
ΑΝΑΘΔΩΡΗΜΔΝΑ ΓΙΑΓΝΩΣΙΚΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΣΗ ΑΡΡΤΘΜΙΟΓΟΝΟΤ ΜΤΟΚΑΡΓΙΟΠΑΘΔΙΑ (ARVC)  

(Ομάδα ARVC, Ομάδας Εργαζίας Μσοκαρδιοπαθειών και Νοζημάηων Περικαρδίοσ ηης Ελληνικής Καρδιολογικής Εηαιρείας) 

  I. Λεηηνπξγηθέο/Γνκηθέο Γηαηαξαρέο ηεο Γεμηάο Κνηιίαο (2D-ECHO, MRI)    

       Τπεξερνθαξδηνγξάθεκα (2D-ECHO)   

 Τκεκαηηθή αθηλεζία, δπζθηλεζία ή αλεύξπζκα + RVOT-PLAX ≥32 mm (≥19 mm/m
2
) Μείδνλ  

 Τκεκαηηθή αθηλεζία ή δπζθηλεζία + RVOT-PLAX ≥29 to <32 mm (≥16 to <19 mm/m
2
) Έιαζζνλ  

       Μαγλεηηθή Σνκνγξαθία (MRI)   

 Τκεκαηηθή αθηλεζία ή δπζθηλεζία ή δπζπρξνληζκόο + RVEDV ♂≥110 ml/m
2
, ♀≥100 ml/m

2
 ή RVEF ≤40% Μείδνλ  

 Τκεκαηηθή αθηλεζία ή δπζθηλεζία ή δπζπρξνληζκόο + RVEDV ♂≥100 - <110 ml/m
2
, ♀≥90 - <100 ml/m

2
 ή RVEF >40% - ≤45% Έιαζζνλ  

 II. Ιζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά (Βηνςία κπνθαξδίνπ)   

 Ελαπνκείλαληα κπνθύηηαξα <60% κε αληηθαηάζηαζε από ηλώδε ηζηό κε ή ρσξίο ιηπώδε ηζηό (ηνπιάρηζηνλ ζε 1 δείγκα) Μείδνλ  

 Ελαπνκείλαληα κπνθύηηαξα 60-75% κε αληηθαηάζηαζε από ηλώδε ηζηό κε ή ρσξίο ιηπώδε ηζηό (ηνπιάρηζηνλ ζε 1 δείγκα) Έιαζζνλ  

III. Γηαηαξαρέο επαλαπόισζεο (ΗΚΓ)   

 Αλεζηξακκέλα θύκαηα T ζηηο απαγσγέο V1 θαη V2 (ειηθία >14 εηώλ, απνπζία πιήξνπο RBBB) Έιαζζνλ  

 Αλεζηξακκέλα θύκαηα T ζηηο απαγσγέο V1-V3 ή θαη αξηζηεξόηεξα (ειηθία >14 εηώλ, απνπζία πιήξνπο RBBB) Μείδνλ  

 Αλεζηξακκέλα θύκαηα T ζηηο απαγσγέο V1-V4 ζε παξνπζία πιήξνπο RBBB (ειηθία >14 εηώλ) Έιαζζνλ  

 Αλεζηξακκέλα θύκαηα T ζηηο απαγσγέο V4, V5, ή V6 Έιαζζνλ  

IV. Γηαηαξαρέο εθπόισζεο (ΗΚΓ)   

 Κύκαηα Έςηινλ (κηθξνύ πιάηνπο θύκαηα ζην ηέινο ηνπ QRS ή ηελ αξρή ηνπ ST) ζηηο απαγσγέο V1-V3 Μείδνλ  

 TAD (από ην λαδίξ ηνπ S ζην ηέινο ηνπ QRS, πεξηιακβάλνληαο θαη R΄) ≥55 ms ζηηο απαγσγέο V1-V3 (απνπζία πιήξνπο RBBB) Έιαζζνλ  

 Όςηκα δπλακηθά ζην ΗΚΓ ζπγθεξαζκνύ (SAECG) κε ηνπιάρηζηνλ 1 από ηηο παξαθάησ παξακέηξνπο: Έιαζζνλ  

       (1) Φηιηξαξηζκέλν QRS ≥114 ms ή (2) LAS ≥38 ms ή (3) RMS ≤20 κV (απνπζία δηάξθεηαο QRS ≥110 ms ζην ΗΚΓ)   
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V.  Αξξπζκίεο (ΗΚΓ, Holter)   

 Κνηιηαθέο εθηαθηνζπζηνιέο >500/24σξν  ζην Holter Έιαζζνλ  

 Με εκκέλνπζα ή εκκέλνπζα θνηιηαθή ηαρπθαξδία κε κνξθνινγία LBBB θαη θαηώηεξν άμνλα Έιαζζνλ  

 Με εκκέλνπζα ή εκκέλνπζα θνηιηαθή ηαρπθαξδία κε κνξθνινγία LBBB θαη αλώηεξν άμνλα Μείδνλ  

VI. Οηθνγελεηαθό ηζηνξηθό / Γελεηηθόο έιεγρνο   

 ARVC/D επηβεβαησζείζα κε ηα παξόληα θξηηήξηα ζε 1
νπ

 βαζκνύ ζπγγελή  Μείδνλ  

 ARVC/D επηβεβαησζείζα παζνινγναλαηνκηθά (λεθξνηνκή ή εγρείξεζε) ζε 1
νπ

 βαζκνύ ζπγγελή  Μείδνλ  

 Πξώηκνο αηθλίδηνο ζάλαηνο (ζε ειηθία <35 εηώλ) από πηζαλή ARVC/D ζε 1
νπ

 βαζκνύ ζπγγελή Έιαζζνλ  

 Ιζηνξηθό ARVC/D ρσξίο δπλαηόηεηα επηβεβαίσζεο κε ηα παξόληα θξηηήξηα ζε 1
νπ

 βαζκνύ ζπγγελή  Έιαζζνλ  

 ARVC/D επηβεβαησζείζα παζνινγναλαηνκηθά ή κε ηα παξόληα θξηηήξηα ζε 2
νπ

 βαζκνύ ζπγγελή Έιαζζνλ  

 Πξνζδηνξηζκόο παζνγόλνπ κεηάιιαμεο ζρεηηδόκελεο ή πηζαλόλ ζρεηηδόκελεο κε ARVC/D ζηνλ ππό εμέηαζε αζζελή Μείδνλ  

 

Βέβαηε Γηάγλσζε: 2 κείδνλα ή 1 κείδνλ θαη 2 ειάζζνλα ή 4 ειάζζνλα θξηηήξηα, Οξηαθή Γηάγλσζε: 1 κείδνλ θαη 1 έιαζζνλ ή 3 ειάζζνλα θξηηήξηα, 

Πηζαλή Γηάγλσζε: 1 κείδνλ ή 2 ειάζζνλα θξηηήξηα (θξηηήξηα από δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο). 

RVEDV = ηεινδηαζηνιηθόο όγθνο δεμηάο θνηιίαο, RVEF = θιάζκα εμώζεζεο δεμηάο θνηιίαο, RVOT-PLAX = ηεινδηαζηνιηθή δηάκεηξνο ρώξνπ 

εμόδνπ δεμηάο θνηιίαο ζε παξαζηεξληθή ιήςε θαηά ηνλ επηκήθε άμνλα, TAD = δηάξθεηα ηειηθήο δηέγεξζεο ηνπ ζπκπιέγκαηνο QRS. 

Marcus FI, et al. Circulation 2010;121:1533-41. Eur Heart J 2010;31:806-14. 
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