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Γενικά
Ο βηματοδότης είναι μία ηλεκτρονική ιατρική συσκευή που κύριο σκοπό έχει να
βοηθήσει την καρδιά στο έργο της. Χρησιμοποιείται κυρίως σε περιπτώσεις μη
αντιστρεπτής βραδυκαρδίας ή βραδυαρρυθμίας όταν οι φαρμακευτικές παρεμβάσεις
αποτυγχάνουν να δώσουν λύσεις σε ζάλη ή λιποθυμική κρίση καρδιολογικής
αιτιολογίας.
αρχή

Είδη βηματοδότη
Ένα βηματοδότη της καρδιάς ανάλογα με τη διάρκεια χρήσης του τον κατατάσσουμε
σε:
 προσωρινό ή
 μόνιμο βηματοδότη.
Ανάλογα με την θέση των ηλεκτροδίων του σε:
 διαφλέβιο ή
 επικαρδιακό
Ο προσωρινός, είναι εξωτερικός, χρησιμοποιείται για περιορισμένο χρονικό διάστημα
μέχρι τη σταθεροποίηση του ρυθμού και είτε αφαιρείται είτε αντικαθίσταται από τον
μόνιμο βηματοδότη που συνήθως εμφυτεύεται υποδόρια στο πρόσθιο θωρακικό
τοίχωμα. Τελευταία έχουμε και την ενδοκοιλιακή θέση, όπου η βηματοδοτική
συσκευή αγκιστρώνεται στην κοιλιακή κοιλότητα.
αρχή

Tι είναι και πώς λειτουργεί ένας βηματοδότης
Ο βηματοδότης είναι μια μικρή ιατρική συσκευή που το μεταλλικό της περίβλημα
είναι από τιτάνιο. Η απαιτούμενη ενέργεια για τη λειτουργία της παρέχεται από την
μη επαναφορτιζόμενη μπαταρία της. Τελευταία γίνονται προσπάθειες εκμετάλλευσης
της κίνησης της καρδιάς για τροφοδοσία.
Φέρει ένα ή περισσότερα καλώδια, λειτουργεί με μπαταρία με ένα ή περισσότερα
καλώδια ή ακροδέκτες και παρεμβαίνει στην καρδιακή λειτουργία όταν αυτή δεν
είναι κανονική. Συνήθως εμφυτεύεται σε ασθενείς με βραδυκαρδία ή βραδυαρρυθμία
διεγείροντας όποτε απαιτείται το μυοκάρδιο για μυϊκή σύσπαση και με τον τρόπο
αυτό αποφεύγεται ένα αίσθημα ζάλης ή και λιποθυμίας.
Η βραδυκαρδία που τυχόν παρουσιαστεί μπορεί να επηρεάσει την συσκευή που
χρησιμοποιείται ανάλογα με τον τύπο της. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο βηματοδότης
της ίδιας της καρδιάς, ο φλεβόκομβος, δεν μπορεί να παράγει αρκετούς παλμούς ανά
λεπτό, δημιουργώντας χαμηλή αρτηριακή πίεση και ασυνήθιστα αργό καρδιακό
παλμό. Αυτό το φαινόμενο είναι γνωστό ως σύνδρομο νοσούντος φλεβοκόμβου.
Σε άλλους ασθενείς μόνο μερικοί από τους καρδιακούς παλμούς που δημιουργούνται
μπορούν να φτάσουν στις κοιλίες της καρδιάς και ως εκ τούτου δεν αντλείται αίμα
από τους παλμούς που δεν έφθασαν σε αυτές. Αυτή η κατάσταση είναι γνωστή ως
καρδιακός αποκλεισμός και μπορεί να προκληθεί από:



ουλώδη ιστό,
καρδιακή νόσο ή
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άλλες ανωμαλίες

που παρεμβαίνουν στη διαδρομή της ώθησης, δημιουργώντας έναν ακανόνιστο
καρδιακό παλμό.
Αν έχουμε βραδυκαρδία, ένας βηματοδότης που βηματοδοτεί μία κοιλία της καρδιάς
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να την διεγείρει. Εάν υπάρχουν τόσο το σύνδρομο
νοσούντος φλεβοκόμβου όσο και ο καρδιακός αποκλεισμός, τότε ένας βηματοδότης
που βηματοδοτεί και κόλπο και κοιλία της καρδιάς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί
για την παραγωγή παλμού στον κόλπο για να ξεκινήσει η συστολή στις κοιλίες της
καρδιάς.
Μια εξωτερική μονάδα προγραμματισμού που ελέγχεται από τον τεχνικό και τον
γιατρό που έβαλε τον βηματοδότη στον ασθενή, μπορεί να επικοινωνήσει με τη
βηματοδοτική συσκευή κατά τη διάρκεια της εξέτασης λειτουργίας του βηματοδότη.
Πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση και την υγεία της καρδιάς μπορούν να
μεταδοθούν από τον βηματοδότη και μπορεί να τροποποιηθεί το πρόγραμμα
λειτουργίας του ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενή, χωρίς χειρουργική επέμβαση.
Βηματοδότες έχουν χρησιμοποιηθεί από το 1950 και υπάρχουν σε διάφορα μοντέλα.
Οι παλαιότεροι βηματοδότες έχουν σχεδιαστεί να παρέχουν παλμούς σε έναν
προκαθορισμένο ρυθμό. Άλλα μοντέλα χρησιμοποιούν αισθητήρες που
παρακολουθούν την καρδιά και δημιουργούν ρυθμό ή χτύπο μόνο όταν ο παλμός της
καρδιάς γίνεται πάρα πολύ αργός ή ακανόνιστος. Οι διπλοεστιακοί βηματοδότες
παρακολουθούν τόσο τον κόλπο όσο και την κοιλία, εξασφαλίζοντας όσο το δυνατόν
έναν φυσικό ρυθμό. Οι πιο προηγμένες συσκευές έχουν ρυθμό απόκρισης και
παρακολουθούν τις ανάγκες του σώματος ώστε ο καρδιακός ρυθμός να επιταχύνεται
σε πρώτη ζήτηση όταν πρόκειται για εντατική άσκηση και να επιβραδύνεται
αυτόματα όταν το σώμα είναι σε κατάσταση ηρεμίας και οι απαιτήσεις είναι χαμηλές.
Ο βηματοδότης μπορεί να κάνει τη ζωή ασύγκριτα καλύτερη για κάποιον που ζει με
βραδυκαρδία, επιτρέποντάς του να έχει μια δραστήρια ζωή χωρίς αίσθημα κόπωσης ή
έλλειψη ενέργειας. Με την προηγμένη τεχνολογία που υπάρχει πλέον στα
μικροκυκλώματα, οι συσκευές γίνονται όλο και μικρότερες και όλο και πιο ισχυρές.
Σήμερα διαθέτουμε ποικιλία επιλογών ανάλογα με τις ανάγκες τις κλινικής εικόνας
του ασθενή και του ασφαλιστικού του φορέα που καλύπτει στο μέγιστο βαθμό το
κόστος.
αρχή

Βηματοδότης – από τι αποτελείται
Ένας συνηθισμένος μόνιμος βηματοδότης αποτελείται από τα παρακάτω:
 την κυρίως συσκευή και
 τα καλώδια.
Στην κυρίως συσκευή περιλαμβάνονται:
 το εξωτερικό περίβλημα, συνήθως από τιτάνιο, φέρει ακροδέκτες,
 τα κυκλώματα με το λογισμικό και
 η μπαταρία.
Τα καλώδια προσάγουν τις πληροφορίες της ηλεκτρικής δραστηριότητας της καρδιάς
στη βηματοδοτική συσκευή και στην συνέχεια από αυτή προωθούν το ηλεκτρικό
σήμα στην καρδιά.
Τα καλώδια ανάλογα με τον τρόπο πρόσφυσης τους τα διακρίνουμε σε:
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παθητικής πρόσφυσης (το άκρο τους έχει τη δυνατότητα αγκίστρωσης στο
μυοκάρδιο) ή
 βιδωτά (φέρουν βίδα στο άκρο τους η οποία βιδώνεται αφού το ηλεκτρόδιο
προωθηθεί στην κατάλληλη θέση.
Η απαιτούμενη ενέργεια για τη λειτουργία της παρέχεται από την μη
επαναφορτιζόμενη μπαταρία της. Τελευταία γίνονται προσπάθειες χρήσης
επαναφορτιζόμενης μπαταρίας με εκμετάλλευση της κίνησης της καρδιάς για
τροφοδοσία, ή φόρτιση της από απόσταση.
Η μόνιμη βηματοδοτική συσκευή εμφυτεύεται με τοπική αναισθησία υποδόρια
συνήθως κάτω από την αριστερή ή τη δεξιά κλείδα. Τα καλώδια, υπό ακτινοσκοπικό
έλεγχο, προωθούνται μέσω της κεφαλικής, ή της υποκλείδιας φλέβας συνήθως στις
δεξιές καρδιακές κοιλότητες (το κοιλιακό ηλεκτρόδιο στην κορυφή της δεξιάς κοιλίας
και το κολπικό στο ωτίο του δεξιού κόλπου).
Η πόλωση των σύγχρονων καλωδίων είναι διπλή (διπολικά καλώδια), δηλαδή στο
ίδιο καλώδιο βρίσκεται η κάθοδος (συνήθως στην άκρη του) και η άνοδος (1
εκατοστό κεντρικότερα). Στα παλαιότερα μονοπολικά καλώδια είχαμε το
μειονέκτημα ψευδούς ανίχνευσης από το κοιλιακό καλώδιο, κολπικών ηλεκτρικών
σημάτων ή ηλεκτρικών σημάτων από τον μείζονα θωρακικό μυ, με συνέπεια να
αναστέλλεται εσφαλμένα η παραγωγή ηλεκτρικού σήματος προς τις κοιλίες.
Στον κοιλιακό μόνιμο βηματοδότη, χωρίς την παρουσία των καλωδίων που
γνωρίζουμε, η αίσθηση και η εκπόλωση γίνεται από τμήματα του ίδιου σώματος της
βηματοδοτικής συσκευής που βρίσκεται αγκιστρωμένη στην κοιλιακή κοιλότητα.
αρχή

Τρόπος λειτουργίας ενός βηματοδότη
Ο τρόπος λειτουργίας ενός βηματοδότη συμβολίζεται με έναν κώδικα 3, ή 4
γραμμάτων:
Το πρώτο γράμμα συμβολίζει την κοιλότητα που βηματοδοτείται. Όταν
βηματοδοτείται μόνο ο κόλπος (γράμμα Α) ή μόνο η κοιλία (γράμμα V) τότε η
βηματοδότηση λέγεται μονοεστιακή, ενώ όταν βηματοδοτείται ο κόλπος και η κοιλία,
η βηματοδότηση λέγεται διπλοεστιακή (συμβολίζεται με το γράμμα D).
Το δεύτερο γράμμα του κώδικα συμβολίζει την κοιλότητα στην οποία ο
βηματοδότης ανιχνεύει ηλεκτρικά ερεθίσματα (λειτουργία αίσθησης). Όταν η
ανίχνευση γίνεται μόνο στον κόλπο (γράμμα Α) ή μόνο στην κοιλία (γράμμα V)
πρόκειται για μονοεστιακή ανίχνευση. Όταν η ανίχνευση γίνεται και στις δύο
κοιλότητες πρόκειται για διπλοεστιακή ανίχνευση (γράμμα D).
Το τρίτο γράμμα συμβολίζει τον τρόπο απόκρισης του βηματοδότη όταν ανιχνεύσει
ένα ηλεκτρικό σήμα: Γράμμα Ι: η ανίχνευση αυτόχθονου ηλεκτρικού σήματος
προκαλεί αναστολή της παραγωγής ηλεκτρικού ερεθίσματος από το βηματοδότη.
Γράμμα Τ: η ανίχνευση ενός ηλεκτρικού σήματος ενεργοποιεί την παραγωγή ενός
βηματοδοτικού ηλεκτρικού ερεθίσματος. Γράμμα D: διπλός τρόπος ανταπόκρισης
ανάλογα με την προέλευση του ερεθίσματος (σε ανίχνευση ηλεκτρικού ερεθίσματος
από το κολπικό ηλεκτρόδιο, δηλ κύματος P, ο βηματοδότης ενεργοποιείται για την
παραγωγή και διοχέτευση ενός βηματοδοτικού ερεθίσματος μέσω του κοιλιακού
ηλεκτροδίου προς τις κοιλίες. Σε ανίχνευση ηλεκτρικού ερεθίσματος-κύματος R-από
το κοιλιακό ηλεκτρόδιο αναστέλλεται η παραγωγή κοιλιακού βηματοδοτικού
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ερεθίσματος (δηλ η διοχέτευση ηλεκτρικού ερεθίσματος μέσω του κοιλιακού
ηλεκτροδίου για βηματοδότηση των κοιλιών).
Το τέταρτο γράμμα (R) περιλαμβάνεται στον κώδικα όταν ο βηματοδότης έχει τη
δυνατότητα προσαρμογής της συχνότητας βηματοδότησης με βάση τις ανάγκες
του οργανισμού (αύξηση της συχνότητας με τη σωματική άσκηση).
αρχή

Χρονικά κυκλώματα και χρονικά διαστήματα του βηματοδότη
Γενικός τρόπος λειτουργίας ενός απλού βηματοδοτικού χρονικού
κυκλώματος.
Ένα χρονικό κύκλωμα μετρά το χρόνο μέχρι να ολοκληρωθεί ένα προκαθορισμένο
χρονικό διάστημα, οπότε χορηγείται ένα βηματοδοτικό ερέθισμα. Αν γίνει αίσθηση
μία αυτόχθονης συστολής εντός αυτού του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος,
τότε δεν χορηγείται βηματοδοτικό ερέθισμα, ενώ η λειτουργία του χρονοκυκλώματος
αρχίζει ξανά από εκείνη τη χρονική στιγμή, δηλ αρχίζει να μετρά το προκαθορισμένο
χρονικό διάστημα από εκείνη τη χρονική στιγμή.
αρχή

Βηματοδότηση μίας κοιλότητας (πχ VVI)
Σε βηματοδότη μίας κοιλότητας (πχ VVI) το χρονοκύκλωμα αρχίζει να μετράει το
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, ξεκινώντας από ένα βηματοδοτικό ή αυτόχθονο
ερέθισμα. Όταν ολοκληρωθεί αυτό το προκαθορισμένο (προγραμματισμένο) χρονικό
διάστημα χορηγείται ένα βηματοδοτικό ερέθισμα και το χρονοκύκλωμα ξεκινά πάλι
να μετρά το χρονικό διάστημα από την αρχή. Αν υπάρξει αίσθηση αυτόχθονου
ερεθίσματος πριν να ολοκληρωθεί το προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, τότε η
λειτουργία του χρονοκυκλώματος διακόπτεται χωρίς να χορηγηθεί το βηματοδοτικό
ερέθισμα στον προκαθορισμένο χρόνο. Σε αυτή την περίπτωση το χρονοκύκλωμα
ξεκινά να μετρά το χρόνο από την αρχή μετά από την αυτόχθονο ερέθισμα.
Σε αυτή την κατηγορία βηματοδότησης εμπίπτει ο νέος βηματοδότης χωρίς
ηλεκτρόδια που βηματοδοτεί τη δεξιά κοιλία και αγκιστρώνεται στο εσωτερικό της
τοίχωμα. Αποτελούσε μια αρχική ιδέα του καθηγητού καρδιολογίας Παναγιώτη
Βάρδα και με τον καιρό έγινε πράξη από δύο εταιρείες βηματοδοτών. Στην Ελλάδα
τοποθετείται σε κρατικά και ιδιωτικά νοσοκομεία. Προς το παρών βασικές ενδείξεις
για την επιλογή του - λόγω του ακόμα υπερβολικού κόστους (πλέον των 1.200 ευρώ
που αυξάνεται πλέον των 19.000 ευρώ με επιπλέον απινιδιστική δυνατότητα) είναι:
 η μόνιμη κολπική μαρμαρυγή με συμπωματική βραδυκαρδία ή παύσεις.
Ιδιαίτερα ωφελούνται ασθενείς με:
 προηγούμενη λοίμωξη στο βηματοδοτικό σύστημα και
 ασθενείς σε αιμοκάθαρση.
Πέραν του αισθητικού αποτελέσματος, το πιο σημαντικό είναι ότι αποφεύγονται οι
επιπλοκές, που ορισμένες φορές σχετίζονται με:
 τα ηλεκτρόδια (όπως ενδοκαρδίτιδες, μετακίνηση ηλεκτροδίου κ.ά.) και
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τη θήκη του βηματοδότη (όπως αιματώματα, λοιμώξεις θήκης,
πνευμοθώρακας κ.ά.),
που αναγκάζουν σε νέες επεμβάσεις και παρατεταμένες νοσηλείες,
αρχή

Βηματοδότηση δύο κοιλοτήτων (DDD)
Σε βηματοδότη δύο κοιλοτήτων (DDD) υπάρχουν περισσότερα του ενός
χρονοκυκλώματα. Υπάρχει ένα χρονοκύκλωμα που μετρά το χρονικό διάστημα από
ένα κοιλιακό ερέθισμα (βηματοδοτικό ή αυτόχθονο) μέχρι το επόμενο βηματοδοτικό
κολπικό ερέθισμα. Αυτό το χρονικό διάστημα λέγεται χρόνος κολπικής διαφυγής
(atrial escape interval- AEI). Μετά από μία διέγερση των κοιλιών (βηματοδοτική ή
αυτόχθονη), αν συμπληρωθεί ο χρόνος κολπικής διαφυγής (AEI) χωρίς να γίνει
αισθητό από το βηματοδότη κάποιο αυτόχθονο κολπικό ή κοιλιακό ερέθισμα, τότε ο
βηματοδότης χορηγεί ακριβώς με τη συμπλήρωση του ΑΕΙ ένα βηματοδοτικό
κολπικό ερέθισμα.
αρχή

Κολποκοιλιακό διάστημα ή κολποκοιλιακή καθυστέρηση
(atrioventricular interval- AVI ή atrioventricular delay-AV delay).
Ένα άλλο χρονοκύκλωμα μετρά το προκαθορισμένο χρονικό διάστημα που πρέπει να
μεσολαβεί μεταξύ ενός κολπικού ερεθίσματος βηματοδοτικού ή αυτόχθονου και ενός
βηματοδοτικού κοιλιακού ερεθίσματος. Αυτό το χρονικό διάστημα λέγεται
κολποκοιλιακό διάστημα ή κολποκοιλιακή καθυστέρηση (atrioventricular interval- AVI
ή atrioventricular delay-AV delay). Μετά από μία κολπική διέγερση όταν
συμπληρωθεί το AVI χωρίς να εμφανισθεί μία αυτόχθονη κοιλιακή διέγερση,
χορηγείται μία βηματοδοτική κοιλιακή διέγερση.
αρχή

Κολποκοιλιακή καθυστέρηση (AVI ή AV delay)
H αίσθηση αυτόχθονων ερεθισμάτων πριν να ολοκληρωθούν τα προκαθορισμένα
βηματοδοτικά χρονικά διαστήματα, τροποποιεί τη συμπεριφορά του βηματοδότη ως
εξής: Τα χρονοκυκλώματα διακόπτουν τη μέτρηση του χρόνου χωρίς να χορηγηθεί
βηματοδοτικό ερέθισμα και ξεκινούν τη μέτρηση του χρόνου από την αρχή μετά το
αυτόχθονο ερέθισμα. Επομένως το αυτόχθονο ερέθισμα, εφόσον γίνει αισθητό,
προκαλεί την επανεκίνηση (reset) των χρονοκυκλωμάτων του βηματοδότη.
Πιο συγκεκριμένα, μετά από μία κοιλιακή συστολή (βηματοδοτική ή αυτόχθονη) αν
γίνει αισθητό ένα αυτόχθονο κολπικό ερέθισμα (κύμα P) πριν την ολοκλήρωση του
χρόνου κολπικής διαφυγής (AEI), τότε διακόπτεται η λειτουργία αυτού του
χρονοκυκλώματος χωρίς να χορηγήσει ο βηματοδότης κολπικό ερέθισμα. Η
αυτόχθονη κολπική διέγερση προκαλεί την έναρξη του χρονοκυκλώματος που μετρά
την κολποκοιλιακή καθυστέρηση (AVI ή AV delay).
αρχή
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Συνολική κολπική ανερέθιστη περίοδος (total atrial refractory
period- TARP)
Αν συμπληρωθεί το χρονικό διάστημα AVI χωρίς να υπάρξει αίσθηση κάποιου
αυτόχθονου κοιλιακού ερεθίσματος, τότε χορηγείται μία βηματοδοτική κοιλιακή
διέγερση. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει βηματοδότηση συγχρονισμένη με τα
αυτόχθονα κύματα P.
Αντίθετα, αν μετά από μία κολπική διέγερση (αυτόχθονη ή βηματοδοτική) υπάρξει
αυτόχθονη κοιλιακή συστολή (QRS) πριν ολοκληρωθεί το AV delay (AVI), τότε
διακόπτεται η λειτουργία του χρονοκυκλώματος που μετράει το κολποκοιλιακό
διάστημα και δεν χορηγείται βηματοδοτικό κοιλιακό ερέθισμα, ενώ αρχίζει η
λειτουργία του χρονοκυκλώματος που μετρά το ΑΕΙ (χρόνος κολπικής διαφυγής).
Αν μετά από μία κοιλιακή συστολή γίνει αισθητή μία αυτόχθονη κοιλιακή διέγερση,
πριν ολοκληρωθεί ο χρόνος κολπικής διαφυγής (ΑΕΙ), τότε διακόπτεται η λειτουργία
του χρονοκυκλώματος που μετρά το ΑΕΙ. Έτσι δεν χορηγείται το αναμενόμενο με τη
λήξη του ΑΕΙ βηματοδοτικό κολπικό ερέθισμα. Το χρονοκύκλωμα ξεκινά τότε από
την αρχή τη μέτρηση του ΑΕΙ αμέσως μετά την αυτόχθονη κοιλιακή συστολή.
Επειδή ο βηματοδότης DDD αντιδρά σε μία αυτόχθονη κολπική διέγερση με μία
βηματοδοτική κοιλιακή συστολή, η παρουσία αυτόχθονων κολπικών ερεθισμάτων
υψηλής συχνότητας (πχ σε κολπική ταχυκαρδία, φλεβοκομβική ταχυκαρδία, κολπικό
πτερυγισμό) θα μπορούσε να προκαλέσει την εμφάνιση μίας βηματοδοτικής
κοιλιακής συστολής μετά από κάθε κολπικό ερέθισμα. Έτσι ο βηματοδότης θα
μετέδιδε την ταχυκαρδία στις κοιλίες. Αυτό αποφεύγεται με την ύπαρξη ενός
χρονικού διαστήματος μετά από κάθε κολπική συστολή (βηματοδοτική ή αυτόχθονη)
στη διάρκεια του οποίου ο βηματοδότης δεν αισθάνεται τα κολπικά ερεθίσματα και
δεν αντιδρά σε αυτά. Αυτό το χρονικό διάστημα λέγεται συνολική κολπική ανερέθιστη
περίοδος (total atrial refractory period- TARP) και περιλαμβάνει το κολποκοιλιακό
διάστημα (AVI ή AV delay) και ένα χρονικό διάστημα που ακολουθεί μετά την
κοιλιακή συστολή το οποίο λέγεται κολπική ανερέθιστη περίοδος μετά την κοιλιακή
συστολή (post ventricular atrial refractory period – PVARP). Έτσι, όταν
επιταχύνεται ο φλεβοκομβικός ρυθμός αυξάνεται η καρδιακή συχνότητα
(παλμοί/λεπτό) μέχρι κάποιο όριο, αφού ο βηματοδότης αισθάνεται τα αυτόχθονα
κύματα P και ανταποκρίνεται σε αυτά με βηματοδότηση συγχρονισμένη προς τα
κύματα P, μεταβιβάζοντας στις κοιλίες ένα βηματοδοτικό ερέθισμα μετά από κάθε
κύμα P, αφού μεσολαβήσει το διάστημα AV delay. Όμως, οι αυτόχθονες κολπικές
διεγέρσεις (κύματα P) μπορούν να ακολουθούνται όλες από βηματοδοτικά κοιλιακά
ερεθίσματα μόνο όταν η μεταξύ τους χρονική απόσταση είναι μεγαλύτερη από την
συνολική κολπική ανερέθιστη περίοδο του βηματοδότη (TARP).
αρχή

Σύνδρομο βηματοδότη (pacemaker mediated tachycardia),
Αν η συχνότητα των αυτοχθόνων κολπικών ερεθισμάτων επιταχυνθεί περαιτέρω, έτσι
ώστε η μεταξύ τους απόσταση να είναι μικρότερη από την TARP, τότε δεν
ακολουθούνται όλα από μεταβίβαση βηματοδοτικού ερεθίσματος προς τις κοιλίες
(κάποια από αυτά ακολουθούνται από βηματοδοτική κοιλιακή συστολή, ενώ κάποια
άλλα που συμβαίνουν εντός της TARP δεν ακολουθούνται από βηματοδοτική
κοιλιακή συστολή και μάλιστα ο αποκλεισμός της μεταβίβασης των κολπικών
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ερεθισμάτων είναι 2:1). Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απότομη μείωση της καρδιακής
συχνότητας, όταν αυτή ξεπεράσει κάποιο όριο, με ενδεχόμενη εμφάνιση
συμπτωμάτων αδυναμίας ή ζάλης όταν ξεπερασθεί κάποιο επίπεδο σωματικής
προσπάθειας. Επομένως η TARP (= AVI+PVARP) καθορίζει σε ποια συχνότητα
αυτόχθονων κολπικών ερεθισμάτων διακόπτεται η πλήρης (1:1) μεταβίβασή τους από
το βηματοδότη στις κοιλίες και επέρχεται αποκλεισμός της μεταβίβασής τους 2:1
(από δύο διαδοχικές κολπικές διεγέρσεις, μόνο η μία ακολουθείται από βηματοδοτική
διέγερση των κοιλιών).
Η απουσία αίσθησης των κολπικών ερεθισμάτων στη διάρκεια της PVARP βοηθά
στην αποφυγή ταχυκαρδίας από βηματοδότη (pacemaker mediated tachycardia), σε
περίπτωση ανάδρομης κοιλιοκολπικής αγωγής. Αν ένα βηματοδοτικό κοιλιακό
ερέθισμα μεταβιβάζεται ανάδρομα από τις κοιλίες στους κόλπους, θα προκαλέσει την
εμφάνιση μίας κολπικής διέγερσης (κύμα P), η οποία συνήθως θα συμβεί εντός της
PVARP, κατά τη διάρκεια της οποίας το κολπικό ηλεκτρόδιο του βηματοδότη δεν
έχει τη λειτουργία της αίσθησης. Έτσι αποφεύγεται η αίσθηση αυτής της κολπικής
διέγερσης, που θα προκαλούσε την έκλυση ενός βηματοδοτικού κοιλιακού
ερεθίσματος ακολουθούμενου από νέα ανάδρομη κολπική διέγερση με συνέπεια έναν
φαύλου κύκλο βηματοδοτικής ταχυκαρδίας (με τη συνεχή επανάληψη των παραπάνω
γεγονότων).
αρχή

Περίοδος ανίχνευσης κολπικών διεγέρσεων (atrial alert periodAAP)
Η χρονική περίοδος που μεσολαβεί από τη λήξη της PVARP και μέχρι τη λήξη του
διαστήματος AEI. Στη διάρκεια της AAP υπάρχει αίσθηση των αυτόχθονων
κολπικών διεγέρσεων, οι οποίες μεταβιβάζονται από το βηματοδότη στις κοιλίες, με
την έξοδο βηματοδοτικού κοιλιακού ερεθίσματος. (Εκτός αν οι κολπικές διεγέρσεις
ακολουθούνται από αυτόχθονη κοιλιακή διέγερση σε χρονικό διάστημα < AVI. Τότε
ο βηματοδότης αναστέλλεται και υπάρχει αποκλειστικά αυτόχθονος καρδιακός
ρυθμός).
αρχή

Χρονικό διάστημα ελάχιστης καρδιακής συχνότητας ή μήκος
βηματοδοτικού κύκλου (lower rate interval- LRI)= AVI+AEI.
Είναι η χρονική απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών βηματοδοτικών κοιλιακών ή
κολπικών ερεθισμάτων, όταν η καρδιακή λειτουργία γίνεται με τη μικρότερη δυνατή
συχνότητα που επιτρέπει ο βηματοδότης.
αρχή
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Δυνητικές επιπλοκές εμφύτευσης βηματοδότη
Λοίμωξη
Στην περιοχή της θήκης (θέση εμφύτευσης της γεννήτριας) ή σε ολόκληρο το
σύστημα του βηματοδότη, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων. Συνήθως οφείλεται
σε μικρόβια του δέρματος (συχνότερο αίτιο ο σταφυλόκοκκος). Χορηγούνται
ενδοφλεβίως αντιβιοτικά, αλλά για την εκρίζωση της λοίμωξης συνήθως χρειάζεται
αφαίρεση και αντικατάσταση του βηματοδότη.
αρχή

Θρόμβωση υποκλείδιας ή μασχαλιαίας φλέβας
Εφόσον υπάρχουν συμπτώματα απαιτείται αντιπηκτική αγωγή (ηπαρίνη). Μπορεί να
χρειασθεί και ενδοφλέβια θρομβολυτική αγωγή. Η συνέχιση της αγωγής γίνεται με
κουμαρινικό αντιπηκτικό από το στόμα (ασενοκουμαρόλη, ή βαρφαρίνη).
Σε στένωση ή απόφραξη άνω κοίλης φλέβας μπορεί να γίνει αντιμετώπιση με
διάταση με μπαλόνι (που εισάγεται διαδερμικά) ή χειρουργική επέμβαση.
αρχή

Μετατόπιση και στροφή της γεννήτριας του βηματοδότη με
άσκηση τάσης επί των καλωδίων
Στην περίπτωση αυτή τα καλώδια αποτραβιούνται από τη θέση τους. Αυτή είναι μία
άλλη επιπλοκή που παρουσιάζεται κάποιες φορές.

Πνευμοθώρακας
Κατά την παρακέντηση της υποκλείδιας φλέβας μπορεί να γίνει τρώση της κορυφής
του πνεύμονα. Μπορεί να είναι:
 ασυμπτωματικός και η διάγνωση να γίνει μόνο με την ακτινογραφία
θώρακος ή
 να υπάρχει δύσπνοια και πόνος πλευριτικού τύπου (επιδεινούμενος με τη
βαθιά εισπνοή).
Θεραπεία: Μικρός πνευμοθώρακας μπορεί να απορροφηθεί και να υποχωρήσει χωρίς
θεραπευτική αντιμετώπιση. Όταν ο πνευμοθώρακας καταλαμβάνει έκταση > από
10% του πάσχοντος ημιθωρακίου, ή είναι επεκτεινόμενος (επιδεινούμενος), ή
υπάρχουν έντονα συμπτώματα, ή είναι επίμονος (δεν υποχωρεί), τότε γίνεται
αντιμετώπιση με τοποθέτηση θωρακικού σωλήνα.
αρχή

Διαδικασία τοποθέτησης μόνιμου βηματοδότη:
Πριν την επέμβαση χορηγείται στον ασθενή:




προφυλακτική αντιβίωση και ηρεμιστικό φάρμακο,
αποστείρωση του χειρουργικού πεδίου και διήθηση με τοπική αναισθησία,
τομή περίπου 2 εκ. κάτω από την κλείδα.
11

Κεφαλική φλέβα
Στην περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί η κεφαλική φλέβα, πραγματοποιείται:
 αποκάλυψη της κεφαλικής φλέβας, στην αύλακα μεταξύ δελτοειδούς και
μείζονος θωρακικού μυός,
 αποχωρισμός της από το λίπος,
 δύο ράμματα απολίνωσης κάτω από τη φλέβα,
 δένεται το ράμμα απολίνωσης που είναι σε πιο περιφερική θέση ενώ δεν
δένεται το κεντρικό ράμμα, το οποίο χρησιμεύει για την έλξη της φλέβας,
 γίνεται τομή της φλέβας με λεπτό αιχμηρό ψαλίδι,
 εισάγονται 1 ή 2 οδηγά σύρματα, τα οποία μέσω της κεφαλικής φλέβας
προωθούνται στην υποκλείδια φλέβα,
 με τη βοήθεια των οδηγών συρμάτων εισάγονται 1 ή 2 θηκάρια,
 αφαιρούνται τα οδηγά σύρματα,
 μέσω των θηκαριών πραγματοποιείται η προώθηση ενός ή δύο
βηματοδοτικών καλωδίων,
 κατά την προώθηση των βηματοδοτικών καλωδίων εισάγεται εντός αυτών
συρμάτινος στυλεός για να διευκολυνθεί η προώθησή,
 το κοιλιακό καλώδιο προωθείται μέσω της τριγλώχινας στη δεξιά κοιλία και
την κορυφή της.
Για το σκοπό αυτό ο στυλεός προωθείται μέσα στο καλώδιο σχεδόν ως το άκρο του
και μπορεί να χρειασθούν κινήσεις προώθησης και απόσυρσης του στυλεού ή ήπιας
ωρολογιακής ή αντιωρολογιακής στροφής του καλωδίου, προκειμένου το άκρο του
να λάβει την κατάλληλη κλίση. Στην περίπτωση που είναι επιθυμητή η τοποθέτηση
του καλωδίου στο χώρο εξόδου της δεξιάς κοιλίας, δίνεται κυρτό σχήμα στον στυλεό,
πριν αυτός προωθηθεί εντός του καλωδίου.
Αν τα καλώδια είναι παθητικής πρόσφυσης το άκρο τους αγκιστρώνεται στο
μυοκάρδιο αν είναι βιδωτά στο άκρο τους βιδώνονται αφού προωθηθούν στην
κατάλληλη θέση, εφαρμόζοντας βραδεία ωρολογιακή στροφή στο ελεύθερο άκρο του
καλωδίου με ειδικό εργαλείο.
Πριν αποφασισθεί η οριστική θέση του ηλεκτροδίου γίνονται μετρήσεις (ουδός
βηματοδότησης, κλπ) Αν οι μετρήσεις δεν είναι ικανοποιητικές απαιτείται ελαφρά
απόσυρση και επαναπροώθηση του ηλεκτροδίου σε διαφορετική θέση.
Το κολπικό καλώδιο προωθείται μέχρι τη μεσότητα του δεξιού κόλπου και στη
συνέχεια για να έλθει σε επαφή με το ωτίο χρειάζεται να λάβει κυρτό σχήμα. Για να
δοθεί κυρτό σχήμα ο χειρισμός εξαρτάται από το είδος του ηλεκτροδίου.
 Αν είναι προσχηματισμένο με σχήμα J τότε ο συρμάτινος στυλεός που ήταν
προωθημένος εντός του ηλεκτροδίου προκειμένου αυτό να είναι ευθυασμένο
ώστε να μπορέσει να προωθηθεί εντός του δεξιού κόλπου, αποσύρεται με
αποτέλεσμα το τελικό τμήμα του ηλεκτροδίου να λάβει κυρτό σχήμα.
 Αν το καλώδιο είναι ευθύ τότε αφού προωθηθεί εντός του δεξιού κόλπου,
προωθείται στυλεός με κυρτό άκρο προκειμένου το καλώδιο να λάβει κυρτό
σχήμα και να κατευθυνθεί προς το ωτίο.
Όταν είναι επιθυμητή η επαφή του καλωδίου όχι με το ωτίο αλλά με το πλάγιο
τοίχωμα του δεξιού κόλπου, τότε χρησιμοποιείται βιδωτό καλώδιο, το οποίο
προωθείται εντός του δεξιού κόλπου. Στη συνέχεια εφαρμόζεται στο καλώδιο
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ωρολογιακή στροφή προκειμένου το άκρο του να κατευθυνθεί προς το πλάγιο
τοίχωμα του δεξιού κόλπου.
αρχή

Το ΗΚΓ σε ασθενείς με βηματοδότη.
Αναζητούμε στο ΗΚΓ ενδείξεις σχετικά με:
 αν ο βηματοδότης χορηγεί στον κατάλληλο χρόνο τα βηματοδοτικά
ερεθίσματα και αν αυτά τα ερεθίσματα είναι αποτελεσματικά, δηλ αν
ακολουθούνται από εκπόλωση της βηματοδοτούμενης κοιλότητας.
 για τη σωστή λειτουργία της αίσθησης του βηματοδότη, δηλαδή της σωστής
ανταπόκρισης του βηματοδότη με βάση τον προβλεπόμενο τρόπο λειτουργίας
του σε ερεθίσματα που ανιχνεύει από τους κόλπους ή τις κοιλίες.
Ιδιαίτερα επιβοηθητική είναι η ανάγνωση της κάρτας του βηματοδότη, ώστε να
γνωρίζει ο ιατρός αν ο βηματοδότης;
 βηματοδοτεί μία ή δύο κοιλότητες και
 αν αισθάνεται μία ή δύο κοιλότητες.
Χρήσιμες πληροφορίες δίνει και η ακτινογραφία θώρακα επειδή διακρίνεται:
 ο αριθμός των καλωδίων
o όταν υπάρχει μόνο ένα καλώδιο στη δεξιά κοιλία πρόκειται για
βηματοδότη VVI,
o όταν υπάρχουν δύο καλώδια, κολπικό και κοιλιακό είναι βηματοδότης
δύο κοιλοτήτων πιθανότατα DDD ή VDD,
 αν τα καλώδια βρίσκονται στη σωστή θέση,
 αν υπάρχει ρήξη βηματοδοτικού καλωδίου.
αρχή

Δοκιμασία μαγνήτη
Όταν κατά την τοποθέτηση μαγνήτη πάνω από το βηματοδότη δεν υπάρχουν
βηματοδοτικά σήματα (spike) τα οποία κανονικά έχουν την εμφάνιση κάθετης
γραμμής, υπάρχουν οι παρακάτω πιθανότητες:
 εξάντληση της μπαταρίας του βηματοδότη,
 θραύση του βηματοδοτικού καλωδίου.
H αναστολή του βηματοδότη από μυϊκά ηλεκτρικά δυναμικά (τα οποία μπορεί να
ανιχνεύονται από το βηματοδοτικό καλώδιο και να εκλαμβάνονται από το σύστημα
του βηματοδότη σαν ηλεκτρικά σήματα από τις κοιλίες, τα οποία αναστέλλουν την
έξοδο βηματοδοτικού σήματος) είναι μία άλλη αιτία απουσίας αναμενόμενων spike
στο ΗΚΓ. Όμως σε αυτή την περίπτωση παρατηρούνται τα spike κατά την εφαρμογή
του μαγνήτη.
Σε περίπτωση που στο ΗΚΓ διαπιστώνονται βηματοδοτικά σήματα (spike) χωρίς να
ακολουθούνται από σύλληψη, δηλ από εκπόλωση των κοιλιών με εμφάνιση
βηματοδοτικού συμπλέγματος QRS, υπάρχουν οι παρακάτω πιθανότητες:
 αύξηση του ουδού βηματοδότησης σε προσφάτως εμφυτευμένο βηματοδότη.
Δηλ απαιτείται υψηλότερο δυναμικό του βηματοδοτικού ηλεκτρικού
ερεθίσματος προκειμένου να επιτευχθεί εκπόλωση του μυοκαρδίου,
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δυσλειτουργία του καλωδίου (βλάβη στη μόνωσή του),
μετατόπιση του καλωδίου (το οποίο μπορεί να μην είναι σε επαφή με
μυοκαρδιακό τοίχωμα). Η μετατόπιση του καλωδίου, όταν συμβεί,
εμφανίζεται συνήθως νωρίς μετά την εμφύτευση του βηματοδότη,
εξάντληση της μπαταρίας (γεννήτριας) του βηματοδότη.

Άρρυθμη βηματοδοτική λειτουργία ή βηματοδότηση με μικρότερη
συχνότητα
Όταν στο ΗΚΓ παρατηρούνται βηματοδοτικές εκπολώσεις σε άνισα χρονικά
διαστήματα (άρρυθμη βηματοδοτική λειτουργία) ή βηματοδότηση με συχνότητα
μικρότερη της αναμενόμενης, υπάρχουν τα παρακάτω ενδεχόμενα:
 εξάντληση της μπαταρίας,
 υπερβολική αίσθηση (υπερευαισθησία) με αποτέλεσμα ο βηματοδότης κατά
διαστήματα να αναστέλλεται από τα κύματα Τ, ή από μυϊκά δυναμικά. Στην
περίπτωση που ο βηματοδότης αναστέλλεται λόγω αίσθησης κυμάτων Τ, τότε
το διάστημα από την κορυφή του κύματος Τ μέχρι την επόμενη βηματοδοτική
συστολή είναι ίσο με το διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών βηματοδοτικών
συστολών που έχουν την προβλεπόμενη απόσταση (με βάση τη συχνότητα
ρύθμισης του βηματοδότη).
 προγραμματισμένη λειτουργία υστέρησης, όταν υπάρχουν αυτόχθονες
εκπολώσεις των κοιλιών.
αρχή

Παροδική αναστολή της βηματοδοτικής δραστηριότητας σε 24ωρη
ΗΚΓ καταγραφή
Όταν σε καταγραφή Holter παρατηρείται για μικρό χρονικό διάστημα παροδική
αναστολή της βηματοδοτικής δραστηριότητας, δηλαδή απουσία των αναμενόμενων
(λόγω απουσίας αυτόχθονων QRS) βηματοδοτικών spikes για μικρό χρονικό
διάστημα, πχ μερικών δευτερολέπτων, τότε μπορεί να πρόκειται για:
 αναστολή της εκπόλωσης του βηματοδότη από αίσθηση μυϊκών δυναμικών σε
φάση σωματικής δραστηριότητας. Τα μυϊκά δυναμικά συχνά διακρίνονται και
στην καταγραφή του Holter σαν μία «τρομώδης» εμφάνιση της ισοηλεκτρικής
γραμμής
 παροδική ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή πχ από κινητό τηλέφωνο, φούρνο
μικροκυμάτων,
 κάκωση καλωδίου με επακόλουθη βλάβη στη μόνωσή του που επιφέρει
αυξημένη αίσθηση μυϊκών δυναμικών.
αρχή

Προσωρινή βηματοδότηση
Γενικά χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις σοβαρής βραδυκαρδιακής διαταραχής του
ρυθμού που προκαλεί:
 συμπτώματα,
 αιμοδυναμική αποσταθεροποίηση ή κίνδυνο απότομης επιδείνωσης,
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εφόσον αναμένεται ότι αυτή η κατάσταση είναι πιθανώς προσωρινή και μπορεί να
διορθωθεί με την αντιμετώπιση του αιτίου.

Διαφλέβια προσωρινή βηματοδότηση ( transvenous temporary
pacing)
Κατά κανόνα χρησιμοποιείται η διαφλέβια προσωρινή βηματοδότηση ( transvenous
temporary pacing) με την εισαγωγή βηματοδοτικού καλωδίου μέσω μίας κεντρικής
φλέβας.
αρχή

Διαδερμική βηματοδότηση (transcutaneous pacing)
Σε επείγουσες περιπτώσεις μπορεί να εφαρμοσθεί η διαδερμική βηματοδότηση
(transcutaneous pacing) μέσω ηλεκτροδίων που τοποθετούνται στο θώρακα, σε
περιπτώσεις σοβαρής συμπωματικής βραδυκαρδίας οποιασδήποτε αιτιολογίας που
προκαλεί αιμοδυναμική αποσταθεροποίηση (πχ υπόταση, συμπτώματα οξείας
καρδιακής ανεπάρκειας), σαν "γέφυρα" μέχρι να γίνει η προσωρινή διαφλέβια
βηματοδότηση.
Σε περίπτωση οξέος εμφράγματος μπορεί να εμφανισθεί βραδυκαρδία είτε
φλεβοκομβική, ή από κολποκοιλιακό αποκλεισμό. Η φλεβοκομβική βραδυκαρδία
συνήθως δεν χρειάζεται αντιμετώπιση, εκτός αν είναι αρκετά έντονη, ώστε προκαλεί
αιμοδυναμική αποσταθεροποίηση. Ο κολποκοιλιακός αποκλεισμός μπορεί να είναι
από διαταραχή στον κολποκοιλιακό κόμβο (κκ), ή στο υποκομβικό σύστημα αγωγής.
Στα πλαίσια οξέος εμφράγματος ο κολποκοιλιακός αποκλεισμός στο επίπεδο του
κκ παρατηρείται συνήθως σε κατώτερα ή οπίσθια εμφράγματα, με υπεύθυνη τη
δεξιά στεφανιαία αρτηρία [RCA] στο 90% των περιπτώσεων και την περισπωμένη
αρτηρία [LCX] στο 10 %. Συχνότερα παρουσιάζεται με τη μορφή, πρώτου βαθμού
κολποκοιλιακού αποκλεισμού, ή κολποκοιλιακού αποκλεισμού τύπου Mobitz I (και
σπανιότερα με μορφή Mobitz II, ή πλήρους κολποκοιλιακού αποκλεισμού). Συνήθως
στο οξύ έμφραγμα ο κολποκοιλιακός αποκλεισμός στο επίπεδο του κόμβου είναι
καλοήθους προγνώσεως, παροδικός και σχεδόν ποτέ δεν θα χρειασθεί μόνιμος
βηματοδότης, ενώ όταν έχει τη μορφή αποκλεισμού πρώτου βαθμού, ή Mobitz I
σπάνια χρειάζεται προσωρινός βηματοδότης (μόνο όταν προκαλείται σοβαρή και
επίμονη βραδυκαρδία με κίνδυνο αιμοδυναμικής αποσταθεροποίησης).
Αντίθετα, στα πλαίσια οξέος εμφράγματος, ο κολποκοιλιακός αποκλεισμός σε
επίπεδο χαμηλότερο από αυτό του κόμβου (υποκομβικός- infranodal
atrioventricular block), συνήθως σχετίζεται με προσθιοδιαφραγματικά ή πρόσθια
εμφράγματα με υπεύθυνη απόφραξη στον πρόσθιο κατιόντα κλάδο [LAD] ).
Συνήθως εκδηλώνεται ως αποκλεισμός Mobitz II ή τρίτου βαθμού και σχετίζεται με
επιβάρυνση της πρόγνωσης, επειδή συνήθως υποδηλώνει έμφραγμα μεγάλης
έκτασης. Συνήθως είναι παροδικός και συχνά χρειάζεται προσωρινή βηματοδότηση
ενώ αν επιμένει (γεγονός που συμβαίνει λιγότερο συχνά), τότε εμφυτεύεται μόνιμος
βηματοδότης.
Γενικός κανόνας : Υψηλού βαθμού κολποκοιλιακός αποκλεισμός, όπως ο δεύτερου
βαθμού Mobitz II και ο τρίτου βαθμού (πλήρης) χρειάζεται προσωρινή βηματοδότηση
στα πλαίσια της οξείας φάσης κάθε είδους εμφράγματος είτε προσθίου τοιχώματος
(στην περιοχή του LAD), είτε κατωτέρου τοιχώματος (στην περιοχή της RCA).
15

αρχή

Προσωρινή βηματοδότηση σε οξύ έμφραγμα
Απαιτείται σε:
Νεοεμφανιζόμενο διδεσμιδικό αποκλεισμό (αποκλεισμό δεξιού σκέλους με πρόσθιο
ή οπίσθιο αριστερό ημισκελικό αποκλεισμό) και σε περίπτωση εναλλασσόμενου
αποκλεισμού σκέλους (alternating bundle branch block), όπου δηλ παρατηρείται κατά
διαστήματα αποκλεισμός αριστερού σκέλους σε εναλλαγή με άλλες περιόδους στις
οποίες υπάρχει αποκλεισμός δεξιού σκέλους.
Νεοεμφανιζόμενος διδεσμιδικός ή εναλλασσόμενος αποκλεισμός αποτελούν
ενδείξεις ισχαιμίας στο μεσοκοιλιακό διάφραγμα και η προσωρινή βηματοδότηση
απαιτείται, επειδή υπάρχει κίνδυνος εξέλιξης σε πλήρη κολποκοιλιακό αποκλεισμό.
Σοβαρή βραδυκαρδία (που τείνει να αποσταθεροποιήσει αιμοδυναμικά τον ασθενή)
οποιασδήποτε αιτίας, που παραμένει παρά τη θεραπεία με ατροπίνη, σε έμφραγμα
οποιασδήποτε περιοχής της καρδιάς αποτελεί ένδειξη προσωρινού βηματοδότη.
αρχή

Άλλες ενδείξεις προσωρινής βηματοδότησης
Εκτός αυτών που αναφέρθηκαν για περιπτώσεις οξέος εμφράγματος:
Οξεία βραδυκαρδία αιμοδυναμικά σημαντική που προκαλεί:
 συμπτώματα, ή
 πλήρη κολποκοιλιακό αποκλεισμό με κοιλιακό ρυθμό διαφυγής,
όταν η διαταραχή του ρυθμού αποδίδεται σε αιτία που μπορεί να αντιμετωπισθεί και
να αρθεί, όπως σε περιπτώσεις επίδρασης φαρμάκων (πχ τοξικότητα από διγοξίνη, βαναστολείς, βεραπαμίλη, διλτιαζέμη, αντιαρρυθμικά), σε ηλεκτρολυτικές διαταραχές
(πχ υπερκαλιαιμία), σε περιπτώσεις μυοκαρδίτιδας ή νόσου του Lyme.
Ασυστολία.
Δεξιό καρδιακό καθετηριασμό σε ασθενείς με προϋπάρχοντα αποκλεισμό του
αριστερού σκέλους (LBBB), λόγω του κινδύνου τραυματισμού του δεξιού σκέλους
κατά τον καθετηριασμό, με επακόλουθο πλήρη κολποκοιλιακό αποκλεισμό επί
εδάφους προϋπάρχοντος LBBB,
Νεοεμφανιζόμενος αποκλεισμός σκέλους ή κολποκοιλιακός αποκλεισμός (ακόμα
και πρώτου βαθμού) σε ασθενείς με ενδοκαρδίτιδα ιδιαίτερα της αορτικής
βαλβίδας (επειδή μπορεί η προσβολή του ερεθισματαγωγού συστήματος από τη
λοίμωξη να εξελιχθεί σε πλήρη κολποκοιλιακό αποκλεισμό),
Αγγειοπλαστική σε σύμπλοκη βλάβη (δηλαδή "δύσκολη βλάβη") στη δεξιά
στεφανιαία αρτηρία (αφού αιματώνει τον κολποκοιλιακό κόμβο στο 90% των
ατόμων,
Ανάταξη κολπικής μαρμαρυγής ή κολπικού πτερυγισμού σε άτομα με σύνδρομο
νοσούντος φλεβοκόμβου (επειδή υπάρχει κίνδυνος μεγάλης παύλας ή σοβαρής
βραδυκαρδίας μετά την ανάταξη) . Σε αυτή την περίπτωση συχνά αντί για διαφλέβια
προσωρινή βηματοδότηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί διαδερμική
Κατάλυση του μεσοκοιλιακού διαφράγματος με έγχυση αλκοόλης (alcohol septal
ablation) σε ασθενείς με υπερτροφική αποφρακτική μυοκαρδιοπάθεια, λόγω του
κινδύνου εμφάνισης πλήρους κολποκοιλιακού αποκλεισμού κατά την επέμβαση.
Καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις εφαρμόζεται προσωρινή βηματοδότηση με
επικαρδιακά κολπικά και κοιλιακά ηλεκτρόδια για να βελτιστοποιείται κατά το
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δυνατόν η καρδιακή παροχή κατά την αποσύνδεση από την εξωσωματική
κυκλοφορία και για προστασία από ενδεχόμενη εμφάνιση μετεγχειρητικού
κολποκοιλιακού αποκλεισμού στο επίπεδο του κόμβου, ιδιαίτερα μάλιστα σε
περιπτώσεις βαλβιδικής χειρουργικής.
Διαδερμική εμφύτευση αορτικής βαλβίδας ή σε διαδερμική βαλβιδοπλαστική
της αορτικής με μπαλόνι, τοποθετείται πρώτα προσωρινός βηματοδότης, επειδή
εφαρμόζεται ταχεία βηματοδότηση κατά την έκπτυξη του μπαλονιού και την
εμφύτευση της βαλβίδας.
αρχή

Συσκευές που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές στη
βηματοδοτική συσκευή
Οικιακές συσκευές: φούρνος μικροκυμάτων, δέκτες τηλεόρασης, ραδιόφωνα,
στερεοφωνικά, ηλεκτρικές σκούπες, ηλεκτρικές κουβέρτες, σεσουάρ, ηλεκτρικές
ξυριστικές μηχανές, μηχανές κήπου, τοστιέρες, ηλεκτρικά μαχαίρια, μίξερ,
Αυξημένου κινδύνου συσκευές για παρεμβολές
Αντικλεπτικά μηχανήματα εμπορικών καταστημάτων, μεταλλικοί ανιχνευτές
Παλαιότερα κινητά τηλέφωνα ακτινοβολίας > 3 watt
Bluetooth® ακουστικά δεν ενοχοποιούνται, MP3 players να απέχουν 3 εκ. την
περιοχή εμφύτευσης. Τα ακουστικά μηχανημάτων ήχου να μην ακουμπούν την
περιοχή εμφύτευσης. Η λιθοτριψία με υπερήχους μπορεί να κάνει παρεμβολές.
Μαγνητική τομογραφία μπορεί να κάνει παρεμβολές όπως και οποιοδήποτε μέταλλο
που έχει μαγνητιστεί και έρθει στη συνέχεια σε επαφή με την περιοχή εμφύτευσης.
Επίσης βαριά μηχανήματα που έχουν ισχυρούς ηλεκτροκινητήρες.
Ηλεκτρογεννήτριες. Ακτινοθεραπεία. Ενδοσκοπικά χάπια. Ανιχνευτές μετάλλων.
Αντιγραφικά μηχανήματα. Υπολογιστές. Γραφομηχανές. Κεραίες κινητής τηλεφωνίας
αρχή

Κινητά τηλέφωνα
Ειδικότερα για τα κινητά τηλέφωνα, έξυπνα κινητά, tablets κλπ αναφέρονται τα
παρακάτω:
 Όσοι έχουν τοποθετήσει βηματοδότη ή εμφυτεύσιμο απινιδωτή στην καρδιά
τους, πρέπει να φροντίζουν να διατηρούν σε απόσταση ασφαλείας το
«έξυπνο» κινητό τους, κρατώντας το στο αντίθετο αυτί και προσέχοντας να
μην φυλάνε το κινητό στην τσέπη τους πάνω από την καρδιά, σύμφωνα με μια
νέα γερμανική επιστημονική έρευνα.
 Μια δεύτερη καναδική μελέτη προειδοποιεί τους κατόχους βηματοδότη ή
απινιδωτή να αποφεύγουν να στέκονται κάτω από καλώδια ηλεκτρικού που
μεταφέρουν ρεύμα υψηλής ισχύος.
Οι δύο μελέτες, που παρουσιάσθηκαν σε συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας
Καρδιολογίας στο Μιλάνο της Ιταλίας, δείχνουν ότι αν ο ασθενής θέλει να αποφύγει
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επώδυνες και δυσάρεστες εκπλήξεις, όπως τη διακοπή λειτουργίας του βηματοδότη ή
του απινιδωτή, πρέπει να προσέχει πώς χειρίζεται το κινητό του.
Οι κατασκευαστές κινητών και οι αρμόδιες εποπτικές Αρχές, όπως η Υπηρεσία
Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ, συστήνουν μια απόσταση ασφαλείας της
τάξης των 15 έως 20 εκατοστών μεταξύ του βηματοδότη και του κινητού. Η σύσταση
αυτή βασίζεται σε μελέτες που έγιναν πριν από μια δεκαετία, όταν ακόμη δεν είχαν
εμφανισθεί τα «έξυπνα» κινητά (smartphones).
Η πρώτη έρευνα, με επικεφαλής τον καρδιολόγο Κάρστεν Λένερτς του Γερμανικού
Καρδιολογικού Κέντρου του Μονάχου, μελέτησαν τις πιθανές επιπτώσεις του
‘έξυπνου' κινητού στις ηλεκτρονικές συσκευές που υποβοηθούν την καρδιά. Η
μελέτη έγινε με τρία διαφορετικά κινητά (Samsung Galaxy, Nokia Lumia και HTC
One) σε 308 ασθενείς (147 με βηματοδότη και 161 με εμφυτευμένο απινιδωτή), ενώ
παράλληλα οι ασθενείς υποβάλλονταν σε συνεχή ηλεκτροκαρδιογραφήματα για να
εντοπισθεί τυχόν παρεμβολή από τα κινητά στις καρδιολογικές συσκευές.
Διαπιστώθηκε μια τέτοια δυνητικά επικίνδυνη παρεμβολή σε έναν ασθενή από τους
308 (ποσοστό 0,3%), ο απινιδωτής του οποίου μπέρδεψε τα ηλεκτρομαγνητικά
σήματα του κινητού με τα ηλεκτρικά σήματα της καρδιάς.
Όπως είπε ο Λένερτς, «οι βηματοδότες μπορεί λανθασμένα να ανιχνεύσουν την
ηλεκτρονική παρεμβολή από τα έξυπνα κινητά ως καρδιακά σήματα, με συνέπεια να
σταματήσουν προσωρινά να λειτουργούν, πράγμα που μπορεί να επιφέρει συγκοπή
στην καρδιά του ασθενούς. Στην περίπτωση των εμφυτεύσιμων απινιδωτών, μπορεί
να προκληθεί επώδυνο σοκ».
Οι πιο επικίνδυνες στιγμές για ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή από το κινητό είναι
όταν ο ασθενής καλεί κάποιον και το τηλέφωνό του συνδέεται στο δίκτυο και όχι
όταν μιλά. Ο Λένερτς επεσήμανε πως δεν είναι συχνό φαινόμενο μια τέτοια
παρεμβολή, αλλά μπορεί να συμβεί, συνεπώς πρέπει ο ασθενής να προσέχει και να
μην πλησιάζει το τηλέφωνό του στην περιοχή της καρδιάς του.
Στη δεύτερη μελέτη οι ερευνητές, με επικεφαλής την καρδιολόγο Κάτια Ντίρντα του
Καρδιολογικού Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου του Μόντρεαλ, εξέθεσαν 21
βηματοδότες και 19 εμφυτεύσιμους απινιδωτές από πέντε διαφορετικούς
κατασκευαστές σε ηλεκτρικά πεδία υψηλής ισχύος (έως 20 kV/m). Η έρευνα έγινε
λόγω ανησυχιών για τους ασθενείς με τέτοιες συσκευές, όταν αυτοί περνούν πεζοί ή
με το ποδήλατό τους κάτω ή δίπλα από γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής ισχύος
ή όταν εργάζονται (π.χ. ως συντηρητές ή καθαριστές) σε τέτοιους υποσταθμούς.
Σύμφωνα με τη Ντίρντα, πράγματι αυτά τα ισχυρά ηλεκτρικά πεδία μπορούν να
προκαλέσουν παρεμβολές στις συσκευές της καρδιάς. Αν και το πρόβλημα δεν είναι
σημαντικό, προφυλάξεις πρέπει να λαμβάνονται. Όπως ανέφερε, «δεν υπάρχει
ανάγκη οι ασθενείς με βηματοδότη ή απινιδωτή να αποφεύγουν να περάσουν κάτω
από γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής ισχύος, όμως θα πρέπει να αποφεύγουν να
στέκονται κάτω από αυτές. Το πέρασμα κοντά από τους πυλώνες αλλά όχι ανάμεσά
τους περιορίζει περισσότερο την έκθεση στο ηλεκτρικό πεδίο».
Εξάλλου, σύμφωνα με τους ερευνητές, αν κανείς βρίσκεται μέσα σε αυτοκίνητο, αυτό
λειτουργεί σαν «κλωβός Φαραντέι», προστατεύοντας όσους βρίσκονται στο όχημα,
συνεπώς δεν υπάρχει πρόβλημα να οδηγήσει κανείς ακόμη και κάτω από γραμμές
υψηλής ισχύος. Τέλος, για τις κανονικές γραμμές που μεταφέρουν το ρεύμα στα
σπίτια και δεν είναι υψηλής ισχύος, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, καθώς το
ηλεκτρικό πεδίο που παράγουν, είναι πολύ χαμηλό.
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Ερωτήσεις ασθενών για τη βηματοδότηση
Ποιοι είναι οι φυσιολογικοί παλμοί της καρδιάς;
Η καρδιά μας χτυπάει με ένα αριθμό παλμών το λεπτό, στέλνοντας αίμα με οξυγόνο
και διάφορα άλλα θρεπτικά συστατικά σε όλα τα όργανα του σώματος, που
καθορίζεται από μία ομάδα καρδιακών κυττάρων που βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο
σημείο της καρδιάς μας και αποτελεί τον φυσικό μας βηματοδότη, τον φλεβόκομβο.
Ο αριθμός αυτός των παλμών είναι ελαφρά διαφορετικός από άνθρωπο σε άνθρωπο
και κυμαίνεται. Σε πλήρη ηρεμία είναι συνήθως 60 – 70 / λεπτό, αλλά σε κάποιους
μπορεί να είναι και 50 / λεπτό, χωρίς υποχρεωτικά να είναι αθλητές. Στον ύπνο
μάλιστα συχνά φθάνει τους 40 ή και χαμηλότερα, χωρίς αυτό να είναι παθολογικό.
Προς τα άνω, ο αριθμός των παλμών εύκολα φθάνει ψηλά, είτε λόγω
συναισθηματικών ερεθισμάτων ή από κόπωση. Για να έχετε μία ένδειξη του πόσο
ψηλά μπορεί να ανέβουν οι παλμοί μας, σε περίπτωση δοκιμασίας κοπώσεως σε
άτομο 30 ετών φθάνουμε τους 180 με 190 παλμών / λεπτό ενώ σε ηλικία 60 ετών,
τους 150 με 160 παλμών / λεπτό.
Υπάρχουν κάποιες παθολογικές καταστάσεις, που ο φυσικός μας βηματοδότης δεν
λειτουργεί σωστά, ή λειτουργεί σωστά αλλά δεν μπορεί να εξαπλωθεί το ερέθισμά
του στην καρδιά. Τότε πρέπει να τοποθετήσουμε ένα τεχνητό βηματοδότη, που θα
αναλάβει να παράγει αυτό το ερέθισμα και να το μεταφέρει στην καρδιά μας.
αρχή

Πότε χρειάζομαι βηματοδότη;
Όταν για κάποιο λόγο η ομαλή λειτουργία του φλεβοκόμβου διαταραχθεί ή σε κάποιο
σημείο του το ηλεκτρικό κύκλωμα της καρδιάς φθαρεί, δημιουργούνται προβλήματα
στην ομαλή «ηλεκτρική» λειτουργία της καρδιάς. Έτσι η καρδιά αρχίζει να συσπάται
με πολύ λιγότερους παλμούς από τους φυσιολογικούς (συνήθως κάτω από 50 το
λεπτό) πράγμα που μπορεί να συμβαίνει όλη την ημέρα, για ώρες ή και μόνο για λίγα
δευτερόλεπτα. Τότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν διάφορα συμπτώματα τα πιο
συνηθισμένα από τα οποία είναι η λιποθυμία, η αιφνίδια ζάλη και η εύκολη κόπωση
που είναι αποτέλεσμα της κακής αιμάτωσης των οργάνων του σώματος λόγω των
χαμηλών παλμών της καρδιάς.
Σε αυτές τις περιπτώσεις έρχεται να δώσει οριστική λύση ο βηματοδότης, ο οποίος
είναι μια συσκευή που συνήθως αποτελείται από μια μπαταρία μεγέθους
σπιρτόκουτου και 1 ή 2 καλώδια τα οποία τοποθετούνται με ειδικό τρόπο στις
κοιλότητες της καρδιάς. Η λειτουργία του βασίζεται στην ικανότητά του να ανιχνεύει
πότε η καρδιά δεν παράγει το φυσιολογικό της ηλεκτρικό ερέθισμα και τότε να
ενεργοποιείται και να «καλύπτει» αυτό το κενό.
αρχή
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Πώς τοποθετείται ο βηματοδότης;
Η τοποθέτηση ενός μόνιμου βηματοδότη είναι μια μικρή χειρουργική πράξη και
επομένως πρέπει να τηρούνται αυστηρά όλοι οι κανόνες αντισηψίας κατά την
διάρκεια της επέμβασης προκειμένου να μην υπάρχουν μολύνσεις στο τραύμα. Πριν
την επέμβαση χορηγείται ενδοφλεβίως προληπτικά αντιβίωση. Η επέμβαση
πραγματοποιείται στο αιμοδυναμικό εργαστήριο του νοσοκομείου όπου γίνονται οι
στεφανιογραφίες.
Στην αρχή γίνεται επιμελής καθαρισμός του δέρματος και τοπική αναισθησία στο
σημείο που θα τοποθετηθεί η μπαταρία του βηματοδότη, στον θώρακα κάτω από την
αριστερή κλείδα συνήθως. Στη συνέχεια δημιουργείται κάτω από το δέρμα η θέση
που θα μπει η μπαταρία και η οποία ονομάζεται «θήκη» του βηματοδότη. Έπειτα
βρίσκουμε μια μεγάλη φλέβα που βρίσκεται κάτω από την κλείδα και μέσα από αυτή
με ειδικό τρόπο (με την βοήθεια της κάμερας του εργαστηρίου) προωθούμε στις
καρδιακές κοιλότητες και σταθεροποιούμε ένα ή δύο ειδικά λεπτά καλώδια, τα οποία
στη συνέχεια συνδέονται στην μπαταρία του βηματοδότη. Τα καλώδια αυτά είναι οι
αισθητήρες του βηματοδότη και ταυτόχρονα το μέσο για να δίνει ηλεκτρικό ερέθισμα
στην καρδιά όταν αυτή το χρειάζεται.
Όλη η διαδικασία γίνεται με τοπική αναισθησία και ορισμένες φορές με την χρήση
κάποιου αγχολυτικού φαρμάκου και σε γενικές γραμμές είναι ανώδυνη. Σπάνια
χρειάζεται η χορήγηση μέθης ή γενικής αναισθησίας και αυτό συμβαίνει όταν ο
ασθενής δεν είναι δυνατόν να συνεργαστεί και είναι ανήσυχος.
αρχή

Πόσο διαρκεί η τοποθέτηση;
Η τοποθέτηση του βηματοδότη διαρκεί συνήθως μία έως μιάμιση ώρα. Μετά το τέλος
της επέμβασης ο ασθενής πηγαίνει στο κρεβάτι του όπου όμως θα πρέπει να
παραμείνει ξαπλωμένος για τουλάχιστον 12 ώρες. Ο λόγος είναι ότι υπάρχει κίνδυνος
να μετακινηθούν τα καλώδια τις πρώτες ώρες μετά την επέμβαση και εφόσον γίνει
αυτό (πράγμα πολύ σπάνιο) θα πρέπει να επαναληφθεί η αρχική διαδικασία και να
ξανανοίξουμε το τραύμα. Ο ασθενής συνήθως φεύγει για το σπίτι του την επόμενη
ημέρα και θα χρειαστεί να επανέλθει μετά από 6-7 μέρες για την αφαίρεση των
ραμμάτων στο τραύμα του δέρματος.
αρχή

Υπάρχουν επιπλοκές;
Οι επιπλοκές που σχετίζονται με την τοποθέτηση του βηματοδότη είναι γενικά
σπάνιες. Διακρίνονται σε αυτές που αφορούν σε αυτή καθαυτή την επέμβαση και σε
αυτές που αφορούν στον βηματοδότη μακροπρόθεσμα. Στην πρώτη κατηγορία
περιλαμβάνονται η τρώση των φλεβών μέσα από τις οποίες οδηγούμε τα καλώδια του
βηματοδότη στις καρδιακές κοιλότητες και η τρώση της ίδιας της καρδιάς και η
συλλογή αίματος γύρω από αυτήν, επιπλοκές που είναι εξαιρετικά σπάνιες. Από τις
μακροπρόθεσμες επιπλοκές η πιο σημαντική και ίσως μοναδική είναι η μόλυνση από
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κάποιο μικρόβιο, της θήκης κάτω από το δέρμα όπου βρίσκεται η μπαταρία. Στην
περίπτωση αυτή συνήθως απαιτείται μακρόχρονη αντιβίωση και αλλαγή της θήκης,
με δημιουργία μιας καινούργιας μακριά από το σημείο της μόλυνσης

Πώς παρακολουθούμε τη σωστή λειτουργία του βηματοδότη;
Χρησιμοποιώντας έναν ειδικό υπολογιστή που μπορεί να «επικοινωνήσει» με τον
βηματοδότη (η μέθοδος αυτή λέγεται τηλεμετρία), είναι δυνατόν να ελέγχεται ανά
πάσα στιγμή η σωστή ή μη λειτουργία του βηματοδότη, να τροποποιούνται εφόσον
χρειάζεται οι ρυθμίσεις του, καθώς και να μελετάται ο καρδιακός ρυθμός του ασθενή
καθώς ο βηματοδότης έχει και δυνατότητα λειτουργίας ως Holter ρυθμού. H
παρακολούθηση του βηματοδότη γίνεται συνήθως κάθε 6 ή 12 μήνες. Με την
τηλεμετρία διαπιστώνουμε επίσης την διάρκεια ζωής της μπαταρίας και έτσι έγκαιρα
μπορούμε να προγραμματίσουμε την αντικατάστασή της.
αρχή

Πόσο κρατάει η μπαταρία του βηματοδότη;
Οι τελευταίας τεχνολογίας βηματοδότες που χρησιμοποιούμε έχουν βελτιωθεί κατά
πολύ όσον αφορά στην διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Συνήθως η μπαταρία τους
κρατάει κατά μέσο όρο περίπου 6 έως 10 χρόνια, αναλόγως πόσο συχνά δουλεύει ο
βηματοδότης δηλαδή πόσο πολύ τον χρειάζεται ο ασθενής και πόσο δυνατά δίνει τα
ερεθίσματα (ο καρδιολόγος Ευάγγελος Παπαστεριάδης παρουσίασε περίπτωση
εμφύτευσης βηματοδότη σε γυναίκα που ο βηματοδότης της λειτουργούσε για 32
χρόνια).
αρχή

Πώς γίνεται η αντικατάσταση της μπαταρίας;
Με τοπική αναισθησία αφαιρείται η παλιά μπαταρία και τοποθετείται η νέα μπαταρία
στην ήδη υπάρχουσα θήκη του βηματοδότη, αφού πρώτα συνδεθεί με τα καλώδια
βηματοδότησης που ήδη υπάρχουν τοποθετημένα από την προηγούμενη φορά. Είναι
μια εύκολη διαδικασία που διαρκεί περίπου 30 λεπτά. Ο ασθενής συνήθως φεύγει στο
σπίτι του σε λίγες ώρες και επανέρχεται σε 6-7 ημέρες για την αφαίρεση των
ραμμάτων.
αρχή

Θα φαίνεται η τομή στον θώρακα;
Συνήθως χρησιμοποιούμε ειδικές ενδοδερμικές ραφές και βελτιώνουμε με αυτόν τον
τρόπο κατά πολύ το αισθητικό αποτέλεσμα της επέμβασης.
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Υπάρχει κάτι που πρέπει να προσέχω με τον βηματοδότη;
Οι τελευταίας τεχνολογίας βηματοδότες έχουν τόσο πολύ εξελιχθεί ώστε πλέον δεν
υπάρχει σχεδόν κανένας περιορισμός για την χρήση συσκευών που δυνητικά θα
μπορούσαν να επηρεάσουν την λειτουργία τους. Έτσι οι ασθενείς μπορούν χωρίς
κανένα πρόβλημα να χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο και το μόνο πρακτικά που
πρέπει να αποφεύγουν είναι να βρίσκονται πολύ κοντά σε ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά
πεδία (όπως κεραίες τηλεφωνίας, μαγνητικός τομογράφος). Τελευταία έχουν
εξελιχθεί βηματοδότες που είναι συμβατοί με την χρήση μαγνητικής τομογραφίας και
επομένως οι ασθενείς μπορούν να μπουν στον μαγνητικό τομογράφο χωρίς
πρόβλημα.
αρχή

Βηματοδοτικό σύστημα χωρίς καλώδια
Μετά τα πρώτα ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε μελέτες με πειραματόζωα, τα αρχικά
δεδομένα των μελετών σε ανθρώπους κατέδειξαν ότι οι βηματοδότες άνευ καλωδίων
αποτελούν μια αποτελεσματική και υποσχόμενη θεραπευτική επιλογή
Παρά το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η θεραπεία των καρδιακών αρρυθμιών μέσω
της τοποθέτησης μόνιμου βηματοδότη έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια,
χαρακτηρίζεται ακόμα από ένα σχετικά σημαντικό ποσοστό επιπλοκών σχετιζόμενων
κυρίως με την εμφύτευση του διαφλέβιου καλωδίου (πχ πνευμοθώρακας, θραύση ή
παρεκτόπιση ηλεκτροδίου, λοιμώξεις κτλ). Πρόσφατα, ένα μικροσκοπικού μεγέθους,
πλήρως εμφυτεύσιμο στη δεξιά κοιλία βηματοδοτικό σύστημα άνευ καλωδίων έχει
αναπτυχθεί, εναλλακτικά του παραδοσιακού βηματοδοτικού συστήματος
προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα παραπάνω προβλήματα.
Μέχρι σήμερα, έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται στην κλινική πράξη δύο
τύποι τέτοιων βηματοδοτών χωρίς καλώδια: Το σύστημα Nanostim™ Leadless
Pacemaker System (LCP) (St. Jude Medical) και, πιο πρόσφατα, το σύστημα Micra™
Transcatheter Pacing System (TPS) (Medtronic). Οι συσκευές αυτές είναι σημαντικά
μικρότερες συγκριτικά με τους παραδοσιακούς διαφλέβιους βηματοδότες (σημ. για το
Nanostim και το Micra: ογκος 1cm3 και διαστάσεις 41.4 x 5.99mm, και όγκος
0.8cm3 και διαστάσεις 25.9 x 6.7mm αντίστοιχα) ενώ ζυγίζουν μόλις 2g. Επί του
παρόντος και τα δύο αυτά συστήματα είναι κατάλληλα μόνο για ασθενείς με ένδειξη
εμφύτευσης μονοεστιακού βηματοδότη (VVI/VVIR). Οι συσκευές αυτές λειτουργούν
με μπαταρίες λιθίου οι οποίες έχουν διάρκεια ζωής 10 περίπου έτη. Ο τρόπος
καθήλωσης του βηματοδότη στην καρδιά είναι διαφορετικός στα δύο συστήματα,
καθώς η συσκευή LCP ‘’βιδώνεται’’ στο μυοκαρδιακό τοίχωμα, ενώ η TPS
στερεώνεται στις μυοκαρδιακές δοκίδες του τοιχώματος της δεξιάς κοιλίας μέσω 4
αυτοεκτυσόμενων αγκιστροειδών προσεκβολών από νιτινόλη. Οι συσκευές διαθέτουν
δύο ηλεκτρόδια, ένα στο άπω άκρο το οποίο έχει το ρόλο της καθόδου και ένα
δακτυλιοειδές ηλεκτρόδιο (άνοδος) στο μεταλλικό περίβλημα του βηματοδότη. Η
μακροχρόνια παρακολούθηση και ο προγραμματισμός της συσκευής γίνεται με
τηλεμετρία. Το εγγύς άκρο της συσκευής, τέλος, διαθέτει ένα μηχανισμό που
επιτρέπει την επανασύλληψη και απόσυρση του βηματοδότη από το τοίχωμα, σε
περίπτωση που χρειαστεί επανατοποθέτηση της συσκευής κατά τη διαδικασία της
εμφύτευσης ή αν για οποιοδήποτε λόγω χρειαστεί να αφαιρεθεί η συσκευή. Παρόλα
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αυτά μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια της
αφαίρεσης του συστήματος μεγάλο χρονικό διάστημα μετά από την εμφύτευση.
Η επέμβαση και στις δύο περιπτώσεις πραγματοποιείται στο εργαστήριο
ηλεκτροφυσιολογίας υπό ακτινοσκόπηση, δια της μηριαίας φλέβας με τοπική
αναισθησία. Ο βηματοδότης βρίσκεται στην κορυφή ενός ειδικού οδηγού καθετήρα ο
οποίος προωθείται υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση διαφλεβίως μέχρι τη δεξιά κοιλία.
Μετά την καταγραφή ικανοποιητικών βηματοδοτικών παραμέτρων ακολουθεί η
καθήλωση στο μυοκάρδιο. Αν οι παράμετροι βηματοδότησης δεν είναι
ικανοποιητικές ο βηματοδότης δύναται να επανατοποθετηθεί σε άλλο σημείο.
Μετά τα πρώτα ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε μελέτες με πειραματόζωα, τα αρχικά
δεδομένα των μελετών σε ανθρώπους κατέδειξαν ότι οι βηματοδότες άνευ καλωδίων
αποτελούν μια αποτελεσματική και υποσχόμενη θεραπευτική επιλογή για τους
ασθενείς που χρήζουν εμφύτευσης μόνιμου βηματοδότη. Η μελέτη LEADLESS
υπήρξε μια προοπτική, πολυκεντρική, μη-τυχαιοποιημένη μελέτη η οποία έλαβε χώρα
σε 3 ευρωπαϊκά κέντρα από τον Δεκέμβριο του 2012 μέχρι τον Απρίλιο του 2013, και
συμπεριέλαβε 33 ασθενείς στους οποίους εμφυτεύθηκε το σύστημα LCP. Η επιτυχία
εμφύτευσης ήταν 97% (n = 32), ενώ η συχνότητα της μη-εμφάνισης επιπλοκών ήταν
94%. Οι παράμετροι βηματοδότησης ήταν συγκρίσιμες με αυτές που καταγράφονται
στους κλασικούς βηματοδότες και παρέμειναν αμετάβλητες κατά τη μακροχρόνια
παρακολούθηση. Σε εξέλιξη βρίσκονται δύο μεγάλες μελέτες, η LEADLESS II trial
και η Micra Transcatheter Pacing System, οι οποίες στοχεύουν να συμπεριλάβουν
600 και 780 ασθενείς αντίστοιχα. Τα πρώτα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά όσον
αφορά στην ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα, ωστόσο τα τελικά αποτελέσματα
αναμένονται το 2016. Υπάρχουν βέβαια και μειονεκτήματα: μέχρι τώρα
βηματοδοτείται μόνο η δεξιά κοιλία, αν εξαντληθεί η μπαταρία τι θα την κάνουμε τη
συσκευή και αν είναι μέσα στο πρώτο χρόνο, εύκολα αφαιρείται, τι γίνεται όμως στα
5, 10, 15 χρόνια ανάλογα με τη ζωή της μπαταρίας, δεν το γνωρίζουμε. Το θηκάρι
που χρησιμοποιούμε είναι μεγάλο (18F), η τηλεμετρία της συσκευής είναι ακόμα σε
ανάπτυξη και δεν έχουμε ακόμα διπλές τυφλές μελέτες.
Επιπλέον των παραπάνω, το βασισμένο στην τεχνολογία των υπερήχων σύστημα
WiCS™ (Wireless Cardiac Stimulation; EBR Systems), φιλοδοξεί να αποτελέσει μια
εναλλακτική λύση στην\ θεραπεία επανασυγχρονισμού, μέσω της απευθείας
βηματοδότησης της αριστερής κοιλίας. Το σύστημα αποτελείται από:
 μια ενδοκαρδιακή μονάδα ‘’δέκτη’’ εμφυτευμένη στο τοίχωμα της αριστερής
κοιλίας, η οποία λαμβάνει ενέργεια από έναν υποδόρια εμφυτευμένο πομπό
υπερήχων τους οποίους μετατρέπει σε ηλεκτρική ενέργεια για την
βηματοδότηση της αριστερής κοιλίας,
 την υποδόρια εμφυτευμένη γεννήτρια και
 ένα συμβατικό βηματοδοτικό συστημα των δεξιών κοιλοτήτων.
Το σύστημα αυτό είναι κατάλληλο για τους ασθενείς που χρήζουν θεραπεία
επανασυγχρονισμού, ειδικά αν η συμβατική θεραπεία έχει αποτύχει λόγω αδυναμίας
εμφύτευσης του αριστερού ηλεκτροδίου στον στεφανιαίο κόλπο. Η μελέτη WiSECRT έδειξε υψηλή αποτελεσματικότητα για αμφικοιλιακή βηματοδότηση 6 μήνες
μετά την εμφύτευση. Παρόλα αυτά, η αυξημένη συχνότητα επιπλοκών οδήγησε σε
διακοπή της μελέτης. Νεότερες μελέτες θα πρέπει να επανεκτιμήσουν την ασφάλεια
και αποτελεσματικότητα του συστήματος. Επιπλέον επιβάλλονται επιπλέον
βελτιώσεις με σκοπό τη μείωση των επιπλοκών και ιδιαίτερα της περικαρδιακής
συλλογής.
αρχή
23

Φωτογραφικό λεύκωμα
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Video
Εμφύτευση μόνιμου βηματοδότη
https://www.youtube.com/watch?v=QeRFer4_sGs
https://www.youtube.com/results?search_query=pacemaker+implantation+surgery
https://www.youtube.com/watch?v=jWR4K-aa3b4

Εμφύτευση προσωρινού βηματοδότη
https://www.youtube.com/watch?v=i2zan12xHeQ
https://www.youtube.com/watch?v=hbuxEOm5Lk4

αρχή
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Από τις πανευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες 2013
Κατηγορίες συστάσεων
Κατηγορίες
συστάσεων
Class I

Class II

Class IIa

Class IIb

Class III

Ορισμός

Σύσταση

Απόδειξη και/ή γενική συμφωνία ότι
μία διαγνωστική
παρέμβαση/θεραπεία είναι ωφέλιμη
Αντικρουόμενα στοιχεία και/ή
απόκλιση απόψεων σχετικά με τη
χρησιμότητα/αποτελεσματικότητα
της θεραπείας.
Βαρύνοντα στοιχεία/απόψεις υπέρ
της
χρησιμότητας/αποτελεσματικότητας.
Η χρησιμότητα/αποτελεσματικότητα
είναι λιγότερο
τεκμηριωμένη με βάση τα
στοιχεία/απόψεις.
Αποδείξεις ή γενική συμφωνία ότι η
θεραπεία δεν είναι
χρήσιμη/αποτελεσματική και σε
μερικές περιπτώσεις μπορεί να
είναι επιζήμια.

χρήσιμη και
αποτελεσματική

Μάλλον χρήσιμη

Λίγο χρήσιμη

Δεν συνιστάται

Επίπεδο τεκμηρίωσης

Αποδεικτικό Επίπεδο Τεκμηρίωσης

Περιγραφή

Επίπεδο τεκμηρίωσης Α.

Στοιχεία από πολλαπλές
τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες ή
μεταναλύσεις.
Στοιχεία από μονήρεις τυχαιοποιημένες
κλινικές μελέτες ή μη-τυχαιοποιημένες
μελέτες.
Συμφωνία απόψεων ειδικών και/ή
μικρές μελέτες, αναδρομικές μελέτες,
στοιχεία καταγραφών.

Επίπεδο τεκμηρίωσης Β.

Επίπεδο τεκμηρίωσης Γ.

αρχή
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Ταξινόμηση βραδυαρρυθμιών

Ταξινόμηση βραδυαρρυθμιών

Εμμένουσα βραδυκαρδία
Διαλείπουσα βραδυκαρδία
Νόσος
φλεβοκόμβου

Πρωτοπαθή
ς

• AV block

• Φλ. Ρυθμός
• ΚΜ

Με ΗΚΓ
ευρήματα

ΒΒ
Β

Δευτεροπαθής
(λειτουργική))

Αντανακλαστικ
ή συγκοπή

• Βαγοτονική
κολπική ασυστολία ή
AV block
• Ιδιοπαθές AV block
(χορήγηση
αδενοσίνης)

• Παροξυσμικό AV block
• Φλ κολπ αποκλεισμός και κολπ
ασυστολία (περιλαμβάνεται η τάχυ –
βράδυ μορφή του SSS)
• ΚΜ αργή κοιλιακή ανταπόκριση

Χωρίς ΗΚΓ
ευρήματα

Ανεξήγητη
συγκοπή

• Καρωτιδικού
κόλπου
• Ανακλίσεως

Ταξινόνηση βραδυκαρδιών με βάση τα κλινικά και ΗΚΓκά ευρήματα. AV: κολποκοιλιακός,
ΒΒΒ: πλήρης αποκλεισμός δεξιού σκέλους, ΡΜ: βηματοδοτικός, SSS: σύνδρομο νοσούντος
φλεβοκόμβου, KM: κολπική μαρμαρυγή

αρχή
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Προτεινόμενη χρήση 24ωρης ΗΚΓκής καταγραφής με βάση την συχνότητα των
συμπτωμάτων

Συχνότητα συμπτωμάτων

Προτεινόμενη 24ωρη ΗΚΓκή
παρακολούθηση

Κάθε μέρα

24ωρη καταγραφή, νοσοκομειακή
τηλεμετρική παρακολούθηση
48 - 72ωρη καταγραφή, νοσοκομειακή
τηλεμετρική παρακολούθηση
7ήμερη καταγραφή ή εξωτερικό loop
recorder
14 – 30ήμερη εξωτερικό loop recorder
Εμφυτεύσιμο loop recorder

Κάθε 2 -3 ημέρες
Κάθε εβδομάδα
Μία φορά τον μήνα
Λιγότερο από μία φορά τον μήνα

Διαγνωστικός αλγόριθμος συγκοπτικού επεισοδίου οφειλόμενου σε
βραδυαρρθμία

Καταγραφή ΗΚΓ μεγάλης
διάρκειας

Δοκιμασίες πρόκλησης

24ωρη καταγραφή
Εξωτερικό loop recorder
Τηλεμετρία από το σπίτι
Εμφυτεύσιμο loop recorder

Μάλαξη καρωτιδικού βολβού
Δοκιμασία ανακλήσεως
Ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος
Δοκιμασία κοπώσεως

αρχή
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Ένδειξη βηματοδότησης σε ασθενή με μόνιμη βραδυακαρδία

Οδηγία
• Νόσος Φλεβοκόμβου:
Ενδείκνυται
βηματοδότηση όταν τα
συμπτώματα οφείλονται
στην βραδυκαρδία.
• Νόσος Φλεβοκόμβου:
Βηματοδότηση μπορεί να
ενδείκνυται όταν τα
συμπτώματα φαίνεται να
οφείλονται στη
βραδυκαρδία, ακόμη και
στην περίπτωση που δεν
είμαστε σίγουροι.
• Νόσος Φλεβοκόμβου:
Ασυμπτωματική ΦΒ,
ασυμπτωματικούς ή
αντιστρεπτή ΦΒ.
• Επίκτητος ΚΚΑ: 3ου

Κατηγορία
σύστασης

Επίπεδο
Βιβλιογραφικές
τεκμηρίωσης
αναφορές

I

B

IIb

C

III

C

I

C

IIa

C

III

C

1, 6–9

βαθμού ή 2ου βαθμού με ή
χωρίς συμπτώματα.

• Επίκτητος ΚΚΑ:
δυνατότητα
βηματοδότησης σε
συμπτωματικό 2ου
βαθμού τύπου 1 ή η
εντόπιση είναι στο
επίπεδο His ή κάτω από
αυτό κατά τον ΗΦΕ.
• Επίκτητος ΚΚΑ
οφειλόμενος σε
αντιστρεπτά αίτια

αρχή
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Αποτελέσματα τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων μελετών μεταξύ αμφικοιλιακής
και κοιλιακής βηματοδότησης.

Αποτέλεσμα

Βιβλιογραφικές
αναφορές

Όφελος
Σημειώσεις
αμφικοιλιακής
βηματοδότησης
αντι κοιλιακής

Όλες οι αιτίες
θανάτου
ΑΕΕ, εμβολή

2, 11–15

Καμιά διαφορά

2, 11–15

Κολπική μαρμαρυγή

2, 11–15

Όφελος (μόνο σε
μία μεταανάλυση
όχι σε μία μελέτη)
Όφελος

ΚΑ, νοσηλεία για ΚΑ
Ένταση για κόπωση

2, 11, 12, 14, 15
15

Χωρίς όφελος
Όφελος

Σύνδρομο
βηματοδότη
Λειτουργική
κατάσταση
Ποιότητα ζωής

11–13, 15

Όφελος

11, 12, 15

Χωρίς όφελος

11–13, 15

Διάφορα
αποτελέσματα

Επιπλοκές

2, 11–13, 15

Περισσότερες
επιπλοκές με
αμφικοιλιακό



ΣΚ 0.80.12
Μεγαλύτερο
όφελος σε SSS
HR 0.8112 and 0.7613
Μεγαλύτερο
όφελος σε SSS
Συνολική βελτίωση
35%. Καμμιά
διαφορά σε σχέση
με VVIR
Έως 35% σε VVI
δηματοδότηση

Φαίνεται πως
βελτιώνεται η
ποιότητα ζωής
Συχνότερη
μετατόπιση της
κεφαλής του
καλωδίου(4.25 προς
1.4%) και
ακατάλληλη
βηματοδότηση (1.3
προς 0.3%).

ΣΚ= σχετικός κίνδυνος, SSS= sick sinus syndrome,

αρχή
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Βέλτιστη βηματοδότηση σε Νόσο Φλεβοκόμβου(SND) και σε ΚΚΑ

ΚΚΑ

Νόσος φλεβοκόμβου

Εμμένουσα βραδυκαρδία

Κακή
Χρονότροπη
απάντηση

1η επιλογή:
DDDR +
AVM
2η επιλογή:
AAIR

Διαλείπουσα
βραδυκαρδία

Καλή
Χρονότροπη
απάντηση

1η επιλογή:
DDD + AVM
2η επιλογή:
AAI

Διαλείπουσα
βραδυκαρδία

Εμμένουσα βραδυκαρδία

SND

1η επιλογή:
DDDR +
AVM
2η επιλογή:
DDDR
χωρίς+ AVM
3η επιλογή:
AAIR

1η επιλογή
DDDR

2η επιλογή
3η επιλογή
VVIR

Χωρίς SND

1η επιλογή

KM

VVIR

DDD

2η επιλογή
3η επιλογή
VVIR

* SND = sinus node disease, ΚΜ= κολπική μαρμαρυγή, AVM= AV delay management, i.e. to prevent unnecessary right ventricular pacing by means of
manual optimization of AV interval or programming
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Επιλογή βηματοδότησης σε ασθενείς με εμμένουσα βραδυκαρδία

Οδηγία

Κατηγορία
Επίπεδο
Βιβλιογραφικές
σύστασης τεκμηρίωσης
αναφορές

Νόσος Φλεβοκόμβου. (A)
Αμφικοιλιακή βηματοδότηση με
διατήρηση της αυθόρμητης
κολποκοιλιακής αγωγής για
μείωση του κινδύνου ΚΜ και
ΑΕΕ, αποφεύγοντας σύνδρομο
βηματοδότου και βελτιώνοντας
την ποιότητα ζωής.

I

A (vs. VVI)

2, 3, 11–13, 15-17

Νόσος Φλεβοκόμβου. (Β)
Δυνατότητα ρύθμισης της
συχνότητας στην περίπτωση
μικρής σχετικά ηλικίας ασθενών
με κακή χρόνοτροπη απάντηση
και με έντονη φυσική
δραστηριότητα.
Επίκτητος ΚΚΑ. Σε ασθενείς με
διατήρηση του φλεβοκομβικού
ρυθμού, αμφικοιλιακή
βηματοδότηση αντί της απλής
κοιλιακής για αποφυγή του
συνδρόμου βηματοδότη και
βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Μόνιμη ΚΜ και ΚΚΑ. Κοιλιακή
βηματοδότηση με
μεταβαλλόμενη συχνότητα
βηματοδότησης.

IIa

C

IIa

A

2, 11, 13–15

I

C

-

B (vs. AAI)

αρχή

34

Επιλογή τρόπου βηματοδότησης

Οδηγία

Κατηγορία
Επίπεδο
Βιβλιογραφικές
σύστασης τεκμηρίωσης
αναφορές

Καταγεγραμμένη διαλείπουσα
βραδυκαρδία. Διατήρηση της
αυθόρμητης κολποκοιλιακής
αγωγής.

I

B

16,17

Reflex asystolic syncope.
Αμφικοιλιακή βηματοδότηση με
ρυθμό υστέρησης για διατήρηση
του αυθόρμητου
φλεβοκομβικού ρυθμού.

I

C

-

Θεραπευτικός αλγόριθμος σε ασθενή με ανεξήγητο συγκοπτικό επεισόδιο και
πλήρη δεσμικό αποκλεισμό (BBB)

BBB και ανεξήγητο συγκοπτικό επεισόδιο

EF <35%

ICD/CRTD

EF >35%

CSM/EPS

(if negative)
Consider
ILR

Ενδεδειγμένη
θεραπεία

(if negative)
Clinical follow-up

Ενδεδειγμένη
θεραπεία

* bundlebranchblock(BBB), CRT=cardiac resynchronization therapy, CSM=carotid sinus
massage, EF=ejection fraction, ;EPS= electrophysiological lstudy, ICD=implantable
cardioverter deﬁbrillator, ILR=implantable loop recorder.
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Ένδειξη βηματοδότησης σε ασθενή με καταγεγραμμένη διαλείπουσα
βραδυκαρδία

Οδηγία

Κατηγορία
Επίπεδο
Βιβλιογραφικές
σύστασης τεκμηρίωσης
αναφορές

Νόσος Φλεβοκόμβου.
(Συμπεριλαμβανομένου του
τάχυ-βράδυ τύπου)
συμπτωματική βραδυκαρδία
οφειλομένη σε κομβική παύση ή
κομβο-κολπικό αποκλεισμό.

I

B

1,6-9

Διαλείπων / Παροξυσμικός ΚΚΑ
(συμπεριλαμβανομένης της ΚΜ
με βραδεία κοιλιακή
ανταπόκριση) Διαλείπων /
Παροξυσμικός ΚΚΑ 3ου ή 2ου
βαθμού.
Reflex asystolic syncope. Σε
ασθενείς > 40 ετών με
υποτροπιάζοντα απρόβλεπτα
συγκοπτικά επεισόδια,
συμπτωματικές παύλες στο ΗΚΓ
οφειλόμενες κομβική παύση ή
κομβο-κολπικό αποκλεισμό ή σε
συνδυασμό και των δύο.
Ασυμπτωματικές παύλες
(κομβική παύση ή κομβοκολπικό αποκλεισμός).
Βηματοδότηση σε ασθενείς με
ιστορικό συγκοπτικού
επεισοδίου ή καταγεγραμένη
ΗΚΓκή παύλα >6 sec οφειλόμενη
σε κομβική παύση ή κομβοκολπικό αποκλεισμό.
Αντιστρεπτή βραδυκαρδία

I

C

-

IIa

B

5,18,19

IIa

C

-

III

C

-
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Ένδειξη βηματοδότησης σε ασθενή με BBB

Οδηγία

Κατηγορία
Επίπεδο
Βιβλιογραφικές
σύστασης τεκμηρίωσης
αναφορές

BBB, ανεξήγητο συγκοπτικό
I
B
επεισόδιο και παθολογικός
ΗΦΜ. Βηματοδότηση σε
παθολογικό ΗΦΜ (HV διάστημα
≥ 70 msec ή 2ου ή 3ου βαθμού
His-Purkinje αποκλεισμό κατά τη
βηματική κολπική
βηματοδότηση με ή χωρίς
φαρμακευτική υποβοήθηση.
Μεταβαλλόμενο ΒΒΒ. Με ή
I
C
χωρίς συμπτώματα.
BBB, ανεξήγητο συγκοπτικό
IIb
B
επεισόδιο, μη διαγνωστικά
εργαστηριακά ευρήματα. Σε
επιλεγμένους ασθενείς.
Ασυμπτωματικό BBB.
IIΙ
B
* BBB= bundle branch block, ΗΦΜ= ηλεκτροφυσιολογική μελέτη

25,31

32

26,33,34

Επανεμφάνιση (ποσοστό στα έτη) συγκοπτικού επεισοδίου σε
βηματοδοτούμενους και μη ασθενείς με σύνδρομο καρωτιδικού βολβού
(carotid sinus syndrome(CSS))35.

37

Ένδειξη για βηματοδότηση σε ασθενή με συγκοπτικό επεισόδιο χωρίς
αποδεικτικά στοιχεία

Οδηγία
Αίτιο ο καρωτιδικός βολβός.
Ασθενείς με ευαίσθητο
καρωτιδικό βολβό και ιστορικό
απρόβλεπτων συγκοπτικών
επεισοδίων.
Αίτιο η ανάκληση του κορμού .
Σε ασθενείς ηλικίας > 40 ετών με
θετική τη δοκιμασία
ανακλήσεως και με ιστορικό
απρόβλεπτων συγκοπτικών
επεισοδίων όταν άλλες
θεραπευτικές επιλογές έχουν
αποτύχει.
Αίτιο η ανάκληση του κορμού
και αρνητική δοκιμασία
ανακλήσεως.

Κατηγορία
Επίπεδο
Βιβλιογραφικές
σύστασης τεκμηρίωσης
αναφορές
I

B

35-40

IIb

B

20, 21, 24

IIΙ

B

22,23

Επιλογή βηματοδότησης

Οδηγία

Κατηγορία
Επίπεδο
Βιβλιογραφικές
σύστασης τεκμηρίωσης
αναφορές

Αίτιο ο καρωτιδικός βολβός.
Προτιμητέα η αμφικοιλιακή
βηματοδότηση.

I

B

41-43

Αίτιο η ανάκληση του κορμού .
Σε βαγοτονικό επεισόδιο
προτιμητέα η αμφικοιλιακή
βηματοδότηση.
Βηματοδότηση με μικρή
συχνότητα και υστέρηση για
διατήρηση του αυτόχθονου
καρδιακού ρυθμού και ιδίας
κολποκοιλιακής αγωγής.

I

C

-

IIa

C

-
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Ένδειξη καρδιακής βηματοδότησης σε ασθενή με ανεξήγητο συγκοπτικό
επεισόδιο

Οδηγία
Ανεξήγητο συγκοπτικό
επεισόδιο και θετική δοκιμασία
τριφωσφορικής αδενοσίνης.
Μάλλον χρήσιμη
Ανεξήγητο συγκοπτικό
επεισόδιο. Χωρίς αποδεικτικά
ευρήματα βραδυκαρδίας ή
παθολογικής αγωγής.
Ανεξήγητες πτώσεις στο
έδαφος.

Κατηγορία
Επίπεδο
Βιβλιογραφικές
σύστασης τεκμηρίωσης
αναφορές
IIb

B

4,44

III

C

-

III

B

45
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Επανασυγχρονισμός σε ασθενή με ΚΑ, φλεβοκομβικό ρυθμό (ΦΡ). Κριτήρια, είδος μελέτης, τελικά σημεία και κύρια ευρήματα των
μελετών
Μελέτη
(βιβλ.)

Νο

Είδος μελέτης

NYHA

LVEF

QRS

Πρωταρχικά
τελικά σημεία

Δευτερογενή
τελικά σημεία

Κύρια ευρήματα

MUSTIC-SR52

58

Single-blinded, crossover,
randomized CRT vs. OMT, 6
months

III

<35%

≥150

6MWD

CRT-P improved 6MWD, NYHA class, QoL, peak
VO2, reduced LV volumes and MR and reduced
hospitalization

PATH-CHF51

41

III-IV

NA

≥150

Peak VO2, 6MWD

MIRACLE49

453

Single-blinded, crossover,
randomized RV vs. LV vs. BiV, 12
months
Double-blinded, randomized CRT
vs. OMT, 6 months

NYHA class, QoL, peak
VO2LV volumes, MR
hospitalizations,
mortality
NYHA class, QoL
hospitalizations

III-IV

≤35%

≥130

NYHA class, 6MWD, QoL

MIRACLE-ICD54

369

Double-blinded, randomized
CRT-D vs. ICD, 6 months

III-IV

≤35%

≥130

NYHA class, 6MWD, QoL

CONTAK-CD53

490

Double-blinded randomized CRTD vs. ICD, 6 months

II-III-IV

≤35%

≥120

NYHA class, 6MWD, QoL

MIRACLE-ICD II60

186

Double-blinded, randomized
CRT-D vs. ICD, 6 months

II

≤35%

≥130

Peak VO2

COMPANION55

1520

III-IV

≤35%

≥120

All-cause mortality or
hospitalization

CARE-HF56

813

Double-blinded randomized OMT
vs. CRT-P / or vs. CRT-D, 15
months
Double-blinded randomized OMT
vs. CRT-P 29.4 months
Double-blinded, randomized
CRT-ON vs. CRT-OFF, 12 months

III-IV

≤35%

≥120

All-cause mortality or
hospitalization
% worsened by clinical
composite endpoint

Peak VO2 LVEDD, LVEF,
MR clinical composite
response
Peak VO2 LVEDD, LVEF,
MR clinical composite
response
LV volume, LVEF
composite of mortality,
VT/VF, hospitalizations
VE/VCO2, NYHA, QoL,
6MWD, LV volumes and
EF, composite clinical
endpoint
All-cause mortality,
cardiac mortality

CRT-P improved NYHA class QoL and 6MWD and
reduced LVEDD, MR and increased LVEF
CRT-D improved NYHA class QoL, peak VO2

CRT-D improved 6MWD, NYHA class, QoL
reduced LV volume and increased LVEF
CRT-D improved NYHA, VE/CO2 and reduced LV
volumes and improved LVEF

CRT-P and CRT-D reduced all-cause mortality or
hospitalization

CRT-P reduced all-cause mortality and
hospitalization and improved NYHA class and QoL
REVERSE61
610
I-II
≤40%
≥120
CRT-P/CRT-D did not change the primary
endpoint and did not reduce all-cause mortality
but reduced LVESV index and heart failure
hospitalizations
MADIT-CRT50
1820
Single-blinded, randomized CRTI-II
≤30%
≥130
All-cause mortality or
All-cause mortality and
CRT-D reduced the endpoint heart failure
D vs. ICD, 12 months
heart failure
LVESV
hospitalizations or all-cause mortality and LVESV.
hospitalizations
CRT-D did not reduced all-cause mortality
RAFT62
1798
Double-blinded, randomized
II-III
≤30%
≥120
All-cause mortality or
All-cause mortality and
CRT-D reduced the endpoint all-cause mortality
CRT-D vs. ICD 40 months
heart failure
cardiovascular death
or heart failure hospitalizations. In NYHA III, CRThospitalizations
D only reduced significantly all-cause mortality
*CARE-HF=Cardiac Resynchronization-Heart Failure, CONTAK-CD=CONTAK-Cardiac Deﬁbrillator, COMPANION=Comparison of Medical Therapy, Pacing and Deﬁbrillation in Heart Failure, CRT-D=cardiac
resynchronization therapy with deﬁbrillator, CRT-P=cardiac resynchronization therapy pacemaker,LV=left ventricular, LVEDD=left ventricular end-diastolic dimension, LVEF=left ventricular ejection fraction
LVESV=left ventricular end-systolic volume, MADIT-CRT=Multicenter Automatic Deﬁbrillator Implantation Trial with Cardiac Resynchronization Therapy, MIRACLE=Multicenter In Sync Randomized Clinical Evaluati on
MIRACLE-ICD=Multicenter In Sync Implantable Cardioverter Deﬁbrillator trial, MR=mitral regurgitation, MUSTIC=Multisite Stimulationin Cardiomyopathies, No.=number of patients, NYHA=New York Heart
Association, PATH-CHF=Pacing Therapies in Congestive Heart Failure trial, QoL=quality-of-life score, RAFT=Resynchronization-Deﬁbrillation for Ambulatory Heart Failure Trial, VE/VCO2=minute ventilation/minute
volume carbon dioxide production, VF=ventricular ﬁbrillation, VO2=volume of oxygen, VT=ventricular tachycardia, 6MWD= 6-min walk distance.
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All-cause mortality,
NYHA class, QoL
LVESV index, heart
failure hospitalizations
and all-cause mortality

CRT-P improved NYHA class QoL and 6MWD and
reduced hospitalizations

Επίδραση του επανασυγχρονισμού στην κλινική εικόνα του ασθενή.

Εύρος οφέλους με τον επανασυγχρονισμό (CRT)
Μέγιστη απάντηση

Ευρύτερο QRS, LBBB, γυναικείο
φύλο, μη ισχαιμική καρδιοπάθεια

Ανδρικό φύλο, ισχαιμική
καρδιοπάθεια
Ελάχιστη απάντηση

Στενό QRS, απουσία LBBB

Ένδειξη καρδιακού επανασυγχρονισμού (CRT) σε ασθενή με φλεβοκομβικό ρυθμό

Οδηγία

Κατηγορία
Επίπεδο
Βιβλιογραφικές
σύστασης τεκμηρίωσης
αναφορές

LBBB με QRS διάρκειας >150
ms. Χρόνια ΚΑ με ΚΕ≤35% ΝΥΗΑ
ΙΙ - ΙV

I

Α

48-64

LBBB με QRS διάρκειας 120 150 ms. Χρόνια ΚΑ με ΚΕ≤35%
ΝΥΗΑ ΙΙ - ΙV

I

B

48-64

Non-LBBB με QRS διάρκειας
>150 ms. Χρόνια ΚΑ με ΚΕ≤35%
ΝΥΗΑ ΙΙ - ΙV

IIa

B

48-64

Non-LBBB με QRS διάρκειας 120
- 150 ms. Χρόνια ΚΑ με ΚΕ≤35%
ΝΥΗΑ ΙΙ - ΙV

IIa

B

48-64

Χρόνια ΚΑ με QRS διάρκειας <
120

III

B

65,66

* CRT=cardiac resynchronization therapy, ΚΑ= καρδιακή ανεπάρκεια, LBBB=left bundle branch block, ΚΕ= κλάσμα
εξωθήσεως, NYHA=New York Heart Association
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Ενδείξεις επανασυγχρονισμού

Παράμετρος

Τρέχουσα πρακτική

CRT βελτιστοποίηση

Πρόσθετο κλινικό
όφελος

Βιβλιογρ. Αναφορές

Θέση άκρου
βηματοδοτικού καλωδίου
στην ΑΚ
Κολποκοιλιακή
καθυστέρηση

Οπίσθιο-πλαγία

Αποφυγή κορυφής
Στόχος η τελευταία
βηματοδοτική θέση
Echo-Doppler: βραχύτερη
χωρίς truncation του Aκύματος (Ritter’s μέθοδος)
ή αλλαγή σε συστολική
λειτουργία ΑΚ
Αλγόριθμοι συσκευής
(SmartDelay, QuickOpt)
Echo: υπολοιπόμενος
δυσχρονισμός ΑΚ
Echo-Doppler: μέγιστος
όγκος παλμού
ΗΚΓ: αμφικοιλιακό
βηματοδοτικό QRS της ΑΚ,
με τη μικρότερη δυνατή
απόκλιση από το πριν τη
βηματοδότηση QRS
Αλγόριθμοι συσκευής
(Expert-Ease, Quick-Opt,
Peak endocardial
acceleration)
Μη διαθέσιμη

Λιγότερες νοσηλείες για ΚΑ

70,72,73

Αβέβαιο ή μικρό (λίγες
μελέτες)

74

Αβέβαιο

76,79

Αβέβαιο ή μικρό (λίγες
μελέτες)
Αβέβαιο

77

Άγνωστο

75

Αβέβαιο

76,82,83

Χωρίς

84-88

Κοιλιακή καθυστέρηση

Βηματοδότηση μόνο ΑΚ

Συνήθως 120 ms (εύρος
100–120 ms)

Ταυτόχρονη αμφικοιλιακή
βηματοδότηση

Ταυτόχρονη αμφικοιλιακή
βηματοδότηση

*ΑΚ= αριστερή κοιλία
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78,80

Επιλογή τρόπου βηματοδότησης και καρδιακού επανασυγχρονισμού

Οδηγία

Κατηγορία
Επίπεδο
Βιβλιογραφικές
σύστασης τεκμηρίωσης
αναφορές

Αυξημένη συχνότητα χρήσης
επανασυγχρονισμού στην
αμφικοιλιακή βηματοδότηση για
αύξηση της επιβίωσης και
μείωση των εισαγωγών για
νοσηλεία
Εάν είναι εφικτό, αποφυγή
βηματοδότησης στην κορυφή
της ΑΚ

IIa

B

67-69

IIa

B

70-72

Η κορυφή του βηματοδοτικού
καλωδίου στην ΑΚ να βρίσκεται
στην τελευταία διεγειρόμενη
θέση της.

IIb

B

73
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Ενδείξεις για επανασυγχρονισμό (CRT) σε ασθενείς με μόνιμη ΚΜ

Οδηγία
1) Ασθενείς με ΚΑ, ευρύ QRS και
μειωμένο ΚΕΑΚ:
 1A) CRT σε ΧΚΑ, με
ενδογενές QRS ≥ 120 ms
και ΚΕΑΚ ≤ 35%, NYHA III
– IV παρά τη βέλτιστη
φαρμακευτική αγωγή, η
εφαρμογή
αμφικοιλιακής
βηματοδότησης σε
ποσοστό 100% της
καρδιακής λειτουργίας.


1B) AV Κατάλυση στον
κολποκοιλιακό κόμβο σε
ατελή αμφικοιλιακή
βηματοδότηση.

2) Ασθενείς με μη ελεγχόμενη
την ΚΣ, υποψήφιοι για
κατάλυση του κολποκοιλιακού
κόμβου: CRT σε ασθενείς με
μειωμένο ΚΕΑΚ, υποψήφιοι για
κατάλυση κολποκοιλιακού
κόμβου για έλεγχο του ρυθμού.

Κατηγορία
Επίπεδο
Βιβλιογραφικές
σύστασης τεκμηρίωσης
αναφορές
IIa

B

62, 89-95

IIa

B

67-69, 90, 96-105

IIa

B

89, 94, 105-107

*ΚΕΑΚ= κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας, ΚΣ= καρδιακή συχνότητα, ΚΑ= καρδιακή ανεπάρκεια, CRT= cardiac
resynchronization therapy
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Ενδείξεις για αναβάθμιση ή εξ αρχής επανασυγχρονισμό σε ασθενή με ΚΑ και ένδειξη για
συμβατική βηματοδότηση

Οδηγία

Κατηγορία
Επίπεδο
Βιβλιογραφικές
σύστασης τεκμηρίωσης
αναφορές

Αναβάθμιση παρούσας
συμβατικής βηματοδότησης ή
ICD :
CRT ενδείκνυται σε ασθενείς με
ΚΑ και ΚΕΑΚ <35% και υψηλό
ποσοστό παρουσίας
βηματοδοτούμενου ρυθμού σε
NYHA III και IV παρά τη βέλτιστη
φαρμακευτική αγωγή.

I

B

48, 108-122

Εξ αρχής επανασυγχρονισμό:
CRT σε ασθενείς με μειωμένο
ΚΕΑΚ και υψηλό ποσοστό
παρουσίας βηματοδοτούμενου
ρυθμού με σκοπό τη μείωση του
κινδύνου επιδείνωσης της ΚΑ.

IIa

B

123 - 130

* CRT= cardiac resynchronization therapy, ICD= implantable cardioverter defibrillator, ΚΑ= καρδιακή ανεπάρκεια,
ΚΕΑΚ= κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας, NYHA= New York Heart Association

Ενδείξεις για συνδυασμό επανασυγχρονισμού και εμφυτεύσιμο καρδιομετατροπέα απινιδωτή.

Οδηγία
Όταν έχει αποφασιστεί η
τοποθέτηση ICD, συνιστάται CRT
όταν ενδείκνυται.
Όταν έχει αποφασιστεί CRT η
τοποθέτηση CRT-D συσκευής
έχει ένδειξη στις παρακάτω
περιπτώσεις ασθενών:
ασθενείς με προσδόκιμο
επιβίωσης πέραν του έτους
σταθερή NYHA II
στεφανιαία νόσος (MADIT risk
score χαμηλό ή ενδιάμεσο)
απουσία συννοσηροτήτων.

Κατηγορία
Επίπεδο
Βιβλιογραφικές
σύστασης τεκμηρίωσης
αναφορές
I

A

50, 53,
54, 60, 62

IIa

B

46, 55, 57, 131

* CRT= cardiac resynchronization therapy, CRT-D= CRT and defibrillator, CRT-P= CRT and pacemaker; ICD=
implantable cardioverter defibrillator.
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Κλινικός οδηγός στην επιλογή πρωτογενούς πρόληψης, CRT-P ή CRT-D

Κριτήρια για CRT-P

Κριτήρια για CRT-D

Προχωρημένη ΚΑ
Σοβαρή ΝΑ ή ΤΝ
Παρουσία σοβαρής συννοσηρότητας

προσδόκιμο επιβίωσης πέραν του έτους
σταθερή NYHA II
στεφανιαία νόσος (MADIT risk score χαμηλό ή
ενδιάμεσο)
απουσία συννοσηροτήτων

Ασταθής κλινική εικόνα
Καχεξία
* CRT-D= cardiac resynchronization therapy and defibrillator, CRT-P= cardiac resynchronization therapy and
pacemaker, MADIT= Multicentre Automatic Defibrillator Trial: (Χαμηλός κίνδυνος (0 βαθμοί), Μέτριος κίνδυνος
(1-2 βαθμοί), Υψηλός κίνδυνος (> 3 βαθμοί), η παρουσία κάθε ενός από τα παρακάτω προσθέτει ένα βαθμό:
Ηλικία > 65, NYHA >2, Σακχαρώδης Διαβήτης, Ουρία > 28 mg/dl, Απουσία φλεβοκομβικού ρυθμού)), NYHA= New
York Heart Association

Συγκριτικά αποτελέσματα στην πρωτογενή πρόληψη μεταξύ CRT-D και. CRT-P

CRT-D

CRT-P

Μείωση θνητότητας

Παρόμοιο επίπεδο τεκμηρίωσης αλλά CRTΠαρόμοιο επίπεδο τεκμηρίωσης αλλά
D ελαφρά καλύτερο
CRT-P ελαφρά χειρότερο
Επιπλοκές
Περισσότερες
Λιγότερες
Κόστος
Μεγαλύτερο
Μικρότερο
* CRT-D= cardiac resynchronization therapy and defibrillator, CRT-P= cardiac resynchronization therapy and
pacemaker.

Ενδείξεις μόνιμης βηματοδότησης

Οδηγία

Κατηγορία
Επίπεδο
Βιβλιογραφικές
σύστασης τεκμηρίωσης
αναφορές

Στις σπάνιες περιπτώσεις όπου ο κολποκοιλιακό
αποκλεισμός γίνει μόνιμος, προχωρούμε σε
καρδιακή βηματοδότηση με βάση της οδηγίες

I

C

-

Καρδιακή βηματοδότηση μετά την αποκατάσταση
μεγάλου βαθμού ή πλήρους κολποκοιλιακού
αποκλεισμού ως επιπλοκή στο ΟΕΜ

III

B

132, 136

*ΟΕΜ= οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου
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Ενδείξεις για κατάλυση στον κολποκοιλιακό κόμβο σε συμπτωματικό ασθενή με μόνιμη ΚΜ παρά τη χρήση της βέλτιστης
φαρμακευτικής αγωγής

ΚΑ, NYHA : III–IV, ΚΕ < 35% and EF <35%

QRS ≥120 ms

Ατελής
αμφικοιλιακή
βηματοδότηση

QRS <120 ms

Καλή ρύθμιση
ΚΣ

CRT

Πλήρης
αμφικοιλιακή
βηματοδότηση

Μικρό ΚΕ και αρρύθμιστη ΚΣ, κάθε QRS

Κακή ρύθμιση
ΚΣ

Χωρίς AVJ
κατάλυση
Χωρίς CRT

AVJ κατάλυση
και CRT
AVJ κατάλυση
και CRT

AVJ
κατάλυση
& CRT

Χωρίς AVJ
κατάλυση
& CRT

*Εμφύτευση απινιδωτή με βάση τις καευθυντήριες οδηγίες. NYHA ¼ New York Heart Association, ΚΑ= καρδιακή ανεπάρκεια, ΚΜ= κολπική μαρμαρυγή,
CRT= cardiac resynchronization, AVJ= atrioventricular junction, ΚΣ= καρδιακή συχνότητα, ΚΕ- κλάσμα εξώθησης
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Βηματοδότηση μετά από χειρουργική επέμβαση στην καρδιά, δια καθετήρος προσθετική
αορτικής βαλβίδος, καρδιακή μεταμόσχευση

Οδηγία

Κατηγορία
Επίπεδο
Βιβλιογραφικές
σύστασης τεκμηρίωσης
αναφορές

Μεγάλου βαθμού ή πλήρης κολποκοιλιακός
αποκλεισμός, μετά χειρουργική επέμβαση στην
καρδιά και TAVI.
Παρακολούθηση για 1 εβδομάδα αν
αποκατασταθούν οι διαταραχές του καρδιακού
ρυθμού. Σε πλήρη κολποκοιλιακό αποκλεισμό με
χαμηλό ρυθμό διαφυγής μπορεί να βραχύνει το
διάστημα παρακολούθησης.

I

C

-

Δυσλειτουργία φλεβοκόμβου μετά χειρουργική
επέμβαση στην καρδιά και μεταμόσχευση
καρδιάς.
Παρακολούθηση από 5 ημέρες έως μερικές
εβδομάδες για αποκατάσταση των διαταραχών
του ρυθμού.

I

C

-

IIa

C

-

Κακή χρονότροπη απάντηση μετά
μεταμόσχευση καρδιάς.
Βηματοδότηση για βελτίωση ποιότητας ζωής
μετεγχειρητικά.
*TAVI= Transcatheter Aortic Valve Implantation
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Ενδείξεις βηματοδότησης σε παιδιατρικούς ασθενείς με συγγενή καρδιακή νόσο

Οδηγία

Κατηγορία
Επίπεδο
Βιβλιογραφικές
σύστασης τεκμηρίωσης
αναφορές

Συγγενής ΚΚΑ.
Βηματοδότηση σε μεγάλου βαθμού ή πλήρη ΚΚΑ,
συμπτωματικούς ασθενείς και σε
ασυμπτωματικούς με παράγοντες κινδύνου:
• Κοιλιακή δυσλειτουργία
• Μεγάλο QTc,
• Σύμπλοκη κοιλιακή εκτοπία,
• Ρυθμός διαφυγής με ευρύ QRS,
• ΚΣ < 50 b.p.m.,
• Κοιλιακές παύλες > 3πλάσιου μήκους κύκλου του
υπάρχοντος ρυθμού.

I

C

-

Συγγενής ΚΚΑ.
Βηματοδότηση σε μεγάλου βαθμού ή πλήρη ΚΚΑ,
συμπτωματικούς ασθενείς, απουσία των
προηγούμενων παραγόντων κινδύνου.

IΙb

C

-

Μετεγχειρητικός ΚΚΑ σε συγγενή καρδιακή νόσο.
Βηματοτότηση για μετεγχειρητικό 2ου βαθμού ή
πλήεη ΚΚΑ διάρκειας > 10 ημερών.

I

B

137-141

Μετεγχειρητικός ΚΚΑ σε συγγενή καρδιακή νόσο.
Βηματοτότηση για μόνιμο μετεγχειρητικό
ασυμπτωματικό διδεσμικό ΚΚΑ (με ή χωρίς
παρατεταμένο PR) συνδεδεμένο με παροδικό
πλήρη ΚΚΑ.
.
Νόσος φλεβοκόμβου.
Βηματοδότηση επί συμπτωμάτων (τάχυ – βράδυ
σύνδρομο) συνδεδεμένων με την βραδυκαρδία.

IIa

C

-

I

C

-

Νόσος φλεβοκόμβου.
Βηματοδότηση σε ασυμπτωματικούς
βραδυκαρδικούς με < 40 b.p.m. ή με κοιλιακές
παύλες διάρκειας > 3 sec

IIb

C

-

*ΚΚΑ= κολποκοιλιακός αποκλεισμός, b.p.m.= beat per minute
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Ενδείξεις για βηματοδότηση σε ασθενείς με μυοκαρδιοπάθεια

Οδηγία

Κατηγορία
Επίπεδο
Βιβλιογραφικές
σύστασης τεκμηρίωσης
αναφορές

Απόφραξη χώρου εξόδου ΑΚ.
Σειριακή κολποκοιλιακή βηματοδότηση με βραχέα
κολποκοιλιακά σε επιλεγμένους ασθενείς με
υπολειπόμενη ή προκαλούμενη απόφραξη του
ΧΕΑΚ ανθεκτική στη φαρμακευτική αγωγή που:
• έχουν αντένδειξη για αλκοολική κατάλυση ή
διαφραγματική μυεκτομή ή
;
• έχουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης μεγάλου ΚΚΑ
με τα παραπάνω

IIb

B

142-148

IIb

C

-

Σε ένδειξη για ICD.
Διερεύνηση για αμφικοιλιακό ICD

IIa

C

-

Βηματοδότηση στην εγκυμοσύνη

Οδηγία

Κατηγορία
Επίπεδο
Βιβλιογραφικές
σύστασης τεκμηρίωσης
αναφορές

Βηματοδότηση στην εγκυμοσύνη.
Κατά προτίμηση μίας κοιλίας με
υπερηχωκαρδιογραφική καθοδήγηση μετά την 8η
εβδομάδα κύησης σε εγκυμονούσα γυναίκα με
συμπτωματικό 3ου βαθμού ΚΚΑ.

IIa

C

-

Ένδειξη για βηματοδότηση σε 1ου βαθμού ΚΚΑ.

Οδηγία

Κατηγορία
Επίπεδο
Βιβλιογραφικές
σύστασης τεκμηρίωσης
αναφορές

Σε 1ου βαθμού ΚΚΑ(PR >0.3 s).
Εμμένουσα συμπτωματολογία παρόμοια με εκείνη
του συνδρόμου βηματοδότη, που αποδίδεται στον
ΚΚΑ.

IIa

C

-
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Ένδειξη για πρόληψη και τερματισμό κολπικής ταχυαρρυθμίας

Οδηγία

Κατηγορία
Επίπεδο
Βιβλιογραφικές
σύστασης τεκμηρίωσης
αναφορές

Κολπική ταχυαρρυθμία.
Δεν συνιστάται βηματοδότηση.

III

A

149 - 159
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Κανόνες ασφαλείας για εκτέλεση μαγνητικής τομογραφίας σε ασθενή που φέρει συμβατική
βηματοδοτική συσκευή.

Παρουσία μόνιμου βηματοδότη (ΜΒ)/ απινιδωτή (ICD) and EF <35%

MRI- συμβατός
ΜΒ/ICD

Κοινός ΜΒ/ICD

Εξαιρούνται ασθενείς με:



Εμφύτευση καλωδίων
< 6 εβδομάδες πριν,
 Παλαιά καλώδια ή
επικαρδιακά καλώδια

Με βάση
οδηγίες
κατασκευαστή

Καταγραφή μεταβλητών συσκευής: (lead impedence/threshold, P/R
wave amplitude και τάση μπαταρίας)

Χωρίς εξάρτηση από ΜΒ

VVI/DDI (inhibited)

Με εξάρτηση από ΜΒ

VOO/DOO (asynchronous

• Απενεργοποίηση βηματοδοτικών λειτουργιών
• Απενεργοποίηση παρακολούθησης και ATP/shock θεραπειών
(ICD)

Παρακολούθηση ΗΚΓ και κλινικής εικόνας κατά τη διάρκεια MRI

• Επανέλεγχος μεταβλητών συσκευής και σύγκριση με τις βασικές
τιμές
• Επαναφορά αρχικού προγράμματος

*MRI= magnetic resonance imaging, ATP= anti-tachycardiac, pacing, ΗΚΓ= ηλεκτροκαρδιογράφημα, ICD=
implantable cardioverter defibrillator, ΜΒ= μόνιμος βηματοδότης.
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Μαγνητική αντήχηση σε ασθενείς με εμφυτεύσιμες συσκευές στην καρδιά.

Οδηγία

Κατηγορία
Επίπεδο
Βιβλιογραφικές
σύστασης τεκμηρίωσης
αναφορές

Συνήθεις καρδιακές συσκευές.
MR σε 1,5 Τ μπορεί να γίνει με χαμηλό ρίσκο
επιπλοκών αρκεί να τηρηθούν οι κανόνες
ασφαλείας.
MR συμβατά μόνιμα βηματοδοτικά συστήματα.
MR σε 1,5 Τ μπορεί να γίνει με ασφάλεια με βάση
τις οδηγίες του κατασκευαστή.

IIb

B

160-172

IIa

B

173

* MR= magnetic resonance
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Ένδειξη χρήσης συσκευών ελέγχου ιατρικών παραμέτρων από απόσταση

Οδηγία

Κατηγορία
Επίπεδο
Βιβλιογραφικές
σύστασης τεκμηρίωσης
αναφορές
II

Παρακολούθηση από απόσταση:

A

174-176

•-ιατρικών παραμέτρων (πχ.: κοιλιακή
ταχυαρρυθμία, κολπική μαρμαρυγή) και
• τεχνικών παραμέτρων (πχ.: θραύση καλωδίου,
πρόβλημα μόνωσης, στεγανοποίησης).
με σκοπό την πρόληψη κλινικών προβλημάτων

αρχή

53

Βιβλιογραφία
1. Alboni P, Menozzi C, Brignole M, Paparella N, Gaggioli G, Lolli G, Cappato R. Effects of
permanent pacemaker and oral theophylline in sick sinus syndrome the THEO- PACE study:
a randomized controlled trial. Circulation 1997;96:260 – 266.
2. Healey JS, Toff WD, Lamas GA, Andersen HR, Thorpe KE, Ellenbogen KA, Lee KL, Skene
AM, Schron EB, Skehan JD, Goldman L, Roberts RS, Camm AJ, Yusuf S, Connolly SJ.
Cardiovascular outcomes with atrial-based pacing compared with ventricular pacing: metaanalysis of randomized trials, using individual patient data. Circulation 2006;114:11 – 17.
3. Nielsen JC, Thomsen PE, Hojberg S, Moller M, Vesterlund T, Dalsgaard D, Mortensen
LS, Nielsen T, Asklund M, Friis EV, Christensen PD, Simonsen EH, Eriksen UH, Jensen GV,
Svendsen JH, Toff WD, Healey JS, Andersen HR. A com- parison of single-lead atrial pacing
with dual-chamber pacing in sick sinus syndrome. Eur Heart J 2011;32:686 – 696.
4. Brignole M, Deharo JC, De Roy L, Menozzi C, Blommaert D, Dabiri L, Ruf J, Guieu R.
Syncope due to idiopathic paroxysmal atrioventricular block: long-term follow-up of a
distinct form of atrioventricular block. J Am Coll Cardiol 2011;58:167 – 173.
5. Brignole M, Sutton R, Menozzi C, Garcia-Civera R, Moya A, Wieling W, Andresen D,
Benditt DG, Vardas P. Early application of an implantable loop record- er allows effective
specific therapy in patients with recurrent suspected neurally mediated syncope. Eur Heart J
2006;27:1085 – 1092.
6. Breivik K, Ohm OJ, Segadal L. Sick sinus syndrome treated with permanent pace- maker
in 109 patients. A follow-up study. Acta Med Scand 1979;206:153 – 159.
7. Hartel G, Talvensaari T. Treatment of sinoatrial syndrome with permanent cardiac pacing
in 90 patients. Acta Med Scand 1975;198:341 – 347.
8. Rasmussen K. Chronic sinus node disease: natural course and indications for pacing. Eur
Heart J 1981;2:455 – 459.
9. Sasaki Y, Shimotori M, Akahane K, Yonekura H, Hirano K, Endoh R, Koike S, Kawa S, Furuta
S, Homma T. Long-term follow-up of patients with sick sinus syndrome: a comparison of
clinical aspects among unpaced, ventricular inhibited paced, and physiologically paced
groups. Pacing Clin Electrophysiol 1988;11:1575 – 1583.
10. Andersen HR, Thuesen L, Bagger JP, Vesterlund T, Thomsen PE. Prospective ran- domised
trial of atrial versus ventricular pacing in sick-sinus syndrome. Lancet 1994;344:1523 – 1528.
11. Connolly SJ, Kerr CR, Gent M, Roberts RS, Yusuf S, Gillis AM, Sami MH, Talajic M, Tang
AS, Klein GJ, Lau C, Newman DM. Effects of physiologic pacing versus ven- tricular pacing on
the risk of stroke and death due to cardiovascular causes. Canad- ian Trial of Physiologic
Pacing Investigators. N Engl J Med 2000;342:1385 – 1391.
12. Lamas GA, Lee KL, Sweeney MO, Silverman R, Leon A, Yee R, Marinchak RA, Flaker G,
Schron E, Orav EJ, Hellkamp AS, Greer S, McAnulty J, Ellenbogen K, Ehlert F, Freedman RA,
Estes NA 3rd, Greenspon A, Goldman L. Ventricular pacing or dual-chamber pacing for sinusnode dysfunction. N Engl J Med 2002; 346:1854 – 1862.

54

13. Lamas GA, Orav EJ, Stambler BS, Ellenbogen KA, Sgarbossa EB, Huang SK, Marinchak
RA, Estes NA 3rd, Mitchell GF, Lieberman EH, Mangione CM, Goldman L. Quality of life
and clinical outcomes in elderly patients treated with ven- tricular pacing as compared with
dual-chamber pacing. Pacemaker Selection in the Elderly Investigators. N Engl J Med
1998;338:1097 – 1104.
14. Toff WD, Camm AJ, Skehan JD. Single-chamber versus dual-chamber pacing for highgrade atrioventricular block. N Engl J Med 2005;353:145 – 155.
15. Castelnuovo E, Stein K, Pitt M, Garside R, Payne E. The effectiveness and costeffectiveness of dual-chamber pacemakers compared with single-chamber pace- makers for
bradycardia due to atrioventricular block or sick sinus syndrome: sys- tematic review and
economic evaluation. Health Technol Assess 2005;9:iii, xi-xiii, 1 – 246.
16. Sweeney MO, Bank AJ, Nsah E, Koullick M, Zeng QC, Hettrick D, Sheldon T, Lamas GA.
Minimizing ventricular pacing to reduce atrial fibrillation in sinus-node disease. N Engl J Med
2007;357:1000 – 1008.

17. Wilkoff BL, Cook JR, Epstein AE, Greene HL, Hallstrom AP, Hsia H, Kutalek SP, Sharma A.
Dual-chamber pacing or ventricular backup pacing in patients with an implantable
defibrillator: the Dual Chamber and VVI Implantable Defibrillator (DAVID) Trial. JAMA
2002;288:3115 – 3123.
18. Sud S, Klein GJ, Skanes AC, Gula LJ, Yee R, Krahn AD. Implications of mechanism of
bradycardia on response to pacing in patients with unexplained syncope. Europace
2007;9:312 – 318.
19. Brignole M, Menozzi C, Moya A, Andresen D, Blanc JJ, Krahn AD, Wieling W, Beiras X,
Deharo JC, Russo V, Tomaino M, Sutton R. Pacemaker therapy in patients with neurally
mediated syncope and documented asystole: Third International Study on Syncope of
Uncertain Etiology (ISSUE-3): a randomized trial. Circulation 2012;125:2566 – 2571.
20. Ammirati F, Colivicchi F, Santini M. Permanent cardiac pacing versus medical treat- ment
for the prevention of recurrent vasovagal syncope: a multicenter, rando- mized, controlled
trial. Circulation 2001;104:52 – 57.
21. Connolly SJ, Sheldon R, Roberts RS, Gent M. The North American Vasovagal Pace- maker
Study (VPS). A randomized trial of permanent cardiac pacing for the preven- tion of
vasovagal syncope. J Am Coll Cardiol 1999;33:16 – 20.
22. Connolly SJ, Sheldon R, Thorpe KE, Roberts RS, Ellenbogen KA, Wilkoff BL, Morillo C,
Gent M. Pacemaker therapy for prevention of syncope in patients with recurrent severe
vasovagal syncope: Second Vasovagal Pacemaker Study (VPS II): a randomized trial. JAMA
2003;289:2224 – 2229.
23. Raviele A, Giada F, Menozzi C, Speca G, Orazi S, Gasparini G, Sutton R, Brignole M. A
randomized, double-blind, placebo-controlled study of permanent cardiac pacing for the
treatment of recurrent tilt-induced vasovagal syncope. The vasovagal syncope and pacing
trial (SYNPACE). Eur Heart J 2004;25:1741 – 1748.

55

24. Sutton R, Brignole M, Menozzi C, Raviele A, Alboni P, Giani P, Moya A. Dual- chamber
pacing in the treatment of neurally mediated tilt-positive cardio-inhibitory syncope :
pacemaker versus no therapy: a multicenter randomized study. The Vaso- vagal Syncope
International Study (VASIS) Investigators. Circulation 2000;102: 294 – 299.
25. Moya A, Garcia-Civera R, Croci F, Menozzi C, Brugada J, Ammirati F, Del Rosso A, BellverNavarro A, Garcia-Sacristan J, Bortnik M, Mont L, Ruiz-Granell R, Navarro X. Diagnosis,
management, and outcomes of patients with syncope and bundle branch block. Eur Heart J
2011;32:1535 – 1541.
26. Scheinman MM, Peters RW, Suave MJ, Desai J, Abbott JA, Cogan J, Wohl B, Williams
K. Value of the H-Q interval in patients with bundle branch block and the role of prophylactic
permanent pacing. Am J Cardiol 1982;50:1316 – 1322.
27. Gronda M, Magnani A, Occhetta E, Sauro G, D’Aulerio M, Carfora A, Rossi P. Electrophysiological study of atrio-ventricular block and ventricular conduction defects.
Prognostic and therapeutical implications. G Ital Cardiol 1984;14:768 – 773.
28. Bergfeldt L, Edvardsson N, Rosenqvist M, Vallin H, Edhag O. Atrioventricular block
progression in patients with bifascicular block assessed by repeated electrocardi- ography
and a bradycardia-detecting pacemaker. Am J Cardiol 1994;74:1129 – 1132.
29. Dini P, Iaolongo D, Adinolfi E et al. Prognostic value of His-ventricular conduction after
ajmaline administration. In: Masoni A, Albani P, (eds). Cardiac Electrophysiology Today.
London: Academic Press; 1982, 515 – 522.
30. Kaul U, Dev V, Narula J, Malhotra AK, Talwar KK, Bhatia ML. Evaluation of patients with
bundle branch block and ‘unexplained’ syncope: a study based on comprehen- sive
electrophysiological testing and ajmaline stress. Pacing Clin Electrophysiol 1988; 11:289 –
297.
31. Twidale N, Heddle WF, Tonkin AM. Procainamide administration during electrophysiology study – utility as a provocative test for intermittent atrioventricular block.
Pacing Clin Electrophysiol 1988;11:1388 – 1397.
32. Santini M, Castro A, Giada F, Ricci R, Inama G, Gaggioli G, Calo` L, Orazi S, Viscusi M,
Chiodi L, Bartoletti A, Foglia-Manzillo G, Ammirati F, Loricchio ML, Pedrinazzi C, Turreni F,
Gasparini G, Accardi F, Raciti G, Raviele A. Prevention of syncope through permanent
cardiac pacing in patients with bifascicular block and syncope of unexplained origin: the
PRESS study. Circ Arrhythm Electrophysiol. 2013;6: 101 – 107.
33. McAnulty JH, Rahimtoola SH, Murphy E, DeMots H, Ritzmann L, Kanarek PE, Kauffman
S. Natural history of ‘high-risk’ bundle-branch block: final report of a pro- spective study. N
Engl J Med 1982;307:137 – 143.
34. Peters RW, Scheinman MM, Modin C, O’Young J, Somelofski CA, Mies C. Prophy- lactic
permanent pacemakers for patients with chronic bundle branch block. Am J Med
1979;66:978 – 985.
35. Brignole M, Menozzi C. The natural history of carotid sinus syncope and the effect of
cardiac pacing. Europace 2011;13:462 – 464.

56

36. Brignole M, Menozzi C, Lolli G, Bottoni N, Gaggioli G. Long-term outcome of paced and
nonpaced patients with severe carotid sinus syndrome. Am J Cardiol 1992;69: 1039 – 1043.
37. Claesson JE, Kristensson BE, Edvardsson N, Wahrborg P. Less syncope and milder
symptoms in patients treated with pacing for induced cardio-inhibitory carotid sinus
syndrome: a randomized study. Europace 2007;9:932 – 936.
38. Sugrue DD, Gersh BJ, Holmes DR Jr., Wood DL, Osborn MJ, Hammill SC. Symp- tomatic
‘isolated’ carotid sinus hypersensitivity: natural history and results of treat- ment with
anticholinergic drugs or pacemaker. J Am Coll Cardiol 1986;7:158 – 162.
39. Gaggioli G, Brignole M, Menozzi C, Devoto G, Oddone D, Gianfranchi L, Gostoli E, Bottoni
N, Lolli G. A positive response to head-up tilt testing predicts syncopal re- currence in carotid
sinus syndrome patients with permanent pacemakers. Am J Cardiol 1995;76:720 – 722.
40. Maggi R, Menozzi C, Brignole M, Podoleanu C, Iori M, Sutton R, Moya A, Giada F, Orazi S,
Grovale N. Cardio-inhibitory carotid sinus hypersensitivity predicts an asystolic mechanism
of spontaneous neurally mediated syncope. Europace 2007; 9:563 – 567.
41. Madigan NP, Flaker GC, Curtis JJ, Reid J, Mueller KJ, Murphy TJ. Carotid sinus hypersensitivity: beneficial effects of dual-chamber pacing. Am J Cardiol 1984;53: 1034 –
1040.
42. Brignole M, Sartore B, Barra M, Menozzi C, Lolli G. Is DDD superior to VVI pacing in mixed
carotid sinus syndrome? An acute and medium-term study. Pacing Clin Elec- trophysiol
1988;11:1902 – 1910.
43. Sutton R. Pacing in patients with carotid sinus and vasovagal syndromes. Pacing Clin
Electrophysiol 1989;12:1260 – 1263.
44. Flammang D, Church TR, De Roy L, Blanc JJ, Leroy J, Mairesse GH, Otmani A, Graux PJ,
Frank R, Purnode P. Treatment of unexplained syncope: a multicenter, randomized trial of
cardiac pacing guided by adenosine 5’-triphosphate testing. Cir- culation 2012;125:31 – 36.
45. Parry SW, Steen N, Bexton RS, Tynan M, Kenny RA. Pacing in elderly recurrent fallers
with carotid sinus hypersensitivity: a randomised, double-blind, placebo con- trolled
crossover trial. Heart 2009;95:405 – 409.
46. Cleland JG, Freemantle N, Erdmann E, Gras D, Kappenberger L, Tavazzi L, Daubert JC.
Long-term mortality with cardiac resynchronization therapy in the Cardiac
Resynchronization-Heart Failure (CARE-HF) trial. Eur J Heart Fail 2012; 14:628 – 634.
47. Bogale N, Witte K, Priori S, Cleland J, Auricchio A, Gadler F, Gitt A, Limbourg T, Linde C,
Dickstein K. The European Cardiac Resynchronization Therapy Survey: comparison of
outcomes between de novo cardiac resynchronization therapy implantations and
upgrades. Eur J Heart Fail 2011;13:974 – 983.
48. Zareba W, Klein H, Cygankiewicz I, Hall WJ, McNitt S, Brown M, Cannom D, Daubert JP,
Eldar M, Gold MR, Goldberger JJ, Goldenberg I, Lichstein E, Pitschner H, Rashtian M,
Solomon S, Viskin S, Wang P, Moss AJ. Effectiveness of Cardiac Resynchronization Therapy
by QRS Morphology in the Multicenter Auto- matic Defibrillator Implantation Trial-Cardiac
Resynchronization Therapy (MADIT-CRT). Circulation 2011;123:1061 – 1072.

57

49. Abraham WT, Fisher WG, Smith AL, Delurgio DB, Leon AR, Loh E, Kocovic DZ, Packer M,
Clavell AL, Hayes DL, Ellestad M, Trupp RJ, Underwood J, Pickering F, Truex C, McAtee P,
Messenger J. Cardiac resynchronization in chronic heart failure. N Engl J Med
2002;346:1845 – 1853.
50. Moss AJ, Hall WJ, Cannom DS, Klein H, Brown MW, Daubert JP, Estes NA 3rd, Foster E,
Greenberg H, Higgins SL, Pfeffer MA, Solomon SD, Wilber D, Zareba W. Cardiacresynchronization therapy for the prevention of heart-failure events. N Engl J Med
2009;361:1329 – 1338.
51. Auricchio A, Stellbrink C, Butter C, Sack S, Vogt J, Misier AR, Bocker D, Block M, Kirkels
JH, Kramer A, Huvelle E. Clinical efficacy of cardiac resynchronization therapy using left
ventricular pacing in heart failure patients stratified by severity of ventricular conduction
delay. J Am Coll Cardiol 2003;42:2109 – 2116.
52. Cazeau S, Leclercq C, Lavergne T, Walker S, Varma C, Linde C, Garrigue S,
Kappenberger L, Haywood GA, Santini M, Bailleul C, Daubert JC. Effects of multi- site
biventricular pacing in patients with heart failure and intraventricular conduc- tion delay. N
Engl J Med 2001;344:873 – 880.
53. Higgins SL, Hummel JD, Niazi IK, Giudici MC, Worley SJ, Saxon LA, Boehmer JP,
Higginbotham MB, De Marco T, Foster E, Yong PG. Cardiac resynchronization therapy for the
treatment of heart failure in patients with intraventricular conduc- tion delay and malignant
ventricular tachyarrhythmias. J Am Coll Cardiol 2003;42: 1454 – 1459.
54. Young JB, Abraham WT, Smith AL, Leon AR, Lieberman R, Wilkoff B, Canby RC, Schroeder
JS, Liem LB, Hall S, Wheelan K. Combined cardiac resynchronization and implantable
cardioversion defibrillation in advanced chronic heart failure: the MIRACLE ICD Trial. JAMA
2003;289:2685 – 2694.
55. Bristow MR, Saxon LA, Boehmer J, Krueger S, Kass DA, De Marco T, Carson P, DiCarlo L,
DeMets D, White BG, DeVries DW, Feldman AM. Cardiac-resynchronization therapy
with or without an implantable defibrillator in advanced chronic heart failure. N Engl J Med
2004;350:2140 – 2150.
56. Cleland JG, Daubert JC, Erdmann E, Freemantle N, Gras D, Kappenberger L, Tavazzi L.
The effect of cardiac resynchronization on morbidity and mortality in heart failure. N Engl J
Med 2005;352:1539 – 1549.
57. Al-Majed NS, McAlister FA, Bakal JA, Ezekowitz JA. Meta-analysis: cardiac resynchronization therapy for patients with less symptomatic heart failure. Ann Intern Med
2011;154:401 – 412.
58. Sipahi I, Carrigan TP, Rowland DY, Stambler BS, Fang JC. Impact of QRS duration on
clinical event reduction with cardiac resynchronization therapy: meta-analysis of randomized
controlled trials. Arch Intern Med 2011;171:1454 – 1462.
59. Gervais R, Leclercq C, Shankar A, Jacobs S, Eiskjaer H, Johannessen A, Freemantle N,
Cleland JG, Tavazzi L, Daubert C. Surface electrocardiogram to predict outcome in
candidates for cardiac resynchronization therapy: a sub-analysis of the CARE-HF trial. Eur J
Heart Fail 2009;11:699 – 705.

58

60. Abraham WT, Young JB, Leon AR, Adler S, Bank AJ, Hall SA, Lieberman R, Liem LB,
O’Connell JB, Schroeder JS, Wheelan KR. Effects of cardiac resynchronization on disease
progression in patients with left ventricular systolic dysfunction, an indica- tion for an
implantable cardioverter-defibrillator, and mildly symptomatic chronic heart failure.
Circulation 2004;110:2864 – 2868.
61. Linde C, Abraham WT, Gold MR, St John Sutton M, Ghio S, Daubert C. Rando- mized trial
of cardiac resynchronization in mildly symptomatic heart failure patients and in
asymptomatic patients with left ventricular dysfunction and previous heart failure
symptoms. J Am Coll Cardiol 2008;52:1834 – 1843.
62. Tang AS, Wells GA, Talajic M, Arnold MO, Sheldon R, Connolly S, Hohnloser SH, Nichol
G, Birnie DH, Sapp JL, Yee R, Healey JS, Rouleau JL. Cardiac-resynchronization
therapy for mild-to-moderate heart failure. N Engl J Med 2010;363:2385 – 2395.
63. Gold MR, Thebault C, Linde C, Abraham WT, Gerritse B, Ghio S, St John Sutton M,
Daubert JC. Effect of QRS duration and morphology on cardiac resynchronization therapy
outcomes in mild heart failure: results from the Resynchronization Reverses Remodelling in
Systolic Left Ventricular Dysfunction (REVERSE) study. Circulation 2012;126:822 – 829.
64. Sipahi I, Chou JC, Hyden M, Rowland DY, Simon DI, Fang JC. Effect of QRS morph- ology
on clinical event reduction with cardiac resynchronization therapy: meta-analysis of
randomized controlled trials. Am Heart J 2012;163:260 – 267 e263.
65. Beshai JF, Grimm RA, Nagueh SF, Baker JH 2nd, Beau SL, Greenberg SM, Pires LA, Tchou
PJ. Cardiac-resynchronization therapy in heart failure with narrow QRS complexes. N Engl J
Med 2007;357:2461 – 2471.
66. Thibault B, Harel F, Ducharme A, White M, Ellenbogen KA, Frasure-Smith N, Roy D,
Philippon F, Dorian P, Talajic M, Dubuc M, Guerra PG, Macle L, Rivard L, Andrade J, Khairy
P, LESSER-EARTH Investigators. Cardiac Resynchronization Therapy in Patients With Heart
Failure and a QRS Complex ,120 Milliseconds: The Evaluation of Resynchronization Therapy
for Heart Failure (LESSER-EARTH) Trial. Circulation 2013;127:873 – 881.
67. Koplan BA, Kaplan AJ, Weiner S, Jones PW, Seth M, Christman SA. Heart failure
decompensation and all-cause mortality in relation to percent biventricular pacing in
patients with heart failure: is a goal of 100% biventricular pacing necessary? J Am Coll
Cardiol 2009;53:355 – 360.
68. Hayes DL, Boehmer JP, Day JD, Gilliam FR 3rd, Heidenreich PA, Seth M, Jones PW, Saxon
LA. Cardiac resynchronization therapy and the relationship of percent biventricular pacing
to symptoms and survival. Heart Rhythm 2011;8:1469 – 1475.
69. Cheng A, Landman SR, Stadler RW. Reasons for loss of cardiac resynchronization
therapy pacing: insights from 32 844 patients. Circ Arrhythm Electrophysiol 2012;5: 884 –
888.
70. Saxon LA, Olshansky B, Volosin K, Steinberg JS, Lee BK, Tomassoni G, Guarnieri T, Rao A,
Yong P, Galle E, Leigh J, Ecklund F, Bristow MR. Influence of left ventricular lead location on
outcomes in the COMPANION study. J Cardiovasc Electrophysiol 2009;20:764 – 768.
71. Thebault C, Donal E, Meunier C, Gervais R, Gerritse B, Gold MR, Abraham WT, Linde C,
Daubert JC. Sites of left and right ventricular lead implantation and re- sponse to cardiac

59

resynchronization therapy observations from the REVERSE trial. Eur Heart J 2012;33:2662 –
2671.
72. Singh JP, Klein HU, Huang DT, Reek S, Kuniss M, Quesada A, Barsheshet A, Cannom D,
Goldenberg I, McNitt S, Daubert JP, Zareba W, Moss AJ. Left ventricu- lar lead position and
clinical outcome in the multicenter automatic defibrillator im- plantation trial-cardiac
resynchronization therapy (MADIT-CRT) trial. Circulation 2011;123:1159 – 1166.
73. Khan FZ, Virdee MS, Palmer CR, Pugh PJ, O’Halloran D, Elsik M, Read PA, Begley D, Fynn
SP, Dutka DP. Targeted left ventricular lead placement to guide cardiac resyn- chronization
therapy: the TARGET study: a randomized, controlled trial. J Am Coll Cardiol 2012;59:1509 –
1518.
74. Sawhney NS, Waggoner AD, Garhwal S, Chawla MK, Osborn J, Faddis MN. Rando- mized
prospective trial of atrioventricular delay programming for cardiac resyn- chronization
therapy. Heart Rhythm 2004;1:562 – 567.
75. Vidal B, Tamborero D, Mont L, Sitges M, Delgado V, Berruezo A, Diaz-Infante E,
Tolosana JM, Pare C, Brugada J. Electrocardiographic optimization of interventricu- lar delay
in cardiac resynchronization therapy: a simple method to optimize the device. J Cardiovasc
Electrophysiol 2007;18:1252 – 1257.
76. Abraham WT, Calo` L, Islam N, Klein N, Alawwa A, Exner D, Goodman J, Messano L, Clyne
C, Pelargonio G, Hasan A, Seidl K, Sheppard R, Yu CM, Herre J, Lee LY, Boulogne E, Petrutiu
S, Birgersdotter-Green U, Gras D. Randomized controlled trial of frequent optimization of
cardiac resynchronization therapy: results of the Frequent Optimization Study Using the
QuickOptTM Method (FREEDOM) Trial. (in press).
77. Abraham WT, Leon AR, St John Sutton MG, Keteyian SJ, Fieberg AM, Chinchoy E, Haas G.
Randomized controlled trial comparing simultaneous versus optimized se- quential
interventricular stimulation during cardiac resynchronization therapy. Am Heart J
2012;164:735 – 741.
78. Boriani G, Muller CP, Seidl KH, Grove R, Vogt J, Danschel W, Schuchert A, Djiane P, Biffi
M, Becker T, Bailleul C, Trappe HJ. Randomized comparison of simultaneous biventricular
stimulation versus optimized interventricular delay in cardiac resyn- chronization therapy.
The Resynchronization for the HemodYnamic Treatment for Heart Failure Management II
implantable cardioverter defibrillator (RHYTHM II ICD) study. Am Heart J 2006;151:1050 –
1058.
79. Ellenbogen KA, Gold MR, Meyer TE, Fernndez Lozano I, Mittal S, Waggoner AD, Lemke B,
Singh JP, Spinale FG, Van Eyk JE, Whitehill J, Weiner S, Bedi M, Rapkin J, Stein KM. Primary
results from the SmartDelay determined AV optimization: a comparison with other AV delay
methods used in cardiac resynchronization therapy (SMART-AV) trial: a randomized trial
comparing empirical, echocardiography-guided, and algorithmic atrioventricular delay
programming in cardiac resynchronization therapy. Circulation 2010;122:2660 – 2668.
80. Leon AR, Abraham WT, Brozena S, Daubert JP, Fisher WG, Gurley JC, Liang CS, Wong G.
Cardiac resynchronization with sequential biventricular pacing for the treatment of
moderate-to-severe heart failure. J Am Coll Cardiol 2005;46: 2298 – 2304.

60

81. Martin DO, Lemke B, Birnie D, Krum H, Lee KL, Aonuma K, Gasparini M, Starling RC,
Milasinovic G, Rogers T, Sambelashvili A, Gorcsan J 3rd, Houmsse M. Investigation of a
novel algorithm for synchronized left-ventricular pacing and ambulatory optimization of
cardiac resynchronization therapy: results of the adaptive CRT trial. Heart Rhythm
2012;9:1807 – 1814.
82. Rao RK, Kumar UN, Schafer J, Viloria E, De Lurgio D, Foster E. Reduced ventricular
volumes and improved systolic function with cardiac resynchronization therapy: a
randomized trial comparing simultaneous biventricular pacing, sequential biventri- cular
pacing, and left ventricular pacing. Circulation 2007;115:2136 – 2144.
83. Ritter P, Delnoy PP, Padeletti L, Lunati M, Naegele H, Borri-Brunetto A, Silvestre J. A
randomized pilot study of optimization of cardiac resynchronization therapy in sinus rhythm
patients using a peak endocardial acceleration sensor vs. standard methods. Europace
2012;14:1324 – 1333.
84. Gasparini M, Bocchiardo M, Lunati M, Ravazzi PA, Santini M, Zardini M, Signorelli S,
Passardi M, Klersy C. Comparison of 1-year effects of left ventricular and biventri- cular
pacing in patients with heart failure who have ventricular arrhythmias and left bundlebranch block: the Bi vs. Left Ventricular Pacing: an International Pilot Evalu- ation on Heart
Failure Patients with Ventricular Arrhythmias (BELIEVE) multicen- ter prospective
randomized pilot study. Am Heart J 2006;152:155 e151 – e157.
85. Boriani G, Kranig W, Donal E, Calo L, Casella M, Delarche N, Lozano IF, Ansalone G,
Biffi M, Boulogne E, Leclercq C. A randomized double-blind compari- son of biventricular
versus left ventricular stimulation for cardiac resynchronization therapy: the Biventricular
versus Left Univentricular Pacing with ICD Back-up in Heart Failure Patients (B-LEFT HF) trial.
Am Heart J 2010;159:1052 – 1058 e1051.
86. Liang Y, Pan W, Su Y, Ge J. Meta-analysis of randomized controlled trials comparing
isolated left ventricular and biventricular pacing in patients with chronic heart failure. Am J
Cardiol 2011;108:1160 – 1165.
87. Thibault B, Ducharme A, Harel F, White M, O’Meara E, Guertin MC, Lavoie J, FrasureSmith N, Dubuc M, Guerra P, Macle L, Rivard L, Roy D, Talajic M, Khairy P. Left ventricular
versus simultaneous biventricular pacing in patients with heart failure and a QRS complex
./¼120 milliseconds. Circulation 2011; 124:2874 – 2881.
88. Boriani G, Gardini B, Diemberger I, Bacchi Reggiani ML, Biffi M, Martignani C, Ziacchi M,
Valzania C, Gasparini M, Padeletti L, Branzi A. Meta-analysis of rando- mized controlled trials
evaluating left ventricular vs. biventricular pacing in heart failure: effect on all-cause
mortality and hospitalizations. Eur J Heart Fail 2012;14: 652 – 660.
89. Brignole M, Botto G, Mont L, Iacopino S, De Marchi G, Oddone D, Luzi M, Tolosana JM,
Navazio A, Menozzi C. Cardiac resynchronization therapy in patients undergoing
atrioventricular junction ablation for permanent atrial fibrillation: a ran- domized trial. Eur
Heart J 2011;32:2420 – 2429.
90. Leclercq C, Walker S, Linde C, Clementy J, Marshall AJ, Ritter P, Djiane P, Mabo P, Levy T,
Gadler F, Bailleul C, Daubert JC. Comparative effects of permanent biventricular and rightuniventricular pacing in heart failure patients with chronic atrial fibrillation. Eur Heart J
2002;23:1780 – 1787.

61

91. Upadhyay GA, Choudhry NK, Auricchio A, Ruskin J, Singh JP. Cardiac resynchroni- zation
in patients with atrial fibrillation: a meta-analysis of prospective cohort studies. J Am Coll
Cardiol 2008;52:1239 – 1246.
92. Wilton SB, Leung AA, Ghali WA, Faris P, Exner DV. Outcomes of cardiac resynchronization therapy in patients with versus those without atrial fibrillation: a sys- tematic
review and meta-analysis. Heart Rhythm 2011;8:1088 – 1094.
93. Linde C, Leclercq C, Rex S, Garrigue S, Lavergne T, Cazeau S, McKenna W, Fitzgerald
M, Deharo JC, Alonso C, Walker S, Braunschweig F, Bailleul C, Daubert JC. Long-term
benefits of biventricular pacing in congestive heart failure: results from the MUltisite
STimulation in cardiomyopathy (MUSTIC) study. J Am Coll Cardiol 2002;40:111 – 118.
94. Doshi RN, Daoud EG, Fellows C, Turk K, Duran A, Hamdan MH, Pires LA. Left ventricularbased cardiac stimulation post AV nodal ablation evaluation (the PAVE study). J Cardiovasc
Electrophysiol 2005;16:1160 – 1165.
95. Wein S, Voskoboinik A, Wein L, Billah B, Krum H. Extending the boundaries of cardiac
resynchronization therapy: efficacy in atrial fibrillation, New York heart as- sociation class
II, and narrow QRS heart failure patients. J Card Fail 2010;16: 432 – 438.
96. Kamath GS, Cotiga D, Koneru JN, Arshad A, Pierce W, Aziz EF, Mandava A, Mittal S,
Steinberg JS. The utility of 12-lead Holter monitoring in patients with permanent atrial
fibrillation for the identification of nonresponders after cardiac resynchroni- zation therapy.
J Am Coll Cardiol 2009;53:1050 – 1055.
97. Tolosana JM, Hernandez Madrid A, Brugada J, Sitges M, Garcia Bolao I, Fernandez Lozano
I, Martinez Ferrer J, Quesada A, Macias A, Marin W, Escudier JM, Gomez AA, Gimenez
Alcala M, Tamborero D, Berruezo A, Mont L. Comparison of benefits and mortality in cardiac
resynchronization therapy in patients with atrial fibrillation versus patients in sinus rhythm
(Results of the Spanish Atrial Fib- rillation and Resynchronization [SPARE] Study). Am J
Cardiol 2008;102:444 – 449.
98. Ferreira AM, Adragao P, Cavaco DM, Candeias R, Morgado FB, Santos KR, Santos E, Silva
JA. Benefit of cardiac resynchronization therapy in atrial fibrillation patients vs. patients in
sinus rhythm: the role of atrioventricular junction ablation. Europace 2008;10:809 – 815.
99. Ganesan AN, Brooks AG, Roberts-Thomson KC, Lau DH, Kalman JM, Sanders P. Role of
AV nodal ablation in cardiac resynchronization in patients with coexistent atrial fibrillation
and heart failure a systematic review. J Am Coll Cardiol 2012;59: 719 – 726.
100. Gasparini M, Auricchio A, Metra M, Regoli F, Fantoni C, Lamp B, Curnis A, Vogt J, Klersy
C. Long-term survival in patients undergoing cardiac resynchronization therapy: the
importance of performing atrio-ventricular junction ablation in patients with permanent
atrial fibrillation. Eur Heart J 2008;29:1644 – 1652.
101. Gasparini M, Auricchio A, Regoli F, Fantoni C, Kawabata M, Galimberti P, Pini D,
Ceriotti C, Gronda E, Klersy C, Fratini S, Klein HH. Four-year efficacy of cardiac
resynchronization therapy on exercise tolerance and disease progression: the im- portance
of performing atrioventricular junction ablation in patients with atrial fib- rillation. J Am Coll
Cardiol 2006;48:734 – 743.

62

102. Molhoek SG, Bax JJ, Bleeker GB, Boersma E, van Erven L, Steendijk P, van der Wall EE,
Schalij MJ. Comparison of response to cardiac resynchronization therapy in patients with
sinus rhythm versus chronic atrial fibrillation. Am J Cardiol 2004;94:1506 – 1509.
103. Delnoy PP, Ottervanger JP, Luttikhuis HO, Elvan A, Misier AR, Beukema WP, van Hemel
NM. Comparison of usefulness of cardiac resynchronization therapy in patients with atrial
fibrillation and heart failure versus patients with sinus rhythm and heart failure. Am J
Cardiol 2007;99:1252 – 1257.
104. Khadjooi K, Foley PW, Chalil S, Anthony J, Smith RE, Frenneaux MP, Leyva F. Long- term
effects of cardiac resynchronisation therapy in patients with atrial fibrillation. Heart
2008;94:879 – 883.
105. Orlov MV, Gardin JM, Slawsky M, Bess RL, Cohen G, Bailey W, Plumb V, Flathmann
H, de Metz K. Biventricular pacing improves cardiac function and pre- vents further left atrial
remodelling in patients with symptomatic atrial fibrillation after atrioventricular node
ablation. Am Heart J 2010;159:264 – 270.
106. Brignole M, Gammage M, Puggioni E, Alboni P, Raviele A, Sutton R, Vardas P,
Bongiorni MG, Bergfeldt L, Menozzi C, Musso G. Comparative assessment of right, left, and
biventricular pacing in patients with permanent atrial fibrillation. Eur Heart J 2005;26:712 –
722.
107. Brignole M, Botto GL, Mont L, Oddone D, Iacopino S, De Marchi G, Campoli M,
Sebastiani V, Vincenti A, Garcia Medina D, Osca Asensi J, Mocini A, Grovale N, De Santo T,
Menozzi C. Predictors of clinical efficacy of ’Ablate and Pace’ therapy in patients with
permanent atrial fibrillation. Heart 2012;98:297 – 302.
108. Leclercq C, Cazeau S, Lellouche D, Fossati F, Anselme F, Davy JM, Sadoul N, Klug D,
Mollo L, Daubert JC. Upgrading from single chamber right ventricular to biventri- cular
pacing in permanently paced patients with worsening heart failure: The RD-CHF Study.
Pacing Clin Electrophysiol 2007;30 Suppl 1:S23 – 30.
109. Delnoy PP, Ottervanger JP, Vos DH, Elvan A, Misier AR, Beukema WP, Steendijk P, van
Hemel NM. Upgrading to biventricular pacing guided by pressure-volume loop analysis
during implantation. J Cardiovasc Electrophysiol 2011;22:677 – 683.
110. Hoijer CJ, Meurling C, Brandt J. Upgrade to biventricular pacing in patients with
conventional pacemakers and heart failure: a double-blind, randomized crossover study.
Europace 2006;8:51 – 55.
111. van Geldorp IE, Vernooy K, Delhaas T, Prins MH, Crijns HJ, Prinzen FW, Dijkman B.
Beneficial effects of biventricular pacing in chronically right ventricular paced patients with
mild cardiomyopathy. Europace 2010;12:223 – 229.
112. Baker CM, Christopher TJ, Smith PF, Langberg JJ, Delurgio DB, Leon AR. Addition of a left
ventricular lead to conventional pacing systems in patients with congestive heart failure:
feasibility, safety, and early results in 60 consecutive patients. Pacing Clin Electrophysiol
2002;25:1166 – 1171.
113. Eldadah ZA, Rosen B, Hay I, Edvardsen T, Jayam V, Dickfeld T, Meininger GR, Judge DP,
Hare J, Lima JB, Calkins H, Berger RD. The benefit of upgrading chronic- ally right ventricle-

63

paced heart failure patients to resynchronization therapy demonstrated by strain rate
imaging. Heart Rhythm 2006;3:435 – 442.
114. Laurenzi F, Achilli A, Avella A, Peraldo C, Orazi S, Perego GB, Cesario A, Valsecchi S, De
Santo T, Puglisi A, Tondo C. Biventricular upgrading in patients with conven- tional pacing
system and congestive heart failure: results and response predictors. Pacing Clin
Electrophysiol 2007;30:1096 – 1104.
115. Leon AR, Greenberg JM, Kanuru N, Baker CM, Mera FV, Smith AL, Langberg JJ, DeLurgio
DB. Cardiac resynchronization in patients with congestive heart failure and chronic atrial
fibrillation: effect of upgrading to biventricular pacing after chronic right ventricular pacing.
J Am Coll Cardiol 2002;39:1258 – 1263.
116. Shimano M, Tsuji Y, Yoshida Y, Inden Y, Tsuboi N, Itoh T, Suzuki H, Muramatsu T, Okada
T, Harata S, Yamada T, Hirayama H, Nattel S, Murohara T. Acute and chronic effects of
cardiac resynchronization in patients developing heart failure with long- term pacemaker
therapy for acquired complete atrioventricular block. Europace 2007;9:869 – 874.
117. Valls-Bertault V, Fatemi M, Gilard M, Pennec PY, Etienne Y, Blanc JJ. Assessment of
upgrading to biventricular pacing in patients with right ventricular pacing and con- gestive
heart failure after atrioventricular junctional ablation for chronic atrial fib- rillation.
Europace 2004;6:438 – 443.
118. Vatankulu MA, Goktekin O, Kaya MG, Ayhan S, Kucukdurmaz Z, Sutton R, Henein M.
Effect of long-term resynchronization therapy on left ventricular remod- elling in pacemaker
patients upgraded to biventricular devices. Am J Cardiol 2009; 103:1280 – 1284.
119. Foley PW, Muhyaldeen SA, Chalil S, Smith RE, Sanderson JE, Leyva F. Long-term effects
of upgrading from right ventricular pacing to cardiac resynchronization therapy in patients
with heart failure. Europace 2009;11:495 – 501.
120. Frohlich G, Steffel J, Hurlimann D, Enseleit F, Luscher TF, Ruschitzka F, Abraham
WT, Holzmeister J. Upgrading to resynchronization therapy after chronic right ventricular
pacing improves left ventricular remodelling. Eur Heart J 2010;31:1477 – 1485.
121. Marai I, Gurevitz O, Carasso S, Nof E, Bar-Lev D, Luria D, Arbel Y, Freimark D, Feinberg
MS, Eldar M, Glikson M. Improvement of congestive heart failure by up- grading of
conventional to resynchronization pacemakers. Pacing Clin Electrophysiol 2006;29:880 –
884.
122. Paparella G, Sciarra L, Capulzini L, Francesconi A, De Asmundis C, Sarkozy A, Cazzin R,
Brugada P. Long-term effects of upgrading to biventricular pacing: differ- ences with cardiac
resynchronization therapy as primary indication. Pacing Clin Elec- trophysiol 2010;33:841 –
849.
123. Albertsen AE, Nielsen JC, Poulsen SH, Mortensen PT, Pedersen AK, Hansen PS, Jensen
HK, Egeblad H. Biventricular pacing preserves left ventricular performance in patients with
high-grade atrio-ventricular block: a randomized comparison with DDD(R) pacing in 50
consecutive patients. Europace 2008;10:314 – 320.
124. Chan JY, Fang F, Zhang Q, Fung JW, Razali O, Azlan H, Lam KH, Chan HC, Yu CM.
Biventricular pacing is superior to right ventricular pacing in bradycardia patients with

64

preserved systolic function: 2-year results of the PACE trial. Eur Heart J 2011;32:2533 –
2540.
125. Curtis AB, Worley S Adamson PB, Chung E, Niazi I, Sherfesee L, Shinn T, Sutton MS.
Biventricular pacing for atrioventricular block and systolic dysfunction. New Engl J Med
2013;368:1585 – 1593.
126. Curtis AB, Adamson PB, Chung E, Sutton MS, Tang F, Worley S. Biventricular versus right
ventricular pacing in patients with AV block (BLOCK HF): clinical study design and rationale. J
Cardiovasc Electrophysiol 2007;18:965 – 971.
127. Kindermann M, Hennen B, Jung J, Geisel J, Bohm M, Frohlig G. Biventricular versus
conventional right ventricular stimulation for patients with standard pacing indica- tion and
left ventricular dysfunction: the Homburg Biventricular Pacing Evaluation (HOBIPACE). J Am
Coll Cardiol 2006;47:1927 – 1937.
128. Martinelli Filho M, de Siqueira SF, Costa R, Greco OT, Moreira LF, D’Avila A, Heist EK.
Conventional versus biventricular pacing in heart failure and bradyar- rhythmia: the
COMBAT study. J Card Fail 2010;16:293 – 300.
129. Stockburger M, Gomez-Doblas JJ, Lamas G, Alzueta J, Fernandez-Lozano I, Cobo E,
Wiegand U, Concha JF, Navarro X, Navarro-Lopez F, de Teresa E. Preventing ven- tricular
dysfunction in pacemaker patients without advanced heart failure: results from a multicentre international randomized trial (PREVENT-HF). Eur J Heart Fail 2011;13:633 – 641.
130. Yu CM, Chan JY, Zhang Q, Omar R, Yip GW, Hussin A, Fang F, Lam KH, Chan HC, Fung JW.
Biventricular pacing in patients with bradycardia and normal ejection frac- tion. N Engl J Med
2009;361:2123 – 2134.
131. Lam SK, Owen A. Combined resynchronisation and implantable defibrillator therapy in
left ventricular dysfunction: Bayesian network meta-analysis of rando- mised controlled
trials. BMJ 2007;335:925.
132. Gang UJ, Hvelplund A, Pedersen S, Iversen A, Jons C, Abildstrom SZ, Haarbo J, Jensen
JS, Thomsen PE. High-degree atrioventricular block complicating ST-segment elevation
myocardial infarction in the era of primary percutaneous coronary intervention. Europace
2012;14:1639 – 1645.
133. Behar S, Zissman E, Zion M, Hod H, Goldbourt U, Reicher-Reiss H, Shalev Y, Kaplinsky
E, Caspi A. Prognostic significance of second-degree atrioventricular block in inferior wall
acute myocardial infarction. SPRINT Study Group. Am J Cardiol 1993;72:831 – 834.
134. Col JJ, Weinberg SL. The incidence and mortality of intraventricular conduction defects
in acute myocardial infarction. Am J Cardiol 1972;29:344 – 350.
135. Ginks WR, Sutton R, Oh W, Leatham A. Long-term prognosis after acute anterior
infarction with atrioventricular block. Br Heart J 1977;39:186 – 189.
136. Jim MH, Chan AO, Tse HF, Barold SS, Lau CP. Clinical and angiographic findings of
complete atrioventricular block in acute inferior myocardial infarction. Ann Acad Med
Singapore 2010;39:185 – 190.

65

137. Gross GJ, Chiu CC, Hamilton RM, Kirsh JA, Stephenson EA. Natural history of postoperative heart block in congenital heart disease: implications for pacing interven- tion.
Heart Rhythm 2006;3:601 – 604.
138. Krongrad E. Prognosis for patients with congenital heart disease and postoperative
intraventricular conduction defects. Circulation 1978;57:867 – 870.
139. Murphy DA, Tynan M, Graham GR, Bonham-Carter RE. Prognosis of complete
atrioventricular dissociation in children after open-heart surgery. Lancet 1970;1: 750 – 752.
140. Squarcia U, Merideth J, McGoon DC, Weidman WH. Prognosis of transient atrioventricular conduction disturbances complicating open heart surgery for congeni- tal heart
defects. Am J Cardiol 1971;28:648 – 652.
141. Weindling SN, Saul JP, Gamble WJ, Mayer JE, Wessel D, Walsh EP. Duration of complete atrioventricular block after congenital heart disease surgery. Am J Cardiol 1998;82:525
– 527.
142. Chang SM, Nagueh SF, Spencer WH 3rd, Lakkis NM. Complete heart block: determinants and clinical impact in patients with hypertrophic obstructive cardiomyop- athy
undergoing nonsurgical septal reduction therapy. J Am Coll Cardiol 2003;42:296 – 300.
143. Topilski I, Sherez J, Keren G, Copperman I. Long-term effects of dual-chamber pacing
with periodic echocardiographic evaluation of optimal atrioventricular delay in patients with
hypertrophic cardiomyopathy .50 years of age. Am J Cardiol 2006;97:1769 – 1775.
144. Kappenberger L, Linde C, Daubert C, McKenna W, Meisel E, Sadoul N, Chojnowska
L, Guize L, Gras D, Jeanrenaud X, Ryden L. Pacing in hypertrophic ob- structive
cardiomyopathy. A randomized crossover study. PIC Study Group. Eur Heart J 1997;18:1249
– 1256.
145. Maron BJ, Nishimura RA, McKenna WJ, Rakowski H, Josephson ME, Kieval RS. Assessment of permanent dual-chamber pacing as a treatment for drug-refractory
symptomatic patients with obstructive hypertrophic cardiomyopathy. A rando- mized,
double-blind, crossover study (M-PATHY). Circulation 1999;99:2927 – 2933.
146. Nishimura RA, Trusty JM, Hayes DL, Ilstrup DM, Larson DR, Hayes SN, Allison TG, Tajik
AJ. Dual-chamber pacing for hypertrophic cardiomyopathy: a randomized, double-blind,
crossover trial. J Am Coll Cardiol 1997;29:435 – 441.
147. Galve E, Sambola A, Saldana G, Quispe I, Nieto E, Diaz A, Evangelista A, Candell-Riera J.
Late benefits of dual-chamber pacing in obstructive hypertrophic cardiomyopathy: a 10year follow-up study. Heart 2010;96:352 – 356.
148. Megevand A, Ingles J, Richmond DR, Semsarian C. Long-term follow-up of patients with
obstructive hypertrophic cardiomyopathy treated with dual-chamber pacing. Am J Cardiol
2005;95:991 – 993.
149. Israel CW, Hugl B, Unterberg C, Lawo T, Kennis I, Hettrick D, Hohnloser SH. Pacetermination and pacing for prevention of atrial tachyarrhythmias: results from a multicenter
study with an implantable device for atrial therapy. J Cardiovasc Electro- physiol
2001;12:1121 – 1128.

66

150. Blanc JJ, De Roy L, Mansourati J, Poezevara Y, Marcon JL, Schoels W, HiddenLucet F, Barnay C. Atrial pacing for prevention of atrial fibrillation: assess- ment of
simultaneously implemented algorithms. Europace 2004;6:371 – 379.
151. Carlson MD, Ip J, Messenger J, Beau S, Kalbfleisch S, Gervais P, Cameron DA, Duran A,
Val-Mejias J, Mackall J, Gold M. A new pacemaker algorithm for the treatment of atrial
fibrillation: results of the Atrial Dynamic Overdrive Pacing Trial (ADOPT). J Am Coll Cardiol
2003;42:627 – 633.
152. Gold MR, Adler S, Fauchier L, Haffajee C, Ip J, Kainz W, Kawasaki R, Prakash A, Taborsky
M, Waller T, Wilson V, Li S, Hoffmann E. Impact of atrial prevention pacing on atrial
fibrillation burden: primary results of the Study of Atrial Fibrillation Reduction (SAFARI) trial.
Heart Rhythm 2009;6:295 – 301.
153. Healey JS, Connolly SJ, Gold MR, Israel CW, Van Gelder IC, Capucci A, Lau CP, Fain E,
Yang S, Bailleul C, Morillo CA, Carlson M, Themeles E, Kaufman ES, Hohnloser SH.
Subclinical atrial fibrillation and the risk of stroke. N Engl J Med 2012;366:120 – 129.
154. Hohnloser SH, Healey JS, Gold MR, Israel CW, Yang S, van Gelder I, Capucci A, Lau CP,
Fain E, Morillo CA, Ha A, Carlson M, Connolly SJ. Atrial overdrive pacing to prevent atrial
fibrillation: insights from ASSERT. Heart Rhythm 2012;9:1667 – 1673.
155. Israel CW, Gronefeld G, Ehrlich JR, Li YG, Hohnloser SH. Prevention of immediate
reinitiation of atrial tachyarrhythmias by high-rate overdrive pacing: results from a
prospective randomized trial. J Cardiovasc Electrophysiol 2003;14:954 – 959.
156. Kantharia BK, Freedman RA, Hoekenga D, Tomassoni G, Worley S, Sorrentino R,
Steinhaus D, Wolkowicz JM, Syed ZA. Increased base rate of atrial pacing for pre- vention of
atrial fibrillation after implantation of a dual-chamber pacemaker: insights from the Atrial
Overdrive Pacing Study. Europace 2007;9:1024 – 1030.
157. Lee MA, Weachter R, Pollak S, Kremers MS, Naik AM, Silverman R, Tuzi J, Wang W,
Johnson LJ, Euler DE. The effect of atrial pacing therapies on atrial tachyarrhythmia burden
and frequency: results of a randomized trial in patients with bradycardia and atrial
tachyarrhythmias. J Am Coll Cardiol 2003;41:1926 – 1932.
158. Mont L, Ruiz-Granell R, Martinez JG, Carmona JR, Fidalgo M, Cobo E, Riera M,
Navarro X. Impact of anti-tachycardia pacing on atrial fibrillation burden when added on top
of preventive pacing algorithms: results of the prevention or termin- ation (POT) trial.
Europace 2008;10:28 – 34.
159. Sulke N, Silberbauer J, Boodhoo L, Freemantle N, Kamalvand K, O’Nunain S,
Hildick-Smith D, Lloyd GW, Patel NR, Paul V. The use of atrial overdrive and ven- tricular rate
stabilization pacing algorithms for the prevention and treatment of par- oxysmal atrial
fibrillation: the Pacemaker Atrial Fibrillation Suppression (PAFS) study. Europace 2007;9:790
– 797.
160. Burke PT, Ghanbari H, Alexander PB, Shaw MK, Daccarett M, Machado C. A proto- col
for patients with cardiovascular implantable devices undergoing magnetic res- onance
imaging (MRI): should defibrillation threshold testing be performed post-(MRI). J Interv Card
Electrophysiol 2010;28:59 – 66.

67

161. Del Ojo JL, Moya F, Villalba J, Sanz O, Pavon R, Garcia D, Pastor L. Is magnetic resonance imaging safe in cardiac pacemaker recipients? Pacing Clin Electrophysiol 2005;
28:274 – 278.
162. Gimbel JR, Kanal E, Schwartz KM, Wilkoff BL. Outcome of magnetic resonance imaging
(MRI) in selected patients with implantable cardioverter defibrillators (ICDs). Pacing Clin
Electrophysiol 2005;28:270 – 273.
163. Halshtok O, Goitein O, Abu Sham’a R, Granit H, Glikson M, Konen E. Pacemakers and
magnetic resonance imaging: no longer an absolute contra-indication when scanned
correctly. Isr Med Assoc J 2010;12:391 – 395.
164. Martin ET, Coman JA, Shellock FG, Pulling CC, Fair R, Jenkins K. Magnetic resonance
imaging and cardiac pacemaker safety at 1.5-Tesla. J Am Coll Cardiol 2004;43:1315 – 1324.
165. Mollerus M, Albin G, Lipinski M, Lucca J. Cardiac biomarkers in patients with permanent pacemakers and implantable cardioverter-defibrillators undergoing an MRI scan.
Pacing Clin Electrophysiol 2008;31:1241 – 1245.
166. Mollerus M, Albin G, Lipinski M, Lucca J. Magnetic resonance imaging of pacemakers
and implantable cardioverter-defibrillators without specific absorption rate restrictions.
Europace 2010;12:947 – 951.
167. Naehle CP, Meyer C, Thomas D, Remerie S, Krautmacher C, Litt H, Luechinger R,
Fimmers R, Schild H, Sommer T. Safety of brain 3-T MR imaging with transmit-receive
head coil in patients with cardiac pacemakers: pilot prospective study with 51 examinations.
Radiology 2008;249:991 – 1001.
168. Naehle CP, Strach K, Thomas D, Meyer C, Linhart M, Bitaraf S, Litt H, Schwab JO, Schild
H, Sommer T. Magnetic resonance imaging at 1.5-T in patients with implan- table
cardioverter-defibrillators. J Am Coll Cardiol 2009;54:549 – 555.
169. Naehle CP, Zeijlemaker V, Thomas D, Meyer C, Strach K, Fimmers R, Schild H, Sommer
T. Evaluation of cumulative effects of MR imaging on pacemaker systems at 1.5 Tesla.
Pacing Clin Electrophysiol 2009;32:1526 – 1535.
170. Nazarian S, Hansford R, Roguin A, Goldsher D, Zviman MM, Lardo AC, Caffo BS, Frick
KD, Kraut MA, Kamel IR, Calkins H, Berger RD, Bluemke DA, Halperin HR. A prospective
evaluation of a protocol for magnetic resonance imaging of patients with implanted cardiac
devices. Ann Intern Med 2011;155:415 – 424.
171. Sommer T, Naehle CP, Yang A, Zeijlemaker V, Hackenbroch M, Schmiedel A, Meyer C,
Strach K, Skowasch D, Vahlhaus C, Litt H, Schild H. Strategy for safe per- formance of
extrathoracic magnetic resonance imaging at 1.5 tesla in the presence of cardiac pacemakers
in non-pacemaker-dependent patients: a prospective study with 115 examinations.
Circulation 2006;114:1285 – 1292.
172. Strach K, Naehle CP, Muhlsteffen A, Hinz M, Bernstein A, Thomas D, Linhart M, Meyer
C, Bitaraf S, Schild H, Sommer T. Low-field magnetic resonance imaging: increased safety
for pacemaker patients? Europace 2010;12:952 – 960.
173. Wilkoff BL, Bello D, Taborsky M, Vymazal J, Kanal E, Heuer H, Hecking K, Johnson WB,
Young W, Ramza B, Akhtar N, Kuepper B, Hunold P, Luechinger R, Puererfellner H, Duru F,

68

Gotte MJ, Sutton R, Sommer T. Magnetic resonance imaging in patients with a pacemaker
system designed for the magnetic resonance environment. Heart Rhythm 2011;8:65 – 73.
174. Crossley GH, Boyle A, Vitense H, Chang Y, Mead RH. The CONNECT (Clinical Evaluation
of Remote Notification to Reduce Time to Clinical Decision) trial: the value of wireless
remote monitoring with automatic clinician alerts. J Am Coll Cardiol 2011;57:1181 – 1189.
175. Landolina M, Perego GB, Lunati M, Curnis A, Guenzati G, Vicentini A, Parati G, Borghi G,
Zanaboni P, Valsecchi S, Marzegalli M. Remote monitoring reduces healthcare use and
improves quality of care in heart failure patients with im- plantable defibrillators: the
evolution of management strategies of heart failure patients with implantable defibrillators
(EVOLVO) study. Circulation 2012;125: 2985 – 2992.
176. Varma N, Epstein AE, Irimpen A, Schweikert R, Love C. Efficacy and safety of auto- matic
remote monitoring for implantable cardioverter-defibrillator follow-up: the Lumos-T Safely
Reduces Routine Office Device Follow-up (TRUST) trial. Circula- tion 2010;122:325 – 332.

69

