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1. Εισαγωγή 

 

Η ανεξήγητη συγκοπή, αποτελεί ένα δύσκολο διαγνωστικό και 

θεραπευτικό πρόβλημα, για τον κλινικό γιατρό.1,2,3 Τα συγκοπτικά 

επεισόδια είναι συχνά απρόβλεπτα, με σποραδικό χαρακτήρα, με 

αποτέλεσμα να είναι συνήθως δύσκολο να καταγραφούν με τις 

συμβατικές τεχνικές της συνεχούς ηλεκτροκαρδιογραφικής 

καταγραφής. Επιπλέον δεν είναι πάντα δυνατόν, να αναπαραχθούν 

οι συνθήκες, που προκάλεσαν την απώλεια συνειδήσεως με τις 

συνήθεις διαγνωστικές μεθόδους (π.χ. δοκιμασία ανακλίσεως, 

ηλεκτροφυσιολογική μελέτη κλπ).  

Με τις έως τώρα διαγνωστικές τεχνικές (συνεχής ΗΚΓφική 

καταγραφή, δοκιμασία ανακλίσεως, ηλεκτροφυσιολογική μελέτη 

κλπ) το 40% των συγκοπτικών επεισοδίων παραμένουν αδιάγνωστα 

Για παράδειγμα, η κλασική 24ωρη ΗΚΓ καταγραφή (Holter) είναι μη 

διαγνωστική σε ποσοστό 80-90% των περιπτώσεων3,4,5. Η δε 

Ηλεκτροφυσιολογική μελέτη εκτός του ότι είναι μία επεμβατική 

μέθοδος, έχει διαγνωστική αξία κυρίως σε ασθενείς με οργανική 

καρδιακή νόσο και αυξημένη πιθανότητα για κοιλιακή 

αρρυθμιογένεση, ενώ είναι θετική σε ποσοστό από 18 έως 75% των 

ασθενών ανάλογα με τον μελετούμενο πληθυσμό1.  

Είναι σαφές, ότι η ευαισθησία των παραπάνω μεθόδων στην 

διαγνωστική διερεύνηση της συγκοπής δεν είναι ικανοποιητική, ενώ 

η συσχέτιση του συμπτώματος με τον καρδιακό ρυθμό, που είναι ο 
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στόχος κάθε διαγνωστικής προσέγγισης, είναι εξαιρετικά δύσκολο να 

επιτευχθεί1,3,6. 

Εκτός από τους ασθενείς με ανεξήγητη συγκοπή, υπάρχουν 

ομάδες ασθενών με αυξημένη πιθανότητα για βραδυαρρυθμίες ή 

ταχυαρρυθμίες, (π.χ. μετεμφραγματικοί ασθενείς, ασθενείς με 

σύνδρομο υπνικής άπνοιας κλπ). Οι παραπάνω ασθενείς 

παρουσιάζουν συχνά διαταραχές ρυθμού, όπως φλεβοκομβική 

βραδυκαρδία, φλεβοκομβική παύση, φλεβοκομβο-κολπικό 

αποκλεισμό και κοιλιακές αρρυθμίες7-15. Ωστόσο όλα τα παραπάνω 

δεδομένα δεν έχουν προκύψει από μακροχρόνιες καταγραφές, αλλά 

κυρίως από καταγραφές 24 ή 48 ωρών. Μακροχρόνιες καταγραφές 

θα μπορούσαν να βοηθήσουν αφ’ ενός στην ακριβέστερη εκτίμηση 

του προβλήματος και αφ’ ετέρου στην καλύτερη αξιολόγηση της 

ακολουθούμενης θεραπείας. 

Τα τελευταία χρόνια άρχισαν να χρησιμοποιούνται οι 

εμφυτευόμενες συσκευές συνεχούς ηλεκτροκαρδιογραφίας κλειστής 

αγκύλης, (implantable Loop Recorder, ILR-Reveal) που αποτελούν 

πραγματική επανάσταση στον χώρο της ηλεκτροκαρδιογραφίας16-23. 

Αυτές οι συσκευές επιτρέπουν την μακροπρόθεσμη καταγραφή του 

καρδιακού ρυθμού και την άμεση συσχέτιση του συμπτώματος με 

την υποκείμενη διαταραχή του καρδιακού ρυθμού. Τελευταία δε, οι 

συσκευές αυτές μας δίνουν την δυνατότητα καταγραφής των 

διαταραχών του ρυθμού χωρίς εξωτερική ενεργοποίηση από τον 

ασθενή (ILR- Reveal-Plus)18. 
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Ωστόσο, οι συσκευές αυτές είναι μία νέα εξέλιξη και δεν έχουν 

χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο αριθμό ασθενών, σε σύγκριση με τις πιο 

παλαιές μεθόδους. Χρειάζονται περισσότερες μελέτες για να 

διευκρινισθεί ο ακριβής ρόλος τους, ενώ δεν έχει μελετηθεί αρκετά η 

διαγνωστική τους αξία, η ευαισθησία και ειδικότητα, αλλά και τα 

ενδεχόμενα σφάλματά τους. 

 

 

2. Σκοπός της μελέτης 

 

 Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εξετάσει και να 

αξιολογήσει το διαγνωστικό ρόλο σε συνδυασμό και με τα πιθανά 

σφάλματα αυτής της νέας συσκευής σε ασθενείς με συγκοπτικά 

επεισόδια στους οποίους τοποθετήθηκε.   

Επίσης, επιλέχθηκε ένας πληθυσμός ασθενών, και συγκεκριμένα 

ασθενείς με Σύνδρομο Αποφρακτικού τύπου Απνοιών-Υποπνοιών 

κατά τον ύπνο, για τους οποίους από προηγούμενες εργασίες, με 

βάση τις κλασικές βραχυπρόθεσμες τεχνικές της περιπατητικής 

ηλεκτροκαρδιογραφίας (Holter ρυθμού 24ώρου), είναι γνωστό ότι 

έχουν αυξημένη επίπτωση διαταραχών του καρδιακού ρυθμού. Οι 

ασθενείς αυτοί δεν είχαν συγκοπτικά επεισόδια, αλλά επιλέχθηκαν με 

βάση την βαρύτητα της πάθησης τους. Στους παραπάνω ασθενείς 

μελετήθηκε ο ρόλος των εμφυτευόμενων συσκευών συνεχούς 

ηλεκτροκαρδιογραφικής καταγραφής στην αξιολόγηση της 
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επίπτωσης των διαταραχών του καρδιακού ρυθμού. Παράλληλα 

μελετήθηκε και η επίδραση της θεραπευτικής αγωγής των παραπάνω 

ασθενών πάνω στην επίπτωση των αρρυθμιών. 

Σε όλους τους ασθενείς μετά από λεπτομερή ενημέρωση για 

τους σκοπούς της μελέτης έγινε εμφύτευση της συσκευής συνεχούς 

ΗΚΓφικής καταγραφής κλειστής αγκύλης (ILR - Reveal Plus, 

Medtronic Inc). Ο έλεγχος και ανάλυση των καταγραφών της 

συσκευής (interrogation) γινόταν ανά εβδομάδα ή και εκτάκτως 

εφόσον συνέβαινε ενεργοποίηση από τον ίδιο τον ασθενή. Η μελέτη 

διεξήχθη στην Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού 

Νοσοκομείου Ηρακλείου και στο τμήμα που αφορούσε τους ασθενείς 

με υπνική άπνοια υπήρξε στενή συνεργασία με το Ιατρείο Μελέτης 

Διαταραχών Ύπνου της Πνευμονολογικής Κλινικής του 

Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου.  
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1 .  Ε ι σαγωγή  

 

Η συγκοπή είναι ένα σύμπτωμα και μπορεί να ορισθεί ως η 

παροδική και αυτοπεριοριζόμενη απώλεια της συνειδήσεως, που 

συνδυάζεται με απώλεια του ορθοστατικού τόνου, η οποία συνήθως 

οδηγεί σε πτώση1. Η εισβολή της συγκοπής είναι ταχεία, και η 

συνακόλουθη ανάνηψη είναι αυτόματη και πλήρης, χωρίς την 

ανάγκη ηλεκτρικής ή φαρμακευτικής παρέμβασης. Ο υποκείμενος 

παθογενετικός μηχανισμός της συγκοπής είναι αυτός της παροδικής 

και γενικευμένης εγκεφαλικής υποάρδευσης. Σε ορισμένες μορφές 

συγκοπής μπορεί να υπάρχουν πρόδρομα συμπτώματα (για 

παράδειγμα οπτικές διαταραχές, ναυτία, εφίδρωση, αδυναμία, 

σκοτοδίνη), που προειδοποιούν για επικείμενο συγκοπτικό επεισόδιο. 

Ωστόσο, συχνά η απώλεια συνειδήσεως μπορεί να επισυμβεί χωρίς 

προειδοποιητικά συμπτώματα. Η ανάνηψη από την συγκοπή 

συνήθως συνοδεύεται από σχεδόν άμεση αποκατάσταση της 

συνειδήσεως και του προσανατολισμού. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η 

μετά την ανάνηψη περίοδος συνοδεύεται από καταβολή. 

Η ακριβής διάρκεια του επεισοδίου σπάνια μπορεί να 

προσδιορισθεί. Ωστόσο, τα τυπικά συγκοπτικά επεισόδια είναι 

βραχείας διαρκείας. Η πλήρης απώλεια της συνειδήσεως στην τυπική 
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συγκοπή παρασυμπαθητικοτονικής αρχής, για παράδειγμα, δεν 

υπερβαίνει τα 20 δευτερόλεπτα σε διάρκεια1.  

Η συγκοπή είναι ένα πολύ συχνό ιατρικό πρόβλημα. 

Σύμφωνα με μεγάλες μελέτες που διενεργήθηκαν στις Ηνωμένες 

Πολιτείες, μισό εκατομμύριο ασθενείς επισκέπτονται ετησίως τα 

Νοσοκομεία λόγω συγκοπτικού επεισοδίου. Η συγκοπή ευθύνεται για 

το 3% των επισκέψεων στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και 

για το 0,6-1% των εισαγωγών στα Νοσοκομεία2. Επιδημιολογικά 

παρατηρείται συχνά σε νεαρούς ενήλικες (νευροκαρδιογενής 

συγκοπή) αλλά και σε μεγάλες ηλικίες (οργανικά – εκφυλιστικά 

καρδιακά νοσήματα). 

Επιπλέον, το 16-35% των ασθενών με συγκοπή υφίσταται 

τραυματισμό4, το δε 10% των πτώσεων στους ηλικιωμένους 

οφείλονται σε συγκοπή. Τέλος, οι ασθενείς με συχνά συγκοπτικά 

επεισόδια έχουν συχνά επηρεασμένη ποιότητα ζωής5.  

Η συγκοπή μπορεί να οφείλεται σε μία πλειάδα αιτιών. Η 

νευροκαρδιογενής (παρασυμπαθητικοτονική) συγκοπή, η 

ορθοστατική συγκοπή, η αρρυθμιολογική συγκοπή και η συγκοπή ο 

οφειλόμενη σε οργανική καρδιακή νόσο αποτελούν τα συχνότερα 

αίτια. 

Η αιτιολογία ενός συγκοπτικού επεισοδίου έχει μεγάλη 

σημασία. Ασθενείς με νευροκαρδιογενή συγκοπή έχουν άριστη 

πρόγνωση. Ασθενείς με συγκοπή άγνωστης αιτιολογίας έχουν ετήσια 

θνητότητα 6% και επίπτωση αιφνιδίου θανάτου 4%. Αντιθέτως, για 
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ασθενείς με συγκοπή καρδιακής αιτιολογίας τα ποσοστά είναι 18-

33% και 24% αντίστοιχα2,3. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους η διαγνωστική προσέγγιση 

της συγκοπής προκειμένου να δοθεί η κατάλληλη θεραπεία είναι 

επιτακτική. 

 

2 .  Δ ι αγνωστ ι κή  προσέγγ ι ση  –  Ανε ξήγη τη  συγκοπή  

 

Η συγκοπή έχει μία εκτεταμένη διαφορική διαγνωστική, το 

φάσμα της οποίας περιλαμβάνει από απλές και ακίνδυνες 

καταστάσεις έως νοσήματα δυνητικώς θανατηφόρα. To πρώτο βήμα 

στην διαγνωστική διερεύνηση της συγκοπής είναι η αρχική εκτίμηση. 

Η αρχική εκτίμηση περιλαμβάνει την προσεκτική λήψη του ιατρικού 

ιστορικού και λεπτομερή αντικειμενική εξέταση, μέτρηση της 

αρτηριακής πιέσεως σε κατακεκλιμένη και όρθια θέση και το κλασικό 

ηλεκτροκαρδιογράφημα των 12 απαγωγών. Η αρχική εκτίμηση είναι 

ο ακρογωνιαίος λίθος της διαγνωστικής διαδικασίας διότι οδηγεί στο 

πιθανό αίτιο συγκοπής στο 45% των ασθενών6. 

Στην περίπτωση που η αρχική εκτίμηση δεν μπορέσει να 

οδηγήσει στο αίτιο της συγκοπής, τότε ο ασθενής ορίζεται ότι έχει 

ανεξήγητη συγκοπή. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να 

ακολουθήσουν επιπλέον διαγνωστικές δοκιμασίες. 
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3 .  Δ ια γνωστ ι κ έ ς  δοκ ι μασ ί ε ς  

 

Για την διερεύνηση της ανεξήγητης συγκοπής 

χρησιμοποιούνται πολλές διαγνωστικές δοκιμασίες, όπως για 

παράδειγμα η περιπατητική Ηλεκτροκαρδιογραφία (Holter ρυθμού 

24ώρου), η δοκιμασία ανακλίσεως (Tilting test) το 

υπερηχοκαρδιαγράφημα, και η ηλεκτροφυσιολογική μελέτη. Ένα 

σημαντικό ωστόσο πρόβλημα στην διαγνωστική διερεύνηση της 

ανεξήγητης συγκοπής είναι η έλλειψη αυτού που λέμε gold standard 

διαγνωστικής τεχνικής. Αυτό οφείλεται στον απρόβλεπτο και 

παροξυσμικό χαρακτήρα της συγκοπής. Έτσι είναι δύσκολο κατά την 

διάρκεια του επεισοδίου να έχουμε συσχέτιση του επεισοδίου με τον 

καρδιακό ρυθμό εκείνης της χρονικής στιγμής, κάτι που αν 

συνέβαινε θα είχαμε την διάγνωση.  

 

3.1. Περιπατητική Ηλεκτροκαρδιογραφία 

 

Η περιπατητική ηλεκτροκαρδιογραφία χρησιμοποιείται ευρέως 

στην διαγνωστική διερεύνηση της συγκοπής, συχνότερα με την 

μορφή της 24ωρης συνεχούς καταγραφής (Holter). H μέθοδος αυτή, 

αν και ευρύτατα διαδεδομένη, έχει μειονεκτήματα, δεδομένου ότι 

επιτυγχάνει σύνδεση συμπτώματος και καρδιακού ρυθμού μόνο στο 

4% των περιπτώσεων6. Εξωτερικοί καταγραφείς (external loop 
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recorders), επιτρέπουν μία πιο παρατεταμένη καταγραφή, όμως 

απαιτούν αυξημένη συμμόρφωση από πλευράς του ασθενούς. 

 

3.2. Δοκιμασία ανακλίσεως (tilting test) 

 

Η δοκιμασία ανακλίσεως είναι μια συχνά χρησιμοποιούμενη 

δοκιμασία για την διερεύνηση της συγκοπής, ιδιαίτερα σε νεαρής 

ηλικίας άτομα, στα οποία η διάγνωση της νευροκαρδιογενούς 

συγκοπής είναι πολύ πιθανή. Η ευαισθησία της δοκιμασία 

ανακλίσεως εκτιμάται στο 80%, κάτι όμως που εξαρτάται από το 

πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται καθώς και από τον υπό μελέτη 

πληθυσμό. Η υψηλή όμως ευαισθησία της εξετάσεως φέρει το 

κόστος της χαμηλής ειδικότητος (δηλαδή περισσότερες ψευδώς 

θετικές δοκιμασίες).   

 

3.3. Υπερηχοκαρδιογράφημα    

 

Ο ρόλος του υπερηχοκαρδιογραφήματος στην διαγνωστική 

προσέγγιση της συγκοπής έγκειται στο να αποκλείσει ή να 

επιβεβαιώσει την ύπαρξη οργανικής καρδιακής νόσου και όχι τόσο 

στην διαλεύκανση του αιτίου της συγκοπής αυτού καθ’ εαυτού.   

Όπως προαναφέρθηκε, η ύπαρξη οργανικής καρδιοπάθειας επηρεάζει 

δυσμενέστατα την πρόγνωση των ασθενών με συγκοπή, επομένως 

το ηχοκαρδιογράφημα αποτελεί πολύτιμο εργαλείο, ιδιαίτερα όταν 
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ήδη από την αρχική εκτίμηση υπάρχουν ενδείξεις, που συνηγορούν 

υπέρ της ύπαρξης οργανικής καρδιοπάθειας.  

 

3.4) Ηλεκτροφυσιολογική μελέτη 

 

Η ηλεκτροφυσιολογική μελέτη είναι επεμβατική μέθοδος με 

περιορισμένη χρησιμότητα στην διερεύνηση της συγκοπής. Αυτό 

διότι έχει χαμηλή διαγνωστική αξία στην διερεύνηση των ασθενών 

χωρίς οργανική καρδιακή νόσο και από την άλλη πλευρά έχει πτωχή 

ευαισθησία και ειδικότητα στην ανάδειξη βραδυκαρδίας ως αίτιο 

συγκοπής6,7. Ωστόσο, η ηλεκτροφυσιολογική μελέτη έχει μεγαλύτερη 

αξία σε ασθενείς με τεκμηριωμένη οργανική καρδιακή νόσο και 

ιδιαιτέρως μετεμφραγματικούς ασθενείς. 

 

3.5. Συμπερασματικά 

 

Από τα ανωτέρω είναι σαφές, ότι η διαγνωστική αξία των 

κλασικών μεθόδων στην διερεύνηση της συγκοπής είναι 

περιορισμένη, και αυτό επειδή η συσχέτιση του συμπτώματος με τον 

καρδιακό ρυθμό κατά την διάρκεια του συμπτώματος, που είναι ο 

στόχος κάθε διαγνωστικής προσέγγισης, είναι εξαιρετικά δύσκολο να 

επιτευχθεί. Οι περισσότερες συμβατικές διαγνωστικές δοκιμασίες 

οδηγούν τελικά σε μία υποθετική διάγνωση, παρέχουν αποτελέσματα 

οριακής σημαντικότητας και οδηγούν συχνά σε εμπειρική θεραπεία. 
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Έτσι, με την χρήση αυτών των συμβατικών διαγνωστικών τεχνικών, 

η αιτία της συγκοπής δεν διαγιγνώσκεται τελικά στο 38-47% των 

ασθενών8. 

 

4 .  Ο ι  εμφυτ εύσ ι μ ε ς  συσκευ έ ς  κλ ε ι σ τή ς  αγκύλης  

( ΙLR )      

      

H ιδέα των εμφυτεύσιμων συσκευών συνεχούς ΗΚΓφικής 

καταγραφής γεννήθηκε από την ανάγκη να υπάρχει την ώρα του 

συγκοπτικού επεισοδίου ηλεκτροκαρδιογραφική τεκμηρίωση. Αυτό 

κατέστη δυνατόν όταν στα τέλη της δεκαετίας του 1980 έγιναν 

διαθέσιμοι οι βηματοδότες με δυνατότητα καταγραφής συμβαμάτων 

αίσθησης ή βηματοδότησης. Σε μία μικρή μελέτη9 με 16 ασθενείς με 

ανεξήγητη συγκοπή εμφυτεύθηκαν αυτού του είδους οι 

βηματοδότες, και χρησιμοποιήθηκαν μόνο για διάγνωση και όχι 

θεραπευτικά. Επανεμφάνιση συγκοπής παρατηρήθηκε στους 10 

ασθενείς, στους 6 από τους οποίους διαπιστώθηκε βραδυκαρδία. Οι 

υπόλοιποι 4 ασθενείς δεν εμφάνισαν ΗΚΓφική ανωμαλία την ώρα του 

συμπτώματος. Αυτές οι πολλά υποσχόμενες αρχικές παρατηρήσεις 

οδήγησαν στην ιδέα μίας εμφυτεύσιμης συσκευής με δυνατότητα 

μακροχρόνιας ΗΚΓφικής καταγραφής. 

Οι εμφυτεύσιμες συσκευές συνεχούς ΗΚΓφικής καταγραφής 

κλειστής αγκύλης (Insertable Loop Recorder, ILR) είναι ιδανικές για 

ασθενείς με υποτροπιάζοντα συγκοπτικά επεισόδια, γιατί επιτρέπουν 
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παρατεταμένη παρακολούθηση, χωρίς την ύπαρξη εξωτερικών 

ηλεκτροδίων. Η μόνη εμπορικά διαθέσιμη συσκευή προς το παρόν 

είναι η συσκευή Reveal της εταιρίας Medtronic. H συσκευή αυτή είναι 

διαστάσεων 6.1 x 1.9 x 0.8 cm και ζυγίζει 17 γραμμάρια με δύο 

ηλεκτρόδια εντός του περιβλήματος της σε απόσταση 3.7cm μεταξύ 

τους, έχει δε χρόνο ζωής της ηλεκτρικής πηγής περί τους 16 μήνες. 

Εμφυτεύεται εύκολα υποδορίως στο πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα 

αριστερά με τοπική αναισθησία και με τήρηση των βασικών κανόνων 

αντισηψίας και ασηψίας.  

 

 

 

Εικόνα 1: Η συσκευή συνεχούς ηλεκτροκαρδιογραφικής καταγραφής Reveal 

Το καταγραφόμενο ΗΚΓ αποθηκεύεται προσωρινά με έναν 

συνεχή τρόπο στην μνήμη της συσκευής, η οποία έχει την 

δυνατότητα να αποθηκεύει 21 λεπτά μη συμπιεσμένου ή 42 λεπτά 

συμπιεσμένου σήματος. Επειδή το συμπιεσμένο σήμα υστερεί 

ελάχιστα σε ποιότητα του μη συμπιεσμένου, το πρώτο προτιμάται για 
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λόγους αύξησης της χωρητικότητας της συσκευής. Το 

ηλεκτροκαρδιογραφικό σήμα εγγράφεται μόνιμα στην μνήμη της 

συσκευής, έτοιμο για ανάλυση, μόνο εφ’ όσον συμβεί ενεργοποίηση 

από τον ασθενή. Αυτό γίνεται με τη βοήθεια ενός ενεργοποιητή που 

δίδεται στον ασθενή, ο οποίος τον χρησιμοποιεί όταν έχει σύμπτωμα. 

Η σύγχρονη έκδοση της συσκευής (Reveal plus), πέραν της 

ενεργοποιήσεως της συσκευής από τον ασθενή, έχει την επιπλέον 

δυνατότητα να αυτοενεργοποιείται όταν ανιχνεύει προκαθορισμένα 

από προγραμματισμό επεισόδια υψηλής ή χαμηλής καρδιακής 

συχνότητας ή παύσεις (τυπικά:  βραδυκαρδία <40bpm, ταχυκαρδία 

>160bpm για 16 διαδοχικά QRS και παύση >3sec).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2: Εικόνα που λαμβάνεται από την οθόνη του προγραμματιστή κατά την διάρκεια 
του προγραμματισμού της συσκευής Reveal plus. Ορίζονται ο ουδός της βραδυκαρδίας, 
ο ουδός της παύσης, ο ουδός της ταχυκαρδίας καθώς και ο τρόπος με τον οποίο 
επιθυμούμε να γίνεται η πλήρωση της μνήμης της συσκευής. 

 

Η αυτόματη ενεργοποίηση μας δίνει την δυνατότητα της 

ανίχνευσης ασυμπτωματικών μεταβολών του καρδιακού ρυθμού, που 

θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως πιθανά αίτια της συγκοπής 
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ασθενών, οι οποίοι δεν παρουσίασαν συγκοπτικά επεισόδια μετά την 

εμφύτευση της συσκευής, ή που για κάποιο λόγο δεν κατόρθωσαν 

να ενεργοποιήσουν την συσκευή μετά από ένα συγκοπτικό 

επεισόδιο.  

Η μνήμη της συσκευής παρέχει την δυνατότητα για 

αποθήκευση πολλών επεισοδίων του ενός λεπτού μετά από αυτόματη 

ενεργοποίηση καθώς και 1-3 επεισοδίων από ενεργοποίηση από τον 

ασθενή. Tα επεισόδια μπορούν να εξετασθούν και να αναλυθούν με 

την βοήθεια του προγραμματιστή βηματοδοτών της κατασκευάστριας 

εταιρείας.  

 

4.1. Η εμφύτευση 

 

Η εμφύτευση της συσκευής γίνεται όπως η δημιουργία της θήκης 

(pocket), στην εμφύτευση ενός βηματοδότη, αν και σε μικρότερες 

διαστάσεις και περισσότερο επιπολής. Γίνεται τυπικά στο εργαστήριο 

ηλεκτροφυσιολογίας ή το αιμοδυναμικό εργαστήριο, αν και ορισμένοι 

καρδιολόγοι την πραγματοποιούν σε ένα απλό εξεταστήριο. Μετά τον 

προσεκτικό καθαρισμό του δέρματος με αντισηπτικό, γίνεται μία 

τομή 2cm και παρασκευάζεται η θήκη όπου τοποθετείται η συσκευή 

και σταθεροποιείται με μη απορροφήσιμα ράμματα. Η τομή 

συρράπτεται και το ΗΚΓφικό σήμα ελέγχεται με την κεφαλή του 

προγραμματιστή. Ικανοποιητικό σήμα λαμβάνεται πάντοτε όταν 

χρησιμοποιείται ως θέση εμφύτευσης η αριστερή πρόσθια θωρακική 
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χώρα, οπότε δεν απαιτείται προηγουμένως να γίνει χαρτογράφηση. 

Όταν η εμφύτευση γίνεται αριστερά πλάγια, ή δεξιά παραστερνικά, η 

ποιότητα του σήματος μπορεί να ελεγχθεί με την επαφή της 

συσκευής πάνω στο δέρμα (χαρτογράφηση). Το σήμα που 

λαμβάνεται στην εμφύτευση είναι 4-5 φορές μεγαλύτερο από αυτό 

στην επιφάνεια και είναι της τάξεως του 481±279 μV. Τα επάρματα Ρ 

είναι ορατά στο 14-37% ενώ χρειάζεται προσοχή στην απεικόνιση 

των επαρμάτων Τ, ώστε αυτά να μην έχουν μεγάλο μέγεθος και να 

εκλαμβάνονται ως R (T wave oversensing)10. Αντίθετα, αρκετές 

φορές μπορεί να έχουμε ψευδή αυτόματη ενεργοποίηση της 

συσκευής λόγω μη αίσθησης χαμηλών δυναμικών  R19,20. 

H χρήση των αντιβιοτικών μετά την εμφύτευση συνιστάται, 

όπως στην εμφύτευση των βηματοδοτών, καθώς έχουν παρατηρηθεί 

λοιμώξεις του χειρουργικού τραύματος σε ασθενείς που δεν έλαβαν 

αντιβιοτικά 10,13. 

 

 

5 .  Κλ ι ν ι κή  εμπε ι ρ ί α  –  αρχ ι κ έ ς  μελ έ τ ε ς  

 

Η πρότυπη, πιλοτική μελέτη με τις εμφυτεύσιμες συσκευές 

συνεχούς ΗΚΓφικής καταγραφής άρχισε το 1992 από την ομάδα του 

Krahn11,12,18. Περιελάμβανε 24 ασθενείς με ανεξήγητη συγκοπή, που 

παρέμεναν αδιάγνωστοι μετά από επεμβατικές και μη επεμβατικές 

μεθόδους, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτροφυσιολογικής μελέτης και 
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δοκιμασίας ανακλίσεως. Οι 24 ασθενείς της μελέτης είχαν 7.2 ± 5.4 

προηγούμενα συγκοπτικά επεισόδια και σε άλλη περίπτωση είτε θα 

ελάμβαναν εμπειρική θεραπεία, είτε θα υποβάλλονταν 

επανειλημμένως σε εξετάσεις. Στην μελέτη αυτή, συσχετισμός 

συμπτώματος και ρυθμού ελήφθη τελικά σε 21 από τους 24 ασθενείς 

μετά από 5.1±4.8 μήνες μετά την εμφύτευση (11 ασθενείς με 

αρρυθμιολογική αιτία, 10 ασθενείς στους οποίους αποκλείσθηκε η 

αρρυθμία). Επομένως η συσκευή παρείχε συσχετισμό συμπτώματος 

και ρυθμού, συνεπώς διάγνωση (diagnostic yield) στο 88% των 

ασθενών. 

Η πρώτη πολυκεντρική μελέτη δημοσιεύθηκε το 1999, από 

τον Krahn και τους συνεργάτες του8. Συμμετείχαν 85 ασθενείς με 

υποτροπιάζουσα ανεξήγητη συγκοπή. Οι ασθενείς που συμμετείχαν, 

εισάγονταν στην μελέτη σε πρωιμότερα στάδια της διαγνωστικής 

διερεύνησης, δηλαδή δεν απαιτείτο να προηγηθεί 

ηλεκτροφυσιολογική μελέτη ή δοκιμασία ανακλίσεως. Παρουσίαζαν 

συχνά συγκοπτικά επεισόδια (5.1±5.5 επεισόδια) το προηγούμενο 

έτος πριν την εμφύτευση. Ο διαγνωστικός έλεγχος πριν την 

εισαγωγή τους στην μελέτη ήταν στην διακριτική ευχέρεια του κάθε 

Κέντρου και περιελάμβανε υπερηχογράφημα καρδίας (70%), 

δοκιμασία ανακλίσεως (49%) και ηλεκτροφυσιολογική μελέτη 

(43%). Η παρακολούθηση διήρκεσε 10.5±5 μήνες. Υποτροπή της 

συγκοπής σημειώθηκε σε 58 από τους 85 ασθενείς, 71±79 ημέρες 

μετά την εμφύτευση. Σημαντική βραδυκαρδία (καρδιακή συχνότητα 
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<50bpm), βρέθηκε σε 18 ασθενείς, υπερκοιλιακές ταχυαρρυθμίες σε 

3 ασθενείς και φλεβοκομβικός ρυθμός σε 29 ασθενείς και 8 ασθενείς 

απέτυχαν να ενεργοποιήσουν την συσκευή. 27 ασθενείς παρέμειναν 

ασυμπτωματικοί. Επομένως συσχέτιση συμπτώματος και ρυθμού 

είχαμε στα 2/3 των ασθενών (diagnostic yield). Αυτή η συσχέτιση 

επιτρέπει από την μία την έναρξη κατάλληλης θεραπείας σε 

περίπτωση αρρυθμίας, ή από την άλλη τον αποκλεισμό της 

αρρυθμίας ως αιτιολογικού παράγοντα της συγκοπής. 

 

 

6 .  Κλ ι ν ι κή  εμπε ι ρ ί α ,  πρόσφατ ε ς  μελ έ τ ε ς  

 

Σε τρεις πρόσφατες μελέτες, μέρη μίας μεγάλης 

πολυκεντρικής μελέτης, της μελέτης ISSUE (Ιnternational Study of 

Syncope of Uncertain Etiology) χρησιμοποιήθηκε  η συσκευή σε 

τρεις διαφορετικές ομάδες ασθενών με συγκοπή για την αξιολόγηση 

του καρδιακού ρυθμού κατά την διάρκεια του συγκοπτικού 

επεισοδίου. 

Στην πρώτη μελέτη13 σε 111 ασθενείς με συγκοπή με 

χαρακτήρες παρασυμπαθητικοτονικής συγκοπής, έγινε δοκιμασία 

ανακλίσεως (Tilting test) και κατόπιν εμφυτεύθηκε ILR ανεξαρτήτως 

του αποτελέσματος της δοκιμασίας ανακλίσεως. Η συγκοπή 

επανεμφανίσθηκε στο 34% των ασθενών και στην ομάδα με το 

θετικό και στην ομάδα με το αρνητικό Tilting test. Ο υποκείμενος 
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ρυθμός κατά την συγκοπή ήταν αυτός της εξεσημασμένης 

βραδυκαρδίας και της ασυστολίας (46% και 62% αντίστοιχα). Η 

απόκριση της καρδιακής συχνότητας κατά την δοκιμασία ανακλίσεως 

δεν φάνηκε να προβλέπει τον καρδιακό ρυθμό κατά την διάρκεια του 

επεισοδίου της συγκοπής. Από την μελέτη αυτή φάνηκε ότι η 

δοκιμασία ανακλίσεως έχει πτωχή προγνωστική αξία όσον αφορά 

στον καρδιακό ρυθμό κατά την διάρκεια του συγκοπτικού 

επεισοδίου. Παράλληλα, η μελέτη αυτή έδειξε ότι η βραδυκαρδία 

είναι πολύ πιο συχνή απ ό,τι πιστεύεται ως μηχανισμός συγκοπής. 

Στην δεύτερη μελέτη14 από την ομάδα της ISSUE έγινε 

μακροπρόθεσμη παρακολούθηση με τη χρήση ILR 52 ασθενών με 

συγκοπή, σκελικό αποκλεισμό και αρνητική ηλεκτροφυσιολογική 

μελέτη. Υποτροπή του συμπτώματος είχαμε σε 22 από τους 52 

αρρώστους. Από τους αρρώστους αυτούς, στους 17 βρέθηκε την 

ώρα της συγκοπής εξεσημασμένη βραδυκαρδία οφειλόμενη σε πλήρη 

κολποκοιλιακό αποκλεισμό. Μόνο σε 2 ασθενείς από τους 22 κατέστη 

δυνατόν να αποκλεισθεί η βραδυκαρδία την ώρα της συγκοπής. Η 

μελέτη αυτή με την χρήση ILR έδειξε ότι στον παραπάνω πληθυσμό 

ασθενών, η αρνητική ηλεκτροφυσιολογική μελέτη δεν μπορεί να 

αποκλείσει τον διαλείποντα πλήρη κολποκοιλιακό αποκλεισμό και 

από την άλλη ότι η τακτική της μακροπρόθεσμης παρακολούθησης 

αυτή της πληθυσμιακής ομάδας με ILR είναι μία καλή και ασφαλής 

επιλογή. 
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Το τρίτο μέρος της μελέτης ISSUE εξέτασε τον υπεύθυνο 

ρυθμό σε 35 ασθενείς με συγκοπτικά επεισόδια και οργανική 

καρδιακή νόσο με αρνητική ηλεκτροφυσιολογική μελέτη. Η 

υποκείμενη καρδιακή νόσος στον υπό μελέτη πληθυσμό ήταν η 

ισχαιμική νόσος του μυοκαρδίου και η υπερτροφική ή διατατική 

μυοκαρδιοπάθεια με μέτρια επηρεασμένη λειτουργικότητα της 

αριστεράς κοιλίας. Παρά το γεγονός ότι προηγούμενες μελέτες είχαν 

δείξει ότι οι ασθενείς με αρνητική ηλεκτροφυσιολογική μελέτη έχουν 

καλύτερη πρόγνωση, υπήρχε πάντα προβληματισμός για τον κίνδυνο 

κοιλιακής ταχυκαρδίας στην ομάδα αυτή. Στην παραπάνω μελέτη 

συγκοπτικό επεισόδιο επανεμφανίσθηκε σε 19 (54%) από τους 35 

ασθενείς με υπεύθυνο ρυθμό την βραδυκαρδία σε 4, υπερκοιλιακές 

ταχυαρρυθμίες σε 5 και μόνον σε 1 ασθενή κοιλιακή ταχυκαρδία. 

Δεν παρατηρήθησαν αιφνίδιοι θάνατοι κατά την διάρκεια των 16 ± 

11 μηνών της παρακολούθησης. Η μελέτη αυτή δείχνει ότι οι 

συγκοπτικοί ασθενείς με σχετικά διατηρημένο κλάσμα εξωθήσεως και 

αρνητική ηλεκτροφυσιολογική μελέτη αποτελούν πληθυσμό χαμηλού 

κινδύνου και υποστηρίζει την τακτική της μακροπρόθεσμης 

παρακολούθησης πριν την χορήγηση ειδικής θεραπείας. 

Μία τυχαιοποιημένη προοπτική μελέτη16 συνέκρινε την 

πρώιμη χρήση του ILR σε σχέση με την συμβατική διαγνωστική 

διερεύνηση για ανεξήγητη συγκοπή. Περιελάμβανε 60 ασθενείς (33 

άνδρες, 27 γυναίκες) ηλικίας 66±14 ετών με ανεξήγητη συγκοπή, 

που τυχαιοποιήθηκαν σε «συμβατική» διαγνωστική διερεύνηση 
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(Holter, δοκιμασία ανακλίσεως, ηλεκτροφυσιολογική μελέτη), ή 

άμεση εμφύτευση ILR και μακροπρόθεσμη παρακολούθηση 

(extended monitoring) για έναν χρόνο, χωρίς τις προηγούμενες 

συμβατικές εξετάσεις. Αποκλείσθηκαν ασθενείς με κλάσμα 

εξωθήσεως <35%. Οι ασθενείς μπορούσαν να μετακινηθούν στο 

άλλο σκέλος μελέτης (cross over) αν παρέμεναν αδιάγνωστοι. 

Διάγνωση ετέθη στους 14 από τους 30 ασθενείς στο σκέλος του ILR  

και μόνο στους 6 από τους 30 ασθενείς στο σκέλος της συμβατικής 

μελέτης (50% έναντι 20%, Ρ = 0.012). Όταν οι αδιάγνωστοι 

ασθενείς μετακινήθηκαν στο άλλο σκέλος της μελέτης, ετέθη η 

διάγνωση σε μόνον έναν από τους 6 ασθενείς μετά από συμβατική 

μελέτη και σε 8 από τους 13 ασθενείς που μετακινήθηκαν στο 

σκέλος του ILR. (17% έναντι 62% Ρ=0.069). Επομένως η 

στρατηγική της μακροπρόθεσμης παρακολούθησης με ILR ήταν πιο 

πιθανό να οδηγήσει στην διάγνωση σε σχέση με την συμβατική 

στρατηγική (55% έναντι 19%, Ρ=0.014). Αυτά τα δεδομένα 

δείχνουν τους περιορισμούς στον συμβατικών διαγνωστικών 

τεχνικών στην ανάδειξη της αιτιολογικής αρρυθμίας. Η δοκιμασία 

ανακλίσεως φαίνεται να έχει μέτρια διαγνωστική αξία και η 

ηλεκτροφυσιολογική μελέτη περιορισμένη χρησιμότητα σε ασθενείς 

με καλό κλάσμα εξωθήσεως.  

Σε μία ακόμη πρόσφατη μελέτη17, μελετήθηκαν 133 ασθενείς 

με υποτροπιάζουσα συγκοπή, με ή χωρίς καρδιακή νόσο και 

παρακολουθήθηκαν επί 10.8±4.3 μήνες. 83 ασθενείς επανεμφάνισαν 
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συγκοπή και σε 72 από αυτούς ο ILR διευκρίνισε το αρρυθμιολογικό 

ή όχι αίτιο. (87% διαγνωστική απόδοση) 

 

 

7 .  Συμπεράσματα  

 

H ανεξήγητη συγκοπή παραμένει ένα πρόβλημα και μία 

πρόκληση για τον κλινικό καρδιολόγο παρά το μεγάλο μας 

οπλοστάσιο των διαγνωστικών τεχνικών. Οι εμφυτευόμενες 

συσκευές συνεχούς ηλεκτροκαρδιογραφικής καταγραφής αποτελούν 

ένα ξεκάθαρο βήμα εμπρός, στην δυνατότητά μας για 

μακροπρόθεσμη παρακολούθηση και συσχέτιση συμπτώματος με 

καρδιακό ρυθμό και επομένως στον σχεδιασμό της θεραπείας στην 

δύσκολη αυτή ομάδα πληθυσμού. H ικανότητα για μακροχρόνια 

καταγραφή, η δυνατότητα για αυτοενεργοποίηση και η υψηλή 

διαγνωστική του αξία, εξασφαλίζουν το ότι οι συσκευές αυτές είναι 

πράγματι σημείο αναφοράς στην διερεύνηση της συγκοπής. Η 

διεθνής βιβλιογραφία, όπως φάνηκε παραπάνω, υποστηρίζει την 

χρήση των εμφυτευόμενων συσκευών συνεχούς 

ηλεκτροκαρδιογραφικής καταγραφής σε ασθενείς με ανεξήγητη 

συγκοπή, όπου έχουν αποτύχει άλλες διαγνωστικές τεχνικές και οι 

ασθενείς εξακολουθούν να έχουν συμπτώματα, αλλά ακόμα και ως 

αρχική διαγνωστική στρατηγική.  
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Μελλοντικά, η εξέλιξη τέτοιων συσκευών ίσως μας παρέχει 

την δυνατότητα για παρακολούθηση και άλλων χρήσιμων 

παραμέτρων όπως η αρτηριακή πίεση, τα επίπεδα γλυκόζης στον 

ορό, ο κορεσμός της αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο και η εγκεφαλική 

λειτουργία, ρίχνοντας έτσι περισσότερο φως στην διαγνωστική 

διερεύνηση της ανεξήγητης συγκοπής. 
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ΕΜΦΥΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 40



 

1. Εισαγωγή 

 

Οι εμφυτευόμενες συσκευές συνεχούς ηλεκτροκαρδιογραφίας 

κλειστής αγκύλης, οι οποίες σχετικά προσφάτως εισήχθησαν στην 

κλινική πράξη, συνιστούν μία νέα προσέγγιση στην διερεύνηση των 

συγκοπτικών επεισοδίων. Η νεότερη συσκευή (Reveal Plus 9526, 

Medtronic Inc, Minneapolis MN, U.S.A.), όπως αναφέρθηκε, είναι 

εξοπλισμένη με δυνατότητες αυτό-ενεργοποιήσεως και είναι χρήσιμη 

στην διάγνωση δυνητικώς επικίνδυνων, αλλά ασυμπτωματικών 

αρρυθμιών, ή άλλων διαταραχών του ρυθμού, ακόμα και όταν - για 

οποιονδήποτε λόγο - ο ασθενής δεν επιτύχει να ενεργοποιήσει την 

συσκευή. 

Δεδομένου ότι οι παραπάνω συσκευές μπορούν να 

καταγράφουν μόνον μία απαγωγή, είναι σημαντική η επίτευξη καλού 

σήματος, προκειμένου να γίνει σωστή διάγνωση. Παρά το γεγονός 

ότι η στάση του σώματος κατά την διάρκεια του ύπνου, μπορεί να 

επηρεάσει την ποιότητα του ΗΚΓφικού σήματος, οι παραπάνω 

συνθήκες δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς στην διεθνή Βιβλιογραφία. 

Επιπλέον, δεν έχει μελετηθεί εάν και κατά πόσον η συσκευή μπορεί 

να αντιμετωπίσει προβλήματα αίσθησης. 

Στην παρούσα μελέτη, ερευνήσαμε εάν και κατά πόσον η νέα 

συσκευή αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα με την μορφή της υπερ-

αίσθησης ή της υπο-αίσθησης, Επίσης ελέγξαμε κατά πόσον η 
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μεταβολή στη στάση του σώματος επηρεάζει τον σήμα του QRS, 

επηρεάζοντας με αυτόν τον τρόπο την ικανότητα της συσκευής για 

αυτοενεργοποίηση. 

 

 

2. Ασθενείς και Μέθοδοι 

 

Η μελέτη αυτή συμπεριέλαβε ασθενείς στους οποίους 

εμφυτεύθηκε η παραπάνω συσκευή, με σκοπό την διερεύνηση 

συγκοπτικών επεισοδίων, μετά από μία αρχική πρώτη εκτίμηση, που 

περιελάμβανε ένα πλήρες ιστορικό, αντικειμενική εξέταση, 

Ηλεκτροκαρδιογράφημα και συνεχή ΗΚΓφική καταγραφή (2 

καταγραφές των, 24 ωρών), Ηλεκτροφυσιολογική μελέτη και 

δοκιμασία ανακλίσεως.  Όλοι οι ασθενείς είχαν ιστορικό τουλάχιστον 

2 συγκοπτικών επεισοδίων το τελευταίο έτος, ή ένα συγκοπτικό 

επεισόδιο και επιπλέον ένα επεισόδιο προ-συγκοπής. Οι ασθενείς της 

ομάδας μας είχαν 2,45±0,91 συγκοπτικά επεισόδια και 4,5±2,51 

προσυγκοπτικά επεισόδια τους τελευταίους 12 μήνες και τα 

συμπτώματα τους άρχιζαν 4,45±2,69 έτη προ της εμφυτεύσεως. Το 

50% των ασθενών μας ανέφεραν συμπτώματα για μία περίοδο πάνω 

από 2 έτη και 36% πάνω από 4 έτη. Το 41% των ασθενών μας είχαν 

συνυπάρχουσα καρδιοπάθεια (στεφανιαία νόσο, μυοκαρδιοπάθεια, 

βαλβιδική νόσο, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια). 

Χρησιμοποιήθηκε ο Προγραμματιστής Βηματοδοτών 9790C 
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(Medtronic Inc, Minneapolis MN, U.S.A.) για έλεγχο και 

προγραμματισμό της συσκευής.  

 

 

3. Πρωτόκολλο Μελέτης 

 

3.1. Εμφύτευση της συσκευής 

 

Η εμφύτευση της συσκευής συνεχούς ΗΚΓφικής καταγραφής 

έλαβε χώρα στο Ηλεκτροφυσιολογικό μας εργαστήριο και 

ακολουθήθησαν οι συνήθεις επεμβατικές πρακτικές. 

Η επιλογή της ακριβούς θέσης εμφυτεύσεως της συσκευής 

έγινε με την βοήθεια της «χαρτογράφησης», όπως ονομάζεται. Μετά 

από προσεκτική αντισηψία του δέρματος και με εφύγρανση με 

φυσιολογικό ορό για βέλτιστη αγωγιμότητα, η συσκευή με τις 

απαγωγές της με κατεύθυνση το δέρμα τοποθετούνταν σε διαδοχικές 

θέσεις. Το ηλεκτρόγραμμα λαμβάνονταν με τηλεμετρία με τη χρήση 

της κεφαλής του προγραμματιστή, καλυμμένης με αποστειρωμένη 

πλαστική θήκη. Εξετάσθηκε το μέγεθος των επαρμάτων P, R, και Τ 

καθώς και ο λόγος R/T και R/P σε διάφορες θέσεις και κατευθύνσεις 

της συσκευής. Ο λόγος R/T επιδιώχθηκε να είναι 2:1 και ο λόγος R/P 

5:1. Η συσκευή εμφυτεύονταν στην θέση με το ικανοποιητικότερο 

σήμα. Στην δική μας ομάδα το καλύτερο σήμα επιτεύχθηκε σε δύο 
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περιοχές (ζώνες): Την αριστερή παραστερνική και την κορυφαία 

θέση. 

Η αριστερά παραστερνική θέση ορίζεται από το αριστερό 

χείλος του στέρνου έως την αριστερά μεσοκλειδική γραμμή και από 

την πρώτη έως και την τέταρτη πλευρά. Το καλύτερο σήμα 

παρατηρήθηκε με τη συσκευή σε κατακόρυφη διεύθυνση. Η 

εμφύτευση γινόταν όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο στέρνο. 

Η κορυφαία ζώνη εκτείνεται από τη μέση κλειδική γραμμή 

μέχρι την πρόσθια μασχαλιαία γραμμή από την πέμπτη μέχρι την 

έκτη πλευρά. Το καλύτερο σήμα σε αυτήν την ζώνη επιτυγχάνεται με 

τη συσκευή σε οριζόντια κατεύθυνση και όσο το δυνατόν σε 

απόσταση από τον μαστό. 

 

3.2. Προγραμματισμός 

 

Η αρχική ευαισθησία προγραμματίζεται ανάλογα με τις 

συστάσεις του κατασκευαστή. Η αναγνώριση της παύσης 

προγραμματίσθηκε στα 3 δευτερόλεπτα, ενώ το όριο της 

βραδυκαρδίας στις 40 σφύξεις. Η ταχυκαρδία ορίσθηκε η συχνότητα 

μεγαλύτερη από 165bpm για 16 διαδοχικά QRS και οι συσκευές 

προγραμματίσθηκαν να καταγράφουν ένα επεισόδια 

ενεργοποιούμενο από τον ασθενή και 13 αυτόματα επεισόδια. 
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3.3. Παρακολούθηση 

 

Οι ασθενείς παρακολουθούντο στο εξωτερικό ιατρείο 

βηματοδοτουμένων ασθενών αρχικά 2 και 4 εβδομάδες μετά την 

εμφύτευση και κατόπιν μηνιαίως. Σε κάθε επίσκεψη ελέγχαμε και 

αρχειοθετούσαμε τα καταγεγραμμένα επεισόδια και κάναμε τις 

απαραίτητες διορθώσεις στην ευαισθησία. Τα καταγεγραμμένα 

επεισόδια κατά την διάρκεια των πρώτων ελέγχων δεν τα 

χρησιμοποιούσαμε στην ανάλυση των δεδομένων. Σύμφωνα με την 

εργασία των Krahn και συνεργατών1, με βάση την οποία στην 

διάρκεια του χρόνου παρατηρείται αύξηση του σήματος του 

ηλεκτρογράμματος (ωρίμανση του σήματος, όπως λέγεται), αρχίσαμε 

την εργασία μας 6 μήνες μετά την εμφύτευση. Τα καταγεγραμμένα 

ηλεκτρογράμματα δεν αυξήθηκαν μετά τη πάροδο των 6 μηνών, κάτι 

που συμβαδίζει με τα δεδομένα της προαναφερθείσας μελέτης και 

θεωρείται ενδεικτικό ωρίμανσης της επιφάνειας μεταξύ συσκευής και 

του περιβάλλοντος ιστού. Ασθενείς, στους οποίους καταλήξαμε σε 

διάγνωση κατά την διάρκεια της πρώτης περιόδου μετά την 

εμφύτευση, δε συμμετείχαν τελικά στην μελέτη. 6 μήνες μετά την 

εμφύτευση οι ασθενείς εισάγονται ουσιαστικά στην μελέτη. Κατά την 

είσοδο αξιολογήσαμε τα επάρματα QRS σε 5 διαφορετικές στάσεις 

του σώματος: ύπτια, αριστερά πλάγια, δεξιά πλάγια, καθιστή και 
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ορθία. Οι ασθενείς έκτοτε παρακολουθήθηκαν κάθε 2 εβδομάδες για 

χρονικό διάστημα 5,7±2,7  μήνες. Η συσκευή ελέγχονταν κάθε 

φορά και κάθε αποθηκευμένο συμβάν καταγράφονταν. Δεν 

πραγματοποιήθηκε άλλη αναπροσαρμογή της ευαισθησίας κατά την 

διάρκεια της παρακολούθησης. 

 

3.4. Ανάλυση δεδομένων και ορισμοί 

 

Δυο ανεξάρτητοι παρατηρητές μέτρησαν το μέσο δυναμικό 

του QRS ανάμεσα σε 10 διαδοχικά QRS σε κάθε στάση του σώματος. 

Όλα τα επεισόδια αποθηκεύθηκαν σε δισκέτες 3,5’. Τα δεδομένα 

τους αναλύθηκαν από δύο έμπειρους καρδιολόγους και 

κατατάχθηκαν σε 3 κατηγορίες: Επεισόδια υποαίσθησης, επεισόδια 

υπεραίσθησης και ορθά επεισόδια. 

Ως επεισόδια υποαίσθησης ορίσαμε την ενεργοποίηση της 

συσκευής λόγω λανθασμένης αναγνώρισης παύσης, η οποία 

προκλήθηκε από χαμηλά δυναμικά QRS ή από μετατόπιση των 

βασικών QRS ενώ ο ασθενής παραμένει ασυμπτωματικός. 

Ως επεισόδια υπεραίσθησης ορίσαμε την ενεργοποίηση της 

συσκευής λόγω λανθασμένης αναγνώρισης ταχυκαρδίας, η οποία 

μπορεί να προκλήθηκε π.χ. από υψηλά δυναμικά Τ, δυναμικά Ρ, ή 

μυοδυναμικά, τα οποία έγιναν αισθητά από την συσκευή και 

εκλήφθησαν ως QRS.  
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Ως ορθά επεισόδια ενεργοποίησης ορίσαμε αυτά στα οποία η 

συσκευή ενεργοποιήθηκε ως όφειλε σύμφωνα με τα κριτήρια με τα 

οποία προγραμματίσθηκε. 

 

3.5. Στατιστική ανάλυση 

 

Μέσοι όροι και τυπικά σφάλματα υπολογίστηκαν για την περιγραφή 

της κεντρικής τάσης και της διασποράς των δεδομένων. Ανάλυση 

διακύμανσης για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις χρησιμοποιήθηκε για 

να εκτιμηθούν οι επιδράσεις και τυχόν αλληλεπιδράσεις της θέσης, 

στο μέγεθος του QRS. Το επίπεδο σημαντικότητας ήταν 5%. 

 

 

4. Αποτελέσματα 

 

4.1. Η στάση του σώματος 

 

Συνολικά 32 ασθενείς, ηλικίας 58,1±11,7 ετών τελικά 

συμπεριελήφθησαν στην μελέτη μας. Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά 

σημαντικές μεταβολές του μεγέθους του QRS στις 5 στάσεις του 

σώματος, που εξετάσαμε. 
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4.2. Η θέση εμφύτευσης 

 

Σε 13 ασθενείς η συσκευή εμφυτεύθηκε στην αριστερά 

παραστερνική θέση, ενώ στους υπολοίπους 19 ασθενείς η συσκευή 

τοποθετήθηκε στην περιοχή της κορυφής. Δεν παρατηρήθηκαν 

επιπλοκές από το χειρουργικό τραύμα σε κανέναν από τους ασθενείς. 

Οι ασθενείς δεν διέφεραν στην ηλικία (56,3±15·0 έναντι 59,4±9,4 

ετών αντίστοιχα, p μη στατιστικώς σημαντικό), το φύλο (10 έναντι 

11 άρρενες, αντίστοιχα) ή δείκτη μάζας σώματος (30,8±6,4 έναντι 

30,4±3,3 kg/m2 αντίστοιχα, p στατιστικώς μη σημαντικό). Το 

μέγεθος του QRS δεν διέφερε στατιστικώς σημαντικά μεταξύ των 2 

ομάδων (Eικόνα 1). 

 

 

Κορυφαία θέση 
 
Αριστερά παραστερνική θέση 

   
   

 Δ
υν
αμ
ικ
ό 

Q
R

S 
(m

V
) 

 Ύπτια            Αριστερά πλάγια       Δεξιά πλάγια            Καθιστή                Όρθια 
                                ΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ 

Εικόνα 1: Μέση τιμή ± η σταθερά απόκλιση του δυναμικού του QRS 
στις 5 διαφορετικές στάσεις του σώματος με την συσκευή 
εμφυτευμένη στην αριστερά παραστερνική θέση ( ) και στην κορυφή 
της καρδίας( ). Δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις 
παραπάνω ομάδες 
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4.3. Παρακολούθηση 

 

Περαιτέρω ανάλυση έγινε μετά το αρχικό διάστημα των 6 

μηνών (5,7±2,7 μήνες) και οι ασθενείς διακρίθηκαν σε δύο 

υποομάδες, ανάλογα με το αν εμφάνιζαν ή όχι επεισόδια 

υποαίσθησης. 

Ειδικότερα, αναλύθηκαν 284 αυτόενεργοποιημένα επεισόδια. 

Από αυτά, τα 103 ήταν επεισόδια υποαίσθησης και τα 181 ήταν 

ορθώς ενεργοποιημένα επεισόδια. Δεν παρατηρήθηκαν επεισόδια 

υπεραίσθησης κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης. 5 επεισόδια 

αίσθησης επάρματος Τ παρατηρήθηκαν κατά την αρχική φάση των 6 

μηνών πριν την ένταξη στην μελέτη σε 2 ασθενείς, τα οποία 

αντιμετωπίσθηκαν με προγραμματισμό και αλλαγή της ευαισθησίας 

της συσκευής. Αυτοί οι 2 ασθενείς δεν παρουσίασαν επεισόδια 

υποαίσθησης από την ένταξη στην μελέτη και κατά την διάρκεια της 

παρακολούθησης. 

Επεισόδια υποαίσθησης κατεγράφησαν τελικά σε 15 από τους 

32 ασθενείς (47%). Δεν υπήρχαν διαφορές ανάμεσα σε ασθενείς με 

και σε ασθενείς χωρίς επεισόδια υποαίσθησης όσον αφορά στην 

ηλικία (57,3±13,4 έναντι 58,8±10,7 αντίστοιχα, p μη στατιστικώς 

σημαντικό), το φύλο (10 ανδρες/5 γυναίκες έναντι 11 άνδρες/6 

γυναίκες αντίστοιχα, p μη στατιστικώς σημαντικό), την θέση 
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εμφύτευσης ή τον δείκτη μάζας σώματος (31,6±5·1 έναντι 29,4±4,1 

αντίστοιχα, p μη στατιστικώς σημαντικό). 

Επιπλέον βρήκαμε ότι σε κάθε μία από τις δύο ομάδες, η 

στάση του σώματος δεν επηρέαζε το μέγεθος του QRS. 

Επιπροσθέτως δεν ευρέθησαν ανάμεσα στις 2 ομάδες διαφορές σε 

κάθε μία στάση του σώματος όσον αφορά το μέγεθος του QRS.  

(Εικόνα 2). 

 

 

Ασθενείς με επεισόδια υποαίσθησης 
Ασθενείς χωρίς επεισόδια υποαίσθησης 

   
   

 Δ
υν
αμ
ικ
ό 

Q
R

S 
(m

V
) 

 Υπτια         Αριστερά πλάγια   Δεξιά πλάγια        Καθιστή               Ορθια 
                             ΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ 

Εικόνα 2 Μέση τιμή ± η σταθερά της απόκλιση του 
δυναμικού του αισθητού QRS στις 5 διαφορετικές 
στάσεις του σώματος με ( ) ή χωρίς ( ) επεισόδια 
υποαίσθησης. Δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφορές 
ανάμεσα στις παραπάνω ομάδες. 

 

Σε 5 από τους 17 ασθενείς με ορθά επεισόδια, ετέθη 

διάγνωση της συγκοπής. Τρεις από τους λοιπούς 12 ασθενείς με 

ορθά επεισόδια, είχαν ασυμπτωματικές, κλινικώς μη σημαντικές 

παύσεις (λίγο πάνω από τα 3 δευτερόλεπτα κατά την διάρκεια του 

ύπνου) ή επεισόδια υπερκοιλιακής ταχυκαρδίας με συχνότητα πάνω 

από 165 bpm. Σε έναν ασθενή κατεγράφησαν πέντε επεισόδια 
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ασυμπτωματικής κολπικής μαρμαρυγής, με ταχεία κοιλιακή 

ανταπόκριση. Σε κανέναν από αυτούς τους ασθενείς δεν 

εφαρμόσθηκε περαιτέρω αγωγή και συνέχισαν να βρίσκονται υπό 

παρακολούθηση. Σε 3 από τους 15 ασθενείς με επεισόδια 

υποαίσθησης, υποτροπίασε η συγκοπή και έγινε εφικτή η τεκμηρίωση 

της βραδυκαρδίας ως αιτίας συγκοπής. Σε άλλους 3 με υποτροπή του 

συμπτώματος δεν μπορέσαμε να διαπιστώσουμε αιτιολογία. 

 

 

5. Συζήτηση 

 

Οι εμφυτευόμενες συσκευής συνεχούς ΗΚΓφικής καταγραφής 

συνιστούν συσκευές μακροπρόθεσμης καταγραφής του καρδιακού 

ρυθμού, οι οποίες διαθέτουν την δυνατότητα του συσχετισμού των 

συμπτωμάτων του ασθενούς με την υπεύθυνη διαταραχή του 

καρδιακού ρυθμού. Οι υπάρχουσες μελέτες στην διεθνή 

βιβλιογραφία έχουν αποδείξει την χρησιμότητα των συσκευών αυτών 

στην διερεύνηση της ανεξήγητης συγκοπής και στην μείωση του 

κόστους2-5. 

Ο Zellerho και οι συνεργάτες του6 συνιστούν ότι η συσκευή 

αυτή θα πρέπει να εμφυτεύεται σε μία κατακόρυφη θέση πλησίον 

του στέρνου. Οι ασθενείς της μελέτης μας είχαν την συσκευή 

εμφυτευμένη είτε στην αριστερά παραστερνική θέση είτε στην 

κορυφαία θέση. Βρήκαμε ότι το δυναμικό του QRS ήταν όμοιο και 
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στις δύο αυτές ομάδες. Οι αλλαγές στην θέση του σώματος δεν 

φάνηκε να επηρεάζουν το δυναμικό του καταγραφόμενου QRS. Τα 

ευρήματα μας δείχνουν ότι αυτές οι δύο περιοχές είναι εξ’ ίσου 

κατάλληλες για την εμφύτευση της συσκευής, αρκεί να γίνει 

προσεκτική επιλογή της θέσεως κατά την διάρκεια της εμφυτεύσεως 

μέσω της χαρτογράφησης. 

Τα δεδομένα μας, ότι σχεδόν οι μισοί ασθενείς είχαν 

προβλήματα υποαίσθησης είναι μεγάλης σημασίας και συνιστούν ένα 

μείζον πρόβλημα στην κλινική χρήση της συσκευής. Αντιθέτως, 

επεισόδια υπεραίσθησης ήταν ουσιαστικά απόντα. Το τελευταίο 

μπορεί να εξηγηθεί ικανοποιητικά εάν ληφθεί υπ’ όψιν ο αλγόριθμος 

αναγνώρισης της ταχυκαρδίας. Ο αλγόριθμός απαιτεί τουλάχιστον 16 

έως 32 συνεχή QRS με συχνότητα 165bpm για να αναγνωρίσει έναν 

ρυθμό ως ταχυκαρδία. Το κριτήριο πιθανότατα είναι αρκετό για τον 

αποκλεισμό μυοδυναμικών, τα οποία είθισται να είναι μικρής 

διαρκείας. Ωστόσο αυτό το αυστηρό κριτήριο επίσης παρεμποδίζει 

μικρής διαρκείας επεισόδια μη εμμένουσας κοιλιακής ταχυκαρδίας να 

αναγνωρισθούν, κάτι που μπορεί να θεωρηθεί μειονέκτημα της 

συσκευής. 

Η υπεραίσθηση των επαρμάτων T δεν συνιστά ιδιαίτερο 

πρόβλημα αρκεί το καταγραφόμενο QRS να πληροί τα κριτήρια του 

κατασκευαστή αν και σε κάθε περίπτωση μπορεί να προληφθεί από 

τη σωστή ρύθμιση της ευαισθησίας της συσκευής. 
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Εικόνα 3. Λανθασμένη αυτοενεργοποίηση της συσκευής, εξ’ αιτίας αναγνώρισης παύσης από 
αιφνίδια πτώση του μεγέθους του QRS.  Όπως σημειώνεται με [A] στην καταγραφή, η 
συσκευή ενεργοποιήθηκε ακριβώς 3  sec μετά την μείωση του μεγέθους του QRS, όπως 
ακριβώς είχε προγραμματισθεί. Κατά την διάρκεια του επεισοδίου ο ασθενής ήταν 
αφυπνισμένος και βέβαια ασυμπτωματικός, δεν μπορούσε ωστόσο να θυμηθεί κάποια 
ιδιαίτερη σωματική στάση κατά την ώρα αυτή. 

 

Κάποια από τα επεισόδια υποαίσθησης χαρακτηρίζονταν από 

μία αιφνίδια μείωση του μεγέθους του QRS, ενώ σε άλλα επεισόδια 

μία παροδική απώλεια του σήματος και μετακίνηση της 

ισοηλεκτρικής γραμμής, προκαλούμενη πιθανότατα από 

ηλεκτροστατική εκκένωση, που οδηγεί σε προσωρινή διακοπή της 

λειτουργίας του ενισχυτή της συσκευής και σε συνακόλουθη ψευδή 

ανίχνευση ασυστολίας. Η πρώτη περίπτωση φαίνεται στην εικόνα 3 

και η δεύτερη στην εικόνα 4. Τέτοια επεισόδια συχνά παρουσιάζουν 

διαγνωστικά προβλήματα, διότι μπορεί να παρερμηνευθούν ως 

ασυστολία ή κολποκοιλιακός αποκλεισμός7.  
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Εικόνα 4. Λανθασμένη αυτοενεργοποίηση της συσκευής εξ’ αιτίας ανίχνευσης παύσεως, από 
μετατόπιση της ισοηλεκτρικής γραμμής του σήματος, προκαλούμενης πιθανότατα από 
ηλεκτροστατική εκκένωση. Με [Α] υποσημαίνεται το χρονικό σημείο της ενεργοποίησης. Ο 
ασθενής ήταν ασυμπτωματικός την ώρα εκείνη. 

 

Οι αλλαγές στην θέση του σώματος δεν φάνηκε να 

προκαλούν ιδιαίτερες μεταβολές στο σήμα του QRS. Επιπλέον, το 

μέγεθος του σήματος δεν φάνηκε να διαφέρει ανάμεσα σε ασθενείς 

στους οποίους η συσκευή είχε εμφυτευθεί σε διαφορετική θέση, είτε 

ανάμεσα σε ασθενείς με ορθά επεισόδια και ασθενείς με επεισόδια 

υποαίσθησης. 

Τα φαινόμενα υποαίσθησης δεν μπορούσαν να 

αναπαραχθούν κατά την διάρκεια του ελέγχου σε οποιαδήποτε θέση 

του ασθενούς, κάτι που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αυτό συμβαίνει 

μόνο σε συγκεκριμένες στάσεις του σώματος ή κάτω από συνθήκες 

που δεν δύνανται να αναπαραχθούν στο εξεταστήριο. 

Πιστεύουμε ότι η υποαίσθηση θα μπορούσε να αποφευχθεί, 

εάν η συσκευή θα μπορούσε να εξοπλισθεί με περισσότερο 

προηγμένο λογισμικό, που θα μπορούσε να παρέχει αυτορρύθμιση 
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του επιπέδου της ευαισθησίας, όπως συνηθίζεται να γίνεται σε 

κάποιους βηματοδότες, με την ενσωμάτωση ειδικών αλγορίθμων 

αυτομάτου ελέγχου της αίσθησης και του μεγέθους του σήματος. Με 

αυτόν τον τρόπο, όταν μειώνεται το μέγεθος του QRS, η συσκευή θα 

αυξάνει αυτόματα την ευαισθησία της, διευκολύνοντας της αίσθηση 

ασθενέστερων σημάτων. 

Επιπλέον, η συσκευή θα μπορούσε να εξοπλισθεί με 

αλγόριθμους παρόμοιους με αυτούς που χρησιμοποιούνται στους 

εμφυτευόμενους απινιδωτές, για την αναγνώριση της μορφολογίας 

του QRS, επιτρέποντας έτσι ακριβέστερη αναγνώριση του καρδιακού 

ρυθμού, αυξάνοντας την διαγνωστική ακρίβεια. 

Συμπερασματικά μπορεί να λεχθεί ότι η εμφυτευόμενες 

συσκευές συνεχούς ηλεκτροκαρδιογραφικής καταγραφής αποτελούν 

αναντίρρητα το gold standard για την διάγνωση της ανεξήγητης 

συγκοπής.  Αντιμετωπίζουν ωστόσο ορισμένα προβλήματα αίσθησης, 

όπως διαπιστώθηκε από την μελέτη μας, τα οποία μπορούν να 

επιλυθούν με προτεινόμενες βελτιώσεις στο λογισμικό τους. 
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Κεφάλαιο 4 

 

 

 

 

 

 

 

 ΣΟΒΑΡΕΣ ΒΡΑΔΥΑΡΡΥΘΜΙΕΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ 

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΝΟΙΩΝ-ΥΠΟΠΝΟΙΩΝ 

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΠΝΟ. 

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥΣ 

ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ. 

ΜΙΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ 

ΕΜΦΥΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑΣ  
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1. Εισαγωγή 

 

Το Αποφρακτικού τύπου Σύνδρομο Απνοιών-Υποπνοιών κατά 

τον ύπνο, (OSAHS), συνιστά ένα μείζον κοινωνικό πρόβλημα, λόγω 

του μεγάλου του επιπολασμού και των κλινικών του εκδηλώσεων. 

Αφορά το 4% του ανδρικού και το 2% του γυναικείου πληθυσμού 

ηλικίας από 30 έως 60 ετών. Το σύνδρομο αυτό χαρακτηρίζεται από 

επανειλημμένες παύσεις της αναπνοής κατά την διάρκεια του ύπνου, 

με συνοδό αποκορεσμό της αιμοσφαιρίνης και αφυπνίσεις, που 

οδηγούν σε κατακερματισμό του ύπνου. Η κλινική εικόνα του 

συνδρόμου συνδυάζεται με μειωμένες νοητικές λειτουργίες και 

υπνηλία κατά την διάρκεια της ημέρας που μπορεί να έχουν ως 

αποτέλεσμα ακόμα και ατυχήματα.1,2.  

Επιπλέον είναι γνωστή η συσχέτιση του συνδρόμου αυτού με 

αυξημένη καρδιαγγειακή νοσηρότητα3-5. Πράγματι, υπάρχουν 

σημαντικές ενδείξεις, ότι το σύνδρομο αυτό συνδυάζεται με την 

έναρξη και την πρόοδο της αρτηριακής και πνευμονικής υπέρτασης, 

της καρδιακής ανεπάρκειας, της ισχαιμικής καρδιακής νόσου, του 

αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και άλλων αγγειακών επιπλοκών.  

Επιπροσθέτως έχει αναφερθεί στην βιβλιογραφία, ότι το 

Αποφρακτικού τύπου Σύνδρομο Απνοιών-Υποπνοιών κατά τον ύπνο 

συνοδεύεται συχνά από διαταραχές του καρδιακού ρυθμού. 

Συγκεκριμένα, περισσότερο συχνά έχουν αναφερθεί οι 

φλεβοκομβικές παύσεις, ο φλεβοκομβοκολπικός αποκλεισμός, ο 
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κολποκοιλιακός αποκλεισμός, ενώ οι υπερκοιλιακές και κοιλιακές 

αρρυθμίες είναι λιγότερο συχνές6-10.  

Ωστόσο υπάρχει σημαντική ασυμφωνία μεταξύ των 

ευρημάτων των διαφόρων μελετών, όσον αφορά την συχνότητα των 

παραπάνω αρρυθμιών7-10. Αυτό μπορεί να αποδοθεί σε στατιστικά 

σφάλματα, αλλά και στον μικρό αριθμό ασθενών, που 

συμπεριλήφθησαν στις μελέτες. Οφείλεται όμως κυρίως στο γεγονός 

ότι, οι αρρυθμίες μελετήθηκαν για μικρό μόνο χρονικό διάστημα (18 

έως 24 ώρες) και κυρίως κατά την διάρκεια της μελέτης ύπνου. 

Πέραν αυτού, υπάρχει μεγάλη διακύμανση στον αριθμό των 

βραδυκαρδικών επεισοδίων μεταξύ των ασθενών6-9, δηλαδή δεν 

έχουν όλοι οι ασθενείς την ίδια επίπτωση αρρυθμιών και έως τώρα 

δεν είναι γνωστό εάν και κατά πόσον υπάρχει και χρονική 

διακύμανση σε κάθε μεμονωμένο ασθενή. Σε προηγούμενες μελέτες 

είχε προταθεί η αύξηση του τόνου του παρασυμπαθητικού, που 

προκαλείται από την υποξυγοναιμία, ως ο παθογενετικός 

μηχανισμός7 των βραδυαρρυθμιών, ωστόσο υπάρχουν ακόμα 

αντικρουόμενα δεδομένα στο ερώτημα εάν και κατά πόσον αυτές οι 

αρρυθμίες συσχετίζονται μόνο με την σοβαρότητα της ίδια της 

υπνικής άπνοιας, ή και με άλλους κλινικούς παράγοντες 13,15. 

Επιπροσθέτως, η επίδραση της θεραπείας με συσκευή 

χορήγησης συνεχούς θετικής πίεσης στους ανώτερους αεραγωγούς 

(CPAP), που αποτελεί καλά τεκμηριωμένη θεραπευτική πρακτική 

στους ασθενείς με το παραπάνω σύνδρομο, έχει βρεθεί, να μειώνει 
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και την εμφάνιση βραδυαρρυθμιών, τουλάχιστον οξέως11-14. Ωστόσο 

η γνώση μας για τις μακροπρόθεσμες επιδράσεις αυτής της 

θεραπείας είναι περιορισμένη. Επιπροσθέτως δε τα συμπεράσματα 

που εξάγονται από βραχυπρόθεσμες ηλεκτροκαρδιογραφικές 

καταγραφές μπορεί να είναι και παραπλανητικά, εξ’ αιτίας της 

χρονικής διακύμανσης, όπως αναφέρθηκε, στην εμφάνιση των 

παραπάνω αρρυθμιών.  

Η εμφυτευόμενη συσκευή συνεχούς ΗΚΓφικής καταγραφής, 

που πρόσφατα εισήχθη στην κλινική πράξη, μια συσκευή ικανή για 

μακροπρόθεσμη παρακολούθηση του ρυθμού, αποδείχθηκε 

πολύτιμη, όπως συζητήθηκε εκτενώς σε προηγούμενο κεφάλαιο στην 

διερεύνηση της ανεξήγητης συγκοπής.  

Στην μελέτη αυτή αξιολογήσαμε τις διαταραχές του 

καρδιακού ρυθμού στους ασθενείς με OSAHS πριν και μετά την 

θεραπεία με CPAP με την χρήση της συσκευής αυτής και με σκοπό 

την παρακολούθηση του καρδιακού ρυθμού για τουλάχιστον 16 

μήνες. Ο στόχος μας ήταν η αποσαφήνιση της επίπτωσης των 

βραδυ- και ταχυαρρυθμιών, και της συσχέτισης τους με την 

βαρύτητα της νόσου και άλλες ανθρωπομετρικές και κλινικές 

παραμέτρους καθώς και το αν και κατά πόσον παρουσιάζουν 

διακύμανση ανάμεσα στους διάφορους ασθενείς ή και χρονική 

διακύμανση σε κάθε έναν ασθενή. Επιπλέον, ερευνήσαμε την οξεία 

αλλά κυρίως την μακροπρόθεσμη επίδραση της θεραπείας με CPAP 
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στην επίπτωση των διαταραχών του καρδιακού ρυθμού σε αυτούς 

τους ασθενείς. 

 

 

2. Μέθοδοι 

 

Ο πληθυσμός της μελέτης αποτελείτο από 31 ασθενείς με 

διεγνωσμένο μετρίου προς σοβαρού βαθμού Σύνδρομο Απνοιών-

Υποπνοιών κατά τον ύπνο αποφρακτικού τύπου. Όλοι οι ασθενείς 

εισήχθησαν στην μελέτη από το εργαστήριο Ύπνου της 

Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου μας. 

 

2.1. Σχεδιασμός 

 

Μετά την διάγνωση του OSAHS, βασισμένη σε μελέτη ύπνου, 

εμφυτεύθηκε στους ασθενείς η συσκευή συνεχούς ΗΚΓφικής 

καταγραφής για μακροπρόθεσμη καταγραφή του καρδιακού ρυθμού, 

και αφού έγινε λήψη εγγράφου συγκατάθεσης. Κατά τους πρώτους 4 

μήνες της παρακολούθησης ο έλεγχος της συσκευής γίνονταν σε 

εβδομαδιαία βάση. Στο τέλος των πρώτων 2 μηνών, οι ασθενείς 

άρχιζαν θεραπεία με CPAP. Επιπροσθέτως, κατά την διάρκεια των 2 

πρώτων μηνών πριν την έναρξη της θεραπείας με CPAP καθώς και 2 

μήνες μετά, γινόταν συνεχής ΗΚΓφική καταγραφή Holter  (συνολικά 
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έγιναν 4 καταγραφές 24 ωρών η κάθε μία για κάθε ασθενή – δύο 

24ωρα σε κάθε περίοδο σε τυχαίες ημερομηνίες). 

Πριν την ένταξη στην μελέτη και μετά από την 

πολυπαραμετρική καταγραφή ύπνου, όλοι οι ασθενείς υπεβλήθησαν 

σε διαγνωστικό έλεγχο, που περιλάμβανε πλήρες ιατρικό ιστορικό, 

αντικειμενική εξέταση, υπερηχοκαρδιογράφημα, εργαστηριακές 

εξετάσεις ρουτίνας και σπινθηρογράφημα αιματώσεως μυοκαρδίου με 

Tl201 για τον έλεγχο της μυοκαρδιακής αιματώσεως. Σε όλους τους 

ασθενείς ελήφθησαν αέρια αρτηριακού αίματος και διενεργήθηκαν οι 

βασικές λειτουργικές εξετάσεις των πνευμόνων. Επίσης, 

διενεργήθηκε Ηλεκτροφυσιολογική Μελέτη για τον έλεγχο της 

λειτουργίας του φλεβοκόμβου καθώς και της κολποκοιλιακής 

αγωγής.  

Τα κριτήρια αποκλεισμού των ασθενών ήταν η αρτηριακή 

υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης, η νόσος του φλεβοκόμβου 

καθώς και διαταραχές της κολποκοιλιακής αγωγής. Ενδείξεις 

στεφανιαίας νόσου στο σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου διατατική ή 

υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, βαλβιδική νόσος, ιστορικό 

αναπνευστικής ανεπάρκειας, καθώς και ιστορικό πνευμονικής νόσου, 

επίσης ορίσθηκαν ως κριτήρια αποκλεισμού των ασθενών από την 

μελέτη. Τέλος, η λήψη αντιαρρυθμικών φαρμάκων καθώς και 

υπναγωγών επίσης αποκλείσθηκε. Η υπερηχογραφική μελέτη 

επαναλήφθηκε και στο τέλος της περιόδου παρακολουθήσεως. Η 
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Επιτροπή Ιατρικής Ηθικής του Νοσοκομείου μας ενέκρινε την μελέτη 

και από όλους τους ασθενείς ελήφθη έγγραφη συγκατάθεση. 

 

2.2.. Πολυπαραμετρική μελέτη ύπνου  

 

Όλοι οι ασθενείς, που συμπεριελήφθησαν στην μελέτη, 

υπεβλήθησαν σε πολυπαραμετρική μελέτη ύπνου στο Εργαστήριο 

Ύπνου της Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσκομείου μας. Η 

διάρκεια της καταγραφής ήταν από της 10:30μμ έως της 6:30πμ. 

Διενεργήθηκε με πολυκαταγραφικό μηχάνημα ύπνου τύπου Alice-4, 

19 καναλιών (Alice-4 Respironics, Pittsburgh, PA, USA) και 

περιελάμβανε καταγραφή: ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (C3/A2, 

C4/A1 και Cz/Oz), ηλεκτροοφθαλμογραφήματος, ηλεκτρο-

μυογραφήματος (γενειο-γλωσσικού, γενειοειδούς), 

ηλεκτροκαρδιογραφήματος, οξυμετρίας με παλμικό οξύμετρο, ροής, 

(ανίχνευση μεταβολών ροής με ρινικούς αισθητήρες μέσω διαφορών 

θερμοκρασίας [thermistors] και μέσω μεταβολών πίεσης [nasal 

cannula]), κινήσεων θωρακικού και κοιλιακού τοιχώματος, 

μικρόφωνο για καταγραφή ροχαλητού, κινήσεων ποδών (πρόσθιος 

κνημιαίος μυς) και ηλεκτρόδιο θέσης σώματος. Η τοποθέτηση και 

καταγραφή έγινε βάση του διεθνούς συστήματος τοποθέτησης 

ηλεκτροδίων17. Ελήφθη πλήρες ιατρικό και ιστορικό ύπνου και 

αξιολογήθηκε υποκειμενικά η ημερήσια υπνηλία (κλίμακα Epworth 

Sleepiness Scale). Η σταδιοποίηση του ύπνου έγινε σύμφωνα με τα 

 64



κριτήρια των Rechtschaffen και Kales17 και οι αφυπνίσεις 

σταδιοποιήθηκαν σύμφωνα με τα κριτήρια των Bonnete και 

συνεργατών18. Η σταδιοποίηση των απνοιών και υποπνοιών καθώς 

και ο δείκτης άπνοιας υπόπνοιας έγινε σύμφωνα με τα διεθνή 

κριτήρια. Ως υπόπνοια ορίσθηκε η μείωση τουλάχιστον κατά 50% 

της εισπνευστικής ροής με συνοδό πτώση του κορεσμού της 

αιμοσφαιρίνης τουλάχιστον κατά 3-4%, ενώ ως άπνοια, η πλήρης 

διακοπή της ροής του αέρα στους ανώτερους αεραγωγούς διάρκειας  

τουλάχιστον 10 sec με συνοδό πτώση του κορεσμού της 

αιμοσφαιρίνης και αφύπνιση. Επί παρουσίας παράδοξης 

κινητικότητος του θωρακικού και κοιλιακού τοιχώματος 

χαρακτηρίζεται ως άπνοια ή υπόπνοια αποφρακτικού τύπου και επί 

απουσίας κινητικότητος ως κεντρικού τύπου. Η βαρύτητα του 

συνδρόμου αποφρακτικού τύπου απνοιών-υποπνοιών κατά τον ύπνο 

ταξινομήθηκε σύμφωνα με τα κριτήρια της American Academy of 

Sleep Disorders Medicine, ως ήπιoυ, μετρίου και σοβαρού βαθμού 

όταν ο Δείκτης Απνοιών-Υποπνοιών (ΑΗΙ) ήταν μεταξύ 5 και 15/ώρα 

ύπνου, 15-30/ώρα ύπνου και πάνω από 30/ώρα ύπνου αντίστοιχα19. 

Προ της χορήγησης CPAP όλοι οι ασθενείς έλαβαν επεξήγηση για την 

νόσο τους και τη θεραπεία με CPAP από το ιατρικό προσωπικό. 

Ακολούθησε εκπαίδευση από τις εξειδικευμένες νοσηλεύτριες του 

Εργαστηρίου Ύπνου, έγινε επιλογή του ιδανικού μεγέθους της 

ρινικής μάσκας καθώς και εξοικείωση των ασθενών με τη χρήση 

συνεχούς θετικής πίεσης αέρα μέσω της ρινικής μάσκας. Κατόπιν οι 
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ασθενείς υπεβλήθησαν σε μελέτη ύπνου για τιτλοποίηση της 

θεραπευτικής πίεσης αέρα μέσω του CPAP. Κατά τους μηνιαίους 

επανελέγχους με παρακολούθηση των ασθενών και της εφαρμογής 

του θεραπευτικού πλάνου, η μέση διάρκεια χρήσης του CPAP ανά 

βράδυ προσδιορίσθηκε από τον εσωτερικό μετρητή (time clock 

reading) του μηχανήματος. 

 

2.3. Εμφύτευση συσκευών και παρακολούθηση  

 

Η εμφύτευση των συσκευών συνεχούς ΗΚΓφικής 

καταγραφής έγινε στο Ηλεκτροφυσιολογικό Εργαστήριο της 

Καρδιολογικής Κλινικής σύμφωνα με τις συνήθεις χειρουργικές 

τεχνικές. Έγινε χαρτογράφηση κατά την επέμβαση, μετά από 

προσεκτική αντισηψία, με τα ηλεκτρόδια της συσκευής σε επαφή με 

το δέρμα, μετά από εφύγρανση με φυσιολογικό ορό, για αύξηση της 

αγωγιμότητας. Το ηλεκτρόγραμμα καταγράφονταν τηλεμετρικά, με 

την χρήση της κεφαλής του προγραμματιστή σε έναν αποστειρωμένο 

θύλακο. Εξετάζονταν τα μεγέθη των επαρμάτων Ρ, R  και Τ, καθώς 

και ο λόγος τους R/T και R/P, στις διαφορετικές θέσεις, με 

διαφορετικές κατευθύνσεις στις παραπάνω περιοχές. Ο ιδανικός 

λόγος R/T ήταν 2:1 και ο ιδανικός λόγος R/P 5:1. Η συσκευή 

εμφυτεύονταν τελικά στην περιοχή η οποία παρείχε το βέλτιστο 

πλάτος σήματος και τους βέλτιστους λόγους. Η αρχική ευαισθησία 

της συσκευής προγραμμματίσθηκε σύμφωνα με τις συστάσεις του 
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κατασκευαστή. Η αναγνώριση της παύσεως προγραμματίσθηκε στα 3 

δευτερόλεπτα, ενώ ο ουδός της βραδυκαρδίας ορίσθηκε στα 

40/λεπτό. Το όριο της ταχυκαρδίας ορίσθηκε ως τα 165/λεπτό για 16 

διαδοχικά QRS. Η συσκευή προγραμματίσθηκε να αποθηκεύει ένα 

επεισόδιο από τον ασθενή και 13 επεισόδια μετά από αυτό-

ενεργοποίηση της συσκευής. Οι ασθενείς εκπαιδεύθηκαν στη  

ενεργοποίηση της συσκευής σε περίπτωση συμπτώματος (αίσθημα 

παλμών, ζάλη, συγκοπή). Τους 4 πρώτους μήνες η συσκευή 

ελέγχονταν εβδομαδιαίως, και κατόπιν αυτού  μηνιαίως. Επίσης, σε 

όλους τους ασθενείς ετέθησαν 2 κλασικές 24ωρες ΗΚΓφικές 

καταγραφές Holter κατά τους 2 πρώτους μήνες και άλλες δύο τους 

επόμενους 2 μήνες, μετά την έναρξη της θεραπείας με CPAP. Η 

ανάλυση των δεδομένων έγινε μετά από ψηφιοποίηση του σήματος 

με το λογισμικό του αναλυτή ELATEC, V3-03 (ELA Medical, Paris, 

France). Για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων, χρησιμοποιήθηκαν τα 

ίδια κριτήρια για την παύση την βραδυκαρδία και την ταχυκαρδία με 

αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στην εμφυτευόμενη συσκευή. 

 

2.4. Στατιστική ανάλυση 

 

Μέσοι όροι και τυπικά σφάλματα (διάμεσος και ενδοτεταρτημοριακό 

εύρος σε λοξές κατανομές) υπολογίστηκαν για την περιγραφή της 

κεντρικής τάσης και της διασποράς των δεδομένων. Η σύγκριση 

συνεχών μεταβλητών μεταξύ ασθενών με επεισόδια και ασθενών 
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χωρίς επεισόδια έγινε με το t-test ή το Mann-Whitney test. Ποιοτικές 

μεταβλητές συγκρίθηκαν μεταξύ των δύο ομάδων με το τεστ του 

Fisher. Διαφορές στα επεισόδια μεταξύ καπνιστών και μη καπνιστών 

ελέγχθηκαν με το Mann-Whitney test. Εξετάστηκε η κατανομή των 

επεισοδίων (παύσεις και βραδυκαρδίες) για κάθε ασθενή, όπως αυτά 

καταγράφηκαν από τις συσκευές, σε δύο περιόδους των 8 

εβδομάδων: η πρώτη περίοδος ήταν οι 8 εβδομάδες πριν την έναρξη 

της θεραπείας και η δεύτερη περίοδος οι 8 εβδομάδες μετά την 

θεραπεία. Από την μελέτη των κατανομών αυτών εκτιμήσαμε την 

εβδομαδιαία διακύμανση α) του ποσοστού των ασθενών με επεισόδια 

πριν και μετά την θεραπεία και β) του αριθμού των επεισοδίων ανά 

ασθενή. Η βραχυχρόνια επίδραση της θεραπείας αξιολογήθηκε από 

την σύγκριση του αριθμού των επεισοδίων ανά ασθενή κατά την προ 

της θεραπείας περίοδο με τον αντίστοιχο αριθμό κατά την περίοδο 

μετά την θεραπεία. Η μακροχρόνια επίδραση επίσης εξετάστηκε, 

συγκρίνοντας τον αριθμό επεισοδίων ανά ασθενή κατά την προ της 

θεραπείας περίοδο με τον αντίστοιχο αριθμό επεισοδίων κατά τη 

διάρκεια των 6 συνεχόμενων διμήνων (ένα έτος παρακολούθησης) 

που ακολούθησαν την αμέσως μετά τη θεραπεία περίοδο των 8 

πρώτων εβδομάδων μετά την έναρξη της θεραπείας. Για την 

αξιολόγηση της πορείας του αριθμού των επεισοδίων κατά τη 

διάρκεια των επτά αυτών περιόδων χρησιμοποιήθηκε το τεστ του 

Friedman, καθόσον οι συνθήκες εφαρμογής της ανάλυσης 

διακύμανσης δεν μπορούσαν αξιόπιστα να ελεγχθούν. Επίσης 
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διερευνήσαμε την σχέση μεταξύ του αριθμού των επεισοδίων με το 

BMI, AHI, κλάσμα εξώθησης και κορεσμό οξυγόνου χρησιμοποιώντας 

τεχνικές απλής παλινδρόμησης και συσχέτισης. Το επίπεδο 

σημαντικότητας για όλες τις αναλύσεις ήταν 5%. 

 

 

3. Αποτελέσματα 

 

Στην μελέτη τελικά συμμετείχαν 23 ασθενείς (16 άνδρες και 

7 γυναίκες, ηλικίας 50±11 ετών), από τους 31 αρχικά επιλεγμένους 

ασθενείς, που πληρούσαν τα κριτήρια εισαγωγής. Σε αυτούς, 

εμφυτεύθηκε και η συσκευή συνεχούς ΗΚΓφικής καταγραφής. 5 από 

τους αρχικά επιλεγμένους ασθενείς αποκλείσθηκαν, λόγω 

στεφανιαίας νόσου (n=2), χρονίας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας 

(n=2), και συνδρόμου νοσούντος φλεβοκόμβου, που διαγνώσθηκε 

στην Ηλεκτροφυσιολογική Μελέτη (n=1). 3 ακόμη ασθενείς 

αρνήθηκαν να υποβληθούν σε εμφύτευση της συσκευής και να 

συμμετάσχουν στην μελέτη. Σε 4 ασθενείς, η συστολική αρτηριακή 

πίεση ήταν ήπια αυξημένη. Το εύρημα αυτό δεν επιβεβαιώθηκε σε 

διαδοχικές μετρήσεις, ούτε στο Holter αρτηριακής πιέσεως, και 

επομένως οι ασθενείς αυτοί συμμετείχαν κανονικά στην μελέτη. Τα 

ανθρωπομετρικά και κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών δίδονται 

στον Πίνακα 1. 
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Πίνακας 1 Χαρακτηριστικά των ασθενών με και χωρίς διαταραχές του ρυθμού πριν 
την θεραπεία 
 Ασθενείς με διαταραχές  

του ρυθμού 
Ασθενείς χωρίς 

διαταραχές του ρυθμού 
 
p 

Ηλικία 48±9 51±6 0.41 

Φύλο (Αρρενες/Θηλεις) 7/4 7/5 0.99 

Συστολική ΑΠ (mmHg) 142±13 139±8 0.53 

Διαστολική ΑΠ (mmHg) 81±6 78±8 0.35 

FEV1 (%) 101±21 98±23 0.74 

FVC (%) 99±18 97±21 0.80 

BMI (Kg/m2) 37±5 33±4 0.06 

AHI (h-1) 69±23 53±20 0.08 

Ηχοκαρδιογραφικοί δείκτες  

EF (%) 61.1±3.7 62.93.4 0.23 

ESD (mm) 31.5±2.9 30.3±3.5 0.34 

EDD (mm) 50.4±3.3 49.8±2.7 0.25 

DTE (msec) 204±9 201±10 0.27 

FEV1 εκπνεόμενος όγκος σε 1 δευτερόλεπτο, FVC ζωτική χωρητικότητα, ΑΠ αρτηριακή 
πίεση, ΒΜΙ δείκτης μάζας σώματος, ΑΗΙ δείκτης άπνοιας-υπόπνοιας, EF κλασμα εξωθήσεως, 
ESD τελοσυστολικός όγκος αρ. κοιλίας, EDD τελοδιαστολικός όγκος αρ. κοιλίας, DTE: 
χρόνος επιβραδύνσεως του κύματος Ε της διαμιτροειδικής ροής  

 

 

Ο συνολικός χρόνος παρακολουθήσεως ήταν 16 μήνες. Από 

τον πληθυσμό της μελέτης, το 83% είχε σοβαρή και το 17% μέτρια 

Υπνική Άπνοια. Η επίπτωση του καπνίσματος στους ασθενείς αυτούς 

ήταν 22%. Σε κανέναν ασθενή δεν περιγράφηκε συγκοπτικό ή 

προσυγκοπτικό επεισόδιο. Το κλάσμα εξωθήσεως, οι τελοσυστολικές 

και τελοδιαστολικές διάμετροι της αριστεράς κοιλίας, ο δείκτης μάζας 

σώματος και η επίπτωση του καπνίσματος δεν διέφεραν πριν και 

μετά την θεραπεία με CPAP (p = 0.14, 0.86, 0.08, 0.41, 0.95, 

αντίστοιχα). 
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3.1. Πριν την θεραπεία 

 

Πριν από την έναρξη της θεραπείας με CPAP, η 

εμφυτευόμενη συσκευή, έδειξε σε 11 ασθενείς (47%) διαταραχές 

του ρυθμού, κυρίως κατά την νύκτα. Σε 5 από αυτούς τους 11 

ασθενείς καταγράφηκαν πολλά και σοβαρά βραδυκαρδικά επεισόδια 

και συχνές παύσεις (φλεβοκομβική παύση ή πλήρης κολποκοιλιακός 

αποκλεισμός). Το σοβαρότερο των επεισοδίων αυτών ήταν ένα 

επεισόδιο ασυστολίας έως 12sec σε έναν ασθενή μας (Εικόνα 1). Σε 

άλλους 4 από τους 11 ασθενείς κατεγράφησαν επίσης βραδυκαρδικά 

επεισόδια ή παύσεις, ηπιότερα όμως στον βαθμό και στην συχνότητα, 

ενώ σε 2 ασθενείς κατεγράφησαν υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες. 

 

 

 Εικόνα 1. Καταγραφή μίας παύσης 12 δευτερολέπτων σε ασθενή 
μας με την βοήθεια της εμφυτευόμενης συσκευής συνεχούς 
ηλεκτροκαρδιογραφίας 

 

 

 

 71



 

3.2. Διακύμανση 

 

Ένα ακόμα σημαντικό εύρημα ήταν η μεγάλη εβδομαδιαία 

διακύμανση αυτών των επεισοδίων. (Εικόνα 2). 

 

Εικόνα 2. Εβδομαδιαία διακύμανση στο 
ποσοστό των ασθενών με παύσεις και 
βραδυκαρδίες 8 εβδομάδες πριν και 8 
εβδομάδες μετά την θεραπεία με CPAP 

 

Πιο συγκεκριμένα, πριν την θεραπεία, η εβδομαδιαία εξέταση 

των συσκευών, απεκάλυψε ένα ποσοστό ασθενών από 13 έως 22 % 

με παύσεις με τον μέσο αριθμό εβδομαδιαίων επεισοδίων ανά ασθενή 

να κυμαίνεται μεταξύ 0,4 και 1,4. Παρόμοια ήταν τα ευρήματα 

βραδυκαρδίας κατά την διάρκεια της μελέτης, με τα ποσοστά μεταξύ 

17 και 26% και μέσο αριθμό επεισοδίων ανά ασθενή την εβδομάδα 1 

έως 1,6. Στην εικόνα 2 φαίνεται η διακύμανση του ποσοστού των 

ασθενών με παύσεις και βραδυκαρδίες ανά εβδομάδα, ενώ στη 

εικόνα 3 φαίνεται η διακύμανση του αριθμού των επεισοδίων ανά 

εβδομάδα. 
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Εικόνα 3. Διαγράμματα, που δείχνουν την διακύμανση των 

βραδυκαρδικών επεισοδίων (αριστερά) και παύσεων (δεξιά) στις αντίστοιχες 
εβδομάδες πριν (αρνητικό πρόσημο) και μετά (θετικό πρόσημο) την έναρξη 
θεραπείας με CPAP 

 

3.3. Πριν την θεραπεία - Holter 

 

Από τη άλλη πλευρά, μόνο 3 (13%) ασθενείς παρουσίασαν 

διαταραχές του καρδιακού ρυθμού στην διάρκεια της 48ωρης 

ΗΚΓφικής καταγραφής Holter. Αυτοί οι 3 ασθενείς είχαν σημαντικά 

μεγάλο αριθμό επεισοδίων κάθε εβδομάδα, όπως αυτό φάνηκε με τις 

εμφυτευόμενες συσκευές, τόσο μεγάλο, ώστε να μπορέσει να φανεί 

με τις κλασικές καταγραφές Holter. Αυτό σημαίνει ότι με την 

βραχυπρόθεσμη καταγραφή Holter έχουμε μικρή μόνο πιθανότητα 

να ανιχνεύσουμε διαταραχές του καρδιακού ρυθμού με ευρεία 

χρονική διακύμανση. Αυτό επίσης δείχνει, ότι η 48ωρη ΗΚΓφική 

καταγραφή Holter δεν είναι η πιο ακριβής μέθοδος στην εκτίμηση 

της επίπτωσης αυτών των αρρυθμιών. 
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3.4. Βραχυπρόθεσμα μετά την θεραπεία 

 

Η ευεργετική επίδραση του CPAP στην μείωση των 

αρρυθμιών ήταν εμφανής στις 8 πρώτες εβδομάδες μετά την 

θεραπεία, όπως φάνηκε με την εμφυτευόμενη συσκευή. Ο μέσος 

αριθμός των βραδυκαρδιών ανά ασθενή και ανά εβδομάδα μειώθηκε 

δραστικά από 5,5 το διάστημα των 8 εβδομάδων πριν την θεραπεία 

σε 0,5 το διάστημα των 8 εβδομάδων μετά την θεραπεία. (Πίνακας 

2) 

Πίνακας 2: Περιγραφική στατιστική βραδυκαρδιών και παύσεων, πριν και μετά 
θεραπεία σε διαστήματα 8 εβδομάδων και μακροπρόθεσμα. 

Βραδυκαρδίες Παύσεις  

Μέση τιμή IQR Μέση τιμή IQR 

8 εβδομάδες προ θεραπείας 5,50 53,75 1,00 38,50 
8 εβδομάδες μετά θεραπεία 0,50 2,75 0,00 14,75 

3-4 μήνες μετά θεραπεία 0,00 1,00 0,00 0,75 

5-6 μήνες μετά θεραπεία 0,00 0,00 0,00 0,00 

7-8 μήνες μετά θεραπεία 0,00 0,00 0,00 0,00 

9-10 μήνες μετά θεραπεία 0,00 0,00 0,00 0,00 

11-12 μήνες μετά θεραπεία 0,00 0,00 0,00 0,00 

13-14 μήνες μετά θεραπεία 0,00 0,00 0,00 0,00 
IQR, Interquartile range, διατεταρταίο διάστημα (διαφορά μεταξύ της 75ης και 25ης 
εκατοστιαίας θέσεως) 

 

 Ο εβδομαδιαίος μέσος αριθμός παύσεων ανά ασθενή επίσης 

παρουσίασε τάση μείωσης, από 1 κατά το διάστημα των 8 

εβδομάδων προ της θεραπείας σε 0 για την επόμενη περίοδο (p = 

0.089, Πίνακας 2).  

Οι παύσεις και οι βραδυκαρδίες μειώθηκαν ή και 

εξαφανίσθηκαν σε 6 ασθενείς κατά τους 2 πρώτους μήνες της 

θεραπείας. Ειδικότερα, από τους 7 ασθενείς, που είχαν παύσεις κατά 
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το διάστημα των 8 εβδομάδων προ της θεραπείας, οι 4 δεν 

παρουσίασαν κανένα νέο επεισόδιο τις 8 εβδομάδες μετά την 

θεραπεία.  

Η μεταβλητότητα της εβδομαδιαίας κατανομής των 

επεισοδίων κατά την άμεση χρονική περίοδο μετά την έναρξη της 

θεραπείας παρέμεινε, αλλά ήταν μικρότερη από πριν. Αυτό είναι μία 

ακόμη απόδειξη της θεραπευτικής επίδρασης του CPAP.  

 

3.5. Μακροπρόθεσμα μετά την θεραπεία 

 

Οι 5 ασθενείς που αρχικά εμφάνισαν πολλαπλά 

βραδυκαρδικά επεισόδια και παύσεις παρουσίασαν μικρή βελτίωση, η 

οποία σταδιακά αυξήθηκε, μετά την έναρξη της θεραπείας, κάτι που 

αποτελεί ένδειξη ευεργετικής επίδρασης της θεραπείας με CPAP 

μακροπρόθεσμα. Από τους 9 ασθενείς, που εμφάνισαν βραδυκαρδίες 

ή παύσεις πριν την θεραπεία οι 7 ήταν τελείως ελεύθεροι από κάθε 

ανιχνεύσιμη αρρυθμία στο τέλος της παρακολούθησης. Όπως 

φαίνεται στον πίνακα 2, κατά τους 12 μήνες παρακολούθησης, τόσο 

ο αριθμός των βραδυκαρδιών, όσο και αυτός των παύσεων 

εξακολουθούσαν να μειώνονται ταχέως. (p < 0:001 και για τα δύο). 

6 μήνες μετά τη θεραπεία, υπήρχε μόνο ένας ασθενής, που 

προηγουμένως είχε παρουσιάσει διαταραχές τους καρδιακού ρυθμού 

με βραδυκαρδίες και ένας ακόμη με παύσεις.  
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3.6. Μετά την θεραπεία - Holter 

 

Η διαγνωστική ικανότητα του Holter ήταν ανεπαρκής στο να 

δείξει, εκτός από την επίπτωση των αρρυθμιών, και την επίδραση της 

θεραπείας με CPAP. Μετά την έναρξη της θεραπείας ένας ασθενής 

εμφάνιζε ακόμα παύσεις στο Holter και ένας ακόμα βραδυκαρδίες. 

 

3.7. Υπερκοιλιακές αρρυθμίες  

 

Υπερκοιλιακές αρρυθμίες παρατηρήθηκαν σε μικρότερη 

έκταση, όπως αναφέρθηκε και δεν φάνηκε να επηρεάζονται 

σημαντικά με την θεραπεία με CPAP. Συγκεκριμένα μόνον 2 ασθενείς 

(8.5%) παρουσίασαν ένα επεισόδιο υπερκοιλιακής ταχυκαρδίας πριν 

την θεραπεία. Από αυτούς ο ένας δεν ξαναπαρουσίασε παρόμοιο 

επεισόδιο μετά την θεραπεία, ο άλλος ασθενής παρουσίασε ένα 

ακόμα τέτοιο επεισόδιο. Ένας ακόμα ασθενής, που δεν είχε τέτοια 

επεισόδια ταχυκαρδίας προ θεραπείας, εμφάνισε δυο επεισόδια μετά 

την θεραπεία. 

 

3.8. Συσχέτιση με διάφορες παραμέτρους 

 

Το κλάσμα εξωθήσεως των ασθενών δεν συσχετίζονταν με τις 

όποιες διαφορές ευρέθηκαν στις παύσεις. Ο αριθμός των 
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βραδυκαρδικών επεισοδίων συσχετίζονταν με τον δείκτη μάζας 

σώματος και με τον κορεσμό της αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο κατά την 

διάρκεια της πολυπαραμετρικής καταγραφής ύπνου, ενώ υπήρχε μία 

τάση συσχέτισης με τον δείκτη άπνοιας και υπόπνοιας. Οι παύσεις 

δεν παρουσίασαν σημαντική συσχέτιση με οποιονδήποτε από τους 

παραπάνω παράγοντες. Το κάπνισμα δεν είχε επίσης επίδραση στις 

παύσεις ή τις βραδυκαρδίες. 

 

 

4. Συζήτηση 

 

Στην μελέτη αυτή βρήκαμε ότι ασθενείς με μετρίου και 

σοβαρού βαθμού υπνική άπνοια παρουσιάζουν σημαντικά επεισόδια 

βραδυκαρδίας ή μεγάλες καρδιακές παύσεις, (φλεβοκομβικές παύσεις 

ή κολποκοιλιακό αποκλεισμό), κυρίως κατά την διάρκεια του ύπνου. 

Επίσης βρήκαμε ότι οι βραδυαρρυθμίες παρουσιάζουν σημαντική  

χρονική διακύμανση στο ίδιο το άτομο και η επίπτωσή τους 

σχετίζεται με τον δείκτη μάζας σώματος, τον δείκτη άπνοιας-

υπόπνοιας, και τον επίπεδο του αποκορεσμού της αιμοσφαιρίνης 

κατά την διάρκεια της καταγραφής ύπνου. Η θεραπεία με CPAP είναι 

αποτελεσματική στην μείωση των βραδυκαρδικών επεισοδίων και 

των παύσεων οξέως και τα αποτελέσματα της θεραπείας 

διατηρούνται ή και ενισχύονται και μακροπρόθεσμα. 
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Είναι καλά γνωστό, από προηγούμενες εργασίες, ότι οι 

ασθενείς με υπνική άπνοια, εκτός του ότι παρουσιάζουν μεγαλύτερη 

επίπτωση καρδιαγγειακών παθήσεων, παρουσιάζουν επίσης 

υψηλότερη επίπτωση καρδιακών αρρυθμιών, όπως κοιλιακές 

αρρυθμίες, και κυρίως επεισόδια βραδυκαρδίας και κοιλιακής 

ασυστολίας, η οποία μπορεί να διαρκέσει σε ορισμένες περιπτώσεις 

έως και πάνω από 13 δευτερόλεπτα10. Έως σήμερα αυτές οι 

αρρυθμίες όμως, είχαν μελετηθεί με την χρήση 24ωρης συνεχούς 

ΗΚΓφικής καταγραφής Holter, η οποία χρησιμοποιείται κατά τη 

διάρκεια της πολυσυστηματικής καταγραφής ύπνου, στην οποία 

υποβάλλονται οι ασθενείς αυτοί. Η επίπτωση των αρρυθμιών που 

είχε αναφερθεί με αυτές τις μεθόδους παρουσιάζει ευρεία 

διακύμανση στις διάφορες μελέτες (έως και 78%) σε ασθενείς με 

μετρίου έως σοβαρού βαθμού αποφρακτική υπνική άνοια. Επομένως, 

η ακριβής επίπτωση αυτών των βραδυ- και ταχυ- αρρυθμιών σε 

αυτούς τους ασθενείς δεν είναι γνωστή και επίσης μένει να μελετηθεί 

πόσο αυτή σχετίζεται με την αυξημένη θνησιμότητα που 

παρουσιάζουν οι ασθενείς αυτοί. 

Τα βραδυκαρδικά επεισόδια και οι φλεβοκομβικές παύσεις 

είναι πολύ συχνότερα ευρήματα στην αποφρακτική υπνική άπνοια 

από ότι σε υγιή άτομα ίδιας ηλικίας, πλην όμως διάφορες μελέτες 

έχουν αναφέρει επιπτώσεις μεταξύ 5% και 50%6-10. Στην δική μας 

μελέτη παρατηρήσαμε παύσεις και βραδυκαρδίες περίπου στο μισό 
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των ασθενών μας με μέτρια προς σοβαρά αποφρακτική υπνική 

άπνοια πριν την έναρξη της θεραπείας με CPAP. 

Μέχρι σήμερα, η μεγαλύτερη σειρά ήταν αυτή του  

Guilleminault και συνεργατών10, οι οποίοι περιέλαβαν 400 ασθενείς 

και βρήκαν βραδυαρρυθμικά επεισόδια στο 18%. Οι Becker και οι 

συνεργάτες σε μία μελέτη με 239 ασθενείς, ανέφεραν κολποκοιλιακό 

αποκλεισμό στο 20% ασθενών με σοβαρή αποφρακτική υπνική 

άπνοια και στο 7.5% σε μη επιλεγμένο πληθυσμό ασθενών με 

αποφρακτική υπνική άπνοια. Οι ασυμβατότητες μεταξύ των 

δεδομένων εξηγούνται από το γεγονός ότι οι μελέτες δεν είναι 

συγκρίσιμες. Δεν είναι συγκρίσιμες διότι έχουν διαφορές στον 

σχεδιασμό, στην επιλογή των ασθενών και στην τεχνική για την 

αξιολόγηση της βαρύτητας του συνδρόμου, αλλά ακόμα και στα 

κριτήρια ορισμού των αρρυθμιών. Σε αντίθεση με τα παραπάνω, η 

δική μας μελέτη, σε αντίθεση με προηγούμενες εργασίες, περιέλαβε 

ασθενείς χωρίς άλλες καρδιαγγειακές παθήσεις και εφάρμοσε ακριβή 

κριτήρια εισόδου και αποκλεισμού, για να αποφύγει ένα 

δευτερογενές αίτιο για τα ευρήματά μας. Επιπλέον η παρατήρηση 

μας, ότι οι διαταραχές του καρδιακού ρυθμού εμφανίζουν 

μακροπρόθεσμα μεγάλη μεταβλητότητα ανάμεσα στο ίδιο άτομο, 

αποτελεί μία ακόμα πιθανή εξήγηση για την μεγάλη μεταβλητότητα 

των ευρημάτων των προηγουμένων μελετών. Αυτό σημαίνει ότι η 

24ωρη ή η 48ωρη καταγραφή, η οποία είχε χρησιμοποιηθεί σε 

προηγούμενες μελέτες δεν είναι ικανή να περιγράψει την πραγματική 
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επίπτωση των αρρυθμιών. Υποθέτοντας ότι ο επιπολασμός της 

αποφρακτικού τύπου υπνική άπνοιας στον πληθυσμό είναι περίπου 

2%1,2 θα χρειάζονταν περίπου 700 ασθενείς με σκοπό να 

προσδιορίσει κανείς το ποσοστό των αρρυθμιών με τις κλασικές 

μεθόδους, με πιθανότητα λάθους 3%. Οι μεγάλες διακυμάνσεις στην 

επίπτωση των αρρυθμιών σε ασθενείς με αποφρακτικού τύπου 

υπνική άπνοια επίσης εξηγούν την κακή συσχέτιση των ευρημάτων 

του Holter και της εμφυτευόμενης συσκευής συνεχούς ΗΚΓφικής 

καταγραφής. Αυτή η διαφορά μπορεί να αποδοθεί με τη σειρά της 

στις νυκτερινές διακυμάνσεις της κατάστασης του ύπνου, του 

βαθμού των επεισοδίων άπνοιας και υποξυγοναιμίας, τα οποία 

επηρεάζονται από πολλούς εξωγενείς παράγοντες όπως η ρινική 

συμφόρηση, η διαφορές στη στάση του σώματος, στην 

«αρχιτεκτονική» του ύπνου, το φύλο και την προηγούμενη 

αναπνευστική κατάσταση20,21. 

Η δική μας μελέτη είναι η πρώτη προοπτική μελέτη, η οποία 

διερευνά τις αρρυθμίες σε ασθενείς με υπνική άπνοια, μέσω 

συνεχούς παρακολούθησης του καρδιακού ρυθμού και που αξιολογεί 

την αξιοπιστία του Holter γι αυτόν τον σκοπό. Βρήκαμε ότι υπήρχε 

ένας πολύ υψηλός επιπολασμός βραδυκαρδικών επεισοδίων και 

παύσεων και ότι οι περισσότερες δεν ανιχνεύονταν από την 48ωρη 

ΗΚΓφική καταγραφή Holter. Το Ηolter ήταν ικανό να δείχνει 

αρρυθμίες σε εκείνους μόνο τους ασθενείς, που είχαν πολύ συχνές 

αρρυθμίες, ενώ αποτύγχανε σε αυτούς, στους οποίους οι αρρυθμίες 
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δεν ήταν τόσο συχνές. Σε συμφωνία με τις προηγούμενες μελέτες, 

τα ευρήματά μας δείχνουν ότι τα επεισόδια βραδυκαρδίας και 

παύσεων συνέβαιναν κυρίως κατά την διάρκεια του ύπνου, κάτι που 

υποστηρίζει την άποψη ότι ο εκλυτικός παράγοντας τους έγκειται 

στην ίδια την παθοφυσιολογία της άπνοιας-υπόπνοιας. Σε συμφωνία 

επίσης με προηγούμενα δεδομένα9, βρήκαμε μία συσχέτιση ανάμεσα 

στην βραδυκαρδία και τον δείκτη μάζας σώματος, το δείκτη άπνοιας-

υπόπνοιας και τον βαθμό του αποκορεσμού της αιμοσφαιρίνης. 

Ωστόσο, ο περιορισμένος πληθυσμός της μελέτης μας δεν επιτρέπει 

την εξαγωγή συμπερασμάτων, που αφορούν κλινικούς παράγοντες, 

που εμπλέκονται στην σοβαρότητα των αρρυθμιολογικών 

συμβαμάτων. Προηγούμενα δεδομένα έχουν δώσει αντικρουόμενα 

αποτελέσματα σχετικά με την συσχέτιση των αρρυθμιών με την 

σοβαρότητα της υπνικής άπνοιας και τον αποκορεσμό της 

αιμοσφαιρίνης του αρτηριακού αίματος10,14,22. Τα αποτελέσματά μας 

είναι σε συμφωνία με τα αποτελέσματα των Becker και συνεργατών9, 

που βρήκαν, ότι ασθενείς με κολποκοιλιακό αποκλεισμό ήταν 

σημαντικά πιο παχύσαρκοι και είχαν σοβαρότερη νόσο. 

Πέραν από τους ανθρωπομετρικούς παράγοντες, που 

συσχετίζονται με την επίπτωση των καρδιακών αρρυθμιών, οι 

περισσότερες μελέτες έδωσαν έμφαση σε μία αντανακλαστική 

αύξηση του παρασυμπαθητικού τόνου, σε συνδυασμό με την υποξία 

και την υπόπνοια, ως δυνητικού μηχανισμού για αυτά τα επεισόδια. 

Μολονότι, τα δεδομένα από την βιβλιογραφία δεν είναι σαφή, οι 
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παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί με βάση το παρασυμπαθητικό φαίνεται 

να παίζουν σημαντικό ρόλο και όχι τόσο οι δομικές ανωμαλίες του 

συστήματος αγωγής. Αυτό υποστηρίζεται και από την εμπειρία μας, 

καθόσον όλοι οι ασθενείς μας είχαν φυσιολογικά ευρήματα από την  

Ηλεκτροφυσιολογική Μελέτη. Παρά την πολυπλοκότητα των 

δημοσιευμένων μελετών, ο ακριβής ρόλος της άπνοιας στην 

παθογένεση των διαταραχών του ρυθμού δεν έχει επ’ ακριβώς 

αποσαφηνισθεί. Παρά το γεγονός ότι οι ασθενείς μας υπεβλήθησαν 

σε μακροπρόθεσμη παρακολούθηση του καρδιακού ρυθμού, δεν 

ήταν εφικτό να καταγραφεί καθημερινώς ο δείκτης άπνοιας και 

υπόπνοιας. Με δεδομένο την μεταβλητότητα της σοβαρότητας της 

πάθησης, θα ήταν ενδιαφέρον να γνωρίζαμε εάν και κατά πόσον οι 

ασθενείς, που δεν εμφάνιζαν παύσεις ή βραδυκαρδίες, είχαν ή όχι 

επεισόδια άπνοιας κατά το διάστημα της παρακολούθησης.  

Η συσκευή χορήγησης συνεχούς θετικής πίεσης στους 

ανώτερους αεραγωγούς παρέχει την δυνατότητα της πρόληψης της 

απόφραξης των ανώτερων αεραγωγών, που συμβαίνει στην 

αποφρακτική υπνική άπνοια, μέσω αύξησης της πιέσεως στους 

ανώτερους αεραγωγούς. Υπάρχουν προηγούμενες μελέτες, που 

αναφέρουν ότι η θεραπεία με CPAP έχει ευεργετικές επιδράσεις στις 

διαταραχές του καρδιακού ρυθμού και ότι μειώνει τις 

βραδυαρρυθμίες έως και 80-90%11-14. Ωστόσο, αυτές οι μελέτες 

είχαν τους ίδιους περιορισμούς με αυτούς των μελετών για την 

επίπτωση των αρρυθμιών στο OSAHS, καθόσον χρησιμοποίησαν 
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βραχυπρόθεσμες καταγραφές καρδιακού ρυθμού. Επιπροσθέτως 

λίγες μόνον μελέτες εξέτασαν εάν και κατά πόσον το θεραπευτικό 

αποτέλεσμα του CPAP πάνω στις αρρυθμίες εξακολουθεί να 

υφίσταται και μακροπρόθεσμα. Ειδικότερα, οι Harbison και 

συνεργάτες13, οι οποίοι ανέφεραν σημαντικές αρρυθμίες στους 8 από 

τους 45 ασθενείς τους και μόνο κατά τη διάρκεια της νύκτας, 

παρατήρησαν, ότι το CPAP μείωσε σημαντικά τις παραπάνω 

αρρυθμίες. Μία ευεργετική μακροπρόθεσμη επίδραση του CPAP στις 

διαταραχές του ρυθμού έχει επίσης αναφερθεί11,15. Τα δεδομένα μας 

επιβεβαιώνουν αυτά τα ευρήματα, με την διαφορά ότι 

χρησιμοποιήθηκε ένα καλύτερο διαγνωστικό εργαλείο για 

ακριβέστερη και μακροπρόθεσμη παρακολούθηση. Κατά την διάρκεια 

των πρώτων 4 εβδομάδων της θεραπείας με CPAP τα βραδυκαρδικά 

επεισόδια και οι παύσεις μειώθηκαν σημαντικά σχεδόν κατά 100%. 

Πιστεύουμε ότι η ατελής εξαφάνιση των αρρυθμιών κατά τους 2 

πρώτους μήνες οφείλεται κυρίως στην πτωχή συμμόρφωση των 

ασθενών στο CPAP και στην μη σωστή εφαρμογή της προσωπίδας 

από ορισμένους ασθενείς. H σταδιακή εξαφάνιση των αρρυθμιών 

ήταν αποτέλεσμα καλύτερης εφαρμογής της μάσκας καθώς και 

«εκπαίδευσης» των ασθενών, αν και το αθροιστικό αποτέλεσμα της 

θεραπείας δεν μπορεί να αποκλεισθεί. Αυτό το αποτέλεσμα της 

θεραπείας μπορεί να αποδοθεί στην μείωση του τόνου του 

παρασυμπαθητικού κατά την διάρκεια της νύκτας, λόγω της 

εφαρμογής του CPAP23. Τα ταχυκαρδικά επεισόδια παρατηρήθηκαν 
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σε πολύ μικρότερο ποσοστό και δεν επηρεάζονταν σημαντικά από το 

CPAP. Αν και ο πληθυσμός της μελέτης ήταν πολύ μικρός για να 

επιβεβαιώσει την εγκυρότητα αυτού του ευρήματος, έχει συσχέτιση 

με διαφόρους εκλυτικούς παράγοντες ταχυκαρδιών στο σύνδρομο 

της αποφρακτικής υπνικής άπνοιας, σε σχέση με τις βραδυκαρδίες, οι 

οποίες τελευταίες σχετίζονται πιο πολύ με τις διαταραχές του 

αυτονόμου. 

Ο προγραμματισμός της συσκευής έγινε με σκοπό την 

ανίχνευση σοβαρών κοιλιακών αρρυθμιών, δηλαδή κοιλιακών 

ταχυκαρδιών. Επομένως η ασυμφωνία μεταξύ των δικών μας 

δεδομένων και των άλλων μελετών, οι οποίες ανέφεραν κοιλιακές 

αρρυθμίες (ως τέτοιες όριζαν και τις έκτακτες κοιλιακές συστολές) 

έως και στο 48% των ασθενών θα πρέπει να αναμένεται, δεδομένου 

ότι η πλειονότητα των μελετών συμπεριέλαβε λιγότερο σοβαρές 

αρρυθμίες απ ότι η παρούσα μελέτη.  

Επιπλέον οι προηγούμενες μελέτες συμπεριέλαβαν 

αρρώστους με οργανική καρδιακή νόσο, οι οποίοι αντίθετα 

αποκλείσθηκαν στην δική μας μελέτη. Από την άλλη πλευρά όμως, 

τα δεδομένα μας είναι σε συμφωνία με πρόσφατη μελέτη των Roche 

και συνεργατών15, η οποία επίσης δηλώνει ότι αυτό το σύνδρομο δεν 

συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο για σοβαρές κοιλιακές αρρυθμίες. 
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5. Περιορισμοί 

 

Αυτή η μελέτη δεν περιελάμβανε μία ομάδα ελέγχου, είτε 

ασθενών με υπνική άπνοια χωρίς θεραπεία με CPAP, είτε υγιών 

ατόμων με γνωστή βραδυκαρδία κατά τον ύπνο. Ωστόσο, δεν θα 

ήταν ιατρικά σωστό να στερηθεί η κατάλληλη θεραπεία από τους 

ασθενείς με σοβαρή υπνική άπνοια, ή να εμφυτευθεί συσκευή σε 

υγιή άτομα, χωρίς κάποια σαφή ιατρική ένδειξη.  

Επιπροσθέτως, τα δεδομένα που λάβαμε σχετικά με τα 

επεισόδια βραδυκαρδιών ή παύσεων, μπορεί να υποεκτιμώνται, διότι 

η μέγιστη χωρητικότητα της συσκευής είναι 13-14 τέτοια επεισόδια. 

Μολαταύτα, μόνον σε έναν ασθενή και μόνον κατά την διάρκεια μίας 

εβδομάδας πριν την έναρξη CPAP, όλες οι θέσεις μνήμης της 

συσκευής ήταν κατειλημμένες από επεισόδια. 

 

 

6. Συμπεράσματα 

 

Ασθενείς με μετρίου ή σοβαρού βαθμού υπνική άπνοια, 

παρουσιάζουν συχνά επεισόδια βραδυκαρδίας και σημαντικές παύσεις 

κατά την διάρκεια του ύπνου. Αυτά τα επεισόδια έχουν σημαντική 

μεταβλητότητα νύκτα με την νύκτα στον ίδιο ασθενή και η επίπτωσή 
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τους υποεκτιμάται με τις συμβατικές μεθόδους βραχυπρόθεσμης 

συνεχούς ΗΚΓφικής καταγραφής. Η μακροπρόθεσμη συνεχής 

καταγραφή με τις εμφυτευόμενες συσκευές, πέραν ότι περιέγραψε 

με μεγαλύτερη λεπτομέρεια την παραπάνω επίπτωση, επιβεβαίωσε 

την επίδραση του CPAP στην σημαντική, άμεση και μακροχρόνια 

μείωση των ανωτέρω διαταραχών του ρυθμού. 
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 Οι εμφυτευόμενες συσκευές συνεχούς 

ηλεκτροκαρδιογραφικής καταγραφής (Inplantable loop recorders) 

είναι γνωστό, ότι αποτελούν επανάσταση τα τελευταία χρόνια στην 

Καρδιολογία και ειδικότερα στο πεδίο της περιπατητικής 

ηλεκτροκαρδιογραφίας. Η ανάγκη συσχέτισης του συμπτώματος 

(συγκοπή) με τον ηλεκτροκαρδιογραφικό ρυθμό κατά την ώρα του 

συμπτώματος, προκειμένου να γίνει ακριβέστερη διάγνωση, οδήγησε 

στην ανάπτυξη και χρήση των παραπάνω συσκευών. 

Οι παραπάνω συσκευές έχουν την δυνατότητα να 

καταγράφουν συνεχώς και για μεγάλο χρονικό διάστημα, πολλών 

μηνών, το ηλεκτροκαρδιογράφημα του ασθενούς, κάτι που αποτελεί 

σαφές πλεονέκτημα έναντι των κλασικών μεθόδων περιπατητικής 

ηλεκτροκαρδιογραφίας (Holter ρυθμού 24ώρου). Παράλληλα, το 

μικρό τους μέγεθος επιτρέπει την απλή τοποθέτηση τους κάτω από 

το δέρμα, με μία μικρή τομή πρακτικά χωρίς καμία επιπλοκή.   

Οι πρώτη γενεά αυτών των συσκευών απαιτούσε την 

ενεργοποίηση της από τον ίδιο τον ασθενή μετά από κάποιο 

επεισόδιο, προκειμένου να διατηρηθεί το ηλεκτροκαρδιογράφημα 

των κρίσιμων λεπτών πέριξ του επεισοδίου στην μόνιμη μνήμη της 

συσκευής. Η νέα έκδοση της συσκευής επιτρέπει επιπλέον την 

αυτοενεργοποίηση της συσκευής, χωρίς παρέμβαση του ασθενούς, 

όταν το λογισμικό της συσκευής ανιχνεύει έναν ρυθμό ως 

παθολογικό, με βάση τον προγραμματισμό της συσκευής που έχει 

γίνει. Το πλεονέκτημα είναι ότι μπορούν να καταγραφούν 
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ασυμπτωματικές διαταραχές στον ρυθμό ή επεισόδια, στα οποία για 

οποιονδήποτε λόγο ο ίδιος ο ασθενής δεν καταφέρει να 

ενεργοποιήσει την συσκευή. 

Δεν αποτελεί λοιπόν έκπληξη η ανωτερότητα αυτών των 

συσκευών στην παρακολούθηση ασθενών με συγκοπτικά επεισόδια, 

ή με πιθανές διαταραχές του ρυθμού απέναντι στις κλασικές 

μεθόδους περιπατητικής ηλεκτροκαρδιογραφίας, ενώ συνεχώς 

αυξάνεται ο όγκος της βιβλιογραφίας, που αναφέρεται σε αυτές τις 

συσκευές. 

Η δική μας μικρή συνεισφορά στην βιβλιογραφία γύρω από 

αυτές τις συσκευές, έδειξε ότι οι τελευταίες αν και προηγμένες έχουν 

ωστόσο κάποιες ατέλειες και αδυναμίες, τις οποίες οφείλουμε να 

γνωρίζουμε προκειμένου να ερμηνεύουμε σωστά τα ευρήματά μας. 

Είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχει τέλεια διαγνωστική εξέταση και όλες 

είναι δεκτικές βελτιώσεων και αναβαθμίσεων. 

Πράγματι, οι εμφυτευόμενες συσκευές συνεχούς 

ηλεκτροκαρδιογραφικής καταγραφής παρουσιάζουν συχνά 

προβλήματα όσον αφορά την αίσθηση του ηλεκτροκαρδιογραφικού 

σήματος.  

Τα προβλήματα αυτά συνίστανται κυρίως στην υποαίσθηση, 

όταν δηλαδή υπό ορισμένες συνθήκες το μέγεθος του 

ηλεκτροκαρδιογραφικού σήματος παροδικά είναι χαμηλότερο από 

τον ουδό αίσθησης της συσκευής, με αποτέλεσμα αυτό να 
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αναγνωρίζεται ψευδώς από την συσκευή ως παύση ή ως 

βραδυκαρδία. 

Λιγότερο συχνά, παρατηρούνται και επεισόδια υπεραίσθησης, 

ψευδούς αίσθησης ταχυκαρδίας δηλαδή, λόγω της αίσθησης 

δυναμικών άλλων πλην του QRS (μυοδυναμικά, επάρματα Τ). Τα  

επεισόδια υπεραίσθησης αυτά είναι λιγότερο συχνά πιθανότατα λόγω 

του λογισμικού της συσκευής, το οποίο απαιτεί το λιγότερο 16 

διαδοχικά δυναμικά με συχνότητα πάνω από τον ουδό αναγνώρισης 

της ταχυκαρδίας, προκειμένου να ενεργοποιηθεί. 

Βελτίωση και αναβάθμιση του λογισμικού της συσκευής, 

ιδιαίτερα σε ότι αφορά την μορφολογική αναγνώριση του 

συμπλέγματος QRS, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα 

αίσθησης. Ωστόσο, και παρά της αδυναμίες της αυτές η συσκευή 

θεωρείται τα τελευταία χρόνια το χρυσό πρότυπο (gold standard) 

στην διάγνωση της ανεξήγητης συγκοπής.  

Ακόμα όμως και σε μη συγκοπτικούς ασθενείς, που ωστόσο, 

η πάθηση τους συνδυάζεται με αυξημένη επίπτωση αρρυθμιών, η 

συσκευή μπορεί να δώσει πολύτιμες πληροφορίες. 

Πράγματι, σε μία κατηγορία ασθενών, και συγκεκριμένα σε 

ασθενείς με σύνδρομο υπνικής άπνοιας αποφρακτικού τύπου, 

μετρίου ή σοβαρού βαθμού, προηγούμενες μελέτες, είχαν δείξει ότι 

οι παραπάνω ασθενείς έχουν αυξημένη επίπτωση αρρυθμιών. 

Ωστόσο δεν υπήρχε απόλυτη συμφωνία ανάμεσα στις παραπάνω 

μελέτες, κυρίως διότι τα δεδομένα προέρχονταν από 
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βραχυπρόθεσμες ηλεκτροκαρδιογραφικές καταγραφές. Το ίδιο 

μπορεί να λεχθεί και για την αξιολόγηση της επίδρασης της 

θεραπείας των παραπάνω αρρώστων, με CPAP, στην επίπτωση των 

αρρυθμιών.  

Η μελέτη των ασθενών με αποφρακτικού τύπου υπνική 

άπνοια με τις εμφυτευόμενες συσκευές συνεχούς 

ηλεκτροκαρδιογραφικής καταγραφής και η συνακόλουθα 

μακροπρόθεσμη παρακολούθηση του καρδιακού ρυθμού μας έδωσε 

την δυνατότητα να αξιολογήσουμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια και 

ακρίβεια το μέγεθος του προβλήματος αρρυθμιών στους παραπάνω 

ασθενείς.  

Πράγματι, όπως έδειξε η μελέτη μας, οι ασθενείς με 

αποφρακτικού τύπου υπνική άπνοια μετρίου ή σοβαρού βαθμού, 

παρουσιάζουν συχνά σοβαρές αρρυθμίες, ιδιαίτερα βραδυκαρδίες ή 

παύσεις. Η συχνότητα των παραπάνω βραδυαρρυθμικών επεισοδίων 

παρουσιάζει μεγάλη διακύμανση όχι μόνο ανάμεσα στα διαφορετικά 

άτομα, αλλά και στον ίδιο ασθενή σε διαφορετικές χρονικές 

περιόδους. Το τελευταίο, όπως είναι φανερό, είναι εξαιρετικά 

δύσκολο να εκτιμηθεί με τις κλασικές βραχυπρόθεσμες 

ηλεκτροκαρδιογραφικές καταγραφές.  

Η μακροπρόθεσμη καταγραφή του καρδιακού ρυθμού 

επιβεβαίωσε επίσης την αποτελεσματικότητα της θεραπευτικής 

αγωγής με CPAP στην άμεση και σημαντική μείωση της επίπτωσης 
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των παραπάνω αρρυθμιών. Παράλληλα δε, απέδειξε ότι το 

θεραπευτικό αποτέλεσμα διατηρείται και μακροπρόθεσμα. 

Αναμφισβήτητα το πεδίο στο οποίο η νέα τεχνολογία με τις 

εμφυτευόμενες συσκευές συνεχούς ηλεκτροκαρδιογραφικής 

καταγραφής μπορεί να δραστηριοποιηθεί είναι εκτεταμένο, όπως 

φαίνεται και στην διεθνή βιβλιογραφία. 

Η δική μας μελέτη γύρω από τις συσκευές αυτές ελπίζουμε, 

ότι μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση της συσκευής και 

των ενδεχομένων προβλημάτων που μπορεί να παρουσιάζει, όσο και 

της φύσης ορισμένων παθήσεων, που συχνά συνοδεύονται από 

αρρυθμίες. Κυρίως όμως ελπίζουμε, να αποτελέσει μία χρήσιμη 

αναφορά, για την σχεδίαση νέων μελετών στο παραπάνω γνωστικό 

πεδίο. 
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The implantable loop recorders consist, without any doubt, a 

revolution in the field of ambulatory electrocardiography the last 

years. 

The clear advantage of these devices over the classical 

methods of ambulatory electrocardiography is the extended rhythm 

monitoring time.  Additionally the small size of these devices allow 

the simple subcutaneous placement and a covenient to the patient 

function.  

The superiority of these devices over the classical methods 

in monitoring patients with probable rhythm disturbances is not a 

surprise. Furthermore the magnitude of the literature concerning 

the insertable loop recorders is increasing. 

Our contribution to this literature with this study has showed 

that the implantable loop recorders even though advanced and 

sophisticated, do have however some drawbacks and weaknesses, 

which we have to know well in order to correctly interprete our 

findings and dealing with our patients.  

It is a fact that the aforementioned devices have some 

sensing problems. These problems consist of undersensing most 

commonly. Less often, oversensing is an other problem with these 

devices. Sensing errors could be avoided with device software 

improvements. 
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Despite of these disadvantages, the implantable loop 

recorders are considered the last years as the “gold standard” in the 

diagnostic approach of unexplained syncope.  

However, even in nonsyncopal patients, in whom their 

condition is associated by an increased incidence of arrhythmias, 

these device provide us with valuable informations. 

It true, that in patients with obstructive sleep apnea, there 

is a increased incidence of rhythm disturbances especially 

bradyarrthythmias, which is well known from the era of classical 

ambulatory electrocardiography. The extended time of monitoring 

using the implantable loop recorders provided to us the ability to 

evaluate with a improved detail the magnitude of the problem of 

rhythm disturbances of these patients.   

Similar valuable findings in the evaluation of the impact of 

treatment of these patients on arrhythmia incidence are noted.  

Small differences of arrhythmia frequency as a result of CPAP 

therapy are extremely difficult to be recorded with the use of 

classical ambulatory electrocardiographic methods, but are recorded 

with the implantable loop recorders.  

Without any doubt, the field in which modern technology 

with the implantable loop devices can be proven extremely useful is 

extensive. We hope that our contribution to the literature of the 

implantable loop recorders may aid to the understanding of the 

device itself and to the understanding of the nature of specific 
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conditions, accompanied by rhythm disturbances. More importantly, 

we hope that this study will be a useful background for future 

studies in the exciting field of ambulatory electrocardiography, and 

more specific, implantable loop recorders. 
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