαλεί πολλές μορφές κοιλιακής ταχυκαρδίας, τότε η κατάλυση είναι πολύ
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δύσκολη.  Ποικιλία  διαφορετικών  θέσεων  κυκλωμάτων  επανεισόδου  αναγνωρίζονται  με

χαρτογράφηση παράσυρσης (entrainment mapping). Η ίδια εστία μπορεί να δώσει γένεση σε

πολλαπλές μορφολογίες  ΚT.144 Τεχνικές παράσυρσης δυνητικά καθοδηγούν την κατάλυση. Η

κατάλυση με ραδιοσυχνότητα είναι δύσκολη, δυνητικά παρηγορική σε κάποιους ασθενείς, αν δε

ληφθεί υπόψιν και η προϊούσα επιδείνωση του αρρυθμιογόνου υποστρώματος και η επιδείνωση

της λειτουργικότητας της δεξιάς κοιλίας θα πρέπει να λαμβάνονται επιπρόσθετα δραστικά μέσα. 
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Πίνακας 3.  Mηχανισμοί Κοιλιακής Ταχυκαρδίας και Αποτελέσματα Κατάλυσης με
Ραδιοσυχνότητα.

Mηχανισμός Αποτελεσματικότητα
RFA

Kίνδυνος
επιπλοκών

Ιδιοπαθής ΚΤ
KT χώρου εξόδου ΔΚ Aυτοματισμός 80-90% Χαμηλός
ΚΤ ευαίσθητη στη
βεραπαμίλη 

Επανείσοδος 90% Xαμηλός

Μετά από έμφραγμα ΚΤ
χαρτογραφούμενη

Επανείσοδος 

Ελάττωση επεισοδίων 70-80% 5-10%
Πρόληψη επεισοδίων 50-67% 5-10
Μετά από έμφραγμα ΚΤ
μη χαρτογραφούμενη

Επανείσοδος ? ?

Άλλες  σχετιζόμενες  με
ουλή ΚΤς
Δυσπλασία δεξιάς κοιλίας Επανείσοδος Παρηγορητική Χαμηλός
Μη ισχαιμική 60% Χαμηλός 
KT από επανείσοδο στα
σκέλη του His

Επανείσοδος 100% Κολποκοιλιακός
αποκλεισμός

ΔΚ=δεξιά κοιλία, ΚΤ=κοιλιακή ταχυκαρδία, RFA=κατάλυση με υψίσυχνο ρεύμα. 

Πίνακας 4. Μηχανισμοί, Χαρακτηριστικά, Θέση Κατάλυσης, Eπιτυχία Κατάλυσης στις πιό
Γνωστές Μορφές Κοιλιακής Ταχυκαρδίας.
Εστιακές ΚΤ Μηχανισμός QRS Θέση RFA Επιτυχία

RFA
Ιδιοπαθής ΚΤ από
χώρο εξόδου
δεξιάς κοιλίας

Αυτοματισμός LBBB,
κατώτερος
άξονας

Χώρος εξόδου δεξιάς
 κοιλίας

>90%

Ιδιοπαθής ΚΤ από
χώρο εξόδου
αριστεράς κοιλίας

Αυτοματισμός,
επανείσοδος

Aορτική βαλβίδα ?

Δεσμιδική αρ
κοιλίας/ευαίσθητη
στη βεραπαμίλη

Επανείσοδος RBBB,
ανώτερος  ή
κατώτερος
άξονας

Κατωτεροδιαφραγματικό
τμήμα  αριστεράς
 κοιλίας

>90%

Oργανικό
υπόστρωμα
Προηγούμενο ΕΜ Επανείσοδος Ποικίλλει Ζώνη εμφράγματος 60-70%
Δυσπλασία  δεξιάς
κοιλίας (ARVD)

Επανείσοδος LBBB Χώρος εξόδου δεξιάς
 κοιλίας

Παρηγορητική

Σαρκοείδωση Επανείσοδος Ποικίλλει ? ?
Tετραλογία Fallot Επανείσοδος Ποικίλλει Διαφραγματική θέση

χώρου   εξόδου
δεξιάς κοιλίας 

Υψηλή

LBBB=αποκλεισμός  αριστερού  σκέλους,  RBBB=αποκλεισμός  δεξιού  σκέλους,  ΕΜ=  έμφραγμα
μυοκαρδίου, RFA=κατάλυση με υψίσυχνο ρεύμα.
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Εικόνα 11.  Σχηματική αναπαράσταση του διαφραγματικού χώρου εξόδου της δεξιάς κοιλίας

(RVOT) όπως φαίνεται σε 30ο RAO προβολή. Ο χώρος διαιρείται σε 9 τεταρτημόρια ή θέσεις.

Οι οπίσθιες θέσεις αριθμούνται σαν 1, 4, 7 και οι πρόσθιες σαν 3, 6, 9. Το διάφραγμα ορίζεται

από  την  πνευμονική  προς  τα  επάνω  και  στο  κατώτερο  μέρος  από  το  επάνω  μέρος  της

τριγλώχινας. Κατόπιν άδειας από Prof Μarchlinski FE (Am Heart J 1995)

Eικόνα  11α.  ΗΚΓ  κριτήρια  βοηθητικά  της  χαρτογράφησης  βηματοδότησης.  Τυπικές

μορφολογίες  QRS στην απαγωγή  I και προόδου του  R στις προκάρδιες  ανάλογα με τη θέση

βηματοδότησης στο διαφραγματικό χώρο εξόδου της δεξιάς κοιλίας. Κατόπιν άδειας από  Prof

Marchlinski F. (Am Heart J 1996).

9.4. Χαρτογράφηση χώρου εξόδου δεξιάς κοιλίας.

55

Πρόσθιες θέσεις

Ενδιάμεσες 
θέσεις
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φλέβα



Χαρτογράφηση  ακολουθίας  διέγερσης  (Activation sequence mapping).  Η  καταγραφή

πρωιμότερου ενδοκοιλοτικού ηλεκτρογράματος σε σχέση με το επιφανειακό ηλεκτρόγραμμα -

κατά τη  διάρκεια  ΚT.  Χαρτογράφηση  βηματοδότησης  (Pace-mapping).  Η  αναπαραγωγή με

βηματοδότηση στην  πιθανή εστία  της  ταχυκαρδία  κατά τη διάρκεια  φλεβοκομβικού  ρυθμού

μορφολογίας ταυτόσημης με την κλινική ΚΤ.

9.5. Κυριότερα αίτια αποτυχίας κατάλυσης με υψίσυχνο ρεύμα ΚΤ 

Τα κυριώτερα αίτια αποτυχίας κατάλυσης ΚΤ είναι η ανεπαρκής χαρτογράφηση, η δημιουργία

περιορισμένης θεραπευτικής βλάβης, η αδυναμία πρόκλησης της κλινικής ΚT, η παρουσία 

αιμοδυναμικά ασταθούς κοιλιακής ταχυκαρδίας, η εντόπιση της εστίας βαθειά μέσα στο 

διάφραγμα ή στο επικάρδιο, πέρα από την ακτίνα επιρροής των ενδοκάρδιων βλαβών κατάλυσης

με ραδιοσυχνότητα. 
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Εικόνα 12. ΗΚΓ 12 απαγωγών σε 4 ασθενείς με ΚΤ σχετιζόμενη με τον μιτροειδικό ισθμό μετά

από  έμφραγμα  κατώτερου  τοιχώματος,  με  χαρακτηριστική  μορφολογία  LBBB,  αριστερού

ανώτερου μετωπιαίου άξονα (Wilber D. et al Circulation 1995; 92:3481-3489) Kατόπιν άδειας

από Prof  D. Wilber. 

Εικόνα 13. ΗΚΓ 12 απαγωγών σε 4 ασθενείς με ΚΤ σχετιζόμενη με τον μιτροειδικό ισθμό μετά

από έμφραγμα κατώτερου τοιχώματος, με χαρακτηριστική μορφολογία RBBB, δεξιού ανώτερου

μετωπιαίο άξονα (Wilber D. et al Circulation 1995;92:3481-3489) Kατόπιν άδειας από Prof  D.

Wilber.
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9.6.  Ειδικές  καταστάσεις  που  ευνοούν  την  κατάλυση  με  υψίσυχνο  ρεύμα  κοιλιακής

ταχυκαρδίας

Ειδικές καταστάσεις που ευνοούν την κατάλυση με υψίσυχνο ρεύμα είναι: αδιάκοπη κοιλιακή

ταχυκαρδία, ΚΤ μετά από εμφύτευση αυτόματου απινιδωτή, ΚΤ μετά από έμφραγμα κατώτερου

τοιχώματος-κατάλυση στο μιτροειδικό ισθμό, αιμοδυναμικά σταθερή ΚΤ.

9.7. Οδηγίες Επιλογής για Κατάλυση με Υψίσυχνο Ρεύμα Κοιλιακής Ταχυκαρδίας.

Οι  κλασικές  οδηγίες  επιλογής  για  κατάλυση  με  υψίσυχνο  ρεύμα  από  την  Αμερικάνικη

Καρδιολογική Εταιρεία και  την Εταιρεία ηλεκτροφυσιολογίας  και βηματοδότησης  δεν έχουν

ανανεωθεί από το 1995 παρά τη μεγάλη εξέλιξη που σημειώθηκε εν τω μεταξύ. Σύμφωνα με

αυτές τις  οδηγίες η κατάλυση με υψίσυχνο ρεύμα συνιστάται σε ασθενείς  με συμπτωματική

εμμένουσα  μονόμορφη  ΚΤ,  ανθιστάμενη  σε  φαρμακευτική  αγωγή.  Επίσης  σε  ασθενείς  με

εμμένουσα  μονόμορφη  ΚΤ  και  απινιδωτή  που  δέχονται  πολλαπλές  εκφορτίσεις  που  δεν

διευθετούνται με επαναπρογραμματισμό του απινιδωτή ή αντιαρρυθμική αγωγή.

Θα πρέπει  να περιλαμβάνεται στις  επιλογές,  όταν υπάρχει ανθιστάμενη σε φαρμακευτική

αγωγή συμπτωματική μη-εμμένουσα ΚΤ ή δυσανεξία του ασθενή στα φάρμακα. Αντενδείκνυται

σε ασθενείς με καλή απάντηση στις υπόλοιπες θεραπευτικές επιλογές. Σε πολύμορφη, σε ασταθή

και  με  πολλαπλές  μορφές  ταχυκαρδία  για  πρακτικούς  λογους  που  καθιστούν  δύσκολη  έως

αδύνατη την χαρτογράφηση. Σε ασυμπτωματική μη εμμένουσα ΚΤ.71
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10.  Νέες  Στρατηγικές  για  Κατάλυση  Κοιλιακής  Ταχυκαρδίας  Ανθιστάμενης  στις

Συμβατικές Τεχνικές. Πρόοδοι στους Καθετήρες Κατάλυσης, στη Χαρτογράφηση και στην

Τροποποίηση Πηγών Ενέργειας  

 

 Η χρήση των συμβατικής τεχνολογίας ενδοκάρδιων ηλεκτροκαθετήρων μπορεί να μην

είναι ιδανική εξαιτίας του γεγονότος ότι το φυσιολογικό τοίχωμα της κοιλίας έχει πάχος 5-20

mm και ο ιστός από τον οποίο προέρχεται η ΚΤ μπορεί να βρίσκεται παντού μέσα στο τοίχωμα.

Οπότε η ενδοκάρδια προσέγγιση πρέπει να δημιουργήσει μεγάλες βλάβες, για να προσεγγίσει

την περιοχή της ΚΤ. Αν η εστία είναι επικάρδια ή ενδομυϊκή, τότε υπάρχει πρόβλημα επιτυχούς

αντιμετώπισης της εστίας από την ενδοκαρδιακή οδό. Από την ανάγκη δημιουργίας μεγαλύτερης

και  βαθύτερης  βλάβης  με  λιγότερες  επιπλοκές  δημιουργήθηκε  ο  ψυχόμενος  (irrigated-tip)

καθετήρας στον οποίο χρησιμοποιείται φυσιολογικός ορός δια του καθετήρα για να ψύχει το

άκρο του και να αυξάνει την απελευθέρωση ενέργειας κατά τη διάρκεια της κατάλυσης. Δεν

υπάρχουν  δεδομένα  σχετικά  με  διακαθετήρια  κρυοκατάλυση για  ΚΤ,  άν και  η  καταξιωμένη

επιτυχία της ενδοκάρδιας κρυοπηξίας δείχνει ότι είναι απαραίτητη περαιτέρω διερεύνηση.

Τα  νέα  συστήματα  επιτρέπουν  χαρτογράφηση  της  ΚΤ  σε  φλεβοκομβικό  ρυθμό

χρησιμοποιώντας νέα κριτήρια χαρτογράφησης ή χαρτογραφώντας την ΚΤ κατά τη διάρκεια

μικρών  επεισοδίων  ΚΤ  που  είναι  ανεκτά.  Το  ηλεκτροανατομικό  σύστημα  χαρτογράφησης

CARTO (Biosense Webster) επιτρέπει την ανίχνευση της θέσης του άκρου του καθετήρα σε

χώρο 3 διαστάσεων. Αισθητήρες μαγνητικού πεδίου στο άκρο του καθετήρα μετρούν την ένταση

των χαμηλής συχνότητας μαγνητικών πεδίων που δημιουργούνται από 3 ηλεκτρομαγνήτες που

τοποθετούνται κάτω από τον ασθενή. Ένα σύστημα αλγορίθμων επεξεργάζεται την πληροφορία

για  να  υπολογίσει  τη  θέση  του  άκρου  του  καθετήρα  σχετικά  με  1  ηλεκτρόδιο  αναφοράς.

Πληροφορίες για τα ενδοκάρδια ηλεκτρογράμματα, περιλαμβανομένης και της μορφολογίας του

κύματος,  τα  ενδοκάρδια  ηλεκτρογράμματα  και  τον  τοπικό  χρόνο  διέγερσης  σε  σχέση  με  1

ενδοκάρδιο σήμα αναφοράς καταγράφονται από το σύστημα μαζί με την θέση του καθετήρα.133

 Άλλο εξελιγμένο σύστημα χαρτογράφησης είναι το  Ensite (Endocardial Solutions), το

οποίο επιτρέπει χαρτογράφηση και κατάλυση ασταθούς ΚΤ μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου.

Αυτό το σύστημα χρησιμοποιεί ένα καθετήρα μπαλόνι με 64 ηλεκτρόδια, που τοποθετείται σε

μία καρδιακή κοιλότητα, αλλά δεν χρειάζεται να έλθει σε επαφή με την επιφάνεια της καρδιάς
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για να καταγράψει ενδοκάρδια διέγερση (non-contact mapping). Ενδοκάρδια ηλεκτρογράμματα

από μακρινές θέσεις καταγράφονται από τα ηλεκτρόδια του μπαλονιού και χρησιμοποιούνται για

να  υπολογίσουν  3.360  ουσιαστικά  ηλεκτρογράμματα,  που  είναι  διαθέσιμα  για  λεπτομερή

επανεκτίμηση και  μπορούν να χρησιμοποιηθούν για  να αποδώσουν ένα χάρτη ισοδυναμικών

ενός κύκλου προκαταγεγραμμένης ταχυκαρδίας από δείγματα που λαμβάνονται κάθε 0.83  ms.

Ένα σύστημα εντοπισμού με απόδοση 4 mm χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τη γεωμετρία

της κοιλότητας. 

Εναλλακτικές  πηγές  ενέργειας  όπως φωτοπηξία με  τη χρήση  Laser (Neodymium:Yag

laser)134 έχουν  δοκιμασθεί  αλλά  δεν  έχουν  καθιερωθεί.  Επίσης  έχει  χρησιμοποιηθεί

διαστεφανιαία  χημική  κατάλυση σε  ορισμενους  ασθενείς  στους  οποίους  άλλες  θεραπευτικές

επιλογές  απέτυχαν.  Αποστειρωμένη  αιθανόλη  εγχύεται  στη  στεφανιαία  αρτηρία  η  οποία

εφοδιάζει το μυοκάρδιο στο οποίο περιέχεται η αρρυθμογενής εστία.

Η χαρτογράφηση και η θεραπεία της ΚΤ ειδικά αυτής με υποκείμενη καρδιακή νόσο

συνεχίζει  να  εξελίσσεται.  Η  εφαρμογή  των  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  επίσης  εξελίσσεται.

Είναι βέβαιο ότι θα αναπτυχθούν ουσιαστικά συστήματα χαρτογράφησης, τα οποία θα παρέχουν

τριδιάστατες εικόνες της ταχυκαρδίας και του υποστρώματος. Σίγουρα η ταχύτητα της συλλογής

των  δεδομένων,  ίσως  ακόμη  και  από  μεμονωμένες  συστολές  με  μεγάλη  απόδοση,  θα  είναι

γεγονός.  Με  τα  νέα  συστήματα  χαρτογράφησης  και  τη  δυνατότητα  παροχής  θεραπευτικής

βλάβης πιό καλά σχεδιασμένης και με πιό ακριβή στόχο μπορεί να αναπτυχθούν τεχνολογίες που

θα αλλάζουν το υπόστρωμα του μυοκαρδίου με εύρος  από έγχυση ουσιών που δημιουργούν

θεραπευτικές  βλάβες  έως  την  έγχυση  παραγόντων  ανάπτυξης,  γονιδίων  ή  ακόμη  και

συστημάτων  απελευθέρωσης  ουσιών.  Επιπρόσθετα  είναι  αναμενόμενη  η  εξέλιξη  των

καθετήρων,  ώστε  σε  σύντομο  χρόνο  να  επιτρέπουν  την  εφαρμογή  γραμμικών  βλαβών  σε

σύντομο χρονικό διάστημα με υψηλή ενέργεια που οδηγεί σε αποτελεσματικότερη βλάβη.

Πρόκλήσεις για το μέλλον θα πρέπει να είναι η εξασφάλιση πολλαπλών συστημάτων-

εργαλείων στη διάθεση των ηλεκτροφυσιολόγων για να διασφαλίσουν μικρής διάρκειας  και

μακροχρόνιας επιτυχίας επεμβάσεις. Εν τω μεταξύ το ΗΚΓ επιφανείας καθώς και οι συμβατικές

μέθοδοι χαρτογράφησης παραμένουν ικανοποιητικά εργαλεία που συνεισφέρουν στην καλύτερη

αντιμετώπιση του προβλήματος της ΚΤ.   

11. Χειρουργική Αντιαρρυθμική Θεραπεία
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 Η  χειρουργική  θεραπεία  προσφέρει  κατάργηση  της  αρρυθμίας  σε  ασθενείς  με

κοιλιακή  ταχυκαρδία  με  υπόστρωμα  παλιό  έμφραγμα  μυοκαρδίου  ή  δυσπλασία  της  δεξιάς

κοιλίας με ποσοστό κινδύνου ανάλογο του προεγχειρητικού κινδύνου θανάτου από κοιλιακές

αρρυθμίες  του ασθενούς.  22-26,147-149 Η χειρουργική κατευθυνόμενη από χαρτογράφηση εκτομή

του ενδοκαρδίου συνδυαζόμενη με κρυοκατάλυση καταργεί την προκλητή μονόμορφη κοιλιακή

ταχυκαρδία  σε  ποσοστό  69-95%  των  υποβληθέντων  στην  ανωτέρω  θεραπεία.  Ο  κίνδυνος

υποτροπής της ΚΤ ή αιφνίδιου θανάτου 1 έτος μετά από την επέμβαση ανέρχεται σε 8-11%. Το

μεγαλύτερο μειονέκτημα της είναι η θνησιμότητα  κυμαινόμενη μεταξύ 5% έως > 20% κυρίως

σχετιζόμενη με ανεπάρκεια αντλίας. 22-26

Ηλεκτροφυσιολογικά κατευθυνόμενες εκτομές εκτελούνται και στην Καρδιοχειρουργική

μονάδα του  Freeman Hospital από το Μάρτιο του 1981. Τα αποτελέσματα της μακροχρόνιας

παρακολούθησης δείχνουν ένα συνεχιζόμενο ρόλο της αντιαρρυθμικής χειρουργικής θεραπείας

σε  επιλεγμένους  ασθενείς,  ακόμη  και  στην  εποχή  της  διακαθετήριας  κατάλυσης  και  των

απινιδωτών.22 

12.  Αντιαρρυθμική  Φαρμακευτική  Αγωγή  και  Αυτόματοι  Απινιδωτές  στις  Κοιλιακές

Ταχυκαρδίες

Τρείς πρόσφατες μελέτες στηρίζουν την υπεροχή των εμφυτεύσιμων απινιδωτών έναντι

της  αντιαρρυθμικής  φαρμακευτικής  θεραπείας  ως  προς  την  παράταση  του  προσδόκιμου

επιβίωσης  και  την  πρόληψη  αιφνιδίου  θανάτου  σε  επιβιώσαντες  εμμένουσας  μονόμορφης

ΚΤ.10,27,28  Έτσι,  ο  απινιδωτής  είναι  θεραπεία  πρώτης  γραμμής  για  αυτούς  τους  ασθενείς.  Για

πολλούς ασθενείς η τοποθέτηση απινιδωτή προλαμβάνει τις παρενέργειες των αντιαρρυθμικών

φαρμάκων. Το πιό αποτελεσματικό φάρμακο, η αμιωδαρόνη, προκαλεί παρενέργειες σχεδόν σε

75% των ασθενών σε 5 χρόνια από την έναρξη του. Μεταξύ των παρενεργειών περιλαμβάνονται

υποθυρεοειδισμός  (5-25%),  φωτοευαισθησία  (1%-6%),  εναπόθεση  στον  κερατοειδή  (1%),

πνευμονική τοξικότητα (1% ανά έτος), τρόμος ή άλλες νευρολογικές παρενέργειες. Οι κίνδυνοι

από τους απινιδωτές περιλαμβάνουν ανεπάρκεια της συσκευής, ρήξη ηλεκτροδίου, μολύνσεις,

αλλά  είναι  σπάνιες.  Επίσης  οι  απινιδωτές  παρέχουν  βηματοδοτική  υποστήριξη  κατά  της

βραδυκαρδίας. Άν και παρατείνουν την επιβίωση, αντιμετωπίζουν την ΚΤ όταν συμβεί αλλά δεν
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προλαμβάνουν την γένεση της και απαιτούν μακροχρόνια παρακολούθηση για την περίπτωση

δυσλειτουργίας τους. Εντός έτους από την εμφύτευση του απινιδωτή, 68% των ασθενών έχουν

υποτροπές ΚΤ.10 Οι περισσότερες μονόμορφες κοιλιακές ταχυκαρδίες μπορούν να σταματήσουν

με αντιταχυκαρδιακή βηματοδότηση, η οποία είναι ανώδυνη και συχνά ασυμπτωματική, αλλά

μερικοί ασθενείς απαιτούν ηλεκτρική ανάταξη δια του απινιδωτή. Επι συχνών υποτροπών της

ΚΤ χρειάζεται εκτίμηση για να βρεθούν οι πιθανοί επιβαρυντικοί παράγοντες, όπως ισχαιμία

μυοκαρδίου,  ηλεκτρολυτικές  διαταραχές  ή  αποσυντονισθείσα  καρδιακή  ανεπάρκεια.  Οι

περισσότεροι ασθενείς με συχνές υποτροπές ΚΤ απαιτούν επιπρόσθετη θεραπεία.12

Η αντιαρρυθμική αγωγή ελαττώνει  τη συχνότητα των επεισοδίων ΚΤ σε ασθενείς  με

απινιδωτή και καθιστά την ΚΤ πιό καλό υπόστρωμα για αντιταχυκαρδιακή βηματοδότηση. Για

κάποιους όμως λόγους η αντιαρρυθμική αγωγή είναι προβληματική. Μπορεί να επιβραδύνει τη

φλεβοκομβική  συχνότητα,  προκαλώντας  συνεχή  βηματοδότηση  συχνά  με  απώλεια  του

κολποκοιλιακού συγχρονισμού ή προκαλώντας αιμοδυναμικές παρενέργειες που απορρέουν από

τη  συνεχή  βηματοδότηση  της  δεξιάς  κοιλίας.13-15  Επίσης  τα  αντιαρρυθμικά  μπορεί  να

επιβραδύνουν την ΚΤ ώστε  όταν  εμφανισθεί  να μην αναγνωρισθεί  από τον  απινιδωτή γιατί

βρίσκεται εκτός της ζώνης αναγνώρισης ή πέφτει στη ζώνη της φλεβοκομβικής ταχυκαρδίας

κάνοντας τη διάκριση μεταξύ των 2 δύσκολη. Μερικά φάρμακα και ιδίως η αμιωδαρόνη μπορεί

να αυξήσει τον ουδό απινίδωσης και θεωρητικά να δυσκολέψει την αποτελεσματική θεραπεία

της ΚΤ.13,19,20,21 

Όταν  η  αντιαρρυθμική  αγωγή  αποτυγχάνει  στον  ασθενή  με  αυτόματο  απινιδωτή,  θα

πρέπει να προτείνεται η κατάλυση με υψίσυχνο ρεύμα και αναμένεται να ελαττώσει δυνητικά τη

συχνότητα των υποτροπών σε ποσοστό μεγαλύτερο του 75% των ασθενών.16-18

62



Εικόνα 14 Ενδοκάρδια σήματα κατα τη διάρκεια ταχυκαρδίας με υπόστρωμα παλιό έμφραγμα

μυοκαρδίου. (Αcademic Cardiology, Freeman Hospital).
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Eικόνα 15 Παράδειγμα χαρτογράφησης παράσυρσης (entrainment mapping) μετεμφραγματικής

ΚΤ . Η ΚΤ (μήκος κύκλου 443 ms) επιταχύνεται στο βηματοδοτικό μήκος κύκλου των 400 ms

αλλά με ταυτόσημη μορφολογία στο ΗΚΓ 12-απαγωγών. Το διάστημα από το βηματοδοτικό

spike μέχρι το QRS ισούται με το διάστημα από το τοπικό ηλεκτρόγραμμα έως το QRS, και το

μεταβηματοδοτικό  διάστημα  (PPI)  ισούται  με  το  μήκος  κύκλου  της  ταχυκαρδίας  (TCL).

PPI=post  pacing  interval=μεταβηματοδοτικό διάστημα.  (Academic  Cardiology,  Freeman

Hospital)
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     60ºLAO.                                                                30ºRAO 

Eικόνα 16.  Κατάλυση με υψίσυχνο ρεύμα KT από το χώρο εξόδου της αριστεράς κοιλίας.

Καθετήρας κατάλυσης στην θέση επιτυχούς RFA, στο χώρο εξόδου της αριστεράς κοιλίας. Ο 2ος

καθετήρας κατάλυσης  στη θέση του  His και  δεκαπολικός  καθετήρας στον χώρο εξόδου  της

δεξιάς κοιλίας. (Academic Cardiology, Freeman Hospital)
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Εικόνα  17.  Κοιλιακή ταχυκαρδία  από το  χώρο εξόδου  της  αριστεράς  κοιλίας  (LVOT VT).

Αυτόματη ΚΤ (Α) από  LVOT παρουσιάζει ταυτόσημη μορφολογία και στις 12 απαγωγές του

ΗΚΓ  επιφανείας  με  βηματοδότηση  από  τη  θέση  της  επιτυχούς  κατάλυσης  (Β).  (Academic

Cardiology, Freeman Hospital) 

Εικόνα 18.  Κοιλιακή ταχυκαρδία από το χώρο εξόδου της  αριστεράς κοιλίας.  Άμεση

κατάργηση της εκτοπίας από την εστία προέλευσης της ταχυκαρδίας με διακαθετήρια κατάλυση

με RFA εντός 5min από την έναρξη παροχής της ενέργειας. (Academic Cardiology, Freeman

Hospital) 
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Εικόνα 19. Κατάλυση ΚΤ σε αρρυθμιογόνο δυσπλασία δεξιάς κοιλίας.  3 μορφολογίες ΚΤ από

διαφορετική  προέλευση  στο  χώρο  εξόδου  της  δεξιάς  κοιλίας  σε  ασθενή  με  αρρυθμιογενή

δυσπλασία δεξιάς κοιλίας. (Από Furniss S, Forty J, Simeonidou E. et al Europace 2000)
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KT2

KT1                                                          KT3

Εικόνα 20.  Κατάλυση ΚΤ σε αρρυθμιογόνο δυσπλασία δεξιάς κοιλίας.  KT1,  KT2,  KT3 οι 3

διαφορετικής μορφολογίας ΚΤ.  Ικανοποιητική ταύτιση μορφολογίας QRS στο ΗΚΓ κατά την ΚΤ και

κατά τη βηματοδοτική χαρτογράφηση (pace mapping) στις θέσεις επιτυχούς κατάλυσης.  (Από Furniss

S, Forty J, Simeonidou E. et al Europace 2000)
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                          2. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
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Η πρόγνωση των ασθενών με εμμένουσα μονόμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία (KT) 

εξαρτάται από την υποκείμενη καρδιακή νόσο. Γενικά η ΚΤ χωρίς οργανικό υπόστρωμα δηλαδή

η ιδιοπαθής ΚΤ, έχει καλή πρόγνωση, ενώ η ΚΤ με υποκείμενη οργανική νόσο της καρδιάς,

κύριος εκπρόσωπος της οποίας είναι η ισχαιμική καρδιακή νόσος, έχει κακή πρόγνωση.70,71 Οι

θεραπευτικές  επιλογές  αντιμετώπισης  περιλαμβάνουν  αντιαρρυθμική  φαρμακευτική  αγωγή,

αντιαρρυθμική  χειρουργική  θεραπεία,  εμφυτεύσιμους  απινιδωτές  (ICDs)  ή  διακαθετήρια

κατάλυση με υψίσυχνο ρεύμα (Βλ. Γενικό Μέρος). 

Η διακαθετήρια κατάλυση με υψίσυχνο ρεύμα είναι καταξιωμένη ριζική θεραπεία στην

ιδιοπαθή ΚΤ. Στην ΚΤ με οργανικό υπόστρωμα η διακαθετήρια κατάλυση είναι αποτελεσματική

στη διακοπή της και την πρόληψη της επαναπρόκλησής της αμέσως μετά την επέμβαση,40,43,50

αλλά ο κλινικός της ρόλος γενικά σαν τεχνική σε ασθενείς με οργανικό υπόστρωμα δεν έχει

διευκρινισθεί και είναι αμφισβητούμενος  εξαιτίας της αβεβαιότητας που υπάρχει ως προς τη

μακροχρόνια  αξιοπιστία της  μεθόδου,  σαν επακόλουθο μικρού αριθμού  σχετικών σειρών με

λίγους ασθενείς και μικρό σχετικά χρονικό διάστημα παρακολούθησης και επίσης εξαιτίας των

διαφορετικών  κριτηρίων  που  χρησιμοποιούνται  για  να  καθορίσουν  την  επιτυχία  της

επέμβασης.39,41,42,104,109,110

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σκοπός  της  μελέτης  ήταν  να εκτιμηθεί:  1.  Η αποτελεσματικότητα της  διακαθετήριας

κατάλυσης με ραδιοσυχνότητα (RFA) σαν αυτοδύναμης θεραπευτικής επιλογής, βραχυπρόθεσμα

και  κυρίως  μακροπρόθεσμα,  στη  θεραπεία  της  κοιλιακής  ταχυκαρδίας,  της  ανθιστάμενης  σε

αντιαρρυθμική αγωγή, είτε ιδιοπαθούς είτε με οργανικό υπόστρωμα, ειδικότερα δε της κοιλιακής

ταχυκαρδίας με υποκείμενο οργανικό υπόστρωμα περιλαμβανομένης στην τελευταία ομάδα και

της στεφανιαίας νόσου, όπου κατά το χρόνο σχεδιασμού της μελέτης υπήρχε πτωχή εμπειρία και

θεωρείτο  επαναστατική  έως  “αιρετική”  θεραπευτική  προσέγγιση,  ενώ  η  κύρια  εγκεκριμένη

θεραπευτική προσέγγιση για την ομάδα αυτή ήταν η εμφύτευση αυτόματου απινιδωτή, βέβαια

σε  κοινωνίες  που  μπορούσαν  να  αντέξουν  το  μεγάλο  κόστος  των  ηλεκτρικών  αυτών

μηχανημάτων.  2.  Επίσης  να  εκτιμηθεί  η  τυχόν  εμφάνιση  νέων  αρρυθμιών  μετά  από  την

κατάλυση και να διερευνηθεί άν οφείλονται σε εξέλιξη του αρρυθμιογόνου υποστρώματος ή σε

πιθανή επίδραση της ραδιοκατάλυσης στην ανάπτυξη νέων αρρυθμιών.
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ΜΕΘΟΔΟΙ
1. Πληθυσμός μελέτης

Εκατόν τέσσερις (104) διαδοχικοί ασθενείς, από 1 καρδιολογικό κέντρο αναφοράς, 75

άνδρες και 29 γυναίκες, μέσης ηλικίας 53±16 ετών, περιελήφθησαν στη μελέτη μεταξύ 1994-

1997.  Μελετήθηκαν  26  ασθενείς  με  κοιλιακή  ταχυκαρδία  (ΚΤ)  χωρίς  οργανικό  υπόστρωμα

(ιδιοπαθή) και 78 ασθενείς με ΚΤ σε οργανικό υπόστρωμα, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε κατάλυση

με υψίσυχνο ρεύμα συμπτωματικής εμμένουσας μονόμορφης κοιλιακής ταχυκαρδίας. Aπό τους

τελευταίους οι 62 έπασχαν από στεφανιαία νόσο με ιστορικό παλιού εμφράγματος μυοκαρδίου,

οι 13 από αρρυθμιογόνο δυσπλασία δεξιάς κοιλίας, 1 από διατατική μυοκαρδιοπάθεια (DCM), 1

από σαρκοείδωση και 1 από χειρουργηθείσα μεσοκοιλιακή επικοινωνία (VSD) (Εικόνα 21, 22). 

Όλοι  οι  ασθενείς  είχαν  αρχικά  πλήρη  κλινική  εκτίμηση.  Αν  η  αιτία  της  ΚΤ  ήταν

προηγηθέν έμφραγμα μυοκαρδίου, κριτήριο εισαγωγής στην μελέτη ήταν η εμφάνιση ΚΤ μετά

30  ημέρες   από  το  έμφραγμα.  Στην  ομάδα  μετά  από  έμφραγμα  μυοκαρδίου  πριν  από  την

κατάλυση προηγήθηκε καρδιακός καθετηριασμός και υπερηχογραφικός έλεγχος σε όλους τους

ασθενείς  και  λειτουργική  εκτίμηση  της  ισχαιμίας  σε  όποιους  κρίθηκε  απαραίτητο  για

αποκλεισμό  δυναμικών  ισχαιμικών  συνεισφορών  (κριτικές  στενώσεις  στεφανιαίων)  στην

ταχυκαρδία  τους.  Εννέα  ασθενείς  (15%)  υποβλήθηκαν  σε  αγγειοπλαστική  και  3  (5%)  σε

αορτοστεφανιαία  παράκαμψη  πρίν  από  την  κατάλυση  με  υψίσυχνο  ρεύμα.  Μετά  από

επαναγγείωση  περιελήφθησαν  εκείνοι  που  εμφάνισαν  κοιλιακή  ταχυκαρδία  αυτόματα  ή  με

πρόκληση κατά την ηλεκτροφυσιολογική μελέτη με προγραμματισμένη κοιλιακή διέγερση. 

Στην ομάδα της αρρυθμιογόνου δυσπλασίας της δεξιάς κοιλίας οι περισσότεροι ασθενείς

υποβλήθηκαν  σε  μαγνητική  τομογραφία  (MRI-Μagnetic resonance imaging)  προ  της

επέμβασης.163 Στην ομάδα με την ιδιοπαθή ΚΤ περιελήφθησαν 21 ασθενείς με ΚΤ από το χώρο

εξόδου της δεξιάς κοιλίας, 2 με δεσμιδική ΚΤ  και 3 με ΚΤ από το χώρο εξόδου της αριστεράς

κοιλίας.  Οι  ασθενείς  με  ιδιοπαθή  ΚΤ  δεξιάς  κοιλίας,  στους  οποίους  υπήρχε  υποψία

αρρυθμιογενούς δυσπλασίας της δεξιάς κοιλίας ή αρρυθμιογενούς μυοκαρδιοπάθειας της δεξιάς

κοιλίας (ARVC) υποβλήθηκαν επίσης σε MRI.

      Εικόνα 21. Ποσοστιαία αναλογία ασθενών μελέτης κατάλυσης κοιλιακής ταχυκαρδίας με υψίσυχνο 

      ρεύμα ραδιοσυχνότητας (RFA), ανάλογα με την υποκείμενη νόσο: 60% στεφανιαία νόσος, 12% 
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KΑΤΑΛΥΣΗ (RFA) ΚΤ (104 ασθενείς)

13 (12%)
8 (10%)

62 (60%)

Ισχαιμική νόσος

Χώρου εξόδου δ. κοιλίας

Aρρυθμιογόνος δυσπλασία
δ κοιλίας



      αρρυθμιογόνος δυσπλασία της δεξιάς κοιλίας, 24% ιδιοπαθής από χώρο εξόδου δεξιάς κοιλίας, 10% 

      άλλες αιτίες.

    

      

        Εικόνα 22. Διάγραμμα με την ταξινόμηση της αιτίας της κοιλιακής ταχυκαρδίας σε όλους τους 

        ασθενείς της μελέτης.  Κοιλιακή ταχυκαρδία=ΚΤ, RVOT=Χώρος εξόδου δεξιάς κοιλίας, 

        LVOT=χώρος εξόδου αριστεράς κοιλίας, VSD=μεσοκοιλιακή επικοινωνία.
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104 Ασθενείς
75 ♂, 29♀

Μέση ηλικία  53±14

26  ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΚΤ 78 ΟΡΓΑΝΙΚΟ 
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

21 RVOT 2 ΔΕΣΜΙΔΙΚΗ

3 LVOT

13 ΑΡΡΥΘΜΙΟΓΟΝΟΣ 
ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ ΔΕΞΙΑΣ 

ΚΟΙΛΙΑΣ

62 ΠΑΛΑΙΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑ 
ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ

1 ΔΙΑΤΑΤΙΚΗ 
ΚΑΡΔΙΟΜΥΟΠΑΘΕΙΑ

1 ΣΑΡΚΟΕΙΔΩΣΗ

1 ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΙΣΑ VSD

21 (24%)

Aρρυθμιογόνος δυσπλασία
δ κοιλίας

Άλλα αίτια ΚΤ



2. Ηλεκτροφυσιολογική μελέτη

Όλοι οι ασθενείς υποβλήθησαν σε ηλεκτροφυσιολογική μελέτη και ακολούθως κατάλυση

με υψίσυχνο ρεύμα (RFA) νηστικοί, αφού πρώτα συναίνεσαν με έγγραφη συγκατάθεση τους.

Προηγήθηκε  της  επέμβασης  υπερηχογραφική  μελέτη προκειμένου  να  αποκλεισθεί  η  ύπαρξη

θρόμβου εντός της αριστεράς ή δεξιάς κοιλίας. Αντιαρρυθμικά φάρμακα δεν εδόθησαν για 5

χρόνους ημίσειας ζωής στους ασθενείς με ιδιοπαθή ΚΤ, ενώ στους περισσότερους ασθενείς με

οργανικό  υπόστρωμα  η  αντιαρρυθμική  αγωγή  που  είχε  προηγούμενα  αποτύχει,  συνεχιζόταν

καθιστώντας την ΚΤ πιό καλά ανεκτή αιμοδυναμικά αλλά ακόμη προκλητή.

 Όλες οι επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν με την ίδια διαδικασία υπό τοπική αναισθησία

με  Bupivacaine 5% και υπό συνεχή μέτρηση της αρτηριακής πίεσης από αρτηριακή γραμμή ή

πιεσόμετρο χειρός, έλεγχο του κορεσμού οξυγόνου και συνεχή καταγραφή ΗΚΓ. 

 Κατά  την  ηλεκτροφυσιολογική  μελέτη  πριν  όσο  και  μετά  την  κατάλυση

χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις περιπτώσεις ένα ειδικό πρωτόκολλο προγραμματισμένης κοιλιακής

διέγερσης  (Westmead)119 πιό  επιθετικό  από  τα  κλασικά  μέσω  διαγνωστικού  τετραπολικού

καθετήρα  Josephson 6Fr τοποθετημένου  στην  κορυφή  της  δεξιάς  κοιλίας.  Οι  θέσεις  των

ηλεκτροκαθετήρων  επιβεβαιώνοντο  με  ακτινοσκόπηση  σε  δεξιά  προσθιοπλάγια  (RAO,  right

anterior oblique) και αριστερά προσθιοπλάγια (LAO, left anterior oblique) προβολές.

Ως σύστημα χαρτογράφησης-καταγραφής σε οπτικό δίσκο των διπολικών ενδοκάρδιων

ηλεκτρογραμμάτων καθώς και ΗΚΓ επιφανείας χρησιμοποιήθηκε το Quinton ΕP Lab, Toronto-

acquisition system. Τα φίλτρα για την καταγραφή των ηλεκτρογραμμάτων ρυθμίσθηκαν μεταξύ

30-500  Hz.  Προγραμματισμένη  κοιλιακή  διέγερση  πραγματοποιήθηκε  στην  έναρξη  και  στο

πέρας  της  κατάλυσης  μέσω  προγραμματιστή  (Bloom stimulator,  Fisher Imaging Corp.  και

Radionics,  Burlington,USA ), με ένα παραλληλόγραμμο ερέθισμα διάρκειας 2 msec και ύψους

διπλάσιου  του  διαστολικού  ουδού.  Το πρωτόκολλο προγραμματισμένης  κοιλιακής  διέγερσης

Westmead συνίστατο από 1 ακολουθία (drive) 8 κοιλιακών συστολών  μήκους κύκλου από 400-

600  ms,  ακολουθούμενη  από  μέχρι  και  5  (μέχρι  να  προκληθεί  εμμένουσα  μονόμορφη  ΚΤ)

εκτακτοσυστολές εισαγόμενες σε ελαττούμενα μήκη κύκλου μέχρι να επιτευχθεί η ανερέθιστη

περίοδος της κοιλίας. Το συνήθως χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο 2 θέσεων, από κορυφή και
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χώρο εξόδου δεξιάς κοιλίας (RVA, RVOT) περιλαμβάνει 1 βηματοδοτική ακολουθία (drive) σε

2-3 μήκη κύκλου στην κάθε μία θέση και μέχρι 3 έκτακτες συστολές. 

Στους ασθενείς με ιδιοπαθή κοιλιακή ταχυκαρδία χρειάσθηκε χορήγηση ισοπρεναλίνης 1-

3 μg/min ή συνεχής βηματοδότηση (burst pacing) για πρόκληση της κλινικής ταχυκαρδίας. Η

isoprenaline τιτλοποιήθηκε μέχρι  ο  φλεκομβικός  ρυθμός  να αυξηθεί  κατά 50% ή να φθάσει

πάνω από 120 σφύξεις/min.  Αν δεν προκαλείτο ΚΤ με προγραμματισμένη κοιλιακή διέγερση,

εδίδοντο ακολουθίες συνεχούς κοιλιακής βηματοδότησης από 20 συστολές με μήκος κύκλου

προοδευτικά ελαττούμενο κατά 20 ms από 400 ms σε 240 ms. 

2.1. Πρωτόκολλο προγραμματισμένης κοιλιακής διέγερσης Westmead

Το  πρωτόκολλο  προγραμματισμένης  κοιλιακής  διέγερσης  Westmead,  το  οποίο

χρησιμοποιήθηκε σε όλους τους ασθενείς έχει αξιολογηθεί πολύ ευρέως.119-121 Χρησιμοποιεί μία

θέση διέγερσης, την κορυφή της δεξιάς κοιλίας, με έως και 5 κοιλιακές εκτακτοσυστολές. 

Προηγούμενες μελέτες έχουν προσδιορίσει την αναπαραγωγιμότητα του. Η απαίτηση σε

έκτακτες  απαραίτητες  για  πρόκληση  ΚΤ  με  προγραμματισμένη  κοιλιακή  διέγερση  σπάνια

ποικίλλει κατά μεγαλύτερο του ενός αριθμό εκτάκτων. Έχει προσδιορισθεί η μεταβλητότητα των

απαιτήσεων για πρόκληση ΚΤ με αυτό το πρωτόκολλο. Μία αλλαγή στις απαιτήσεις εισαγωγής

της ΚΤ δύο ή περισσότερων συστολών αποδείχθηκε ότι δεν εμπίπτει στην ζώνη της  ευκαιριακής

μεταβλητότητας.120,121 Σε  μεγάλες  μελέτες  το  συγκεκριμένο  πρωτόκολλο  έχει  αποδειχθεί  πιό

ειδικό και ευαίσθητο από ότι το πρωτόκολλο 2 θέσεων στην πρόβλεψη του κινδύνου εμφάνισης

ΚΤ μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου.119  

2.2. Πρωτόκολλα κατάλυσης 

Oι  θέσεις  κατάλυσης  των  ΚΤ  προσδιορίσθηκαν  με  συνδυασμό  προηγουμένως

περιγραφεισών τεχνικών ενδοκάρδιας χαρτογράφησης.18,35,40,43,51
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 2.2.1. Ταχυκαρδίες με οργανικό υπόστρωμα. 

Η αρχική χαρτογράφηση πραγματοποιήθηκε σε φλεβοκομβικό ρυθμό για να εντοπισθούν

οι περιοχές με χαμηλού δυναμικού διασπασμένα ή καθυστερημένα ηλεκτρογράμματα ενδεικτικά

ουλής  με  ιδιότητες  ανώμαλης  ηλεκτρικής  αγωγής.  Σε  αυτές  τις  θέσεις  πραγματοποιήθηκε

ακολούθως  βηματοδοτική  χαρτογράφηση  στο  μήκος  κύκλου  της  ΚΤ-στόχου  για  να

αναγνωρισθεί  ένα  επιμηκυσμένο  διάστημα  ερεθίσματος-QRS (stimulus to QRS)  και  μία

παρόμοια  μορφολογία  QRS.  Όταν  η  ΚΤ  ήταν  αιμοδυναμικά  ανεκτή  πραγματοποείτο

χαρτογράφηση ενεργοποίησης για να αναγνωρισθούν θέσεις  με (1) απομονωμένα διαστολικά

δυναμικά  και  (2)  με  παράσυρση  με  αποκεκρυμμένη  συγχώνευση  (concealed

entrainment=παράσυρση  χωρίς  αλλαγή  στην  μορφολογία  του  QRS)  και  (3)  προσυστολική

δραστηριότητα.

Στους ασθενείς με αρρυθμιογόνο δυσπλασία δεξιάς κοιλίας η χαρτογράφηση αποκάλυψε

διεσπασμένα  δυναμικά  στην  πλειονότητα  των  περιπτώσεων,  αλλά  οι  θέσεις  αυτές  δεν

σχετίζονταν με τις  θέσεις  επιτυχούς κατάλυσης.  Παράσυρση με αποκεκρυμμένη συγχώνευση

επιδείχθηκε  στην  πλειονότητα  των  επιτυχών  θέσεων.  Στους  υπόλοιπους  η  κατάλυση

καθοδηγήθηκε από διαστολικά και διεσπασμένα δυναμικά (διεσπασμένα δυναμικά- fragmented

electrograms=πολυσύνθετα ηλεκτρογράμματα με διάρκεια >60ms και ύψος <1.5mV).124

2.2.2. Ταχυκαρδίες χωρίς οργανικό υπόστρωμα. 

Κοιλιακή ταχυκαρδία από χώρο εξόδου δεξιάς κοιλίας. Κατά τη διάρκεια ταχυκαρδίας

πραγματοποιείτο χαρτογράφηση ενεργοποίησης και παράσυρσης για να εντοπισθεί το κύκλωμα

της ταχυκαρδίας. Οι θέσεις επιτυχούς κατάλυσης είχαν προσυστολική διέγερση περίπου 30 ms.

Άν δεν προκαλείτο ταχυκαρδία η χαρτογράφηση στηριζόταν σε βηματοδότηση (pace mapping).

Στους ασθενείς με ιδιοπαθή κοιλιακή ταχυκαρδία από το χώρο εξόδου της αριστεράς κοιλίας η

θέση κατάλυσης επιτεύχθηκε με συνδυασμό βηματοδοτικής χαρτογράφησης και χαρτογράφησης

διέγερσης.  Στους  ασθενείς  με   δεσμιδική  KT η  θέση  επιτυχούς  κατάλυσης  επιτεύχθηκε  με

συνδυασμό βηματοδοτικής χαρτογράφησης και χαρτογράφησης διέγερσης. Εξαιρετική  ταύτιση

της μορφολογίας QRS στο ΗΚΓ επιτεύχθηκε κατά την βηματοδοτική χαρτογράφηση και κατά τη
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διάρκεια της ταχυκαρδίας. Επίσης σημασία δόθηκε στην ανεύρεση θέσεων με δυναμικά Purkinje

να  προηγούνται  της  τοπικής  κοιλιακής  διέγερσης  και  του  QRS κατά  τη  διάρκεια  της

ταχυκαρδίας.

Στην  κατάλληλη  θέση  χορηγείτο  ρεύμα  ραδιοσυχνότητας  από  μία  γεννήτρια  RF

Radionics 3D (Radionics Inc, Burlington, Massachusetts, USA) σε μονοπολική μορφή ενέργειας

μεταξύ  ενός  περιφερικού  πόλου  7F τυποποιημένου  κατευθυνόμενου  καθετήρα  (Polaris,

Mansfield 4mm ή  Webster 4-8mm)  και ενός ουδέτερου επιδερμικού ηλεκτροδίου, που ήταν

τοποθετημένο στη μεσοπλάτιο χώρα με όριο θερμοκρασίας 60ο C ή ψυχόμενου (irrigated) άκρου

με  όριο  ενέργειας  50  watts και  συνήθως  χρονικής  διάρκειας  εφαρμογής  60  sec.  Η μεγίστη

διάρκεια εφαρμογής RFA σε μία θέση ήταν 120 sec.

 Όταν η ΚΤ διεκόπτετο κατά τη διάρκεια της κατάλυσης με υψίσυχνο ρεύμα (RFA), μία

σειρά από RFA βλάβες εφαρμόζονταν για να μονιμοποιήσουν την αρχική βλάβη ή εναλλακτικά

να  δημιουργήσουν  μία  γραμμική  επέκταση  κατά  μήκος  του  άκρου  της  ουλής,  η  οποία

περιελάμβανε  την  υποτιθέμενη  θέση  εξόδου.  Στις  περιπτώσεις  που  το  οργανικό  υπόστρωμα

συνίστατο σε παλιό έμφραγμα κατώτερου τοιχώματος ειδική προσοχή δινόταν στην περιοχή του

μιτροειδικού  ισθμού  και  η  εφαρμογή  της  ενέργειας  συνεχιζόταν  μέχρι  την  περιοχή  του

μιτροειδικού δακτυλίου. Στην περίπτωση που το οργανικό υπόστρωμα συνίστατο σε ουλή του

προσθίου τοιχώματος γινόταν προσπάθεια δημιουργίας ενός πλέγματος από γραμμικές βλάβες,

ώστε να δημιουργηθούν γραμμές από βλάβες, που εκτείνονται από την ζώνη εξόδου μέχρι την

περιοχή της ουλής, όπου δεν υπήρχε σύλληψη και αναγνωρίζονταν πολύ χαμηλά δυναμικά.  

Σε όλες τις περιπτώσεις ΚΤ με οργανικό υπόστρωμα χορηγείτο ηπαρίνη στις περιπτώσεις

εισαγωγής καθετήρων στην αριστερά κοιλία, αρχικά, ώστε να διατηρείται χρόνος ενεργοποίησης

της  πήξης  (ACT,  activated clotting time)  μεγαλύτερος  των  250  sec.  Mετά  την  κατάλυση

ακολουθούσε  προγραμματισμένη  κοιλιακή  διέγερση  σύμφωνα  με  το  πρωτόκολλο  διέγερσης

(Westmead) για να εκτιμηθεί η ευκολία πρόκλησης ΚΤ. Το πρωτόκολλο διέγερσης σταματούσε,

όταν  επιτυγχάνονταν  οι  ανερέθιστες  περίοδοι  των  5  κοιλιακών  εκτακτοσυστολών  χωρίς  να

προκληθεί  εμμένουσα  ΚΤ.  Μετά από την  ολοκλήρωση  του  πρωτοκόλλου  δεν  γινόταν  άλλη

κατάλυση.

Μετά την επέμβαση τα θηκάρια αφαιρούντο, όταν ο χρόνος ενεργοποίησης της πήξης

ήταν < 200 sec και κατόπιν ο ασθενής τίθετο σε χορήγηση ηπαρίνης για τουλάχιστον 24 ώρες.

Υπερηχογραφική μελέτη γινόταν σε όλους τους ασθενείς μετά το πέρας της επέμβασης και την
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επόμενη ημέρα για να αποκλεισθεί περικαρδιακή συλλογή ή βλάβη των βαλβίδων. Οι ασθενείς

ελάμβαναν αντιπηκτικά για τουλάχιστον 3 μήνες μετά την επέμβαση.

Eικόνα 15.  Παράδειγμα χαρτογράφησης παράσυρσης μετεμφραγματικής ΚΤ (entrainment

mapping of postinfarction VT).  Η ΚΤ (VTCL=μήκος κύκλου  KT=443 ms)  επιταχύνεται  στο

βηματοδοτικό μήκος κύκλου των 400 ms αλλά με ταυτόσημη μορφολογία 12 απαγωγών. Το

διάστημα  από  το  βηματοδοτικό  spike  μέχρι  το  QRS  ισούται  με  το  διάστημα  τοπικό

ηλεκτρόγραμμα έως QRS και το μεταβηματοδοτικό διάστημα (PPI) ισούται με το μήκος κύκλου

της ταχυκαρδίας (TCL).  
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2.3. Ορισμοί επιτυχίας της επέμβασης

Άμεση  επιτυχία ορίσθηκε  η  αποτυχία  πρόκλησης  εμμένουσας  μονόμορφης  κοιλιακής

ταχυκαρδίας  μέχρι  εξάντλησης  του  πρωτοκόλλου  διέγερσης  (Westmead),  δηλαδή  μέχρι  την

επίτευξη  ανερεθιστότητας  των 5 εκτάκτων συστολών του πρωτοκόλλου.  (Στους  ασθενείς  με

ιδιοπαθή κοιλιακή ταχυκαρδία και με έγχυση ισοπρεναλίνης.)

Δυνητική  επιτυχία  ή  τροποποιημένο  αποτέλεσμα ορίσθηκε  η  πρόκληση  μονόμορφης

κοιλιακής ταχυκαρδίας μόνο όταν αυτό επιτυγχάνετο πιό επιθετικά από την αρχική πρόκληση

και  συγκεκριμένα  με  2  έκτακτες  συστολές   παραπάνω απο  ότι  αρχικά.  (Στους  ασθενείς  με

ιδιοπαθή ΚΤ η πρόκληση μη κλινικών μορφών ταχυκαρδίας.) 

Αποτυχία  ορίσθηκε η πρόκληση εμμένουσας μονόμορφης κοιλιακήςταχυκαρδίας με λιγότερες

από  2  έκτακτες  πάνω  από  ότι  στην  αρχική  προκληση.  (Στους  ασθενείς  με  ιδιοπαθή  ΚΤ  η

πρόκληση της κλινικής ταχυκαρδίας με ή χωρίς ισοπρεναλίνη.)

Η πρόκληση πολύμορφης κοιλιακής ταχυκαρδίας ή κοιλιακής μαρμαρυγής θεωρείτο μη ειδική

απάντηση και χωρίς κλινική σημασία.

2.4. Παρακολούθηση ασθενών

Κατά το χρόνο της επέμβασης συγκεντρώνονταν τα αρχικά στοιχεία όλων των ασθενών.

Οι ασθενείς παρακολουθούντο τόσο στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου, όσο και από τους

γενικούς γιατρούς τους και τα τοπικά τους νοσοκομεία και αναφέρονταν πάντα τα προβλήματα,

που τυχόν προέκυπταν. Λεπτομέρειες των αρρυθμιών, που τυχόν υποτροπίαζαν εκτιμούντο στα

εξωτερικά ιατρεία, με Holter monitoring, με έλεγχο των απινιδωτών, σε όσους είχε εμφυτευθεί

και  αν  χρειαζόταν,  με  εισαγωγή  στο  νοσοκομείο  και  περαιτέρω  διερεύνηση.  Επιπρόσθετα

γινόταν επικοινωνία με όλους τους ασθενείς κατά τακτά χρονικά διαστήματα το πρώτο έτος και

κατόπιν  τουλάχιστον  μία  φορά  το  χρόνο.  Οι  τελικές  πληροφορίες  συγκεντρώθηκαν  και  η

ανάλυση ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 2003. 

2.5. Στατιστική ανάλυση

Οι συνεχόμενες, ποσοτικές μεταβλητές εκφράζονται σαν μέση τιμή±σταθερή απόκλιση

(mean ± standard deviation). Οι συγκρίσεις ατόμων ομάδων έγιναν με τη χρήση της δοκιμασίας t
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(Student)  κατά  ζεύγη  (paired t-test).  Διακριτές  μεταβλητές,  κατηγορικές  μεταβλητές

(dichotomous variables,categorical data) και ποιοτικά δεδομένα εκτιμήθηκαν με τη δοκιμασία x2

και τη δοκιμασία Fisher (Chi-square tests). Τιμή P<0.05 θεωρήθηκε στατιστικά σημαντική.

Οι ακόλουθοι στόχοι αναλύθηκαν:1. Η οξεία επιτυχία της κατάλυσης με υψίσυχνο ρεύμα και η

μακροχρόνια έκβαση,  δηλαδή ο χρόνος μέχρι  την πρώτη υποτροπή ή αιφνίδιο θάνατο.  2.  Η

μορφολογία και συχνότητα της ΚΤ κατά την υποτροπή.  3. Ο χρόνος μέχρι τον αιφνίδιο θάνατο

ή  θάνατο  από  καρδιακή  ανεπάρκεια.  Η  μέθοδος  Κaplan–Meier χρησιμοποιήθηκε  για  να

υπολογισθούν και να απεικονισθούν σε διαγράμματα οι συγκεντρωτικές πιθανότητες επιβίωσης

και επιβίωσης ελεύθερης συμβαμάτων και οι υποτροπές κοιλιακής ταχυκαρδίας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. Κλινικά χαρακτηριστικά (Πίνακες 5,6,7 )

Αυτή η ανάλυση περιλαμβάνει 104 ασθενείς, 26 με ιδιοπαθή ΚΤ (21 με KT από το χώρο

εξώθησης  της  δεξιάς  κοιλίας,  3  με  KT από  το  χώρο  εξόδου  της  αριστεράς  κοιλίας,  2  με

δεσμιδική ΚΤ) και 78 με ΚΤ σε οργανικό υπόστρωμα (62 με στεφανιαία νόσο, 13 με δυσπλασία

δεξιάς κοιλίας, 1 με διατατική μυοκαρδιοπάθεια, 1 με σαρκοείδωση και 1 με χειρουργηθείσα

μεσοκοιλιακή επικοινωνία), που υποβλήθηκαν σε κατάλυση με υψίσυχνο ρεύμα. Υπάρχουν 2

μεγάλες  ομάδες,  η  ομάδα  με  ΚΤ και  οργανικό  υπόστρωμα  η  οποία  συνίσταται  κυρίως  από

ασθενείς με παλιό έμφραγμα μυοκαρδίου και έπονται οι ασθενείς με αρρυθμιογόνο δυσπλασία

δεξιάς  κοιλίας  και η  ομάδα των ασθενών με  ιδιοπαθή ΚΤ,  δηλαδή χωρίς  εμφανές οργανικό

υπόστρωμα, όπου στην πλειονότητα τους είναι ασθενείς με ΚΤ από το χώρο εξόδου της δεξιάς

κοιλίας και λιγότεροι σε αριθμό με ΚΤ από την αριστερά κοιλία. 

Στην πρώτη ομάδα υπάρχουν 66 άνδρες και 12 γυναίκες και στη δεύτερη ομάδα 9 άνδρες

και 17 γυναίκες. Ένα 8% των ασθενών ήταν σε αδιάκοπη ΚΤ, 30% είχαν ηλεκτρική καταιγίδα

(VT storm),  >3  επεισόδια  ΚΤ το  24ωρο.  Υπήρχαν  κατά  μέσο  όρο  στο  μήνα πριν  από την

επέμβαση  10  επεισόδια  ΚΤ.  Σε  όλους  τους  ασθενείς  είχαν  δοκιμασθεί  1-6  αντιαρρυθμικά

(αμιωδαρόνη 92%, σοταλόλη 50%).  Στην πλειονότητα τους  οι  ασθενείς  με στεφανιαία νόσο

είχαν  επηρεασμένη  λειτουργικότητα  αριστεράς  κοιλίας.  Έξι  από  τους  13  ασθενείς  με

αρρυθμιογόνο  δυσπλασία  δεξιάς  κοιλίας  είχαν  επηρεασμένη  τη  λειτουργικότητα  της  δεξιάς
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κοιλίας και 3 και της αριστεράς. Στην ομάδα της ΚΤ χωρίς οργανικό υπόστρωμα 18 ελάμβαναν

β-αποκλειστή, 2 φλεκαϊνίδη και 3 βεραπαμίλη. 
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Πίνακας 5. - Κλινικά Χαρακτηριστικά Ασθενών με ΚΤ και Παλιό Έμφραγμα

Μυοκαρδίου
Κλινικό χαρακτηριστικό Mέση Τιμή Εύρος 
Ηλικία 64 41-80
Άνδρες / Γυναίκες 54 / 8
ΚΕ > 35% 14 (23%)
ΚΕ 20 – 35% 26 (42%)
ΚΕ < 20% 22 (35%)
NYHA κατηγορία 1 14 (22%)
NYHA κατηγορία  2 ή 3 43 (70%)
NYHA κατηγορία 4 5 (8%)
Αριθμός επεισοδίων ΚΤ τον

τελευταίο μήνα 

10.1 0 – 110

Αριθμός  επεισοδίων  ΚΤ

τους τελευταίους 6 μήνες

13.3 1 – 150

Πρόσθιο έμφραγμα 23 (40%)
Κατώτερο έμφραγμα 16 (36%)
Αριθμός  αποτυχημένων

αντιαρρυθμικών φαρμάκων

1.9 1 – 4

ΚΕ =  Κλάσμα εξώθησης αριστεράς κοιλίας, NYHA = New York heart association functional

class, ΚT = Κοιλιακή ταχυκαρδία.
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Πίνακας  6.  -  Κλινικά  Χαρακτηριστικά  Ασθενών  με  ΚΤ  και  Οργανικό

Υπόστρωμα Γενικά
Κλινικό χαρακτηριστικό Μέση Τιμή Εύρος 
Ηλικία 59±1.5 17-80
Άνδρες / Γυναίκες 66 /12
ΚΕ > 35% 25 (20%)
ΚΕ 20 – 35% 31 (27%)
ΚΕ < 20% 22 (17%)
Αριθμός επεισοδίων ΚΤ τον 

τελευταίο μήνα 

12.1 0 – 150

Αριθμός επεισοδίων ΚΤ τους

τελευταίους 6 μήνες

15.2 1 – 200

Aρρυθμιογενής δυσπλασία δεξιάς

κοιλίας

13 (10%)

Διατατική μυοκαρδιοπάθεια 1
Χειρουργηθείσα  μεσοκοιλιακή

επικοινωνία

1

Σαρκοΐδωση 1
Παλιό έμφραγμα

μυοκαρδίου

62 (80%)

Αριθμός αποτυχημένων

αντιαρρυθμικών φαρμάκων

2.1 1 – 6

ΚΕ= Κλάσμα εξώθησης αριστεράς κοιλίας,  ΚT = Κοιλιακή ταχυκαρδία.
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Πίνακας 7. - Κλινικά Χαρακτηριστικά Ασθενών με Ιδιοπαθή ΚΤ 
Κλινικό χαρακτηριστικό Μέση Τιμή Εύρος 
Ηλικία 38.6 16-65
Άνδρες /Γυναίκες 9/17
ΚΤ χώρου εξόδου δεξιάς κοιλίας 21
ΚΤ χώρου εξόδου αριστεράς κοιλίας 3

Αριστερά οπίσθια δεσμιδική ΚΤ 2
ΚΕ 60% 55-65%
Αριθμός αποτυχημενων

αντιαρρυθμικών φαρμάκων 

1.9 1-4

Αριθμός επεισοδίων ΚΤ τον

τελευταίο μήνα

2.1 1-3

Αριθμός επεισοδίων τους

τελευταίους 6 μήνες

2.5 2-3

ΚΕ=κλάσμα εξώθησης. ΚΤ= κοιλιακή ταχυκαρδία.
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2. Ηλεκτροφυσιολογική μελέτη και κατάλυση με υψίσυχνο ρεύμα (Πίνακες 8,9)

Όλες  οι  περιπτώσεις  κατάλυσης  πραγματοποιήθηκαν  χρησιμοποιώντας  μόνο

συμβατικούς καθετήρες και συμβατικές τεχνικές χαρτογράφησης. Στην περίπτωση των ασθενών

με στεφανιαία νόσο χρησιμοποιήθηκαν στο 78% των περιπτώσεων 2 καθετήρες στην αριστερά

κοιλία. Στο 90% των περιπτώσεων χρησιμοποιήθηκε ένας διααορτικός καθετήρας και στο 80%

ένας διαδιαφραγματικός (transseptal) ηλεκτροκαθετήρας. Στην περίπτωση της ΚΤ σε δυσπλασία

της δεξιάς κοιλίας χρησιμοποιήθηκε ένας ή δύο κατευθυνόμενοι ηλεκτροκαθετήρες στη δεξιά

κοιλία  εκτός  από  τους  διαγνωστικούς.  Σε  μία  ασθενή  της  ανωτέρω  ομάδος  με  δυσπλασία

χρειάσθηκε  να  συμπληρωθεί  η  διακαθετήρια  κατάλυση  με  κρυοκατάλυση  με  βοήθεια  video

(video assistance cryoablation).118

Στην περίπτωση των ασθενών με ιδιοπαθή ΚΤ χρησιμοποιήθηκαν καθετήρες ανάλογα με

την εντόπιση της εστίας στη δεξιά ή την αριστερά κοιλία. Για την ΚΤ από το χώρο εξόδου της

δεξιάς και την αρρυθμιογόνο δυσπλασία της δεξιάς κοιλίας (ARVD) 2 τετραπολικοί καθετήρες

τοποθετήθηκαν στην  κορυφή της  δεξιάς  κοιλίας  και  το  χώρο εξόδου  της  δεξιάς  κοιλίας.  Η

προσέγγιση της αριστερής κοιλίας ήταν διααορτική.  Στη διαφραγματική ΚΤ αριστεράς κοιλίας

τοποθετήθηκαν εκτός από τους  διαγνωστικούς  στη θέση του  His και  την κορυφή της δεξιάς

κοιλίας  (RVA) ένας   κατευθυνόμενος  ηλεκτροκαθετήρας  διααορτικά  για  χαρτογράφηση  του

διαφράγματος της αριστεράς κοιλίας.  Στην ιδιοπαθή ΚΤ από το χώρο εξόδου της  αριστεράς

κοιλίας χρησιμοποιήθηκε αρτηριακός ηλεκτροκαθετήρας χαρτογράφησης του χώρου εξόδου της

αριστεράς κοιλίας και κατευθυνόμενος ηλεκτροκαθετήρας επίσης στο χώρο εξόδου της δεξιάς

κοιλίας εκτός από τους διαγνωστικούς.  

Όλοι  οι  ασθενείς  είχαν  πρόκληση  ΚΤ  στην  αρχή  της  επέμβασης  με  1,  2  ή  3

εκτακτοσυστολές. Σε 3% των ασθενών η ΚΤ ήταν αδιάκοπη. Η θέση κατάλυσης επελέγη σε μεν

τους  ασθενείς  με  οργανικό  υπόστρωμα  χρησιμοποιώντας  συνδυασμό  βηματοδοτικής

χαρτογράφησης,  χαρτογράφησης  παράσυρσης,  διεσπασμένα  ή  καθυστερημένα  δυναμικά,

διαστολικά  δυναμικά  ή  πρώϊμη  προσυστολική  χαρτογράφηση  όπως  έχει  περιγραφεί  στις

Μεθόδους.  Η  αρχική  χαρτογράφηση  έλβε  χώρα  σε  φλεβοκομβικό  ρυθμό  και  κατόπιν

προκλήθηκε ΚΤ, εκτός άν ο ασθενής βρισκόταν σε αδιάκοπη ΚΤ.

Στους ασθενείς με KT από το χώρο εξόδου της δεξιάς κοιλίας η ταχυκαρδία προκλήθηκε

στη βασική φάση ή με χορήγηση ισοπρεναλίνης στους 19 και στους 2 δεν ήταν προκλήσιμη. Σε

84



όλους όσους προκλήθηκε ΚΤ ήταν μιάς μορφολογίας, όμοια με την καταγεγραμμένη κλινική

ΚΤ.  H θέση  κατάλυσης  επιτεύχθηκε  με  συνδυασμό  βηματοδοτικής  χαρτογράφησης  και

χαρτογράφησης  διέγερσης.  Στους  περισσότερους  ασθενείς  με  επιτυχή κατάλυση επιτεύχθηκε

ιδεατά  ταυτόσημη  μορφολογία  και  στις  12  ΗΚΓ  απαγωγές  κατά  τη  βηματοδοτική

χαρτογράφηση.  Στους  περισσότερους  ασθενείς  με  επιτυχή  κατάλυση  η  μεση  τιμή  της

προσυστολικής  διέγερσης  ήταν  30  ms (15-45  ms).  Οι  χρόνοι  ενδοκάρδιας  διέγερσης  δεν

διέφεραν πολύ μεταξύ ανεπιτυχών και επιτυχών επιλογών κατάλυσης.

  Στους  2  ασθενείς  με  δεσμιδική,  διαφραγματική  ΚΤ  από  την  αριστερά  κοιλία

προκλήθηκε ΚΤ με τη βοήθεια ισοπρεναλίνης και όλοι  είχαν προκλητή 1 μόνο μορφολογία.

Δραστηριότητα Purkinje καταγράφηκε και στους 2 ασθενείς 20 ms περίπου πριν από την έναρξη

του  QRS. Η προέλευση της ΚΤ και στους 2 ήταν η κατωτεροοπίσθια περιοχή της αριστεράς

κοιλίας. Δυναμικά Purkinje σημειώθηκαν να προηγούνται της έναρξης του QRS και της τοπικής

κοιλιακής διέγερσης κατά τη διάρκεια της ταχυκαρδίας. Να σημειωθεί ότι στις επιτυχείς θέσεις

υπήρχε  εξαιρετική  ταύτιση  της  μορφολογίας  QRS στο  ΗΚΓ  κατά  την  βηματοδοτική

χαρτογράφηση  και  κατά  τη  διάρκεια  της  ταχυκαρδίας.  Στους  ασθενείς  με  KT από το  χώρο

εξόδου  της  αριστεράς  κοιλίας  η  θέση κατάλυσης  επιτεύχθηκε με  συνδυασμό βηματοδοτικής

χαρτογράφησης και χαρτογράφησης διέγερσης. 

Οι Πίνακες (8,9)  δείχνουν το ποσοστό των περιπτώσεων στις οποίες 1 ή περισσότερες

τεχνικές χαρτογράφησης ήταν ο κύριος τρόπος χαρτογράφησης για τον προσδιορισμό της θέσης

επιτυχούς κατάλυσης. Η κατάλυση πραγματοποιήθηκε με συμβατικούς καθετήρες άκρου 4 mm

στο 100% των περιπτώσεων ιδιοπαθούς ΚΤ και στο 60% των ΚΤ με οργανικό υπόστρωμα, με

καθετήρες με 8 mm άκρο στους 38% και με ψυχόμενο άκρο (irrigated tip) στο 2% των ΚΤ με

οργανικό υπόστρωμα. Δεν υπήρξε διαφορά στην έκβαση σε σχέση με διαφορετικούς καθετήρες

κατάλυσης.
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Πίνακας 8 – Ηλεκτροφυσιολογικά και Χαρακτηριστικά Κατάλυσης

Ασθενών με ΚΤ και Παλιό Έμφραγμα Μυοκαρδίου 
Αριθμός Εύρος 

Πάνω από 1 μορφολογίες ΚΤ 48 (77%)
Αριθμός μορφολογιών ΚΤ 2.4 1 – 6
Αιμοδυναμικά ασταθής ΚΤ 30 (29%)
Χαρτογράφηση βηματοδότησης

(Pace mapping)

25 (40%)

Χαρτογράφηση παράσυρσης

(Entrainment mapping)

25 (40%)

Διαστολικά δυναμικά

(Diastolic potentials)

50 (80%)

Διεσπασμένα ηλεκτρογράμματα

(Fragmented electrograms)

38 (60%)

Προσυστολική διέγερση

(Presystolic activation)

25 (44%)

Δάρκεια επέμβασης 230 min 100 – 560
Χρόνος ακτινοσκόπησης 60 min   13 – 110
Εφαρμογές υψίσυχνου ρεύματος 20     5 – 70

KT = Κοιλιακή ταχυκαρδία.
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Πίνακας 9 – Ηλεκτροφυσιολογικά και   Ablation   χαρακτηριστικά  

Ασθενών με ιδιοπαθή κοιλιακή ταχυκαρδία 
Αριθμός Εύρος 

Αριθμός μορφολογιών ΚΤ   1 1 
Αιμοδυναμικά ασταθής ΚΤ   2 (8%)
Χαρτογράφηση  βηματοδότησης

(Pace mapping)

23 (90%)

Χαρτογράφηση  παράσυρσης

(Entrainment mapping)

  8 (30%)

Διαστολικά δυναμικά

(Diastolic potentials)

 3 (11%)

Προσυστολική διέγερση

(Presystolic activation)

12 (45%)

Δάρκεια επέμβασης 110 min 60 – 180
Χρόνος ακτινοσκόπησης   26 min 11.2 – 40
Εφαρμογές υψίσυχνου ρεύματος  4 1-20

KT = Κοιλιακή ταχυκαρδία.
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3. Επιτυχία επέμβασης (Πίνακας 10,11)

Το  τελικό  πρωτόκολλο  προγραματισμένης  κοιλιακής  διέγερσης  (Westmead)

πραγματοποιήθηκε σε όλους τους ασθενείς. Σύμφωνα με την ταξινόμηση επιτυχίας στην ομάδα

με οργανικό υπόστρωμα άμεση επιτυχία επιτεύχθηκε σε 60%, τροποποιημένο υπόστρωμα σε

18%, συνολικό ποσοστό άμεσης επιτυχίας 78% και άμεση αποτυχία σε 22%. Στους ασθενείς

με στεφανιαία νόσο άμεση επιτυχία επιτεύχθηκε σε 50%, τροποποίηση του υποστρώματος σε

30%, συνολικό ποσοστό αρχικής επιτυχίας 80% και άμεση αποτυχία σε 20%. Στην ομάδα  της

ιδιοπαθούς  ΚΤ  το  ποσοστό  αρχικής  επιτυχίας  ήταν  92%  κάτι  που  ήταν  αναμενόμενο.  Το

ποσοστό  επιτυχίας  στο  σύνολο  των  ασθενών  (μεικτή  ομάδα=ΚΤ  με  οργανικό

υπόστρωμα+ιδιοπαθής ΚΤ) ήταν 82% και άμεσης αποτυχίας 18%.

 

Πίνακας 10–Υποκείμενη Νόσος, Ποσοστά Επιτυχίας Κατάλυσης με Υψίσυχνο

Ρεύμα    
Υποκείμενη νόσος               Ποσοστά επιτυχίας RFA         Συνολικός αριθμός ασθενών

Στεφανιαία νόσος  80% (51) 62
Αρρυθμιογόνος

δυσπλασία δεξιάς κοιλίας

 70%  (9) 13

Υπόλοιπα με οργανικό

υπόστρωμα

 33%  (1)  3

Οργανικό υπόστρωμα 78% (61) 78
Ιδιοπαθής ΚΤ 92% (24) 26

ΚΤ=Κοιλιακή ταχυκαρδία.
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Πίνακας  11  –  Επιτυχία  Κατάλυσης  με  Υψίσυχνο  Ρεύμα  και  Μακροχρόνια  

Έκβαση σε ΚΤ με Οργανικό Υπόστρωμα 
                                                             Επιτυχής κατάλυση              Αποτυχημένη κατάλυση

                                     Πλήρης     Τροποποίηση   Π+Τ

Σύνολο 47 (60%) 14 (18%) 61 (78%) 17 (22%)
1  Μορφολογία ΚΤ   8 (53%)   7 (46%) 15 (93%)   1 (6%)
>1 Μορφολογίες ΚΤ 37 (71%) 15 (29%) 52 (76%) 16 (20%)
>3 Μορφολογίες ΚΤ   6 (30%)   6 (30%) 12 (60%)   8 (40%)
Αιμοδυναμικά ασταθής ΚΤ  7 (58%)   5 (41%) 12 (86%)   2 (14%)

Παρακολούθηση
Υποτροπή ΚΤ 1 (2%) 1 (8%) 3 (5%) 15 (88%)
Χρόνος υποτροπής ΚΤ 6 Μ 7 Μ 7 Μ   1 Μ
Θνησιμότητα από  αρρυθμία 0 (0%) 1 (2%) 1 (2%)   2 (3%)
Θνησιμότητα από κάθε αιτία 2 (3%) 3 (5%) 5 (8%)   3 (18%)

78 ασθενείς με οργανικό υπόστρωμα (παλαιό έμφραγμα μυοκαρδίου+αρρυθμιογόνος 

δυσπλασία δεξιάς κοιλίας+υπόλοιπα). Ποσοστό πλήρους επιτυχίας 60%,

ποσοστό τροποποιημένου υποστρώματος 18%, συνολικό ποσοστό επιτυχίας 78%.

Ποσοστό υποτροπής ΚΤ μετά από κατάλυση σε ΚΤ με οργανικό υπόστρωμα 22%.

Π+Τ=Πλήρης επιτυχία και τροποποίηση. 
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4. Εμφυτεύσιμοι απινιδωτές

Σε  όλους  τους  ασθενείς  με  οργανικό  υπόστρωμα,  στους  οποίους  η  πρωταρχική  επέμβαση

απέτυχε  συστήθηκε  αυτόματος  απινιδωτής  και  σε  1  μικρό  ποσοστό  στα  αρχικά  χρόνια  της

μελέτης  αντιαρρυθμική  χειρουργική  θεραπεία  (4).  Τελικά αποφάσισαν και  έλαβαν αυτόματο

απινιδωτή 6 από την αποτυχημένη ομάδα και επίσης 2 ασθενείς με τροποποιημένο αποτέλεσμα.

Στους τελευταίους δεν διαπιστώθηκε υποτροπή της εμμένουσας ΚΤ πρίν ή μετά την εμφύτευση

του απινιδωτή.

5.  Προγνωστικοί δείκτες επιτυχίας (Πίνακας 12 )

Η άμεση επιτυχία ή αποτυχία της κατάλυσης δεν προδικάζονται από το μέγεθος ή την

εντόπιση  του  εμφράγματος  ή  το  βαθμό  της  δυσλειτουργίας  της  αριστεράς  κοιλίας  στις

περιπτώσεις  ΚΤ με  στεφανιαία  νόσο.  Στη  μονοπαραγοντική  ανάλυση  ο  αυξημένος  αριθμός

μορφολογιών  ΚΤ  και  η  εμφάνιση  αιμοδυναμικά  ασταθούς  ΚΤ  ήσαν  προγνωστικοί  δείκτες

αποτυχίας  της  επέμβασης.  Στην πολυπαραγοντική ανάλυση ο αριθμός  των μορφολογιών ΚΤ

συνοδεύεται στατιστικά από αποτυχία της επέμβασης, τα ίδια ισχύουν και για τους υπόλοιπους

ασθενείς με οργανικό υπόστρωμα. 

Στους ασθενείς με ιδιοπαθή ΚΤ δείκτες επιτυχίας είναι στη μεν ιδιοπαθή KT από το χώρο

εξόδου της δεξιάς κοιλίας η εντόπιση της εστίας της αρρυθμίας στη διαφραγματική περιοχή του

χώρου  εξόδου  και  η  ιδεατή  πλήρης  ταύτιση  της  μορφολογίας  του  QRS στο  ΗΚΓ κατά  τη

διάρκεια  της  ταχυκαρδίας  με  το  ΗΚΓ  από  την  επιτυχή  θέση  βηματοδότησης  κατά  τη

βηματοδοτική  χαρτογράφηση.  Από  τους  ασθενείς  με  αριστερά  ιδιοπαθή  ΚΤ  προγνωστικοί

δείκτες  επιτυχούς  κατάλυσης  για  μεν  τη  δεσμιδική  από  την  κατωτεροοπίσθια  περιοχή  του

διαφράγματος ήταν η ιδεατή βηματοδοτική χαρτογράφηση και η παρουσία δυναμικού Purkinje,

για  δε  την  προερχόμενη από τον  χώρο  εξόδου  της  αριστεράς  κοιλίας  προγνωστικοί  δείκτες

επιτυχούς κατάλυσης ήταν η θέση προέλευσης της ΚΤ.
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Πίνακας 12–Προγνωστικοί Δείκτες Επιτυχούς Κατάλυσης σε Οργανική Νόσο
Επιτυχής

κατάλυση

Ανεπιτυχής κατάλυση P value

Αριθμός 78% (61) 22% (17)
Ηλικία 62 62.5 NS
Επεισόδια ΚΤ

τελευταίο μήνα

12 13 NS

ΚΤ μορφολογίες 2.5 3.1 0.012
>3 μορφολογίες 60% 40% 0.03

Πρόσθιο έμφραγμα 60% 40% 0.14
Κατώτερο έμφραγμα 80% 20% 0.08
ΚΕ<35% 70% 30% NS
Αιμοδυναμικά

ασταθής ΚΤ

55% 45% 0.05

NYHA Κατηγορία
 3 ή 4

70% 30% NS

Γραμμική  κατάλυση 75% 25% NS
Αρυθμιογόνος

δυσπλασία δεξιάς

70% (9) 30% (4)

Η πλήρης  επιτυχία  και  το  τροποποιημένο  αποτέλεσμα συνδυάζονται  σαν  επιτυχής  κατάλυση για  το

σκοπό αυτής της ανάλυσης. ΚΕ= Κλάσμα εξώθησης , NYHA = New York heart association functional

class, ΚΤ = κοιλιακή ταχυκαρδία.
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6.  Κατάλυση  με  Υψίσυχνο  Ρεύμα  σε  Αιμοδυναμικά  Ασταθή  ΚΤ  μετά  από  Έμφραγμα

Μυοκαρδίου (Πίνακας 13)

Σύμφωνα με το παραδοσιακό δόγμα κατά το οποίο “όποια κοιλιακή ταχυκαρδία δεν είναι

καλά ανεκτή δεν μπορεί να χαρτογραφηθεί και επομένως να καταλυθεί με το συμβατικό τρόπο”,

δε θα ήταν δυνατή η κατάλυση σε 10 από τους ασθενείς της μελέτης. Ειδική μνεία θα πρέπει να

γίνει  στους  10 αυτούς  ασθενείς  της  μελέτης  με  αιμοδυναμικά ασταθή κοιλιακή ταχυκαρδία,

στους  οποίους  απέτυχε  η  φαρμακευτική  αντιαρρυθμική  θεραπεία  και  δε  δέχθηκαν  την

εμφύτευση  απινιδωτή  (Πίνακας  13).117  Οι  ασθενείς  αυτοί  συγκατατέθηκαν  για  προσπάθεια

κατάλυσης με ειδικό πρωτόκολλο. Συγκεκριμένα στους ασθενείς αυτούς η χαρτογράφηση έγινε

σε  φλεβοκομβικό  ρυθμό  χρησιμοποιώντας  μία  ειδική  στρατηγική  χαρτογράφησης  που  δεν

απαιτούσε παρατεταμένες περιόδους παραμονής σε ταχυκαρδία, όπως η παραδοσιακή της οποίας

η εφαρμογή εκ των πραγμάτων θα ήταν ανέφικτη.

 Η μέση ηλικία τους ήταν 61±3 έτη. Όλοι είχαν υποκείμενη στεφανιαία νόσο και κλάσμα

εξώθησης πολύ επηρεασμένο, μέσο ΚΕ≈30%. Είχαν ιστορικό αιμοδυναμικά ασταθούς κοιλιακής

ταχυκαρδίας ανθιστάμενης σε φαρμακευτική αγωγή που περιελάμβανε και αμιωδαρόνη και η

προγραμματισμένη  κοιλιακή  διέγερση  στην  οποία  υποβληθηκαν  προκάλεσε  αιμοδυναμική

αστάθεια που απαίτησε άμεση διακοπή της ΚΤ. Όλοι αρνήθηκαν την εμφύτευση αυτόματου

απινιδωτή, που τους προτάθηκε.

Σε 4 από τους ασθενείς χρειάσθηκε διαδιαφραγματική προσέγγιση της αριστεράς κοιλίας

(transseptal).  Η  χαρτογράφηση  και  στη  συνέχεια  η  κατάλυση  καθοδηγήθηκε  από  1)

ηλεκτροανατομική εκτίμηση της ουλής σε φλεβοκομβικό ρυθμό (ανατομική εκτίμηση ουλής και

διεσπασμένα δυναμικά) και 2) βηματοδοτική χαρτογράφηση (αν και η απόδοση της στην ΚΤ με

οργανικό υπόστρωμα δε είναι υψηλή, ενώ με επιτυχία εφαρμόσθηκε στην εστιακή ταχυκαρδία

του χώρου εξόδου). Η τοποθέτηση των καθετήρων αρχικά γινόταν καθοδηγούμενη ανατομικά

από την ουλή που καθοριζόταν κατά την κοιλιογραφία  και  την υπερηχογραφική μελέτη της

καρδιάς.  Xρησιμοποιώντας  ένα τροποποιημένο σύστημα ακτινοσκόπησης (Freeman Hospital,

Medical Physics),  το  οποίο  επέτρεπε  τη  συγκέντρωση  μονών  πλάνων σε  ειδικά  σημεία  του

καρδιακού κύκλου, ένα περίγραμμα καθοδηγούμενης από το R κύμα κοιλιογραφίας ετίθετο στις

από το R καθοδηγούμενες θέσεις του καθετήρα (R wave gated fluoroscopy). Σε φλεβοκομβικό

ρυθμό εδίδοντο 2 εκτακτοσυστολές σε συζευκτικό διάστημα παρόμοιο με το μήκος κύκλου της
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ταχυκαρδίας από το μετακινούμενο (roving) καθετήρα της κατάλυσης. Η θέση, η οποία έδινε την

πλησιέστερη  μορφολογία  QRS σε  όλες  τις  απαγωγές  με  αυτήν  της  κλινικής  ταχυκαρδίας,

εθεωρείτο  σαν  ζώνη  εξόδου  για  αυτή  την  ΚΤ.  Περιοχές  με  διεσπασμένα ηλεκτρογράμματα

αξιολογήθηκαν σαν ενδεικτικές ουλής. Η έκταση της ουλής, που βασίσθηκε στα διεσπασμένα

ηλεκτρογράμματα και τη βηματοδότηση, υπολογίσθηκε έχοντας σαν αναφορά τα διαστήματα

των πόλων των καθετήρων.  Επίσης  η  καθυστέρηση μεταξύ  του βηματοδοτικού ερεθίσματος

(spike) και της έναρξης του  QRS κύματος στο ΗΚΓ επιφανείας θεωρείτο ενδεικτική βραδείας

αγωγής σε αυτή την περιοχή. 

Οι  θεραπευτικές  βλάβες  (40W/60sec)  εφαρμόσθηκαν  γραμμικά  από  την  υποτιθέμενη

έξοδο  κατά  μήκος  των  ανώμαλων  ηλεκτρογραμμάτων.  Στα  κατώτερα  εμφράγματα  δόθηκε

ιδιαίτερη προσοχή στον μιτροειδικό ισθμό και  η χορήγηση ενέργειας  συνεχιζόταν μέχρι  τον

μιτροειδικό  δακτύλιο.  Στα  πρόσθια  εμφράγματα  ένα  δίκτυο  βλαβών  δημιουργείτο  για  να

προκαλέσει  γραμμές  από  τη  ζώνη  εξόδου  έως  μία  περιοχή  ουλής  χωρίς  σύλληψη  στη

βηματοδότηση και πολυ χαμηλά ηλεκτρογράμματα. Πλήρης επιτυχία κατάλυσης επιτεύχθηκε σε

6  ασθενείς,  σχετική  σε  3  και  σε  1  απέτυχε.  Για  περίοδο  τουλάχιστον  1  έτους  που

παρακολουθήθηκαν οι  9  δεν  παρουσίασαν κλινική  αρρυθμία.  Στον ασθενή που  η επέμβαση

απέτυχε τοποθετήθηκε απινιδωτής.
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Πίνακας  13–Κλινικά  και  Ηλεκτροφυσιολογικά  Χαρακτηριστικά  Ασθενών  με

Αιμοδυναμικά Ασταθή ΚΤ που Υποβλήθηκαν σε Κατάλυση με Υψίσυχνο Ρεύμα

Ν

ο

Ηλικί

α

Φύλ

ο

ΜΙ Νο

ΚΤ

ΚΕ

%

ΗΦ

Μ

PVCs

ΜΚΤ

ms

Εντόπισ

η

ΚΤ

Μετά

RFA

ΗΦΜ

Επιτυχί

α

Άλλη

θεραπεία

Υποτροπή FU

Μήνε

ς

1 68 ♂ Κ 3 20

%

1 360m

s

ΚΒ ΠΚΤ + - - 50

2 66 ♂ Κ 4 30

%

1 320m

s

ΚΒ 3

PVCs

300ms

± Aμιωδαρόνη - 33

3 63 ♀ Κ 2 40

%

1 460m

s

ΚΒ Όχι + - - 29

4 54 ♂ Κ 6 40

%

2 300m

s

ΚΒ Όχι + - - 28

5 57 ♂ Π 3 30

%

1 250m

s

Π Όχι + - - 25

6 74 ♂ Π 1 25

%

2 320m

s

Π 3

PVCs

270ms

± Aμιωδαρόνη - 24

7 65 ♀ Κ 1 30

%

3 330m

s

ΚΒ 4

PVCs

300ms

± Απινιδωτής Μη 

εμμένουσα

ΚΤ

21

8 47 ♂ Π 6 15

%

1 240m

s

ΚΒ 3

PVCs 

Nαί

- Χειρουργική

αντιαρρυθμική

- 21

9 46 ♂ Κ 3 35

%

1 337m

s

ΚΒ Όχι + - - 20

10 65 ♂ Π 3 25

%

2 280m

s

ΚΔ Όχι + - - 12

KB=Kατώτερο-βασικό,  ΚΔ=Κορυφαίο-διαφραγματικό,  ΚΒ=Κατώτερο-βασικό,  Π=Πρόσθιο,

FU=Παρακολούθηση, PVCs=Eκτακτοσυστολές κατά την προγραμματισμένη κοιλιακή διέγερση,

ΜΚΤ= Μήκος κύκλου ταχυκαρδίας, ΠΚΤ=Πολύμορφη ΚΤ, ΚΤ=κοιλιακή ταχυκαρδία.

Στους  ασθενείς  με  αιμοδυναμικά  ασταθή  ΚΤ  η  συμβατική  χαρτογράφηση  με

συμβατικούς καθετήρες μπορεί να έχει ικανοποιητικά άμεσα και μακροχρόνια αποτελέσματα,

αλλά σε αυτή την περίπτωση ένας ακριβής προσδιορισμός του αρρυθμιογενούς υποστρώματος

και  των  δυνητικών  οδών  που  στηρίζουν  την  ΚΤ  είναι  ουσιαστικός  για  την  καθοδήγηση

επιτυχούς κατάλυσης. Η χρήση τρισδιάστατου συστήματος χαρτογράφησης θα πρέπει να είναι η

τυπική προσέγγιση.  
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7. Φαρμακευτική αγωγή 

Κατά την αποχώρησή τους από το νοσοκομείο 95% των ασθενών από την ομάδα με

στεφανιαία  νόσο  ελάμβαναν  είτε  ανασταλτή  μετατρεπτικού  ενζύμου  ή  ανταγωνιστή  των

υποδοχεών ΑΤΙΙ της αγγειοτενσίνης, 70% β-αποκλειστή, 60% στατίνες, 15% διουρητικό, 90%

αντιαρρυθμικά (κυρίως αμιωδαρόνη ή σοταλόλη ή μεξιλετίνη) και αντιαιμοπεταλιακά, ασπιρίνη

ή  αντιπηκτικό.   Οι  περισσότεροι  από  την  ομάδα  με  αρρυθμιογόνο  δυσπλασία  της  δεξιάς

ελάμβαναν αντιαρρυθμικό. Κατά την ανάλυση των δεδομένων η χρήση αντιαρρυθμικού δεν είχε

επίδραση στη μακροχρόνια έκβαση της κατάλυσης.

Από τους 26 ασθενείς με ιδιοπαθή ΚΤ σε 2 στους οποίους υπήρξε αποτυχία και πρώϊμη

υποτροπή της  ταχυκαρδίας  δόθηκε  β-αποκλειστής  και  φλεκαϊνίδη  και  η  αγωγή συνεχίσθηκε

μέχρι τη νέα επιτυχή κατάλυση στην οποία υποβλήθηκαν. Σε αυτούς με κατάλυση ιδιοπαθούς

ΚΤ στην αριστερά κοιλία εδόθηκε για 3 τουλάχιστον μήνες αντιαιμοπεταλιακό και ασπιρίνη.

 

8. Επιπλοκές

 Σημαντικές  επιπλοκές παρατηρήθηκαν σε 2 ασθενείς  (2%).  Καρδιακός επιπωματισμός

συνέβη σε μία ασθενή κατά τη χορήγηση της επιπρόσθετης (bonus) χορήγησης θεραπευτικής

βλάβης στο χώρο εξόδου της δεξιάς κοιλίας και αντιμετωπίσθηκε άμεσα με περικαρδιοκέντηση

χωρίς συνέπειες. Ένας ασθενής από την ομάδα με οργανικό υπόστρωμα παρουσίασε παροδικό

αγγειακό  επεισόδιο  με  πλήρη  αποκατάσταση  μετά  48  ώρες.  Ένας  ασθενής  παρουσίασε

ψευδοανεύρυσμα της μηριαίας αρτηρίας που απαίτησε κατευθυνόμενη από υπερήχους πίεση για

να αποκατασταθεί. Κανένας θάνατος δεν σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της επέμβασης ή σαν

συνέπεια της επέμβασης (έως και 48 ώρες μετά). 

9. Μακροχρόνια παρακολούθηση (Πίνακας 11)

Παρακολούθηση έγινε  σε όλους  τους ασθενείς  της μελέτης  για  χρονικό διάστημα 61

μηνών κατά μέσο όρο. Στο χρόνο της ανάλυσης το 92% είχε παρακολουθηθεί για 72 μήνες μετά

από κατάλυση με υψίσυχνο ρεύμα.

Υποτροπή ΚΤ κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης βρέθηκε σε 19 ασθενείς, 17 με

οργανικό  υπόστρωμα  (15  από την  ομάδα με  αποτυχία,  1  από την  ομάδα με  τροποποιημένο
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αποτέλεσμα και 1 από την επιτυχή ομάδα. Επομένως, το ποσοστό υποτροπής στην ομάδα με

οργανικό υπόστρωμα ήταν 22%, στην ομάδα αποτυχημένης κατάλυσης συνολικά 88% και

στην επιτυχή συνολικά ομάδα (άμεση επιτυχία+τροποποίηση υποστρώματος) 3%, ενώ στην

ομάδα με οργανικό υπόστρωμα και με τροποποιημένο αποτέλεσμα το ποσοστό υποτροπής

ήταν 8%. Επίσης υπήρξαν 2 υποτροπές στην ομάδα της ιδιοπαθούς ΚΤ (1 ΚΤ χώρου εξόδου

δεξιάς  κοιλίας,  1  ΚΤ χώρου  εξόδου  αρ  κοιλίας  και  οι  2  από  την  αποτυχημένη  ομάδα  της

ιδιοπαθούς ΚΤ).  Το ποσοστό υποτροπής σε όλους τους ασθενείς της μελέτης (μεικτή ομάδα,

ΚΤ   με  οργανικό  υπόστρωμα  και  ιδιοπαθής  ΚΤ)  ήταν  18%,  84% στην  ομάδα της

αποτυχημένης κατάλυσης  και 3% στη μεικτή ομάδα της επιτυχημένης κατάλυσης. Από την

ομάδα της αρρυθμιογόνου δυσπλασίας της δεξιάς κοιλίας υποτροπίασαν 5 ασθενείς, οι 4 στους

οποίους αρχικά απέτυχε η κατάλυση και 1 από την ομάδα αρχικά επιτυχούς κατάλυσης, ποσοστό

υποτροπών 38%. 

Ο μέσος χρόνος υποτροπής της ΚΤ ήταν 7 εβδομάδες. Ο μέσος χρόνος υποτροπής μετά

από αποτυχημένη επέμβαση ήταν 3 εβδομάδες και μετά από επιτυχημένη κατάλυση 7 μήνες

(Εικόνα  23,  24).  Οι  ασθενείς  με  αρρυθμιογόνο  δυσπλασία  δεξιάς  κοιλίας  υποτροπίασαν

νωρίτερα  από  τους  άλλους  ασθενείς  με  οργανικό  υπόστρωμα  και  εμφάνισαν  και  νέες

μορφολογίες ΚΤ, γεγονός που αποδόθηκε στην εξέλιξη του υποστρώματος. Τυπικό παράδειγμα

αποτελεί μία νεαρά ασθενής μας, η οποία το 1996 μετά από συγκοπτικό επεισόδιο βρέθηκε να

πάσχει  από  αρρυθμιογόνο  δυσπλασία  δεξιάς  κοιλίας.  Κατόπιν  προκλήθηκε  με

προγραμματισμένη  κοιλιακή  διέγερση  κοιλιακή  ταχυκαρδία  με  αρκετές  μορφολογίες,

ανθιστάμενη  στα  αντιαρρυθμικά  φάρμακα  (Εικόνα  19,  20).   Η  ασθενής  αφού  απέρριψε  τη

σύσταση για εμφύτευση απινιδωτή, υποβλήθηκε σε κατάλυση με υψίσυχνο ρευμα 3 μορφών

κοιλιακής  ταχυκαρδίας  επιτυχώς,  αλλά  αργότερα  ανέκαμψε  ΚΤ  νέας  μορφολογίας  και

υποβλήθηκε σε επιτυχή κρυοκατάλυση (cryoablation) με υποβοηθούμενη από μαγνητοσκόπηση

θωρακοσκοπική χαρτογράφηση.118, 146 

Δεν  εμφανίσθηκαν  νέες  μορφολογίες  ΚΤ  κατά  τη  διερεύνηση  των  υποτροπών  αλλά

βρέθηκαν  διαφορές  στο  μήκος  κύκλου  της  ταχυκαρδίας  σε  σχέση  με  την  αρχική  που

καταλύθηκε. Δεν υπήρξε επιδείνωση του κλάσματος εξώθησης στην πλειονότητα των ασθενών

με παλιό έμφραγμα μυοκαρδίου κατά την παρακολούθηση. Υπήρξε προοδευτική επιδείνωση του

κλάσματος εξώθησης της δεξιάς κοιλίας σε 5 ασθενείς με αρρυθμιογόνο δυσπλασία δεξιάς λόγω

εξέλιξης της νόσου των και ειδικά σε αυτούς που ελάμβαναν σοταλόλη.
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Υπήρξαν 8 θάνατοι από την ομάδα της ΚΤ με οργανικό υπόστρωμα, 3 από εξωκαρδιακά

αίτια,  3  από επιδείνωση καρδιακής  ανεπάρκειας,  1  από αιφνιδιο  θάνατο παρά το  ότι  έφερε

απινιδωτή και 1 από άγνωστη αιτία, πιθανόν αρρυθμιολογική. Υπήρχε μία τάση επιδείνωσης της

επιβίωσης στην ομάδα με την αρχική αποτυχία, η οποία όμως δεν ήταν στατιστικά σημαντική

(Εικόνα 25).
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Πίνακας 11. Επιτυχία Κατάλυσης με Υψίσυχνο Ρεύμα και Μακροχρόνια Έκβαση σε ΚΤ

   με Οργανικό Υπόστρωμα   

                                    Επιτυχής κατάλυση                        Αποτυχημένη κατάλυση  

                                  Πλήρης      Τροποποίηση  Π+Τ

 Σύνολο 47 (60%) 14 (18%) 61 (78%) 17 (22%)
1  Μορφολογία   8 (53%)   7 (46%) 15 (93%)   1 (6%)
>1 Μορφολογίες 39 (60%)   7 (15%) 46 (75%) 16 (20%)
>3 Μορφολογίες   6 (30%)   6 (30%) 12 (60%)   8 (40%)
Αιμοδυναμικά ασταθής ΚΤ  7 (58%)   5 (41%) 12 (86%)   2 (14%)

Παρακολούθηση
Υποτροπή ΚΤ 1 (2%) 1 (8%) 2 (3%) 15 (88%)
Χρόνος υποτροπής ΚΤ 6 Μ 7 Μ 7 Μ   1 Μ
Θνησιμότητα από αρρυθμία 0 (0%) 1 (2%) 1 (2%)   2 (3%)
Θνησιμότητα  από  κάθε

αιτία

2 (3%) 3 (5%) 5 (8%)   3 (18%)

78 ασθενείς με οργανικό υπόστρωμα (παλιό έμφραγμα μυοκαρδίου, αρρυθμιογόνος δυσπλασία δ

κοιλίας,  3  διάφορα  οργανικά  αίτια).  Ποσοστό  πλήρους  επιτυχίας  60%.  Ποσοστό

τροποποιημένου υποστρώματος 18%. Συνολικό ποσοστό επιτυχίας 78%. Ποσοστό υποτροπής

ΚΤ μετά από κατάλυση 22%. Π+Τ=πλήρης επιτυχία+ τροποποίηση. 
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Εικόνα 23– Καμπύλη επιβίωσης κατά    Kaplan     Meier   ελεύθερης από υποτροπή κοιλιακής  

ταχυκαρδίας σε οργανικό υπόστρωμα, μετά από κατάλυση με υψίσυχνο ρεύμα.
Συγκεντρωτικά ποσοστά ελευθερίας από υποτροπή κοιλιακής ταχυκαρδίας (ΚΤ) σε 78 ασθενείς

με οργανικό υπόστρωμα, 12 μήνες  μετά από κατάλυση με υψίσυχνο ρεύμα (RFA). Σύγκριση

ασθενών  με  επιτυχή  (πλήρης  επιτυχία  ή  και  τροποποιημένο  αποτέλεσμα)  και  αποτυχημένη

κατάλυση. Τα ποσοστά υποτροπών είναι υψηλότερα στην ομάδα με την αποτυχημένη κατάλυση

(P<0.001).

99

0

20

40

60

80

100

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52

Eβδομάδες μετά RFA

Επιτυχής επέμβαση (ν=61)

Αποτυχημένη επέμβαση (ν=17)

Ελ
ευ
θε
ρί
α 
απ
ό 
υπ
οτ
ρο
πή 
ΚΤ 
%

P<0.001



               

                                       Μήνες μετά από RFA

Εικόνα 24-Καμπύλη   Kaplan     Meier   ελευθερίας από υποτροπή κοιλιακής ταχυκαρδίας μετά  

από κατάλυση με υψίσυχνο ρεύμα ιδιοπαθούς κοιλιακής ταχυκαρδίας 
Συγκεντρωτικά ποσοστά ελευθερίας από υποτροπή κοιλιακής ταχυκαρδίας (ΚΤ) σε 26 ασθενείς

με ιδιοπαθή ΚΤ (21 ΚΤ από χώρο εξόδου δεξιάς κοιλίας, 3 ΚΤ από χώρο εξόδου αριστεράς

κοιλίας, 2 αριστερά δεσμιδική ) , 65 μήνες  μετά από κατάλυση με υψίσυχνο ρεύμα (RFA).
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Εικόνα 25-Καμπύλη επιβίωσης κατά   Kaplan     Meier   μετά από κατάλυση με υψίσυχνο ρεύμα  

(  RFA  ) ασθενών με ΚΤ και οργανικό υπόστρωμα.  

Αθροιστική  επιβίωση  έως  6  χρόνια  ασθενών  με  πλήρη  επιτυχία  κατά  την  κατάλυση,

τροποποίηση  του  υποστρώματος-μερική  επιτυχία  και  αποτυχία  κατάλυσης  ΚΤ.  Υπάρχει  μία

τάση για μικρότερη επιβίωση στην ομάδα της αποτυχημένης κατάλυσης, αλλά η διαφορά δεν

είναι  στατιστικά  σημαντική.  78  ασθενείς  με  οργανικό  υπόστρωμα:  στεφανιαία  νόσος  62,

αρρυθμιογόνος δυσπλασία δ κοιλίας 13, διάφορα αίτια 3. 
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   ΣΥΖΗΤΗΣΗ

1. Κύρια ευρήματα

Τα  κύρια  ευρήματα  αυτής  της  μελέτης  των  104  ασθενών  που  υποβλήθηκαν  σε

διακαθετήρια κατάλυση με υψίσυχνο ρεύμα συμπτωματικής εμμένουσας μονόμορφης κοιλιακής

ταχυκαρδίας δείχνουν ότι:  1) Η κατάλυση με υψίσυχνο ρεύμα (RFA) κοιλιακής ταχυκαρδίας

κάθε  αιτιολογίας  μπορεί  να  πραγματοποιηθεί  με  υψηλό  ποσοστό  επιτυχίας.  2)  O κίνδυνος

επιπλοκών από την επέμβαση είναι πολύ χαμηλός και αποδεκτός σε σχέση με τη συγκεκριμένη

κατηγορία  των  ασθενών  υπό  θεραπεία,  η  οποία  αφ’εαυτής  είναι  υψηλού  κινδύνου.  3)  Η

μακροχρόνια  έκβαση των  επιτυχώς  καταλυθέντων ασθενών  είναι  πολύ  υποσχόμενη  με  90%

ελάττωση  του  σχετικού  κινδύνου  σε  σύγκριση  με  αυτούς  στους  οποίους  απέτυχε.  4)

Χρησιμοποιώντας  ένα  ειδικό  πρωτόκολλο  προγραμματισμένης  κοιλιακής  διέγερσης

(Westmead),  πολύ  επιθετικότερο  των  κλασικών,   κατά  το  χρόνο  της  κατάλυσης  μπορεί  να

προβλεφθεί  με  ακρίβεια η πιθανότητα υποτροπής κατά την μακροπρόθεσμη παρακολούθηση

από το άμεσο αποτέλεσμα της επέμβασης.

Μόνο  ελάχιστες  μελέτες  έχουν  ανακοινώσει  και  μάλιστα  πρόσφατα  μακροχρόνια

αποτελέσματα κατάλυσης με υψίσυχνο ρεύμα (RFA)  ΚΤ με συμβατική χαρτογράφηση όχι όμως

τέτοιας διάρκειας (6 χρόνια) και σε τόσο μεγάλο αριθμό ασθενών, τόσο ιδιοπαθούς όσο και με

οργανικό υπόστρωμα  ΚΤ και μάλιστα ΚΤ με οργανικό υπόστρωμα, ανεκτής και μη ανεκτής, σε

ασθενείς χωρίς υποστήριξη αυτόματου απινιδωτή και με συμβατικές μεθόδους χαρτογράφησης.

Ο  σκοπός  αυτής  της  μελέτης  ήταν  να  εκτιμήσει  τα  άμεσα  αποτελέσματα  καθώς  και  τα

μακροχρόνια  αποτελέσματα  της  κατάλυσης  με  υψίσυχνο  ρεύμα  σε  KT σε  διαφορετικές

υποομάδες  ασθενών,  στις  οποίες  καταλύθηκαν  όλες  οι  προκλήσιμες  μορφές  κοιλιακής

ταχυκαρδίας ακόμη και οι αδιάκοπες και μη καλά ανεκτές .

           2. Αρχική έκβαση 

Το ποσοστό αρχικής επιτυχίας της κατάλυσης ήταν 80% για την ομάδα της στεφανιαίας

νόσου, 78% για την ομάδα με οργανικό υπόστρωμα, 92% για την ομάδα με ιδιοπαθή ΚΤ και
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82%  για  όλους  τους  ασθενείς  της  μελέτης  με  ΚΤ  με  οργανικό  υπόστρωμα  και  ΚΤ  με

φυσιολογική καρδιά. Αυτά είναι ποσοστά επιτυχίας παρόμοια και ελαφρώς καλύτερα από άλλες

μελέτες. Πάντως το ποσοστό επιτυχίας στην ομάδα με οργανικό υπόστρωμα παραμένει ακόμη

χαμηλότερο  από  την  ομάδα  της  ιδιοπαθούς  ΚΤ  και  την  ομάδα  των  υπερκοιλιακών

αρρυθμιών.38,122,123

Επιτυχής κατάλυση πραγματοποιήθηκε και σε ομάδα ασθενών με αιμοδυναμικά ασταθή

ΚΤ με  ποσοστό  επιτυχίας  60% και  πολλαπλές  μορφολογίες  (86%),  παρά τις  προτεινόμενες

αντενδείξεις από άλλες μελέτες.117 Οπότε συμπεραίνεται ότι ακόμη και σε ασθενείς με σχετικές

αντενδείξεις,  η  κατάλυση  μπορεί  να  πραγματοποιηθεί  επιτυχώς.  Αν  ληφθεί  υπόψιν  ότι  η

κατάλυση  σε  όλους  τους  ασθενείς  της  μελέτης  έγινε  με  συμβατικές  μεθόδους,  με  τη

χρησιμοποίηση  νέων  πρωτοποριακών  τεχνικών  (ευκολότερη  χαρτογράφηση  και  πιό

αποτελεσματικές  και  με  λιγότερες  επιπλοκές  θεραπευτικές  βλάβες)  που  ήδη  άρχισαν  να

εφαρμόζονται αναμένουμε να παρουσιάσουν ακόμη μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας. 

3. Επιπλοκές 

Δεν υπήρξαν σοβαρές επιπλοκές εκτός από 2 ασθενείς (2%), χωρίς μακροπρόθεσμες συνέπειες.

Παρά το ικανοποιητικό επίπεδο αντιθρομβωτικής θεραπείας το ισχαιμικό αγγειακό επεισόδιο

ήταν αναπόφευκτο στον μοναδικό ασθενή που το παρουσίασε και ο οποίος ας σημειωθεί ότι είχε

σοβαρή  καρδιακή  ανεπάρκεια  και  αδιάκοπη  ΚΤ.  Μία  ασθενής  παρουσίασε  καρδιακό

επιπωματισμό κατά τη διάρκεια επιπρόσθετης θεραπείας σταθεροποίησης στο χώρο εξόδου της

δεξιάς  κοιλ.  Θα  πρέπει  να  γίνεται  προσεκτική  παρακολούθηση  της  αντίστασης  και  τέτοια

ρύθμιση της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια των εφαρμογών κατάλυσης ιδίως στο χώρο εξόδου

της δεξιάς κοιλίας και σε ασθενείς με λεπτό τοίχωμα είτε συνεπεία εμφράγματος ήαρρυθμιογόνο

δυσπλασία δεξιάς  κοιλίας.  Με τη συνετή χρήση των ψυχόμενων καθετήρων αντιμετωπίζεται

ικανοποιητικά το παραπάνω πρόβλημα. Δεν υπήρξαν θάνατοι σχετιζόμενοι με την επέμβαση.

4. Θνησιμότητα 

Οι δημοσιευμένες μέχρι τώρα μελέτες συνηγορούν στο γεγονός ότι στους ασθενείς με

ΚΤ  και  οργανικό  υπόστρωμα  η  κύρια  αιτία  θανάτου  είναι  η  επιδείνωση  της  καρδιακής
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ανεπάρκειας.10,11 Από τη μελέτη αυτή επιβεβαιώνεται  ότι  ανεξάρτητα από την επιτυχή ή όχι

έκβαση της κατάλυσης σε αυτή την ομάδα ασθενών η πλειονότητα των θανάτων οφείλεται σε

καρδιακή ανεπάρκεια.

Στη  μελέτη  αυτή  η  συνολική  θνησιμότητα  ποικίλλει  ανάλογα  και  με  το  αρχικό

αποτέλεσμα, με την υψηλότερη εξαετή θνησιμότητα σε αυτούς με την αποτυχημένη επέμβαση

(Εικόνα 25). Στις καμπύλες επιβίωσης  Kaplan-Meier φαίνεται ότι η μεγαλύτερη θνησιμότητα

στην αποτυχημένη ομάδα συνέβη κατά τον πρώτο χρόνο μετά την κατάλυση, όταν συνέβησαν οι

περισσότερες υποτροπές και θάνατοι από αρρυθμία. Επίσης στην ομάδα με τις  περισσότερες

μορφολογίες  και  την  αιμοδυναμική  αστάθεια,  όπου  υπήρχε  μεγαλύτερο  ποσοστό  αποτυχίας,

είχαμε αυξημένη θνησιμότητα που συνδέεται με το μεγαλύτερο ποσοστό αποτυχίας της αρχικής

επέμβασης.

5. Μακροχρόνια αποτελέσματα, υποτροπές

Οι υποτροπές της ΚΤ  μετά από αρχική επιτυχία φθάνουν στο 50% σε άλλες μελέτες.34

Ακόμη  και  σε  σειρές  που  επιχειρήθηκε  κατάλυση  όλων  των  προκλητών  μορφών  ΚΤ

επιπρόσθετα  της  κλινικής  ΚΤ  αναφέρθηκαν  μετά  από  επιτυχή  αρχικά  κατάλυση  ποσοστά

υποτροπών 15-30%. 34,109,129 Οι υποτροπές σε αυτή τη μελέτη ήσαν λιγότερες (18%-22%). Αυτή

η  μελέτη  διαφέρει  από  τις  άλλες  ως  προς  το  πρωτόκολλο  προγραμματισμένης  κοιλιακής

διέγερσης (Westmead)119-121 που χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να προσδιορισθεί η επιτυχία. Δεν

αποδείχθηκε  αναγκαία  η  πλήρης  καταστολή  της  αρρυθμίας.  Ικανοποιητική  βρέθηκε  και  η

τροποποίηση  του  αρρυθμιογόνου  υποστρώματος  μόνο,  δηλαδή σύμφωνα με  τον  ορισμό  της

επιτυχίας η μείωση του αριθμού εκτακτοσυστολών κατά 2 και περισσότερες για να προκληθεί

ΚΤ, προκειμένου να επιτευχθεί το χαμηλό ποσοστό υποτροπής που επιτεύχθηκε στους ασθενείς

της μελέτης.

Η  μακρόχρονη  παρακολούθηση  των  ασθενών  της  παρούσας  μελέτης  έδειξε  ότι

χρησιμοποιώντας αυτό το επιθετικό πρωτόκολλο και τους συνυφασμένους με αυτό ορισμούς

επιτυχίας είναι δυνατόν να προβλεφθεί από την αρχική έκβαση της επέμβασης η μακροχρόνια

επιτυχία της κατάλυσης.
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6. Προβλήματα και πιθανές λύσεις

Εάν  υπάρχουν  βαθειά  εντοπιζόμενα  ή  επικάρδια  κυκλώματα  μπορεί  να  απαιτηθεί

επικάρδια  χαρτογράφηση  και  κατάλυση,  ενδοπερικαρδιακή  χαρτογράφηση,  καθετήρας

κατάλυσης  με  ψυχόμενο  άκρο  ή  άλλες  εναλλακτικές  μέθοδοι  κατάλυσης.  Μη  δυνάμενη  να

χαρτογραφηθεί ΚΤ όπως η αιμοδυναμικά ασταθής χρειάζεται αιμοδυναμική υποστήριξη, ταχεία

χαρτογράφηση ολόκληρης της κοιλίας με νέα συστήματα χαρτογράφησης.

7. Κλινικές επιπτώσεις 

Η κατάλυση με υψίσυχνο ρεύμα είναι λογική θεραπεία για ασθενείς με υποτροπιάζουσα

αιμοδυναμικά σταθερή ΚΤ. Η υποτροπιάζουσα ΚΤ καταργείται ή η συχνότητα των επεισοδίων

ελαττώνεται  σημαντικά  σε  ποσοστό  50-83%  των  ασθενών  με  2%  κινδυνο  σημαντικών

επιπλοκών. Είναι σωτήρια για αδιάκοπη ΚΤ. Σε ασθενείς με απινιδωτές και υποτροπιάζουσες

εκφορτίσεις  η  κατάλυση  μπορεί  να  βελτιώσει  αξιοσημείωτα  την  ποιότητα  της  ζωής  και  να

ελαττώσει  τα  συμπτώματα  και  τις  εκφορτίσεις.  Σχετικά  με  άλλες  θεραπείες  εμφανίζεται

αποτελεσματική για το κόστος της για θεραπεία ασθενών με υποτροπιάζουσα KT.

8. Κατάλυση Κοιλιακής Ταχυκαρδίας με Υψίσυχνο Ρεύμα και Αυτόματοι Απινιδωτές

Όπως  προτείνει  ένας  μεγάλος  αριθμός  τυχαιοποιημένων  μελετών  οι  περισσότεροι

ασθενείς με ΚΤ και παλιό έμφραγμα μυοκαρδίου θα πρέπει να λαμβάνουν αυτόματο απινιδωτή.

Οι  μελέτες  MUSTT και  MADIT I έχουν ξεκάθαρα δείξει  όφελος  επιβίωσης από εμφύτευση

απινιδωτή σε ασθενείς με προηγούμενο έμφραγμα μυοκαρδίου, κλάσμα εξώθησης ≤ 0.40-0.35

και μη εμμένουσα ΚΤ και οι οποίοι είχαν προκλητή εμμένουσα ΚΤ στο ηλεκτροφυσιολογικό

εργαστήριο.128,132 

Η μελέτη AVID έδειξε ότι ο αυτόματος απινιδωτής αυξάνει την επιβίωση σε ασθενείς με

ποικιλία μορφών ΚΤ ενώ η μελέτη  MADIT ΙΙ πρόσφατα έδειξε  βελτίωση του προσδόκιμου

επιβίωσης  σε  ασθενείς  με  χαμηλό  κλάσμα  εξώθησης  χωρίς  κάποια  εκδήλωση  κοιλιακής

ταχυκαρδίας/κοιλιακής μαρμαρυγής.10,11 Η κατάλυση με υψίσυχνο ρεύμα σε ασθενείς με παλιό
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έμφραγμα  μυοκαρδίου  και  γενικά  οργανικό  υπόστρωμα  θεωρείται  μόνο  επικουρική  του

απινιδωτή σε ασθενείς με πολύ συμπτωματική και υποτροπιάζουσα ΚΤ. Δεν έχει μελετηθεί η

αποτελεσματικότητα του απινιδωτή σε ασθενείς χωρίς οργανικό υπόστρωμα και σε ασθενείς με

αρρυθμιογόνο δυσπλασία δεξιάς κοιλίας σε μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες μέχρι τώρα. 

Με  την  ακρίβεια  της  πρόβλεψης,  η  οποία  παρουσιάζεται  σε  αυτή  τη  μελέτη,  θα

μπορούσε η επιτυχία της επέμβασης να χρησιμοποιηθεί σαν μέτρο στην απόφαση της ανάγκης

για εμφύτευση ή όχι απινιδωτή. Αν και οι αυτόματοι απινιδωτές είναι η καταξιωμένη θεραπεία

της ΚΤ σε ασθενείς με οργανικό υπόστρωμα, δεν παρεμβαίνουν στον πυρήνα του προβλήματος,

ενώ  η  επιτυχημένη  κατάλυση  είναι  οριστική  θεραπεία.  Mπορεί  τα  παραπάνω  ευρήματα  να

συμβάλουν στον προσδιορισμό του ρόλου της κατάλυσης στην ομάδα αυτή που είναι και η

υψηλού κινδύνου καθιστώντας την πρώτης εκλογής θεραπεία σε ένα ταχέως αναπτυσσόμενο

δυναμικό πληθυσμό.  

Αυτή η μελέτη έδειξε ότι η κατάλυση με υψίσυχνο ρεύμα είναι μία αποτελεσματική και

ασφαλής μέθοδος θεραπείας της ΚΤ ακόμη και όταν πρόκειται για ΚΤ με οργανικό υπόστρωμα.

Επίσης  απέδειξε  την  αποτελεσματικότητα  του  συγκεκριμένου  επιθετικότερου  των  κλασικών

πρωτόκολλου  διέγερσης.  Μία  τυχαιοποιημένη  μελέτη  χρειάζεται  για  να  αναδείξει  την

αποτελεσματικότητα,  ασφάλεια  και  τη  σχέση  κόστους-οφέλους  της  κατάλυσης  με  υψίσυχνο

ρεύμα   χρησιμοποιώντας  το  παραπάνω  πρωτόκολλο  για  τον  προσδιορισμό  της  ανάγκης

απινιδωτή.       

9. Ρόλος κατάλυσης στη θεραπεία της ΚΤ 

Στη μεν κατηγορία της κατάλυσης ιδιοπαθούς ΚΤ, που αποτέλεσε και μέτρο σύγκρισης

της δεύτερης κατηγορίας και για την οποία η κατάλυση με υψίσυχνο ρεύμα είναι καταξιωμένη

θεραπευτική  μέθοδος  επιβεβαιώθηκαν  τα  αποτελέσματα  για  μεγαλύτερο  χρόνο

παρακολούθησης, στη δε ομάδα της κατάλυσης με οργανικό υπόστρωμα βρέθηκε ότι και σαν

μονοθεραπεία ακόμη και σε ασταθείς κοιλιακές ταχυκαρδίες και ακόμη και με χαρτογράφηση με

συμβατικές μεθόδους, η κατάλυση με υψίσυχνο ρεύμα έχει τη θέση της με πολύ ευνοϊκά άμεσα

αλλά κυρίως πολύ ενθαρρυντικά μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. 

Το  τελευταίο  αποτέλεσμα  αν  αξιοποιηθεί  κατάλληλα  με  τη  βοήθεια  των  νέων

συστημάτων  χαρτογράφησης,  που  διευκολύνουν  τη  διαδικασία  κατάλυσης  κατά  πολύ  και
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μειώνουν  το  χρόνο  ακτινοσκόπησης  θα  έχει  μεγάλες  συνέπειες  στην  εξέλιξη  της  ριζικής

θεραπείας της κοιλιακής ταχυκαρδίας  σε έδαφος οργανικό και ειδικότερα στεφανιαίας νόσου

που αποτελεί  μάστιγα στη σύγχρονη κοινωνία και  αφάνταστες  οικονομικές  ελαφρύνσεις  της

κρατικής οικονομίας.  

10. Περιορισμοί μελέτης 

Η  παραπάνω  μελέτη  είναι  μία  μη-τυχαιοποιημένη  μελέτη  καταγραφής  της

αποτελεσματικότητας  της  κατάλυσης  ΚΤ με  υψίσυχνο ρεύμα σε ασθενείς  με αθιστάμενη σε

φαρμακευτική αγωγή ιδιοπαθή ΚΤ ή ΚΤ με οργανικό υπόστρωμα.

Αν και η έκβαση της μελέτης είναι πολύ υποσχόμενη και αντανακλά την καθημερινή

πρακτική θα πρέπει να σημειωθεί ότι η επέμβαση ειδικά στην ομάδα με οργανικό υπόστρωμα

και  αδιάκοπη ΚΤ με αιμοδυναμική επιβάρυνση είναι  πολύπλοκη,  μεγάλης διάρκειας  και  όχι

εύκολα ανεκτή από τους ασθενείς.

  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τα  ευρήματα  αυτής  της  μελέτης  δείχνουν  ότι:  1)  Η  κατάλυση  με  υψίσυχνο  ρεύμα

κοιλιακής  ταχυκαρδίας  κάθε  αιτιολογίας  με  ή  χωρίς  οργανικό  υπόστρωμα  μπορεί  να

πραγματοποιηθεί  με  υψηλό ποσοστό επιτυχίας.  2)  O κίνδυνος επιπλοκών από την επέμβαση

είναι αποδεκτός σε σχέση με  την κατηγορία των υπό θεραπεία ασθενών.  3)  Η μακροχρόνια

έκβαση των επιτυχώς καταλυθέντων ασθενών είναι πολύ υποσχόμενη με ποσοστό υποτροπής

περίπου 18% στο μεικτό πληθυσμό ΚΤ (ιδιοπαθής ΚΤ και ΚΤ με υποκείμενη νόσο) και ειδικά

σε αυτούς με οργανικό υπόστρωμα 22%. Η ελλάτωση του σχετικού κινδύνου υποτροπής ΚΤ σε

αυτούς με επιτυχή κατάλυση βρέθηκε 85% σε σύγκριση με αυτούς στους οποίους η κατάλυση

απέτυχε. Η μακροχρόνια έκβαση των επιτυχώς καταλυθέντων χωρίς οργανικό υπόστρωμα είναι

εξαιρετική. Ειδικά δε για την κατηγορία των ασθενών με συμπτωματική εμμένουσα μονόμορφη

κοιλιακή ταχυκαρδία μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου και γενικότερα όταν υπάρχει οργανικό

υπόστρωμα  η  διακαθετήρια  κατάλυση  με  υψίσυχνο  ρεύμα  (RFA)  και  με  τις  συμβατικές

μεθόδους  χαρτογράφησης  μπορεί  να  επιτευχθεί  με  μεγάλη  επιτυχία  και  χαμηλό  ποσοστό

περιεπεμβατικού  κινδύνου.  4)  Η επέμβαση  μπορεί  να  εφαρμοσθεί  σε  ευρύ  φάσμα  ασθενών
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περιλαμβανομένων  πολλαπλών  μορφολογιών  ΚΤ  και  αιμοδυναμικά  ασταθούς  ΚΤ.  Στους

ασθενείς με οργανικό υπόστρωμα χρησιμοποιώντας ένα ειδικό πρωτόκολλο προγραμματισμένης

κοιλιακής  διέγερσης  (Westmead),  πολύ  επιθετικότερο  των  κλασικών,  κατά  το  χρόνο  της

κατάλυσης μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια η πιθανότητα υποτροπής κατά τη μακροπρόθεσμη

παρακολούθηση από το άμεσο αποτέλεσμα της επέμβασης.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μακροχρόνια αποτελέσματα κατάλυσης κοιλιακής ταχυκαρδίας με υψίσυχνο ρεύμα

     Την  τελευταία  δεκαετία  η  διακαθετήρια  κατάλυση με  υψίσυχνο  ρεύμα  (RFA) έχει

καθιερωθεί σαν ριζική θεραπεία πρώτης εκλογής σε ιδιοπαθή κοιλιακή ταχυκαρδία (ΚΤ), ενώ οι

αυτόματοι απινιδωτές (ICDs) θεωρούνται σαν θεραπεία πρώτης εκλογής για ΚΤ  με υποκείμενη

οργανική νόσο.  Σκοπός  της  παρούσας  μελέτης  ήταν να εκτιμηθεί  το  ποσοστό επιτυχίας  της

κατάλυσης  ΚΤ  με  υψίσυχνο  ρεύμα  σε  2  διαφορετικές  υποομάδες  ασθενών  καθώς  και  τα

μακροχρόνια αποτελέσματα αυτής της θεραπευτικής παρέμβασης.
Mέθοδοι:  Εκατόν  τέσσερις  ασθενείς  περιελήφθησαν  στη  μελέτη,  75  άνδρες  και  29

γυναίκες,  μέσης  ηλικίας  53±16  έτη,  οι  οποίοι  υποβλήθηκαν  σε  διακαθετήρια  κατάλυση  με

υψίσυχνο  ρεύμα  εμμένουσας  μονόμορφης  κοιλιακής  ταχυκαρδίας  χρησιμοποιώντας  τα

συμβατικά  συστήματα  χαρτογράφησης  και  κατάλυσης. Εβδομηνταοκτώ  ασθενείς  είχαν

υποκείμενη  οργανική  καρδιακή  νόσο:  δεκατρείς  αρρυθμιογόνο  δυσπλασία  δεξιάς  κοιλίας

(ARVD),  62  στεφανιαία  νόσο  (CAD)  με  ιστορικό  εμφράγματος  μυοκαρδίου,  1  διατατική

μυοκαρδιοπάθεια (DCM), 1 σαρκοείδωση, 1 χειρουργηθείσα μεσοκοιλιακή επικοινωνία (VSD)

και 26 ασθενείς είχαν ιδιοπαθή κοιλιακή ταχυκαρδία: 21 ΚΤ από το χώρο εξόδου της δεξιάς

κοιλίας (RVOT), 3 ΚΤ από το χώρο εξόδου της αριστεράς κοιλίας (LVOT) και  2 ιδιοπαθή

δεσμιδική κοιλιακή ταχυκαρδία. Το Westmead πρωτόκολλο, το οποίο είναι πιο επιθετικό από τα

κλασικά,  χρησιμοποιήθηκε  για  προγραμματισμένη  κοιλιακή  διέγερση  πριν  και  μετά  την

κατάλυση. Η επιτυχία προσδιορίσθηκε σύμφωνα με την απάντηση στο παραπάνω πρωτόκολλο

κατά το τέλος της επέμβασης  σαν άμεση επιτυχία, τροποποιημένο αποτέλεσμα και αποτυχημένη

επέμβαση.
Αποτελέσματα: Επιτυχής κατάλυση ΚΤ επιτεύχθηκε σε 82% των ασθενών, 78% αυτών

με οργανικό υπόστρωμα και 92% αυτών με ιδιοπαθή ΚΤ. Εναλλακτική θεραπεία, αντιαρρυθμική

χειρουργική θεραπεία ή εμφύτευση  ICD συστήθηκε σε όλους τους ασθενείς με αποτυχημένη

επέμβαση  και  υποκείμενη  οργανική  νόσο  καρδιάς.  Αρχικά  6  ασθενείς  έλαβαν  ICD και  4

υποβλήθηκαν σε αντιαρρυθμική χειρουργική θεραπεία. Κατά τη διάρκεια παρακολούθησης 61

μηνών κατά μέσο όρο, 96 ασθενείς από τους 104 ήσαν ζώντες. Δεκαεννέα ασθενείς (18%) είχαν
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υποτροπή  της  ΚΤ  ενώ  97%  αυτών  με  επιτυχή  αρχική  κατάλυση  παρέμειναν  ελεύθεροι

υποτροπών. Tο ποσοστό υποτροπής ήταν 84% σε αυτούς με μη επιτυχή κατάλυση ενώ ήταν 3%

σε αυτούς με επιτυχή κατάλυση (P< 0.001). Tο ποσοστό υποτροπής στους ασθενείς με οργανικό

υπόστρωμα ήταν 22%, 8% στην ομάδα με την επιτυχή κατάλυση και 88% στην ομάδα με την

αποτυχημένη  κατάλυση.  Η  ανάλυση  της  επιβίωσης  ελεύθερης  υποτροπών  ΚΤ  αποκάλυψε

σημαντικά μικρότερο ποσοστό υποτροπών σε ασθενείς με μερική ή πλήρη επιτυχία. Δεν υπήρξε

θάνατος  κατά  τη  διάρκεια  ή  σαν  συνέπεια  της  επέμβασης  της  κατάλυσης.  Οκτώ  από  τους

ασθενείς με υποτροπή της ΚΤ υποβλήθηκαν σε δεύτερη επιτυχή κατάλυση. Κατά τη διάρκεια

μακροχρόνιας παρακολούθησης, υπήρξαν 8 θάνατοι από την ομάδα με την υποκείμενη οργανική

νόσο, 3 από μη εξωκαρδιακά αίτια, 3 από επιδείνωση της καρδιακής ανεπάρκειας και 1 από

αιφνίδιο  αρρυθμιολογικό  θάνατο  παρά  το  γεγονός  ότι  έφερε  ICD μετά  από  αποτυχημένη

κατάλυση και 1 από άγνωστη αιτία μετά από τροποποιημένο από κατάλυση υπόστρωμα. 
Συμπεράσματα: Η κατάλυση της ΚΤ με υψίσυχνο ρεύμα προσφέρει ριζική θεραπεία σε

ασθενείς με ιδιοπαθή ΚΤ με μικρό ποσοστό υποτροπών. Αν και οι  ICDs θεωρούνται θεραπεία

εκλογής  για  ΚΤ  με  υποκείμενο  οργανικό  υπόστρωμα,  προσφέρουν  μόνο  διακοπή  της

ταχυκαρδίας και δε μπορούν να την προλάβουν, ενώ η  RFA είναι λογική ριζική θεραπεία για

τους ασθενείς αυτής της ομάδος με υψηλό ποσοστό επιτυχίας και χαμηλό ποσοστό υποτροπών.

Τα  αποτελέσματα  της  επιτυχούς  κατάλυσης  στην  οξεία  φάση,  με  τη  χρήση  ενός  ειδικού

πρωτοκόλλου κοιλιακής διέγερσης, προδικάζουν τη μακροχρόνια πρόγνωση της αρρυθμίας.
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SUMMARY

Long-term results after transcatheter radiofrequency ablation of ventricular tachycardia

     Over the last 10 years radiofrequency catheter ablation (RFA) has been established as

curative treatment of first choice for idiopathic ventricular tachycardia (VT), while implantable

defibrillators  (ICDs)  are  cosidered  as  first  choice  treatment  for  ventricular  tachycardia  with

underying heart disease. The aim of the present study was to evaluate the success rate of RFA of

VT in these 2 different subgroups of patients and the long-term results of this procedure.
Methods: One hundred four patients were enrolled in the study, 75 men and 29 women,

mean  age  53±16  years,  who  underwent  transcatheter  radiofrequency  ablation  of  sustained

monomorphic  ventricular  tachycardia  using  the  conventional  mapping  and  ablating  systems.

Seventy-eight  patients  had  underlying  heart  disease:  thirteen  patients arrhythmogenic  right

ventricular  dysplasia  (ARVD),  62  patients  coronary  artery  disease  (CAD)  with  remote

myocardial infarction, 1 patient dilated cardiomyopathy (DCM), 1 patient sarcoidosis, 1 patient

ventricular  septal  defect  (VSD)  corrected.  Twenty  six  patients  had  idiopathic  ventricular

tachycardia: 21 patients right ventricular outflow tract (RVOT) VT, 3 patients left ventricular

outflow tachycardia (LVOT) VT and 2 patients idiopathic fascicular tachycardia. The Westmead

protocol which is more aggressive than the classic ones was used for programmed ventricular

stimulation before and after the procedure. Success was defined according to the response to the

above protocol at the end of the procedure as acute success, modified result and failed procedure.
Results: Acute procedural success of VT RFA was achieved in 82% of the patients, 78%

of  those  with  underlying  heart  disease  and  92%  of  those  with  idiopathic  VT.  Alternative

treatment, antiarrhythmic surgery and ICD implantation was offered to all the patients with failed

procedures  and underlying heart  disease.  Initially 6  patients  received an  ICD and 4  patients

underwent  antiarrhythmic surgery. During a  mean follow-up of  61 months,  96 patients  were

alive. Nineteen pts (18%) suffered VT recurrences, 97% of those who had an acutely successful

procedure remained free of recurrent VT. The recurrence rate was 84% in the nonsuccessfully

ablated group while it was 3% in the successfully ablated one; P< 0.001. The recurrence rate was

22% in patients with organic heart disease, 8% in the successful group and 88% in the failed

procedure group. Analysis  of survival  free of recurrences of VT revealed significantly lower
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recurrence rate in patients with full or partial success. No patient died during or as consequence

of  the  procedure.  Eight  of  the  patients  with  recurrent  VT  underwent  a  second  successful

procedure. During the long-term follow-up, there were 8 deaths from the group with underlying

heart disease, 3 of non-cardiac causes, 3 of progressive heart failure and 1 of sudden arrhythmic

death despite having an ICD inserted after a failed procedure and 1 of unknown cause following

a modified result.
Conclusions: VT RFA offers curative treatment to patients with idiopathic VT with rare

recurrences. Although ICDs are considered the treatment of choice for VT with underlying heart

disease they only offer VT termination but they do not prevent VT, while RFA is reasonable

curative therapy for the patients of this group with high success rate and low recurrence rate. The

acute success results using a standardized stimulation protocol at the time of RFA predict the

long-term prognosis of the arrhythmia.
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