1

ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΑΡΡΤΘΜΙΩΝ- ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΤΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΣΟ

ΤΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ (ΣΣΕ/ΣΕΕ) Ε ΤΓΚΟΠΗ- ΑΡΡΤΘΜΙΕ
Α. Υπερηχοκαρδιογράφημα για τη διαχείριςη αςθενών με κοιλιακζσ αρρυθμίεσ και
την πρόληψη του αιφνιδίου καρδιακοφ θανάτου
1. Διακωρακικό υπερθχοκαρδιογράφθμα (ΤΤΕ) ςυςτινεται ςε αςκενείσ:
- με κοιλιακζσ αρρυκμίεσ που εγείρουν τθν υποψία δομικισ καρδιακισ νόςου
- υψθλοφ κινδφνου για εμφάνιςθ επικίνδυνων κοιλιακϊν αρρυκμιϊν ι αιφνίδιου
καρδιακοφ κανάτου, όπωσ π.χ. αςκενείσ με διατατικι ι υπερτροφικι
μυοκαρδιοπάκεια, αρρυκμιογόνο μυοκαρδιοπάκεια τθσ δεξιάσ κοιλίασ, αςκενείσ που
επιβίωςαν από οξφ ζμφραγμα μυοκαρδίου ι ςυγγενείσ αςκενϊν με κλθρονομικζσ
πακιςεισ που ςχετίηονται με αιφνίδιο καρδιακό κάνατο
- μετά από ΗΦΕ για αποκλειςμό περικαρδίτιδασ/αιμοπερικάρδιου
2. Δυναμικό υπερθχοκαρδιογράφθμα (stress echo) ενδείκνυται για τθν ανίχνευςθ
μυοκαρδιακισ ιςχαιμίασ ςε αςκενείσ με κοιλιακι αρρυκμία και ενδιάμεςου κινδφνου
για ςτεφανιαία νόςο (εκτιμϊμενθ με βάςθ τθν θλικία, τα ςυμπτϊματα και το φφλο), οι
οποίοι δε δφνανται να αςκθκοφν ι παρουςιάηουν θλεκτροκαρδιογραφικζσ αλλοιϊςεισ
ςε θρεμία (αποκλειςμό αριςτεροφ ςκζλουσ, κατάςπαςθ του ST διαςτιματοσ > 1 mm,
ςθμεία υπερτροφίασ τθσ αριςτερισ κοιλίασ ι ςφνδρομο WPW), που περιορίηουν τθ
διαγνωςτικι ακρίβεια τθσ θλεκτροκαρδιογραφικισ δοκιμαςίασ κόπωςθσ
Β. Υπερηχοκαρδιογράφημα ςτη διαχείριςη αςθενών με ςυγκοπή
1. Υπερθχοκαρδιογράφθμα ςυςτινεται, για τθ διάγνωςθ και τθ διαςτρωμάτωςθ
κινδφνου ςε αςκενείσ με ςυγκοπι, όπου εγείρεται θ υποψία (από το ιςτορικό, τθν
κλινικι εξζταςθ και το θλεκτροκαρδιογράφθμα) δομικισ/οργανικισ καρδιακισ νόςου:
- Το διακωρακικό υπερθχοκαρδιογράφθμα είναι διαγνωςτικό τθσ αιτίασ τθσ
ςυγκοπισ ςε περιπτϊςεισ ςοβαρισ αορτικισ και μιτροειδικισ ςτζνωςθσ,
υπερτροφικισ αποφρακτικισ μυοκαρδιοπάκειασ, φπαρξθσ μαηϊν (όγκων ι κρόμβων)
που προκαλοφν απόφραξθ, καρδιακοφ επιπωματιςμοφ, διαχωριςμοφ τθσ αορτισ και
ςυγγενϊν ανωμαλιϊν των ςτεφανιαίων αρτθριϊν
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- Το διοιςοφάγειο υπερθχοκαρδιογράφθμα είναι διαγνωςτικό τθσ αιτίασ τθσ
ςυγκοπισ ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, όπωσ ο διαχωριςμόσ και το αιμάτωμα τθσ
αορτισ και οι ςυγγενείσ ανωμαλίεσ των ςτεφανιαίων αρτθριϊν
Γ. Υπερηχοκαρδιογράφημα ςτη διαχείριςη αςθενών με κολπική μαρμαρυγή
1. Διακωρακικό υπερθχοκαρδιογράφθμα ςυςτινεται ςε αςκενείσ με διαπιςτωμζνθ ι
υποψία κολπικισ μαρμαρυγισ για τθν ανίχνευςθ/αποκλειςμό οργανικισ καρδιακισ
νόςου:
- μετά από κατάλυςθ για αποκλειςμό περικαρδίτιδασ/αιμοπερικάρδιου
- ςε χρόνια (εμμζνουςα) κολπικι μαρμαρυγι: ετιςιοσ θχωκαρδιογραφικόσ ζλεγχοσ
2. Διοιςοφάγειο υπερθχοκαρδιογράφθμα ςυςτινεται:
- ωσ εναλλακτικι ςτρατθγικι τθσ αντιπθκτικισ αγωγισ ςε αςκενείσ με κολπικι
μαρμαρυγι πριν τθ λιψθ απόφαςθσ για ανάταξθ, για τον αποκλειςμό κρόμβου εντόσ
του αριςτεροφ κόλπου (κυρίωσ ςτο ωτίο). Σε περιπτϊςεισ εφρεςθσ κρόμβου ςυςτινεται
διοιςοφάγειο θχωκαρδιογράφθμα εκ νζου, 3 εβδομάδεσ μετά τθν αντιπθκτικι αγωγι,
για να εκτιμθκεί θ λφςθ του κρόμβου.
- πριν τθν επζμβαςθ κατάλυςθσ για τον αποκλειςμό κρόμβου ςτον αριςτερό κόλπο
και τον περιοριςμό του κινδφνου κρομβοεμβολικϊν ςυμβάντων.
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