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Συγκοπή
• Είναι ένα σύμπτωμα που ορίζεται σαν παροδική,
αυτόματη απώλεια συνείδησης, αιφνίδιας
έναρξης, που είναι πλήρως αυτοπεριοριζόμενη
και συνήθως γρήγορης αποκατάστασης όπου ο
υποκείμενος μηχανισμός είναι η παροδική
σφαιρική υποάρδευση του εγκεφάλου.

Συγκοπή: μια πρόκληση για τον καρδιολόγο
Μέγεθος

• 40% του πληθυσμού θα έχουν ένα τουλάχιστον συγκοπτικό
επεισόδιο1
• 3-5% των επισκέψεων στο τμήμα επειγόντων και 1-3% των
νοσηλειών2

Νοσηλεία

• Οι μισοί ασθενείς παίρνουν εξιτήριο χωρίς τεκμηριωμένη
διάγνωση3

Απογοήτευση
των ασθενών

• Για να φθάσουν στη διάγνωση βλέπουν 3 διαφορετικούς
ειδικούς, υποβάλλονται σε 13 test και ο ένας στους τρείς έχει
σημαντικό τραυματισμό4

Καρδιογενής
συγκοπή

• Η καρδιογενής συγκοπή είναι συχνή, διπλασιάζει τον κίνδυνο
θανάτου, και έχει μια θνησιμότητα στο εξάμηνο μεγαλύτερη
από 10%5

1. Kenny RA, et al. eds. The Evaluation and Treatment of Syncope. Futura;2003:23-27.
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3. Mendu M. et al. Yield of Diagnostic Tests in Evaluating Syncopal Episodes in Older Patients. Arch Intern Med. 2009;169(14):1299-1305.
4. Edvardsson N. et al. Use of an implantable loop recorder to increase the diagnostic yield in unexplained syncope: results from the PICTURE registry. Europace Advance
Access published November 19, 2010.
5. Soteriades ES, Evans JC, Larson MG, et al. Incidence and prognosis of syncope. N Engl J Med. 2002;347(12):878-885. [Framingham Study Population]

Ανίχνευση και καταγραφή αρρυθμίας
24-Hour Holter

Event Recorder

14-30 Day “MCT”*

εμφυτεύσιμος καταγραφέας

2.5 Million

1.4 Million

250,000

50,000

• Πολύ συχνά συμπτώματα

• 2-4 εβδομάδες

• Συνεχής καταγραφή 24 ωρών

• Τα στοιχεία ασύρματα και
αυτόματα αποστέλλονται σε
ένα κέντρο παρακολούθησης

• Ο ασθενής πρέπει να επισημάνει
γεγονότα
• Αυτό που ο κόσμος έχει συνηθίσει

• Η συμμόρφωση είναι
πρόβλημα

• Συνεχής παρακολούθηση
για τρία χρόνια
• Αραιά αλλά
επαναλαμβανόμενα
συμπτώματα ή για τον
μακροχρόνιο χειρισμόπαρακολούθηση ασθενών

Διάγνωση συγκοπτικού επεισοδίου
Διαθέσιμες εξετάσεις και η διαγνωστική αξία τους
Εξέταση-τεστ
ECG

Απόδοση
2-11%1

Holter

2%2

Εξωτερικός καταγραφέας συμβάντων

20%3

Tilt Table

11-87%4-5

Ηλεκτροφυσιολογική μελέτη σε απουσία δομικής
καρδιοπάθειας

11%6

Νευρολογικές εξετάσεις(CT scan, τρίπλεξ καρωτίδων)

0-4%5

Εμφυτεύσιμος καταγραφέας

43-88%3,7,8

*(Based on mean diagnosis time of 5.1 mos.) 2
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Κλινικές μελέτες-δημοσιεύσεις

Place of Reveal In the Care pathway and Treatment of patients with Unexplained Recurrent SyncopE (Europace, February 2011)

Μελέτη PICTURE : Μέθοδοι και χαρακτηριστικά
Μέθοδοι
• Οι ασθενείς συμμετείχαν αν είχαν
επανειλημμένα συγκοπτικά ή
προσυγκοπτικά επεισόδια
• Οι ασθενείς παρακολουθούνταν
μέχρι την πρώτη επανεμφάνιση
συγκοπής που οδηγούσε στη
διάγνωση ή τουλάχιστον για ένα
χρόνο.
• 650 ασθενείς.
Παρακολουθήθηκαν 570
ασθενείς που αναλύθηκαν.

Χαρακτηριστικά ασθενών
Συνολικοί ασθενείς

570 (100%)

Γυναίκες

306 (54%)

Ηλικία +/- SD

61 +/- 17

Υπέρταση

277 (49%)

Στεφανιαία νόσος

84 (15%)

Προηγούμενο εγκεφαλικό/ TIA

57 (10%)

Ηλικία στην πρώτη συγκοπή

55 +/- 20

Προηγούμενες συγκοπές
(median)

4

Edvardsson N. et al. Use of an implantable loop recorder to increase the diagnostic yield in unexplained syncope:results from the PICTURE
registry (online).

Μελέτη PICTURE
1

Μεγάλη, πολυκεντρική προοπτική μελέτη για την αξιολόγηση της
χρήσης και της διαγνωστικής αποτελεσματικότητας των
εμφυτεύσιμων καταγραφέων για τη διάγνωση της συγκοπής

2

Οι ασθενείς με συγκοπή υποβάλλονται σε πολλά τέστ και βλέπουν
πολλούς ιατρούς αλλά παίρνουν πολύ λίγες απαντήσεις για τα
συγκοπτικά επεισόδιά τους.

3

Το Reveal™ έδωσε απάντηση για την αιτία της συγκοπής στην
πλειοψηφία των ασθενών

4

75% των περιπτώσεων η συγκοπή οφείλεται σε καρδιολογικά αίτια τα
οποία μπορούν να θεραπευτούν

5

Τα αποτελέσματα υποστηρίζουν την σύσταση στις κατευθυντήριες
οδηγίες του 2009 ESC/HRS ότι οι εμφυτεύσιμοι καταγραφείς πρέπει
να χρησιμοποιούνται στον έλεγχο των συγκοπτικών επεισοδίων

Αποτελέσματα της PICTURE
• Κατά τη διάρκεια του
follow-up, 38% των
ασθενών είχε
συγκοπτικό επεισόδιο
• Το Reveal® ICMs
οδήγησε στη διάγνωση
στο 78% των ασθενών
που είχαν επανάληψη
της συγκοπής

Μπλέ γραμμή: γεγονότα
Κόκκινη γραμμή: διαγνώσεις

Μελέτη FRESH
• Γαλλική, προοπτική, τυχαιοποιημένη μελέτη
• 78 ασθενείς
• Μετά 14 μήνες το 46% των ασθενών με ILR
είχαν διάγνωση ενώ μόλις το 5% αυτών χωρίς
ILR

Early use of an implantable loop recorder in syncope evaluation: a randomized study in the context of the French healthcare system (FRESH
study). Podoleanu C et.al Arch Cardiovasc Dis. 2014 Oct;107(10):546-52

ILR και νευροκαρδιογενής συγκοπή
• Οι καταγραφείς προσφέρουν γρηγορότερη διάγνωση
και διακρίνουν γρηγορότερα τους ασθενείς με
νευροκαρδιογενή συγκοπή και μεγάλες περιόδους
ασυστολίας.
• Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι από τους ασθενείς με
καρδιοανασταλτική νευροκαρδιογενή συγκοπή
ωφελούνται περισσότερο από την βηματοδότηση
αυτοί που είναι άνω των 40.
• 61% των ασθενών που διαγνώστηκαν από ILR έλαβαν
βηματοδότη
• 5,1 ILR έπρεπε να εμφυτευτούν για να βρεθεί ένας
ασθενής για βηματοδότηση
Implantable rhythm devices in the management of vasovagal syncope. Solbiati M Auton Neurosci. 2014 Sep;184:33-9
ISSUE 3,ISSUE 3 Registry Sutton R et.al Europace. 2014 Apr;16(4):595-9

2009 ESC/HRS κατευθυντήριες οδηγίες1
Class I ενδείξεις για την πρώιμη χρήση εμφυτεύσιμων
καταγραφέων
“Φαίνεται ότι η πρώιμη χρήση
εμφυτεύσιμων καταγραφέων στη
διάγνωση της συγκοπής μπορεί να γίνει η
ενδεδειγμένη πρακτική όταν η
αρρυθμιολογική αιτιολογία της συγκοπής
πιθανολογείται αλλά δεν μπορεί επαρκώς
να αποδειχθεί για να ακολουθήσει
θεραπεία βασισμένη στην αιτιολογία.”

Moya A. et al. Guidelines for the diagnosis and management of syncope
(version 2009). European Heart Journal; 2009.

ILR στη διάγνωση κοιλιακής ταχυκαρδίας

2015 ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden
cardiac death. European Heart Journal Advance Access published August 29, 2015

Αλγόριθμος διερεύνησης ασθενών με ανεξήγητη
συγκοπή και σκελικό αποκλεισμό

ΒΒΒ και ανεξήγητη συγκοπή
ΚΛΑΣΜΑ ΕΞΩΘΗΣΕΩΣ<35%

ICD/CRT-D

ΚΛΑΣΜΑ ΕΞΩΘΗΣΕΩΣ>35%

CSM/EPS
Αν αρνητικά τότε ILR

Παρακολούθηση

Θεραπεία
Θεραπεία

Ιστορικό,φυσική εξέταση,
καρδιογράφημα

Διαγνωστικός αλγόριθμος
διάγνωσης της συγκοπής
Ναι : βέβαιη ή
σχεδόν βέβαιη

Διάγνωση;

Θεραπεία

Οχι, ανεξήγητη

Παθολογικό
καρδιογράφημα ή
δομική καρδιοπάθεια

Οχι

Συχνά συπτώματα;

Ναι

Ναι
Καρδιολογικός
έλεγχος: Τρίπλεξ, EPS,
ένζυμα, τεστ κόπωσης

Οχι

Διάγνωση;

Επιλογές:
Μάλαξη καρωτίδων
Holter
Καταγραφέας 30 ημερών
ILR

ILR

Οχι

Strickberger SA, Benson DW, Biaggioni I, et al. Circulation. January 17,

Ναι

Θεραπεία

2006;113(2):316-327.

Κολπική μαρμαρυγή και ... οι συνέπειές της
Μέγεθος

• Επηρρεάζει το 1-2% του γενικού πληθυσμού και σε αυτή
οφείλεται το 1/3 των εισαγωγών από αρρυθμίες

Κόστος

• Ο ασθενής με κολπική μαρμαρυγή κοστίζει στα συστήματα
υγείας το πενταπλάσιο από εκείνον χωρίς αρρυθμία

Σχετιζόμενοι
κίνδυνοι

• Ο ασθενής με κολπική μαρμαρυγή κινδυνεύει πέντε φορές
περισσότερο από εγκεφαλικό επεισόδιο και είναι
εκτεθειμένος σε σημαντικό κίνδυνο γνωστικής
δυσλειτουργίας

Παρακολούθηση

• Μέχρι τώρα με εξωτερικά monitor. Η εμπειρία δείχνει ότι όσο
περισσότερο ψάχνεις τόσο περισσότερο βρίσκεις

Wu E., et al. Economic burden and co-morbidities of atrial fibrillation in a privately insured population. Current Med. Research & Opinion 2005;
21(10):1693-1699.

Διάγνωση κολπικής μαρμαρυγής
• 46% διάγνωση με Holter
• 56% με
ηλεκτροκαρδιογραφική
διάγνωση βασισμένη στα
συμπτώματα
• Τα συμπτώματα των ασθενών
δεν είναι αξιόπιστα καθώς το
90% των επεισοδίων είναι
ασυμπτωματικά
• Μόνο το 20% των
συμπτωμάτων σχετίζονται με
κολπική μαρμαρυγή

Μετά την κατάλυση παρακολούθηση
Discerning the Incidence of SymptomatiC and asymptomatic Episodes post RF ablationN
of AF: DISCERN AF

• 46% των ασθενών ήταν θεραπευμένοι μετά
την κατάλυση
• 58% δήλωναν ασυμπτωματικοί.
• 12% είχε ασυμπτωματικά επεισόδια
• Τα ασυμπτωματικά επεισόδια αυξήθηκαν από
52% σε 79% μετά την κατάλυση
Discern AF: Verma, HRS 2010

Μετά την κατάλυση παρακολούθηση

•ΚΜ μπορεί να
επανεμφανιστεί μετά
από μεγάλες περιόδους
χωρίς αρρυθμία.
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•Το συνεχές monitoring
μπορεί να ανιχνεύσει
πολύ περισσότερα
επεισόδια κολπικής
μαρμαρυγής από τη
συνηθισμένη
παρακολούθηση
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Φορτίο ΚΜ σε σχέση με το χρόνο. Η γραμμή δείχνει το ablation; Αλλα ablation
σημειώνονται με βέλη.
Martinek M et al. New Insights into Long-Term Follow-Up of Atrial Fibrillation Ablation: Full Disclosure by an Implantable Pacemaker Device.
J Cardiovasc Electrophysiol, Vol. 18, pp. 818-823, August 2007

Κολπική μαρμαρυγή και κρυπτογενές
εγκεφαλικό επεισόδιο. Μελέτη CRYSTAL AF
• 24ωρο Holter συνιστάται για τη διερεύνηση της
αιτίας των εγκεφαλικών επεισοδίων.
• Στο 20-40% των περιπτώσεων η αιτία διαφεύγει.
• 441 ασθενείς με αρνητικό Holter
τυχαιοποιήθηκαν μεταξύ ILR και συμβατικής
παρακολούθησης
• Στούς 6 μήνες είχε ανιχνευτεί κολπική
μαρμαρυγή στο 8,9% των ασθενών με ILR και στο
1,4% της συμβατικής ομάδας. Τα αντίστοιχα
ποσοστά στο 1 έτος ήταν 12,4% και 2%.
NEJM 370;26 nejm.org june 26, 2014

Κολπική μαρμαρυγή και κρυπτογενές
εγκεφαλικό επεισόδιο
• Οι ILR υπερέχουν και του 7ήμερου monitor
• 60 ασθενείς μετά κρυπτογενές εγκεφαλικό
έβαλαν ILR.
• Στη συνέχεια ακολούθησε και 7ήμερο monitor
• 10 επεισόδια κολπικής μαρμαρυγής
ανιχνεύτηκαν από τους ILR. Μόνο ένα από το
7 ήμερο monitor
Ritter et al . Stroke. 2013;44

Οικονομικό όφελος από την χρήση ILR
• Το κόστος μιας νοσηλείας μετά ένα συγκοπτικό
επεισόδιο είναι 1760-2800€.
• Αν μειωθούν οι εισαγωγές και οι εξετάσεις στους
ασθενείς με συγκοπτικό επεισόδιο θα μειωθεί
και το συνολικό κόστος.
• 197 ασθενείς με συγκοπτικό επεισόδιο
υποβλήθηκαν σε εμφύτευση ILR.
• Το κόστος ήταν 23% μικρότερο στον πληθυσμό
με ILR (σημειώνεται ότι λήφθηκαν υπόψη
διάφορες παράμετροι: παρακλινικές εξετάσεις,
νοσηλείες, τραυματισμοί, θάνατοι κ.α)
Financial impact of adopting implantable loop recorder diagnostic for unexplained syncope compared with conventional diagnostic pathway in
Portugal. Providência R et.al BMC Cardiovasc Disord. 2014 May 6;14:63

