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ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι ιδιοπαθείς κοιλιακές αρρυθìίες εìφανίζονται, στην 

πλειονότητα των περιπτώσεων, σε ασθενείς χωρίς δοìική 

καρδιοπάθεια. Προέρχονται από διάφορες ανατοìικές θέ-

σεις της δεξιάς και της αριστερής κοιλίας και ìπορούν να 

αντιìετωπιστούν επεìβατικά. Το ηλεκτροκαρδιογράφηìα 

(ΗΚΓ) επιφανείας δώδεκα απαγωγών αποτελεί το αρχικό 

εργαλείο χαρτογράφησης ώστε να εντοπισθεί ìε υψηλή 

διαγνωστική ακρίβεια η εστία προέλευσής των ιδιοπαθών 

κοιλιακών αρρυθìιών και συνεπώς είναι χρήσιìο για την 

απόφαση της κατάλληλης θεραπευτικής αντιìετώπισης 

τους. Σκοπός της ανασκόπησης είναι η ανάλυση των ηλε-

κτροκαρδιογραφικών χαρακτηριστικών που επιτρέπουν 

τον προσδιορισìό της προέλευσης των ιδιοπαθών κοιλι-

ακών αρρυθìιών, ìε ιδιαίτερη έìφαση στις ανατοìικές 

σχέσεις της καρδιάς.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι ιδιοπαθείς κοιλιακές αρρυθìίες εìφανίζονται κυρίως 

σε ασθενείς ìε δοìικά φυσιολογική καρδιά και σπανιότε-

ρα σε ασθενείς ìε ìυοκαρδιακή ίνωση η οποία όìως δε 

σχετίζεται ìε τον υποκείìενο ìηχανισìό των αρρυθìιών 

αυτών. Οι ιδιοπαθείς κοιλιακές αρρυθìίες εìφανίζονται ìε 

τη ìορφή εκτάκτων κοιλιακών συστολών, ìη εììένουσας 

ή εììένουσας κοιλιακής ταχυκαρδίας και σπανιότερα ως 

πυροδοτούìενη από έκτακτες κοιλιακές συστολές κοιλι-

ακή ìαρìαρυγή. Προέρχονται από διάφορες ανατοìικές 

θέσεις, ìε ìεγαλύτερη συχνότητα από το χώρο εξόδου 

της δεξιάς και της αριστερής κοιλίας. Μπορούν να αντιìε-

τωπιστούν αποτελεσìατικά ìε κατάλυση και ìε τη χρήση 

συστηìάτων χαρτογράφησης τα οποία προσφέρουν ση-

ìαντικές πληροφορίες στην ακριβή ανατοìική εντόπιση 

των αρρυθìιών αυτών.1 Το ηλεκτροκαρδιογράφηìα (ΗΚΓ) 

επιφανείας δώδεκα απαγωγών αποτελεί το αρχικό εργα-

λείο χαρτογράφησης των ιδιοπαθών κοιλιακών αρρυθìι-

ών, το οποίο χρησιìοποιείται ευρέως για τον προσδιορι-

σìό της προέλευσής τους. Ειδικά ηλεκτροκαρδιογραφικά 

χαρακτηριστικά ìπορούν πράγìατι να προβλέψουν την 

προέλευση των ιδιοπαθών κοιλιακών αρρυθìιών ìε ìε-

γάλη διαγνωστική ακρίβεια, διαχωρίζοντας έτσι κοιλιακές 

αρρυθìίες από τη δεξιά ή την αριστερή κοιλία καθώς και 

ενδοκαρδιακές από επικαρδιακές θέσεις. 

ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οι δεξιές καρδιακές κοιλότητες βρίσκονται ìπροστά συ-

γκριτικά ìε τις αριστερές καρδιακές κοιλότητες. Ο χώρος 

εξόδου της δεξιάς κοιλίας (RVOT) βρίσκεται έìπροσθεν 

του χώρου εξόδου της αριστερής κοιλίας (LVOT), περι-

στρέφεται ìερικώς γύρω από αυτήν και ακολουθεί ìία 

λοξή πορεία κεφαλικά και προς τον αριστερό ώìο ìε απο-

τέλεσìα η πνευìονική βαλβίδα να βρίσκεται έìπροσθεν 

και αριστερά της αορτικής βαλβίδας. Συνεπώς, οι χώροι 

εξόδου της δεξιάς και της αριστερής κοιλίας ìερικώς αλ-

ληλοεπικαλύπτονται και το περιφερικότερο (υποβαλβιδικό) 

τìήìα του RVOT είναι στην πραγìατικότητα η πιο αριστε-
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ρή και ανώτερη δοìή των χώρων εξόδων, χαρακτηριστικό 

που κάνει σύìπλοκη την ανατοìική τους σχέση και ιδιαίτε-

ρα δύσκολη τη διαφοροδιάγνωση των κοιλιακών αρρυθ-

ìιών από το χώρο εξόδου δεξιάς και αριστερής κοιλίας. 

Επιπρόσθετα, οι αορτικές και πνευìονικές βαλβίδες δεν 

βρίσκονται στο ίδιο «ύψος» (επίπεδο σε κεφαλικό-ουραίο 

άξονα). Η αορτική βαλβίδα εντοπίζεται λιγότερο κεφαλικά 

συγκριτικά ìε την πνευìονική βαλβίδα και αìέσως οπισθί-

ως του RVOT.2 Ο RVOT σχηìατίζεται από δύο τοιχώìατα, 

το ελεύθερο και το διαφραγìατικό τοίχωìα τα οποία απο-

τελούνται το καθένα από τρία τìήìατα, πρόσθιο (αριστε-

ρά), ìέσο και οπίσθιο (δεξιά), ìε ειδικά ηλεκτροκαρδιο-

γραφικά ευρήìατα.3

Από την άλλη πλευρά, ο LVOT βρίσκεται πίσω από τον 

RVOT ìε κατεύθυνση προς τον δεξιό ώìο. Η αορτοìιτρο-

ειδική συνέχεια, ìία ινώδης δεσìίδα συνδέει ανατοìικά 

τις δύο βαλβίδες στο επίπεδο της πρόσθιας γλωχίνας της 

ìιτροειδούς βαλβίδας και της αριστερής (LCC) και ìη στε-

φανιαίας πτυχής (NCC) της αορτικής βαλβίδας. 

Η αορτική βαλβίδα εντοπίζεται κεντρικά της καρδιάς 

και αποτελείται από 3 πτυχές: α. τη δεξιά στεφανιαία πτυχή 

(RCC), η οποία είναι η πιο πρόσθια πτυχή, β. τη ìη στε-

φανιαία πτυχή (NCC) όπου εντοπίζεται οπίσθια και δεξιά 

και γ. την LCC που βρίσκεται οπίσθια και αριστερά. Οι 

ανατοìικές σχέσεις των αορτικών πτυχών είναι κλινικά ση-

ìαντικές δεδοìένου ότι αποτελούν συχνά στόχους στην 

επεìβατική αντιìετώπιση των κοιλιακών αρρυθìιών. Η 

RCC βρίσκεται πολύ κοντά ìε το οπίσθιο-διαφραγìατικό 

τοίχωìα του RVOT, ενώ η LCC βρίσκεται ακριβώς πάνω 

από το πρόσθιο τìήìα του LVOT και κοντά στην αριστερή 

στεφανιαία αρτηρία. Κάτω από τη σύìφυση ανάìεσα στις 

πτυχές RCC και NCC βρίσκεται το ìεìβρανώδες κοιλιακό 

διάφραγìα όπου διέρχεται το δεìάτιο του His.2 (εικόνα 1)

Μία συχνή εστία κοιλιακών αρρυθìιών αποτελεί το 

«summit» της αριστερής κοιλίας, το οποίο ορίζεται ως η 

ανώτερη περιοχή του επικαρδιακού τìήìατος της αριστε-

ρής κοιλίας.4 Αυτή η περιοχή βρίσκεται πάνω από το ανώ-

τερο τìήìα της πρόσθιας ìεσοκοιλιακής αύλακας και ορι-

οθετείται από το διχασìό του πρόσθιου κατιόντα κλάδου 

και της περισπωìένης αρτηρίας. (εικόνα 2a). Συνεπώς, το 

LV summit εκτείνεται σε ìία υποθετική τριγωνική περιοχή 

Η λεπτομερής ερμηνεία των ιδιοπαθών κοιλιακών 
αρρυθμιών με βάση το ηλεκτροκαρδιογράφημα προσφέρει 
αξιόπιστες πληροφορίες στην εντόπιση και κατά συνέπεια 
στην θεραπευτική επιλογή και στρατηγική επεμβατικής 
αντιμετώπισης των ιδιοπαθών κοιλιακών αρρυθμιών.

Εικόνα 1. Ανατομική και ηλεκτροκαρδιογραφική συσχέτιση 
των κοιλιακών αρρυθμιών. O χώρος εξόδου της δεξιάς κοι-
λίας (RVOT) βρίσκεται κοντά στο πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα 
ενώ η αορτική βαλβίδα εντοπίζεται σε πιο οπίσθια θέση με 
τη δεξιά στεφανιαία πτυχή να έρχεται σε στενή επαφή με 
το οπισθιοδιαφραγματικό τοίχωμα του RVOT, ενώ η αριστε-
ρή στεφανιαία πτυχή και η μη στεφανιαία πτυχή βρίσκονται 
πιο πίσω, έμπροσθεν της μιτροειδούς βαλβίδας. Η απαγωγή 
V1  είναι πρόσθια και δεξιά και για αυτό το λόγο δομές κο-
ντά στη V1 (ελεύθερο τοίχωμα του RVOT) εμφανίζουν QS 
μορφολογία ενώ το εύρος του κύματος R αυξάνεται όσο πιο 
οπίσθια και αριστερά βρίσκεται η εστία. 
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και διατέìνεται από την πρόσθια ìεσοκοιλιακή φλέβα και 

τη συνέχειά της, τη ìεγάλη καρδιακή φλέβα, ìέσω των 

οποίων ìπορεί να διενεργηθεί χαρτογράφηση και ορισìέ-

νες φορές κατάλυση κοιλιακών ταχυαρρυθìιών από την 

περιοχή αυτή. (εικόνα 2b)

ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Η λεπτοìερής ερìηνεία των ιδιοπαθών κοιλιακών αρρυθ-

ìιών ìε βάση το ηλεκτροκαρδιογράφηìα προσφέρει αξιό-

πιστες πληροφορίες στην εντόπιση και κατά συνέπεια στην 

θεραπευτική επιλογή και στρατηγική επεìβατικής αντιìε-

τώπισης των ιδιοπαθών κοιλιακών αρρυθìιών. Τα πιο βα-

σικά χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα:

1. Άξονας QRS 

Ο κάθετος ή κατώτερος άξονας χαρακτηρίζεται από θετι-

κές δυνάìεις στις κατώτερες απαγωγές, χαρακτηριστικό 

των κοιλιακών αρρυθìιών από το χώρο εξόδου της δεξιάς 

ή της αριστερής κοιλίας (εικόνα 3). Οι περισσότερο αρι-

στερές εντοπίσεις κοιλιακών αρρυθìιών παρουσιάζουν 

δεξιό άξονα ìε αρνητική δύναìη στην απαγωγή I (ìορφο-

λογία QS) ενώ δεξιές δοìές εìφανίζουν συνήθως θετική 

δύναìη στην απαγωγή I. Επίσης είναι σηìαντικό να εκτι-

ìούìε το λόγο της δύναìης των απαγωγών aVR και aVL, 

όπου όσο περισσότερο δεξιά βρίσκεται η εντόπιση τόσο 

περισσότερο θετική είναι η aVL συγκριτικά ìε την aVR. 

2. Μορφολογία αποκλεισìού σκέλους και ζώνη ìετά-

πτωσης

Ο αποκλεισìός σκέλους σχετίζεται ìε την κοιλιακή ενερ-

γοποίηση. Κοιλιακές αρρυθìίες ìε εικόνα αποκλεισìού 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Εικόνα 2. Η περιοχή summit της αριστερής κοιλίας είναι μία επικαρδιακή τριγωνική περιοχή όπου η κορυφή σχηματίζεται από το δι-
χασμό του προσθίου κατιόντα κλάδου (LAD) και της περισπωμένης αρτηρίας (LCx) και η βάση από ένα υποθετικό τόξο που ενώνει 
τον πρώτο διαφραγματικό κλάδο (SP) με την LCx (a). Η στεφανιογραφία (προβολή LAO cranial) αναδεικνύει μία ασφαλή απόσταση 
των στεφανιαίων αρτηριών από τον καθετήρα κατάλυσης με τον οποίο καθετηριάστηκε η μεγάλη καρδιακή φλέβα σε ασθενή με 
υψηλό φορτίο έκτακτων κοιλιακών συστολών από τη μεγάλη καρδιακή φλέβα. Παρατηρήθηκε πρώιμη ενεργοποίηση εως -40msec 
στη συγκεκριμένη περιοχή και η χορήγηση βλαβών μέχρι 25W οδήγησε στην άμεση καταστολή της αρρυθμίας. (Περιστατικό από 
το τμήμα Επεμβατικής Ηλεκτροφυσιολογίας – Καρδιολογική Κλινική νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ, Όμιλος Υγεία) (b)

Εικόνα 3. Ιδιοπαθείς κοιλιακές αρρυθμίες με κατώτερο 
άξονα από διαφορετικές εστίες προέλευσης.
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δεξιού σκέλους συνήθως προέρχονται από την αριστερή 

κοιλία ενώ ìε ìορφολογία αποκλεισìού αριστερού σκέ-

λους από τη δεξιά κοιλία και από την αριστερή πλευρά του 

ìεσοκοιλιακού διαφράγìατος. Στις κοιλιακές αρρυθìίες 

ìε εικόνα LBBB, η ζώνη ìετάπτωσης, η οποία ορίζεται ως 

η πρώτη απαγωγή που εìφανίζει θετική δύναìη (R>S), γί-

νεται πρωιìότερη καθώς η εστία της κοιλιακής αρρυθìίας 

ìετατοπίζεται πιο οπίσθια (από το ελεύθερο τοίχωìα προς 

τη διαφραγìατική περιοχή). Με άλλα λόγια, εστίες από 

το ελεύθερο τοίχωìα εìφανίζουν ìορφολογία QS στις 

προκάρδιες απαγωγές V1 και V2, ενώ δοìές πιο οπίσθι-

ες, όπως η RCC, η LCC και η αορτοìιτροειδική συνέχεια 

εìφανίζουν προοδευτικά ìεγαλύτερο κύìα R (εικόνες 1 

και 3). Θετικό concordance (θετικές δυνάìεις σε όλες τις 

προκάρδιες απαγωγές) χαρακτηρίζει την κοιλιακή αρρυθ-

ìία από τη βάση της καρδιάς ενώ αρνητικό concordance 

(αρνητικές δυνάìεις στις προκάρδιες απαγωγές) είναι χα-

ρακτηριστικό εστιών από την κορυφή των κοιλιών.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΠΑΘΩΝ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ 

ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ

1. Xώρος εξόδου δεξιάς και αριστερής κοιλίας.

Οι ιδιοπαθείς κοιλιακές αρρυθìίες συνήθως προέρχονται 

από το χώρο εξόδου δεξιάς και αριστερής κοιλίας, πα-

ρουσιάζοντας στο ΗΚΓ ìορφολογία δεξιού ή αριστερού 

σκέλους ìε κατώτερο άξονα. Στις ταχυαρρυθìίες από τον 

RVOT, εστίες από το ελεύθερο τοίχωìα παρουσιάζουν 

πιο όψιìη ζώνη ìετάπτωσης (συνήθως ìε QS ìορφολο-

γία στις απαγωγές V1 και V2), ìεγαλύτερη διάρκεια QRS 

συγκριτικά ìε διαφραγìατικές περιοχές και κόìβωση στις 

κατώτερες απαγωγές.3 Zώνη ìετάπτωσης > V3 απαγωγή 

αποτελεί ένα γενικό κανόνα που θέτει τη διάγνωση κοι-

λιακής αρρυθìίας από το χώρο εξόδου δεξιάς κοιλίας. 

Επιπλέον, η απαγωγή Ι είναι σηìαντική στη διαφοροδιά-

γνωση οπισθίων από πρόσθιες δοìές τόσο του ελεύθερου 

τοιχώìατος όσο και των διαφραγìατικών περιοχών του 

RVOT. Θετική δύναìη στην απαγωγή Ι χαρακτηρίζει κοι-

λιακές αρρυθìίες από το οπίσθιο διαφραγìατικό τοίχωìα 

και το οπίσθιο ελεύθερο τοίχωìα, ενώ αρνητική δύναìη 

εìφανίζεται στα αντίστοιχα πρόσθια τìήìατα λόγω της πιο 

αριστερής θέσης τους στο ìετωπιαίο άξονα.3 

Ταχυαρρυθìίες από τον LVOT συνήθως προέρχονται 

από τις αορτικές πτυχές. Χαρακτηριστικό τους στο ΗΚΓ 

είναι η ìορφολογία LBBB ìε πρώιìη ζώνη ìετάπτωσης (< 

V2).5-7 Συγκεκριìένα, κοιλιακές αρρυθìίες από την RCC 

εìφανίζουν QS ìορφολογία στην απαγωγή V1, ενώ QS 

ìορφολογία ìε κόìβωση στην ίδια απαγωγή είναι ενδεικτι-

κή προέλευσης από τη σύìφυση της δεξιάς και αριστερής 

στεφανιαίας πτυχής (RCC/LCC commissure). Αντίθετα, 

εικόνα M ή W στη V1 χαρακτηρίζει κοιλιακή αρρυθìία από 

την LCC.5-8 (πίνακας 1)

Ωστόσο, η διαφοροδιάγνωση παραìένει ιδιαίτερα δύ-

σκολη όταν η ζώνη ìετάπτωσης βρίσκεται στην απαγωγή 

V3, ìορφολογία που ìπορούìε να συναντήσουìε τόσο σε 

κοιλιακές αρρυθìίες από το διαφραγìατικό τοίχωìα του 

χώρου εξόδου δεξιάς κοιλίας όσο και από την δεξιά στε-

Πίνακας 1. Ηλεκτροκαρδιογραφικά χαρακτηριστικά ιδιοπαθών κοιλιακών αρρυθμιών από τις αορτικές πτυχές

Εστία κοιλιακής αρρυθμίας Ηλεκτροκαρδιογραφικά χαρακτηριστικά

Αριστερή στεφανιαία πτυχή (LCC)5

Κατώτερος άξονας
Μετάπτωση στη V1 ή V2
W ή M μορφολογία με κόμβωση στη V1 
Λόγος του εύρος του κύματος R στις απαγωγές III/II > 0.9

Δεξιά στεφανιαία πτυχή (RCC)5

Κατώτερος άξονας, μορφολογία LBBB
Μετάπτωση στη V2 ή V3
Εύρος του κύματος R στην απαγωγή ΙΙ>ΙΙΙ

 Μη στεφανιαία πτυχή (NCC)5 (σπάνιες)

Mορφολογία LBBB 
Μετάπτωση στη V2 ή V3
Λόγος του εύρος του κύματος R στις απαγωγές III/II <0.65 
Σχετικά στενό QRS
Θετικό QRS στην απαγωγή I

Σύμφυση δεξιάς και αριστερής στεφανιαίας πτυχής (RCC/
LCC commissure)7

Κατώτερος άξονας, μορφολογία LBBB
Μετάπτωση στη V3
QS μορφολογία στη V1 με κόμβωση στο κατιόν σκέλος του QRS 
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φανιαία πτυχή. Αρκετές ìελέτες έχουν προτείνει διάφο-

ρους αλγορίθìους ώστε να αντιìετωπιστεί ο συγκεκριìέ-

νος περιορισìός ìε αρκετά καλή διαγνωστική ακρίβεια.9-12 

Εάν η ζώνη ìετάπτωσης της έκτακτης κοιλιακής συστολής 

είναι πιο όψιìη από την αντίστοιχη επί φλεβοκοìβικού 

ρυθìού τότε η προέλευση είναι από το χώρο εξόδου δε-

ξιάς κοιλίας (100% ειδικότητα). Σε αντίθετη περίπτωση, 

υπολογίζεται ο λόγος ìετάπτωσης στη V2 ο οποίος ορί-

ζεται ως το ποσοστό του κύìατος R στη V2 επί της έκτα-

κτης κοιλιακής συστολής [R/(R+S)] προς το αντίστοιχο 

ποσοστό επί φλεβοκοìβικού ρυθìού. Τιìές του λόγου > 

0.6 είναι ενδεικτικές προέλευσης από το χώρο εξόδου της 

αριστερής κοιλίας ìε 95% ευαισθησία και 100% ειδικότη-

τα.9 Ένας εύκολος και πρακτικός αλγόριθìος επίσης είναι 

ο δείκτης V2S/V3R (το πηλίκο του εύρους του κύìατος 

S στην απαγωγή V2 προς το εύρος του κύìατος R στην 

απαγωγή V3). Εάν ο λόγος είναι ìικρότερος από 1,5 τότε 

η εστία προέρχεται από το χώρο εξόδου αριστερής κοιλί-

ας ìε ευαισθησία και ειδικότητα 89% και 94% αντίστοι-

χα.10 Ωστόσο, θα πρέπει να σηìειωθεί ότι η προσέγγιση ìε 

βάση το ΗΚΓ και τους παραπάνω αλγορίθìους έχει πάντα 

σηìαντικούς περιορισìούς λόγω διαφόρων παραγόντων 

όπως ο σωìατότυπος, η τοποθέτηση των ηλεκτροδίων και 

η θέση της καρδιάς.

Κοιλιακές αρρυθìίες από την περιοχή summit της αρι-

στερής κοιλίας παρουσιάζουν συνήθως κατώτερο άξονα 

ìε ζώνη ìετάπτωσης στη V1 (ìορφολογία RBBB), και λι-

γότερα συχνά ìετάπτωση στη V2 ή ακόìα και στη V3 (ìορ-

φολογία LBBB). Επιπλέον, εìφανίζουν ένα ή περισσότερα 

από τα ακόλουθα ηλεκτροκαρδιογραφικά χαρακτηριστικά 

συìβατά επικαρδιακής εντόπισης:13,14

·   Μέγιστος δείκτης απόκλισης (MDI: maximum deflection 

index) ο οποίος ορίζεται ως το πηλίκο του βραχύτερου 

χρόνου έως τη ìέγιστη θετική ή αρνητική απόκλιση σε 

οποιαδήποτε προκάρδια απαγωγή προς τη διάρκεια του 

QRS³ 0.55.

·   Ψευδο-δέλτα κύìα (χρόνος ìέχρι την πρωιìότερη ταχεία 

απόκλιση σε οποιοδήποτε προκάρδια απαγωγή) > 34 ms,

·   Μορφολογία QS στην απαγωγή I

·   Καθυστερηìένη ενδογενής απόκλιση έως την κορυφή 

του κύìατος R στη V2> 85 msec

·   Διάρκεια QRS> 200 msec

Ορισìένες ιδιοπαθείς κοιλιακές αρρυθìίες προέρχο-

ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Εικόνα 4. Κατάλυση εκτακτοσυστολικής κοιλιακής αρ-
ρυθμίας από την περιοχή summit της αριστερής κοιλίας: 
Τα ηλεκτροκαρδιογραφικά χαρακτηριστικά της αρρυθμίας 
και η σημαντική πρωιμότητα σε μονοπολική διαμόρφωση 
που κατέδειξε σύρμα αγγειοπλαστικής που προωθήθηκε 
ως την πρόσθια μεσοκοιλιακή φλέβα επιβεβαίωσαν την 
εντόπιση της εκτακτοσυστολικής αρρυθμίας από αυτή την 
περιοχή. Λόγω αδυναμίας προώθησης του καθετήρα κατά-
λυσης εντός του στεφανιαίου κόλπου ακολούθησε χαρτο-
γράφηση της περιοχής από γειτονικές δομές. Με τη χαρτο-
γράφηση του υποβαλβιδικού τμήματος του χώρου εξόδου 
της αριστερής κοιλίας (αντίστοιχη ενδοκαρδιακή επιφά-
νεια της summit περιοχής) διαπιστώθηκε εξίσου σημαντική 
πρωιμότητα με παρουσία κατακερματισμένου παθολογικού 
δυναμικού. Η χορήγηση βλάβης στο συγκεκριμένο σημείο 
οδήγησε στην άμεση διακοπή των εκτάκτων. (Περιστατικό 
από το τμήμα Επεμβατικής Ηλεκτροφυσιολογίας – Καρδιο-
λογική Κλινική νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ, Όμιλος Υγεία)

Εικόνα 5. Ηλεκτροκαρδιογραφικά παραδείγματα ιδιοπα-
θών έκτακτων κοιλιακών συστολών από διάφορες εστίες 
της δεξιάς και της αριστερής κοιλίας.
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νται από ενδοìυοκαρδιακές εστίες, συχνά στο επίπεδο 

της summit περιοχής. Η χαρτογράφηση και η κατάλυση 

αυτών των εστιών ìπορεί να γίνει από γειτονικές δοìές ìε 

αρκετά υψηλά ποσοστά επιτυχίας.15,16 (εικόνα 4) 

Ένα άλλο ηλεκτροκαρδιογραφικό χαρακτηριστικό εί-

ναι η παρουσία “pattern break” του R κύìατος την απα-

γωγή V2, το οποίο ορίζεται ως πιο αρνητικό εύρος QRS 

ή ìικρότερο εύρος του R κύìατος στην απαγωγή V2 συ-

γκριτικά ìε τις απαγωγές V1 και V3, ενδεικτικό ìιας ταχυ-

αρρυθìίας που προέρχεται από το διαφραγìατικό τìήìα 

της summit περιοχής και ειδικότερα από την πρόσθια ìε-

σοκοιλιακή αύλακα.17

2. Μιτροειδικός δακτύλιος

Ταχυαρρυθìίες από το ìιτροειδικό δακτύλιο προέρχονται 

από το βασικό τìήìα της αριστερής κοιλίας εìφανίζοντας 

συνήθως RBBB ìε θετικές δυνάìεις στις προκάδιες απα-

γωγές (θετικό concordance).18 Εξαίρεση, ìε εìφάνιση αρ-

νητικού QRS στη ìορφολογία της V1, αποτελούν κοιλιακές 

αρρυθìίες που προέρχονται από το οπίσθιο-διαφραγìατι-

κό τìήìα του ìιτροειδικού δακτυλίου (εικόνα 4).19 Η αορτο-

ìιτροειδική συνέχεια αποτελεί επίσης ìία συχνή εντόπιση 

εκτάκτων κοιλιακών συστολών και χαρακτηρίζονται από 

την εìφάνιση qR ìορφολογίας στη V1 απαγωγή.18 Ο ìετω-

πιαίος άξονας επίσης προσφέρει χρήσιìες πληροφορίες 

στην εντόπιση τους: κατώτερος άξονας υποδηλώνει εστί-

ες από το πρόσθιο τìήìα του ìιτροειδικού δακτυλίου ενώ 

οπίσθιες εστίες εìφανίζουν κύìατα Q στις απαγωγές II, III, 

aVF. Τέλος, κοιλιακές αρρυθìίες από τον πλάγιο ìιτροειδι-

κό δακτύλιο εìφανίζουν ìεγάλης διάρκειας QRS ìε κόì-

βωση, χαρακτηριστικά διαφοροδιάγνωσης από διαφραγ-

ìατικές εντοπίσεις οι οποίες εìφανίζουν πιο στενό QRS.18

3. Θηλοειδείς ìύες της αριστερής κοιλίας. 

Ιδιοπαθείς κοιλιακές αρρυθìίες, σπανιότερα, ìπορούν να 

πυροδοτηθούν από τους θηλοειδείς ìύες, κυρίως από τον 

οπίσθιο-ìέσο θηλοειδή ìυ. Τα κυριότερα ηλεκτροκαρδιο-

γραφικά χαρακτηριστικά τους είναι (εικόνα 5):

-   Προσθιοπλάγιος θηλοειδής ìυς: RBBB, ευρύ QRS, ìο-

νοφασικό R, Rsr’ ή qR ìορφολογία στην απαγωγή V1, 

όψιìη ζώνη ìετάπτωσης ενώ η απαγωγή ΙΙ ìπορεί να εί-

ναι αρνητική.20

-   Οπισθιοìέσος θηλοειδής ìυς: ìεγάλης διάρκειας QRS 

ìε συχνά εìφάνιση κόìβωσης στις προκάρδιες απαγω-

γές, qR ή ìονοφασικό R στη V1 και ìονοφασικό R ή Rs 

ìορφολογία στις απαγωγές Ι και aVL.20

4. Αριστερή πρόσθια και οπίσθια δέσìιδα του αριστε-

ρού σκέλους

Οι δεσìιδικές κοιλιακές ταχυκαρδίες αποτελούν ìία συ-

χνή κατηγορία ταχυκαρδιών από την αριστερή κοιλία. Τα 

ηλεκτροκαρδιογραφικά χαρακτηριστικά τους εξαρτώνται 

από τον τύπο της ταχυκαρδίας:21

-   Αριστερή οπίσθια δεσìίδα: ìορφολογία αποκλεισìού 

δεξιού σκέλους και αριστερός ανώτερος άξονας.

-   Αριστερή πρόσθια δεσìίδα: εìφανίζει δεξιό άξονα, συ-

νήθως το εύρος του QRS δεν είναι ευρύ (<130msec) ìε 

rsR’ ìορφολογία στην απαγωγή V1 (ìιìείται τυπικό απο-

κλεισìό δεξιού σκέλους).

-   Ανώτερη διαφραγìατική προέλευση: συνήθως σχετικά 

στενό QRS και φυσιολογικό άξονα.

5. Σταυρός (crux)

Ο σταυρός της καρδιάς είναι ìία επικαρδιακή δοìή που 

εντοπίζεται στο βασικό επίπεδο της οπίσθιας κολποκοιλια-

κής αύλακας, κοντά στη συìβολή του στεφανιαίου κόλπου 

και της ìέσης καρδιακής φλέβας.22

 H διαφοροδιάγνωση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη όταν η 
ζώνη μετάπτωσης βρίσκεται στην απαγωγή V3, μορφολογία 

που μπορούμε να συναντήσουμε τόσο σε κοιλιακές αρρυθμίες 
από το διαφραγματικό τοίχωμα του χώρου εξόδου δεξιάς 

κοιλίας όσο και από την δεξιά στεφανιαία πτυχή 
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Στο ΗΚΓ παρατηρείται ìορφολογία RBBB ή LBBB ìε 

πρώιìη ζώνη ìετάπτωσης (κυρίως κύìα R στην απαγωγή 

V2), αριστερός ανώτερος άξονας ìε QS ìορφολογία στις 

κατώτερες απαγωγές και χαρακτηριστικά επικαρδιακής 

εντόπισης ìε δείκτη MDI >0.55 (εικόνα 5).23

6. Άλλες ανατοìικές εντοπίσεις από τη δεξιά κοιλία.

Άλλες σπάνιες εστίες που πυροδοτούν κοιλιακές αρρυθ-

ìίες αποτελούν ο τριγλωχινικός δακτύλιος, parahisian 

θέσεις και η ενδιάìεση δέσìη (moderator band) (εικόνα 

5). Η τελευταία αποτελεί ìία ìυική ενδοκοιλοτική δεσìίδα 

που διασχίζει τη δεξιά κοιλία από το διαφραγìατικό της 

τìήìα προς το ελεύθερο τοίχωìα υποστηρίζοντας δοìικά 

τον πρόσθιο θηλοειδή ìυ της δεξιάς κοιλίας. Κοιλιακές 

αρρυθìίες από την ενδιάìεση δέσìη χρήζουν ιδιαίτερης 

προσοχής λόγω της συσχέτισης τους ìε πυροδότηση κοι-

λιακής ìαρìαρυγής σε ασθενείς χωρίς δοìική καρδιοπά-

θεια.24

Τα κυριότερα αντίστοιχα ηλεκτροκαρδιογραφικά χαρα-

κτηριστικά είναι:

-   Τριγλωχινικός δακτύλιος: ìορφολογία LBBB, ζώνη ìε-

τάπτωσης από V2 ìέχρι V5 ανάλογα αν η εντόπιση εί-

ναι διαφραγìατική (ìετάπτωση V2 ή V3) ή από το πλάγιο 

τοίχωìα (ìετάπτωση V4 ή V5) και θετικές δυνάìεις στις 

απαγωγές I, V5 και V6.25

-   Parahisian θέση: ìορφολογία LBBB, ζώνη ìετάπτωσης 

V2-V4, QS ìορφολογία στη V1, σχετικά στενό εύρος 

QRS, θετική Ι, συνήθως θετική aVL και θετικός λόγος 

κύìατος R των απαγωγών II/III.26

-   Ενδιάìεση δεσìίδα: ìορφολογία LBBB, όψιìη ζώνη 

ìετάπτωσης (> V4), αριστερός ανώτερος άξονας, σχετι-

κά στενό QRS και ταχύ κατιόν σκέλος στις προκάρδιες 

απαγωγές, χαρακτηριστικό της στενής ανατοìικής σχέ-

σης ìε το σύστηìα αγωγής.24,27

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το ΗΚΓ δώδεκα απαγωγών είναι ένα χρήσιìο αρχικό ερ-

γαλείο χαρτογράφησης για τον εντοπισìό των εστιών των 

ιδιοπαθών κοιλιακών αρρυθìιών. Κατανοώντας βασικά 

ανατοìικά χαρακτηριστικά και τη θέση των καρδιακών κοι-

λοτήτων στο ìετωπιαίο και οριζόντιο επίπεδο, ìπορούìε 

εύκολα και γρήγορα να εντοπίσουìε την προέλευση των 

κοιλιακών αρρυθìιών χρησιìοποιώντας το ΗΚΓ ως αρχικό 

εργαλείο χαρτογράφησης. Η ανάλυση των ηλεκτροκαρδι-

ογραφικών χαρακτηριστικών θα βοηθήσει στην επιλογή 

της κατάλληλης θεραπευτικής αντιìετώπισης και στην 

ευκολότερη προσέγγιση της εστίας προέλευσης κατά την 

επεìβατική αντιìετώπιση. 
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