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:: ύνδρομο Βrugada 
 

Αξηζκόο Orphanet: 130 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Τν ζύλδξνκν Βrugada (BRS) εθδειώλεηαη κε αλάζπαζε ηνπ δηαζηήκαηνο ST ζηηο δεμηέο 

πξνθάξδηεο απαγσγέο (V1 έσο V3), αηειή ή πιήξε απνθιεηζκόο δεμηνύ ζθέινπο, θαζώο θαη 

επηξξέπεηα ζε θνηιηαθή ηαρπαξξπζκία θαη αηθλίδην ζάλαην. Τν BRS είλαη κηα δηαηαξαρή ηνπ 

ειεθηξηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο θαξδηάο, ρσξίο εκθαλείο αλσκαιίεο ζην κπνθάξδην. 

 

Γεδνκέλνπ όηη ην παξεθθιίλνλ κνηίβν ζην ΗΚΓ ζπρλά είλαη δηαιείπνλ θαη παξνπζηάδεη κηα 

ηδηαίηεξε θαηαλνκή ζηελ θαξδηά, είλαη δύζθνιν λα εθηηκεζεί ν επηπνιαζκόο ηεο λόζνπ. Οη 

κεγαιύηεξεο κειέηεο ζε ρώξεο ηεο Άπσ Αλαηνιήο παξνπζηάδνπλ έλα επηπνιαζκό 1/700 - 

1/800. Ο επηπνιαζκόο ζηελ Δπξώπε θαη ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο είλαη ρακειόηεξνο: 1/3.300 

έσο 1/10.000. Αλάιπζε ηεο παγθόζκηαο βηβιηνγξαθίαο απνθαιύπηεη επηπνιαζκό ηνπ ΗΚΓ ηνπ 

ηύπνπ 1 (δηαγλσζηηθό) 1/1000. 

 

Τα ζπκπηώκαηα ζπλήζσο εθδειώλνληαη ηελ ηξίηε - ηέηαξηε δεθαεηία ηεο δσήο θαη πην ζπρλά 

ηνπο άλδξεο από ηηο γπλαίθεο (8: 1). Σπγθνπή, ε νπνία ζπλήζσο ζπκβαίλεη ζε θαηάζηαζε 

εξεκίαο ή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ύπλνπ, είλαη κηα ζπλήζεο εθδήισζε ηνπ BRS. Σε νξηζκέλεο 

πεξηπηώζεηο, ε ηαρπθαξδία δελ ζηακαηά απηόκαηα θαη νδεγεί ζε αηθλίδην ζάλαην. Πην ζπρλά, 

ην BRS εκθαλίδεηαη  ζε κηα θπζηνινγηθή θαξδηά. Ωζηόζν, ζε έλα ππνζύλνιν αζζελώλ, ιεπηέο 

δνκηθέο αλσκαιίεο ηεο δεμηάο θνηιίαο έρνπλ πεξηγξαθεί ζε θαζκαηνζθνπία ππξεληθνύ 

καγλεηηθνύ ζπληνληζκνύ. Δθιπηηθόο παξάγνληαο γηα ηελ εκθάληζε αξξπζκηώλ είλαη: ν ππξεηόο, 

ηα πινύζηα γεύκαηα, κεξηθά θάξκαθα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αληηαξξπζκηθώλ θαη 

αληηθαηαζιηπηηθώλ).  

 

Δκπιέθνληαη επηά γνλίδηα: SCN5A, GPD1-L, CACNA1C, CACNB2, SCN1B, KCNE3 θαη 

SCN3B.  

 

Η δηάγλσζε βαζίδεηαη ζηελ θιηληθή εμέηαζε θαη ην ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα (θαζώο θαη ζε 

δνθηκαζίεο κε IC θάξκαθα). Σε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, νη εθδειώζεηο από ην ΗΚΓ δελ είλαη 

εκθαλείο ή είλαη  κε- δηαγλσζηηθέο. Σε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο, ε ρνξήγεζε αληηαξξπζκηθώλ 

θαξκάθσληεο ηάμεο IC (αδκαιίλε θαη θιεθατλίδε) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ επηβεβαίσζε / 

απνθιείζκν ηεο δηάγλσζεο. Δίλαη δηαζέζηκνο  γελεηηθόο έιεγρνο. 

 

Γηαηαξαρέο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα παξνπζηάδνπλ ην ηππηθό κνηίβν Brugada ζην ΗΚΓ 

πεξηιακβάλνπλ ηελ νμεία πεξηθαξδίηηδα, ηελ κπτθή δπζηξνθία Duchenne, ηελ αξξπζκνγόλν 

κπνθαξδηνπάζεηα ηεο δεμηάο θνηιίαο (βιέπε απηνύο ηνπο όξνπο), ηελ ππεξηξνθία ηεο αξηζηεξήο 

θνηιίαο, ηελ  πξώηκε επαλαπόισζε, ηελ  νμεία κπνθαξδηαθή ηζραηκία ή ην έκθξαγκα, ηελ 

πλεπκνληθή εκβνιή, ηελ ζηεζάγρε Prinzmetal, ην δηαρσξηζηηθό αλεύξπζκα ανξηήο, ηελ 

αλεπάξθεηα ζεηακίλεο, ηελ ππεξθαιηαηκία, ηελ ππεξαζβεζηηαηκία θαη ηελ ππνζεξκία.  
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Πξνγελλεηηθή δηάγλσζε ζπάληα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζε BRS θαη δελ είλαη δηαζέζηκεο 

αλαθνξέο ειέγρνπ.  

 

Έρνπλ αλαθεξζεί ζπνξαδηθέο θαη νηθνγελείο πεξηπηώζεηο θαη ε κειέηε γελεαινγηθώλ δέλδξσλ 

ππνδεηθλύεη κηα απηνζσκηθή επηθξαηεηηθή θιεξνλνκηθόηεηα. 

 

Ο εκθπηεύζηκνο θαξδηαθόο απηληδσηήο (ICD) είλαη ε κόλε ζεξαπεπηηθή επηινγή κε 

απνδεδεηγκέλε απνηειεζκαηηθόηεηα γηα ηελ πξσηνπαζή θαη δεπηεξνπαζή πξόιεςε ηεο 

θαξδηαθήο αλαθνπήο. Έηζη, ε ζσζηή δηαζηξσκάησζε ηνπ θηλδύλνπ είλαη έλαο ζεκαληηθόο 

ζηόρνο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο λόζνπ. Η θηληδίλε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ζπκπιεξσκαηηθή 

ζεξαπεία γηα ηνπο αζζελείο πνπ δηαηξέρνπλ πςειόηεξν θίλδπλν θαη κπνξεί λα κεηώζεη ηνλ 

αξηζκό ησλ πεξηπηώζεσλ ηνπ ICD ζνθ ζε αζζελείο πνπ δηαηξέρνπλ θίλδπλν ππνηξνπήο.  

 

Η πιεηνςεθία ησλ αζζελώλ κε BRS παξακέλνπλ αζπκπησκαηηθνί, ην 20-30% βηώλνπλ έλα 

ζπγθνπηηθό επεηζόδην θαη  ην 8-12% ηνπιάρηζηνλ κία θαξδηαθή αλαθνπή (δπλεηηθά νδεγεί ζε 

αηθλίδην ζάλαην).  Παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα θαξδηαθή αλαθνπή θαη αηθλίδην ζάλαην είλαη ε 

ηπραία εύξεζε ηνπ δηαγλσζηηθνύ κνηίβνπ ζην ΗΚΓ θαη ην ηζηνξηθό ζπγθνπήο. 
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Τν έγγξαθν απηό απνζθνπεί ζηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ. Σε θακκία πεξίπησζε δελ 

κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ Ιαηξηθή θξνληίδα πνπ παξέρεηαη από εηδηθνύο επηζηήκνλεο 

θαη δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ βάζε γηα ηε δηάγλσζε ή ζεξαπεία. 

 

 

 

 


